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Mottó: „Túl sokáig volt már béke, mindjárt itt a világvége!”
(Akela)
„Mire lehullanak a levelek, utolérjük a Fideszt” – mondta
végül Hiller István. Aztán felállt, megigazította a nyakkendőjét elköszönt lelkes hallgatóitól, és kisietett a reptérre a Los
Angeles-i gép elé, hogy fogadja a frissen vásárolt amerikai tanácsadókat. A többit már ismerjük. Megaplakát – image reklám, népszavazás – mobilozás, arénázás – tapsolgatás. A miniszterelnök regényt írt, a fiatalok fiatalos zenét kaptak. A karmester mosolygott,
hiszen akinek füle volt, az hallhatta a nemzetmentő-kampánykormány hétmérföldes csizmájának ütemes koppanásait. Főleg a közvélemény-kutatók. S lám, az
MSZP utolérte a Fideszt. A néhány hónapja elutasított párt, hirtelen ismét kedvelt
lett. A statisztikusok megállapították, hogy Budapesten hamar fordul a széljárás.
Mindeközben ijedtség lett úrrá másik oldalon. A borúlátók még borúlátóbbak lettek, a bizakodók elhallgattak. Az intelligensek Adyt citáltak: „Baljóslatú
bús nép a magyar.” Mindenki mondta, hogy megmondta.
A régi öregek, akik ismerik a szelek járását, tudják, hogy mi jön még. Minden
nyugdíjast egyenként meggyűrűznek. A fiatalok mosolygó Gyurcsány MMS-t
kapnak, amit ha továbbküldenek, nyerhetnek egy szobai Lendvai Ildikót. A gyerektelenek gyereket kapnak, a gyerekesek pénzt. Aki magyar, az a magyar! Aztán
ha ez se segít, akkor majd a pénzespostás kétszer csenget.
A tanácsadók sok pénzt kapnak, hogy kitalálják, mit gondolunk, és mit szeretnénk gondolni.
De. Jóllehet a buli színe a vörös, az országé semmi esetre sem. Közismert, hogy
nem a közvélemény-kutatók döntik el a választást, sőt még a tanácsadók sem.
Végül az nyer, aki hitelesebben tud alternatívát és változást kínálni a nyolcmillió
vesztes országának. Mert ami most van, az szar.
A kampány meg dübörögni fog. Itt is, ott is. Ez a világ rendje. Fölösleges szépelegve lázadozni, főleg ha nem akarunk Kádár izzadó hónalja alatt élni egy szobában Dévényi Tiborral és Nyers Rezsővel. Meg kell hát barátkoznunk a gondolattal, hogy hangos lesz a kampánycsata. Aztán majd az nyer, akire a legtöbben
szavazunk.
Egyébként Mindenszentek és Halottak napja van, a világvége-várók megkönynyebbülten figyelik a madarak vándorlását.
– NOVÁK TAMÁS
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FONTOS SZERZŐDÉS
A főpolgármester a Gyurcsány Ferenccel
való megbeszélése után az MTI érdeklődésére közölte, hogy röviden szót ejtettek a csepeli szennyvíztisztító ügyéről is.
Ezzel kapcsolatban annyit mondott: nagyon fontos lenne, hogy a szerződéskötés decemberben megtörténjen, és a beruházás elkezdődhessen. Demszky Gábor elmondása szerint az öt ajánlattevőből már csak egy van versenyben.
(Index.hu, október 17.)
Micsoda verseny.
GYŐZIKE DESIGN
Ismét megtalálta a szerelmet és webdesign ügynökséget nyitott, ahol
Győzikével fog dolgozni a közeljövőben.
(VV Gábor révbe ér, Velvet.hu, 2005. október 13.)
Egy kis zebracsík ide, egy kis animált
fuksz oda.
JOBBOLDALI SZOLGALELKŰSÉG
És ha a politikusok nap mint nap az
ördögről meg a hazaárulásról értekeznek, akkor az őket lógó nyelvvel kiszolgáló, egyben lelkesen túlteljesítő és túlordító sajtó (igen, ez ma Magyarországon sajnos oldalspecifikus, vagyis
jobboldali) mindennap szeretne valakit keresztre feszíteni, legalább írás-

HIRDETÉS AZ ORIGO
WEBÁRUHÁZBAN

„MAGYARORSZÁG. SZERETEM.”
FELIRATOS PÓLÓ
Ajándékozz poénos pólót! Ára:
1.950 Ft
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ban, mert az nagyon boldoggá tudja
tenni a hatalomból ideiglenesen kiszorult igazhitű magyarokat, akik több
mint ezer éve szenvednek e hazában
az idegenszerű, idegenszívű hatalombitorlóktól. (Bolgár György: Harmincéves háború, Népszava Online, 2005.
október 13.)
Lógó nyelvvel köszöntjük Bolgár
Györgyöt, a független, nemtúlteljesítő újságírás ikonját.
VÉRVONAL
Én a Corvin sétányt egy nőnek, egy jó
nőnek képzelem. Egy igazi közép-európai gésának, vidékről Pestre költözött fiatal, nagyon egészséges vérvonalú nőnek – próbálta meg definiálni Bálint
Imre Ybl-díjas építész egy tanácskozáson, hogy mire számíthatunk a tervek
szerint teljes egészében 2012-ben elkészülő városrészben. (Gésa a józsefvárosi
utcasarkon, hvg.hu, 2005. október 14.)
Prostitúció és fajelmélet – az újjászülető Józsefváros.
PÁRTSZAVAZÁS
A pártszavazás a Munkáspárt, a
Központi Bizottság marxista-leninista
többségének győzelme, a párt józan
erőinek győzelme. (Mindenki valljon
színt!, A Szabadság, 2005. október 7.)
Józan marxizmus-leninizmus.
RUDI VS. SZAKMAISÁG
A Magyar Televízió elnöki posztjáért is
indult Friderikusz Sándor szerint elképzelhetetlen, hogy mindketten megmaradjanak a csatornánál. „Vagy Rudi,
vagy a szakmaiság. Döntsenek erről a
politika csinálói, ez az ő felelősségük. De
ha minden marad a régiben, kénytelen
leszek rövid időn belül megszervezni
azt a civil demokratikus mozgalmat,
amely figyelmezteti őket is a tűrhetetlen
televíziós közállapotokra" – mondta a
Népszabadság újságírójának. (Az MTV
szakított Friderikusszal, Origo, 2005. október 10.)
Civilek a Tévéért.
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ÓDA
Mikor a MIÉP-Jobbik-összefogás
Bölcs híreket áraszt,
A magyar népünk szeméből
Ez örömkönnyet fakaszt!
Ha az áhított összefogás
Megvalósul végre!
Új csillagunk ragyog föl
A magasságos égre!
Akkor jön el a magyaroknak
A várva várt békéje,
S csak ezután lehet a népünknek
Boldogabb jövője!
(Fliszár Dezső: Győzzön a Jobbik!
– A Harmadik Út köszöntése, jobbik.hu,
2005. október 19.)
Jaj.
AZ OLDOTTSÁG SZÍNE
Gyurcsány Amerikában fiatalos és oldott volt. Sokat mosolygott, miközben
olyan komoly dolgokról beszélt, mint a
versenyképesség és a szociális vívmányok megőrzése között feszülő ellentét,
a nemzetpolitika vagy a transzatlanti
kapcsolatok. Nemcsak angolul beszélt,
hanem az amerikaiak nyelvén: lényegre
törően, röviden. (Népszabadság, 2005.
október 8.)
Gyurcsány Ferenc lenyomja Amerikát.
ÖRÖMTŰZ
Örömében véletlenül agyonlőtte magát
egy horvát futballszurkoló Zágrábban,
miután a válogatott a svédek 1-0-ás legyőzésével kijutott a jövő évi világbajnokságra. A 22 éves rajongó diadalittasan a levegőbe akart pufogtatni, ám
pisztolya csütörtököt mondott. Ezután
próbaképpen a halántékához tartotta a
fegyvert, és ismét elsütötte – ezúttal sikeresen. Életét a gyors orvosi beavatkozás sem tudta már megmenteni. (2005.
október 11. mti)
Lám, lám: szurkálj, ne háborúzz!
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Pörköltkör, Villával

E

lmondom, mi volt. Rossz időt jósoltak, nem mehettünk
megint Battonyára, pedig Józsi tüzeket gyújtott az
Esőistennek, ami, mondjuk, elég fura egy régi, felvilágosult elvtárstól. Kénytelenek voltunk új helyszín után nézni.
Olyan terep kellett, ahol a velünk érző nyugdíjasok megpihenhetnek kicsit egy élet munkája után, ahol ebédet kaphatnak.
Szóval fedett hely kellett. Nem úgy értem. Ahová nem esik eső,
de mégis szép, tágas. Erre a mi-nisztertanácsi elnök embere
felvetette: elmennénk-e a Villába? Nem a Valóba, hanem a
Valódiba! Húha, akkor engem a víz kivert, hát hogy jövünk
mi oda, összemászkálni a metlakit, de nem ezért, inkább az
ételért aggódtam. Mint később kiderült, joggal. Hát hogy lesz
az ültetés, a pörköltözés? És a színpad? Meg a Bódi Guszti
művész úr öltözője?
Ne akadékoskodjon már! Ezt is a titkár mondta. „Van a fitneszközpontban büfé meg bár is, a művészét berakjuk a konditerembe. A 3+2 a zuhanykabinokban öltözik. Megfelel?”
Odalenn csak egy sátrat tudtunk volna felverni…, hát hogyne.
De mégse a Villába megyünk? Hanem milyen sportuszodába?
– ezt csak meg kellett értenem. Ember, mindez a Villában van.
Nem lesz semmi probléma, maga csak szervezkedjen,
borítékolja a vízjeles meghívókat, hehe. És jöjjenek! De jöjjenek ám! Kipuceroltuk a gulyáságyúkat, csak úgy özönlöttek
buszaink a rózsadombi utakon felfele. A maradék utat gyalog
tettük meg. Nem volt panasz, sőt, ahogy a fotósok hadától

r

o

.

n

a

p

l

ó

7 A MADARAK
a hónap vesztesei

a hónap nyertesei
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kísérve zajlott a nagy menetelés, megható képeket sorjáztak.
Mozgásképtelen idős elvtársainkat nyugdíjas szimpatizánsok
vitték vállukon a Villáig. Tisztára mint egy csodahelyi zarándoklat – ezt Vilmus jegyezte meg, a hívő tagozatból. No, nem
szaporítom a szót. Ahogy beléptünk a hatalmas palotába,
múzeumi papucsokat kaptunk, csendben eltopogtunk a liftig,
és odalenn már várt ránk Ferenc és Klára. Kedvesek voltak,
nénémeztek-bátyámoztak, mondták: hávárjú, minden.
Felhívták a figyelmünket, hogy csak nagyon óvatosan a
merülőmedence körül, mert épp kék könyvért szaladt az
úszómester. Csodálták nyugdíjasaink az ízléses famenynyezetet, elkápráztatta őket a káprázatmentes lámpasor, a
bárban pedig olyasmiket kaptak, hogy még stampedli előtt se
tudták kiejteni az italok nevét. Volt egy illedelmes csoport,
amely elgémberedett lábát melengette a fűtött járólapon,
mások bámulták, hogy’ nem ér partot Ferenc, pedig pillangózik erősen. Hát az ellenáramoltató miatt, nevetett
Klárika, és slankabb asszonyainkból kettőt szoláriumozni
hívott. Engem beerőszakoltak egy szaunába. Biztos ott fulladtam volna, mert a gőztől nem láttam a kilincset se, de fél óra
után a hőleoldós automatika megszabadított. Kiszédelegtem
– és döbbenjetek meg: senki se volt már ott.
A legfurcsábbnak azt találtam, hogy körben, nagy halmokban állt a sok pörkölt, és szemlátomást hozzá se nyúlt senki.
Ahogy csodálkozva ráztam a fejem, csak a kazángépész vetett
oda annyit: elment az étvágyuk. Aztán ők is elmentek.
– SZILVER OTTÓ

8 KACZYNSKI TESTVÉREK
ól van dolga mostanában lengyel testvéreinknek.
Nem elég, hogy kijutottak a 2006-os németországi
foci vb-re, de még fullkonzervatív kormányuk és államfőjük is lett hirtelenjében. Az október eleji parlamenti választásokon a Jaroslaw Kaczynski vezette Jog és
Igazság pártjának vonata futott be elsőként a varsói főpályaudvarra (lásd még varsói gyors). Majd néhány hétre rá
a bölcs lengyel nép Lech Kaczynskit választotta köztársasági elnökké. Itt hívom fel a tisztelt magyarországi választópolgárok figyelmét, hogy a köztársasági elnökválasztás
második fordulójában már csak rendes „konzi” jelöltekre
lehetett szavazni. Azt már meg sem érdemes említeni,
hogy a parlamenti választásokon a baloldal össz-vissz
húsz százalék alatt teljesítetett és a konzervatív pártok az
alsóházban kétharmados, a felsőházban négyötödös
többséget szereztek. És hogy mi következik ebből számunkra? Nem tudom. Annyi biztos: nálunk nincs felsőház.

n

A

z elmésebbek persze már a jól sikerült Hitchcockfilm után sejtik, hogy fentről jön majd a veszedelem. Persze a hibbant széplelkek sokáig békeágat
vizionálták a galambok csőrébe. De hát megint kiderült,
hogy az előrelátó elmésebbeknek volt igazuk. Eldőlt, hogy
az apokalipszis lovasai hattyúháton érkeznek, kezükben
H5N1 vírussal. A többi kutyakomédia. Címlapsztár galambokkal, pontos vonulási térképekkel, baljós elméletekkel,
Pilisben készülő vakcinákkal, Duna-deltával, balatoni
hattyúval és a mutálós vírussal. Gáz van. És amíg ott fent
a madarak köröznek, mi itt lent lapítunk, várjuk sorsunk
beteljesedését, ami egy házicsirke képében kopogtat
majd. Csip-csup, kip-kop. A madarak költöznek, de úgy
tűnik mi pakolunk… Más. Vicc. Bemegy a beteg az
orvoshoz, a doktor kivizsgálja, majd megszólal:
– Uram, maga influenzás.
Mire a beteg: – Ugyan, doktor úr, ne nézzen má’ madárnak!
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Fotó: MTI/EPA/Tomasz Gzell

A jobboldal bankot robbantott

• Búcsú a posztkommunizmustól

Küzdelem egy új Lengyelországért
A szeptemberben és októberben megtartott lengyel parlamenti és elnökválasztáson a jobboldal mindent vitt: a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) és a jobbközép-liberális
Polgári Platform (PO) az alsóházban majdnem kétharmados, a felsőházban négyötödös többséget szerzett. Az elnöki széket pedig a következő öt évben a PiS jelöltje, Lech Kaczynski foglalja el. Több mint kormányváltás történt Lengyelhonban – egy új köztársaság körvonalazódik.

M

ár jóval a voksolás előtt lehetett tudni, hogy a posztkommunista baloldal gyengélkedése miatt (lásd keretes írásunkat) a
parlamenti többségért és az elnöki posztért folyó verseny a PO és a PiS között
dől majd el. A lassan, csak szeptemberben beinduló kampány slágertémája a
PO 3×15 javaslata volt. A párt ugyanis
15%-os egykulcsos áfát, személyi jövedelemadót és társasági nyereségadót szeretett volna kormányra kerülése esetén
bevezetni. Mindezt megfejelte az általános privatizációval, az állami bürokrácia
leépítésével és a civil kezdeményezések
erőteljes támogatásának ígéretével – azaz a PO egy igazán liberális gazdasági
programmal rukkolt elő. Igaz, társadalmi kérdésekben mérsékelten jobboldali
álláspontra helyezkedett.
Erre válaszul a PiS egy sokkal szociálisabb programot tett az asztalra. Határozottan ellenezte például, hogy az áfa és
az szja egykulcsos legyen (a kampány
6

egyik leghatásosabb reklámfilmje az
volt, amikor a hűtőszekrényből fokozatosan tűnnek el a 7%-al adózó élelmiszerek). S ezzel lehetőség nyílott arra, hogy
a PiS szembeállítsa a „szolidáris Lengyelországot” a PO által képviselt „liberális
kísérlettel”. A kétségkívül populista húzás mégis sok szavazatot hozott. Az évkönyvek számára meg rögzíteni lehet,
hogy a kampány során a lengyelek által
annyira kedvelt nagy szimbolikus kérdések (a katolikus egyház szerepe, ügynökkérdés, abortusz) alig kerültek terítékre.
Bár a PO folyamatosan vezetett a közvélemény-kutatásokban, mégis a PiS
győzött a parlamenti voksoláson, megszerezve a szavazatok 27%-át, míg a
jobb-liberálisok 24%-ot kaptak. Így hát a
valószínűsíthető (de lapzártakor még
meg nem alakult) jobbközép kormány
kényelmes, 62%-os többséget tudhat
maga mögött, amely rendelkezni fog egy
gyengébb jobboldali és egy valamivel
erősebb baloldali ellenzékkel. Jó jel, hogy

a lengyel politikai színtér konszolidálódik
(2001-ben és idén is ugyanaz a hat párt
jutott be a törvényhozásba), viszont
rossz, hogy mindez igen alacsony választói aktivitás mellett zajlott (a szavazók
alig több mint 40%-a járult az urnákhoz).
A parlamenti voksolás lezárásával
azonban nem ért véget a kampány, hiszen új köztársasági elnököt is kellett választani. A lengyel alkotmány egy félerős
elnöki rendszert határoz meg (erősebb
jogkörökkel rendelkezik, mint a magyar,
de gyengébbekkel, mint a francia elnök),
az ország első embere inkább a külpolitikában játszik jelentős szerepet.
Az elnöki székért folyó harc tavasszal
és nyáron eldöntetlennek látszott, ellenben szeptember elején hirtelen az élre
ugrott a Polgári Platform elnöke, a klaszszikus liberális gyökerekkel rendelkező
Donald Tusk. Mindezt nem csak szimpatikus, fiatalos imázsának köszönhette,
hanem annak is, hogy az igazán esélyes
baloldali jelölt, a volt kormányfő és kül-
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ügyminiszter, Wlodzimierz Cimoszewicz
visszavonulót fújt, miután napvilágot látott egy kellemetlen információ: eszerint
vagyonbevallását meghamisította volna.
Az első fordulót Tusk (37%) nyerte
meg, a második helyet a PiS jelöltje, a
varsói főpolgármester, Lech Kaczynski
szerezte meg (34%), míg a többiek a futottak még kategóriába kerültek (a harmadik helyezett balos populista, a falvakban erős Andrzej Lepper 15%-ot söpört be). Az október 23-án megtartott
második forduló, rekordalacsony részvétel mellett (51%), Kaczynski meggyőző
sikerét hozta (54 – 46%), ami némi meglepetést keltett, hiszen közvélemény-kutatások alapján Tusknak simán nyernie
kellett volna. Vagy a kutatóintézetek tévedtek (manipuláltak?), vagy Kaczynski
őrült hajrája döntött.
Mindenki számára tanulságos lehet a
PiS és személyesen Lech Kaczynski sikere.
Rendíthetetlenül hitt a győzelemben, s
gyakorlatilag egész pártja mögéje sorakozott, míg Tusk inkább afféle magányos harcosnak tűnt. Kaczynskinak több
szövetségest sikerült szereznie: őt támogatta a „Szolidaritás” szakszervezet, a
fundamentalista-katolikus
„Radio
Maryja”, de még Edward Gierek (aki az
1970-es években a kommunista párt első titkára volt) fia, Adam is rá szavazott.
Tusk mellett állt ki a két előző köztársasági elnök, Lech Walesa és Aleksander
Kwasniewski, ami vélhetőleg inkább szavazatokat vitt, mintsem hozott.
Ugyan mindkét jobboldali párt profi
kampányeszközökkel élt, mégis a konzervatívok negatívba hajló kampánya sikeresebb tudott lenni. Ugyanakkor
Kaczynski mellett szólt az is, hogy már
évek óta hasonló dolgokat mondott,
míg jobboldali-liberális ellenfele e téren
nem volt konzekvens. Az sem vetett
Tuskra valami jó fényt, hogy Anno
Domini 2005 szeptemberében kötött
egyházi házasságot – ami tovább erősítette a tradicionális értékekben hívő
lengyelekben az iránta felmerülő kétségeket. A falusiak számára, akik nagyobb-

részt eldöntötték az elnökválasztás kimenetelét, egy igazi katolikus jelölt volt
az elfogadható. S mindeközben a lengyel
sajtó enyhén, míg a külföldi abszolúte a
PO és Tusk felé húzott. Nem véletlenül:
ezeken a választásokon a PO és Tusk volt
a „politikailag korrekt” lehetőség, ami
érzékelhető volt a nyugati, de a magyar
sajtóban is (Kaczynski = naci-onalista,
szélsőjobboldali, klerikális, homofób,
abortuszellenes, stb.).
Azt lehet mondani, hogy szeptember
és október Lengyelország számára az „ikrek hava” volt, hiszen Lech, valamint egypetéjű ikertestvére, Jaroslaw, aki egyben
a PiS elnöke, döntő befolyással fognak
bírni a törvényhozói és végrehajtói hatalomra. S a fivérek egy erős államot ígértek – olyat, amelyben a megerősített bíróságok, az ügyészség végzik a dolgukat:
üldözik a bűnözőket, harcolnak a korrupció ellen, míg a civil és katonai titkosszolgálatok elsősorban nem a nagypolitikával és üzlettel foglalkoznak.
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De érdemes figyelni egy másik kérdésre – vajon sikerül-e a PiS-t egy igazi, a társadalom minden szegmensében
gyökeret eresztett jobboldali néppárttá alakítani? A hírek szerint Jaroslaw
Kaczynski szeme előtt a Fidesz példája
lebeg. S erre – úgy tűnik egyelőre –
minden esély adott, hiszen a Jog és
Igazságosság jelenleg határozottan antikommunista (átvilágítás támogatása), konzervatív értékeket valló („Isten,
haza, család”), de a szociális kérdések
iránt elkötelezett formáció. A konzervatívok dupla győzelme Lengyelországban, s a bekövetkező hatalomváltás
akár példát is mutathat térségünk országainak abban, hogyan lehet a posztkommunista, emiatt sok szempontból
működésképtelen rendszer leépítése
után hozzáfogni egy új politikai, gazdasági, erkölcsi alapokon nyugvó állam
megteremtéséhez. Megkezdődött a
küzdelem egy új Lengyelországért.
– LAGZI GÁBOR

Highway to hell
Pedig minden szépen indult – 2001 szeptemberében az állampárt örököse,
az SLD a szavazatok 41%-át szerezte meg, és nem sok hiányzott, hogy egyedül is kormányt alakíthasson. Hamar kiderült azonban, hogy a 18%-os munkanélküliség csökkentése nem is olyan könnyű feladat. Ám a posztkommunisták nem a betartatlan ígéretekbe buktak bele, hanem egy banális, de vidékeinken annyira ismerősnek tűnő afférba. Az ismert filmproducer, Lew Rywin
egy nyári napon legmagasabb kormánykörök megbízásából üzleti ajánlatot
tett Adam Michniknek, a liberális napilap, a „Gazeta Wyborcza” szerkesztőjének és tulajdonosának. Az összeg 18,5 millió dollárra rúgott, ennyit kellett
volna fizetnie Michniknek – megfelelő csatornákon – a kormányzó SLD-nek
egy számára kedvező sajtótörvény elfogadásáért. A szerkesztő nem tudott
vagy nem akart fizetni, viszont a beszélgetést felvette magnóra, amelyet különös módon csak fél évvel később hozott nyilvánosságra.
Az ügy tisztázása érdekében parlamenti vizsgálóbizottság alakult, amely
fellibbentette a fátylat a lengyel politikai elit viselt dolgairól. Kiderült, milyen
szoros szimbiózisban élnek a vezető posztkommunista politikusok, az üzleti
élet egyes résztvevői és a titkosszolgálatok emberei. Innen már lefelé vezetett
az út az SLD számára, amit csak megspékelt számos korrupciós botrány – fokozatos népszerűségvesztés, pártszakadás, belső hatalmi harc következett be.
S az eredmény? Jelenleg egy morálisan, szervezetileg és politikailag lerongyolódott baloldallal van dolgunk, amely a 460 fős alsóházban 55 képviselővel
rendelkezik, viszont a felsőházban egyetlennel sem.
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Fotó: MTI/Kollányi Péter

LÁNCDOHÁNY ÉS PÁLESZ
Néhány méterrel arrébb, a Madách téren lebontott bazársor helyén kialakított terecskére volt hivatalos Kuncze
Gábor liberális pártvezér, hogy a „Mi terünk – a világ legszebb tere” címmel
„felvillantson” valamit szdsz.hu-n található programból.
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Fotó: Paulik András
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üstös kisszoba egy Kálvin tér
mögötti szűk kisutcában. Belép
egy figura, akinek a szeme előtt
egy fekete csík van – mint Zorrónak.
Kalapjáról csöpög az esővíz, miközben
széles mozdulattal leoldja a pocsolya
kékjével díszített köpenyét, lehuppan a
már ott várakozók közé a kis asztal
mellé, és felemeli a mutatóujját: nincs
kampány, ezért olyan mega-rendezvényt hozzunk össze, ahol még
Horn Gábor is kifakad magából!
Lázas készülődés veszi kezdetét. Pénz
nem számít – majd a Gábor elintézi –,
legyen a nemzet gödre mellett, a belvárosban. Oké – teszik hozzá a többiek
olyan fiatalosan. Közben bebilleg egy
kisgyerek „én, mi, ti, ők” ragozza. Ezzel
meg is van a szlogen és a megújuló
honlap lényegi mondanivalója.
Néhány hét múlva, október közepén
máris kékben úszik a belváros szíve. A hagyományosan legjobb kampánypártnak
nevezhető Szabad Demokraták Szövetsége célzott kampányba kezdett. Céljuk –
bevallásuk szerint – elérni azt a viszonylag szűk réteget, amely magáénak vallja a
liberalizmus eszméjét. Egy óriássátorral,
és sok esetben üresen kongó terekkel
szórakoztatta az odalátogatókat az
SZDSZ. Ottjártunkkor nem egy hajléktalan melegedett a liberális eszmék vászonvárában, ami igen dicséretes, hiszen felfoghatjuk úgy is, mint a jóléti rendszerváltás hangzatos eszméjének első állomását, avagy a hajléktalankérdés tünetszerű
kezelését. Beszélőt, szórólapokat és sok
csecsebecsét lehetett még kapni a mosolygó aktivistáktól, akik finom közeledéssel kérdezték, honnan is jöttünk, milyen lapnak gyűjtjük az információkat.

Colorline, avagy a színvonal: liberális kék és bátornak
mondott szocialista narancssárga

Arénáznak
Eddig a kékről az ég jutott eszembe, a vörösről pedig a katonaelvtárs által elmondott beszéd, amikor gyönge nyakamra
kötözték a „munkások vérétől” vöröslő úttörőnyakkendőt.
Most megtudtam, hogy hülye vagyok, mert az első a liberálisoké, a másik a bátorságé, a jövőé. És persze a bulié.
Itt jelezzük: mi pontosak voltunk. Jókor, jó helyen kellett volna lennünk, de
ez önhibánkon kívül nem sikeredett. A
megadott időpontban csak a következőket tapasztaltuk:
Kuncze Gábor feleségével, Horn Gáborral és még néhány arccal, a családias
beszélgetés végeztével felkerekedett,
hogy átsétáljon a tényleg lenyűgözően
megvilágított Madách térre.
Az öt-hatfős társaság nevetgélését
megérkezvén a helyszínre Horn Gábor
hangja szakította meg. Tanáremberhez
méltó választékossággal konstatálta a
látottakat: „Kurva jó! Mintha nem is

Magyarországon lennénk!”. És igen.
Mintha nem is Budapesten.
Mondanom sem kell, hogy árnyékként követve a tisztelt társaságot semmilyen formában nem találkoztunk
Kuncze beígért felvillantásaival, pedig
Márai (maximum 15 percet várj egy emberre) tanácsát is sutba dobva háromnegyed órán át áhítottuk a pártelnök
szavait. K. Gábor ehelyett nézelődött,
kezet rázott, fényképezkedett és láncdohányzott. A cigik közben, a szemlátomást gond nélkül lecsusszanó pálinka
előtt a maroknyi liberális hazafi addig rimánkodott, míg végül a szervezők felen-
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gedték őket a teret bevilágító színes
lámpák számára emelt toronyszerűség
tetejére. A biztonsági emberek szemmel
láthatóan féltették a szerkezetet, s miközben a képviselők a kis létrákon a magasba kapaszkodtak – igencsak bemozgatva a földet megvilágító fényforrásokat – nem is egyszer hallottuk a „remélem leestek” szófordulatot tisztes budapesti polgárok szájából…
Mi mereven elutasítottuk az ehhez
hasonló megnyilvánulásokat, és inkább
az előttünk álló szocialista mega-partyra
koncentráltunk, amely reményeink szerint rávilágít majd az MSZP és a bátorság, valamint a buli kapcsolatára.
VÖRÖS BULI
Amikor a liberális hét országszerte befejeződött, bulira voltunk hivatalosak a
Papp László Sportarénába. Egy igazi vörös buliba… Ha nem is a belvárost, de
egy kicsit arrébb eső területet sikerült
piroskásnak megálmodnia és beborítania a legnagyobb kormánypártnak.
Az önmagát és nem utolsósorban a
választóit kereső Magyar Szocialista Párt
nem csak pártelnökének a frizuráját változtatja meg – mint azt láthattuk a Fidesz elnökének séróján pont aznap –,
hanem egész kinézetét igyekszik a választások előtti görccsel szenvedve teljesen átalakítani. Úgy látszik, belátták,
hogy hosszútávon nem a nyugdíjasok
megnyerése a cél, hanem a fiatalítás.
A kampánystáb nyilván összeírta,
hogy mi is jellemzi a magyar ifjakat manapság, s arra jutottak, hogy a koncertekről és a sportról elhíresült Aréna, a
baseballsapka és a szilikon karkötő a legmenőbb, egy kis cd-vel elegyítve. A pártközpontokban szocializálódott vezetők
erre rábólintottak, s máris a bulié és
még ki tudja hány fogalom színe lett a
nyolcvanas évek közepén még a „munkások vérének” jelképe. A világ változik.
SZEGÉNY GÁBOR!
A jó példa jegyében – vagyis, hogy mindenki hozzon magával egy fiatalt –

Hiller Pista is élen járt, hiszen ő a következőket mondta: „…Közületek, közülünk egy különlegesen közel áll hozzám.
Tizenöt éves. Akkor született, amikor a
magyar demokrácia. Néhány héttel ezelőtt a barátaival elment egy buliba.
Visszajött és azt mondta, hogy tetszett
neki egy CD, szereti a Cranberriest.
Mondtam neki: eljössz-e? Azt mondta,
igen. Most itt van közöttünk. Ő a mi fiunk. Isten hozott, Gábor, közöttünk!”
Ezek után a feketébe és nem vörösbe
öltözött Gábor szemmel láthatólag kínosan vette tudomásul, hogy apja pártpolitikára használja azt, hogy most ott
kell szenvednie órákig az első sorban,
mert apunak megígérte…
A színpadkép egyébként nyilván egy
vörösnek szánt, épp dőlni készülő hatalmas négyzet volt, amely színvakságunk
ellenére inkább narancssárgának hatott,
mintsem a már részletezett vörösnek.
Jelen sorok írójának Juhász Ferenc és
Gál J. Zoltán fájdalmasan megkomponált viccei mellett még a szervezők
rosszhiszemű pillantásaival is meg kel-

Elfáradt liberális
lett küzdenie, hiszen már a bejáratnál
közölték: elfogytak a nyakba akasztható
jövő-színű belépők, ezért én csak zsebbe csúsztathatót kaptam.
A FIB fehér pólóba bújtatott aktivistái hiába ültek egy szektorban a színpad
mellett, mégis elsikkadtak a sokezres
Aréna nem kimondottan tinédzserkorú
tapsolói között. Hiába a NOX és a
félerotikusnak mondható farkasszexes
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utalás az együttes felvezető videójában,
hiába a Nemzeti Konzultációt idéző
konferanszié-mozgás a színpadon (koppintott amerikai-, idehaza: fideszes
style) csak nem állt igazán össze a kép.
GYULA ÉS A FORMA-1
Bár megtudtuk, hogy Horn Gyula át
merte lépni a határokat, és azt is, hogy
Szili Katalin kérdőn nézett oldalra, hogy
ő lesz-e olyan jó, mint a NOX együttes,
azért mégiscsak kiirthatatlanul ott találtuk a sokatmondóan jellegzetes zsíroskenyér-szagot.
Nem vonjuk kétségbe, hogy mindenki önszántából ment a szocialista rendezvényre, ugyanakkor a televíziók által
sugárzott ájulásközeli Gyurcsány-várás
mellett egy szintén jelentős izgalom is
lázban tartotta a (valóban) fiatalokat. A
külső folyosókon felállított tévéken egyre többen nézték a Forma 1-es közvetítést, amely néhány szervezőt kimondottan haragra gerjesztett, s a sportszerető elvtársak viselkedése kapcsán vad
telefonálgatásba kezdtek a sportaréna
falai között.
Mingyár’ jön – susogták az őszi falevelek. És mingyár’ jött is. A kedvencek
kedvelt miniszterelnöke, Gyurcsány Ferenc és a U2. No nem az együttes, de a
Beautiful day című slágerük igen. Taps,
puszi, vakuk sorozatos villanása, stroboszkóp-feeling, gratuláló párttársak,
hívek, asszonyok, síró biztonságiak és
egymást lökdöső fotóriporterek.
Szóra emelkedett. Közben az újságírók felé fordult egy partizánkorú bácsi,
és ellenvetést nem tűrő hangon közölte,
hogy kussoljanak már. Kussoltak. A
hangszórókból meg dübörgött a szózat:
„…minden gyerek kapja meg a
magáét…”
Az élmény hatása alatt buszozunk
hazafelé. A Határ útnál felszáll egy ősz
hajú úr, nyakában a buli színű belépő.
Egy pillantást vet a zsebemből kikandikáló hasonlóan vörös sajtójegyre.
Ugyanonnan jöttünk – gondolja.
Rámkacsint.
– PAULIK ANDRÁS
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Fotó: Stock.xchng

Gyári extrák, francia elegancia

Fél évszázados
a Citroen DS 19
Az ötvenes években, ha odaát, Nyugaton egy boldog autótulajdonos begyújtotta a Volkswagen, a
Goliath vagy a Chevrolet motorját, joggal gondolta, hogy minden út őrá vár. Akkoriban az úrvezetők még nem az autópálya-matricák, a sebességkorlátozások és a csillagászati benzinár által gúzsbakötve ültek volánhoz.
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jesen lehúzható ablakok, négylámpás
beltéri fényáradat, egyküllős volán,
motortérbe száműzött pótkerék…

CITROEN DS 19, 1955
1911 cm3, 70 lóerő
Négysebességes váltó
Max. seb.: 140 km/ó
CITROEN DS 23, 1975
2347 cm3, 126 lóerő
Ötsebességes váltó
Max. seb.: 188 km/ó

ÉS MEGINT CSAK A FORMA
A DS formavilága talán azért örök életű, mert – szemben a mai áramvonalas csodákéval – valódi, a szónak abban az értelmében, ahogy mondjuk a
birkózás valódi, szemben a pankrációval, ami giccs. A DS ék-alakja a kor
semmi által sem behatárolt száguldásálmát tükrözte, korunk laposkúszó
gépcsodái viszont, a 130 km/órás sebességhatárt 260 km/óráig beskálázott kilométeróráikkal nyíltan meghazudtolva, kihasználhatatlan erényekkel
kelletik magukat. Ilyen értelemben a
legtöbb mai autó karosszériája az első
gömbölyülettől az utolsó spoilerig hazudik, úgy, ahogyan a pankrátorok
harciassága is merő csalás. A DS formavilága azonban nem csupán azért
valódi, mert korának álmait sűrítette
esztétikummá, hanem mert a forradalmian eredeti forma által sejtetett

Fotó: Pákozdi Imre

kor hősei Hanzelka és
Sigmund voltak, akik sorozatgyártású Tatrájukkal körbeautózták a Földet. Az autóversenyek akkor még a sebességről és nem a szabályok adta kibúvók kihasználásáról
szóltak, Lord Campbell pedig az 1000
km/órás álomhatárt ostromolta az
ausztráliai sós tavak kiszáradt medrében.
Az ötvenes évek közepén, tehát az
autózás fénykorának küszöbén, a mindenki számára elérhető végtelen távolság és szélvész-sebesség igézetében
született a Citroen DS 19, a futurisztikus megjelenésű „Cápa”. Álom és valóság ilyen közel azóta sem került egymáshoz az autóiparban. Meghökkentő
forma, forradalmian új rugózás (máig
sincs kényelmesebb), hatalmas belső
tér, benne négy komplett klubfotel, a
halogénes fényszórókat megszégyenítő erejű, kanyarfényes reflektorok, átgondolt, szellemes részletek – ez volt a
DS. Tárcsafék, szervokormány, fűthető
hátsó ablak, keret nélküli, hátul is tel-

é

Meghökkentő forma, forradalmian új rugózás – máig sincs kényelmesebb
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műszaki tartalom valóban forradalmian eredeti volt. A DS ráadásul nem a
népautók, tehát a korát ugyancsak
messze túlélő VW Bogár és Citroen
Kacsa szintjén mozgott, hanem a középosztályt volt hivatott kényeztetni.
Ára ennek megfelelően a Mercedes
Benz 220-as sorozatáéval egyezett
meg.
A DS bemutatása a párizsi Grand
Palais kupolatermében, 1955. október
6-án történt, aminek emlékére idén
októberben – az 50. évfordulón – óriási bulit rendeztek. A felvonuláson
1600 DS vett részt, a Diadalívtől a
Grand Palais érintésével az Eiffel-toronyig nyúló, kacskaringós sorban. Az
eseményeket maga a Citroen-gyár
nem annyira szervezte, mint inkább –
ekkorra időzítve az új C6 bemutatását
– meglovagolta. A la villette-i műszaki múzeumban szervezett időszaki DSkiállításnak se kronologikus rendje, se
„előzmények – kortársak – utóhatások” szerinti szerkezete nem volt, csak

A legnagyobb sikere a hosszú fekete szőrrel borított, trikolóros Citroennek volt
az autók csillogtak bután magukra hagyatva, valahogy úgy, ahogyan jobb
sorsra érdemes szexbombák pózolnak
a pornólapok címoldalán.
Az évforduló igazán izgalmas eseményeinek motorja a Citroen DSklubok egyesülete volt. A Párizs elővárosában tartott több napos gyülekező

fesztiválon kétféle embert lehetett látni: akinek már van DS-e – és aki éppen
akkor és ott fogadta meg kipirult arccal, hogy szerez magának. A verőfényes napsütésben szügyig gázoltunk a
Citroenben: húsz évjárat minden változata, minden színben és állapotban,
számolatlanul. És szinte mindegyik köHIRDETÉS
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kasága okán – a négyajtós árának tízszeresét is elkérik.
A sok, szinte kérkedően széria-kivitelű DS között akadtak persze egyedi
kreációk, de azokat az exhibicionistáknak kijáró, kicsit szégyellt érdeklődéssel bámulták. A legnagyobb sikere annak a hosszú fekete szőrrel borított
Citroennek volt, amelyen hosszában
egy kéttenyérnyi vastagságú francia
zászló-muff húzódott végig. (És alig
pár évtizeddel az elmúlt évszázad két
német-francia világháborúja után, talán csak nekünk tűnt fel a frankomán
szőrcsoda rendszámán virító „D”
betű…) Volt Dakar-ralis speciál-DS, au-
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Magyar résztvevőt csak egyet láttunk. Gyönyörűen lakkozott, piros-fekete Citroen DS-ével elgurult Pesttől
egészen Párizsig, de műszaki hiba miatt
nem vehetett részt a felvonuláson. Magyarországon egyébként húsz-huszonkét működő DS található, aránylag jó
állapotban. Ez a szám azonban csak
nyersen és árnyalatlanul tükrözi hazánknak a fejlett Nyugathoz képesti elmaradottságát: a Citroen DS gyártása
(1955–1975) idején ugyanis nálunk a
Pobjeda, a P-70, a Moszkvics és a Skoda,
majd ezek továbbfejlesztett változatai
voltak a járatos autók. Abban az időben
semmiféle Citroen-import nem folyt (a

Fotó: Stock.xchng

ré külön kis karéjok gyűltek, hevülten
tárgyalva a csak azon a modellen látható, szigorúan gyári sajátosságokat.
Igen, mert bár a DS-ek között nem
erény a speciális tuning (éppen ellenkezőleg: csak az számít, ami eredeti),
de a változatosságról gondoskodott a
korabeli Citroen-gyár: a modell gyártásának huszonegy évében mindig változtatott valamit. Háromféle kuplung,
kétféle hidraulika-olaj, kétféle kilincs,
háromféle belső világítás, ötféle váltó,
háromféle hűtőrács, négyféle műszerfal, hogy a motor-változatokról ne is
beszéljünk. A sátras alkatrész-boltok
csúcsra jártak, minden nyelven árusí-

é

tották a kuplungkiemelő csapágyának
hornyos ászokcsavarját éppúgy, mint a
fényszóró-stabilizátorhoz való hátsó
gumimembránt. Stabil üzlet ez, hiszen
a DS-ek tízezrével futnak ma is Hollandia, Franciaország és Németország útjain (a holland DS-klubnak például
3500 tagja van.) Az alkatrészek drágák,
de a teljes értékű, levizsgáztatott DSek jutányosan kaphatók: a Retroviseur
című francia oldtimer-magazinban
nyolc-tízezer euróért kínálják őket, de
az árak a mostani fesztivál hevében
sem mentek tizenhatezer fölé. Kiugró
kivétel a kétajtós coupé, amiért – rit-

A kocsit a hazai utakon
jóindulat és kíváncsiság övezi,
talán azért, mert nem
a proccot, hanem az apáink
életéből végképp kimaradt
középosztályiságot jelképezi

tószállító DS, sőt még a büféautók is
Citroenből készültek. Egyedül a gyár
mai gyártmánypalettájának bemutatója árválkodott közönség híján: akkor és
ott ez jóformán senkit nem érdekelt.

kiválasztott nagyon kevesek sem DS-t,
hanem Simca Aronde-t, később Renault
16-ost vásárolhattak.) Akinek tehát itthon DS-e van, már csak oldtimerként
juthatott hozzá, ahogyan jómagam is.
Tanúsíthatom: megérte. Ez az autó anynyira meglepő és mulatságos, hogy aki
megpillantja, még irigykedni is elfelejt.
A kocsit a hazai utakon jóindulat és kíváncsiság övezi, talán azért, mert nem a
proccot, hanem az apáink életéből végképp kimaradt középosztályiságot jelképezi – ráadásul a fiainknak is izgalmas, esztétikailag könnyen elfogadható
formában.
– PÁKOZDI IMRE
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Fotó: MTI/Kovács Tamás
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Konzulátus nincs, magyar egyetem nincs, látszatpolitika van

Román–magyar, két jóbarát?
Budapest részéről: elsőként ratifikált román EU-csatlakozás és a kétoldalú viszonyt terhelő kínos kérdések teljes mellőzése. Bukarest részéről: nyájas fogadtatás, majd orvul leszavazott kisebbségi törvénytervezet három nappal később. Papírforma szerint alakult a
közös magyar–román kormányülés mérlege.

A

román sajtó beszámolói szerint
a magyar kormány szálláshelyeként használt bukaresti
Victoria Palota mosdóiban a küldöttség
tiszteletére még szappanokat is elhelyeztek. Nyilván e kivételes gesztus is hozzájárult ahhoz a szívélyességhez, amellyel
Gyurcsány Ferenc és kabinetje viseltetett a román partnerek felé a mostani
„történelmi” esemény alkalmával. A
Medgyessy Péter által teremtett hagyomány folytatásaként Gyurcsány köszöntőjében is feltűntek a két nép sorsközösségéről értekező, megható román nyel14

vű beszédelemek. Az összeborulás-fíling
erőltetése azonban időnként kínos pillanatokat is eredményezett. Ilyen volt,
amikor a miniszterelnök nagyváradi magyar hallgatóságával megosztotta egy
nappal korábbi dilemmáját: a bukaresti
reptérről a húsz kilométerre lévő
Snagovba hajtván egy, az út mentén
görnyedő néni láttán Gyurcsány Ferenc
állítólag azon morfondírozott, hogy a
néni vajon román, magyar, vagy szász lehetett? (Az eset nyomán az UFI is tippversenyt indított, a megfejtéseket a szerkesztőségbe várjuk.)

KÉNYSZERES MODELLKERESÉS
A magyar balliberális sajtómunkások
természetesen könnybelábadt szemekkel értekeztek az eddig „ritkán adódott
emelkedett pillanatokról” és a „nem lebecsülendő konkrét hozadékokról”.
Mindkét ország csak úgy visszhangzott
a „francia–német modell” percenkénti
emlegetésétől, ami román oldalról
még csak érthető – hiszen ők nemzetpolitikai szempontból egyértelműen
érdekeltek e párhuzam francia analógiájában –, magyar részről azonban több
mint zavaró. A felvetés egyfelől teljes-

t

séggel történelmietlen: Magyarország
mai határait jóval a modern magyar
nemzettudat kialakulása után vonták
meg, s ily módon a határon túli magyarok tudati szempontból is ugyanannak az egységes magyar nemzetnek
a tagjai – ellentétben a bizonytalan
identitású „elzásziakkal”, akik még az
össznémet gondolat megjelenése előtt
kerültek francia impérium alá, sőt, a
tudati szempontból döntő pillanatot,
a nemzetté válás pillanatát is ott élték
meg valamikor a nagy francia forradalom környékén. A nagyobb probléma
azonban mégiscsak az, hogy a „francia–
német modell” a francia nemzetpolitika totális győzelmét, míg a német totális vereségét jelentette 1945 után.
Aki arra jár, maga is láthatja: Strassburg
ma már Strasbourg, a kíméletlen francia asszimilációs eszközök megtették
hatásukat. A nagyon korlátozott nyelvi
engedmények politikája csak egy-két
évtizede létezik, s az persze hangsúlyosan a különállónak tekintett „elzászi”
nyelvre, s nem a németre vonatkozik.
Nem túlzás tehát azt állítani, hogy aki
magyar részről a francia–német modellt élteti Budapest–Bukarest viszonylatában, az akár a Ceausescu-féle román nemzetiségpolitika legdurvább
korszakára is igent mondhatna.
A kényszeres modellkeresés egyébként árulkodó volt a két fél motivációit illetően, amelyek szinte kizárólag PRszempontokat követtek. Magyar részről a választások közeledtével a belpolitikai elem dominált, Gyurcsány egyszerre törekedett a nemzeti legitimáció
látszatára és annak demonstrálására,
hogy lám-lám, a csúnya Fidesszel ellentétben az MSZP konfliktusok nélkül is
képes eredményeket elérni a külpolitikában. Román részről az EU-csatlakozás előtti kulcsfontosságú időszakban a stratégiai szemponton volt a
hangsúly: Bukarestnek a bizonytalan
csatlakozási dátum Damoklész-kardja
miatt égető szüksége volt a külpolitikának, mint sikerágazatnak felmutatá-

sára egy hagyományosan kényes kétoldalú relációban – elködösítve a csatlakozás technikai feltételeinek teljesítése
terén fennálló lemaradását.
Ennek köszönhetően, bár a két kormány összesen húsz dokumentumot
szignált, a közös ülésen elfogadott határozatok szinte mind olyanok voltak,
amelyeknek jóval alacsonyabb szintű
(pl. vegyesbizottsági) aláírását huzamos ideje halasztották, „feltorlasztot-

Gyurcsány egyszerre törekedett
a nemzeti legitimáció látszatára
és annak demonstrálására,
hogy lám-lám a csúnya
Fidesszel ellentétben
az MSZP konfliktusok nélkül
is képes eredményeket elérni
a külpolitikában
ták” a mostani PR-esemény kedvéért.
A döntések jó része nem több, mint
hangzatos címet viselő (pl. a „Hidak a
jövőbe”), de végrehajtásukat illetően a
jövő jótékony ködébe vesző szándéknyilatkozat; a nemzeti fejlesztési tervek
„összehangolásáról” és egyéb közös infrastrukturális együttműködésről szóló
megállapodások pedig különösen érdekesnek tűnnek annak fényében,
hogy a jelenlegi román kormány igencsak elszántnak tűnik az elődje által
építtetni kezdett, a két ország közti
kapcsolattartás szempontjából kulcsfontosságúnak tartott észak-erdélyi autópálya megtorpedózásában. A kormányülés eredményei közt külön színfoltot képvisel a most indított kétnyelvű internetportál (bilateral.org.hu),
amelynek román oldala a miniszterelnök és a szakminiszterek köszöntője
után szinte rögtön arról tudósítja az
olvasót, hogy Gyurcsány dinamizmusának köszönhetően az MSZP felzárkózott a Fideszhez a legfrissebb közvélemény-kutatásokban.
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A kevés konkrétum közül a hazai
közvéleményben még leginkább az
újonnan létesítendő csíkszeredai magyar főkonzulátus ügye „ment át” –
nem véletlenül, hiszen a román fél egyértelmű kampányajándékáról van szó,
amellyel meg kívánta támogatni a
Gyurcsány-kormány újraválasztási esélyeit a román szempontból ismét belátható közelségbe került „Fidesz-veszéllyel” szemben. Az óvatosság azonban ezúttal sem árt: még mindkét fél
részéről kormányhatározat, majd jegyzékváltás szükségeltetik a külképviselet
tulajdonképpeni létrehozásához, bőven állnak tehát adminisztratív eszközök a román fél rendelkezésére a folyamat akadályozásához. (Az első ígéretet
még 1999-ben az Orbán-kormány kérésére tette Románia a főkonzulátus
létrehozására, hogy aztán nem sokkal
később elzárkózzon az ötlettől, felajánlva egy nemzetpolitikai szempontból „átütő” jelentőségű magyar miszszió létrehozásának lehetőségét a Fekete-tenger partján, Constantában.)
Egyes szakértők szerint külön problémát jelent, hogy a mostani egyezmény
szövege állítólag meg sem említi a „főkonzulátus” kifejezést, mindössze „a
konzuli hálózat bővítéséről” esik szó –
az sem egy mellékes szempont azonban, hogy a jövő évi hazai költségvetés
tervezetében egyelőre nyoma sincs az
új külképviseletnek.
MULTIKULTI ROMÁN MÓDRA
A szokásos Ð„nesze semmi, fogd meg
jól” elvét követik a román ígéretek a kisebbségi oktatás területén. A két kormány ezután közösen támogatja az eddig kizárólag a magyar költségvetésből
finanszírozott Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemet. A nemes
gesztus – a román fél hozzájárulása az
erdélyi magyar felsőoktatáshoz saját
adófizetői adólejeiből – ugyanakkor
azon a ponton hibádzik, hogy a román
támogatás nem normatív, ráadásul
csak azután kerülhet rá sor, hogy az infolytatás
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tézmény megkapja a hivatalos román
akkreditációt. Ezzel szemben a román
miniszterelnök kategorikusan elzárkózott az 1959-ben a Bolyai Egyetem beolvasztásával felszámolt önálló magyar állami felsőoktatás visszaállításától, akár
egy magyar tannyelvű kar erejéig a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
keretein belül. „A követendő út a multikulturalizmusé” – jelentette ki CalinPopescu Tariceanu az ülést követő sajtótájékoztatón. Gyakorlatilag megüzenve,
hogy a multikulturalizmus románul azt
jelenti: a magyarok abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy román tannyelvű egyetemre járhatnak. Miközben
Gyurcsány szótlanul hallgatta végig a román miniszterelnök szavait, több erdélyi
városban is csendes tüntetéseken követelték a magyar diákságot sújtó felsőoktatási diszkrimináció felszámolását. Beszédes adat, hogy amíg a felsőoktatásban részesülők országos átlaga Romániában 5,1 %, addig a főiskolát vagy egyetemet végzett magyarok aránya csupán 3,6
százalékot tesz ki.
Igencsak kétes dicsőség a Gozsdu Alapítvány ügyének rendezése – nem is
csoda, hogy a hazai balliberális sajtó az
ünnepi tűzijáték közben gondosan elmulasztja megjegyezni: egy minden jogalap nélküli román követelés egyoldalú
magyar teljesítéséről van szó. (Immanuil
Gojdu a magyarországi románság kiemelkedő mecénása volt a XIX. században, aki tetemes örökségét a hazai román fiatalság oktatására hagyta.) A
Gozsdu-hagyaték egy 1952-es, vagyonjogi kérdéseket rendező magyar–román
államközi szerződés értelmében a magyar államra szállt, cserében – az akkori
hagyományok szellemében – a több
nagyságrenddel nagyobb értéket képviselő romániai magyar vagyonelemekért,
amelyek román állami tulajdonba kerültek. Az Orbán-kormány idején Bukarest
azért tűzte napirendre a Gozsdu-vagyon
feletti ellenőrzés kérdését, hogy a rendszeresen az orra alá dörgölt magyar kívánságlistával követelést állíthasson
16
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Igencsak kétes dicsőség
a Gozsdu Alapítvány ügyének
rendezése – nem is csoda, hogy
a hazai balliberális sajtó az
ünnepi tűzijáték közben
gondosan elmulasztja
megjegyezni: egy minden
jogalap nélküli román
követelés egyoldalú magyar
teljesítéséről van szó
szembe, elkerülve a kínos látszatot, hogy
a kétoldalú kapcsolatokban a labda kizárólag Románia térfelén pattog. Ezt Bukarest annak pontos tudatában tette,
hogy a magyar fél – tekintettel az 1952es megállapodásra – el fog zárkózni a
kérés teljesítésétől. Hiszen az elzárkózáson kívül az egyetlen logikus válasz a felvetésre a szerződés felbontása lehetett,
akkor viszont nemcsak a Gozsdu-vagyon, hanem a sokkal nagyobb értéket
képviselő egykori romániai magyar tulajdon tekintetében – ami persze a román fél visszautasításával találkozott. A
2002-es magyarországi
kormányváltás
után
azonban Budapest álláspontja e kérdésben is
puhult, a mostani megállapodás pedig szentesítette az egyoldalú magyar engedményt: a
Gozsdu-vagyont a két
ország közalapítványi
formában „közösen” kezeli majd.
HOMOKSZEM
A GÉPEZETBEN
Bár Gyurcsány hazatértével gőzerővel indult
be a már ismert kommunikációs gépezet, a
rendszerbe nem várt
homokszem került. A
román szenátus, miután elfogadta Gheorghe

Funar módosító javaslatát a kulturális
autonómiára vonatkozó passzusok törléséről, a kisebbségi törvény egészét is leszavazta – mindkét esetben kormánypárti szenátorok segítségével. Három
nappal azután, hogy keblükre ölelték
odalent Bukarestben, Gyurcsány Ferenc
román elvtársai felvillantották, mit is
gondolnak valójában a magyar–román
kapcsolatokról – megfosztva ezzel a
magyar szocialistákat annak lehetőségétől, hogy akár többnapos kampányt
építsenek az elért „eredményekre”.
Megtehették, hiszen a zsebükben volt
már a magyar Országgyűlés ratifikációja
Románia EU-csatlakozásáról, amelyet
Gyurcsány Ferenc kormánya épp azért
nyújtott be – fölöslegesen elhamarkodva és ezáltal a nemzeti érdekeket súlyosan sértve –, hogy ezáltal a Fideszt kényszerhelyzetbe hozva az ellenzéki pártról
szavazatokat szeleteljen le, akár a centrumból, akár szélről. Ezen az összefüggésen illene azoknak a hivatásos hőzöngőknek is elgondolkodnia, akik most habzó
szájjal hazaárulózzák a Fideszt.
– BENKŐ LEVENTE CSONGOR
HIRDETÉS
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Fotó: Balogh Ákos Gergely
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Velem
Gyorsvízű patak, gesztenye és csillámpalából épült kerítések – az első három dolog, ami bevillan gyermekkoromból Velemről. No meg valamiféle állandó alpokalji évszak:
nem emlékszem sem igazi melegre, sem hidegre, csak hol
ködös, hol napsütéses őszi időre.

M

indössze háromszázan lakják
az osztrák határ mentén fekvő kis falut. A hanyatló imperializmus közelsége éberséget követelt,
az itt élők elbeszélése szerint szigorúan
őrizték a zöldhatárt, és nem egy erdei
fa rejtett telefonkészüléket. Ezek a történetek kellőképpen foglalkoztatták
annak idején a hasonló dolgokra kihegyezett fantáziámat, de sosem találtam telefont, még csak egy nyomorult
vezetéket sem. Nyilván a vasfüggönynyel együtt vitte el az egészet a rendszerváltás a fémhulladéktelepekre.
Velem régi üdülőhely, jó levegőjének
(sznobok és földrajztanárok számára:

szubalpin mikroklímájának) köszönhetően elsősorban a légúti nyavalyákkal
küszködő betegek kúrálják szívesen magukat errefelé. A falu főutcája mellett a
Szerdahelyi-patak szalad, itt-ott kisebb
zubogókkal (az elnevezés sajátos: a patak nem Kőszegszerdahelyről jön, hanem arrafelé tart). Néhol többfelé ágazik, már-már giccses, ahogy a két ág
egymástól nem messze, jól látható
szintkülönbséggel fut egymással párhuzamosan, hogy aztán újra egyesüljön.
A gesztenye különös fontossággal
bír a velemiek életében. Aki gazdátlannak hitt gesztenyét gyűjtöget a környező erdőkben, azt könnyen meglepetés

érheti: rendszerint valahonnan előkerül egy idős néni vagy bácsi, és nagy vehemenciával veszi védelmébe jogos tulajdonát. A gesztenyehullás főszezonja
után, Mindenszentektől kezdve aztán
szabadon lehet szedni mindenfelé, ezt
hívják lécskálásnak. Errefelé a sütésnek
sajátos fortélya van: nagy, hosszúnyelű,
alul lyukacsos serpenyőben, nyílt tűz
fölött sütnek. A gesztenyéről szinte teljesen leperzselődik a héja, így könnyű
megtisztítani, és enyhén füstös mellékízt kap. Sokak számára szokatlan
módon tejet isznak hozzá.

BECSÜLET DOLGA
A környék békéjéről és harmóniájáról
sok mindent elmond a becsületkasszás
árusítás. A főutca menti házak kapui
folytatás
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ronát őrizték 1945 első néhány hónapjában. Az udvaron fából készült
szobrok és játékok: némelyikük fölött
eljárt már az idő, a hintó elől elkoptak
már a lovak, a pókhálószerű, fából és
kötélből készült mászóka viszont egészen új. Szükség esetén a patak partján álló (gyorsan romló állagú) kis fűrészmalomban darabolják a rönköket
a művészek.

előtt asztalokra és székekre kirakva
gesztenyét, dísztököt, szedret és
bariszőlőt (ami nem más, mint a fekete áfonya helyi elnevezése) kínálnak. A
gyümölcsök árát a persellyé alakított
befőttesüvegekbe kell bedobnunk –
nem sok olyan vidéket tudnánk mondani Magyarországon, ahol sikerre
számíthatna ez az üzleti modell.
A nagyobb rendezvényeknek otthont adó Velemi Alkotóházat és

Kézművestábort a falu központjában
találjuk, fedett fahíd vezet hozzá. Itt,
az egykori Stirling-villában ülésezett
utoljára a nyilas országgyűlés 1944.
december 24-én. Velem szerencsére
túl messze van ahhoz Budapesttől,
hogy Bácsfi és a testvérek rendszeres
happeningekkel örvendeztessék meg a
kis falu lakóit. A kézművestábor kovácsműhelye mögött látható az egykori bunker bejárata, ahol a Szent Ko-

GŐTE VAGY SZALAMANDRA?
A maga 568 méterével a falu fölé magasodó Szent Vid-hegy csúcsán egy
(hasonló nevű) kápolna fehér tornya
és piros cserepei emelkednek ki a lombok közül. Egy szolid szerpentinen autóval is megközelíthető, de sétálva
sincs szükségünk félóránál többre,
hogy feljussunk a tetőre. Mi az utóbbit választjuk, a vízmosásra emlékeztető úton kaptatunk felfelé. Kis idő
után az egyik oldalon egy sehová sem
vezető, rozoga kertkaput találunk, az

Gesztenyeünnep

M

inden év októberében egy
hétvége erejéig az egész falut lezárják az autóforgalom elől, a nagy parkolóktól gyalog,
vagy a Dottó nevű kisvasúttal lehet
eljutni a programoknak otthont adó
alkotóházhoz és kézművesudvarhoz.
Az utcákon mindenfelé árusok: a legtöbben színes dísztököket, sült és

18

nyers gesztenyét kínálnak. A porták
előtt megszaporodnak a becsületkasszás gesztenyészacskók. Egy fiatal
házaspár fafaragványokat és különböző méretű virágcserepekből készült
babákat árul, az
egyik lacikonyhásnál
három malac forog
a tűz fölötti nyárson. A tömeg a
kézművesudvarban
a legnagyobb, a tágas teret megtöltik
az árusok és mutatványosok. A színpadon mesejátékot
adnak elő (néhány rosszcsont a színpadi mikrofonba beszélve kommentálja a történetet, míg el nem tessékelik onnan a szüleik), arrébb a honfog-

laló magyarok íjait lehet kipróbálni
(egy rosszmájú megjegyzés szerint
ugyanitt honfoglaló veszkó-csizma
kapható), míg egy harmadik helyszínen gólyalábas színészek ejtik ámulatba az
aprónépet. A park játékain fürtökben lógnak a gyerekek, míg az
apukák a közelben
forraltboroznak. Naponta indul gombaszedő túra, avatott kísérővel, a kovácsműhelyben idős mester
keze alatt készül a falra akasztható virágtartó. Ha minden falunak meglesz a maga Gesztenyefesztiválja, akkor egész
élhető kis hely lehet ebből a Magyarországból – vizionáljuk.

p

út másik oldalán nem messze pedig
egy elrejtett kis házikót. Az ajtón lakat,
az ablakok spalettája zárva, s az egész
épületet sűrű pókháló teszi még meseszerűbbé. Jónéhány éve nem járhatott
bent senki.
Félúton járhatunk, amikor
majdnem rálépünk valami fekete-sárga foltos állatra. Az első
ijedelem után percekig figyeljük a kis hüllő
lelassult, álmatag mozgását, miközben meglehetősen alacsony tudományos
színvonalú vitát folytatunk arról,
hogy szalamandrával vagy gőtével vane dolgunk. Mint utóbb kiderül, szalamandra volt, méghozzá foltos: a helyi
fauna egyik jellegzetessége.
Még elhaladunk a hegyoldalba vágott teraszok mellett (évezredekkel ezelőtt kézművességgel és földműveléssel foglalkozó nép lakott itt) és megérkezünk a kápolnához. A templomocska egy régebbi kővár fölé épült, az
egyik torony alapjai jól kivehetők a bejárat előtt. A felálványozott épületbe
sajnos nem tudunk bemenni, így csak

a környéken nézünk körül. Egy kis magaslaton minimalista kálvária áll, arrébb kisebbfajta emlékmű jelöli az Országos Kéktúra 1977 és 1989 közötti

kiindulópontját (ma az Írottkő a túra
nyugati szélsőértéke, ott a '80-as években még géppisztolyos őrök védték a
határt). A hegytetőről egy másik irányba leereszkedve mesterséges alagút bejáratára bukkanunk. Csak mintegy tizenöt méteres szakaszon járható, a
folytatása feltáratlan, így azt sem lehet
tudni, hogy hova vezet – a szóbeszéd
szerint a közeli Rohoncon érhet véget.
NOVÁKFALVÁN TÚL
A faluba visszatérve az Avar Szálló
mellett sétálunk el. Tizenegynéhány éve néhány zimankós napot töltöttem itt általános iskolámmal. Az egycsillagos hotel azóta bezárt, 220 millióért
árulja egy szombathelyi ingatlanforgalmazó cég. A Velem középső részén található Gomba étterem is zárva, a bejárati ajtóra ragasztott cetli a piackirályként is emlegetett Novák Tamás
vállalkozó üdülőjébe, Velem szélére,
Novákfalvára invitálja az éhes vándorokat. A komfortos kis házikókból és

közösségi helyiségekből álló üdülőfalu
szívében található, kapubálványok, faragott oszlopok és a történelmi Magyarország sziluettje alkotta kompozíciót szerényen nemzeti emlékhelynek
nevezik. Novákfalva történelem-felfo-
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gásáról sokat elmond honlapjuk néhány kulcsszava: szkíta aranyszarvasok,
sumér, lótusz-levelek, a Múlt fájdalmából feltámadó Magyar jövő, no és persze Badiny Jós Ferenc.
A falut Szombathely felé elhagyva
másfél kilométer után újra Velemben
találjuk magunkat. A sajátos közigazgatási határ eredményeként Kőszegszerdahely legszélső lakóházának címe
Velem, Rákóczi utca 1., s a szomszédos
vízimalom is Velemhez tartozik még. A
XVI. században épült malom (melyet

az utolsó molnár-család után Schultermalomnak is neveznek) üzemképes,
bár a múzeumot őrző bácsi elmondása szerint már csak filmforgatások kedvéért indítják be az őrlést (néhány éve
még saját őrlésű lisztet árultak apró
zsákocskákban). Az épületen belül a
régi malomkő ugyanúgy megtalálható,
mint a dízelgenerátor által hajtott
hengermalom, ami az első világháború
idején került ide. Az emeleten és a
padláson a búza tisztításától, az őrlésen át, a liszteszsákok szekérre rakásáig
a teljes folyamat végigkövethető.
Mivel Szent Vid templomában nem
tartanak egész évben misét, a velemiek
Kőszegszerdahelyre járnak templomba. Az évszázados kis épület barátságos, a plébános prédikációja interaktív
(elsősorban a ministránsoktól vár választ a feltett kérdésekre). Máshol még
nem találkoztunk azzal a megható szokással, hogy a mise végén név szerint
emlékeznek meg az elmúlt évtizedekben eltávozottak halálának heti évfordulóiról. – BALOGH ÁKOS GERGELY
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Lemezvágó

FRANZ FERDINAND: YOU COULD
HAVE IT SO MUCH BETTER...
DOMINO
A tavalyi év egyik, ha éppen nem „a”
kulcslemeze volt a szegény trónörökösünk nevét viselő glasgow-i négyes
első, címtelen albuma. A semmiből
jött együttes nagyon is valahova érkezett: az év második felében már csak
úgy hemzsegtek a FF-követő zenekarok, szegény Albion pedig FF-lázat kapott, amelyből hozzánk is jutott valamennyi (a Szigeten adott jól sikerült
koncert képében), és nem is hiába
(cikkünk tárgya jelenleg hetedik helyen pózol az összesített magyar eladási listán, a This Boy-t pedig óránként adják a hazai slágerrádiók). Nos,
a Franz Ferdinand jól tette, hogy nem
várt sokáig az új albummal, hanem a
tíz évvel ezelőtti britpopdivat együtteseinek módszerét követve már egy
évvel a siker után lefrusztrálta iskolájának eminens tanítványait. Az új album ugyanis mindenben méltó párja
az előzőnek, sőt, több meglepetés is
van rajta. A slágersúlypont, szokás
szerint, az album elejére került, a már
említetten kívül a Walk Away és a Do
You Want To számíthat a nép bizalmára. De aztán jön két lassú szám
(ilyen nem volt), meg azok a pillanatok, amikor a magyarországi fül kissé
20

elbizonytalanodik és merész gondolatai támadnak. A hatos szám verz-része
ugyanis hangról hangra Delhusa Gjon
Nika Se Perimenójának verzét követi,
néhány megnyitás pedig komoly
Quimby- és Heaven Street Sevenáthallásoktól terhes. Hogy ez miért
van, nem tudni – a Sziget-fellépés idején már nagyjából kész volt az anyag,
így nem elképzelhető, hogy a roadot
futtatták be a városba néhány magyar
lemezért. Bánat tudja, de mindegy is,
az album úgy jó, ahogy van, sőt: nagyon komoly belső életet kezd el élni,
úgy a harmadik meghallgatás után.
Ami megjegyzendő még: az előző albumhoz képest sokkal jobban eláraszt
mindent a Pulptól vett hangorgia,
lalázás vagy monumentalitás. Ennyi az
úgymond szakmai rész. A többi munka a hallgatóé. Ahogy azt sejteni lehetett, a hallgató már teszi is a dolgát. És
milyen jól teszi.

A ROCK ALBUM 2.:
A MAGYAR ROCK
16 NAGY PILLANATA
EMI
Egy tavaly indult sorozat új darabjával
nézünk farkasszemet. A szellemesen A
rock
album
névre
keresztelt
gyűjtemény a magyar rockzenének
abba a pre-tankcsapdás korszakába

vezet bennünket, amikor Deák Bill és
Hobo együtt is, nagyot is alkotott,
gimnáziumi kollégiumokban ossiános és pokolgépes frakciók álltak
egymással szemben, amikor a magyar
vidék gitármessiásai Lord néven zenéltek teltházas közönség előtt hétről
hétre, az említett Földes László se arra
tette föl az életét, hogy József Attila-,
Jim Morrison- és Viszockij-rajongását
tudassa a néppel, és amikor Pataki
Attiláról sem a Dáridó-kolbász jutott
a jóízlésű ember eszébe. Persze vannak itt frissebb felvételek is –
Hobónak az 1995-ös Stones-feldolgozásalbumáról a Gimme Shelter átirata, meg hát Karácsony János sem
olyan régen kezdte a szólópályát.
Azoknak ajánlom egyrészt, akik időutazást akarnak tenni a saját
fiatal/gyerekkorukba, de azoknak is,
akik összefoglaló anyagot szeretnének
erről a korszakról. De azok szerezzék
be az első részt is.

DAVID GRAY:
LIFE IN SLOW MOTION
WARNER
David Gray neve valahogy nem mond
senkinek semmit, de nem egyszer fordul
elő, hogy itt-ott hallunk tőle egy felvételt, és úgy nyugtázzuk, mintha mindig
is ismertük volna. Van ez a még csak 37
éves énekes-dalszerző-szövegíró, aki Írországban minden idők legnagyobb eladási sikerét érte el a rock kategóriában,
és világszerte is hatmillió fölött van az

p

elkelt Gray-albumok száma – és valahogy ez sem elég. Ez a figura ugyanis
kedves, decens, semmibe bele nem akadó, inkább lassú víz módjára dolgozó,
mintsem elsőre emlékezetesnek mondható dalocskákat ír, a rádiók játszási listáját pedig az ilyenre nem lehet építeni.
Az új albumon bizonyos Marius De
Vries, több korábbi U2-, Madonna- és
David Bowie-album producere segédkezett, a hagsávok többségét (a gitároktól a szájharmonikáig) viszont a szerző
játszotta föl. Az angol listán a Franz
Ferdinand sem tudta azonnal megelőzni a Life in Slow Motion-t, amelyről
nem is emelünk ki számot – megtehetnénk, de nincsen értelme: szomorkás,
de nem lehangoló dalcsokrot kapunk,
úgy a Coldplay, Rufus Wainwright és az
utóbbihoz hasonlóan jelentős kortárs
dalszerzők környékéről. Bár hogy is van
ez? Hiszen David Gray is egyike a legjelentősebbeknek.
SUPERTRAMP: RETROSPECTACLE –
THE SUPERTRAMP ANTHOLOGY
Universal
Talán félreeső helyen, de mégis a
Rockpanoptikumban találjuk ezt az
együttest, amelynek besztofja jelent

meg az elmúlt hó végén. A Supertramp
sikertelen, hamar a föloszlás határára
került progrock-csapatként indul három és fél évtizede, majd egycsapásra
milliókat tudtak maguk mögött az
1974-ben kiadott Crime of the
Century-vel. A manőver sikere mögött
pedig a popzene felé tett igen határo-

zott lépések bújtak meg – minden
egyes számban.
Behatárolhatatlan stílusukkal (többszólamúság, mégis egyszerű dalszerkezet, alapként pedig a klasszikus rhythm
& blues és a rock ötvözete – mindez
slágeresen) 1979-re az elmúlt évtized
krőzusai lettek, amire még egy lapáttal
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rátettek a Breakfast in America című,
tizennyolcmillióban elfogyott csúcsművel. Aztán ahogy lenni szokott… A
sikert nehezen emésztették meg, ráadásul jött a rockgyilkos nyolcvanas
évek, amibe egy rockzenekar ha belekeveredik, később magyarázkodhat – ha
meg nem keveredik bele, elfelejtik. A
Supertramp mindkettőből a legroszszabbat választotta: az újhullámot is kikerülte, rossz lemezeket is csinált. Aztán szépen elmúlt, kereszt, szervusztok.
A kilencvenes évek végén kezdtek újra
mocorogni, jött is vagy három album,
amelyek közül a legutolsó (Slow
Motion – 2002) újra megcsillantott valamit a régi energiából, sőt még új elemek (pl. a jazz) bevonására is futotta.
Itt tartunk most. A besztof gerince természetesen a hőskor négy albumának
szinte összes kislemezdala (szám szerint
10 a 17-ből), a későbbi albumokról pedig a címerállatok. A Supertramp okosan és helyén kezeli magát – egyetlen
eddig kiadatlan szám a tracklistán, új
számot pedig nem plántáltak a régiek
közé. Egy besztof mindig önbizalmat és
újrakezdésre való hitet ad. Kívánjuk a
legjobbakat – a Retrospectecle mindenesetre már a helyére került.

DEPECHE MODE: PLAYING THE ANGEL
EMI
A még az aranykor produktumának számító 1993-as Songs of Faith
and Devotion óta két DM-lemez jelent meg: 1997-ben, Ultra címmel
egy olyan album, amelyen ugyan egészséges dalok szerepeltek, a sok
gitár vélhetően sok rajongót elijesztett – és a 2001-es Exciter, ami viszont annyira halovány volt, hogy legjobb száma is csak emlékeztetett a boldog nyolcvanas évek leggyengébb perceire. A titok nyitja
sokak szerint Alan Wilder 1995-ben történt kiszállása, és a dátumokat elnézve van ebben valami. De most itt a Wilder utáni időszak
legjobb DM-albuma. A Playing the Angel, amellett, hogy kiváló slágereket (Precious, Suffer Well, John the Revelator, stb.) ad a következő hónapoknak, sötét, érzelmes munka, amelyben a nyolcvanas évek
kísért, jobban, mint a hőskor óta bármikor. A DM nem szorul rá arra, hogy mítoszként kezeljük, és így álljunk hozzá az új albumhoz, még ha ez így is volt a legutóbbi lemez esetében. A Playing the Angel ugyanis olyan dalgyűjtemény, amely akkor is ütne, ha kezdő zenekar tenné le az asztalra. Nem tudom, hogy ennél nagyobb dicséret van-e.
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Lemezvágó
Férfi vagy nő?

Kasztráltak
kora
Na, emberek, lehet nyerni
egy nagyot, ki volt Moreschi?
Tízmillióért se megy? Akkor
íme: az utolsó kasztrált.

M

ármint énekes kasztrált – a
változatos maffiák változatos
izomtiborainak ugyanolyan
módszerétől, a rüfkecsonkítástól sérülteket ezúttal ne vegyük e cikkbe.
Moreschi a huszadik század elején még
készíthetett felvételeket, nekem megvannak, legyen elég annyi, elzárva tartom őket. És nem azért, mert jók. Valójában szörnyűek, de évszázaddal későbbi
fülnek csekély kivétellel mindenki az.
Moreschi szopránt énekelt: hangja nem
női – annál hidegebb, művibb, vágósabb
–, és nem is férfihang, ahhoz aztán végképp semmi köze, se fekvésben, se színben. Aki járt még oroszórán, az érti,
hogy a kasztrált a tökéletes „anó”.
(„Das”-szal nem akkora poén.) Ugyanis a
későreneszánsz-korabarokk időszak perverziójának kegyetlen terméke ő, és az
egyházi és színházi muzsika feminin szólamainak leváltása lett a tiszte.
A hamar fáradó, mutáló, hamiskás fiúkhoz képest a kasztrált egy életen át
virtuóz énekművész maradt. A nemi
érés, a másodlagos jellegjelek kialakulás
előtt adták el szegény sorsú családok
szerencsétlen fiaikat a herélő énekmestereknek. A műtét után a gége gyermeki
méretű maradt, finomabb porcai, szalagjai a hanglétrán való fel-lerohangáláshoz optimálisak. A szőrtelen, férfiatlan
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test ugyanakkor sok esetben hatalmasra
nőtt, impozáns vitálkapacitású tüdő fejlődött ki bennük, s ezt kamatoztathatták a kor nekik komponáló szerzőinek
bravúrdarabjaiban.
Mármost a Decca kiadott két barokk
árialemezt, mindkettőn kasztráltak számára írott zene szólal meg, a mai elvárásokhoz híven nagyon-historikus-korabeli-hangszeres előadásban. A két énekes két sztár, mégis, mennyire mások:
Cecilia Bartoli, vérpezsdült talján negyvenes szépasszony a kék, Andreas Scholl,
borotvareklám-arcú, brókermodell-szerű harmincas falzettista német a rózsaszín sarokban. Külön szexepil, hogy míg
Signorina Bartoli pápai tiltás miatt színpadiból templomi zenévé átöltöztetett
programot dalol, addig Herr Scholl, akinek semmi köze a papucs hőseihez, egy
top-kasztrált, bizonyos Senesino repertoárjából énekel.
Mindkét lemez művészei szinte kéziratból dolgoztak: e két területre mostanában vetül fény. Bartoli karmestere,
Marc Minkowski és az ő Louvre-i Muzsikusai is sztárcsapat már. Az egykori fagottos hiperaktív jó fej, ettől fúvósokkal
strasszozott muzsikája bugyog, lövell –
vibrál, írhatnám, ha a korhű játszásmód
egyik fő eleme nem éppen a hangok
megvibrálásával való fukarkodás volna.
Ottavio Dantone csembalista zenekarát
viszont először hallom, Scholl mögött
korrekt, szögletes ácsolatként építi magát az Accademia Bizantina együttese.
Ja igen, tisztázzunk valamit: Herr
Scholl nem kasztrált. Ő a heréltek irodalmának feltámasztására kinőtt
falzettista vonulat kiemelkedő művésze.
Ha a Férfiolvasó megpróbál most egy
hangot nagyon halkan, ugyanakkor nagyon magasan kicincogni, akkor beletalál abba a regiszterbe, amely „fejhangot”
a kontratenorok és férfiszopránok éveken át tartó gyakorlással hangszerré fejlesztenek.
A kontratenor herékkel bír, férfihangon beszél (Herr Scholl sztájlisztja még
borostát is feldobatott), és a női altnak

megfelelő fekvésben énekel. Egy baj van
csak vele: bármily muzikális is, akárhogy
turbózza fel gyerekes-nőies hangját, sosem érheti el a kasztráltak hormonkáoszához hasonlatos állapotot, testarányt,
gégeméretet. Ha Senesino, Farinelli,
Caffarelli vagy Velluti kapta az „ánó” besorolást, akkor Schollékra már nincs
ruszki személyes névmás se. „Ánószerűek”, miközben fizikailag férfiak.
Az előadói gyakorlat ma énekesnőkkel helyettesíti a kasztráltakat, ez operák
esetén a nadrágszerepek sokasodását jelenti, itt lép be hát profán deszkákra a
falzettista, aki pasas is, hangja mégis nőies. Hátránya, hogy a zenekart nemigen
képes átharsogni, mélyregisztere különösen gyarló színű, gyakran rekedt, magassága pedig erősen behatárolt. (További mellékhatás: a csajok is óvatosabbak nála, hm.)
Nos, az ikerlemezekre visszatérve:
Herr Scholl zenei intelligenciáját, kifinomult trillatechnikáját, egyenes hangjainak tökéletes végvibrálását hallva csak
ámulunk és bámulunk. Bartoli kisaszszonyra pedig igaz, hogy hangja behatárolhatatlan, se nem szoprán, se nem alt,
de ez itt a korlátlanságot jelenti csak. Hiába énekel egy soron belül hatféle színen (például korsóba fojtott alsó hangok, metsző élesre nyitott felsők), annyira légypiszkos anyagnak fut neki, hogy
kisebb csoda már az is, ha ezt a virtuóz
kottaképet valaki leénekli. Ám, ha kell, a
händeli Largót is megejtő poézissel párologtatja el. (Szegény „betiltott” szerzőt
se kell félteni, pár év múlva megint új
szövegruhába bújtatja a dacapós áriát,
és London számára már mint Rinaldo
című operája fő számát adja el).
Kedvencem mégis a kettes track: ha
szabad javasolnom, az Olvasó se hagyja
ki e különleges, hátborzongató barokk
lírát, bizonyos Scarlatti és Bartoli közös
varázslatát.
Végül maradt a kérdés, nő énekeljen
gatyában, karddal, vagy inkább férfi, nőnek hangképezve? Ha kiherélnek, se tudom eldönteni.
– SZ.O.
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hogy a sarokban fehér háttér előtt vajszínű egycentis betűkkel van kiírva,
hogy a hívás díja 300 + ÁFA percenként.
Tündeharcos legyen a talpán, aki sasszemével el tudja azt olvasni. A hívás díja
emelkedik, de az unatkozó háziasszony
örök, így a cégek bizton számíthatnak
befektetésük megtérülésére, sőt…

A vivás műsor főcíme
szociológiai látlelet: Dopeman
Virítsd a lóvét című nótája
alatt a rajzolt józsefvárosi
cigánygyerek szalad
haza a tévé elé, hogy
telefonáljon a műsorba

Bamba tekintetű szőkenők, affektáló szépfiúk

Valami bűzlik Médiában
Minden a Rózsa Gyurival kezdődött. Emlékeznek a
Kapcsoltam című műsorra? A szocreál szórakoztatóipar
csúcsaként a sárgásbarna háttér előtt vigyorgó, bongyorhajú
műsorvezető kezitcsókolomozott az unatkozó háziasszonyoknak, akik az otthoni tárcsázós készülékről (a jó kis
kattogás, mmm) hívták a korai sztárt, hogy nyerjenek kábé
kétszáz forintot.

T

empora mutantur, mondanám
latin nyelvtudásom maradványaival. Rózsa György csak az
első vírushordozó volt. Évtizedes lappangás után idén kitört a járvány. A tévécsatornák osztódással szaporodnak,
így a vírus nagy sebességgel tud tovább
terjedni. A tünetek: hadaró beszédű
macsók, bamba tekintetű szőkenők,
affektáló szépfiúk lepték el a képernyőt. Folyamatos beszédkényszerben
szenvednek, kezükben percenként rázzák meg a csokornyi húszezrest. Fejük
mellett ostoba kérdések és feladványok
sorakoznak. A minap például ki kellett
rakni egy értelmes szót a következő

betűkből: K-N-A-T. Nahát, Kant a megfejtés, gondoltam filozófián és jogbölcseleten edzett agyammal… A vírushordozók célja az, hogy a tévén keresztüli szuggerálással minél több szerencsétlent vonjanak a bűvkörükbe, akik
lelkesen hívják a telefonszámot, hátha
ők lesznek a nagy nyertesek. A gond az,

És a vírus mutálódik: már megjelent rádiós változata is, ahol azt se
mondják be, mennyi a hívás díja. Hahó, fogyasztóvédelmisek! A vírushordozók szuggerálása egyébként igen
hatékony. A magamfajta, egyszerre
idealista és cinikus ifjú (aki azt hiszi,
átlát a szitán) sem tudja kivonni magát a hatás alól, ahogy a Viván minden este megjelenik a fejhangon sipítozó fiatalkorú szőkenő, és úgy kelleti
magát meg a telefonhívást, mintha
épp most érkezett volna a Rákóczi
térről. A vivás műsor főcíme szociológiai látlelet: Dopeman Virítsd a lóvét
című nótája alatt a rajzolt józsefvárosi cigánygyerek szalad haza a tévé elé,
hogy telefonáljon a műsorba, és rögtön ezután egy köbméternyi zöldhasú
tetején találja magát. Az így célközönségként megszólított, reménytelenül hátrányos helyzetű rétegek kihasználásának és hamis álmokkal tömésének ritka aljas példája ez a videó.
Ha már Dopeman a zene, akkor inkább a Megyünk lopni-t kellene berakniuk, hiszen arról szól ez az egész
„játék”, hogy a csóróról még egy bőrt
lehúzzanak.
Ja, és végül: a K-N-A-T megfejtése
nem KANT volt, hanem: TANK. Milyen
igaz.
– R. G.
23
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Pártajánló
Újságunk most a szellemi iránytű hálátlan szerepében
tetszeleg. De mit tegyünk, amikor az is megeshet, hogy
2006 áprilisában a magyar választónak majdnem 170
párt közül kell majd választania. És különben is: „Most
kaptuk a hírt, hogy zászlót bontott a Létalap Párt. Lesz
magyar jövő, lesz magyar feltámadás. Orbán Viktor és
Gyurcsány Ferenc a színfalak mögött egyeztetett hétfőn
délelőtt az új politikai formáció kiszorításának
lehetőségéről, de információink szerint nem jutottak
semmire” – Indexen a Létalap Párt. (www.letalap.hu)
Előnye: tárhely.
Hátránya: a szoros férfibarátságra
utaló színek a párt logójában.

INTERNETES DEMOKRÁCIA PÁRTJA
– IDE
Ha Rousseau-nak lett volna rendes
internet-hozzáférése, akkor a népképviselet fogalmát szorosan passzította
volna a világhálóhoz. De nem volt. Így
Bognár Attilára, a párt „első szószólójára” hárult a feladat, hogy rendet vágjon a fogalmak zűrzavarában. A párt
oszlopai a virtuális munkacsoportok
és a tagok internetes szavazásai, meg
persze a gif animációk és a bannerek.
Ezekre pedig mintegy felépítmény gyanánt kerül fel a sokat idézet „kollektív
bölcsesség elve”, és természetesen a
képviselői visszahívhatóság. A párt előrelépésében sokat segíthetnek a „kis
összegű adományok”. A pártot jó szívvel ajánljuk otthon szívesen internetező buszsofőröknek.
24

MAGYARORSZÁGI
FÜGGETLEN
SZOCIÁLIS AGRÁRPÁRT – A CÉLTUDATOS MAGYARORSZÁG PÁRTJA
„Jó estét kívánok kedves nézőink! Rába
Tímea vagyok, Önök a ma esti tisztviselő-sorsolást látják! A sorsolásra felügyel Dr. Bartucska Péter közjegyző.
Megkérném tehát meghívott vendégeinket, hogy húzzák ki a MÁV vezetőjét.
Elsőként Koleszárné Horváth Magda
húzza ki a MÁV vezérigazgatóját. Elindult a gömb. Látom, nagy az izgalom
az arcokon, nem véletlen, hiszen a szerencsés nyertes lehet a MÁV vezérigazgatója! Kétségtelen csábító lehetőség!
Busás fizetés, állandó tendereztetés,
külföldi utak! Igen, úgy látom lelassul a

gömb, na ki lesz a szerencsés, no, a 17es! Őszintén gratulálunk a 17-es versenyzőknek, látom nagy az öröm az arcán, megtenné, hogy röviden bemutatkozik? – Jó estét kívánok, Jován Tamás vagyok Budapestről, és már nagyon szerettem volna tisztviselő lenni.
Örülök, hogy én lettem a MÁV vezérigazgatója. – Köszönöm versenyzőknek a rövid bemutatkozást, és természetesen gratulálok a nyereményhez. A
következő szerencsés nyertesünk a
Külügyminisztérium Közel-Keleti Főcsoportjának főosztályvezetője lehet.
Megkérném…”
Idézet a Monthy Pyton szellemét szó
szerint megvalósító párt programjából:
„Állami tisztviselők felelős pozícióba
helyezésének, több megfelelő személy
közül, nyilvános sorsolással való betöltése.” A pártot az angol abszurd
humor iránt fogékonyaknak ajánljuk.
Előnye: „A párt a józan paraszti ész
pártja”
Hátránya: „A Párt működésében lejáratott politikusok nem vehetnek
részt”

VIDÉK PÁRTJA
Első ránézésre a Bánk Attila vezette Vidék Pártja simán lehetne a jó szándékú
falusi hobbitok pártja. De nem az.
Mert miután a honlapon olyan mondatokat olvasunk, hogy „Miközben a
Magyar Hadsereg számos páncélozott
járműve a szuezi csatorna felé halad,
hogy az Irak-ellenes szövetség tagjaként részt vegyen az ország megszállásában…”, sajnos inkább a vidéki elme
pallérozatlanságával kapcsolatos hamis

p

sztereotípiák jutnak az eszünkbe. Azaz
egy-egy ilyen mondat jó alkalmat szül
a buta parasztozásra. Ezért a Vidék
Pártja a kortárs kisgazda hagyományokat követve joggal lehet az ostobaság
egyik megbecsült zászlóshajója. Bánk
Attilának ajánljuk.
Előnye: kisgazda
Hátránya: Bánk Attila szelleme.

HUMANISTA PÁRT
A Humanista Párt más. A Humanista
Párt alapelve, „az ember mindennél
előbbre való, és egyik ember sem több
a másiknál. Számunkra az a humanista,
aki bármilyen más érték (legyen az a
pénz, az állam, a haza vagy a vallás) helyett az embert és az emberi szabadságot helyezi a középpontba”.
A Humanista Párt nem hiszi, „hogy
bármely politikai párt képes lenne valós változásokat elérni.” „A Humanista

Párt nem törekszik minden áron hatalomra, ezért nem köt politikai alkukat,
nem lép politikai hatalomszerzés céljából választási szövetségre más pártokkal, és nem változtatja meg az álláspontját néhány szavazat elnyerése érdekében.”
„A Humanista Párt fent leírt céljait
nem választási ígéretnek szánja, és jelenlegi taglétszámával nem tartja megvalósíthatónak.” A Humanista Párt
idegesítő, nem ajánljuk senkinek.
Előnye: tüntetnek a háborúk ellen.
Hátránya: tényleg idegesítő.
MAGYAR NEMZETI FRONT
Ez egy igazi néppárt. Látszik, hogy tanult az elődpárt, a MIÉP hibáiból. Hiszen a párton belül számtalan fejlődőképes szellemi irányzat kaphat helyet.
Így megférnek egymás mellett azok,
akik a desztillált víz fogyasztásának kiemelt fontosságát hangsúlyozzák, mert
ahogy „a Talmud írja: Izrael országa
esővizet iszik, a többi meg a
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maradékot…” De Babba Mária mellett
ott van a pilisi Csodaszarvas is. Mindenestre a Csurka ellen fordulók, az
„igazi miépesek” úgy tűnik még keresik az „igazi” tájékozódási pontot, hogy
végre összetrombitálják a mennyei seregeket és lerázzák a magyarság testét
gúzsba kötő szellemi béklyót. A pártot
minden szellemi béklyójától szabadulni képtelen embertársunknak ajánljuk.
Előnye: Schuszter Lóri.
Hátránya: a Front.
– NOVÁK TAMÁS
HIRDETÉS
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Fotó: Stock.xchng

Egy sznobéria nyomában

Kábéház
A Kádár-korszak delén Kellér Dezső azzal teremtett ügyes áthallásokat a hatvanas évek és a Horthy-korszak között, hogy
hiányolta ugyan a kávéházak eltűntét Budapestről, de jelezte,
milyen jó, hogy Honthy Hanna még mindig színpadon van.

A

ztán jöttek a Nóti-jelenetek, a
Fényes-kuplék, és tényleg minden olyan volt, mint 1932-ben.
Emiatt a nyolcvanas évektől – Milan
Kundera munkásságától nem függetlenül – feltámadó kávéház-kultuszt én a
magam részéről üdvözöltem. Az énforma siheder a Hungária/New York kávéházból már csak annyit látott, hogy
igen rossz állapotban lévő folyóiratszerkesztők állambiztonsági besúgókkal isznak. Osvát Ernő meg Mikes Lajos
már sehol. És a főpincérekről sem tudtam elképzelni, hogy Rejtő-féle kéziratoldalakban is elfogadják a fizetést.
Azóta felnőttem, kiválasztottam
kedvenc kenőmájasomat, fodrászomat, borozómat, barátaimat: nagyjából velük fogom leélni az életemet. És
az élet megtanított arra: óvakodjak
azoktól az egyénektől, akik kávéházban írnak. Az ilyen alakok szükségkép26

pen pozőrök, felismerésük holtbiztos,
gyakorlatilag nem lehet hibázni. Magabiztosságomnak komoly alapja van: kávéházban ugyanis nem lehet írni. Nem
arról az apróságról szólok, hogy azok a
nyomdászok, akik a márványasztal

mellett teleírt papírfecnikről olvasták
el a kiszedendő anyagot, nos, ők már
mind nyugdíjban vannak. Számítógépet cipelni a kávéházba munkás dolog,
költőhöz nem is illik. Egyszerűen arról
van szó, hogy a kávéházban zaj van,
csörömpölés, fújtat a kávégép, kurjongatnak a vendégek és a pincérek, pityeg a POS-terminál. Az íráshoz pedig
valamelyes figyelem és összpontosítás
kell. Nincs az az őserő, amely át tudna
törni egy kiadós mobiltelefonos csevely hangburkán.
Persze mi is áhítattal nézzük a maroknyi fanatikus küzdelmét a budapesti kávékultúra feltámasztásáért, Saly
Noémi irodalomtörténész helyettünk
is harcol, de tudnunk kell: még ha minden sarkon kávécsarnok lesz is, ez a város már soha nem lesz az a város. Ezt a
nyolcvanas évek végén értettem meg,
amikor közelünkben megnyitotta kapuit a Ring Kávéház, amely kedves hely
volt, de közelről szemlélve megdöbbentően emlékeztetett egy teljesen átlagos csehóra. A régi kávéházi normáknak csak annyiban felelt meg, hogy
egyféle ügyfélkörre koncentrált, a bok-

szolókra. Az elkülönülés ma már nem
létezik, nincs külön helyük a lókupeceknek meg a hullamosóknak, a mai
kávézók jelentős részét két csoport
foglalja le: a turisták és a bankfiúk. Ez
csak annyiban baj, hogy a pincértársadalom is őket tekinti modellnek. Polgári underground újságírók sokszor kerülnek bajba amiatt, hogy hagyományokat akarnak ápolni, velencei tükörbe akarják bevágni a poharat, csillárra
lógatják a prímást, hogy onnan játszszon, váltókat akarnak aláírni fizetés
gyanánt, és a személyzet ezt rossz
szemmel nézi. Mert tudatlanok.
Kávéházba járni ugyanakkor rokonszenves sznobéria. Nem azért, mert érdemes lenne még ömlengeni a kávé
kultúrájáról: Segafredo és San Marco
az új kor jelszavai, bármilyen alapanyagból (cefre, salakbeton, polietilén)
nagyjából ugyanolyan ízű kávét tudnak előállítani, pénzünkért megbízható minőséget kapunk. A kávéház mint
közösségi tér fontos. Találkozóhely, a
mindennapok hullámverésébe benyúló rozzant móló, a nagy közép-európai
szociogram csomópontja. Tereink lerobbant villamosátszállók, a Moszkva
Téri Óra lassan a fejünkre dől (a Tanácsház téri – Csepelen – szintén),
parkjaink romok, padjainkat már eltüzelték. Nincs hol összefutni. A kávéház
maradt (újjászületett): ott lehet várni,
olvasni, vagy egyszerűen csak felbukkanásunkkal jelezni, élünk. A közép-európai kávéház nagy előnye a nyugat-euró-
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paival szemben, hogy individualistákra
szabták: egy párizsi kávéházi asztalra
(ahol a székek nem egymás, hanem az
utca felé néznek: megoldásokat „Társadalompszichológia” jeligére a kiadóba)
másfél csészealj fér, és ha a mellettünk
ülő rúzsozza magát, még a köldökünk
is piros lesz. Felénk van hely, mert a kávéházba nem reprezentálni járunk, hanem konspirálni, forradalmat csinálni,
folyóiratot szerkeszteni, nőzni, vakítani,
abba meg ne hallgasson bele senki emberfia. Úgyis ordibálni fogunk a végén,
akkor minden kiderül, legalább addig
ne lógjunk egymás szájában.
Sajnos zene és vele zenedíj sincs már.
Ennek jelentőségét Velencében értettem meg: szüleim nagy anyagi áldoza-

tok árán kiültek velem a Caffe Florian
teraszára. Mindenkinek mondom:
megéri. A dobogón diszkréten játszott
a zenekar, mellettünk német anyanyelvű anyuka, két kólát hörpölő gyerek,
nagyon idős nagyi, sőt, inkább dédi. S
mikor a zenekar belevágott egy édesbús valcerbe, és a galambok kicsit
odébbröppentek, arra figyeltünk fel,
hogy a néni hangtalanul sír. Záporoznak a könnyei. Minden bizonnyal az
1935-ös nyár jutott eszébe, a nászút
Hans-Georggal és az a vicces gondolás,
meg a rózsacsokor a reggeli mellett. A
két gyerek riadtan nyaldosta a szívószálat és nem értett semmit. A valcer véget ért, ők fizettek. Zenedíjat is.
Mi sem természetesebb.
– R. R.
HIRDETÉS
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Bedbojsz, bedbojsz

Trikó, tetkó, közmunka
Nem baj, ha nem minden estéd végződik úgy, hogy az éppen
aktuális playmate eléd térdelve húzza le a még füstölgő
veszkócsizmát a lábadról, miközben a háttérben lángra kap a
Lamborghinid. De egy menő bőrkabát, egy kis fekvőzés és egy
fekete kupé BMW csak a menőpasi-imázshoz elegendő. Több
kell, ha menő rosszfiú akarsz lenni.

P

ersze már az is jó, ha egyáltalán
felismertük, hogy az imázs,
megjelenésünk és komplett arculatunk tudatos építése elemi szükségletünk a mai korban. Ha jól csináljuk,
akkor környezetünk már a külsőnk alapján pozitívan ítél meg bennünket. Most
ősszel lehetünk például „menő bőrkabátos csávó”, de „drága gyapjúöltönyös
ügyvédjelölt” is, aki hétvégén még egy
utolsót raftingozik, csak azért, hogy
megmentsen pár menedzserasszisztens
kisasszonyt a biztos fagyhaláltól a
Szocsán, ám imázsorientált gondolatai
már rég a novemberi hóshow-n járnak.
A menőpasi-imázshoz valójában nem
kell olyan sok. Ezeket az elmúlt hónapokban kifejtettük. Csak felsorolásszerűen: snowboard és boardos cuccok,
diszkrét, de markáns sportkipufogó,
BMW vagy Subaru, wok és konyhai fűszerek, lazán gombolt márkás ingek,
szörfdeszka és szörfös kiegészítők,
sportmotor és motoros sérülések. És lazaság, lazaság, lazaság.
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Az igazán profik azonban alaposabb
szegmentálás után alakítják ki arculatukat. Részpiacokra koncentrálnak és meghódítják azokat. Kiemelkedik közülük a
rosszfiús imázst felépítők csoportja. Jelentős számúnak mondható egyedeiket
a mindennapokban főleg külső jegyeikről ismerjük meg. Ezek pedig a bőrkabát,
rövid haj, lehajszolt sportkocsi jó csajjal
a jobb első ülésen, nyáron trikó és szálkás váll, nonfiguratív tetkó, gengszternapszemüveg és pimasz tekintet.
Fő előfordulási területeik a konditermek, videotékák, illegális gyorsulási versenyek, autópiacok, fogdák, nightclubok. Ezeken a helyeken általában
bennfentesként mozognak vagy perceken belül azok lesznek, főleg a féllegális
hálózatok kapcsolódásai miatt. Jellemző
tevékenységük a laza semmittevés, pitiáner vagy nagyvonalú seftekről történő
diskurálás, áruszállítás, letekert ablakkal
történő cirkálás, Red Bull-szürcsölés,
cekkeres nénik riogatása a zebrán. Nyelvezetük egyedinek mondható, de

hiányoznak belőlük olyan szavak, mint
adó, megengedett sebesség, indexelés,
törvény, emancipáció.
De nézzük csak, hogy mivel is tudnak
többet, mint mi? Mit kell megtanulnunk és bevállalnunk, hogy mi is rosszfiúk legyünk?
A külső imázsjegyeken kívül számos
apró részletet. Például: érzünk-e fájdalmat az előző napi kondizás után?
Neem? Elég nagy baj. Az igazi menő
rosszfiú ugyanis ízületi gyulladásig képes gyúrni magát, miközben elsajátítja a
„tegnap szétgyúrtam magam, sajog az
egész felsőtestem” arckifejezést. Ezzel a
kondimentes napokon többször is él
úgy, hogy közben a megdolgozott testrészét lazán, mintegy gyógyító jelleggel
mozgatja, mondjuk egy kávézó közepén
úgy, hogy csak ötvenen lássák.
Könnyen csatlakozhatunk hozzájuk
néhány látványos seb és sérülés beszerzésével is. Ezeket a legkönnyebb sportmotorozás közben összeszednünk. Ha
elég ügyesek vagyunk, akkor nem csak
látványos külsérelmi nyomokkal, hanem szegecsekkel, csavarokkal és lemezekkel is eldicsekedhetünk a szezon végére. De nem csak a motorozás nyújt lehetőségeket harctéri sérülések beszerzésére. Egy vállon elővillanó medvekarmoláshoz elég egy szolid flekkenparti Brassó valamelyik külvárosi területén. Egy
cápafogazott alkarhoz pedig egy kezdők
számára szervezett szörftanfolyam az
Adrián. A harci sérülések imázsértéke
óriási, ezt ne feledjük. Még két rázós dolog vár ránk a menő rosszfiúk közé történő csatlakozáshoz. Néhány tetkót be
kell vállalnunk, nincs mese. Megúszhatjuk néhány nonfiguratív semmiséggel is,
de a szoros kötődések érdekében lehet,
hogy a komplett vállunkat kék és színes
figurák fogják borítani.
Látjuk tehát, hogy mint sok más markáns imázs, a rosszfiúé sem elérhetetlen.
Kicsit össze kell törnünk magunkat,
majd újra összerakni, de a menő semmittevés sok mindent megér.
– CZOTTER ANDRÁS
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Bicepsz, puskagolyó és a két gentleman

Ütős sztori
„És akkor elővettem egy nagy botot és úgy hátba vertem az
udvaron, de úgy…” A gyerekek agressziója a legfélelmetesebb.
Mindenki ismeri a Valahol Európában című film csavargó gyerekfalkáját, élén a kis szószólóval, aki akasztásért könyörög.

F

aludy Gyurka bácsi is megírja Pokolbéli víg napjaim című kötetében a katonatisztet agyonverő
észak-afrikai gyerekek „csínytevését”. Mi
magunk pedig a reggelizőasztal mellett
kakaóját szürcsölő G. gyerek álomtörténetének fentebb jelzett mondatától kezdünk ösztönösen pszichológus ismerősünk telefonszáma után kutatni.
Az óvodában a darwinizmus természetes kiválasztódásra vonatkozó téziseit
szinte laboratóriumi keretek között figyelheti meg az, akinek nincs jobb dolga.
Mivel nekünk van, így az óvónénik, illetve saját nevelésű hétköznapi hőseink elbeszéléseire kell hagyatkoznunk. Szerencsénk van, mindkét oldalt módunkban
áll vizsgálni, amennyiben szerencsének
nevezhető, hogy egyik gyerekünk igencsak verekedős, míg a másikat verik.
Lehet, hogy én rontottam el amikor
megtanítottam nekik, hogyan kell megfeszíteni a bicepszünket – legalább egy
órába telt –, mert azután kezdték, hogy
„apa nézd, milyen erős vagyok” – aztán
szabályosan gyomorszájon vágtak.
Erre szokták mondani a hercigeskedő nagyik, hogy nézd
má’, milyen kis elevenek, míg
én magamnak azt magyaráztam megnyugtatásul, hagyd
csak, így tanul a gyerek apja.
Nincs hozzánk bekötve
semmilyen műholdas adás,
így az agyalágyult pankrációk,
utcai harcos küzdelmek elvileg
nem gyűrűzhetnek be. Ennek ellenére G. gyerek már megmutatta,

hogy milyen magasra tud rúgni, s ha a
bátyja játékát óhajtja, hátulról támad.
A vakond nadrágja, a Frakk, továbbá a
Kockásfülű nyúl nem lehet a durvulás
melegágya, ezért a kortárs csoportok
mellett erős a gyanú, hogy a Sivatagi
show-ban lehetett szó a ravasz prérifarkasról. Később kezdett csak körvonalazódni, hogy a Macskafogó című
Ternovszky Béla film is ludas lehet abban, hogy az amúgy igen békés A. gyerek már nyár óta puskát, gépfegyvert –
s ha ilyen ütemben gyarapítja honvédelmi ismereteit, nemsokára komplett
tömegpusztító eszközöket kér majd
karácsonyra.
Az erőszakszervezetek iránti fogékonysága, de legalábbis érdeklődése abban
csúcsosodott ki, hogy egy vidám májusi
európaiunióscsatlakozásiünnepségen az
adott útszakasz lezárásáért felelő posztos rendőrt megdumálta, ugyan
lenne szíves átadni oldalfegyverét, bilincsét és gumibotját. (A jard
végül csak a
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stukkerét tudta megtartani.) Fantáziájuk
sötét sikátoraiban azonban csak úgy süvítenek a golyók. Még azon melegében
papírra vetettem a legfrissebb gyermekálom egy szilánkját: „a vadász néni (hoppá!) lelőtte Ágikát. Az Ágika kihányta a
golyót. A néni elejtette a puskáját, az
Ágika hozzávágott egy követ és elszaladt”. Durva sztori, mi? Mégis van benne
valami piroskaésafarkasos báj.
És van ennél sokkal súlyosabb történet
is, melyet maga az élet írt D. lányunk alkarjára vérrel. Mert a két éven felüli populáció már el sem tudja képzelni, mennyire
frusztráló lehet, ha szavakkal nem tudjuk
kifejezni magunkat. Talán valami olyasmi
lehet, mint a madridi repülőtéren
(Barajas), amikor tájékozódó futás keretében időre kellett megtalálnunk a 23-as
terminált. Ami viszont a fő különbség,
hogy a spanyolul, majd angolul is segíteni
kész utastársat nem haraptam karon. D.
lányunk férfi kortársa viszont rendre így
nyomatékosította, hogy aszondja: add ide
a cumit, a cumit add ide…
Egymás püfölése azonban a múlt század párbajozási hagyományának folytatása, más eszközökkel. Annak érdekében,
hogy mederben tudjuk tartani az eseményeket, lefektettük az egyetlen és legfontosabb alapszabályt. Ha az egyik az attak
során sírni kezd, a másikat negyedórára
bezárjuk a vécébe. Így az egyik a fájdalom
szemüvegén keresztül szemlélheti, míg a
másik az elzártság magányában gondolkozhat a verekedés konfliktuskezelő és
egyben új konfliktust generáló hiábavalóságán.
Pacifista papa fejébe is vér tolul,
amikor a reggeli rohanásban sem
képes 26 percen keresztül felcsuszszanni a zokni a lábikóra. Ilyenkor a
seggresuhintással próbálkozik, melytől a zokni ugyan nem húzódik fel,
csak a gyerek. Rosszabb esetben
hiszti következik, és az indulás úgy
elhúzódik, mint az iraki háború.
Szóval nekünk az izmozás nem jött
be igazán. Condoleezza Rice-ot
csókoltatjuk! – AMBRUS BALÁZS
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Belgrád
Az utóbbi évtizedekben számos megrázkódtatáson átesett városban pezseg az
élet. A kávézók csillognakvillognak, az üzletek kínálata
bármelyik európai országban megállná a helyét és esténként benépesül a korzó.
Belgrádban jártunk.

B

udapestről nem egészen ötórányi autózással lehet eljutni Szerbia-Montenegró fővárosáig. Az
autópálya után az 5-ös út kátyúi szórakoztatnak minket a határig, a szerbiai
szakaszon pedig jórészt egy félig elkészült sztrádán vezet utunk. A három sávot rendkívüli találékonysággal használják a helyi gépkocsivezetők, így viszonylag gyakran kell lehúzódnunk a sávunkban szemből nagy sebességgel érkező
autók elől. A szerb rendőrség azonban
éberen figyel, nem tudunk úgy megtenni 50 kilométert, hogy ne találkoznánk
igazoltató vagy sebességmérő különítménnyel.
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Estére érkezünk meg Új-Belgrádba, a
Hotel Jugoslavijához. A négycsillagos,
Duna-parti szálloda néhány évtizeddel
ezelőtt a legelegánsabb lehetett a városban a maga nyolc emeletével, ma leginkább egy egészestés retró-krimi díszleteként tudnánk elképzelni. Szobaajtónkon
még tisztán kivehetők egy korábbi erőszakos behatolás nyomai, a négy csillag
nem tartalmazza a fűtést, a kádhoz
nincs dugó, erkélyünk viszont a Dunára
és a várra néz. Az úszómedencére vonatkozó kérdésünkre a recepciós hölgy az
egyszerű „van, de nem működik” választ
adja. Másnap kollégája egy kicsit árnyalja a nem-működésről alkotott fogalmunkat: az 1999-es NATO-bombázás
során kapott találatot a hotel uszodája,
azóta szünetel a működés. Útbaigazítása nyomán kívülről magunk is megszemlélhetjük, mi maradt az északi
blokkból – a falak állnak (emiatt nem
tűnik fel először a rombolás, ha délről
érkezünk), de középen egy nagy gödör
tátong, amit már benőtt a gaz.
SZENTENDRE
A szállodától a Duna mentén észak felé
sétálva körülbelül negyedóra után egy
piacra érünk. A kínálatban néhány műszaki gagyiárus mellett elsősorban az
ehető dolgokon van a hangsúly: étvágygerjesztő gyümölcsöket és kevésbé gusztusos egészcsirkéket árulnak idős asszonyok vagy éppen piramisszerűen felhalmozott tojások mögött várnak a kuncsaftra. Valamivel odébb a vízen toldozott-foldozott, úszó stég-rendszer, ami
együtt hullámzik a nyugtalan Dunával.
A csónakok és motorcsónakok a roncstelep előtti utolsó éveiket tölthetik itt,
korunk vívmányait egyetlen jet-ski képviseli, igaz, ez mindjárt háromszemélyes.
A parti étterem bejáratánál leláncolt
csónakmotorok sorakoznak, mint egy
fogadó elé kikötött paripák.
Errefelé kezdődik Belgrád Zimony nevű városrésze, ami a mi Szentendrénkre
emlékeztet (a párhuzamot tovább erősíti bennünk egy „Sent Andreja Etterem”

cégér). A környék nyugodt, az egyik
kocsma előtti villanyoszlopot gyászhirdetések lepik el, nem sokkal később a temetőt is megtaláljuk. Ortodox szokás
szerint a hozzátartozók vissza-visszatérnek halottjukhoz, imát mondatnak érte
a pópával (ottjártunkkor is több ilyen
szertartás zajlott) és ételt-italt visznek a
sírhoz. Egy magaslatot furcsa, romantikus-groteszk torony foglal el. Elsőre
templomnak tűnik, de semmilyen vallási szimbólum nincs rajta. Régebben talán kilátó lehetett, ma ablakai kitörve,
ajtaja leláncolva.

NATO-tour
Belgrádban sétálva még ma is sokfelé találkozunk a részben vagy teljesen üres épületek kísérteties látványával, amiket az 1999-es bombázások óta sem állítottak helyre.
Hotel Jugoslavija (Bulevar Nikole
Tesle 3): A szálloda állítólag azért
vált célponttá, mert Arkan vezér főhadiszállásául szolgált és az itt működő kaszinó is az érdekeltségébe
tartozott. A támadásban megsemmisült a teljes rekreációs részleg és
egy vendég életét vesztette.
Kínai Nagykövetség (Bulevar
Umetnosti 2): Az Egyesült Államok a mai napig állítja, hogy tévedések sorozata miatt érte találat az
Új-Belgrádban található kínai nagykövetséget, a bombázásban négyen
haltak meg.
Hadügyminisztérium
(Ulice
Kneza Miloša): A két monumentális épületből álló minisztérium romjai a belváros kormányzati és diplomáciai intézményekkel zsúfolt részén állnak.
Belügyminisztérium (Ulice Kneza
Miloša): Szintén a kormányzati negyedben található, 1999. április 2án, május 7-én és május 24-én éjszaka érte találat.
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NÁNDORFEHÉRVÁR
Belgrád történelmi belvárosába taxival
vitetjük át magunkat. A bérkocsikázás
igazán barátságos áron elérhető és a
szerb számviteli kultúra izgalmaiba enged bepillantást, hogy biankó számlát
kapunk, amire magunk vezethetjük fel,
mennyit költöttünk. Másodpéldány
nincs.
Utunk a várba vezet, ahol Hunyadi
hadai védték a keresztény Európát a török áradattal szemben. A fellegvár teraszain állva elképzeljük, ahogy a dunai
hajóhad a falakat ágyúzza és időről-időre feldübörögnek a harci dobok. A város
honlapján erről nem sokat olvashatunk,
a várban szűkszavú, magyar és szerb
nyelvű tábla állít emléket a dicsőségnek.
Jóval nagyobb súlyt kap a XX. század
hadtörténete, számos harckocsi és ágyú
szemlélteti az ország haderejének fejlődését. A külső várárkokban tenisz- és kosárlabda-pályák, ami elsőre meghökkentő ugyan, de aztán hamar megbékél vele az ember: életet visz az ódon falak közé. Az erődrendszer egyik belső részén
kis házikó húzza meg magát, amiről hamar kiderül, hogy a szomszédos templomhoz tartozik.
A városközpontban az egyik bérház
falán Milosevics-arcmás van kifeszítve,
az utcai árusoknál az egyik fő termék a
Tito- és a Jugoszlávia-póló. Szent Száva
bazilikája gyönyörű tér közepén fekszik,
a belváros egy távolabbi részén. A monumentális ortodox templomot 1894
óta tervezik, az építkezés a '30-as években kezdődött el, de a német bombázásokkor félbeszakadt és csak 1985-ben indult meg újra. Habár még közel sincs
kész, fel lett szentelve. A hatalmas épületben daruskocsi áll és munkások dolgoznak, de egy újságosbódé-szerű árusnál már lehet gyertyákat kapni és égnek
is bőségesen az ikonok előtt.
Egy kisebb templomba térünk be ortodox istentiszteletre. Ülőhelyek nem nagyon vannak – férfiak jobbra, nők balra.
A papok ki-be járnak a szentély és a főhajó között, a szentély kapui egyszer nyitva,

másszor zárva vannak. A hívek sűrűn
hányják a kereszteket, néha a földig hajolva. Az előtérben rengeteg gyertya,
szinte minden érkező gyújt néhányat.
NŐK ÉS FEGYVEREK
Estére az utcák megtelnek fiatalokkal (a
hölgyek kifejezetten ízlésesen öltözködnek), a bárok és klubok asztalai ha üresek is, szinte biztosan ott van a „foglalt”
tábla. Egy téren kisebb csoportosuláson
kell áthaladnunk, az egyik bőrkabátos,
háborús bűnös kinézetű figura „Kokó?”
kérdéssel igyekszik nyélbe ütni némi biz-
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niszt. A Dunán ringatózó Cafe Bahusban
forró csokoládét iszunk és a helyi lapokat nézegetjük. A férfimagazinokban az
idehaza is jól bevált nagy autók-nagy
mellek kettősön túl állandó szereplők a
különféle fegyveres szervezeteket bemutató és történelmi jellegű írások. A kávézó mellett még többtucatnyi másik szórakoztatóhajó sorakozik, diszkók, éttermek és kávézók, igaz, ősszel nem mindegyik van nyitva. Az egyik klub elnevezése ugyancsak ironikusan hat a lebombázott
szállodától
százméternyire:
Bombardier.
Végezetül még néhány praktikus apróság, ahogy eszünkbe jut. A buszok között nekünk egy igazi fapadost sikerült
kifognunk, a sofőr viszont rendkívül rugalmasnak bizonyult, a dugóban kinyitotta nekünk az ajtót. Láttunk korszerűbb buszokat is, az egyiken felirat hirdette, hogy a japán nép ajándéka Szerbiának. Pénzt akármelyik bankban nyugodtan válthatunk, minimális az eltérés
a vételi és az eladási árfolyam között,
nem úgy, mint Magyarországon. Hétvégén ugyanakkor még a belvárosban is
nehézségekkel járhat a pénzváltás, látszik, hogy nem az idegenforgalom a gazdaság fő mozgatórugója.
– BALOGH ÁKOS GERGELY

Evés-ivás
Vuk (Vuka Karadzica 12): Az átlagosnál elegánsabb étterem a belvárosban,
szerb ételkülönlegességekkel és ízletes PlantaŸe Vranac Pro Corde vörösborral.
Victoria Station Pizzeria (Bulevar Avnoja 44a): Két oldschool vasúti kocsiból kialakított pizzéria és kávézó Új-Belgrádban. A konyha nagyon jó, a felszolgálók angol-tudásbeli hiányosságaikat kedvességgel kompenzálják.
Cafe Bahus (a Hotel Jugoslavija melletti hajósoron): A hajó alsó szintje
kávézó, a felső étterem. Kifogástalan felszolgálás, kényelmes fotelek és divatmagazinok minden mennyiségben.
Ben Akiba (Nusiceva 8): Egy bérház első emeleti lakásában megbújó, sajátos
hangulatú szórakozóhely. A csengetésre nagydarab portás nyit ajtót, s dönti
el, hogy beléphetünk-e (a közönség jóarcú fiatalokból áll, sehol egy kopasz).
Belépődíj nincs, de a ruhatárért fizetni kell (igaz, csak távozáskor, ami
meglepetésként érheti az embert). Széles koktélválaszték, hétszáz forint
körüli egységáron.
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Baráti Huszár Aladár, 1885–1945,
Baráti Huszár Károly, 1909–1971

„A két Huszár”
Két világháború között működő magyar politikusokról szóló
sorozatunkban esett már szó olyan szabadelvű pártvezérről,
akit a liberálisok mellett a baloldaliak is elődeik között vállalhattak volna. Akik most vannak soron, a Népszabadság munkatársa szerint (lásd Bächer Iván: Polgárpartizánok. Népszabadság, 2004. szeptember 25.) a jobboldali hagyományba tartoznának – de a jobboldal állítólag hazaárulóknak tartja őket.

A

hivatkozott cikket nemcsak a
politikai terminusok szakszerűtlen használata jellemzi, hanem a relatív tájékozatlanság is: baráti
Huszár Aladárról rajzolt képe ugyan
nem megbízhatatlan, de kétségtelenül
másodlagos forrásokon alapul – földolgozásokon, amelyek közül a szerző kettőt nevez meg. Mi Huszár Aladár portréját, melynek csak néhány vonása fér
bele ebbe a cikkbe, egyebek között a
politikus írásai alapján alkottuk meg.
Ezeknek számos passzusát olvasva meglepődhetnénk, miért is kommentálja
szerzőjüket Bächer Iván oly lelkesen a
jobboldalnak, mint afféle „haladó hagyományt”. Ezeknek az írásoknak bizonyos nyelvi elemei emlékeztetnek némely mai radikálisok nyelvezetére, bár
ezek az egyezések inkább csak formaiak.
Ha ma vettetnének papírra, nyilván
szerzőjük fejére idéznék a szélsőjobboldaliság vádját. Ha meg valaki, továbbgondolva a Népszabadság cikkírójának
a hagyománnyá avatásra vonatkozó ötletét, afféle szerveződéseket alapítana
mostanság, mint amilyet Huszár Aladár
a „törzsökös magyarok” mozgalmával
anno – akkor az illetőt baloldaliak is,
jobboldaliak
is
a
hóbortos
holdvilágkanalazóktól a rasszistákig terjedő skálán helyeznék el. Az persze vitathatatlan, hogy baráti Huszár Aladár
32

pályája nagy részében élesen szemben
állt a mai baloldal történelmi előzményeivel, mint ahogy a szovjetunióbeli
rendszerrel is. A bolsevizmus magyarországi változata ellen azonban nem fejthette ki érveit: már évekkel korábban a
nácik áldozata lett.
AZ ELLENFORRADALMÁR
Fő- és az oldalágakon is jeles személyiségeket fölmutató nagybirtokos család
sarjaként a hagyományos magyar államberendezkedés és alkotmányosság
híve volt. Végzettsége is ennek a hagyománynak felelt meg: Budapesten és
Genfben jogot tanult, majd a vármegyei
életben talált feladatokat. Az első világháborúban tartalékos tisztként vett
részt, s az összeomlás után embereivel
az orosz frontról tért haza. 1918–1919ben Balassagyarmaton az ellenforradalom vezéralakjának számított; a korszak
bonyolult problémagubancából egyetlen szálat tartott fontosnak: az ország
megmentését a megszállóktól. A Tanácsköztársaság idején ő bújtatta
Tormay Cecilt, akinek Bujdosó könyv című könyve a húszas-harmincas évek afféle félhivatalos álláspontját fogalmazta
meg a forradalmakról. Még a polgári
kormány idején, 1918 januárjában Huszár Aladár volt az egyik vezetője azoknak a vasutasoknak, iparosoknak, helyi

polgároknak, akik Balassagyarmatról kiverték a cseheket. Amikor a Tanácsköztársaság bukásának napjaiban őrizetbe
vették, e rétegek tagjai is követelték a
szabadon bocsátását a proletárdiktatúra még regnáló direktóriumától, amely
végül engedni volt kénytelen, mert a
Vörös Őrség is a nép mellé állt.
A Károlyi- és a Berinkey-kormány pacifizmusa és főként tehetetlensége nyilván eleve szembeállította volna Huszár
Aladárt a forradalommal. A véleménye
azonban akkoriban egyezhetett a
Tormay Cecilével, aki a „nemzetközi zsidóság” akciójának tekintette az 1918.
őszi hatalomátvételt – 1919 márciusát
pedig a logikus folytatásnak. E feltételezhető nézetazonosságra éppen Huszár
Aladár későbbi, a második világháború
alatti náci-, illetve főképpen nyilasellenes publicisztikájából következtethetünk. Amikor a nyilasok zsidóbérencnek minősítették őt, nyilván ráébredt az
efféle vádak viszonylagosságára, de tény,
hogy érvelésének egyik fő eleme az,
hogy a proletárdiktatúrát is idegenek
csinálták, a nyilas diktatúrát is idegenek
készítik elő. Ennek az idegenségnek a
jellegéről később még lesz szó, ha röviden is. Most azonban meg kell említenünk, Huszár Aladár – ezt cikkeiben is
büszkén említette – nem konjunkturális alapon alkotott véleményt. Ezt éppen a Bujdosó könyvhöz visszatérve tehetjük szemléletessé. Tormay Cecil ott
ezt írja Jászi Oszkár Ruszka-Krajna koncepciójáról és Keleti Svájc elméletéről:
„Egy megmérgezett város közepén ott
áll az orosz–lengyel zsidók fia és fajának
egész destruktív dühével bomlasztó teóriákat szaval az őstermészettel szemben”. Huszár Aladár viszont tizenhét évvel később, 1940-ben, amikor Jászi enyhén szólva nem volt hivatalosan elismert személyiség, a következőket írta
le: „Bocsánatot kérek Jászi Oszkártól,
hogy 1918-ban nemzetárulónak tartottam, mert Jászi elgondolása a keleti
Svájcról ártatlan eszmefuttatás, mondhatnám soviniszta magyar elképzelés

m

ahhoz a bűnös szörnyszülötthöz képest,
amelyet Hubay Kálmán és Vágó Pál nyilas képviselők mint törvényjavaslatot a
magyar országgyűlés képviselőházába
benyújtani merészkedtek. Ez a javaslat
megvalósulása esetén nem jelent kevesebbet, mint a történelmi Magyarország megszüntetését.” (A dokumentum
formailag a nemzeti kisebbségek önkormányzatáról szólt, gyakorlatilag német
érdekeket szolgált.) A nyilasokat Huszár
politikai ellenfeleinek tekintette. A zsidókkal kapcsolatos viselkedésük miatt
azonban, úgy tűnik, meg is vetette őket.
1942 novemberében legalábbis így fogalmazott: „Ma hangosan zsidózni, amikor
az anyagi haszonnal
és tapsokkal jár és belerúgni a földön fekvő
nyomorultba, az ízlés
dolga és ahhoz nem
kell bátorság.”
POSZTOK,
PROGRAMOK
Látható már talán: ha
meggyőződött róla,
hogy ez a helyes, ár ellenében úszott. Az új
kurzus egyébként jó lehetőségeket kínált neki:
1919-től 1932-ig egymást követően több vármegye főispánja volt, 1932-ben pedig Gömbös akaratából Budapest főpolgármestere lett.
Ezt az ellenzék természetesen nehezményezte, de Huszár, bár a keresztény Magyarország híve volt, ebbe beleértette az
alkotmányosság védelmét is. Kinevezéséhez még kellett a közgyűlés többségének támogatása. Amikor azonban
Gömbös éppen az ő közreműködésével
igyekezett pozdorjává zúzni a főváros
autonómiáját, Huszár szembeszállt vele
és lemondott. Utolsó e pozícióban
mondott beszédében az autonómiáért
emelt szót; ő az utolsó választott főpolgármester, mondta, az utána következők kinevezése már önmagában is sérti

az alkotmányosságot. Huszár Aladár
bírta Horthy bizalmát, s azt ekkor, 1934ben sem veszítette el. A következő tíz
évben az Országos Társadalombiztosítási Intézet elnöke és a felsőház tagja
lett. Az OTI vezetőjeként találkozott a
mérhetetlen nyomorral, hogy aztán annak enyhítéséért megtegye azt, ami tőle telik – ezen a szálon került kapcsolatba a szervezett ipari munkássággal,
amelynek hazafiasságát a szélsőjobboldal ellen írott publicisztikájában is kiemelte. Többször is nyilatkozott róla,
hogy a „törzsökös magyarok” tömörülése a (német) disszimiláció ellenhatása-

ként jött létre – s annak alapeszméje
valóban a náci fajelmélet tagadása. A
nemzet az ő számára nem vér, hanem
eszme és „lelkiség”. Bár ezeket éppúgy
lehet misztifikálni, mint a „faj”-t, úgy látjuk, ő inkább konkrétumokban gondolkodott. Ezek közé tartozott a személyiség jelentősége, a jog és a keresztény etika. Tudta, hogy nem vagyunk „tisztafajú
nép”, másrészt viszont a „magyar lelkiség” fő biztosítékát mégiscsak a származásban látta, egyszerűen azért, mert ennek révén gondolta átörökíthetőnek a
régi életformát, a történelmi hagyományt. De nemegyszer hangsúlyozta:
nem tart csekélyebb értékű magyarnak
senkit csak azért, mert a származása
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más. S az is igaz, hogy a maga törzsökösségét csak a magyar hitleristákkal szemben emlegette. Közleményei főként a
Magyar Nemzetben jelentek meg. A nyilasokat szapuló cikkeiben kezdetben
Hitler – német vonatkozásban – történelmi jelentőségéről is szólt. Azt hisszük
– s e ponton vitatkoznunk kell Novák
Zoltánnal, a róla szóló legrészletesebb
tanulmány írójával –, ezt nem csak taktikából tette; nem tudta még, hogy a
nácizmus mennyire más, mint a nacionalizmus hagyományos változatai. Ő pedig nagyra értékelte a nacionalizmus
szerepét. Az új, hitleri Európát pedig nem nemzeti alapon szervezett, hanem „kozmopolita” világnak látta,
ahol mindenki kénytelen betagolódni egyetlen náció alá.
Egy idő után nyíltan megjelenik nála a nemzetiszocializmus bármely változatának s az übermensch-nek a
kritikája – de amikor a
Szovjetunióra utalva bírálta
a materialista kollektivizmust, akkor is érzékeltette,
hogy mondandóját az általánosítás magasabb fokán fogalmazta meg, s
amit állít, a Harmadik Birodalomra is értendő. Talán már e cikkek miatt is fölkerülhetett volna a Gestapo listájára. Persze volt más „bűne” is: a
háborús években például a németellenes társadalmi egység megteremtésén
munkálkodott, amelybe a baloldalt is
igyekezett bevonni, 1942-ben aláírta a
Magyar Történelmi Emlékbizottság fölhívását és Bajcsy-Zsilinszky Endre memorandumát. A németek 1944. április 3án tartóztatták le, de csak októberben
szállították koncentrációs táborba,
Dachauba. 1945 februárjában ott érte a
halál.
HALOTT INDIÁNOK
Írásunk főcíme idézőjelben szerepel; Gazsi Józseftől származik, aki valaha tanulfolytatás
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mányt írt „a két Huszár”-ról; ő gyűjtötte össze a fiatalabbikra vonatkozó szóbeli hagyományt. Huszár Károly – Aladár unokaöccse – valójában nem politikus volt, hanem földbirtokos Vámosmikolán. Aki a helyiekből nemzetőrséget szervezve 1944-ben megakadályozta
a fiatalok frontvonalba küldését. Német-, illetve náciellenessége talán a család függetlenségi hagyományából táplálkozott, s ebben erősíthette meg nagybátyja elhurcolása. Amikor a magyar
egyetemistákból, tanoncokból a németek ellen szervezett Görgey-zászlóalj
nagy részét ki kellett „csempészni” a fővárosból, s az a Börzsönyben, illetve
Vámosmikolán ütött tanyát, Huszár
Károlyék összedolgoztak a görgeystákkal
és Márthon István alezredessel. Főképp
szabotázsakciókat hajtottak végre és
hírszerző tevékenységet folytattak. Huszár például egy német magasabb parancsnokság az ő kastélyában elszállásolt törzsének tagjaitól szerzett információkat körmönfont módon, így egy
ízben hozzájutott az 57. német páncélos
hadtest hadműveleti tervéhez is. A
többfelől összegyűjtött adatokat – a
helybeli fiatalok helyismeretét is fölhasználva – a zászlóalj tagjai juttatták
el a szovjetekhez. Akik e partizánmunkában részt vettek, legalábbis 1944
márciusa óta nem szövetségeseknek,
hanem megszállóknak tekintették a
németeket, s meg akarták őket akadályozni abban, hogy romhalmazzá védelmezzék Magyarországot. Céljuk a
fölösleges vérontás elkerülése, a háború gyors befejezése, a magyar pozíciók
megváltoztatása volt. A zászlóalj parancsnokának, Csohány Endrének a
memoárjában ez az utóbb ábrándosnak bizonyult nézet is szerepel: „Ha az
oroszok szövetségesre találnak bennünk, ez fékezni fogja nem kívánatos
indulataikat”. Ugyanő a Börzsönybe
való kivonulás idején ezt mondta a fiataloknak: „Saját hazánk fiaira nem lövünk! Velük szemben soha ellenséges
magatartást nem tanúsítunk.”
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Bächer Iván az alakulat megnevezése nélkül utal cikkében a Görgey-zászlóalj tevékenységére. Azt is elmondja,
hogy Huszár Károly a harcok után belépett a kommunista pártba, annak
helyi vezetője lett, majd a fordulat
után kizárták, kuláknak minősítették,
nyakára küldték a csőcseléket, könyveiből pedig máglyát raktak. Ezután villanyszerelő, utóbb raktáros lett belőle.
1956-ban nem emigrált, „Hűséges maradt honához, a munkásszállók vaságyaihoz”. Egy szociális otthonban
halt meg, a sződligetiben. A Népszabadság cikke a következő bekezdésekkel zárul: „Ha lenne ma Magyarországon demokratikus, polgári jobboldal,
akkor az, egyebek között, a két Huszár
példáját büszkén vállalná és mutatná
fel a múlt előtt tanácstalanul álló ifjúságnak. De a mai magyar jobboldal lo-

Amikor azonban Gömbös
éppen az ő közreműködésével
igyekezett pozdorjává zúzni
a főváros autonómiáját,
Huszár szembeszállt vele
és lemondott
bogójára a hitleri fasizmus mellett
végsőkig kitartó Wass Albert neve van
hímezve vastag betűkkel. A két Huszár
pedig az e körökben uralkodó felfogás
szerint az lett, mi volt már nemegyszer: hazaáruló. Köztük a helyem hát."
Bächer Iván bizonyára szemfülesebb
újdondász, mint amilyen belőlünk lehetne – ő talán találkozott tüntető
tömegekkel, amelyek a lengő zászló
alatt vonulva (a lobogón ott éktelenkedhetett Wass Albert neve) ütemesen skandálták: „Le a hazaáruló Huszárokkal!” Hogy ezt a tömeget jobboldalinak tekintette, nyilván csak a cikkére
is jellemző általános fogalomzavarnak
tulajdonítható, amelynek következő
tünete az, hogy az ország választójoggal rendelkező polgárainak nagyjából

– a legutóbbi választási eredményeket
tekintve – a felét (talán nem is annyira közvetetten) antidemokratikusnak
minősíti. A harmadik pedig az, hogy a
nemzetiszocializmust fasizmusnak nevezi (igaz, ez nem az ő találmánya).
Sokkal több politikai fogalmat nem is
használ, bár kétségtelenül megjegyzi
Huszár Károly sorsáról szólva: „A kommunizmus és a fasizmus így lettek
Mikolán jegyesek.”
Elgondolkodtató, hogy Bächer szívesen látna egyfajta jobboldali hagyományt – de csak olyat, amelynek hősei
gyakorlatilag fölszámolták önmagukat. Huszár Károlyék vállalkozásának
történetéhez ugyanis néhány adat
odakívánkozik még: a Görgey-zászlóaljnak a Börzsönyben a „felszabadítókkal” együttműködő tagjai közül körülbelül nyolcvanat – tehát nagy többségüket – a szovjetek az ottani harcok
lezárultával deportálták Foksányba,
utóbb több mint hetven főt továbbszállítottak a birodalom lágereibe. A
Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító
Bizottsága Kovács Imre vezette, s a
frontvonalon az ő segítségükkel átjutó
küldöttségét a szovjetek tárgyalás helyett letartóztatták. A Görgey-zászlóaljat megszervező, s a németellenes
katonai ellenállás más szálait is összefogó Mikó Zoltán vezérkari századost
– akinek neve Bächer cikkében is föltűnik – a szovjetek kivégezték. (Helyettese, Bondor Vilmos főhadnagy
„csak” huszonöt évet kapott, s ebből is
„csak” tízet kellett letöltenie.)
Talán ez a néhány apró eset – meg a
hasonlók, amelyek a szovjet hadvezetés által Magyarországon meghonosított szokásokat tükrözik – is közrejátszhatott abban, hogy valaki „végsőkig kitartott” a másik oldalon. Ez nem
jelenti azt, hogy „a két Huszár” ne válhatna a jobboldali, sőt, az össznemzeti
hagyomány részévé. Bár ennek esélyét
a Népszabadság róluk szóló cikke, tartok tőle, jó időre elpuskázta.
– FILEP TAMÁS GUSZTÁV
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Oli bácsi megmongya a frankót

A hitről
Legelsősorban leszögezhetjük, hogy a keresztény hitben
élő ember nem alacsonyabb rendű senki másnál, mert
úgymond „babonákban” hisz.

M

ég ha így is lenne, ez a babona
kétezer éves (ha zsidó-kereszténynek vesszük, akkor hat:
úgyhogy pláne), ez önmagában is elég
idő arra, hogy a magunkfajta reakciós
ájult tisztelettel tekintsen rá. Ha a Barátok közt eljut a kétezredik évadig, oltárt
állítunk, a Story összekötött példányait
elhelyezzük a sekrestyében és hetente
dvd-tokokból rakott máglyán égetjük el
Kalamár Tamás producer használt ruháit, így áldozunk. Majd. Azt sietve hozzátesszük, hogy az ateista/hitetlen ember
sem alacsonyabb rendű, sőt létezése
nagyban könnyíti a keresztény egyházak
missziós munkáját. Továbbmegyünk.
Tovább, addig éljünk.
Igazi, zselégerincű kappanjobboldaliként azt sem vonjuk kétségbe, hogy
egy hitgyülis vagy bármely kisegyházi
tag hívő lehet. Előbbieket soha senki
nem a hittételeik miatt bírálta, hanem
azért mert egy kissé egyszerű szókincsű pasas a való élettel kapcsolatban is
felállít igen nagy falszifikálhatóságú tételeket, de az tényleg legyen Dáridós
Csocsesz és Hack Péter baja. Mondhatja erre persze a velünk élő materialista,
hogy a történelmi egyházak sem tesznek mást, de normatíve visszakanyarodunk a kétezer évhez, és az okvetetlenkedőt jól leszúrjuk. (Kötelező hallgatnivaló: The Housemartins Caravan of
Love című száma, ők „a negyedik legjobb zenekar Hullban”; marxisták és hívők, ilyen is van.) Mielőtt bárki itten
nyitott európaiságunkon örvendezne,
elmondjuk, hogy a szcientológia hívei
és Jehova tanúi nem tartoznak a Tág
Keblünk és Vidéke ÁFÉSZ kötelékébe.

Előbbiek egy üzleti vállalkozás részei
utóbbiak szimpla pogányok, tagadják
a Szentháromságot. És vannak nekünk
rendes saját antitrinitáriusaink a házban, Dávid Ferenc feat. I. János Zsigmond, nem kell import. Hazai termék,
hazai munkahely.
Ezek azonban szervezeti kérdések.
Mi a brand maga? Anélkül, hogy
ámerikai fundamentalista körök világnézetét elemeznénk, „intelligens
dizájnról” papolva (értjük: papolva,
hehe), el kell ismernünk, hogy teljességgel racionalista alapokról is hitre lehet jutni. A világ rezdülései szinte adják magukat, hogy a Teremtő keze nyomát lássuk mindenütt. Ezért nehéz az
ateistáknak, mert nyilvánvaló igazságokon kell túllépniük. De ők legalább
azt hihetik, hogy tudnak valamit. Van
a magyar társadalomnak egy nem elhanyagolható része, amely a szociológiai felmérések szerint a „hívő vagyok a
magam módján” kategóriájába tartozik: néha késztetést érzünk arra, hogy
péklapáttal kergessük az ilyeneket. „A
templomban szépen énekelnek, sajnos
a papok rátelepednek a vallásra meg a
hitre” – kezdik. És a vallási szinkretisták
egyezményes
jelével
folytatják:
„Szerintem…” – fűzik tovább. Jegyezzük meg ezt a szót, a hagyományból
élő ember legnagyobb ellenségét. A
modern ember kotyvaszt, saját tetteinek maga a mércéje, sem objektív, sem
transzcendens igazságok nem befolyásolják ítéletét. Szerintem Frei Tamás
műsoraiból fontos dolgokat lehet
megtudni, szerintem mindenki rendelkezik a saját testével, szerintem a társa-
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dalom a hibás, szerintem az államnak
nyaraltatnia kellene az iskolásokat, szerintem Malota László a magyar Paulo
Coelho. (Életből hozott példák, mindmind. Szerintem.)
Sajnálatos módon egy protestáns
atyafi, Pierre Bayle volt, aki jelenlegi ismereteink szerint először kimondta
azt, hogy létezik hit nélküli erkölcs is,
amely függetleníthető a kereszténységtől. A XVII. században még nem volt
Technocol Rapid, füstszűrős cigaretta,
és a napraforgómag is csak egészen
szűk körű népszerűségnek örvendett.
A Bayle-hez hasonló filantrópokat később meg úgyis lenyakazták a francia
forradalomban, mert adóbérlők voltak, ergo a nép ellenségei. Egyébként
pedig igen, létezhet erkölcs hit nélkül,
egészen rendkívüli embereknél, azok
meg olyanok, mintha keresztények lennének. Hitünk persze táplálkozhat –
kultúrkeresztény módjára – egyedi élményekből: hajnali kettes miséből, általunk nem értett nyelven mondott litániából, füstölők ködéből, a fehér falon végigfutó napfényből, az evangélium egy mondatából, amely szíven
ütött bennünket egy véletlenül hallott
prédikációban. Érezhetünk borzongást, amikor az úrvacsoránál azt halljuk, hogy „így éltek vele a reformátorok, hitvalló őseink”. Érezhetjük mindezt, de tudnunk azt kell, hogy hitünk
ettől még nem valódi, és sohasem lehet tökéletes. Önvizsgálatot tartva
tudhatjuk, hogy nagy a pofánk, cinikusak vagyunk, részvétlenek, hárítók, az
elfoglaltságainkra hivatkozunk: az alázat, a szeretet és a részvét kényelmetlen szavak, olyanok, mint egy együgyű
vidéki rokon. Igazságaik egyszerűek, áttekinthetőek, és egy letűnt világban
maguktól értetődőek voltak. Manapság mindazonáltalokat és hovatovábbokat kell hozzájuk madzagolni, a bonyolult időkre hivatkozni, nagy fejvakarások közepette.
Pedig valóban egyszerű: Ő meghalt,
hogy mi élhessünk. – TVISZT OLIVÉR
35
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Bögyök és a szarkeverők

P

lattensee, fing és egy pornószínésznő tisztasága elegyedik egy
új filmsorozatban. Csak nyugalom! Semmi pánik, mert legalább azt is
tudjuk már, hogy az is szint, amikor a
„Herclihvilkommen” képes elhagyni egy
jó kerítőként viselkedő izomcsomó száját. A Robur legyen veletek!
Bajkeverők címen új és mondhatnánk
üde színt vitt a hazai televíziózás gyakorlatába a Való Világ szülőcsatornája. Sokan azt hittük, hogy a valóságként beállított hamisságról már nem lehet még
egy bőrt lehúzni, hogy a szarnál már
nem lehet szarabbat csinálni. De lehet!

Doromboló
cicus-díj

Telehörgő
pátosz

A

nnak tudatában, hogy sportértékéből sokat levon, doromboló cicusunk mégis a
168 Óra publicistájához, közelebbről
Mészáros Tamás lábaihoz dörgölőzik
nagy elánnal. Az ÁFÉSZ-os csoportbizalmi szemüveggel feldíszített szerző
ezúttal sem okoz csalódást.
Kolumnás írásának háromnegyedét a
tehetségtelen és ostoba Fidesznek szentelte. Alapjárat, ezt cicusunk nem kajálja különösebben. Október 23-a kapcsán
az ő miniszterelnökét méltató szavaitól
azonban a meghatottság könnyei gyűltek össze a macskaszemben. A kedves
olvasók kedvéért most szellemi zseblámpánkkal rá is világítunk, tükrözze
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Valószínűleg igaza volt annak a publicistának, aki azt írta, hogy a Bajkeverők saját magát fogja eltüntetni és betiltani (tegyük hozzá, remélhetőleg lehúzni a
WC-n). Műveletlen olvasóinknak néhány
mondatban vázoljuk az alapszituációt:
adott a nyár és egy rózsaszínre festett hivalkodó Robur, amelyben nyolc „lakótelepi” tag leruccan a Balatonra, hogy élvezzék az életet. Pénzük nincs, eszük még
kevesebb, ezért mindennapos gondot jelent számukra a betevő megkeresése. Az
természetesen szóba sem jöhet, hogy
rendesen dolgozzanak, hanem mozgó
peepshow-vá alakítják járművüket, s ott
vissza híven, mily nagyszerű ember a Feri: „a kormányfő azzal lepte meg közönségét (…), hogy az ilyenkor szokásosnál
sokkal rövidebben, meglehetősen tömören csak az ünnep kívánatos méltóságáról meg annak elorozóiról esett szó.
Nem nevezett meg senkit, nem küldött
személyre-pártra szóló üzenetet.” Zengene itten tovább is az óda, mégis dobjuk ki a horgonyt egy pillanatra. Mert
hát nem maga a szocialista trubadúr jelentette be, hogy Deutsch meg Kövér
ünnepi beszédét vette alapul este? Oh,
micsoda kívánatos méltóság. Hogy nem
küldött személyre, pártra, tétre, befutóra szóló üzenetet? Persze, hogy nem (de
igen), ha a személy, a párt, ördög és pokol mind Orbán Viktor egy személyben.
Szóval nem küldött üzenetet senkinek,
csak az ünnep elorozóinak, akik ugye
nem személyek. Talán maga az ÁFÉSZ.
Az idősíkokban való gyurcsányi ugrálásról („este mondott egy szokatlan beszédet” – brávó közszolgálat, brávó független újságírás!) most ne is essék szó.
Most gyerünk tovább: Ferkó „csendes szavai” után ezek „az ünnep ürügyén telehörögték az országot.” Per-

a négy lányt közszemlére téve keresnek
egy kis fizetőeszközt, amit saját bevallásuk és kedvük szerint azonnal elbuliznak,
vagy berúgnak belőle. Az ál-reality játékfilmsorozatban különböző arcokat szedtek össze az alkotók, hogy mindenki
megtalálhassa a saját szemének tetszőt. A
magyar társadalom szűk keresztmetszeteként is aposztrofálható nyolcfős mintában természetesen találunk pornóslányt,
hentest, lézengő rittert, motoros erőembert. Korunk hősei ők. Aki erotikával átsütött (?) férfimell-masszírozást akar látni, vagy három eurós felizgatást, ki ne
hagyja! Pia, szex és a céltalanság életérzése. Ezt kell túlélni, s nem a Való Világ kicsit átírt változatát, ami nevében is csak
azért „reality”, hogy ne kelljen a szöveget
betanulniuk a szereplőknek.
– P. A.
sze, hörgünk mi mindig, szörcsögünk,
mint az eldugult vécélefolyó. Mészáros már le is húzott volna minket, ha
nála lenne a fogantyú.
Nyámnyila házikedvencünk most
visszabújna a politikai vihar elől a biztonságot nyújtó lövészárokba, de azt
látja, hogy maga Mészáros úr kotorja
belé a földet szörnyű pennájával eképp:
„A nemzet tanúja lehetett, hogy a köztársaság miniszterelnöke hű az ünnep
szelleméhez. Halkan, pátosz nélkül azt
mondja, hogy negyvenkilenc év és egy
rendszerváltás után ebben a szabad országban ’56 ma már mindannyiunké.”
Hát ezt is megértük.
– AMBRUS BALÁZS
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Adj gázt!

Látványelemek

Mitnyan polgármestert nem az ornitológia szeretete fűtötte. Itt más a motor lelke
és a lélek motorja, az nevezetesen, hogy az
igen tiszteletlen kiállítók a fasizmusnak
emeltek egy brutális szobrot. Szabadjon
megjegyeznem szubjektíve, hogy a jog
áthágása itt csak másodlagos kérdés, mert
mi lenne, ha oly korban élnénk, ahol a jog
kifejezetten előírná az efféle halálbagolyépítést? (Pajor Tamás, Hetek, október 27.)

A miniszterelnök szerint a térség népeiben
ma van kellő bölcsesség és szándék, hogy
összekapaszkodjanak és segítsék egymást.
Hozzátette, az uniós csatlakozás új keretében könnyebben megoldható lesz több
olyan kérdés, probléma, amit az elmúlt évtizedekben nem vagy csak félig tudott rendezni a két ország. A miniszterelnök a közös kormányülés egyik legfontosabb feladatának nevezte, hogy Magyarország ismét egyértelmű és határozott jelét adja annak, elkötelezett Románia uniós csatlakozása mellett. (Népszava, 2005. október 21.)

A

Hetek című lapban alapállás, hogy mindenki fasiszta,
aki nem tetszik. Meg hogy mindenkinek van egy ismerőse, ex-kollégája, aki Mein Kampfot olvasgatott
suttyomban a budin, ugye. Pajor Tamás is ezen a szálon indul
el turulemlékmű-ügyben. Bizonyítandó finom humorát,
MIÉP-hívő, kertjét akkurátus rendben tartó szomszédját a
„Tiszta udvar – Rendes gáz” szójátékkal köti a hitlerizmushoz.
Ilyen fazonokkal van teli ez a jobb sorsra érdemes budapesti
kerület. Pajor nem szöszölt sokat Mitnyan megítélésekor, keresetlen egyszerűséggel a „nácizmus deklarált éltetését” varrta a polgármester nyakába. De vajon mi a baj Ungár Klárával?
A papírforma szerint pendülniük kellene azon az egyetlen vékonyka kis húron. Pajor haragját azonban Klára sem kerülhette el. Az ő bűne a jogszabályok fetisizálása. És ezzel a fél mondattal kibújtatja az obligát szöget a zsákból. Mert mi is a nagy
büdös helyzet? „Mindennél fontosabb az ember (…), fontosabb a jogszabályoknál”. Ezt ugyan Semjén Zsolttól idézi malíciózusan a libsi sajtó, ám nyilván Pajor Bibliájában is van valami ilyesmi. És itt – bármily hihetetlen – vissza is kanyarodtunk
a Turul-problémához. Aki ugyanis alapszinten járatos a magyar eredetmondák világában, pontosan tudja, hogy Emese
ősanyánkat egy turulmadár termékenyítette meg álmában.
Ha azonban megpróbálunk a kerecsensólyom ürügyén szép
nagyra pumpált lufi mögé nézni, nyilvánvalóvá válik, hogy a
cél nem más, mint a Fideszt összemosni a MIÉP-től jobbra álló, eddig még be nem azonosított politikai erőkkel. Mert itt
minimum a fél ország náci, vagy legalábbis fidesznáci. Nem
madárvadászatról van szó, a Fidesz elnöke látszik a célkeresztben. Egyelőre azonban a jobboldal egyik legerősebb bástyáját,
a XII. kerületet vették össztűz alá. Pajor Tamás hitelesebb volt
Neuroticos rock and roll sztárként. Nem tudjuk, emlékszik-e
még, mit üzent a nyolcvanas években a gyerekeknek. Ha nem,
segítünk: a főhőst tízszer eltalálják, de szerencsére csak egy
horzsolás.
– AMBRUS BALÁZS

N

em lelkendeznénk most itten történelmi jelentőségről, és megbékélésről, annál cinikusabb reakciósok vagyunk (a dolog érdemi részéről lásd Román–magyar,
két jóbarát? című cikkünket – a szerk.). Azonban feltűnő,
ahogy Gyurcsány Ferenc országról-országra száguldozik, be-,
kijelent, nagy jelentőségű megállapodásokat köt, történelmi
sérelmeket boronál, könnycseppeket töröl le a szenvedők arcáról. És ha van egy kis ideje, akkor természetesen mószerol is.
De – tőle tudjuk – ilyenkor fáj a szíve, bizisten védené ő az ellenzéket, himnusz alatt szívére tett keze alatt kis Fidesz-logó
van, de hát EZEK olyan makacsul szembemennek a Köztársasággal. A Köztársaság azonban nem szereti, ha valaki ellentmond, szívlapáttal szokta móresre tanítani ellenfeleit.
A Köztársaság első gyermeke tehát külpolitikai offenzívát
indított. Ha minden igaz, még a választások előtt közösen
kormányül horvátokkal, osztrákokkal, eszméletlenül teper egy
közös fotóért Putyinnal. A külpolitikai kézfogásokat idehaza
szavazatokra váltaná. Isten látja lelkünket, ez nem is lenne baj,
a nemzet eddigi összes miniszterelnökére rájött a fotózkodási
hoppáré néhány hónappal a választások előtt. Gyurcsány Ferenc azonban mintha nem venné észre, hogy landolt vele a
gép Ferihegyen. Idehaza is bejelent, távlati célokat tűz ki, problémákat vet fel. Persze nem az odakünn megszokott diplomatikus modorban (azért még Ő sem lehet tökéletes), de a cél
ugyanaz. Lerúgni magáról államháztartási hiányt, munkanélküliséget, a lassan a negyedik évezredre maradó euró problémáját. Kapjuk a tíz-húsz-harminc évre szóló víziókat a szegénység leküzdéséről, a nemzet egyesítéséről, talán még a George Bush által elővarázsolt Hold-bázis koncepció is jön nemsokára. Jó itt.
– A. B. A.
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Fotó: MTi/Fényes Tamás

A

Munkástanácsok ’56

Távolodóban
a kádári
megoldástól
Nagyjából másfél évszázaddal az ’56-os magyarországi
forradalom és szabadságharc előtt Talleyrand arra
figyelmeztette Napóleont,
hogy a „szuronyokkal mindent lehet, csak rájuk ülni
nem”. Ezzel azt az örök politikai igazságot fogalmazta
meg, hogy önmagában a
katonai megszállás nem jelenti a politikai uralom biztosítását. A konszolidációhoz valamivel többre van
szükség, mint a hadsereg
bevetésére és az ellenállás
erőszakos letörésére.
38

klasszikus lenini forradalom-definíciónak valójában egyetlen
forradalom felel meg maradéktalanul, és ez a magyar ’56. A hatalom
1956 őszén megingott, a nép pedig nem
volt hajlandó tovább viselni a korábbi
uralmat. Tekintettel arra, hogy a Horthyrendszert akkortájt nagyon kevesen sírták vissza, a forradalmi tömeg előtt – de
más aspektusból a hatalmon lévő párt
funkcionáriusai előtt is – három lehetséges politikai formáció lebegett. Egyik
volt az 1949-es modell (melyet a forradalmi tömeg elvetett), az 1947-es politikai struktúra (amelyben a kommunista
párt a politikai élet centrumában van és
koalíció-képző erővel rendelkezik), illetve az 1945-ös választások utáni történelmi helyzet, kommunista jelenléttel, de a
demokratikus erők túlsúlyával.
Az ’56-os forradalom egy Rákosi-ellenes
tüntetéssel vette kezdetét, amelynek az
adott helyzetben logikusan Nagy Imrét kellett zászlajára tűznie, hiszen ő volt – hangsúlyozzuk – a ’49 után létrejött politikai
struktúrán belül az egyetlen alternatíva.
Azonban az is legkésőbb október 28-án
kiderült, hogy a forradalmárok ennél a
struktúrán belüli változtatásnál többet
akarnak: visszatérni az 1945-ös, a baloldaliak pedig az 1947-es helyzethez. Nagy Imre persze nem volt a ’45-ös demokrácia lelkes híve, politikusi „nagysága” legfeljebb arra volt elegendő, hogy a tömeg nyomására
hajlandó volt lépésről-lépésre meghátrálni
– bár a későbbiek ismeretében ez sem elhanyagolható. Nagy Imrének (de Kádárnak
is) a kulcskérdés pártja jövőbeni megmaradásának biztosítása. Ezen az úton Nagy Imre messzebbre volt hajlandó elmenni.
De jött november 4-e, a szovjetekkel
és Kádár Jánossal. Ezután persze a helyzet egyértelművé vált mindenki számára: a kommunisták kizárólagos párthatalma marad az egyetlen politikai tényező. Ebben a helyzetben – a fegyveres ellenállás felszámolása után – a munkástanácsok maradnak az egyedüli eszközei
a tömeg forradalmi szándékai kifejezésének. Valójában ezek a szervek túllép-

tek a munkás-érdekvédelem és a munkásság, mint társadalmi csoport képviselőjének szerepén. A november 14-én létrejött Nagybudapesti Központi Munkástanács ugyan deklarálta, hogy a szocializmus elvi alapján áll, azonban ezzel együtt
Nagy Imre politikájának folytatását (például a többpártrendszert) követelte Kádártól, és ez abban a helyzetben egyértelműen vezetett volna a szocializmus távlati felszámolásához. Kádárék is ráéreztek
erre, és miközben bagatellizálni akarták a
munkástanácsok fontosságát, mindent
megtettek erőszakos felszámolásukra –
így katonai erővel akadályozták meg az
Országos Munkástanács létrejöttét. Logikus lépés volt részükről, hiszen társadalmi
támogatottságuk egyenlő volt a nullával,
miközben a munkástanácsokat nemcsak
„munkásosztály”, de még a parasztság is
elfogadta. Kialakult tehát egy kettős hatalom az országban: a szovjetek és a munkástanácsok. November 25-én tárgyalásokat kezdett a kormány a munkástanácsokkal, azonban olyan merev magatartást tanúsítottak, hogy a munkások
képviselői inkább felálltak az asztaltól.
Decemberben tehát még itt tartottunk:
Kádár hatalma még csak kialakulóban, a
munkástanácsok pedig megkerülhetetlen hatalmi szervek voltak, amelyek akkor
kifejezték a nemzeti akaratot – szemben
a megszállással. Csakhogy Kádár kifejezetten sztálinista módon viszonyult ehhez a
kettős hatalomhoz, december 2-án így
fogalmazott: „A kettős hatalom kérdésénél felmerül az osztályjelleg meghatározása. A másik hatalom (értsd a munkástanács) a burzsoázia, a fasizmus hatalmának készül”. Mindehhez nem kell kommentár, az érvelést jól ismerjük: ami nem
kommunista, az kizárólag fasiszta lehet…
A munkástanácsok egyetlen eszközzel
élhettek a hatalommal szemben: a tömegdemonstrációkkal. A hatalom pedig
a saját logikája szerint válaszolt, 1956 decemberében ismét lövetett. A salgótarjáni és egri sortüzek után a munkástanácsok elszürkítésével előkészítették azok végleges felszámolását. – ÖTVÖS ISTVÁN

