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emrég e címmel közölt tudósítást egy befektetési kérdésekre

specializálódott német hírportál, megjegyezve, hogy a korlá-

tozott devizatartalékok és a csökkenő befektetések miatt a

térség országai közül a legnagyobb kockázatot épp hazánk mutatja fel.

A lesajnáló megközelítés sajnos jól jellemzi Magyarország megítélését. Nem múlik

el hét, hogy ne érkezzék figyelmeztetés Budapest címére nemzetközi szervezetek és

neves hitelminősítők részéről a gazdaságpolitikát illetően. Önmagáért beszél, hogy

hazánkon kívül csak azon Görögország ellen indult túlzottdeficit-eljárás az EU-ban.

Athén pedig csatlakozása óta minden szempontból az Unió fekete bárányának

számít. S bár a „dák tigris” fenyegetése egyelőre tényleg nem jelent akut problémát,

a sikeres szlovák államháztartási reform tükrében Mikulás Dzurinda nem teljesen

alaptalanul pózol a térség éllovasának szerepében – helyettünk. 

Hol vannak már azok az idők, amikor Kovács László aggódó tekintettel magyaráz-

ta, hogy a Fidesz ámokfutása után Magyarország tekintélyét Európa és Amerika

szemében már csak a szocialisták szerezhetik vissza? Nem, nem csak arról van szó,

hogy információink szerint az EU-országok hazánkba akkreditált diplomatái körében

megrökönyödést váltott ki a brókerügy lehallgatási jegyzőkönyveinek megsem-

misítése. Még csak arról sem, hogy az egyik nagy nyugati lap tudósítója nemrég

tréfásan megjegyezte: „A kormány teljesítményét nézve a Fidesz legjobb fegyvere

maga Gyurcsány”.  Az már sokkal súlyosabban érinti érdekeinket, hogy ma ott tar-

tunk: a magyar kormányt sehol sem veszik komolyan – akkor sem, ha valamely

kérdésben véletlenül véleményt nyilvánít. Az ukrajnai fordulatban Litvánia is aktívabb

szerepet vállalt nálunk, mi viszont egyetlen EU-tagállamként Janukovics mellett tet-

tük le a voksot. Az MSZP-atlantizmus legfeljebb Aczél Endre aggódós-washingtonos-

zorbánozós Népszabadság-vezércikkeiben fullad ki, miközben a kínai Politbüróban

ott pihen Medgyessy Péter személyes ígérete, hogy Magyarország támogatja majd az

EU-ban a Kína elleni fegyverembargó feloldását – az amerikai reláció nagy örömére.

Az Orbán-kormány nemzetpolitikai megfontolásból valóban felvállalt konfliktu-

sokat, de azt kiszámíthatóan és következetesen tette. Rájöttek erre szomszédaink is,

pedig az elmúlt ötven évben nemigen voltak hozzászokva az érzéshez. A diplomácia

olyan műfaj, ahol csak a kitartó ellenfél számíthat respektre. Márpedig annál alázób-

bat nem mondhatunk szoclib „szakértőinkről”, minthogy a Fidesz még ellenzékben is

több respektet élvez Pozsonyban és Bukarestben, mint ők kormányon. Pedig ez a

helyzet. S 2006-hoz közeledve még inkább így lesz.    – BENKŐ LEVENTE CSONGOR
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A TETTEK EMBERE

Gyurcsány Ferenc elmondta: a mi-

niszter kért és kapott tőle és más mi-

niszterektől, például a belügyminisztertől

is segítséget ahhoz, hogy átalakítsa az

érettségi bizonyos részeit. „Egyébként

pedig bizalmam elsősorban a 116 ezer

érettségizőben van” – mondta, hoz-

zátéve, hogy szorít nekik, és valóban

össze is szorította ujjait. (Gyurcsány

Ferenc: felelőtlen, aki nyilvánosságra

hozta az érettségi tételeket, MTI, 2005.

május 10.)

Nem csak a levegőbe beszél.

ANYÁD HELYETT

Alig három hetes, elhagyott malacot ta-

lált a nógrádi erdőkben Juhász Gábor

belügyi államtitkár. A törött lábú kis ál-

lat kétnapos szoptatás után most már

szinte anyaként kezeli megmentőjét. Ju-

hász – aki hamarosan egy ikerpár édes-

apja is lesz – a kismalacon gyakorolja a

szoptatást. (Népszava, 2005. május 10.)

Édesanyja elhagyta, államtitkár

szoptatja.

A BIZTONSÁG MAGASISKOLÁJA

Egyelőre Magyar Bálint jobbnak látta,

ha az új történelemtételeket kinyomta-

tásuk kezdetéig nem ismeri más, csak

az azokat kidolgozó öttagú tanári bi-

zottság. Mint megtudtuk, a miniszter

ezért saját számítógépéről küldte a

nyomdába a feladatsort. (Amivel szá-

molni lehetett: újra megírják a

matekérettségit, Magyar Hírlap, 2005.

május 11.)

Magyar Bálintnak minden esélye

megvan arra, hogy egy információ-

biztonsági konferencia főelőadója

legyen.

SÉRELEM

Szemtanúk elmondása szerint a ko-

pasz, és a bőrfejűek ruházatát viselő

férfi (bár magát nem vallja skinhead-

nek) egy idő után náci karlendítést mu-

tatott be. A körülötte állók közül vala-

kit annyira sértett a férfi állítólagos

gesztusa, hogy leütötte. (A Népszabad-

ság Online beszámolója a Moszkva téri

tüntetésről, 2005. május 15.)

Radikális emberijog-védelem.

RENDSZERFEJLESZTÉS

– Az üzemszünetet a karbantartási

munkák indokolják – mondta a Reggel-

nek Köveskuti Lajos, a Híradástechnika

Trade Kft. ügyvezetője. – A téren lévő

összes kamera azért nem működik,

mert a központi számítógépet egy hó-

napja lekapcsoltuk. Ennek oka, hogy a

Dékán utca sarkára egy darab új típusú

kamerát szeretnénk felszerelni. (Vak

kamerák figyelik a teret, Reggel, 2005.

május 18.)

Ilyen alapos előkészítés mellett nem

érheti szó a ház elejét.

BENNFENTES KERESKEDELEM

A kivételekhez tartozik még a tőkepiac-

ról szóló törvény szerinti bennfentes ke-

reskedelem vagy tisztességtelen árfo-

lyam-befolyásolás címén megszerzett

bevétel, amelyből levonható az annak

megszerzése érdekében igazoltan felme-

rült kiadás (…) (Részlet az APEH Útmu-

tató a 2004. évi adóbevalláshoz című

kiadványából)

Tisztességtelen árfolyam-befolyá-

solást tisztességes költség-leírás

követ.

HOLLYWOOD

El tudnám magam képzelni akár film-

színésznőként is. Érzek magamon olyan

karaktereket, amiket a filmvásznon ki-

fejezésre juttatnék. Ha kapnék egy lehe-

tőséget, akkor mennék, és kipróbálnám,

hogy mit tudok. Egyszer már majdnem

eljátszottam a gonosz csábítót. Sokat

készültem rá, de végül nem lett belőle

semmi. Csak szélesvásznú hollywoodi

produkciókat vállalok! (Bódy Sylvi az

[origo] Csevegőszobájában, 2005. május

25.)

Hogy érez magán karaktereket, az

addig rendben, de biztos, hogy ez

szélesvásznú műfaj?

UTÓDPÁRT

1983 óta tagja a Magyar Szocialista

Pártnak. 1989 novemberében az MSZP

pécsi alapszervezetének a tagja és a

párt városi ingyenes jogsegélyszolgála-

tának a vezetője lett. (Részlet Szili Kata-

lin életrajzából, mszp.hu)

Khhmmm...

ROKONÉRTELEM

Felhívjuk figyelmét, hogy a JMM nem a

mi pártunkat jelöli; szervezetünk rövi-

dítése helyesen: Jobbik (csak a kezdő-

betű nagy). Tudósításokban ehelyett –

a szóismétlések elkerülése végett –

használható „az EU-ellenes párt”, vagy

„az ügynökmentes párt” jelzős szerke-

zet is. (A Jobbik Médiaosztályának köz-

leménye, 2005. május 19.)

További javaslataink: „a jobboldal-

ról már mindenhonnan kikopottak

pártja”, „a mérhetetlen párt”.

MENTESSÉG

Az Egyesület célja a magyarországi ifjúság

számára a liberális gondolatok, eszmék

bemutatása, illetve a liberális fiatalok kö-

rében egy működő és sokszínű közösségi

élet biztosítása. Célunk egy liberális társa-

sági élet meghonosítása a fiatalok köré-

ben. Az Egyesület tevékenysége non-pro-

fit és politikamentes. (Részlet a Liberális

Fiatalok Egyesületének alapszabályából)

A liberalizmus politika nélkül olyan,

mint Vásárhelyi Mária antiszemitiz-

mus-para nélkül. 

BONUS TRACK

– Az új albumon több dal népies érze-

tű – fogalmaz Pataky – rólunk, a ma-

gyarságunkról, a múltunkról szól, arról,

honnan jöttünk, hol vagyunk, és merre

tartunk, még a borítón az életfa is ezt

tükrözi. A lemezen két szerelemről szó-

ló dal is található, és bónuszszámként a

Himnusz. (Újra Edda-tábor Agárdon,

Magyar Nemzet, 2005. május 24.)

Legközelebbi albumunkon a Szózat

lakodalmas feldolgozásával örven-

deztetjük meg rajongóinkat.
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7HORVÁTH ALADÁR
a hónap vesztese

8PELCZNÉ GÁLL ILDIKÓ
a hónap nyertese

em mindennap történik meg az emberrel, hogy a

sajtóból értesül róla: pártja jó eséllyel alelnökké

fogja választani. Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz mis-

kolci önkormányzati képviselője saját elmondása szerint

így járt. Pedig akár sejthetett is volna valamit, úgy tűnik,

a független nagyvárosi polgármesterjelöltek előbb-utóbb

elkerülhetetlenül a legnagyobb ellenzéki párt elnökségé-

ben találják magukat. Jelölésével a párt – jó konzervatív

módjára –  egy régi, szép hagyományát is újra feleleveníti:

ismét érvényes a „Jó nőket az elnökségbe!” jelszó. Az alel-

nök-jelölt hölgy három gyermek édesanyjaként más,

újabb keletű polgári elvárásoknak is tökéletesen megfelel,

szakmai életútjában sem talál kivetnivalót a bennünk

bújkáló bolgárúr.

Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke késlekedés

nélkül mozdult rá a 21-es buszon leszúrt fiú tör-

ténetére: Józsikában a cigányság mártírját látta,

akit a Budapest utcáin randalírozó rasszista hordák pont

a fasizmus felett aratott győzelem hatvanadik évforduló-

ján támadtak meg. Miután egyre-másra kerültek napvi-

lágra a konfliktus részletei (szóváltás, fenyegetőzés, pil-

langókés), a Nagy Antirasszista Tüntetés több szónoka

érezte úgy, hogy illő lesz bocsánatot kérni az elhamarko-

dott antirasszista hevületért. Nem így Horváth Aladár, aki

szemrebbenés nélkül jelentette ki, hogy a szintén roma

származású támadó a „mélymagyar elvárások” miatt

szúrt és különben is, ő egyébként csak úgy általában tün-

tetett az utcai erőszak ellen. Aha.

N A

Búcsú egy hőstől
május végi hőségben csak megrendülést érezhetett az, aki részt vett a Szent

István bazilikában a Pongrácz Gergely emlékére celebrált gyászmisén. A hatal-

mas templom teljesen megtelt, akadtak ősz halántékú kortársak és fiatalab-

bak is szép számmal a Corvin-köz egykori parancsnokára emlékezők között. Felemelő

volt a szertartás is: a koporsó beszentelése óörmény nyelven folyt, a székely himnusz

utolsó akkordjaiba pedig beleremegtek a színes üvegablakok. Mindenki számára világos:

a pompa legalább annyira szól az összes elesett ’56-os emlékének, mint a harcok egyko-

ri hősének.

A tömegben angol szót is hallani, a kijáratnál pedig változatos, díszes, néha kissé

gyanúsan festő egyenruhák forgataga tűnt fel. A misére rengetegen eljöttek, az egykori

harcostársakból lett bírálók közül is bizonyosan sokan fejet hajtottak a ravatal előtt. 

Mert Pongrácz Gergely tagadhatatlanul ellentmondásos egyéniség volt. Sokan szerették,

de sokan támadták is néha meggondolatlan szókimondása, kompromisszum-képtelen-

sége, csökönyös összeférhetetlensége miatt. Talán személyiségének e jegyei sodorták őt

egyre közelebb a hozzá hasonlóan hajthatatlan politikai magatartást tanúsító

szervezetek közelébe, és szigetelték el ezáltal a magyar jobboldal jelentős részétől is.

Félreértés ne essék: Pongrácz Gergely harcmezőn tanúsított érdemeiből mit sem von le

az, hogy később irigység vagy féltékenység okán összeveszett egynémely bajtársával,

vagy az a tény,  hogy igazán soha nem tudott megbékélni a magyar politikai elit

történelmi hozzáállásával. Helytállását kétséget kizáróan örök példaként állíthatjuk az

’56 szellemét őrző, eljövendő generációk elé. De hitünk szerint – és ez már inkább a

Pongrácz Gergely nevét legharsányabban zászlajukra tűző szerveződéseknek szól – e

szellemet gyűlölködés és árulók utáni kutakodás, ész nélküli, minden realitást nélkülöző

politikai magánakciók és szántszándékkal való politikai önelszigetelés nélkül is meg

lehet őrizni az utókornak. 

Bízzunk benne, hogy most, a végtisztességben Pongrácz Gergely megtalálta azt meg-

békélést, amiben mi, árnyékvilágban maradtak egyelőre még csak reménykedhetünk.

– RUMI TAMÁS

E
ábán ténfergünk a

hirtelen jött kániku-

lában, alig tudjuk

rendezni a gondolatainkat,

hogy elmondjuk véleményün-

ket a velünk történtekről. Már-

már nyári hangulatban keres-

tük fel a Káli-medencét és

Svájcot, folytatjuk imázshar-

cos-sorozatunkat (ezúttal a

kabrió előnyeit-hátrányait vil-

lantjuk meg az arra fogéko-

nyaknak), folyóiratokat, köny-

veket olvastunk és újabb pol-

gári szokást mutatunk be: az

evezést. Beszélgettünk a

Bëlga zenekar tagjaival és

utánajártunk annak, hogy ki

jár jól és ki jár rosszul a csa-

ládtámogatási rendszer vál-

tozásával. Megunhatatlan Oli

bátyánk pedig ezúttal a sza-

badkőművesekről és más ösz-

szeesküvőkről mondja meg a

frankót.                   – A. B. A.

Izzasztó helyzet

„A szerkesztő 

azt üzente”

K



CSEHORSZÁG

A szocialista Csehszlovákiában a politi-

kai-ideológiai nyomás sokkal kemé-

nyebb volt, mint Magyarországon. A

csehszlovák kommunisták – javarészt az

1968-at követő tisztogatásoknak kö-

szönhetően – sokkal kevésbé voltak haj-

lamosak a változásokat, reformokat

elfogadni, mint a lengyel vagy a magyar

elvtársak. Ugyanakkor a villámgyorsan

lezajlott (vagy megszervezett?) bárso-

nyos forradalom nem adott lehetőséget

kerekasztal-tárgyalások lefolytatására

(mint az Magyarországon és Lengyelor-

szágban történt).

Cseh- és Morvaország Kommunista

Pártja (KSCM) 1990 márciusában ala-

kult meg, és soraiban a volt állampárt

keményvonalasait találjuk. De a szigorú

cseh átvilágítási törvény következtében

a párt „megtisztult” a múlt bűneitől, s az

új körülményekhez igazíthatta a régi cé-

lokat. Hasonló jelenséggel – tudniillik

hogy az addig mindenható állampárt

nem alakult automatikusan szocialista-

szociáldemokrata párttá – csak Ukraj-

nában és Fehéroroszországban találkoz-

hatunk.

Csehország másik baloldali formáció-

ja, a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD)

történelminek számít, hiszen már a két

világháború között is jelentős eredmé-

nyeket tudott felmutatni. A szocdemek

1989 végén éledtek újjá, soraik között

ott találjuk az 1968-ban kidobott kom-

munistákat és a változások motorjaként

számon tartott Polgári Fórum szociálde-

mokrata érzületű tagjait. Tehát formáli-

san a CSSD nem rendelkezik állampárti

gyökerekkel, de idővel mégis tárt karok-

kal fogadta a kevésbé keményvonalas

kommunistákat.

Amíg a cseh szocdemek a politikai

élet elfogadott szereplőivé és alakítóivá

váltak, addig a KSCM sokáig karanténba

volt zárva – egyik párt sem kívánt

együttműködni velük a parlamentben,

ráadásul Václav Havel, majd (részben)

Václav Klaus köztársasági elnök semmi-

féle egyeztetésre sem hívta meg a kom-

munista képviselőket. Eközben a szoc-

demek többször is irányították az orszá-

got (1998–2002 között kisebbségi kor-

mányzás volt, a konzervatív ODS külső

támogatásával), s ma is a CSSD alkotja a

kabinet gerincét, a koalíció tagja két ki-

sebb jobboldali párt, a keresztényde-

mokraták és a néppártiak.

Úgy tűnik azonban, a többéves kor-

mányzás, a párton belüli feszültségek, il-

letve a nemrégiben lemondott minisz-

terelnök, Stanislav Gross gyanús ingat-

lanügyei jócskán megtépázták a szocde-

mek népszerűségét. A legfrissebb közvé-

lemény-kutatások szerint a KSCM a sza-

vazatok 25%-ra számíthat, míg a CSSD

csupán 14%-ra (az ellenzék vezető ereje,

az ODS 35%-ot kapna). Mindez az jelen-

ti, hogy a kommunisták igazi protest-

párttá váltak – 2006-ban a parlamenti

választások alkalmával megszerezhetik

nemcsak a szocdem-kormányból kiáb-

rándultak, de a rendszerváltás igazi vesz-

teseinek a támogatását is.

LENGYELORSZÁG

Ami Lengyelországban történt az állam-

párttal, az – többé-kevésbé – hasonlít a

magyar helyzethez. 1990 januárjában a

Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP)

utolsó kongresszusának szünetében

megalakult az SdRP (Köztársaság Szoci-

áldemokráciája), amely később az SLD

(Demokratikus Baloldal Szövetsége) ne-

vet vette fel. Ezután felújították a párt-

kongresszust, a küldöttek elénekelték az

Internacionálét, ünnepélyesen kivitték a

LEMP zászlóját, és – ami Lengyelország-

ban is a legfontosabb volt – az állam-

párt vagyonát az új formációba „men-

tették át”. Így sikerült kihúzni a szűk

esztendőket és a jobboldali kormányo-

kat, hogy a posztkommunisták 1993

őszén újra visszatérjenek a hatalomba

(ez volt az elhíresült „varsói gyors”).

Négy évvel később a baloldal hiába nö-

velte szavazatainak számát, az egyesült

jobboldal (AWS) és a liberális Szabad-

ság Unió tudott kormányt alakítani.

De nemcsak az SLD található a len-

gyel politika bal oldalán: a kisebb balol-

dali párt, az Munka Unió (UP) a Szoli-

daritás szakszervezet baloldalából nőtte

ki magát, és sokáig úgy nézett ki, hogy

egy pártállami múlt nélküli, valódi szo-

ciáldemokrata formációvá válik. Ám az

UP 1997-ben kiesett az országgyűlésből,

Ovidiusnak kellene lenni ahhoz, hogy megénekeljük Közép-

Európa kommunista pártjainak 1989–1990-es átváltozásait.

A metamorfózis során a marxistákból pillanatok alatt a tő-

kés berendezkedés híveivé váltak. Íme: a cseh és a lengyel út.

Metamorfózisok Cseh- és Lengyelországban
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Marek Belka saját kormányának

ellenzéke



a pártba ex-LEMP-es „ejtőernyősök” ér-

keztek meg, akik azt az SLD hű szövet-

ségesévé szelídítették.

Az SLD-UP párosnak 2001 volt a

nagy éve , amikor is a totálisan kompro-

mittálódott jobboldali–liberális kor-

mányra a lengyel választók halálos csa-

pást mértek (egyik kormánypárt sem

jutott be a törvényhozásba!), a baloldal

viszont elnyerte a szavazatok 42%-át. A

megszerzett hatalmat az SLD azonban

nem a kampányígéretek teljesítésére

használta fel, hanem inkább a saját zse-

bek megtömésére. Egy egész UFi is ke-

vés lenne ahhoz, hogy bemutassuk az

elmúlt négy év lengyel korrupciós ügye-

it és azok hátterét. Álljon ezen a helyen

csupán egy, az abszurditást súroló pél-

da: a lengyel törvényhozásnak nemrégi-

ben arról kellett döntenie, vajon kap-

hat-e fizetést az az SLD-képviselő, aki –

korrupció vádjával – előzetes letartóz-

tatásban van.

A szebb napokat látott posztkom-

munisták támogatottsága jelenleg 5-

6%, azaz az ősszel esedékes parlamenti

voksoláson vagy bejutnak a szejmbe,

vagy nem. A baloldal esélyeit az sem

növeli, hogy az addigi példás egység

megbomlott, s több párt is verseng a

voksokért. Az egyik ilyen párt a nemré-

giben megalakult Demokrata Párt (PD),

amely a Szabadság Unió és az SLD refor-

mer szárnyának összeolvadásából jött

létre („összenő, ami összetartozik”). A

lengyel liberálisok már évek óta a törté-

nelmi árkok betemetését sürgették,

egyfajta „kiegyezést”, amelyet a Szolida-

ritás mozgalom és a posztkommunista

baloldal képviselőinek kellett volna

megkötnie. Mi sem jellemzőbb a len-

gyel politika degenerálódására, hogy az

új formációhoz csatlakozott Marek

Belka miniszterelnök, aki ily módon egy

parlamenten kívüli párt vezéralakjaként

a saját kormányának ellenzéke lett. A

jobboldal pedig előrehozott választáso-

kat követel, mindhiába.

A lengyel baloldal talpraállását im-

máron nem fogja segíteni Aleksander

Kwasniewski elnök sem, akinek ősszel

jár le a mandátuma. Évekig a legnép-

szerűbb politikus volt: a 2000-es elnök-

választáson az volt a kérdés, vajon az

utolsó kommunista kormány ifjúsági-

és sportminisztere megszerzi-e az első

fordulóban a győzelmet. (Megszerez-

te.) Viszont az SLD süllyedő hajója, úgy

tűnik, magával rántja Kwasniewskit is,

aki nem tudta magát megnyugtatóan

tisztázni a legnagyobb korrupciós, pri-

vatizációs botrányok felderítésére lét-

rehozott parlamenti vizsgálóbizottsá-

gok, no és a közvélemény előtt.

Ne legyenek kétségeink – a közép-

európai rendszerváltás legnagyobb

nyertesei mégsem az egyszerű embe-

rek lettek, mint azt naivul hittük 15 év-

vel ezelőtt, hanem a kor kihívásaira

mindig jól reagáló pártállami politikai,

gazdasági, (részben) kulturális elit. A

kérdés, hogy mikorra válnak igazi bal-

oldali értékek hordozóivá a félmúltból

itt maradt struktúrák képviselői. 

– LAGZI GÁBOR

t é m a

7

HIRDETÉS



A kormány elszánta magát a családtámogatás „perverz újraelosztási

rendszerének”  megreformálására.  A száz lépés politikájának jegyében a

Gyurcsány-kabinet elindult, de nem lehet tudni, hová. A nagy igyekezet-

ben a kormányzatnak sikerül elérni: az eddigi kedvezményezettektől úgy

vesznek majd el, hogy annak a leginkább rászorulók is kárát lássák. 

Fürdővízzel a gyereket
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gyermeknevelés úri passzió,

avagy azon túl, hogy beara-

nyozza a szülők életét, egyben

társadalmi befektetés a jövőbe? Az

államnak kötelessége-e serkenteni az

utódnemzést, netán a gyerekszülés

kérdése épp olyan magánügy, mint az

a dilemma, hogy a Maldív- vagy a

Seychelles-szigetekre menjünk-e

nyaralni? Gyurcsány Ferenc mi-

niszterelnök május végén alaposan

átszabta a szociális támogatási rendsz-

ert. Mindjárt látni fogjuk: hűbelebalázs

módjára.

ADÓCSÖKKENTÉS ANNO

Perverz újraelosztás! – kiáltotta a balol-

dali szociálpolitika madámja, Ferge

Zsuzsa, amikor az Orbán-kormány ide-

jén bevezetett családtámogatási rend-

szert tanulmányozta. A gyermekek

után járó személyijövedelemadó-ked-

vezmény ugyanis az ő szemüvegén ke-

resztül nem jelentett mást, mint hogy

az állam annak ad, akinek egyébként is

van, és azt nem részelteti támogatás-

ban, aki a leginkább rászorulna. Tény:

az 1998 és 2002 közötti kormány vezet-

te be, hogy a gyermeket nevelő csalá-

dokban az egyik szülő mindegyik cse-

mete után bizonyos összeggel csök-

kentheti az adóját – e kedvezményt pe-

dig, ugyebár, praktikusan azok vehetik

igénybe, akiknek van elegendő adókö-

teles jövedelmük. Vagyis akik nem vagy

nem eleget adóznak – mert nincs mi-

ből, például –, azok hoppon maradnak.

Legalábbis ami az adókedvezményt ille-

ti, hiszen a különféle jogcímen folyósít-

ható segélyeket épp nekik találták ki.

Persze a polgári kormány hivatásos

családfelelőseként maga Harrach Péter

sem merészelné állítani, hogy az adó-

kedvezmény ügye csak a mózesi kő-

táblákhoz fogható, megmásíthatatlan

igazság; ha a kezét a szívére teszi, bizo-

nyára ő is elismeri, hogy éppenséggel

lehetett volna igazságosabban meg-

szabni a feltételeket. No, de kérdezzük

illő tisztelettel: mi ez ahhoz képest,

ami épp most formálódik a gyurcsányi

boszorkánykonyhában? A baloldali

népboldogítók ugyanis nem azt teszik,

hogy valamilyen módon kárpótolják

az adókedvezmény érvényesítésére

képtelen szülőket A nagy igyekezetben

sikerül elérniük: úgy vesznek el az ed-

digi kedvezményezettektől, hogy an-

nak a leginkább rászorulók is a kárát

lássák.

STRATÉGIAI NEMZÉS

Ha ugyanis osztunk, szorzunk, hamar

kiderül: a 2006 januárjától életbe lépő

változtatás vesztesei a viszonylag ma-

gas jövedelmű nagycsaládosok – erre

még azért visszatérünk –, illetve az ed-

dig segélyben is részesülő legszegé-

nyebb rétegek. A családi pótlék meg-

duplázása ugyan első hallásra számot-

tevő nyereség – ám az adókedvezmény

megszüntetése (illetve három- vagy

többgyermekesek esetében megnyir-

bálása), valamint a 13. havi családi

pótlék eltörlése következtében számos

család amit nyer a réven, még annál is

többet veszt a vámon. És éppen a leg-

szegényebbek szívnak a leginkább: a

családi pótlék emelésével egy egygyer-

mekes rászoruló család évente 4392 fo-

rinttal többet kap, a 13. havi juttatás

elmaradása miatt azonban összességé-

ben 10 634 forintot veszít.

A kedves UFi-olvasó úgysem találja

ki, hogy mely családok járnak a legjob-

ban. Eláruljuk: például a minimálbéren

bejelentett, de segélyt eddig nem kapó

szülők – akiknek sorai között a legóva-

tosabb becslések szerint is vagy félmil-

lió úgynevezett adóelkerülő búvik

meg; ők a (kényszer)vállalkozók, akik-

A

2002-ben a választások két fordulója

között gyakran hagyta el a jelenlegi

kormánypárti politikusok száját a „riogatás” szó, amit

rendszerint a Fidesszel hoztak összefüggésbe. A második

forduló előtt valóban rengeteg hivatalos, félhivatalos és

nem hivatalos szórólap árasztotta el az országot, igencsak

változatos tartalommal. Személyes kedvenc annak a né-

hány fiatal aktivistának a tevékenysége, akik egyéb, példá-

ul saját hányadékába fulladt heroinistát ábrázoló brosúrák

mellett „Hogy a vidék legyen a nyertes!” szlogenű szóróla-

pokat tűzködtek Budapest belvárosában a parkoló autók

ablaktörlői alá, a választópolgárokat meggyőzendő.

Rendszerint az MSZP–SZDSZ-kormánytól várható, a Fi-

desz-kormány intézkedéseivel ellentétes döntések szere-

peltek fő érvként ezeken a lapokon. Így állandó elem volt

a gázáremelés fenyegetése, a diák- és lakáshitel, valamint a

családi adókedvezmények megszüntetése. Az MSZP és az

SZDSZ politikusai ezt rendre cáfolták, Kovács Lászlótól

megtudtuk, hogy „jó a diákhitel, csak drága, ezért mi majd

csökkentjük a kamatait”, Medgyessy Péter pedig a lakáshi-

tel-rendszer megtartását és kibővítését ígérte. 

Az elmúlt három év alapján a „riogatás” nagy része nem

bizonyult egészen megalapozatlannak. Az energiahordo-

zók jelentősen drágultak, amiért a kormány felváltva mu-

togatott a piacra és az EU-ra. A lakáshitelezést jelentősen

szigorították, a Fészekrakó konstrukcióit jóval kevesebben

vehetik igénybe, mint az előző kormány hiteleit. A diákhi-

tel megmaradt, igaz, a költségvetési kamattámogatás ará-

nya nem nőtt, hanem csökkent. A Medgyessy-kormány

hagyott azért munkát utódjának is, a családi adókedvez-

mény eltörlése így már Gyurcsánynak jutott. Az igazsá-

gosság és az „elvesszük a gazdagoktól” unalomig ismert

szlogenjével szemben félve kérdezzük (különösen a Ma-

gyar Liberális Párttól): miért lenne a szegények megrablá-

sa az, ha valakinek kevesebb adót kell befizetnie saját jö-

vedelméből?                                                     – B. Á. G.

Riogatás



nek jövedelemkimutatása végképp

nem tanúskodik tényleges bevételeik-

ről. De mondunk még jobbat: az új

rendszer nyertesei között találjuk az

egygyermekes magas jövedelmű szülő-

ket is, méghozzá nem kis számban. Ők

havonta 2900 forinttal kapnak többet,

ami mindent egybevéve éves szinten

közel 30 ezer forint gazdagodást jelent.

Ez már csak azért is különös, mert a

már hivatkozott Ferge Zsuzsa épp a

minap írta a Népszabadságban: a „sze-

génység a családok körében legna-

gyobb arányban (az átlag két-három-

szorosánál nagyobb arányban) sújtja a

három- és többgyermekeseket”. Vagyis

ha valaki valóban orvosolni kívánná a

társadalom legnagyobb nyavalyáit, ak-

kor őket támogatná a leginkább. S

hogy mégsem ez történik, annak sejté-

sünk szerint nagyon is praktikus oka

lehet. A nagycsaládosok  létszáma ele-

nyésző – míg ma egymillió családban

van két gyermek, addig csak 250 ezer

család nevel három csemetét, s mind-

össze 90 ezer szülőt boldogít négy

vagy még több gyermek –, így a válasz-

tásokon nem túl sokat nyomnak a lat-

ban. Nem is beszélve arról, hogy a ta-

pasztalat azt mutatja: aki manapság

kettőnél több gyermeket hoz a világra,

az nagy valószínűséggel az érzelmi in-

telligencia olyan fokán áll, hogy eszébe

sem jut a szocialistákra szavazni – ér-

tük tehát nemigen fáj Gyurcsány Fe-

renc feje. (Szerzőnk itt mintha túlságo-

san jóhiszemű lenne, s elfeledkezne a

stratégiai gyermeknemzőkről. E mu-

lasztást ezúton pótolja – a szerk.)

TÁMOGATOTT EGOIZMUS

Családtámogatás-ügyben azért szeren-

csére nem csak a Ferge-iskola hallatja a

hangját. Itt van mindjárt az érdemtele-

nül keveset emlegetett Németh

György, aki május közepén a Magyar

Nemzetben a baloldali szociálpolitiku-

sok ellenében a következőképpen vilá-

gította meg az Orbán-kormány család-

politikájának hátterét. „A családi pót-

lék és az adókedvezmény annyit jelent,

hogy gyermekünk nevelésével kapcso-

latos kiadásaink egy részét költségként

számolhatjuk el. Így a gyermekesek ke-

vesebb adót fizetnek, mint a

(már/még/soha) nem gyermekesek, de

nem azért, mert a kormány kedvezmé-

nyezi, előnyösebb helyzetbe akarja

hozni őket, hanem azért, hogy az azo-

nos jövedelműekhez képest hátrányu-

kat csökkentse, amit a gyermekválla-

lással maguk vettek tulajdon vállukra.

Az Orbán-kormány »a (felső) közép-

osztályt támogatja«, hangzott a vád,

valójában azonban a gyermeknevelést

társadalmilag hasznos tevékenységnek

ismerte el, amit azzal juttatott kifeje-

zésre, hogy annak költségeit legalább

részben elismerte.”

Ha pedig ezen a gondolatmeneten

megyünk tovább, beláthatjuk: valami

égbekiáltó gazság, ha – Németh szava-

ival – az alacsony jövedelmű, gyerme-

ket nevelő családok fokozottabb segí-

tésének vágyától hajtva az állam a

szükséges forrásokat kizárólag a maga-

t é m a

folytatás

A nagycsaládosok  létszáma

elenyésző – míg ma egymillió

családban van két gyermek,

addig csak 250 ezer család ne-

vel három csemetét, s mind-

össze 90 ezer szülőt boldogít

négy vagy még több gyermek
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sabb jövedelmű gyermeket nevelő csa-

ládoktól veszi el, az utódot nem neve-

lő jobb módúakat pedig felmenti e kö-

telezettség alól. Ezzel ugyanis a kor-

mány a gyermeknevelést az egyéni

szocprobléma körébe utalja, s kijelenti:

a gyermek nem közjószág, hanem szü-

lei magánfogyasztásának része, a gyer-

mekvállalás kérdése pedig „épp oly

közre nem tartozó ügy, mint az a di-

lemma, hogy a Maldív- vagy a

Seychelles-szigetekre nyaralunk-e. Ha

az utóbbit nem támogatja adókedvez-

mény, miért támogassa az előbbit?” –

teszi fel a kérdést  Németh György.

Ám ha a kormány valóban eltökélt

abban, hogy felszámolja a „perverz új-

raelosztást”, akkor a következetesség

jegyében valamennyi adókedvezményt

meg kellene szüntetnie, köztük a ma-

gánnyugdíj-pénztárba való befizetések

és életbiztosítások utáni kedvezménye-

ket. Németh szerint ugyanis ezek pon-

tosan olyan logika szerint működnek,

mint a családi támogatás: „»Perverz

újraelosztást« folytatnak, annak adnak,

akinek úgyis van, akinek pedig nincs,

mert kellően szegény, s nem tud pénz-

tárba lépni, biztosítást kötni, az nem

igényelhet vissza semmit, egyébként

sem lenne miből. Aki magára költ, az

öngondoskodás, ami dicséretes és tá-

mogatandó, aki a saját gyermekére, az

nem, az »perverz újraelosztás« lenne.”

A JÖVŐ JÁRULÉKFIZETŐI

Tegyük hozzá gyorsan: a gyermekszülés

kiemelt támogatása nem csupán fele-

baráti szeretetből lenne esedékes. Ha a

magyar nemzetet, biztosítási nyelven

szólva, egyetlen nagy kockázatközös-

ségnek tekintjük, akkor beláthatjuk: a

gyermek nem pusztán arra jó, hogy

szüleit kellő mennyiségű boldogság-

hormon termelésére serkentse. A gyer-

mekvállalás egyúttal, a legszemélye-

sebb közügyként, össztársadalmi be-

fektetés a jövőbe, mely állításunkat pil-

lanatokon belül bebizonyítjuk. Ma-

gyarországon, ugyi, az átlagos gyer-

mekszám manapság az 1,3 gyerek/csa-

lád alatt van; másképpen mondva: 100

magyar asszony legfeljebb 130 gyerme-

ket hoz a világra. Minek következtében

drámaian romlik a demográfiai hely-

zet; ahogy mondani szokás: évente egy

Keszthely nagyságú város lakosságával

lesz kevesebb a magyar. Ez azt jelenti,

hogy 2050 után a legderűlátóbb jósla-

tok szerint sem él majd nyolcmilliónál

több ember széles e hazában.

Ezzel önmagában akár meg is békél-

hetnénk – a finnek ötmilliónyian sin-

csenek, aztán milyen jól elvannak –, ám

A demográfiai hanyatlás példá-

ul értelemszerűen együtt jár a

társadalom elöregedésével – 

vagyis míg ma egy aktív korú

hazánkfiára 50 eltartott jut 

(ennek fele gyerek, fele idős), 

ez az arány hamarosan 

jelentősen romlani fog

• A családi pótlék a jelenlegi kétszeresére emelkedik: egy gyermek

után havi 11 ezer, két gyermek után 12 ezer, három vagy több gyer-

mek után gyermekenként 14 ezer forint lesz.

• Az egy- és kétgyermekesek teljes mértékben elveszítik az eddigi

adókedvezményt. A három- vagy többgyermekesek a jelenlegi 10 ezer

forint/gyerek/hó helyett csak havi 4 ezer forintot érvényesíthetnek

csemeténként.

• A nagycsaládosok csak bizonyos jövedelemhatár alatt élhetnek az

adókedvezménnyel. Ez három gyermek esetén évi 3,4 millió forint, az

összeg minden további gyerek esetén 500 ezer forinttal emelkedik.

• Megszűnik a 13. havi családi pótlék.

Az új rendszer főbb elemei
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HIRDETÉS

hozzá kell tennünk, hogy a népesség

csökkenésének egyéb, közgazdasági ha-

tással járó következményei is vannak. A

demográfiai hanyatlás például értelem-

szerűen együtt jár a társadalom elörege-

désével – vagyis míg ma egy aktív korú

hazánkfiára ötven eltartott jut (ennek

fele gyerek, fele idős), ez az arány hama-

rosan jelentősen romlani fog. A követ-

kező évtizedekben tehát még kevesebb

lesz a járulékfizető – mivel pedig a nagy

ellátórendszereket (nyugdíj-, egészség-

biztosítás) az aktív keresők tartják fenn,

e csökkenést kétféleképpen lehetne el-

lentételezni: vagy visszaveszünk a jutta-

tásokból (a gyengébbek kedvéért: ki-

sebb lesz a nyugdíj), vagy növeljük a be-

fizetéseket, tehát emeljük a fizetendő

nyugdíj-, egészségbiztosítási járulékok

összegét. Lássuk be: egyik sem lenne

nagy öröm.

A gyerek viszont, amellett, hogy nagy

öröm, egyúttal jövőbeli járulékfizető is.

Mivel pedig egy társadalom lélekszámá-

nak fenntartásához családonként kettő,

növeléséhez pedig három vagy annál

több gyermek szükséges, végső követ-

keztetésünk így hangzik: néhány évtized

múlva a mai többgyermekesek utódai

fogják eltartani az akkori nyugdíjasokat

– köztük például a kivénhedt szingliket.

Mindenki helyesen tenné hát, ha ehhez

tartaná magát. – ZS. ZS.

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk előző számában 
nyereményjátékot hirdettünk
az UFi-ra májusba előfizetők
számára. Az akció keretében
könyvet és cédét, az Ulpius-
ház és  Vox Nova kiadó kiad-
ványait sorsoltuk ki.

A szerencsés nyertesek: 
Matesz Kinga, Pécs; Busku
Zsombor, Tiszaújváros;
Hulej Emese, Szentendre.

A nyerteseket postán értesít-
jük. Gratulálunk! A játék
folytatódik, a júniusi 
előfizetők között is értékes
ajándékokat sorsolunk ki!

Fotó: UFi/Késmárki Péter



ár a Labour még soha nem nyert

három egymást követő választá-

son, a történelmi győzelemre

több tényező is árnyékot vet. Itt van

mindjárt egy másik rekord: ilyen ala-

csony támogatottsággal – a szavazatok

35 százalékával – az 1832-es választójo-

gi reform óta még nem kapott párt kor-

mányzati felhatalmazást Nagy-Britanni-

ában. Igaz, közel félszáz mandátum el-

vesztése ellenére a Munkáspárt még így

is kényelmes többséggel bír, bár Blairnek

a frakción belüli „lázadókkal” nyilván

nehezebb lesz megküzdenie a jövőben.

A toryknak ellenben jóformán csak

búslakodásra van okuk, hiszen ugyan

harminchárommal növelték mandátu-

maik számát, ezt főként a csalódott

munkáspárti választókra ráúszó liberális

demokraták térnyerésének köszönhet-

ték a sajátosan igazságtalan választási

rendszerben. Valóságban a konzervatí-

vok mindössze egy százalékkal tudták

feltornászni támogatottságukat 2001-

hez képest. A körzetek körülbelül egyha-

todában, több mint száz választókerü-

letben a harmadik helyre szorultak visz-

sza. Bár sokan jósolták az „örök bronzér-

mes” liberálisok előretörését, akik egye-

düliként ellenezték az iraki háborút, a

nagy áttörés elmaradt – igaz, még így is

a legjobb eredményt érték el az 1920-as

évek óta, amikor is a Labour letaszította

őket a brit politika másodvonalába.

Blair „harmadikutas” stratégiája,

amely a hagyományos munkáspárti

törzsszavazók és a kilencvenes évekig a

konzervatívokra voksoló középosztály

egy részének egyesítését célozta meg –

bár nem omlott össze –, morzsolódni

látszik. A balos választók nehezen nyel-

ték le, hogy nyolc éve hatalmon lévő

pártjuk nemhogy felülvizsgálta volna,

hanem továbbvitte a konzervatívok pri-

vatizációs politikáját a közszolgáltatási

szektorban. A Labour hagyományos bá-

zisát jelentő befolyásos szakszervezeti

lobbi nagy bánatára érvényben marad-

tak a Thatcher-korszak szakszervezet-el-

lenes törvényei. Az olyan húzások pedig,

mint a tandíj bevezetése vagy a Bush

melletti eltökélt kiállás az iraki háború

ügyében egyenesen szentségtörésnek

számítottak. Ennek ellenére a Munkás-

párt nagyjából hozta a hagyományos

„perifériákat”, azaz Skóciát, Walest és az

ipari körzeteket – neoliberálisba hajló

gazdaságpolitika ide vagy oda, még

mindig eme, az állami újraelosztástól

függő területek számítanak a párt felleg-

várának. A West Midlands ipari centru-

maiban pedig – így Birminghamben – a

toryk szinte nem is léteznek, itt a Labour

és a LibDem váltogatja egymást. 

A konzervatívok hátországát Délke-

let-Anglia magas jövedelem- és adószin-

tet felmutató területei alkotják. Ez azon-

ban 1997 óta harmadszor is kevésnek

bizonyult. Mostani vereségüket (is) a

konzervatívok jórészt annak köszönhe-

tik, hogy nemigen voltak képesek alter-

natívát felmutatni Blairrel szemben. Pél-

dául jóval atlantistábbak, mint az e té-

ren „neofita” Munkáspárt, amelyik a hi-

degháború idején még pacifista, sőt

NATO-ellenes húrokat is pengetett.

Ezért aztán a konzervatívok Irak kap-

csán csak Blair szavahihetőségét és nem

magát a beavatkozást támadhatták.

(Ennek ellenére Bush leplezetlenül Blairt

támogatta: a washingtoni látogatáson

tartózkodó Michael Howardot például

nem is fogadták a Fehér Házban, pedig

az amerikai jobboldalnak kevés hűsége-

sebb szószólója van Európában a brit

konzervatívoknál.) Össztársadalmi szin-

ten a Munkáspárt még tartja a centru-

mot, így a toryknak az újonnan felfede-

zett bevándorlás-ellenesség maradt,

meg az euroszkeptikus sarok – utóbbi-
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Tony Blair győzött, de nehéz a helyzete. Itt a vége?
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Kormány és ellenzék egyaránt vesztesnek érezheti magát az

Egyesült Királyságban május 5-én tartott parlamenti válasz-

tásokat követően. Amely mindazonáltal a papírforma sze-

rint – és életképes alternatíva hiányában – a Munkáspárt és

Tony Blair miniszterelnök politikájának megerősítését hozta. 

Jobb híján Blair?
Felemás munkáspárti győzelem Nagy-Britanniában

B
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nak is a cikibb platformja, különösen

miután Blair 2006-ra népszavazást hir-

detett az Európai Alkotmányszerződés-

ről. (Amivel persze a kormányfő a vá-

lasztási győzelem kedvéért az alapvető-

en Európa-ellenes brit közegben jókora

csapdába kormányozta magát.)

Az egyébként is a győztesnek kedve-

ző, rendkívül aránytalan – egyfordulós,

egyéni kerületekre épülő, a töredéksza-

vazatokat figyelmen kívül hagyó, a rela-

tív többséget mandátummá alakító –

választási rendszer földrajzi sajátosságai

a Labourt még nagyobb előnybe hozzák.

Bár a LibDemek megerősödése miatt a

toryk sok helyen nevető harmadikként

befutottak, még így is jóval kevesebb

mandátumot szereztek, mint amennyi

egy arányos rendszerben megillette vol-

na őket. Hiszen míg csak három százalék-

kal maradtak le a Labour mögött (32%),

addig utóbbi 356 képviselői helyével

szemben csak 197-et szereztek. Köszön-

hető ez többek között annak, hogy a

csökkenő lakosságú, de szilárdan mun-

káspárti Skóciában és Walesben jóval ki-

sebbek a kerületek, mint a sűrűn lakott,

növekvő lakosságú s enyhén tory több-

ségű Angliában. Ezt még a magasabb

konzervatív mozgósítás sem tudja ki-

egyenlíteni: így eshetett meg, hogy míg

egy munkáspárti mandátum megszerzé-

séhez körülbelül huszonhétezer szavazat

kellett, a konzervatívoknak minden egyes

képviselői helyhez csaknem ötvenezret

kellett összeszedniük. Legrosszabbul a

LibDemek jártak, akiknek csak minden

százezredik szavazata vált képviselői

hellyé; de az élet a jó öreg Albionban is

harc, a brit választási rendszer szabályai

pedig harmadik párt jelenlétét alapvető-

en rendellenességként kezelik.

S hogyan tovább? Egyelőre csak

annyi biztos: Blair negyedszerre már

nem vállal választási megmérettetést.

Párton belüli ellenzéke azonban a vere-

séggel felérő győzelmet követően már

most hangosan követeli mielőbbi távo-

zását, a kormányrúd átadását régi ba-

rátjának és vetélytársának, a pénzügy-

miniszter Gordon Brownnak. Utóbbi

gazdaságpolitikai sikerei vitán felül áll-

nak, ráadásul „osztogatós” hírében áll,

s ezáltal a párt baloldalán is népszerű.

A „legenda” szerint Blair és Brown

egyébként még 1997-ben megegyezett

az utódlásról, s e képzetet erősítette,

hogy a két politikus a mostani kam-

pányban is mindenhol együtt mutat-

kozott. Egyelőre azonban Blair a nye-

regben érzi magát – Brown pedig úgy

tűnik, türelmesen vár a sorára. 

– BENKŐ LEVENTE CSONGOR

t é m a

ony Blair történelmi választási

győzelme nehéz helyzetbe hoz-

ta a brit Konzervatív Pártot. A

szigetország belpolitikájának elemzésé-

ben mi csak odáig jutottunk, hogy

nem értjük: ki a fene szavaz a gasztro-

nómiai kapcabetyár Jamie Oliverrel

édibédiző, alapjában mégiscsak kom-

munista (vicc – a szerk.), Irak-ügyben

igazmondási kihívásokkal küszködő

miniszterelnökre. Mivel saját értel-

münk végességének belátása konzer-

vatív erény, a toryk múltjának, jelené-

nek megértéséhez elolvastuk Egedy

Gergely Brit konzervatív gondolkodás

és politika, (XIX–XX. század) című

könyvét, amely nemrég jelent meg a

Századvég kiadó gondozásában.

A szerző, a budapesti Corvinus

Egyetem Társadalomelméleti Tanszé-

kének vezetője rokonszenves őszinte-

séggel vázolja előszavában a könyv

megírása közben felmerült gondokat:

mivel sem a brit filozófia konzervatív

áramlatainak története, sem a Konzer-

vatív Párt történetének megírása nem

lehetett célja, a történettudomány és a

politikaelmélet látásmódjának sajátos

ötvözésével törekedett a konzervatív

gondolkodás fejlődéstörténetének

elemzésére. A kitűzött feladat pompá-

san sikerült. Világos válaszokat kapunk

arról, hogy a brit konzer-

vatívok mikor, mit gon-

doltak vallásról, államról,

közösségről, s ami (egy

konzervatív számára min-

denképpen) fontosabb:

kormányra kerülvén mit

tettek eszméik megvaló-

sulása érdekében. Burke,

Peel, Disraeli nézeteinek

elemzése mellett olvasha-

tunk a birodalmi gondo-

lat, az antikapitalizmus szerepéről.

Vagy éppen arról, hogy idegenkedett a

második világháború után Churchill a

szocialista állami tervezés termékének

gondolt egészségbiztosítási rendszer

kiépítéséről.

Megismerhetjük a század egyik meg-

határozó konzervatív gondolkodójá-

nak, Oakeshottnak racionalizmus-bírá-

latát (magyarul 2001-ben jelent meg

Politikai racionalizmus című könyve,

Molnár Attila Károly bevezető tanul-

mányával). Egedy bemutatja a baloldali

haladók dühét kiváltó Salisbury

Review-t megalapító Roger Scruton

„dogmatikáját”. Szerzőnk

pontosan felfejti, hogy a

„ n e o k o n z e r v a t í v ”

Margaret Thatcher buká-

sa (1990) és a megsemmi-

sítő  konzervatív választá-

si bukta (1997) óta milyen

dilemmák akadályozzák

egy új tory politika kibon-

takozását. Nem titok,

hogy a legfőbb gond egy

hiteles, karizmatikus ve-

zér hiánya. A feladat nem könnyű hát a

konzervatívok számára, Gy. Ferenc (44)

miniszterelnök példaképe kihívó hiá-

nyában vélhetően nyugodtan adja

majd át a hatalmat pénzügyminiszte-

rének.                  – ABLONCZY BÁLINT

Brit konzervatívok, merre vagytok?

T



astro nevére akkor figyelt fel a

világ, amikor 1959 januárjában a

fiatal ügyvéd és társainak forra-

dalma elsöpörte az USA-párti Fulgencio

Batista diktatúráját. A felkelők államosí-

tani kezdték a szomszédos nagyhatalom

kubai érdekeltségeit, az Egyesült Álla-

mok nem tűrhette, hogy floridai partjai-

tól mindössze 180 kilométerre kommu-

nista állam vesse meg a lábát. De 1961

áprilisában kudarcot vallott addig jól be-

vált módszere, az ún. furkósbot-diplo-

mácia alkalmazása, mert félresikerült az

elsősorban kubai emigránsokból tobor-

zott amerikai expedíciós csapatok part-

raszállási kísérlete. Castro 1962 októbe-

rében hajszál híján kirobbantotta az

atomháborút is, mert a hidegháború

ezen forró pillanataiban elmérgesedett a

vita a Kubában elrejtett rakétákról az ak-

kori szovjet pártfőtitkár, Nyikita Hrus-

csov és az amerikai elnök, John F. Ken-

nedy között. Azóta a szomszédos nagy-

hatalom taktikát váltott: gazdasági blo-

kádot vezetett be a sziget ellen, mert ar-

ra számított, hogy ezzel majd biztosab-

ban eléri célját. 

Castro azonban szovjet mintájú dikta-

túrát vezetett be, és hatalmának három

pillére – a hadsereg, a pártapparátus és a

titkosrendőrség – segítségével biztosan

tartja kezében a lakosságot. A szovjet

minta átvétele természetesen itt is ka-

tasztrofális hatást gyakorolt a gazdaság-

ra. Castro előrelátóan és látványosan sza-

badult meg a nemkívánatos, és a rend-

szerre veszélyes csoportoktól: valahány-

szor mozgolódásra került volna sor az

életszínvonal folyamatos rosszabbodása

miatt, a kubai pártfőtitkár megnyitotta a

határokat, és mehetett, aki akart. Első-

sorban a közeli Florida fogadta be a nyo-

mor elől menekülőket, ahol csaknem

egymillió kubai él. 

A szovjet tábor gazdasági segítsége

végig életben tartotta  az itteni kommu-

nizmust, de 1991 után – a Szovjetunió és

szövetségi rendszerének felbomlása mi-

att – Castro Kubájának újabb és na-

gyobb nehézségekkel kellett szembenéz-

nie. Castro azonban feltalálta magát,

beengedte a külföldi tőkét, és bizonyos

ellenőrzött gazdasági mozgásteret

adott állampolgárainak az idegenforga-

lomban, hogy így pótolja a kieső dollár-

bevételeket. De az energia-fogyasztás

mindig is kiemelt feladatnak számított,

ezért nagy nehézségeket okozott a

rendszeres nyersolaj-ellátás akadozása,

hiszen egész iparágak függtek tőle. Oly-

kor az is előfordult, hogy be kellett zár-

ni üzemeket. 

A kubai kommunizmus fennmaradá-

sában Venezuela 1999-ben megválasz-

tott új és populista elnöke, a nyíltan

USA-ellenes Hugo Chávez különleges

szerepet játszik. Az egymás magasztalá-

sával nem takarékoskodó két népvezér

kölcsönös megszólítása – az államérde-

kek egybeesésén túl – ideológiai közel-

ségre utal, és önmagáért beszél: Fidel

Castro „Amerika legnagyobb demokra-

tájának” nevezi Chávezt, a venéz államfő

viszont nemes egyszerűséggel „a szabad-

ság bajnokának” titulálja Fidelt. Venezu-

ela elsősorban olajjal és politikai támoga-

tással segíti ki  Fidelt, Castro pedig orvo-

sokat, sportedzőket, oktatási szakembe-

reket exportál Chávez országába. 

Bill Clinton és az ifjabbik Bush mindig

is gyanakodva figyelte a két baloldali ál-

lamfő barátságát, mert mindketten po-

tenciális veszélyt láttak szövetségükben.

Bush ezért akart tavaly nyáron tovább

szorítani a blokádon – sikertelenül –,

hogy Castro esetleges megbuktatásával

megszerezze a kubai emigránsok szava-

zatait újraválasztásához. November vé-

gén Hu Csing-tao, Kína államfője járt Ha-

vannában, és a megkötött gazdasági

szerződésekből ítélve át fogja venni  a

néhai Szovjetunió szerepét. Castro kará-

csonykor jócskán lehűtötte a másodszor

is megválasztott Bush reményeit: a nyol-

cadik évtizedéhez közeledő főtitkár beje-

lentette, hogy megoldódtak Kuba ener-

gia-ellátásának gondjai, mert olajmezőt

találtak Havannától száz kilométerre. Ez

a tény az USA szemében egyet jelent Ku-

ba kommunista rendszerének tovább-

élésével, amiről hallani sem akarnak Wa-

shingtonban. Chávez azonnal megjelent

Havannában, hogy még szorosabbra

fűzze a két állam kapcsolatait.  Hugo

Chávez és Castro együttműködése még

veszedelmesebbé vált az Egyesült Álla-

mok szemében, mert nemrég a venezu-

elai elnök egy rádióműsorban bejelen-

tette: országa békés célú atomprogram

végrehajtására készül Argentínával.

A világ tehát jól teszi, ha figyel a Ku-

bában történtekre.   – SOBIESKI TAMÁS

Meddig tart ki Fidel? Ez a

kérdés foglalkoztatja az

Egyesült Államok vezetését

és a kommunista rezervá-

tumot megfigyelőket is. Ta-

valy októberben, a kubai ál-

lami televízió élő adásában

esett el, törte kezét-lábát,

de a valaha majdnem

atomháborút kirobbantó

hetvennyolcéves politikus

túlélte ezt a ballépését. Is.
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UFi: Két éve, egy középiskolai újság-

ban megjelent interjúban Tokyo a kö-

vetkezőket mondta: „egy újság, az

Utolsó Figyelmeztetés (ez lenne la-

punk, leánykori nevén – a szerk.) egy

revizionista cikkének a »Székely desz-

kások, szevasztok« címet adta”. Mit

találtatok a cikkünkben revizionistá-

nak?

Bauxit, Mégötlövés, Tokyo: ???

UFi: Az Alternatív Közgazdasági Gim-

názium Szubjektív című orgánumában

olvastuk mindezt, ahol arról beszélte-

tek, milyen a dalaitok fogadtatása a

különféle világnézetű emberek részé-

ről.

Tokyo: Nem emlékszem erre, de elég

valószínűtlennek tűnik, hogy ilyet

mondtam volna, mert a „revizionista”

szót egyszerűen nem használom. 

Bauxit: Én találkoztam a cikketekkel,

e-mailben kaptam meg, beszken-

nelve, így csak a címet tudtam elol-

vasni, a tartalmát nem ismerem. 

Mégötlövés: Egyébként nem ritkák az

együttes környékén az efféle, tisztá-

zatlan eredetű történetek. Ott van

például, hogy sokak szerint a Pannon

Rádió játszotta a Magyar nemzeti

hip-hop című számunkat. Nos, én

még nem találkoztam olyan élő em-

berrel, aki valóban hallotta volna a

Pannon Rádióban bármely alkotásun-

kat. Ez egy városi legenda.

UFi: Többen is hírbe hoztak titeket a

Kendermag Egyesülettel, az esztergomi
folytatás

17

Olvasóink többsége számára bizonyára ismerősen csenge-

nek a magyar nemzeti hip-hopra vonatkozó követelések, a

gimnazista és az óvodás rapper-himnuszok, valamint a ma-

gyar királyok taxatív felsorolása. A harmadik lemeze megje-

lentetésére készülő együttes tagjai többek között városi le-

gendákról, a Burzsoá Nyugdíjasokról és sztárallűrjeikről be-

széltek lapunknak.

Támogatják a másolást • A lemezbemutató koncert két oldala

Hogyan kerül a Bëlga a Pannon Rádióba és a Tescóba?

Tokyo: Megkerestek minket a

(Kendermag) egyesülettől, hogy

lépjünk be hozzájuk, de ezt

köszönettel visszautasítottuk.

Nem lépünk be sehova

F
o

tó
: 
U

F
i/

K
é
sm

á
rk

i 
P

é
te

r



18

t é m a VII .  ÉVFOLYAM, 6 .  SZÁM, 2005.  JÚNIUS
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

MIÉP még tüntetést is szervezett emi-

att a városbeli szereplésetek ellen. 

Mégötlövés: Megkerestek minket az

egyesülettől, hogy lépjünk be hozzá-

juk, de ezt köszönettel visszautasítot-

tuk. Nem lépünk be sehova.

Tokyo: Csak a Bëlgába.

UFi: És pártrendezvényen vállalnátok

fellépést?

Bauxit: Szívesen. Ha egymás után hív-

na meg minket a MIÉP, az SZDSZ, a Fi-

desz és az MSZP, akkor szívesen végig-

hakniznánk mindannyiuk kampányát.

Mégötlövés: Igen, de csak akkor.

UFi: Sztárnak érzitek-e magatokat

most, hogy egy-két számotokat már a

kereskedelmi rádiók is játszották? Be-

leférnétek-e a Subbacultcha „közepe-

sen híres köcsög” kategóriájába, felis-

mer-e titeket a pénztáros kislány a

Tescóban, ahol a lemezeiteket árulják?

Tokyo: Nem.

Mégötlövés: Néha, de nem jellemző.

Bauxit: A koncertjeinken felismernek,

sőt, akadnak egész állhatatos rajongó-

ink is.

UFi: Sztárallűrök?

Tokyo: Emberi allűrjeink vannak,

mint akárki másnak.

Mégötlövés: Inkább a fordítottja ját-

szódik le nálunk az ilyenkor megszo-

kott folyamatnak: jobban odafigye-

lünk arra, miket csinálunk. Csak javul-

tunk, jobb emberek lettünk ettől az

egésztől.

UFi: Kíváncsi-e rátok, barátnőtökre, kis-

kutyátokra, fodrászotokra a bulvársajtó?

Tokyo: Nem. Nem vagyunk érdeke-

sek, nem mi vagyunk érdekesek szá-

mukra. Néha írnak az új albumunkról,

esetleg beszámolnak egy koncertünk-

ről, semmi több.

Mégötlövés: Nem igazán koccintunk

olyanokkal, akik izgalmat okoznának a

bulvársajtónak.

UFi: A Tesco-pénztáros példát nem vé-

letlenül hoztuk fel: miért pont az áru-

házlánc terjesztette kezdetben a máso-

dik albumotokat?

Bauxit: Az első lemezünkhöz vidéken

nem nagyon lehetett hozzájutni, erre

a problémára kerestük a megoldást,

amikor eszünkbe jutott a Tesco, mivel

az minden nagyobb városban van.

Tokyo: Eleinte mi sem gondoltuk ko-

molyan, de azért megpróbáltuk. Sze-

rencsénk volt – az első utunk, mint

kiderült, egy, a Bëlgát szerető fiatal-

emberhez vezetett.

UFi: A második lemezetek megjelenésé-

vel egy időben sok helyen jellegzetes,

kék-fehér csíkos koncertplakátok tűntek

fel, „Teso Gazdaságos Zenekar” és Bur-

zsoá Nyugdíjasok felirattal, de a meg-

hirdetett időpont jó másfél évvel ko-

rábbra szólt. Ez valamiféle közös turné

reklámkampánya akart lenni?

Mégötlövés: Nem, azokat a Burzsoá

Nyugdíjasok ragasztották ki, azt hitték,

hogy majd mindenki utánanéz, mi is

ez, és haragudni fog ránk. Nem így tör-

tént. Bár semmi közünk nem volt az

egészhez, mégis mindenki hozzánk kö-

tötte. Ezekkel a plakátokkal akarták bi-

zonyítani, hogy övék az eredeti ötlet

(innen az aktualitását vesztett dátum),

amit mi lenyúltunk.

Tokyo: De ez nem igaz, ilyesmi fel sem

merült bennünk, mi csak a terjeszté-

sünkön szerettünk volna javítani.

A Bëlga a hivatalos

krónika szerint 1998

tavaszán alakult a XVII. kerületben, a Nyugati környékén, majd fél évvel

később a Városmajorban. Három alapítója, Mégötlövés, Bauxit és Tokyo 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola egykori hallgatója. Hozzájuk csatlakozott a

Tilos rádiós DJ Titusz, aki azóta is állandó (háttér)tagja a formációnak. Egy

ideig (egészen pontosan 2003 tavaszáig) Sicratman és Lord Cursor is az

együttes kötelékeihez tartoztak. A Bëlga első albuma (Majd megszokod)

2002-ben jelent meg, de addigra egyes számaiknak (Nemzeti hip-hop, Ovi, A

gyaloglás vége, Kalauz) már komoly kultusza alakult ki. Második lemezük, a

Jön a Gólem! 2004-es kiadású, rajta többek között a Hazakísérlek, a Királyok

a házban, az Az a baj és a Képviselő boogie.

Mégötlövés: Érdekes, hogy kinek

melyik koncert tetszik, a 

közönség sokszor egészen

máshogy látja, érzi az egészet,

mint mi. A legjobb példa erre a

Jön a Gólem! lemezbemutatója

a Cha-Cha-Chában

Bëlga, két ponttal az e-n



UFi: A Burzsoá Nyugdíjasok munkás-

ságának stílusa és hangulatvilága

meglehetősen hasonlít a Bëlgáéra. Is-

meritek őket? Ők miért nem tudtak

hozzátok hasonló sikert elérni?

Mégötlövés: Igen, ismerjük egymást,

közös fellépéseink is voltak. Nekik jó-

val nehezebb dolguk van, mert pécsi-

ek, így kevésbé ismerik őket a fővá-

rosban.

Tokyo: Ráadásul az interneten sem

terjedtek annyira a számaik, mint ne-

künk.

UFi: Ha már a zene-letöltögetésnél

tartunk, mi a véleményetek róla? Tá-

mogatjátok „A másolás megöli a

zenét!”-jellegű kampányokat?

Tokyo: Támogatom a másolást.

Bauxit: Mi az ismertségünket java-

részt az online népszerűségnek és a

másolásnak köszönhetjük.

Mégötlövés: Persze így nem vesznek

meg annyian egy-egy lemezt, mint

amikor még csak bakeliten jelent

meg, de ez nem tragédia.

UFi: Az első albumotokon sok szám-

ban meglehetősen közönségesen fogal-

maztok, a második lemez szövegei

úgymond intellektuálisabb humorral

operálnak. Melyik kedvesebb a szíve-

teknek és a közeljövőben melyik stílus

lesz a meghatározó?

Tokyo: Az első lemez számai négy év

alatt álltak össze egy kiadvánnyá,

ezért sokkal kevesebbet hallgattuk

őket a megjelenés után, egyben.

Mégötlövés: A trágárság hatásva-

dász, ezért önmagában sikeres. 

Bauxit: A harmadik albumon egy

szám erejéig újra közönségesek le-

szünk. Közkívánatra. Okkal. 

UFi: Milyen menetrend szerint adtok

ki valami újdonságot?

Mégötlövés: Ahogy jön. Legközelebb

várhatóan ősszel, nagyjából össze-

gyűlt már hozzá az anyag.

Tokyo: Tegnap is írtunk egy új szá-

mot.

UFi: Meg lehet élni ebből? Fő- vagy

mellékállásban bëlgáztok? 

Bauxit: Ki így, ki úgy.

Mégötlövés: Én most éppen ebből

élek, mert munkát keresek.

Tokyo: Bauxit és én a marketing vilá-

gában dolgozunk, és amellett foglal-

kozunk az együttessel.

UFi: Melyik koncertek maradtak szá-

motokra a legemlékezetesebbek?

Tokyo: Természetesen a legelső fellé-

pésünk, aztán még a Millenáris Park-

beli és a lovardás.

Bauxit: Az előbbieken kívül még a

Wan2-sátras fellépésünk sikerült na-

gyon jól, a Szigeten.

Mégötlövés: Érdekes, hogy kinek me-

lyik koncert tetszik, a közönség sok-

szor egészen máshogy látja, érzi az

egészet, mint mi. A legjobb példa er-

re a Jön a Gólem! lemezbemutatója a

Cha-Cha-Chában. Kicsi volt a szín-

pad, nem biztosították számunkra a

megbeszélt feltételeket, emiatt mi

nem a legjobb emlékkel gondolunk

vissza a fellépésünkre, a rajongóinktól

viszont egyre csak azt halljuk, hogy az

egyik legjobb bulink volt.

– BALOGH ÁKOS GERGELY

t é m a

Bauxit: Ha egymás után hívna

meg minket a MIÉP, az SZDSZ,

a Fidesz és az MSZP, akkor

szívesen végighakniznánk 

mindannyiuk kampányát



Láng Benedek: A

Da Vinci-kód.

BUKSZ, 2005. ta-

vasz, 58-62. oldal.

Ellenünkre van,

hogy ún. szerző-

ket ún. sztárol-

junk, de ez az az

eset, amikor visz-

szatérünk a BUKSZ-hoz és Láng pro-

fesszor személyéhez, mert utóbbi végre

megmutatja, hogy a tudomány igenis

való valamire. A Da Vinci-kód c. műről

nevezett kimondja azt, amit mindenki

tud, aki olvasta a Kincskereső kisköd-

mönt: Dan Brown könyve egy félművelt

volt nyelvtanár (kertész, úszómester,

idegenvezető, pincér, ilyesmi) összefér-

celte vacak, amely ráadásul erős plági-

umgyanúkkal küszködik, s vannak kissé

okkultista-szélsőjobboldalista (n. b. fran-

cia szélsőjobboldalista) áthallásai. Láng

írása elegáns, tömör, mintegy melléke-

sen tágabb metafizikai dimenziókat nyit.

Lelkesedésünket látva a szerző bizonnyal

zavartan söpri le a szivarhamut düftinza-

kója röverjéről, de mi fáradhatatlanul

rázzuk a kezét. Most ezután Gy. F. mit

kapkod ki Dobrev Klára kezéből? Ha

nem olvassuk a cikket, akkor is tudjunk

róla: szimbológia nevű tudomány nincs.

A tésasszony ka-

lapja – interjú

Majdán János tör-

ténésszel. szoc.

reál, 2005. április,

4-5. oldal.

A pécsi egyete-

men szerkesztett

folyóirat szerkesz-

tői láthatóan küzdenek azzal, amit

Maximilien Robespierre „érzékenység-

nek” nevezett: sok a monogrammal je-

lölt, vélhetően nőnemű lény a szépírás-

ok szereplői között, a belevalóbbak

egyenesen ajánlást is kapnak, és az utol-

só oldalon közölt apokrif négyesmetró-

avató beszédeknél még mi is vicceseb-

bek vagyunk. De félre aljasság. A szám a

vasútnak van szentelve, és ez nagyon is

jó. Majdán János a hazai vasúttörténet-

írás egyik atyja, színesen és érzékletesen

beszél szenvedélye tárgyáról. Mert itt

már nemcsak szakmáról van szó, ez üs-

töllést látszik. A vasútnak köszönhetjük

a bécsi szeletet, a csapolt sört és a mál-

naszörpöt. Valamint az indóházak elei-

be kipakolt virágosládákat, amelyekben

a muskátli mifelénk áll, az osztrákoknál

meg konyul: ezt a két államvasút szerző-

dése szabályozta. További tanulságok:

Baross Gábor nagy ember volt, a legjobb

vasutakat a helyi közösségek építették,

azért olyan kanyargósak. Olvassunk

még a lapban a magyar vasutak helyze-

téről, az LGT-albumok borítóiról és a

Transzszibériairól. A honlapot meg tes-

sék frissíteni (www.szocrealnet.hu).

Németh István: A

goebbelsi kísérlet.

Rubicon, 2005/4-5.

szám, 59-69. oldal.

Az egész szám a ná-

ci Németország

örökségének van

szentelve, és egyik

írás jobb, mint a

másik. A goebbelsi propaganda analízise

meg egyenesen parádés. A birodalmi

propaganda strukturális és ideológiai (il-

letve személyi) szerkezetének elképesz-

tően összefogott és adatgazdag ismerte-

tése a cikk. A népszórakoztatás, -bol-

dogítás, a könyörtelen megalománia és

a modernitás fantasztikus elegye, Leni

Riefenstahl és Rökk Marika tálalásában.

Mindez egy meggyőződés nélküli kraké-

ler irányítása alatt, aki egyáltalán nem

mellékesen hat saját – rendkívül szép –

gyermekét is megmérgezte Berlin ostro-

mának végnapjaiban. Egy ember, aki az

ördögi felé tendál. Kötelező.  – R.  R.
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Az ehavi folyóirattermésből

szemezgetve úgy tűnhet,

hogy szerkesztőségünk tag-

jai saját szimpátiáiktól, sze-

mélyes ismeretségeiktől

vagy a vágyakozva nézett

extrém sportok iránti szno-

bizmustól vezérelve tallóz-

nának a magyar sajtó kin-

csestárában. És ez a tűnés –

posztmodern világunkban

szokatlanul – tökéletesen

fedi a valódit. Meg az igazat.

Szocreáltól a nácikig
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nnek megfelelően az egyházak –

s kiemelten a katolikus egyház –

üldözése titkosszolgálati eszkö-

zökkel a rendszerváltás közvetlen kezde-

téig zajlott. A Szerv természetesen min-

denféle ellenzéket megfigyelt, de a poli-

tikai ellenfél veszélyességének a rend-

szerváltás közeledtével a hatalom szem-

pontjából mégiscsak nagyságrendekkel

nagyobbnak kellett (volna) lennie, mint

a vallási intézmények veszélyességének.

Ám ez nem így volt, sőt: a szerző kutatá-

sai szerint a hatalom a nyolcvanas évek-

ben újabb (az 1960-ashoz és az 1971-es-

hez hasonló) monstre kisközösségi pert

készített elő, mégpedig nem csak a Bo-

kor ellen. De lehet, hogy mégis volt vala-

mi igazságuk: bár a

rendszerváltásól

szóló irodalom er-

ről nem vesz tudo-

mást, a nyolcvanas

évek egyetlen al-

ternatív tömeg-

(és egyúttal ifjúsá-

gi) mozgalma az

egyházi kisközösségekből és ifjúsági ta-

lálkozókból „rakható össze”. 

A szerző érezhetően minden egyes

szavát mérlegre tette, de egyáltalán

nem valamiféle pozitivizmus jegyében.

Mint többszörösen érintettnek, erre

sem oka, sem – gyaníthatóan – lehető-

sége nem volt. Így nem kerüli meg sem

a Bokor-közösség magatartásának, sem

a püspöki karnak (helyesebben egyes

tagjainak, mivel a kar mint testület

gyakorlatilag soha nem volt cselekvő-

képes) magatartásának az értékelését.

Ha ezek egy-egy mondatban egyáltalán

summázhatók, akkor így: a hatalom

taktikai célja minden körülmények kö-

zött a megosztás volt. Mivel az intran-

zigens „non serviam” a Bokor oldaláról

az egyházi elöljárók irányába nagyon is

megfelelt ennek a célnak, ez a közösség

az egyház egységét belülről és önként

bomlasztotta.  Az egyházi vezetés pe-

dig Tomka szerint először is nem volt

egységesen és radikálisan kisközösség-

ellenes, másodszor gúzsba kötöttsége

és a hatalomnak való nagyfokú (de

nem totális) szociológiai, pszichológiai,

jogi és politikai kiszolgáltatottsága re-

akcióit részben érthetővé teszi, har-

madszor azonban nyilvánvalóan nem

volt elég bátor és karakán. Az ötvenes

évek elején elszenvedett brutális csa-

pás az egyházat megtörte, 1956–57 pe-

dig ugyanúgy térdre kényszerítette,

mint a nemzetet. Márton Áron pedig

csak egy volt.          – BALÁZS ZOLTÁN 

Keserves és nyomasztó olvasmány Tomka Ferenc könyve

a magyarországi egyházüldözésről és az egyháziügynök-

kérdéskörről. Nem titok: a Kádár-rendszer az utolsó pil-

lanatáig mélyen vallásellenes diktatúra volt.

p u n c s . k u l t ú r a

E

HIRDETÉS

Tomka Ferenc könyve az egyházüldözésről

A Szerv és a pásztorok
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ok vér lepangott a vénáimban,

de ilyen marketingötlettel még

nem hozott szemközt a Guten-

berg-galaxis. A szerző már az előszóban

közli, hogy emlékanyaga oly hatalmas,

amelyet még elképzelni is nehéz, s a mi

érdekünkben – nyilván nehogy sokkot

kapjunk, vagy önnön butaságunk/szür-

keségünk felismervén e nagy ember tük-

rében, siettessük saját elmúlásunk –,

szóval a mi érdekünkben közread pár

vázlatot. S aki az ízelítő után megéhezik

a torgyáni babérok egész koszorújára, az

írjon szépen erre a címre, és Józsi bá-

tyám (az ifjú miniszterelnök állítólag így

szólította) nekidurálja magát.

Hát… még a mutatóba, szinte ingyen

(háromezerért) odaadott kötet is meg-

fekszi a gyomrot. Én mondom ezt, aki

pár éve egyszer négykor keltem, hogy ki-

lencre Mátészalkán legyek, ahol az FVM

minisztere tartott előadást. Szegény, fá-

radt gazdák a színházterem félhomályá-

ban alvó pesti apparatcsikok vállára bo-

rulva szenderegtek, a Doktor meg virult,

hetvenkedett rendesen, mármint ennyi

ideig nyomta papír és érdemi hallgató-

ság nélkül.

Könyvünk egyetlen nagy Torgyán-

tiráda, benne a fejezetkék csak egészség-

ügyi vízkortyok: elvégre a folyamatos

szapulás-köpködés szárítja a nyálkahár-

tyákat rendesen. Három éve Torgyán

nélkül ődöngve a honi politika sivatagá-

ban tényleg sokként éri az olvasót ez a

példa nélküli, szokáson kívüli egománia.

A kumráni tekercsek előadója, a

biokultúra szakértője, Szabadi Business

Class Béla foga(da)tlan prókátora, a pe-

rui Nagy Naprend kitüntetettje, a belső

ellenség által többször csaknem kivég-

zett (felrobbantott, lelőtt, erkélyről ki-

dobott stb.) nemzeti hős, Orbán Viktor

megkoronázója, az ügynökügyén ügyet-

lenül ügyködők réme, Újpest sztárügy-

védje, fehéröltönyös-zöldnyakis vezér-

fradidrukker, sztárprimadonna művész-

férje, kazettátlan s „ártatlan gyermeke”

z operaházi matinékoncert ak-

kora élmény volt, mintha –

hogy te is értsd – mondjuk,

Freddy Mercury feltámadna, és megmu-

tatná a nevezett magyar popgyomnak,

mi is az előadóművészet. Először is: von

Karajan hajdani zenekara már nem áll

kizárólag férfiakból, ez a divat már Bécs-

ben is megtört. Még a hímekhez szokott

kürt-szólamban is fedeztem fel hölgyet:

nem szívesen kerülnék a kezei közé.

Főzeneigazgatójuk néhány éve,

Abbado lemondása óta (arrafelé ezek a

sztárnevek hétköznapiak) egy alig ötve-

nes „srác”. Srác, mert őszülő, loboncos

göndör haja, sosem titkolt életöröme

harmincévesnek láttatja, ami a karmes-

terszakmában a taknyoskor. Pedig Si-

mon Rattle birminghami csodatétemé-

nye okán már évek óta lovag, úgyhogy

kiszőrösödik minden a lába nyomán;

plakát, műsorfüzet Sir-rel van tele. Életé-

ben először van Magyarországon az a

művész, aki a lepattant angol gyárvárosi

zenekarból a világ mai élvonalának

együttesét nevelte. 

Kilép a majd’ húszezer forintos jegyek

ellenére is zsúfolásig teletömött Opera-

ház színpadára, körbetekint furán ülte-

tett zenészein, és egy hangtalan cuppa-

nással kiengedi a zenepalack szellemét.

Vidám most is, Berlioz borzalmasan ké-

nyes, ezért alig játszott Kalóz-nyitánya

cunamit okoz a nézőtéren. Amit hallunk,

tényleg csak egy Mercury-féle bomba

robbanásához fogható: ahogy a vonóskar

milliszekundumra összetapad a bonyolult

unisonóban, vagy ahogy majd a Bartók-

hegedűverseny végén a timpanista bedo-

bolja üstjén azt a két taktust, az reveláció. 

A zenekar szólamszüneteiben se for-

golódik, sóhajtgat, urambocsá’ olvassa

rejtve a Füles német testvérlapját, nem.

Négerek márpedig vannak. 

A píszi-korrektül „afro-ame-

rikaiak” mellett megmarad-

tak ők, a híres emberek bér-

tollnokai. A média gra-

fomán elvárásait – gyakran

diszgráfiás gazdáik helyett

– ezek a névtelen írnokok

teljesítik. E gyakorlat bizo-

nyított, és az is, hogy az

alábbi könyvhöz, Torgyán

doktor emlékiratainak nul-

ladik kötetéhez tuti nem

kellett nigró szófosó.

Torgyán doktor, írásművész

Nem vethet követ ránk az Olvasó, hogy az UFi agyon-

szekál klasszikus zenével! De van néhány esemény, ami

mellett még a Knopfler-, Cocker-, Hancock- vagy Kozsó-

rajongóként se mehetsz el. Ha valamelyikkel vérig sértet-

telek, azért is haragudj rám, mert nem szóltam előre:

tizennégy év után Budapesten tölt egy éjszakát a híres

Berlini Filharmonikusok együttese.

Patakvérkép
S

Marslakók Berlinből

A

Fülharmónia For Fritz’s
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édes apukája. És Doktor, ezt sokszor le

kell írni, mert annyira büszke rá, mintha

jogi diplomaosztón el lehetne ugrani a

bojtos fekete kalpag elől.

Amit kerestem benne, azt, persze, kö-

zel négyszáz oldalon se találtam: mit

mondhatott azon a Béla király úti bo-

rongós estén a miniszterelnök, hogy a

nagy garral – és, emlékszünk rá? szegény

Gyimóthy Gézával együtt – odahajtató

pártelnök-miniszter-hazabölcse csak a

rezidencia küszöbe alatt, s már rang nél-

kül távozott?

Úgyhogy postázok mégis a Doktor cí-

mére: adomák, hőstettek, pancserpucs-

csok és éhségsztrájkok után a végjátékot

is öntse elénk! Kívánok jó egészséget,

hosszú életet, bort, búzát, (diabetikus)

édességet – és legközelebb szerkesztőt is

a csapongó írás, lektort is a helyesírási

hibák, szóismétlések elkerüléséhez. S

mindezt épp olyan szeretettel, amilyen-

nel e mindenki ellen szóló vádiratot ő

maga összeállította.     – SZILVER OTTÓ

Figyelnek, sőt, élvezik a muzsikát, a tár-

sak zenéjét. Az öt hegedűpult legvégén,

a színpad legszélén, félig takarásban ját-

szó két húzott szemű művész is elrepül

a lendülettől, nem piszmog csak, vagy

alibizik, mint idehaza szokás. A Bartók-

darabot görög hegedűs szólózza,

Leonidasz Kavakosz először ellenszen-

ves, a mű végére a zene alázatos szolgá-

lójává szelídül. Volt értelme ilyen tisztán,

sallangmentesen muzsikálni. Ami pedig

a szünet utáni Tűzmadarat (Sztravinsz-

kij) illeti, azt kár ecsetelni, köbözze a

fent írtakat, aki akarja. 

Sir Rattle szereti zenekarát, zenekara

szereti a zenét, a zene mint olyan pedig

egyenesen odavan Sir Rattle-ért. Iste-

nem, ha jutna pénz a művészetre, s né-

ha Kozsó-fanok százaival tudna telni a

terem, nem itt tartanánk. Addig marad

a Bozóki alatt még mélyebbre szálló ma-

gyar zenei kóma. A fül harmóniája meg

marad a fritzeknek.

Azért annyi látszott ám rajtuk, hogy

fogalmuk sincs, milyen jó nekik. – SZ. O.

Aki evezőlapátot vesz a kezébe, egy nemzetet ad a világnak

Szigeti gyerek lennék, de nem tudok úszni, nagyon nem.

Miközben annak idején osztálytársaim egymást tromfol-

ták le, hogy lenn „a telepen” Tibi bácsi-e a jobb edző,

avagy Nóri néni, és szakértően nyilatkoztak az öltözőszek-

rények kényelmi szempontjairól is, én undorral vegyes

irigységgel hallgattam őket, mert soha nem tehettem be

a lábam az evezés szentélyébe.

zon túl, hogy utáltam futni, s

az edzésnek ez lett volna az al-

fája, be voltam szorítva erősen

az eszerek közé. Mert ha nem evezett

az ember, akkor birkóznia kellett, s én

ösztönösen irtózom a nyílt, egyenes

harctól meg a karfiolfülektől. Maradt a

bicikli meg tenisz. Az olyan rendes úri

sport, és a 11 rubel 25 kopekes faütő-

vel is nagyot lehet királykodni.

A „vízijártassági” bűvszava sokáig el-

kísért, különösen azután, hogy egyik

kudarcra ítélt úszásoktatáson az élet-

mentő gyakorlat során nemcsak a pró-

bababát kellett felhozni a medence al-

járól, hanem engem is.

Aztán mindenkit elér a végzet: bale-

kok tízezrei vágtak már neki a Tisza-

becs–Tokaj távnak kenuban, miért let-

tem volna kivétel. Alkalmatlanságunk-

ról fogalmat adhat, hogy még mű-

anyaghordóink sem voltak, hogy eset-

leges vízbefordulás esetén valami nej-

lon szemetes zacskónak kellett volna

megóvni holminkat a nedvességtől.

Augusztus második fele volt, irtózatos

hideg, s minden (ideértve az ad hoc

összeverődött kompánia szörnyűsége-

it) adott volt arra, hogy az út a víz lát-

ványának hiszterikus meggyűlölésében

végződjön. S hogy végül hallatlan él-

mény lett, nem is tudom minek kö-

szönhető. Pedig jobbára józanok vol-

tunk, stabil párkapcsolataink voltak,

ergo nem is csajoztunk be. Érthetetlen.

Az út olyan volt, mintha Bodor Ádá-

mot kérték volna meg, hogy írja át

Sztrugackij Stalkerét, amit majd

Amott, a folyón túl

A
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Huszárik Zoltán visz vászonra, nagy-

nagy ügyszeretettel. Embert alig lát-

tunk a második nap után, a tivadari

üdülőtelepről ma is azt hiszem, hogy

ilyen lehet Manaus, az Amazonas part-

ján. Amelyből – az

utazók szerint – elő-

ször az operaház ku-

poláját veszi észre az

ember az őserdő kö-

zepén. A civilizáció

utolsó bástyája: fo-

rogtak a töküres

ringlispilek, serce-

gett a hurkazsír, ját-

szottak a fények és

bokáig jártunk a föl-

dön vergődő tiszavi-

rágokban. Utána már csak alkoholista

horgászokat láttunk, kelletlen vegyes-

bolti eladókat. Üres vashidak, haszná-

latlan kompok kötelei alatt siklottunk

át, kurjongattunk, mert akkor még azt

hittük, hogy a csend megszépít. Foly-

ton esett az eső, a hajók szinte fütyül-

tek, amikor a fövenyre felfutottunk ve-

lük. A homok mindenhova beférkő-

zött, a lenyugvó nap rikítóan veres volt

és napokig jégkrémen éltünk meg gyík-

húsos kenyéren. S hiába megy együtt a

csapat (egyébként meg nem, mindig

korábban tűntünk el), a világ egy kenu-

ra szűkül. Tartós utálatok és barátságok

születnek. Kormányosunk, Z., akinek

túlzott szakavatottsága mögött nagy-

nagy gyakorlati hiányokat sejtettünk,

pompás parancsnoknak bizonyult. Ve-

zényelt, korholt – dicséretet nem na-

gyon kaptunk, de annyi mindent tu-

dott Márairól, hogy társaságban ma is

abból élek. Egyszer sem fordultunk fel.

Aztán kezdtek megszökni az emberek,

s végül Dombrádnál, amikor már ket-

ten küszködtünk egy ormótlan négy-

személyes kenuval, mi is meglógtunk.

Vissza a civilizációba. Egzisztencialista

túra, utazás saját belsőnkbe.

Dombrádig mindenképp kiderül, ki mit

ér. Önmagunk vagyunk, csupaszon,

ahogy édesanyánk világra hozott ben-

nünket. Öt nap harc a sajgó hátsóval, a

homokkal és a nedvességgel; a szúnyo-

gokkal, a spirituszízű étellel. Mi va-

gyunk, a víz és a társak a hajóban: a vi-

szonyok végtelenül egyszerűek lesznek.  

Az élményt pro-

longálni akarván ki-

látogattunk a Ró-

maira is. Itt a hazai

testkultúra már a

harmincas években

olyan élénken szí-

nekben pompá-

zott, hogy a helyi

elöljáróság (s még

inkább a túlparton

az újpesti) valamint

a m. kir. államrend-

őrség rendszeresen lecsapott a csónak-

házakra, a hazai naturizmus és a paj-

kosság akkori fellegváraira, ahonnan,

gondolom, néhanap KIMSZ-esek is ne-

kivágtak a tájnak. Jó időben érkezve

még bérelhettünk hajót: kenut vagy

kílt valamelyik csónakházban (szno-

boknak ott a Nemzeti Banké). Ha eset-

leg csöpögött az eső valamelyik ven-

déglátóegységben, igazi, allogén ró-

mai-partiak között lehetett elütni az

időt. S ha üggyel-bajjal vízre szálltunk

Szentendre felé, egy pillanatra azt hi-

hettük, örökösei vagyunk annak a kor-

nak, amikor a Hunnia vagy mások csó-

nakázó egyletek festői dresszeiben, po-

mádés bajszú urak vágtak neki a folyó-

nak, élükön Bobóval, Edével,

Kálmussal, Ducival vagy a Doktor Úr-

ral, s más tréfamesterekkel, akik jóízű-

en emlegették, hogy éppen milyen

pompásan megtréfálták azt a balek

Jármossy takarékpénztári igazgatót,

vasmacskát kötvén a hajójára, mikor

jött a Gazda és kifulladva jelentették a

nagyságos úréknak, hogy Szarajevóban

a rácok lelőtték a trónörököst. A höl-

gyeket gőzcsónak szállította Pestről,

melynek gépészét Damó, az igazgató

abriktolta hosszú évtizedek óta, s

ugyanő mesélte orcapirítóan vaskos

tréfáit a hölgyutasoknak. „Damó, maga

himpellér” – ütöttek feléje kényesen a

legyezőjükkel a dámák, elidőzve az

igazgató még mindig atlétai termetén,

piros orcáján. A folyó, a víz, a nap ma is

ugyanaz. Mióta a lakópark-őrület ott is

kitört, nem mertem kimenni, nem

akarva csalódni a régi tévképzetben,

hogy már nem lehet hatszáz forintért

hajót bérelni egész napra, s az öreg

rockerek ott a Matrózban már nem

örömzenélnek esténként. A pultosnő

pedig nem ugrik ki két csapolás között

vokálozni meg csörgődobozni nekik.

Biztos dzsetszki van meg tüc-tüc.

Ha esetleg valaki arra jár, és úgy lát-

ja, hogy van még málnás fröccs, s nem

gyalultak le minden csónakházat, van-

nak még rézszínűre sült, nagyhasú csó-

nakháziak, vannak beutaltak, vidéki

nyaralók, olcsó oldalas, feltétlenül

szóljon. Oly kevés dologba kapaszkod-

hatunk manapság.                      – R. R. 

Embert alig láttunk a második

nap után, a tivadari

üdülotelepről ma is azt 

hiszem, hogy ilyen lehet

Manaus, az Amazonas part-

ján. Amelyből – az utazók

szerint – először az operaház

kupoláját veszi észre az ember

az őserdő közepén

Melankólia a Római-parton. Ha valaki nagyhasú csónakházit lát, szóljon
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k már kinőttek a lázas felvonu-

lások és katonai parádék okoz-

ta bizsergő érzésből, osztottak-

szoroztak, szántottak, vetettek, a bék-

lyók s a fegyverek porba hullását köve-

tően a gondolat határtalanságát hasz-

nálják felszabadító háborújukhoz. Van-

nak köztük egyetemi tanárok, levitéz-

lett és megélhetési káderek, no és per-

sze sikertelenek és fiatalok. De van va-

lami, ami közös bennük: vörösök és

proletárok! Nosza, rajta!

KRAUSZ TAMÁS

Egyetemi tanár. No, ez nem azokon az

ébredő Jobbikosokon múlott, akik –

ameddig csak lehetett – szavazataikkal

távol tartották Krausz tanár urat a ka-

tedra legmagasabb fokától. De végül K.

T.-ból tanár lett, és tudományos gon-

dolatébresztői továbbra is elérhetőek

az ELTE-n. Így a GULAG-ok humánpoli-

tikájáról, az alaszkai és a szibériai

aranyláz párhuzamairól, Kun Béla hon-

védő háborújáról vagy Lenin szellemi

örökségéről ma is pezsgő vita folyik.

Nincs is ezzel semmi baj, Tanár úr, csak

azok az átkozott liberálisok meg ne

tudják!

Előnye: hisz benne.

Hátránya: bőrdzseki télen-nyáron!

THÜRMER GYULA

Ha azon a szarházi Kádáron feszül a

nyakkendő, miközben a túlvilági tévét

nézi, nos nem azért van, mert az

www.mszmp.hu domaint még senki-

nek sem jutott az eszébe bejegyeztetni.

Hanem azért, mert a régi elvtársak 

csak ezt a pincérmosolyú, jól karban-

tartott Thürmer Gyulát hagyták neki

szellemi utódul. A többiek, a kisdobo-

sok, az úttörők, no meg a KISZ-esek

még az utolsó kézfogását is elcserélnék

egy Lakat T.-interjúért a vasárnapi Nap-

keltében. No, mindegy, szegény ember

víz és gőz, pláne, ha hivatásszerűen

Munkáspárt! A Gyuláról meg megbíz-

ható munkásőrkö-

rökben azt terjesz-

tik, hogy az orvosa

már fiatalon eltil-

totta a komolyabb

szellemi kirándulá-

soktól, és ehhez az-

óta is akkurátusan

tartja magát. No,

de első az egészség,

ezt Schobert Norbi

óta tudjuk. Gyula

meg nemcsak,

hogy egészséges, de még legalább

nyolc évig vidáman eléldegél a küszöb

alatt, amiért joggal irigyek rá a régi

cimborái. A Milo meg a Szaddám. 

Előnye: küszöb alatt él.

Hátránya: Kádár alatt jobb volt.

BALOLDALI FRONT – KISZ

Április 30-án a Városligetben megtar-

totta idei VII. tisztújító közgyűlését a

KISZ. A városligeti sátrak, amelyek a

már a másnapi ünnepi majálisra ké-

szültek, otthont adtak az imperializ-

mus ellen töretlen hittel harcoló fiatal-

jainknak. A fiatalok hitet tettek a mun-

kásosztály, a dolgozó nép mellett, és

egyben tiltakoztak az USA kormányá-

nak erőszakos gyarmatosító politikája

ellen. A felszólalók mindezek mellett

felemelték szavukat a nők egyenjogú-

ságáért és a gyermekek kizsákmányolá-

sa ellen. A küldöttek nagy örömmel fo-

gadták a baráti országok bátorítását. A

nepáli kommunisták üdvözletét Udaya

Raj Pandey, Szudán ifjú kommunistáiét

Hala Latif, míg Kuba lázas lelkű kom-

munistáinak üdvözletét Mirjam

Morales tolmácsolta a magyar ifjúság-

nak.

Előnye: kevesen vannak.

Hátránya: Fletó nincs már benne.

BERECZ JÁNOS

Szellemi elektrosokként ért bennünket

a mester nyílt levele a Népszabadság-

ban. A mágus jobb híján ismét tollat

ragadott és írt egy virtigli fohászt a

nemzetért. A bűbá-

jos nemzetmentés

annyira meglepte a

d e m o k r á c i á b a n

edződött politoló-

gusokat, hogy csak

a bulvárlapok tud-

tak érdemben rea-

gálni erre a csök-

kentett kalóriatar-

talmú SZDSZ-elle-

nes röpiratra. Nos,

a fene se gondolta

volna, hogy van még Berecz a nap

alatt, pláne, hogy még aggódik is ér-

tünk. De hát úgy látszik, ennek a sok

pénzt megért vén komcsinak még

mindig rajtunk jár az esze. Ha van vé-

leménye, hát legyen, végül is mi is

ezért küzdöttünk, de azért megje-

gyeznénk, hogy azt a kis szépen fa-

zonra vágott kecskeszakállt hagyja in-

kább a nejére. 

Előnye: nincs fegyvere.

Hátránya: van tolla.

Ja, és június 4-én Csepelen 21. Kom-

munista Kongresszus! Nosza, fel vörö-

sök, proletárok!                         – N. T.

Bőrdzseki, fegyver és toll • Kommunista seregszemle

Vörösök, proletárok!
Egy gyors seregszemle nyilvánvalóvá teszi a gyanútlan

szemlélőnek is, hogy amíg házunk tája fasisztáit inkább 

a menetgyakorlatok vonzzák, addig a hazai vörös elitet 

a szellemi kíntorna ejtette sötét rabságba. 

Ő

No, de első az egészség, ezt

Schobert Norbi óta tudjuk.

Gyula meg nemcsak, hogy

egészséges, de még legalább

nyolc évig vidáman eléldegél 

a küszöb alatt, amiért joggal

irigyek rá a régi cimborái. 

A Milo meg a Szaddám
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www.honfoglalo.hu címen né-

hány egyszerű lépés egy új biro-

dalom megalapítása, aztán (sok

más, egyelőre talán kevésbé izgalmas le-

hetőség mellett) a „Játékindítás” menü-

pontot választva már lehet is indulni a

vetélytársak ellen. Egy új ablak nyílik

meg, ahol a töltés során egész képernyős

reklámok nézegetésével üthetjük el az

időt. 

Ha ezzel megvagyunk, egy olyan ol-

dalra jutunk, ahol jelenlegi adatainkat

láthatjuk (kezdetben természetesen nem

sok mindent, csak a nevünket, hogy 0 já-

tékot játszottunk és 3000 JEP-ünk van,

utóbbiról később részletesebben is szó-

lunk majd), cseveghetünk, illetve vá-

laszthatunk verseny- és különszobák kö-

zül. Maga a játék az utóbbi két helyszí-

nen zajlik, a különbség anynyi, hogy a

versenyszobában tétre megy a küzdelem,

míg a különszobák összecsapásainak

eredménye nem számít bele ranglista-

pontszámunkba. Mindkét szoba eseté-

ben választhatunk a klasszikus (Magyar-

ország, megyék szerinti felbontásban)

vagy az européer (Európa, hatszög alakú

mezőkre bontva) játéktér közül.

Ha az éles versenyt választottuk, beke-

rülünk a várakozók nagy kupacába,

ahonnan a rendszer megpróbál hozzánk

hasonló képességű ellenfeleket sorsolni

hozzánk (JEP-ünk, azaz Játékos Erős

Pontjaink alapján). Ha kevés játékos van

éppen bejelentkezve, akkor ez a folyamat

eltart egy darabig és az is előfordulhat,

hogy tőlünk egészen eltérő súlycsoportú

riválist kapunk (gyengébb és erősebb

egyaránt lehet). Ha megvan a (velünk

együtt) három résztvevő, akkor láthat-

juk, hogy a pontok legalább hány száza-

lékát kell megszereznünk a játszma végé-

re. Ha pontosan ennyit szerzünk, JEP-

értékünk nem változik, egyébként annyi

százalékponttal csökken, illetve nő majd,

amennyivel alul-/felülmúltuk az elvárást.

Először indulómegyét/-hatszöget kell

választanunk (ez 1000 pontot ér) a kisor-

solt sorrendben, ez határozza meg, hogy

merre tudunk terjeszkedni és kivel fo-

gunk konfliktusba kerülni. 

Kezdőként érdemes olyan területet

választani, ami jól védhető, azaz kevés

szomszédja van (például Szabolcs-

Szatmár-Bereg és Győr-Moson-Sopron a

magyarországi térképen, a sarokmezők

az európain). A kezdeti Terjeszkedés fázis

során az egyes kérdésekre négy lehetőség

közül kell kiválasztani a megfelelő vá-

laszt, az így megszerzett területek 200

pontot érnek. Ha még akad ezután gaz-

dátlan megye, illetve hatszög, akkor ezek

tippelős kérdések alapján kerülnek kiosz-

tásra, egyenként 300 pont értékben. Aki-

nek a tippje a legközelebb esik a valós vá-

A

Előre, honfoglalók!
Műveltség és gyorsaság • Nyomják a JEP-perek

Magyarországon a Honfoglalónak sikerült elérnie azt, hogy

munkaidőben menedzserek és közszolgák egyaránt inkább

saját virtuális királyságaik építésén fáradozzanak a GDP gya-

rapítása helyett.

ikeres offline játékokból

előbb-utóbb rendszerint

internetes változat is készül,

ez történt például a Monopoly vagy

a Catan telepesei esetében. A Hon-

foglaló esetében a sorrend fordított:

eredetileg volt az online verzió,

majd annak alapján készült el a do-

bozos változat. A társasjáték a hazai

gyártású kínálatban kifejezetten igé-

nyes kivitelűnek számít: esztétikus

dobozolás, jó minőségű játéktábla

és -kártyák. Az összképet csak az

ultragagyi, kezdő fröccsöntő kisipa-

ros próbálkozását idéző dobókocka

húzza le, igaz, jelentősen. 

A szabályok nagy vonalakban

megegyeznek a virtuális változattal,

Szia, dobozos!

S
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laszhoz, az nyer (egyenlőség esetén a

gyorsaság dönt). Végül a Háború fázis-

ban mindenkinek hat támadási lehetősé-

ge van, ahol saját területeivel szomszé-

dos mezőket támadhat, az így megszer-

zett, várral nem rendelkező mezők 400

pontot érnek, korábbi értéküktől függet-

lenül. Ellenfelünk várának elfoglalásához

annak mindhárom tornyát le kell rom-

bolni, azaz három sikeres támadást kell

végrehajtani ellene – ha ez sikerül, akkor

kiesik a játékból és a miénk lesz minde-

ne, lányostól-királyságostól.

A kérdések változatosak és sokféle

műveltségi területről vannak összeválo-

gatva, s csak sok játék után találkozunk

ismétlődéssel. Vannak jellemző kérdés-

csoportok, ilyen például a

cserkészdzsemborik alapműveltséghez

kevésbé sorolható évszámai, többé és ke-

vésbé ismert történelmi események idő-

pontja, a periódusos rendszerhez kap-

csolódó feladatok és a különféle gasztro-

nómiai fogalmak (a dekantálástól a flam-

bírozásig) meghatározása. Általában vé-

ve előnyben vannak az erős humán mű-

veltséggel rendelkező versenyzők, de

könnyen lehet, hogy a fejszámolós fel-

adatok őket különösen komoly kihívás

elé állítják.

Sokféle mentalitást képviselő játékos-

sal találkozunk majd. Akadnak, akik gör-

csös nyerniakarással és a totális győze-

lem szándékával lépnek pályára (ezt az

iskolát képviseli szerkesztőségünk több

munkatársa is), mások hűbelebalázs

módjára össze-vissza tippelgetnek és

olyanok is akadnak, akik elsősorban is-

merkedésre használják a Honfoglalót (el-

sősorban tizenéves lányok). Főszerkesz-

tő-helyettesünk egészen sajátos játékfi-

lozófiát követ, rendszerint tét nélküli

összecsapásokon vesz részt különszobák-

ban, ahogy ő mondja: „edz”, éles küzdel-

mekbe csak ritkán bocsátkozik (ez per-

sze csak átlátszó alibi, valójában egyrészt

fél a versenyben elszenvedett megalázta-

tásoktól, másrészt a különszobákban

sokkal-sokkal több az ismerkedni vágyó

tini). A közönség igazán sokszínű, sokfé-

le ellenfélhez volt már szerencsém, az

ügyeletes nővértől, az erdélyi egyetemis-

tán át az ötvenes-hatvanas éveikben járó

nagyszülőkig, akiket gyermekük vagy

unokájuk tanított meg a játékra.

A játszmák során aranytallérok is jár-

nak az eredményes szereplésért, ezeket

árverésen válthatjuk a hirdetők által fel-

ajánlott, kézzelfogható javakra – ha ép-

pen a megfelelő időben arra járva mi ad-

juk be az utolsó licitet. Emellett egyéb ki-

egészítő szolgáltatásokat is kínál a Hon-

foglaló: úgynevezett udvari tanácsosok

(például pszichológus, borász, szemész,

jogász) válaszolnak a regisztrált játéko-

sok kérdéseire, a webboltban többek kö-

zött pólókat, bögréket és társasjátékot

(lásd keretes írásunkat) árusítanak, a

ranglistán megnézhetjük teljesítményün-

ket és természetesen fórumozhatunk is.

A Honfoglaló erősen addiktív és külö-

nös mellékhatásokkal járhat. Egy étte-

remben, miután kiderül, hogy a „Buda-

pest módra” a hátszín esetében többek

között zöldborsó hozzáadását jelenti,

csak egy röpke gondolat erejéig fut át

rajtam, mennyire utálom a borsót, rög-

tön ezután viszont elégedettség tölt el,

hogy milyen jól fog menni a Honfoglaló

vonatkozó konyhaművészeti kérdése.

– BALOGH ÁKOS GERGELY

de itt nincs különbség az egyes fordu-

lók során megszerzett megyék értéke

között, minden terület ugyanannyit

ér (illetve a várak esetében minden

egyes torony egyenértékű a megyék-

kel) és a sikeres védekezésért sem jár

bónuszpont. A kérdések is jelentős át-

fedést mutatnak (az igazi fanatikusok

akár arra is használhatják az offline ki-

adást, hogy betanulják a válaszokat).

Csak a nyílt válaszos, tippelős felada-

tok kezelése esetén jelent nehézséget

az informatika hiánya, a készítők ezt

úgy oldották meg, hogy a játékosok

egy kártyára írják tippjeiket, amit az-

tán le kell csapniuk az asztalra, s így

alakul ki az időbeli sorrend. Az eljárás

működőképes, bár van egyfajta bo-

londokháza-hangulata a gyilkos asz-

tal-csapkodásnak. 

Komoly hátulütője a társasjáték-

nak, hogy csak hárman játszhatják,

így nagyobb társaság szórakoztatását

nem oldja meg. Az ára öt- és nyolc-

ezer forint között változik az egyes

boltokban, illetve a Honfoglaló online

boltjában. Létezik egy Honfoglaló

Érettségiző Kiadás is, ami a Felvételi

Információs szolgálat gondozásában

jelent meg, körülbelül az alapváltozat

kétszeresébe kerül és a kétszintű ma-

gyar- és történelem-érettségi követel-

ményeire épül.                   – B. Á. G.



z alapállás szerint apa mosdik,

anya főz, gyerekek üvöltenek. A

büdösség és éhség elhárítása

nem szorul különösebb kifejtésre, azon-

ban a fejhangon való bömbölés jelensé-

gét érdemes közelebbről megvizsgálni.

Mohás Lívia szakpszichológus szerint

kétféle típus létezik, a kudarckerülő és a

sikerorientált. Míg az előbbi csak legyint,

hogy ez így is jó – ami a gyakorlatban azt

jelenti, hogy visszajelzés nélkül belepum-

pálhatjuk a tökhideg káposztafőzeléket a

kicsibe; addig a szépre és jóra áhítozó

purdé az egészet a falra köpi. 

Üvöltéselméleti pozitivista szemléle-

tünkre ugyan némi árnyékot vetett, ami-

kor a csúcsok meghódítására törő egy-

éves forma leányunk legurult a lépcsőről.

Itt ugyanis inkább eredmény, semmint

az akarás állt a decibelezés mögött. Az

meg már tényleg érdektelen mellékszál,

hogy egyébként szinte  ugyanazon a csa-

tornán mind a két bátyja lezúgott már. A

picurka esetében annyi nehezítő ténye-

zőt azért bent hagyott a rendszerben a

Mindenható, hogy többnyire fogalmunk

sincs, mit akar a csöppség. Hogy mit

nem akar, annak tudatására viszont már

egy egészen használható jelrendszert fej-

lesztett ki. Az épp újságot olvasó család-

fő szemüvegének villámgyors lerántásá-

val azt üzeni például, hogy hagyjam a

dagadt ruhát másra… Ha a térdemre ül-

tetem, hajam tépdesésével jelzi, hogy

frankó a buli, és hogy még, még. Az esti,

elalvás helyetti cirkuszt egészen sokáig,

vélt gyomorpanaszokkal, illetve fogzás-

sal hoztuk

összefüggés-

be, követke-

z é s k é p p

k a -

pott szirupot, cseppet és homeopátiás

kapszulát. Pedig csak egyszerűen nem

akart – itt éppen szunyókálni. 

Öt-hat éves kor környékén a viszo-

nyok kezdenek kissé összekuszálódni. A

vágyaknak, az akarásnak a ravaszsággal

való speciális szimbiózisára lettem figyel-

mes. A jelenséget jobb híján nevezzük

vetítésnek. A dolog ott bukott ki, amikor

e sorok szerzője fűnyírásra adta a fejét. A

gép egy sor egyéb, kiskorúak számára ér-

dekes szerszám meg limlom között a

padláson nyert elhelyezést.  Persze rög-

tön jön az óhaj: papa, mi is felmehetünk

a padlásra? Nem! Azért, mert veszélyes.

Aztán a fűnyíró zajától már semmi külső

hangot nem hallottam. Néhány órával

később G. gyerek már a következő törté-

nettel házalt a kis barátjánál: nem szabad

felmenni a padlásra, mert nagyon veszé-

lyes. Én is csak egyszer mentem fel, de le

is estem, úgy, hogy még a lábam is kitö-

rött. (Nagymamájának előző héten tört

el a lába.) Rögtön elvittek a kórházba,

kaptam injekciót (azt meg a bátyja ka-

pott), és begipszelték a lábamat. 

Na, az ilyen sztorikban van trükkö-

sen elrejtve az a valóságdarabka – tud-

niillik, hogy mégiscsak felment –,

amit a kevésbé fantáziadús kortárs

szimplán letagad. A vetítésnek G.

gyerek esetében azonban van egy

már-már angol abszurd humorba hajló

mutánsa is, melyre eleddig nem talál-

tunk magyarázatot. Az akarási elmélet

ezen a ponton fejre áll, ugyanis a kölyök-

nek az ügyhöz semmi érdeke nem fűző-

dik. Mondjuk, hogy elveszett a kocsi

egyik slusszkulcsa.  G. gyerek nyilván át-

érezte szorult helyzetemet, mert a nagy-

jelenet után úgy három héttel egyszer

csak részletes leírást adott a tárgy hollé-

téről. Bemész a nappaliba, a radiátor és a

szekrény között benyúlsz egy hosszú

dróttal. A szekrény mögött van egy hát-

só, alig látható részen. Jobb később, mint

soha, gondolhatnók, s leeresztve a gőzt,

kapirgálni kezdtem hason csúszva. Sem-

mi. Zseblámpa fénycsóvája pásztáz. Nul-

la. Kifordítom a szekrényt (nem kis mun-

ka), semmi. G. gyereket kérem, mutassa

már meg, hol van. Á, lehet, hogy nincs is

ott – ennyi a válasz. Szabályosan szétszí-

vatva heverek megsemmisülten a par-

ketten, porcicák szorításában. Aztán

még hozzáteszi: megmondjam hol van?

Ne mondd meg, riposztozok, de elpöty-

tyenti, hogy a cipős szekrényben, a téli

csizmájában. Taktikusan csak legyintek,

hogy nem hiszem, de amikor nem látta,

azért feltúrtam a cipős szekrényt is. Sem-

mi. Pedig, úgy éljek, tényleg akartam,

hogy előkerüljön az az átkozott indítás-

gátlós kulcs. Szóval így dőlt össze az én

világom, akármiből épült is.                

– AMBRUS BALÁZS
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Én egészen pontosan 2002. február 16-a óta vagyok hót

nyugodt gyermekeim jövőjét illetőleg. A megmondás után

nem sokkal leesett a hályog a szememről: „a világ csak fele

részben adottság, csak fele részben a körülmények hatalma,

a másik fele: akarat.” Sőt „a világ valójában akaratból épül

föl.” Akkor jó – gondoltam, mert e felismerés fényében egy

sor, eleddig szomatikus eredetűnek hitt hiszti okát leltük

meg. Csitítgatom páromat: hagyd csak, épp akar a gyerek.

A
p u n c s

Papa, mi is felmehetünk a padlásra?

Akarni valamit valamiért

28
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aradva a cyberesedésnél, ad-

dig amíg kilencvenes évek de-

rekán csak a zöldségesek

kasztjának kiválasztottjai élvezhették a

mobilozást, manapság már nincs az a

magára valamit is adó kisnyugdíjas, aki-

nek ne lenne egy saját csengőhangú

Nokiája. Így aztán a mobilozásnak is lett

önálló kultúrája, avagy mutasd a

mobilod és megmondom, ki vagy! 

HIVATÁSOSOK

Először is fontos megvizsgálnunk azt,

hogy kik azok, akik a három GSM-

multin kívül hivatásszerűen foglalkoz-

nak a mobilokkal. 

Ugye az esti pesti utcakép már-már

nélkülözhetetlen elemei a kopaszra

nyírt bunkók, akik a „mitnézelgeci-

nenézzélgeci” tekintettel járnak-kelnek

közöttünk. De vajon mit csinálnak ezek

az emberek napközben? Alszanak?

Hordják a város összes szennyesét?

Nem. Ezek az emberek napközben mo-

bilboltokban élnek. Gyorstesztünkön

megállapítást nyert, hogy tíz boltból ki-

lenc és félben ők sürögnek-forognak a

pult mögött. Még belegondolni is

rossz, mi lenne, ha nem lenne a mobil-

piacnak ilyen erős munkaerő-felszívó

hatása. De hál’ istennek van, így ezek a

tagbaszakadt bunkók vidáman seftel-

nek a körúti kapualjak mini boltjaiban.

Meggyőződésem: hogy egy jól kiépített

hadsereggel van dolgunk, amelynek

tagjai számára a mobilbiznisz fedőtevé-

kenység és csak egy jelre várnak, hogy

álmunkban mindannyiunkkal végezze-

nek. 

CSENGŐ V. DALLAM

Természetesen a mobil, mint olyan, túl-

mutat önmagán. Nemcsak típusa, szí-

ne, alakja árul el sokat tulajdonosáról,

hanem a csengőhangja is.  A metrón

mellettünk ülő jelleméről, céljairól és

érdeklődési köréről például többet el-

árul a csengőhangja, mint két Csernus

Imre. Itt van mindjárt az a komoly vi-

lágnézeti ütközőpont, miszerint csengő

vagy dallam? Mert ugye vannak a kon-

zervatívok, akik úgy tartják, hogy ez is

olyan telefon, mint a többi, nem kell

cifrázni, csörögjön, oszt jól van. A má-

sik tábort a modernizmus felkent pap-

jai alkotják. Ők a dallamokra, a sláge-

rekre esküsznek. Nekik köszönhetjük a

legváratlanabb helyzetekben felcsendü-

lő Örömódát, Ozone-slágert. 

Egyébként nem lenne hülyeség a

2006-os kampányban a csengőhangok

felhasználása sem. A jobbosok mobilja-

in Orbán Viktor ismételgetné, hogy

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt

Hölgyeim és Uraim!” míg a szoci

mobilokon Fletó harsogná, hogy „Csi-

náljuk meg! Csináljuk meg!” Ennek az

elterjedése a pártszimpatizánsok kö-

zött erősítené a csoportkohéziót, míg a

többiek egy jót röhöghetnének. Persze

a kereskedelmi tévék már ebben is elöl

járnak. Az ertéeles csirkésgyerek hang-

jával létezik a következő szövegű csen-

gőhang: „Halló! Halló! Szerintem valaki

hív. Szerintem.”

KÉPERNYŐVÉDŐ

Az se mindegy, hogy mit nézeget az

ember a mobilján, amikor éppen nem

beszél vele. Fontos tehát a megszemé-

lyesítés, az, hogy milyen a Te mobilod.

A sufni-vállalkozók nagy örömére

számtalan férfiember képes pénzt fi-

zetni azért, hogy puncis-cicis kép ke-

rüljön a színes kijelzőre. A csajok ter-

mészetesen az édi-bédi kis cuki nyu-

szikra buknak. Dacmagyaroknak nagy-

magyarországos képernyővédő jár, ezo-

terikusoknak horoszkóp-figura vagy kí-

nai jel, autóbuziknak autólogó, kislá-

nyoknak állatos kép, focistáknak csa-

patnév. Természetesen az áttekinthe-

tetlen kavalkádban üdítő kivétel az UFi

feliratú oplogó, amelyet szeretettel

ajánlunk olvasóinknak. Szerkesztősé-

günk több szolgalelkű munkatársa is

rendelkezik ilyennel. 

Az interneten egyébként az oplogók

és képernyővédők, a csengőhangok és

dallamkürtök között a beteglelkű, de

vállalkozó kedvű mobilfüggők rendel-

hetnek minden napra emeltdíjas szex-

tipp sms-t is. Például ilyet (szó szerint

idézés):  „Ne halogassátok a ma esti fu-

rulyaleckét, akár már a zuhany alatt el-

kezdhetitek a gyakorlást. Ha sikerült a

hangszert jól behangolni, akkor áttér-

hettek a hegedülésre, de csak szép fi-

noman játsszatok a vonóval!”

Ja, egyébként egy hete elvesztettem

a mobilom (mi úgy tudtuk, ellopták –

a szerk.). 

Most nyár van, csend, jó és király! 

– NOVÁK TAMÁS

A térerő velünk van
Kezdetben volt a vezetékes, aztán jött a kuffer mobil, most

meg már a James Bond szett is ciki. Erre mondaná jó öreg szó-

kimondó Gizi néni: „Cyberesedtek gyerekek, cyberesedtek, de

azért a jó rakott káposztáért még mindig megőrültök!” 

M

Mutasd a mobilod, megmondom, ki vagy!

Hadseregek, csengőhangok és a furulyalecke
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alatont az osztblokk távozása

után ismét felfedeztük, s a ven-

déglátózókra legyintve öröm-

mel jelentjük: az északi parton hangula-

tilag és kulturális vonalon is helyreállni

látszik a régi rend.

A déli parton az ipari méretűvé da-

gadt szórakoztatásból élő településeket

még ma is kínozza a Coca Cola Beach

House fémjelezte kövér, merdzsós kopa-

szok éjszakai életmódjának kiszolgálása.

Az északi part és a Káli-medence szeren-

csére már csak településszerkezetileg

sem alkalmas erre, így lényegesen kön-

nyebb helyzetben van. Szinte azt mond-

hatjuk, két egymással szemben álló kul-

túrát választ el a tó. Míg a multikulti je-

gyében Somogyvámos a Krisna-tudatú

hívők egyik bázisává vált,

Somogybabod pedig a off-road terepjá-

rósok és az iszapbirkózók zarándokhe-

lye lett, addig észak a kapolcsi Művésze-

tek Völgyén és Badacsony borvidékén

keresztül tárja fel előttünk valódi arcát.

A civil kurázsi és a polgári tenni-

akarás olykor mosolyogtató, összessé-

gében azonban elismerést kiváltó jelei-

vel találkozhatunk lépten-nyomon, ha

időt szánunk egy kis káli-medencei bo-

lyongásra. Ábrahámhegyről indulva

felfelé a tájra jellemző kőtenger hatá-

rán találjuk Salföldet, az alig négyszáz

lelket számláló települést. Közvetlen

közelségében pedig a nyári forróság-

ban is hűs vizével, és a területre belép-

ni tilos táblájával várja a langymeleg

Kulturált, jó esték
a Káli-medencében
A Balaton-part egykor a keleti blokk Wolfgang See-jeként

csalogatta a varsói szerződés átlagnál picivel tehetősebb

nyaralni vágyó állampolgárait. A ma negyvenes évei felé

járó férfitársadalom emlékezetéből kitörölhetetlen nagy-

mellű NDK-s lányok azonban már éppúgy leszoktak 

a Balaton tömeges látogatásáról, mint mi a Wartburgról

és annak első ülésének hátradöntéséről. 

Tájak, tavak, csőbútor

B

A Fábry show-kon

edződött törzskö-

zönségnek, elsősor-

ban a dizájn centerre kíváncsiak figyelmébe ajánljuk

Diszel Látványtárát, melyben ottjártunkkor Fábry Sán-

dor hosszú évtizedes gyűjtögetésének kincses tárházát

rendezték be. Hogy egyértelmű legyen az irány, a kert-

ben valami építészeti szakkiállításról beszerzett, járóla-

pokkal leburkolt Trabant parkolt. Ezen kívül megcso-

dálhattuk a rádióval egybeépített vécépapír-tartót,

magas művészi fokon megfestett olajképet, rajta hege-

dülés közben kakáló cigánygyerekkel, láttunk gagyikat

minden mennyiségben, hogy a népi ihletettségű eroti-

kai gyakorlóeszközről már ne is szóljunk.

Sanyi cuccai

Kihagyhatatlan településként tartjuk számon Dörgicsét, mely

gyönyörű panorámát kínál a magyar tengerre. Ezt jó szemű és

meglehetősen vastag pénztárcájú valakik gyönyörű nyaralói jelzik



Balatonra ráunókat négy kisebb bánya-

tó. A lassan elnéptelenedő falu polgár-

mestere, a főváros zaja elől menekülő

tanárember még ma is feljár Budapest-

re néhány napot dolgozni, felesége a

nyári hónapokban kis helyi kocsmát

igazgat. Aki bele akar kóstolni a Bala-

ton-felvidék egyedi hangulatába, an-

nak kihagyhatatlan a Pajta Galéria név-

re keresztelt, fapados, kerthelyiséges

műintézmény. 

Cseh Tamás sem véletlenül választot-

ta ellazulás és dalszerzés helyszínéül a

régi parasztházat Kővágóörsön. A

Fonyó Gergely rendezésében megjelent

portréfilm tökéletesen visszaadja a ba-

laton-felvidéki nyarak dohányfüstös,

anekdotázós, fröccsözgetős hangulatát. 

Tovább bóklászva a Káli-medencé-

ben megbizonyosodhattunk arról,

hogy a – némi eufemizmussal – polgá-

ri életérzésnek nevezhető izé az arra fo-

gékony közönség számára is könnyen

hozzáférhető. Mindenképpen kieme-

lendő a Mindszentkállán, családi vállal-

kozásban működtetett Pannon Udvar-

ház, mely a hatvanas évek végét idéző

csőbútoraival, bádog asztalkáival és a

táplálkozási szokásokat a slow food (a

gyorsétkezés ellentéte) filozófiája köré

csoportosító törekvésével teszi szemé-

lyessé a közeget. Ha ehhez hozzávesz-

szük még, hogy kitüntetett estéken a

Sziámi, Vígh Mihály zenekara gondos-

kodik a keserédes percekről, máskor

Hobo vagy Sebestyén Márta énekel, Es-

terházy Péter felolvas; nos akkor igazán

magas színvonalú pályán tudhatjuk

magunkat.

Kihagyhatatlan településként tartjuk

számon Dörgicsét, mely gyönyörű pa-

norámát kínál a magyar tengerre. Ezt jó

szemű és meglehetősen vastag pénztár-

cájú valakik gyönyörű nyaralói jelzik.

Mi azonban az 1993-ban ugyancsak

családi vállalkozásban indított Pántlika

pincészet tradicionális épületét für-

késszük. Magunk a Rosé Cuvée-re eskü-

szünk, de a Chardonnay-re, a Kékfran-

kosra és a Merlot Barrique-ra sem lehet

egy rossz szavunk. Ha kissé elgyengü-

lünk egy ott töltött éjszaka után, más-

nap kötelező sétálni a faluban, elmenni

a várromhoz, és ácsorogni kicsit a szo-

katlanul igényes megjelenésű helyi

buszmegállókban. Csak úgy. 

– AMBRUS BALÁZS
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HIRDETÉS

Fotó: UFi/Archív
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z ország történelmét nagy vo-

nalakban mindenki ismeri:

ahogy egy ottani póló felirata

hirdette: SWISS – SINCE 1291. Azóta

dacol eredményesen a városállamok

sokszínű szövetsége a körülötte fekvő

birodalmakkal. Svájc a vesztfáliai béke

óta semleges páholyból figyelhette az

Európát pusztító háborúkat, és a né-

hány tucat áldozatot eredményező

1847–48-as helyi csetepaték kivételével

több százados béke honol az alpesi

völgyekben. Ennek és az ország jó föld-

rajzi elhelyezkedésének köszönhetően

Svájc városai virágzó kereskedelmi-po-

litikai központtá váltak. Persze mind-

nek más-más egyénisége van.

ZÜRICH

Svájc egyetlen igazi metropoliszában

közel egymillió lakos éldegél szolid jó-

létben. A város a közeli Habsburg várá-

nak urai felett aratott győzelemnek

köszönheti fejlődését: a hegyi parasz-

tokkal szövetkezett polgárok lassan ki-

szorították a grófokat a környékről,

akik aztán a messzi keleten kezdték új-

ra birtokaikat kiépíteni, a folytatást is-

merjük. A mai Zürich Svájc gazdasági-

kulturális központja. Szépségeit bé-

dekkeres közhelyekkel lehet a legjob-

ban kifejezni: pont olyan sikátoros-

macskaköves-kandeláberes-gótbetűs-

cégéres-kávéházas óvárost láthatunk,

ami után minden magyar under-

ground és overground polgár sóvárog,

menthetetlenül. A város hangulatában

Prágára emlékeztet: a Limmat folyóra

néző dombokra középkori céhházak

és templomok kúsznak fel. Ők alkotják

a jellegzetes városképet. Zürichet so-

kan a drágaság és a sznobéria egyik fő-

városának tartják (tartottuk). Ezt el le-

het felejteni. A belvárosban hetvenöt

forintnak (!) megfelelő óradíjért lehet

parkolni, és egy sétálóutca-beli kávé-

mérésbe is beülhet az egyszeri magyar

egyetemista, nem drágább a cappucci-

no, mint bármely más nyugati város-

ban, illetve a pesti menő helyeken

(amelyekbe ugye elvből nem ülünk be,

de Zürichben azért mégis más a

helyzet…). Egy különösen hangulatos

terecskére néző házon emléktábla hir-

deti, hogy 1916-ban maga Vlagyimir

Iljics élt benne. A későbbi tömeggyil-

kos a Zürichben lézengő dadaistákkal,

Tristan Tzara köreivel állt szoros kap-

csolatban. Talán jobban járt volna a vi-

lág, ha középszerű avantgard művész

válik Leninből (mint ahogy Hitler is

hasonló ambíciókat dédelgetett fiatal-

korában). A frusztrált művészek elfa-

julását elkerülendő, kéretik a kortárs

alkotókat jobban elismerni a jövőben.

Zürich egyébként ma is a művészetek

központja: egy helyi alternatív lap, a

RockStar ajánlója szerint elsőrangú ki-

állítások, előadások, koncertek köve-

tik egymást a városban.

GENF

A Svájc nyugati csücskébe beszorított,

francia nyelvű város becsapja az uta-

zót. A Genfi-tó és az Alpok közötti

szűk sáv miatt a belvárosban sokeme-

letes bérházak, modern irodaépüle-

tek, sőt kisebb felhőkarcolók törnek

az ég felé. Azt hinnénk, milliós nagy-

városban járunk, pedig a lakossága

mindössze 170 ezer főt tesz ki. Annak

is a nagy része üzleti-politikai fejes le-

het, legalábbis ez derül ki a látottak-

ból. A toronyházak fémkék ablakain

tükröződő, méretes fémkék autócso-

dákban öregedő urak telefonálnak-

laptopoznak, majd a kocsiból kiszállva

igazítanak egyet fémkék öltönyükön,

így indulnak napi harcra a piac meg-

hódításáért. Nem lehet véletlen, hogy

Rolex. Bicska. Bankok, hegyek, városok. Egy hely, amit

mindig tökéletesnek hittünk, egy hely, amire mindig hi-

vatkoztunk: bezzeg ott aztán minden fenékig tejfel. Igen,

Svájcról van szó. E sorok írójának volt szerencséje néhány

rövid napot eltölteni Európa Tibetjében.

Bezzeg-ország városai
A Bocskai-szobortól Chillon váráig
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Kálvin és Rousseau szülővárosában

láttuk mindezt. A puritán csillogó

Genf a haladást, fejlődést hirdető el-

méletek hona, a reformációtól kezdve

a felvilágosodáson keresztül, egészen a

mai globalizációig, melynek több

nemzetközi szerve itt székel – a

fémkék színű tó és hegyek között. A

haladó eszmékkel meg – minden tisz-

teletem mellett, hadd jegyezzem meg

– az a baj, hogy mindig túlhaladják

őket, mi meg szívhatunk a sok-sok el-

rontott kísérletért és újrakezdésért…

de ez már másik történet. A tóból ki-

lövellő Jet d’Eau szökőkút viszont

mindig 135 méterre lövi fel a vizet, és

világnézettől függetlenül mindenkit

elbűvöl ez a csodálatos jelenség, ami

Genf egyik jelképe. Zürichhel ellentét-

ben Genf nem egy művészeti-kulturá-

lis paradicsom, itt a bankok és az iro-

daházak uralják a városképet. Viszont

örömmel fedeztük fel a Place Béla Bar-

tókot, igen szép tér kapta a zeneszer-

ző nevét. És, ha már a magyar vonat-

kozásoknál tartunk, Bocskai nagymé-

retű szobra is kapott tőlünk egy kis

kokárdát. Az emlékművet a város né-

pe állította, köszönetül a reformáció

védelmezéséért.

BERN

Az ember nem éppen ilyennek képzel

el egy fővárost. Bern a Dunántúl nagy-

ságú Svájc csak negyedik legnagyobb

települése, mégis itt ülésezik a parla-

ment, itt vannak a központi hivatalok.

Az Aare folyó kanyarulatában fekvő

fennsíkra települt az álmos óváros,

ahová minden oldalról viaduktok ve-

zetnek át. A fennsík szélére épült Par-

lament előtt magányos traktor álldo-

gált, hmm: kis ország, kis tüntetés? Bár

nem valószínű, hogy a svájci gazdák-

nak bármiért is panaszkodniuk kelle-

ne. Az őrzés és kordon nélkül álló épü-

let előtti teraszon a helyi ifjúság mula-

tott, hiszen péntek este volt. A tiné-

dzserek némelyike a szagnyomokból

ítélve ott spanglizott – a Parlament

falainál. A város központját jelentő re-

neszánsz Óratorony mellett található a

helyi Meki, amely tény jelentősen ron-

tott a függetlenségpárti, ellenálló sváj-

ciakról alkotott véleményünkön. Svájc

egyébként is úgy tűnik, hogy lassan fel-

adja elkülönülését. Az ország és városai

láttán az a halvány benyomása támad

az embernek, mintha stagnálna a gaz-

daság, mintha a régi, büszke független-

ség mára kívülállássá vált volna. No,

nem kell még gyűjtést szervezni az éhe-

ző svájci polgároknak, de úgy tűnik,

Svájc már nem az a meseország, aminek

eddig hittük. Hiába az uniótól való tá-

volságtartás, ha mindenhol lehet euró-

val fizetni, a határőrök meg fegyverrel

az oldalukon árulnak a külföldieknek

autópálya-matricát, útlevél-ellenőrzés

helyett. Közben az egyik helyi párt az

EU felé történő Liberalisierunggal kam-

pányolt ottjártunkkor. Nemsokára

olyanná válik Svájc népe, mint Bern cí-

merállatai: a városbeli Baerengrabenben

tartott medvék, amelyek kényelmesen,

ártatlanul cammognak és virágot rág-

csálnak az álmélkodó turisták nagy örö-

mére. Ezek a jól tartott mackók talán

már nem is emlékeznek arra, hogy

őseik a hegyek félelmetes, önálló, da-

cos urai voltak. Éppúgy, mint a régi

svájciak. – RAJCSÁNYI GELLÉRT

p u n c s
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• Vierwaldstätti-tó A nyelvtörő nevű tó Svájc kellős

közepén kanyarog be az Alpok hegyei közé. Lankás északi

partján ódon villák sorakoznak, kertjükben saját kikötővel, ligetes parkkal,

mohával borított márványputtókkal, és mindennel, amivel a kerítésen át

bámuló kelet-európaiak sóhajai kiválthatóak.

• Chillon Mesebeli vízivár a

Genfi-tó szigetén. Körös-körül

háromezres, hósipkás hegyek

tornyosulnak a víz fölé, a lemenő

Nap fénye megcsillan a középko-

ri várfal csipkézett tornyain, a

bástyák tetején meg színes lovagi

zászlók lobognak. Gothic rock-

ereknek és Gyűrűk Ura-fanatiku-

soknak kötelező látnivaló.

• Youth Hostel Bern A berni parlament tőszomszédságában lévő ifjúsá-

gi szállást kitűnő ár-érték aránya miatt ajánlhatjuk mindenkinek.

Honfitársakkal is találkozhatunk: együtt reggeliztünk néhány szimpatikus

magyar fiatallal, akik egy nemzetközi vívó-versenyre érkeztek

Debrecenből. Önköltségi alapon autóztak el és neveztek be a tornára,

mivel az állam nem ad támogatást az egyetemi klubnak. Így legyen után-

pótlása a világszínvonalú magyar sportágnak, ugye. 

• Goetheanum A fenti névre hallgató épületegyüttes az antropozófiai

elméletéről és pedagógiai újításairól elhíresült svájci zseni, Rudolf Steiner,

és mai követőinek szellemi főhadiszállása. Az egyfajta népfőiskolaként

működő épületek tervezőit az emberi test felépítése ihlette. Amolyan

Gaudi-, Makovecz-féle stílust kell elképzelni, mindezt lebutítva és

kizárólag vasbetonba öntve. Az ide-oda csavarodó betontermekben fura

freskókat láthatunk, amelyek csontvázakat, égi fényeket, arctalan

embereket, szárnyas rovarokat ábrázolnak, pszichedelikus színekben.

Mintha egy horrorfilm-beli gyilkos szekta katakombáiban jártunk volna,

nyomasztó egy hely.

Helyek
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a végiggondoljuk a nyáron vá-

lasztható autós imázsokat, ak-

kor a kabrióscsávó-imázs tulaj-

donképpen racionális döntésnek tűnik.

Mert mik lehetünk nyáron? Letekert-

ablakos-kettesgolfos-juventusrádiós. Aj-

jaj. Egynégyes-akcióslégkondis-opeles.

Még nem versenyképes. Digitklímás-

toyotás-menőnapszemüveges. Már nem

reménytelen, de ahhoz képest igen drá-

ga. Kupébéemvés-szörfnapszemüveges.

Nem drágább mint az előbbi, és garan-

táltan az élmezőny része. Ám jól tesz-

szük, ha egy kicsit várunk a választással.

Hátha eszünkbe jut még valami. Nyár

van, süt a nap, friss a levegő, a csajom jól

néz ki és persze én is, egész tavasszal

szálkásítottam… Gondolkodj, gondol-

kodj. Hát persze, megvan! Kabrió! 

Ilyen egyszerű. Illetve azért mégsem.

Van néhány előfeltétele a kabriós imázs

hiteles képviseletének. A legfontosabb

talán, hogy a normálisnál kicsit nagyobb

exhibicionizmussal kell rendelkeznünk.

Ugyanis ha kabrióban ülünk, akkor kor-

tól és nemtől függetlenül mindenki

minket, a nőnket

és a kocsin-

kat stírö-

li. És mi éppen ezt élvezzük. És persze a

napfényt, a teret, az arcunkat simogató

szél varázsát. És itt van máris a követke-

ző elemi feltétel. Legalább félhosszú haj

nélkül ne üljünk lehajtható tetejű autó-

ba. Mit ér az örömünk, ha közben nem

rendezhetjük el szélfútta, frissen mosott

tincseinket? És ezt nem látja mindenki? 

Hajnövesztéssel azonban nem lehet

megúszni a legkeményebb feltételt. Át-

lagosnál sportosabb felsőtest nélkül ne

üljünk kabrióba. Nem véletlen, hogy a

konditermekben a kabriósok leginkább

a bicepszgép körül koncentrálódnak. 

A gyengébbik nem számára is tartal-

maz szigorú előírásokat a kabriózás ar-

culati kézikönyve. A kabriós csaj imázsá-

nak kötelező részei a formás cicik és a

velük való pimasz visszaélés. A szőke

haj csak a második a kötelező feltéte-

lek listáján. Mindkét nem számára léte-

zik ugyanakkor egy közös, uniszex

imázskellék akkor, ha kabrióba ül. Ez

pedig a látványosan és nagy mennyi-

ségben viselt ékszer, köznapias nevén a

fuksz. Ez számukra olyan elemi kiegé-

szítő, mint a csopperes arcok szá-

mára a tetoválás. 

Ha mindezek megvannak, akkor az

úton suhanva a járdáról félig elharapott

káromkodásokat, elfojtott sikolyokat

hallhatunk. Képtelenség lesz nem feltű-

nően közlekednünk. Az autós arculatuk-

ra milliókat költő mercis és béemvés

imázsharcosok állandóan minket akar-

nak legyőzni a lámpánál. Leginkább sze-

rencsére arra kell felkészülnünk lelkileg,

hogy elég gyakran behull majd mellénk

egy-egy intimebb női ruhadarab, esetleg

telefonszám. 

Az irigyeink ezt látván arra gondol-

nak, hogy biztos állandóan huzatot ka-

punk a szélvédő mögötti orkánban, ha

elkap bennünket az eső, akkor két csi-

pesszel a fülünkben találjuk magunkat

a fregolin. Az igazság ezzel szemben az,

hogy a két oldalszélvédőt használva egy

kabrió első két ülése százötvenig hu-

zatmentes, esőben pedig a menetszél

elfúlja a víz nagy részét. Ha jól felöltö-

zünk, akkor még hidegben is tudjuk

használni kedvenc nyitott tetejűnket,

legfeljebb zúzmarás lesz a szemöldö-

künk. 

A kabriós imázs melletti legerősebb

érv az, hogy már pár százezer forintért

hozzá tudunk jutni nyitott tetejű au-

tóhoz. A kínálat alján a Ford Escort és

a Volkswagen egyes Golfjának inkább

húsz évhez közeli típusai állnak. Még

ez utóbbi sem olyan darab, amelyet

szégyellnünk kellene. Egy szinttel fel-

jebb már igen hatékony imázsfegy-

vereket találhatunk. Ezek ára még

mindig egy millió alatt található. Az

én személyes kedvencem a Peugeot

205-ös modelljének kabrió változata.

Ő sem mai darab, de meg kell hagyni,

a franciák szem előtt tartották az au-

tózás egyéb motivációit.  Már félmillió

forintért lehet találni a neten eladó

darabokat. Magunknak persze hagy-

juk meg a BMW-t, de a csajunkat

meglephetjük egy nyitott tetejű ara-

nyoskával. Mi leszünk a legcukibb,

legédibb pasik a világon. Még ha néha

el is tűnik a kocsi kulcsa. Velünk

együtt.  – CC ANDRIS

H

Szúrj szemet egy kabrióval
Fííl dö szánsájn • Imázsharcos háborúja

Ha a motoros imázs kialakításával járó élettani kockáza-

tokat, úgymint saját emlékmű megszületése az M7-esen,

szex-, alkohol- és motorostalálkozó-függőség, stb. esetleg

nem vállaljuk be, akkor még mindig számtalan lehetőség

adódik a nyári imázsháborúban való részvételre. Lehetünk

például kabriós csávók. 
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étségtelenül hangosan beszél-

gettünk, kétségtelenül van

bennünk néhány sör. Ez azon-

ban nem ok arra, hogy bárki beledu-

máljon diskurzusunkba. Budapest utol-

só vonzereje az ún. kiülős helyek nagy

száma. Bár most, hogy az illetékesek ész

nélkül nekiestek a VII. kerület jelentős

részének, a romkocsmák is eltűnőben

vannak. És igazán elítéljük a romanti-

kus regényírás azon kliséit, amely a go-

noszokat visszataszító testi jegyekkel

festi meg, de mit tegyünk, a Jókai jubi-

leumi összest nem tudjuk letagadni a

polcunkon: a közbeszóló, aki egy szép

szombat délutánunkba rondított bele,

nem szép. Ellenben hülye. Sohasem hit-

tük volna, hogy egy embernek a szem-

üvege is lehet korpás, és ímé, sikerült.

Kinyúlt katonai pulóver, tűzzománc izé

a nyakban, vagy kelta jelkép vagy ter-

mékenységszimbólum, esetleg náci

mütyür. És a kávézó teraszát maceráló

honfi alátámasztja Magyar Bálint állás-

tévesztő munkaterapeuta azon néze-

tét, miszerint a magyar lakosság jelen-

tős része képtelen egy egyszerű aláren-

delt mondat értelmezésére. Tényleg

kell az érettségi-reform. Éppen ironiku-

san emlegettük a Budapest–Lisszabon–

Belfast-tengelyt, mint Európa szomorú

peremnépeinek földalatti együttműkö-

dését, amely részben felelős az üveg-

házhatásért is. Retardált szomszédunk

ebből azt gondolta, hogy terítéken van

a világösszeesküvések magyarázata, és

belevág. Tudjuk-e, hogy a szabadkőmű-

vesek már a XIX. század végén eldön-

tötték Magyarország felosztását, hogy

Rákosi is az volt, Jászi Oszkár is, és a

nemzetközi szabadkőművesség mérge-

zett hegyű esernyővel teszi el láb alól a

neki nem tetsző alakokat. Persze: zsi-

dók is mind, ők hozták a nyakunkra a

kommunizmust meg Trianont. És ha-

talmuk ma is nagyobb annál, mint

amit elképzelni merünk. Ismert neveket

citál (innen és onnan), mondván, hogy

ők is azok. Az új debreceni főteret is a

szabadkőműves szimbolika mentén

rendezték át, ha nem tudtuk volna. A

„páholy” és a „szövetség fiai” szavakat

olyan megvetően tudja kiejteni, hogy

ezért az egy tulajdonságáért tisztelni

tudjuk. Úgy suttog, hogy ordít: már a

szomszédos asztaloktól is pillongatnak

felénk, és hirtelenjében nem tudjuk el-

dönteni, hogy szemükben szánalom

vagy helytelenítés. Bolondokkal nem

érdemes vitatkozni, de tényleg. 

Csak magunknak szögezünk le tehát.

Az egész deista hókuszpókusz a vakoló-

kanalakkal, a megszólításokkal meg a

lökött szimbolikával nem a „mi teás-

csészénk” – ahogy a művelt Grand

Orient-tag mondja. Node. Rákosiról

nem tudjuk, hogy vakolt-e, Galilei-kör

tag volt, az biztos. Híres szabadkőmű-

veseink mellé még fel tudjuk sorolni

Kossuth Lajost, az emberileg végtelenül

ellenszenves Kazinczy Ferencet, egy sor

nemzeti nagyságot, Tisza Istvántól Ra-

vasz Lászlón át Kosztolányi Dezsőig.

Láttunk egyszer egy igazolt szabadkő-

művest  egészen közelről, és rokonszen-

ves, ámbár kissé bonyolultan fogalma-

zó embernek tűnt. Aki egyúttal lelkes

budafoki lokálpatrióta is, úgyhogy a

bonyolultságot elnézzük neki. Látásból

ismerni véljük a Magyarországi

Nagyoriens (rövidítése: mno, ehhez

nincs mit hozzátenni) egyik volt nagy-

mesterét, és szegényről nem tudjuk el-

képzelni, hogy akár csak ki tudna nyit-

ni egy esernyőt, nemhogy méreggel ke-

negetné a hegyét (és esőkabátja is van

– a szerk.). Egyetemista korunkban le-

gendák keringtek arról, hogy melyik ta-

nár hova (NBH, páholy, Amway,

swinger-klub) szervez, és a szabadkő-

műves hírben állók nem voltak

meggyőzőek. 

Trianonról meg csak annyit: az eper-

jesi Thököly-páholy igen rendes embe-

rekből állt, erre írott bizonyítékokat lát-

tunk. 1920 után mentették, ami ment-

hető. A szabadkőművesek szociális

munkája meg kifejezetten tiszteletre

méltó. Általában véve, ha azt hisszük: a

világ olyan egyszerű, hogy himmi-

hummi összeesküvésekkel irányítani le-

het, alaposan tévedünk. Mink a mega-

paranoia hívei vagyunk, a sok egymás-

ba érő összeesküvésé, amely olyan ter-

mékeny káoszt eredményez, hogy az

már-már összeesküvés-nélküliség. El-

lenben szívesen látnánk már egy jó kis

protestáns világösszeesküvést, szigorú

teokráciával, kötelező Kálvin- meg Lu-

ther-stúdiumokkal, magasan gombolt

fehér ingekkel. Aki tehát azt hiszi, hogy

a világot a testvérek, a Magyar Közös-

ség, az Opus Dei (spéci ballib fóbia), a

Sion-rend (ez meg a plázanépesség val-

lása) irányítja – fogalmazzunk finoman

–, alaposan téved. Gittegyletekben mi-

nek hinni? S a jelentéktelenségükre van

egy mindent eldöntő bizonyítékunk is.

Bennünket még nem keresett meg

egyik sem.                 – TVISZT OLIVÉR 

Vannak gyűlöletes mondatok. A „ne félj, nem harap” az

élen tanyázik. (Javasolt válasz: akkor hogy eszik?) De tőle

alig lemaradva küzd még a „Nincs kisebb?”, a „Szia, mit

kértek?” illetve a „Nem találom a nevét, biztos, hogy itt

van a papír?”. De csaknem ugyanilyen visszataszító a

nyálas-bolond „Ne haragudjanak, hogy beleszólok a

beszélgetésükbe” kezdetű borzalom is.

Oli bácsi megmongya a frankót

A szabadkőművesekről

K
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asszizmus és antiszemitizmus

kéz a kézben járnak. Mostan-

ság, hogy egyre kevesebbet

hallottunk ezek hazai megnyilvánulá-

sairól, az operettnácikat is megtanul-

juk lassan értékükön kezelni, identitás-

zavarba kerültek magukat liberálisnak

nevező közíróink.

Érzékelve, hogy egyre kevesebb fű te-

rem vesszőparipájuknak, nagy lendüle-

tet vettek. Heller Ágnes a Heteknek

adott interjújában nem kevesebbet állít

arra a kérdésre, hogy megismétlődhet-e

a holokauszt a jövőben, mint: „Az, hogy

ez a dolog megismétlődik, nem lehetet-

len, hanem tény.” Ha pedig a magyar

zsidóságnak, cigányságnak a Heller-féle

filozófusok apokaliptikus víziója kész

tényként kezelendő hír, akkor ne cso-

dálkozzunk azon, hogy a többségi társa-

dalommal szemben mérhetetlen gyűlö-

let fogalmazódik meg. Az ateista alapo-

kon álló Heller keresztény antijudaizmus-

ról értekezik, és a keresztény Magyaror-

szág terminológiáját idézve értelmezi

azt. Innen már csak egy lépés, hogy a

mindenkori jobboldalhoz kösse az anti-

szemitizmus vádját, s láss csodát, Heller

nem sokkal később ezt a lépést is megte-

szi: „Magyarországon… mindig is jobbol-

dali volt a politikai antiszemitizmus.”

A kirekesztés, az intolerancia, a rasz-

szista agresszió ugyancsak a jobboldal

sajátja, mely a jobboldali médiában tük-

röződik – erre már György Péter hívja

fel figyelmünket az Élet és Irodalom ha-

sábjain Józsika hasba szúrásának kap-

csán. A szerző alaposan elveri a port a

Hír TV-n, mely a rendőrségi forrásokra

hivatkozva kétségbe vonta a tett rasz-

szista indítékát. Különös, hogy György

számára hivatkozási alap (mi furcsa) a

Hetekben megjelent, a Heller interjút

készítő Tihanyi Péter „tényfeltáró” cik-

ke, melyből mindenki számára világossá

kell váljon, hogy itt valóban rasszista

pogromról van szó.  „A Fidesz – Magyar

Polgári Szövetség képviselői nem jelen-

tek meg (ti. az antirasszista tüntetésen),

közleményt sem adtak ki…”, csak az

MSZP tisztességes és másodvonalbeli

politikusai szólaltak fel. Tehát a Fidesz

és a médiumok cinkos hallgatásukkal

neonáci támadásokat bátorítanak, mely

„alapvető mértékben (sic!) ássa alá a

társadalmi békét”.  

Mi kérünk elnézést. – É. K.
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Farkast 
kiáltanak

R

Nyelvvel 
Zolinak 
szívtájékig

zevasz, Zoli, Mester Ákos vagyok.

Nem azért hívlak, hogy kibékül-

jünk, maradhatunk nyugodtan

haragban, jól van ez így. Azért telefoná-

lok, hogy gratuláljak a tokaji riportsoro-

zathoz; karakán, bátor, szép munka. – Az

idézet nem egy elképzelt hangüzenet az

ÉS főszerkesztőjének mobiltelefonján,

hanem emez saját lapjában is leadott tet-

szésnyilvánítás. Aztán a 168 Óra első em-

bere tovább fényezi a konkurenciát: „nin-

csen abban semmi különös, ha az ember

– akár csak átmenetileg is – szüneteltet-

ve egyéb fenntartásait, kifejezi nagyrabe-

csülését egy szakmai teljesítmény előtt”. 

Az elvtársiasság ilyen megindító sza-

vai olvastán épp csak a brezsnyevi nyel-

ves csók nem csattant el, pedig Kovács

főszerkesztő tetszetős lófarok-frizurája

bárkiből képes előcsalni a liberálist. 

Micsoda autó az új Opel Vectra, le-

tisztult formák, új korszak az autógyár-

tás történelmében – csettint a Toyota

vezére. Életszerű, mi? A sajtópiacon

azonban más, mondjuk úgy, magasabb

szempontok érvényesülnek. Mert ugyan

mit is takar a hozsannázott szakmai tel-

jesítmény? Tán azt, hogy egy válóperben

vesztésre álló asszony beakaszt férje kft-

jének? Vagy azt, hogy a kft. nem jogerő-

sen pert veszít az újsággal szemben?

Ugyan, kérem. A helyes narratíva vala-

hogy így hangzik: bár utállak, Kovács,

mégis tisztelgek a szent cél érdekében

végzett munkátok előtt. Külön köszö-

net, amiért igazoltátok Orbán-fóbiámat.

Egyébként a sztori hangzatos ugyan, de

nagyon karcsú. Főleg a körvonalazódó

K&H történet fényében. Itt nem a ta-

nácsadás a lényeg – ezt napi rutinban

tesszük, sőt Orbán is elismerte –, hanem

az ügy gyúrogatása. Aminek a végén

már az jön ki Eörsi Mátyás száján, hogy

Magyarországon nem volt példa arra,

hogy egy miniszterelnök közhatalmát

felhasználva, felesége borgazdaságáért

intézkedjen! Tényleg, mit intézkedett

közhatalmúlag? Nem zárta elég erősen

az állkapcsot? Mindegy. Bár cicuskánk a

reá zuhogó jelzők és egyéb méltató sza-

vak súlya alatt (karakán, bátor, szép

munka, kitartó, higgadt, korrekt, plusz

erkölcsi hitel és nagyrabecsülés) amúgy

közszolgálatilag összerogyott, Mester

Ákos úgy látja: nyertünk.      

Doromboló
cicus-díj

– É. K.S



indig nagy öröm számunkra, hogy egy veterán bal-

oldali újságíró felhívja figyelmünket a racionális po-

litizálás veszélyeire. A bevallottan Gyurcsány-párti,

jobb sorsra érdemes publicista Doromboló cicus-díj

rovatunkba simán passzoló írásában ezúttal a gyurcsányi

untergang egyik fő jelenségének elbagatellizálására tesz szá-

nalmas kísérletet. Szegény őszinte Gyurcsány, őszintén szeret-

ne őszinte lenni, csak hát ugye, a körülmények így meg úgy…

Sőt – teszi hozzá Diurnus –, egy esetleges 2006-os vereség sú-

lyos csapást, „sok lépésnyi előny” elvesztését  jelentené a ha-

za számára (sok kis lépés, csak hogy értsük, ugye). Úgyhogy

sajnos muszáj. Utálja szegény a populizmust, de a racionális

politizálás luxusát nem engedheti meg magának. Egyszerűen

lehetetlen. Nincs mit tenni szegénynek. De a megalkuvástól

mindazonáltal mentes Gyurcsány („és csapata”), állapítja

meg azért a rend kedvéért Diurnus mester.

A pártfegyelem vakításában egyébként tehetséges újság-

írók – és itt akár a másik oldalra is szabadna gondolni – ké-

pesek a legnyilvánvalóbb dolgokat szánalmasan együgyű ér-

vekkel letagadni. Pártot dicsérni kifinomultabb eszközökkel

is lehetne (itt vagyunk például mi, hehe – a szerk.), de úgy

látszik, arra már nem adnak a kortárs balliberális médiagépe-

zetben. A nagyobb baj azonban az, hogy manapság nem csak

„közéleti, kulturális, politikai folyóiratnak” álcázott marginá-

lis kampánybrosúrákban jelennek meg hasonló logikájú fej-

tegetések. No meg az ilyen szösszenetek: „Gyurcsány és csa-

pata valóban arra törekszik, hogy ne a 2006-os parlamenti

választásokat »készítse elő«, azaz saját győzelmét azokon a

választásokon, hanem Magyarország távlati fejlődését”. Ez

például, tisztelt Diurnus kolléga, nyalás. Vagy nagy-nagy bu-

taság, de ilyet mi Önről nem feltételezünk. Ilyet szórólapra

meg hajtikára tessék produkálni, ne újságba, még ha ilyenbe

is, mint ez, ahova Avar János írhat. Hasonlókat, tegyük hozzá.

Ez a többivel együtt is csak egy amolyan „hajrá MSZP” írás-

ban, Fiala után szabadon. Semmiképpen sem több.      – R. T.

Gyurcsány (…) láthatólag utál minden

populizmust (…), szeretne igazán őszinte

lenni, de hát hol van a világon értelmes po-

litikus, aki ezt a luxust megengedheti ma-

gának? (…) Gyurcsány és csapata tehát

őszintén őszinte szeretne lenni, de termé-

szetesen nem lehet mindenben az. (Bodor

Pál (Diurnus): A racionális politizálás ve-

szélyei, Budapesti lap, 2005. május)
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h-óh! Mi a manó? Létezik még független magyar

értelmiség? Vagy csak egy jól szervezett parasztvakítás

áldozatai vagyunk, és az SZDSZ csak a szavazatai árát

veri fel az egekbe? Nem tudom, de szívem szerint az előbbire

szavaznék. Hiszen szegény Szili Katalin árát már jegyzik a

New York-i tőzsdén is. A háttértárgyalásokon állítólag Hiller

István már legalább három-négy főpolgármesteri helyet is

ajánlott Kuncze Gábornak, no meg néhány minisztériumot

tokkal-vonóval, egy tucat államtitkári helyet és annyi igaz-

gatótanácsi és felügyelő bizottsági tagságot, hogy minden

SZDSZ-szavazónak jutna legalább egy. Mégis a „liberális

párt” hajthatatlan. Vajon miért? Talán Pető kapott Iván

napra Pesty Lacitól régi Ellenzéki Kerekasztalos videókat, és

egész tavasszal azt nézte? Azt is suttogják, hogy valamelyik

vidéki SZDSZ irodában egy ottfelejtett Tölgyessy-kép kezdett

el könnyezni. Vagy csodát tettek a csakrák és egy véletlen pil-

isi kirándulás meg egy táltosrontás vette el az eszüket? Ajaj!

Sok kérdés merül fel az emberben. Mi lesz itt egyáltalán, ha

már az SZDSZ sem a régi? Mindegy, a nyílt levél után magára

kicsit is adó „liberális” országgyűlési képviselő nem adhatja

szavazatát a modern, szociáldemokrata házelnökasszonyra.

Tetszik, nem tetszik, Sólyom lesz a köztársasági elnök.

Igazán nem is Szilit sajnálom ebben a kutyakomédiában,

hanem szegény Gyurcsány „Fletó” Ferencet, aki már Orbán

Viktor fejére is feltenné a koronát, csak ne lenne ez az átko-

zott köztársasági hercehurca.                                     – N. T.

Sólyom László csak akkor lehet elnökjelölt, ha

ezt a legnagyobb ellenzéki erő, a Fidesz-MPSZ

kezdeményezi. Éppen ezért fontosnak tart-

juk, hogy a szabad demokrata képviselők

már Sólyom László jelölését is aláírásukkal tá-

mogassák az Országgyűlésben. Az SZDSZ ez-

zel a gesztussal bizonyíthatja a szabadelvű

gondolat utóbbi években elbizonytalanodott

magyarországi hívei számára: a rendszerváltás

programjában megfogalmazott liberális és

demokratikus elvek előbbre valók a politikai

zsákmányszerzés logikájánál. (Huszonöt libe-

rális értelmiségi által aláírt nyílt levél Sólyom

László köztársasági elnökké választásáért)

Köztársaság 
v. Királyság

Ó

Csak semmi populizmus!



int oly sok történelmi ese-

ménynek, ennek is nagyjából

két olvasata van a hazai közbe-

szédben. (A történészek azért árnyaltab-

ban fogalmaznak az alábbiaknál.)

A „jobboldali” megközelítés szerint

(kábé) néhány tudatlan és gonosz nyu-

gati nagyhatalom erőszakolta ránk,

hogy megbüntessen minket magyarsá-

gunkért. A „baloldali” megközelítés sze-

rint a dualizmus elhibázott nemzetiségi,

választójogi- és szociálispolitikájának,

egy szűklátókörű politikai elit butaságá-

nak következménye. Ez utóbbi érvelés-

ben, általában az éppen aktuális politi-

kai szempontok szerint lehetett moz-

gatni az „ok-csoportot”.

A Horthy-rendszer valójában a tria-

noni katasztrófával érvelve tartotta kor-

dában politikai ellenzékét. Nem csak a

kommunistákat vagy a szociáldemokra-

tákat, de a polgári csoportokat is. A bé-

keszerződés igazságtalanságainak még-

oly jogos hangoztatása és a belőle kinőtt

irredenta érvelés egy olyan álmot sugallt

a nemzet számára, amely megvalósítha-

tatlannak bizonyult. Nem csak azért,

mert a második világháborúban szom-

szédaink jobb politikát folytattak. Nem

csak azért, mert Németország „uszályá-

ba kerültünk” – a többi közép-európai

ország is oda került, tessék megnézni a

gazdasági kapcsolatokat.  Azért volt

képtelen ez az álom, mert a „Nagy-Ma-

gyarország mennyország” érveléssel azt

sugallta, hogy bajaink oka kizárólag az

országcsonkítás, nem kell tehát egyebet

tennünk, mint várnunk a megváltó terü-

letgyarapodást. A két világháború közöt-

ti magyar elit a belső építkezés helyett

egy bizonytalan, a nagyhatalmi játéktól

közvetlenül függő, jövőbeli eseménybe

vetette hitét, és azt sem tette meg, amit

módjában állt. Mert igenis, többet tehe-

tett volna a gazdaság, a társadalom épí-

téséért, a kulturális erősödéséért.

A baloldal érvelésében az a fő hiba,

hogy – bár a dualista Magyarország va-

lóban nem volt tökéletes – olyan okokat

sorolt fel az országcsonkítás előidézője-

ként, amelyek az 1918–19-es események

alapján már teljesen lényegtelenek vol-

tak. Senkit nem érdekelt 1918-ban, hány

nemzetiségi nyelvű iskolát záratott be a

magyar minisztérium, vagy miként

zajlottak a választások 1914 előtt. Ezek a

tények, bármennyire is igazak, a balolda-

li közbeszéd érvrendszerében csak arra

szolgáltak, hogy egy történelmi csapá-

sért az áldozatot tegyék felelőssé.

Ha szembenézünk a történtekkel, vala-

hol ott kereshető az esemény eredője,

hogy – számos oknál fogva – a magyar

nemzet alkalmatlanná vált szándékainak,

akaratának érvényesítésére. És ha 85 év el-

teltével egyszer „meg akarjuk oldani” a

problémát – ami egy bizonyos síkon per-

sze lehetetlen –, akkor a jó bel-, kultúr- és

gazdaságpolitika irányában kell keres-

nünk a kiutat. Ez nem fogja soha azt jelen-

teni, hogy „visszacsatolunk” (ez már csak

azért sem értelmes megoldás, mert kinek

van szüksége négymillió haragvó román-

ra?). Arra sem jó, hogy elfelejtsük a meg-

próbáltatást. (Nem is szabad elfelejteni.) 

Csak azt érhetjük el, hogy megtanu-

lunk együtt élni azzal a helyzettel, ami-

vel amúgy is kénytelenek vagyunk. De

fokozatosan erősítve önmagunkat, egy-

szercsak talán megváltozik körülöttünk

a világ.                      – ÖTVÖS ISTVÁN
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Azóta, hogy 1920. június 4-én aláírtuk a „békeszerződést”, számos rendszert megért Magyar-

ország. Volt olyan, amelyik egyenesen ebből vezette le politikáját; volt olyan, amelyik azzal kí-

sérletezett, hogy fátylat borítson rá. Néhányan meghaladottnak vélték az egészet. Végül min-

denki kénytelen volt szembesülni azzal, hogy nem sikerült kezelni a problémát.
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