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konzervatív jobboldal kösse fel a gatyáját, mert egy bátor, értékeket bemutató kampányt indít az MSZP. Nálunk nem divat az a vezérimádat, amit a Fideszben Orbán Viktorra építenek – nyilatkozott oda egy bulvárlapnak a napokban Újhelyi István. Emellett arról is beszélt, hogy „felméréseik szerint” a 18-20 évesek között a kormánypártok támogatottsága meghaladja a Fideszét (a három legnagyobb közvéleménykutató adatai alapján ugyanakkor ebben a
korosztályban 2-3-szor annyian szavaznának a Fideszre, mint a szocialistákra). Kis utánajárással kideríthető, hogy „felméréseiken” jó eséllyel a Felsőoktatási Kutatóintézet
Sziget Fesztivál-kutatását érti, melyet miniszteri megbízottként ő maga koordinál.
Újhelyi megbízatásából is látható, hogy a kormánypártok jelentős energiákat (és
közpénzeket, ugyebár) mozgósítanak a fiatalok, közülük is különösen az első választók meggyőzésére. Ki-ki a maga képességei és vérmérséklete szerint igyekszik hozzájárulni a sikerhez. Az MSZP épp a napokban indította „Magyarországon soha nem látott”, kifejezetten a fiatalokat megcélzó imázskampányát, melynek keretében
Cosmóhoz és CKM-hez csomagolt ingyencédével, valamint kétes frissességű óriásplakátokkal igyekeznek belopni magukat az ifjonti szívekbe.
A kormánytagok közül Gyurcsány Ferenc kormányfő tolja a legnagyobb elánnal a
biciklit: végighaknizza a nagyobb fesztiválokat (a Sziget csak egészségügyi okokból maradt ki), köszöntőt és Alkotmányt küld az érettségizőknek, tanévet nyit a Műegyetemen. Látszik, hogy nagyon akar, de a szereplései nem egyszer a Jófej Apukára emlékeztetnek, aki gimnazista fiai társaságában olyan szavakkal igyekszik igazolni fiatalosságát,
mint „kafa”, „frankó” és „tuti”. Szívén viseli a következő nemzedékek sorsát Bozóki
András NKÖM-tárcavezető is, aki akár saját testével is megvédelmezné őket alkoholista apjuktól és a polgári körös papoktól (külön felhívnánk az SZDSZ Szakállasbácsi-díjat osztogató kuratóriumának figyelmét a miniszter úr nagyszerű teljesítményére, amivel egyetlen mondatban képes a fiatalokat és az egyházakat is megsérteni).
Az ellenzék részéről egyelőre nem érkezett válasz a Fidesz fő bázisának számító korosztályok meghódítására indított kormányzati hadműveletekre. Orbán Viktor Kőszegen hosszan beszélt ugyan az első szavazók jelentőségéről, de a privatizációra vonatkozó három mondatával szemben ez semmi visszhangot sem keltett. A legnagyobb ellenzéki pártnál egyelőre elsősorban a párttal szimpatizáló ifjak alacsony részvételi hajlandósága okozhat fejtörést a kampányért felelős csapatnak. Hiába ugyanis a rokonszenv, ha mindez nem ölt testet szavazatokban 2006-ban. – BALOGH ÁKOS GERGELY
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K UND K
A szerző szerint a nemzet számára elérendő cél, hogy legyünk a térség legerősebb gazdasága, hiszen csak így válhatunk erős, befolyásos országgá. Több
fejezeten is végigvonul Gyurcsány gazdaságpolitikájának vezérfonala, a három K: a fejlesztés, a felzárkózás és a
foglalkoztatás. (lapszemle, Inform
Data, augusztus 31.)
Úgyis mint Tilt, Támogat, Tűr.
LAJOS BÁCSI EMLÉKEZIK
Szerdánként voltak az Illés-klub estjei
az FMH-ban, ahol a gyerekek párnákon ültek a körteremben – meséli az
1960-as évek kultikus magyar beategyüttesének alapítója, Illés Lajos. A
hangulat mindig remekre sikerült,
meghívott vendégművészek, DJ-k léptek fel és itt játszottuk el sokszor az új
Illés-dalokat is először. (Metro, szeptember 2.)
DJ-k a kőkorban.
NEM MI MONDTUK
Valahogy fel kéne konferálni a műsort:
nyaljunk együtt Bajor Imrével,
Gálvölgyi Jánossal, Hernádi Judittal…
(Jáksó László, Heti Hetes, augusztus 28.)
Nyaltai konferencia.
TÁVOLABBI JÖVŐ
Megszerezni a Magyarországi hatalmat (ami szükséges hogy alakítsunk
dolgokat), teremteni egy helyes belső
rendet és jólétet lakosságának, egy új
erős (és idővel nagyobb és még erősebb) Magyar hazát, egy dicső jövőt,
és minden jót a magyarság, és különösképpen a mindent megvalósító új elitje számára – ami a tengeren túli gyarmatokat, és a távolabbi jövőben az űrbe terjeszkedést is magába foglalhatja. (Részlet a Magyar Feltámadás és
Haladás Nemzeti Mozgalom küldetéséből)
Az a szép, az a szép, ha miénk a
Mars-vidék…
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SZÁZAK ÉS EZREK
Százak, de valószínűleg ezrek veszthették életüket New Orleansban a város
polgármestere szerint. (Ezrek fulladhattak meg a Katrinát követő áradásban,
Index, 2005. szeptember 1.)
Szörnyű, de valószínűleg tragikus.
MEGFELELŐ MÉRET
New Orleans főútvonala, a Canal Street
mentén a rendőrség megengedte az embereknek, hogy cipőket vigyenek el a
boltokból, ha azok megfelelő méretűek
voltak. (A kitelepítettek Houstonba érkeznek, cnn.com, 2005. szeptember 1.)
Cipőt a cipőboltból.
VESZÉLYBEN A DEMOKRÁCIA
Fokozatos távolodás után Fodor
Gáborékkal együtt léptem ki a Fideszből.
Csaknem tíz év szünet után, 2002-ben
fordultam ismét a politika felé, amikor
úgy láttam, hogy a demokrácia lehet veszélyben. (Interjú Bozóki Andrással, Magyar Narancs, 2005. augusztus 25.)
Újmagyar ellenálló és antifasiszta.
A LEGNAGYOBB DOLOG
A háromszoros Oscar-díjas rendezőt
nem tisztelik eléggé a budapestiek, miközben új filmjét, a Münchent forgatja
a városban, írja a PageSix. „Pedig ez a
legnagyobb dolog, ami valaha Budapesten történt” – mondták a források
szerint Spielberg emberei. (Spielbergre
dühösek a budapestiek, Index, 2005.
augusztus 31.)
Talán az első McDonald's megnyitásához hasonlítható e történelmi
esemény.
ÚJ TÁRCA SZÜLETIK
A PANKKK-kal felpörgetjük a magyar
könnyűzenét. Hidd el, ezt most nemcsak
a „rockminiszter” mondja neked (bár
nincs bajom ezzel a névvel). Nem tagadom, szívügyem a könnyűzene. (Bozóki
András, Pesti Est, Sziget különszám)
Punk’s not dead, csak átalakul…
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MEGVALÓSULT ÍGÉRETEK
– Ha újraindul jelenlegi posztjáért, nem
lesz nehéz dolga az ígéretekkel, hiszen
a 2002-es ígéretei szinte egy az egyben
átemelhetők 2006-ra. Négyes és ötös
metró, útfelújítás. Ugyanezeket ígérte
három éve, és még mindig ugyanezeket
ígérheti most is.
– Azért a 2006-ig vállalt ígéretek jelentős része meg is valósul majd. (Demszky Gábor, Magyar Hírlap, augusztus
27.)
Azért álljon meg a menet!
ÉLETEM ÉRTELME
A Manchester United játékosának,
Wayne Rooneynak a menyasszonya
olyan címert gyárttat magának, ami
kifejezi élete értelmét, a vásárlást. A címeren egy retikül lenne két keresztbe
tett cipővel és egy csoki. (index.hu 2005.
augusztus 11.)
Tesco gazdaságos címer.

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk előző számában
nyereményjátékot hirdettünk
az UFi-ra augusztusban
előfizetők számára. Az akció
keretében a cédéket, a Vox
Nova kiadó kiadványait
sorsoltuk ki.
A szerencsés nyertesek:
Horváth Imre, Balmazújváros;
Gázmár Zoárd, Budapest
A nyerteseket postán értesítjük. Gratulálunk! A játék
folytatódik, a szeptemberben
előfizetők között is értékes
ajándékokat sorsolunk ki!
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Tengerhajózás

E

lap olvasói közül kevesen emlékezhetnek Wahorn
András (korábban az Á. E. Bizottság kulcsembere,
ma jól fésült oldboy, Fábry Sándor showder-beli óvodás társa) fenti című zenéjére. Pedig a kilencvenes években,
amikor megcsinálta, még foga volt az oroszlánnak. Ritkán
bődült, de aki odafigyelt, bátorságot meríthetett keresetlen
vicsorgásából.
El is kél a kurázsi, mert az egyszerű országlakónak egyre
inkább csak a vicsorgás marad. Senki nem gondolta ugyanis,
hogy a magyar demokrácia olyan igazságtalan lehessen,
mint az elmúlt néhány évben. Hogy az igazságszolgáltatás lehetővé tegyen egy Kulcsár Attila-ügyet, ahol megveretik a főhivatalnokot, elsikkasztanak húszmilliárd forintot, majd kormánypárti média-segédlettel kifigurázzák a vallatókat. Hogy
Princz Gábor idestova nyolc évvel azután, hogy százötven
milliárd (akkori) forinttal kellett megmenteni az általa vezetett bankot, még mindig ítélet nélkül grasszálhasson. Hogy
Budapest rendeletben védett látképét néhány külföldi beruházó porig alázhassa a toronyházaival, miközben a
jószándékú, ám béna városvezetés ötödször (!) is úgy gondolja, hogy a következő négy évre ők a legalkalmasabbak. Hogy
az ellenzékét EU-ellenesnek nevező mai koalíció három év
alatt annyit rontson a költségvetés helyzetén, hogy az euró
bevezetését el kelljen halasztani. Hogy ne legyen jogorvoslat
se a gyűlöletbeszédre, se az azzal való igaztalan vádaskodásra. Hogy a választások előtt az MSZP vezetői tízesével sorol-
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hassák a vádakat a másik fél lejáratására, olyan vádakat,
amelyeket a rendőrség és az ügyészség később sorra alaptalannak talált. És hogy győzzenek, mintha a hazai demokrácia tényleg csak a minősített hazugságok versenye volna.
Ez bizony így alig jobb, mint a Kádár-rendszer idején. Ma
már közhely, hogy Lukács György tévedett híres mondásával, miszerint a legrosszabb szocializmus is jobb, mint a
legjobb kapitalizmus. Ám mi, itt, a ló innenső felén se
szédüljünk a meg nem gondolt gondolat csapdájába, a
mondás ugyanis fordítva sem igaz: nem igaz, hogy egy
erőtlen demokrácia, egy kétértelmű törvények között
vergődő, álomkórosra szabott igazságszolgáltatás eleve
jobb, mint a hajdani szocializmus rendje. Akkor ugyanis az
ellenzékről szóló városi legendák és a népi haragvás ’56-ban
megtapasztalt rémképe féken tartotta a pártvezetést és
lopni induló élcsapatát. Az, akkor, egyensúly volt. Ez, most
viszont nem más, mint a közjogi züllés, a törvénytelen
érdekérvényesítés ismeretlen mélységei felé gravitáló,
ellenőrizetlen süllyedés.
Túl a kenyerem javán, magánemberként nincs okom
panaszra. Ám a magyar férfiak egészségi állapotának
ismeretében tudom, hogy ez puszta szerencse. Így hát legfeljebb 2006-ig gondolok arra várni, hogy „kis hazámnak” (a
kifejezés a Tengerhajózás kulcsfogalma) a mainál becsületesebb kormánya legyen. Ha nem jön össze, akkor
valószínűleg Wahorn dalának első négy sora szerint cselekszem, kitüntetett figyelemmel a mű második négy sorára.
Addig is jó zenehallgatást kívánok.
– PÁKOZDI IMRE

8 SCHMUCK ANDOR

7 MAGYAR BÁLINT

a hónap nyertese

a hónap vesztese

ezeket a magasba! Egy-kettő! Egy-kettő! És most
mindenki együtt! Tisz-tel-et az i-dő-sek-nek! Tiszte-let az ősz-haj-szá-lak-nak! Köszönjük! Nagy taps!
Schmuck Andor, ez a minden hájjal megkent örökifjú,
most megcsinálta az ország legnagyobb retrobuliját. Tizenkétezer önfeledt nyugdíjas mérte ritmusra a vérnyomását és masszíroztatta a prosztatáját a Sportarénában.
És mindez a mi jó öreg Schmuck Andorunk felügyelete
mellett, egy kis országjáró, címbegyűjtő, újságosztogató
turné keretében, ahol fellépett többek között a nemzet
egyetlen Korda Györgye, és a KISZ-Discók felejthetetlen lemezlovasa, Aradszky László. De Andornak sikerült egy tető alá terelnie Brunner Mártát, Juszt Lászlót, Hiller Istvánt,
Vitray Tamást sőt még maga Dávid Ibolya is átvette az őt
méltán megillető Tisztelet Díjat. Káprázatos lehetett, Andor. Gratulálunk.

B miniszter: – 8-kor kéne megbeszélni…
8-kor kéne megbeszélni. Ezt a szerződést…
L kémnő: – Hm, aó?!
MB miniszter: – Tudod, hogy hol. Na? Ott leszek!
L kémnő: – Nem, nem, nem. Nem, nem, nem.
MB miniszter: – Nem, nem, nem?… olyan… te ide
figyelj, nem szép, amit csinálsz. Azért érezni a hangodon.
Tegnap is, ma is.
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Jaj, miniszter úr, mit csináljunk magával?… Ilyen esetlen
csajozós dumáért egy tisztességes helyen lebuzizzák az
embert. Persze, azért mi ilyet semmi esetre sem mondanánk. Sőt, ha többször visszaolvassuk, egész aranyos.
Sőt. Sőt, egy kicsit még drukkolunk is. Juj, a végén biztos
volt egy kis malackodás? Na?! Ne mondja, hogy nem! –
tesszük hozzá kérlelően. Hm, aó?!
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Fotó: MTI/APJulian Stratenschult
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Németország választ
Most, hogy immár az alkotmánybíróság sem látja semmi akadályát, biztosra vehető, hogy sorsdöntő választásokra kerülhet
sor szeptember 18-án Németországban. Angela Merkelt (vadonatúj pr-nevén: Angie-t) showműsorba illő külsőségek között avatták immár hivatalosan is kancellárjelöltté
Dortmundban a kőkemény egységet demonstráló és kisebb vitáikon felülemelkedő uniópártok, valamint a baloldal koalíciója is erősen formálódóban van. Az immár teljes gőzzel folyó választási kampány azonban tartogat még érdekes fordulatokat.

I

tt van például mindjárt Edmund
Stoiber bajor miniszterelnök augusztus elején tett, meglehetősen
meggondolatlan kijelentése, amely egy
rövid időre zavart okozott a sosem felhőtlen CDU–CSU együttműködésben
is. A keresztényszocialisták vezetője
ugyanis így nyilatkozott egy fórumon:
„nem fogadom el, hogy a Kelet határozza meg, ki lesz Németország kancellárja”. E mondat természetesen óriási
6

vihart kavart, még Angela Merkel kancellárjelölt is kénytelen volt finoman
elhatárolódni. A gyengélkedő liberálisok is rosszallották Stoiber szavait, választási koalíciójuk az Unióval azonban
nem került veszélybe. A kancellárjelöltséget ezúttal Merkelnek átengedni
kényszerülő Stoiber népszerűsége
azonban a keleti tartományokban viharos gyorsasággal harmadára csökkent.
Ez pedig más felállás esetén (értsd: ha

Stoiber a jelölt) végzetes következményekkel járhatott volna.
Az „új tartományokban”, azaz az
egykori NDK területén kialakult politikai helyzet mindazonáltal csakugyan figyelmet érdemel. E vidék ugyanis kétségbeejtő munkanélküliségi mutatókkal, a nyugatinál jóval alacsonyabb életszínvonallal és a kilátástalanság uralkodó légkörével érkezik a választási kampány finisébe, a társadalmi problémák
pedig a politikai viszonyokban is pontosan visszatükröződnek. Stoiber fent
idézett beszédében is arra utalt: keleten
mintegy 35%-os eredményre számíthat
Németország legújabb és egyben legellentmondásosabb politikai formációja,
az ún. Linkspartei („baloldali párt”),
amely tulajdonképpen a szélsőbaloldali, egykori keletnémet utódpárt PDSből és más balos tömörülésekből alakult választási pártkoalíció. Tulajdonképpen nem más ez, mint egy átnevezett PDS, melynek listáján a névváltoztatás miatt így már más baloldali szervezetek jelöltjei is indulhatnak. Vezetői
között ugyanúgy megtalálhatjuk a ka-

t

rizmatikus politikus és kitűnő szónok
hírében álló, veterán PDS-führer és egykori Stasi-ügynök Gregor Gysit, mint a
Schröder egykori riválisából lett volt
SPD-elnök kancellárjelöltet, Oscar
Lafontaine-t, akiket Edmund Stoiber
egyszerűen csak „luxus-baloldaliként”
emleget. A Linkspartei könyörtelenül
kihasználva a keleten uralkodó viszonyokat megállíthatatlannak látszó sebességgel tör előre, komoly gondot
okozva a két nagynak: az egykori NDK
területének jelentős részén az általuk
jobboldali elhajlással vádolt SPD és a
CDU jelentősen visszaesve kullog újdonsült vetélytársa mögött. Ráadásul
az új baloldalnak sikerült megnyernie
magának olyan baloldali vezéregyéniségeket is (főleg nyugati szakszervezeti
vezetőket), akik azelőtt nem voltak hajlandóak együttműködni a vastagon állampárti gyökerű PDS-szel. Most azonban – nem túl jellemes módon – a nevében megváltozott, ám gyökereit korántsem feledő, továbbra is PDS-dominanciájú Linkspartei színeiben már lelkiismeret-furdalás nélkül hajlandóak
agitálni. Annál is inkább, mert egy nem
túl régi botrány kirobbanása óta mindenki tudja, milyen könnyű villámgyors
karriert befutni az új pártban.
Történt ugyanis, hogy egy Manfred
Friedrich nevű ember 2005 júliusában
belépett a Linkspartei koalíciójának részét képező, Lafontaine elnöklete alatt
álló Munka és Szociális Igazságosság
Választási Alternatíva (WASG) nevű tömörülésbe, ahol szinte azonnal a brandenburg-haveni szervezet kincstárnoka
és elnökségi tagja lett. Egészen augusztus közepéig, amikor is kiderült, hogy a
nevezett úriember az utóbbi mintegy
öt évben a Német Népi Unió nevű szélsőjobboldali szervezet területi vezetője
volt. Ez a történet rögtön érthetőbbé
válik, ha megnézzük, kikből is áll a
Linkspartei törzsbázisa, az ugyanis
mérvadó közvélemény-kutatások szerint a német egyesülés nem kevés számú vesztese és a politikából kiábrán-

dultak mellett – és ez egyáltalán nem
tréfadolog – legalább egytizedrészt
szélsőjobboldali szimpatizánsokból is
áll.
A Linkspartei vezetősége nem csak a
fenti esetben kényszerült kínos magyarázkodásra: Oscar Lafontaine is kénytelen a szélsőjobbal való kokettálás vádjával szembenézni, mióta félreérthető kijelentést tett a Németországba áramló
vendégmunkásokról. Szükségtelen elmagyarázni, miért is olyan kényes ez a
téma Németországban. Keleten tehát
meglehetősen nehéz különbséget tenni
szélsőjobb és szélsőbal között, az uniópártok és az SPD igyekeznek is ezt kihasználni, és esetenként egyesült erővel

A Linkspartei vezetősége nem
csak a fenti esetben kényszerült
kínos magyarázkodásra: Oscar
Lafontaine is kénytelen
a szélsőjobbal való kokettálás
vádjával szembenézni, mióta
félreérthető kijelentést tett
a Németországba áramló
vendégmunkásokról
támadják a mindkettőjükre halálos veszélyt jelentő Linkspartei koalícióját.
Végül ejtsünk néhány szót a várható
esélyekről is: a legutóbbi közvéleménykutatások az Unió hajszálvékony győzelmét jósolják, azaz: már megint semmit sem tudhatunk előre. Az egyelőre
még igazán össze sem kovácsolódott
SPD–Zöldek–Linkspartei szövetség 49–
48 arányban marad csak alul a polgári
pártokkal szemben. A szocialisták és az
„új baloldal” esetleges győzelme esetén
a kormányalakítás egyáltalán nem lesz
problémamentes, a PDS és csatlósai az
SPD-t hevesen bírálva az erős ellenzék
szerepére készülnek. Persze a politikában semmi sincs kizárva, így az sem,
hogy végül a neoliberális zöldek támogatásával összeborul a két baloldali tömörülés. Az Unió és az FDP már hagyo-
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mányosnak számító együttműködése
szilárdnak tűnik, de a többséget még
egyáltalán nem biztos, hogy képesek
együtt megszerezni. Ha pedig sem ez,
sem a másik oldal nem szerez többséget, akkor bizony komolyan felvetődik
az a lehetőség, amit politikai elemzők
egyáltalán nem tartanak valószínűtlennek: a nagykoalíció, mely ugye nem állna példa nélkül a német politika történetében. Abban mindenki kimondvakimondatlanul egyetért, hogy a
Linkspartei kormányba kerülése nem
lenne kívánatos, úgyhogy végső megoldásként, egy esetleges patthelyzet feloldásaképpen abszolút elképzelhető ez a
lehetőség is. Annál is inkább, mert váratlan fordulat még a szokásos viták
után sem várható a dolgok állásában:
az ezúttal főleg délnyugaton és nem
keleten pusztító árvíz nem tudott a
múltkorihoz hasonló hatást kiváltani, a
két tábor külpolitikai nézetei pedig
igen sokat közeledtek egymáshoz az
utóbbi időben.
Hogy a személyes kisugárzásról is szó
essen, a nem túl előnyös megjelenésű,
ám annál tehetségesebb Angela Merkel
változatlanul népszerűtlenebb a kiváló
színészi képességekkel megáldott, jelenlegi kancellár Schrödernél (aki azonban valószínűleg még SPD-győzelem
esetén is befejezi kancellári pályafutását). Szakmailag viszont egyértelműen
a CDU-elnököt tartja meggyőzőbbnek
a közvélemény. Ezt a választást pedig
érzésünk szerint nem elsősorban a
megjelenés, hanem sokkal inkább annak az egyszerű demográfiai ténynek
minél professzionálisabb kezelése fogja
eldönteni, hogy a választók egyharmada 60 év feletti, és a költségvetés szintén közel harmada a nyugdíjkasszába
áramlik. Hogy Németország következő
kormányának sikerül-e megbirkózni a
szociális jogállam kényszerű leépítésének és a konjunktúra újraindításának
óriási feladatával, még nem tudhatjuk.
Ami viszont biztos: a Schröder-kabinet
belebukott.
– RUMI TAMÁS
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Gyurcsány Ferenc útja az üzlettől a hatalomig

• A pojácaság és a debilség határa

„Hiszen erre én is képes vagyok!”
Egy esztendeje, hogy Gyurcsány Ferenc – barátainak: Fletó – a Magyar Köztársaság kormányának feje. Ez alkalomból jól rárontunk a baloldali miniszterelnökre, a magunk
szokásosan elfogult módján ízekre szedjük személyiségét, politikáját, mely eljárásban
nem rettenünk vissza a szövegkörnyezetükből kiemelt idézetek tendenciózus alkalmazásától sem.

Fotó: Ufi/Késmárki Péter

t

é

m

„És akkor, 92-ben úgy gondoltam, készen vagyok: miért másnak adjak tanácsot, hogyan kell ezt csinálni? Hiszen
erre én is képes vagyok!” – indokolta
2003 decemberében Gyurcsány Ferenc
a Mozgó Világban, hogy a pénzügyi tanácsadás műfaját mindössze 31 évesen
miért váltotta saját üzleti karrierre. Aztán nem telt bele néhány év, és nevezett fiatalember megint úgy érezte: a
vállalkozói lét, még ha többszörös milliárdossá tette is, túlságosan kis pálya
számára. „Az üzlet egy idő után már
nem nagyon kötött le, azt gondoltam,
amit ebből megtanulhattam, az megvan” – nyilatkozta ugyancsak a baloldal házi folyóiratában.
S hogy mi jöhet még? „Forradalmár”
a nyolcvanas évek végén már volt
– vö.: Kommunista Ifjúsági Szövetség
–, az üzletet meg elunta; elhatározza
hát, hogy körülnéz egy kicsit a közhatalom világában. Eleinte itt is tanácsadóként kezdi – hogy néhány éven belül, kihasználva a posztjára érdemtelenül került Medgyessy Péter csetlésbotlásait, majd szégyenteljes bukását,
ügyes repülőrajttal megelőzve az akkor
még Kovács Lászlóval súlyosbított
pártvezetés által kiszemelt Kiss Pétert,
a kormányfői székbe huppanjon.
EGY BOHÓKÁS FÉRFIÚ
Gyurcsány Ferenc ez idő szerint – éppen egy esztendeje – miniszterelnökösdit játszik hát, mígnem ezt is el
nem unja, és ki tudja, milyen érdekesebb passzió után néz. Addig is, a Magyar Szocialista Párt választmányának,
majd kongresszusi küldötteinek kegyelméből, a magyar Országgyűlés
szűk többségének szavazatával édes
hazánk kormányfőjeként kell tekintenünk erre a bohókás férfiúra, aki beiktatása után sürgősen nekilátott, hogy
– miként mondani szokása – Magyarországból egy jó országot csináljon.
Mi pedig most már valószínűleg sohasem tudjuk meg, mit mulasztottunk
azzal, hogy a haladó baloldal magyar10
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országi pártja annak idején hagyta magát rábeszélni, hogy mégse a legsimább beszédű hazai politikus megnevezésre leginkább esélyes, egy tsz-elnökbe oltott minisztériumi hivatalnok
bájával rendelkező Kiss Péter váltsa
Medgyessy Pétert. Gyanítjuk: nem sokat vesztettünk. Az a sokak által sokféleképpen megénekelt baloldali érdekhálózat ugyanis, amely egy esztendeje
történetesen Gyurcsány Ferencet engedte a kormányrúdhoz, minden bizonnyal Kiss Péter országlása esetén is
élénk érdeklődéssel figyelte volna a politikus működését, és adandó alkalmakkor ugyanúgy benyújtotta volna a
számlát, mint szimatunk szerint teszi
ezt a hatályos miniszterelnöknek. Legfeljebb mindez kevesebb csinnadrattával, visszafogottabb bulvárszerepléssel
történt volna – mert Kiss Pétert igazán
nehéz volna elképzelni maratonfutás
közben, úszósapkában és öltönyben
(igaz, ez Gyurcsány esetében is erős határeset volt a pojácaság és debilség között), vagy éppen amint oldott légkörben lazul el mondjuk a Hajógyári-sziget alkalmi lakóinak
mámoros társaságában.
SZÁMSZAKI
JÁRTASSÁG
Gyurcsány Ferenc azzal
debütált a közéletben,
hogy haladéktalanul átalakította a politikai
szótárat. Még csak tanácsadó volt, amikor
Medgyessy Péter szíves
felhasználására kitalálta: a szocialista–liberális koalíció ne baloldali
kormányként határozza meg önmagát, hanem nevezze magát
nemzeti középnek. E
szóösszetételt egyébként először Csurka István használta a rendszerváltás idején. A Ká-

dár-korszak ünnepelt drámaírójából
lett politikus (szerzőnk itt méltatlan
oldalvágást kívánt elhelyezni a Magyar
Igazság és Élet Pártja elnökének testén,
amitől lapunk ünnepélyesen elhatárolódik – a szerk.) ezzel arra kívánt utalni, hogy a Magyar Demokrata Fórumnak ezen a fedőnéven kellene társulnia
a rendes, népinemzeti szocikkal, és kívül rekeszteni a – juj! – kozmopolita
elemeket a kormányból.
Amikor látták, hogy a nemzeti közép nem jött be, Gyurcsány – mert elolvasott, majd legott lefordíttatott egy
könyvet a nemzetközi baloldali progresszió akkor éppen kurrens szerzőjétől, az angol Anthony Giddenstől – valamiféle harmadik utat kezdett emlegetni. Még mielőtt azonban körvonalazta volna, hogy mi a rossebet kell
ezen a szóösszetételen érteni – mert
hogy ne tévedjünk: a brit politikatudós
a „third way”-t aligha a Szabó Dezső-i
vagy Féja Géza-i értelemben használta
– hősünk már tovább is lapozott a szótárban, és a polgári baloldal kifejezést
dobta be a köztudatba.
HIRDETÉS

Ez a halmozott identitászavar nem
véletlen. Ha ugyanis a szómágián túl
tüzetesebben szemügyre vesszük a
Gyurcsány-kormány eddigi intézkedéseit, azt látjuk, hogy a miniszterelnök
kétségtelen verbális leleményesége a
gyakorlati lépésekben nemigen köszön
vissza. A politikus ugyanis amellett,
hogy kommunikációja ritkán lép túl az
Orbán-kormánytól ellesett ötleteken
(ilyen-olyan programok meghirdetése,
telefonos kampány, stb.), úgy viselkedik, mint egy igyekvő főkönyvelő: lázas
ügybuzgalommal old meg apró-cseprő
ügyeket, kérdezi az emberek véleményét jelentéktelen kérdésekről, miközben láthatóan nem sok elképzelése van
az általa irányított ország jövőjéről.
„Bár tudom, hogy sokak szerint ezzel
lealacsonyítom a politika feladatát,
mégis azt mondom: sokkal inkább üzleti tervezés, mintsem lánglelkű jobbítás szándékának kérdése” – nyilatkozta
egy alkalommal a miniszterelnök, s ha
valakinek, neki el kell hinnünk: konyít
valamicskét az üzleti tervezéshez.
Csak persze az a kérdés, hogy miközben abban magunk is lelkes hívéül szegődünk, hogy a jobbítás lánglelkű szándéka önmagában egy összekarcolt Korda György-bakelitlemeznél is kevesebbet ér – egy ország irányításához elegendő-e a számszaki ügyekben való jártasság, avagy valami több is kell.
LETŰNT KERESZTÉNY
KÖZÉPOSZTÁLY
Mert ilyeneket mindig könnyű mondani, hogy: „A jobboldal ki akarja békíteni
és egy akolba kívánja terelni az egyre izmosodó polgári közepet a letűnt keresztény nemzeti középosztályok maradékával, míg a baloldal a plebejus alsó osztályok képviseletét is vállalva a munka és a
tőke történelmi kompromisszunmának
megkötésére tesz kísérletet.” Vagy: „Ahhoz, hogy az emberi tőkébe intenzíven
beruházó, az új típusú információs kirekesztéssel szemben fellépő állam létrejöhessen, a felül lévőknek le kell mondani-
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uk örökölt kiváltságaik jelentős részéről.” Aztán: „A polgári Magyarország
nem polgári vízójával szemben egy szabad köztársaság igazságos társadalmának víziója áll. Több jog, több felelősség,
több lehetőség.” És még egy: „Demokrácia és igazságosság: e két elv együttes érvényesítése különbözteti meg a kommunistáktól és a konzervatívoktól az
MSZP-t.”
Amint azonban a Gyurcsány Ferenc
által íróasztal mellett megszövegezett
(és a Népszabadságban 1998 után rendre közzétett) kiáltványok elvi mondanivalóját a gyakorlatba is át kellene ültetni, rögvest hibádzik a dolog. Mert hogy
a kormányrúd mellett azonnal szembesül az ember a miniszterelnöki tevékenység megannyi korlátaival, hogy kapásból
csak hármat említsünk: a rendelkezésre
álló anyagi eszközök csekély voltával
(magyarul: kevés a pénz), a koalíciós
párt által támasztott feltételekkel, s nem
utolsósorban a saját tábor rakoncátlankodásával.
A saját tábor megrendszabályozásához pedig a miniszterelnök az első
adandó alkalommal a szocialisták

szempontjából kudarcos köztársaságielnök-választás utáni rendkívüli kongresszuson hozzáfogott.
Amit pedig mondott, azt nem tették zsebre a küldöttek: „Nem fogok
arra hivatkozni, hogy mit akartok ti,
megyei elnök barátaim. Nem! Azt fogom mondani, hogy mit akarunk mi,
mi kell ahhoz, hogy győzzünk, melyikünknek mi a dolga, kitől mit várok és
mikorra. Nem fogok félni megvívni a
konfliktusokat. Hangos emberek, helyi
erős emberek el kell hogy fogadják:
közös pártban vagyunk, amelyet az
Országos Választási Bizottság és az elnökség vezet, ahol a politikai ügyeket
demokratikusan meg lehet vitatni, de
a végrehajtás nem vitát, hanem cselekvést igényel. Ha az OVB dönt, nem
fogom megkérdezni a barátaimat
sem, akiknek sokat köszönhetek ebben a pártban, hogy egyetértenek-e
vele. Azt fogom mondani, hogy hajtsd
végre, és gyere vissza két nap múlva,
hogy készen vagy.”
Roma locuta, causa finita. Magyarul, szabad fordításban: mindenkinek
pofa be!
– ZS. ZS.
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Nagy Feró az Illésről, a kezes rókáról és a barna gidáról

Ne szórakozzunk már!
Ufi: Idén is felléptetek a Szigeten. 25 évvel ezelőtt ugyanezen a helyszínen, a
Fekete Bárányok koncerten vívtátok ki
a szélesebb közönség és a hatóságok figyelmét. Mikor volt jobb színpadon állni?
N. F.: Nincsen nagy különbség. Ennek
is megvan a varázsa, meg annak is. Akkor például tudtuk, hogy mit nem. Ma
is tudjuk, csak már nem merjük annyira mondani.
Ufi: Miért?
N. F.: Abban az időben az ideológiával
lehetett vitázni, dicsérni vagy éppen
ízekre szedni. Egyértelmű kor volt. Ma
már csak a pénz beszélget a pénzzel.
Más okból, de ugyanolyan rossz körülmények között lehet zenélni is.
Ufi: Augusztus közepén ikszedszer is elbúcsúzott az Illés zenekar. Ezt is ezzel
magyaráznád?
N. F.: Ennyi búcsút én még nem is láttam. 30 éve búcsúznak. Az Omega ebből a szempontból tisztességesebb. Az
Omega van. Nyomják, amíg bele nem
döglenek. Ez a rock and roll. Az Illésnek
persze meghatározó szerepe van a ma12

gyar könnyűzenében, de ez a sok búcsúzkodás nevetséges. Fogadjunk,
hogy ha előveszek 38 milliót, haló poraiból is feltámadna a legendás Illés,
most, hogy végleg elbúcsúzott.
Ufi: Az egyetlen zenekar volt, mely 40
éven keresztül ugyanabban a felállásban játszott. A Ricse már nem ugyanaz.
N. F.: Mondanivalójában nem más. Én
írtam a szövegeket, a zene felét is.
Most, hogy a Géza játssza vagy a Sanyi,
majdnem mindegy. Az Illést is a Szörényi meg a Bródy határozza meg.
Ufi: „Eljátszanám nektek a nagy ellenállót, / akkor fognék lapátot, majd ha
hülye lennék.” Feró olvasatában így szól
a Ha én rózsa volnék című örökbecsű.
Bródyval, vagy csak az érzelmes dallal
van gondod?
N. F.: Ez egy népdal, nem szerzemény,
amit zseniálisan dolgozott be a popzenébe. Nem Jánossal, inkább a dal „sugallmányával” van bajom. Nem szeretem, mikor egy nemzedék felkap valamit, boldog örömmel elkezd lobogtatni egy zászlót. Aztán kiderül, hogy
nincs is zászló. Egyébként pedig az a

dolga, hogy lobogjon. Krisztus sem
volt kifeszítve boldog.
A Kis Hercegben van valami olyasmi,
hogy a róka azt mondja, megszelídítettél, most már felelősséggel tartozol értem. Épp erről szól az élet, szerencsétlen vadállatból csináltak egy kezeslábas
jószágot, meg lehet simogatni, de akkor ki fogja ellopni, megenni a tyúkot.
Az Isten nem erre találta ki. Azt mondja Saint-Exupéry, a lényeg nem látható.
A fenét nem, igenis látható. Csak nem
merünk beszélni róla. Nem szeretem a
hazug meséket, a hazug beállításokat.
Ufi: A magadfajta szókimondó emberekre nem lehet nem figyelni. Az állambiztonság évtizedekig figyelt. Kikérted a
levéltárból a rád vonatkozó anyagokat?
Egyáltalán érdekel a dolog?
N. F.: Elsősorban az ügyvédemet érdekli. Ő nézte meg a papírokat. Én féltem egy kicsit a dologtól, attól, hogy a
saját zenekaromban találok besúgót.
Ha kiderült volna, még most is magam
alatt lennék. De nem volt. Valószínűleg
őket is megfigyelték. Ezután pedig már
annyira nem érdekel.
Ufi: Pedig politikai karriert is lehet alapozni a nagy ellenálló mítoszára.
N. F.: Meg politikai célokra felhasználni. A Vikidál-ügy is úgy indult, hogy állítólag egy bulin azt énekelte, hogy felkelt a napunk, Viktor a mi urunk. Óriási bűn, rögtön elindult a suttogó.
Egyébként ekkor én már tudtam, hogy
az volt, mert az iratokból kiderült.
Előtte is, utána is jóban voltunk. Annak örülök, hogy végre átjött a jobboldalra. Mert nem mindig volt ám itt.
Ufi: Ahogy te is a kezdetekkor az
SZDSZ-ben hittél.
N. F.: Hatalmas SZDSZ-es voltam, mert
a legradikálisabb párt volt. Aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy valami
nem frankó. Az MDF győzelmét én
veszteségként éltem meg. Jöttek ezzel a
nyugodt erő szöveggel, én meg ideges
voltam, szerettem volna gyorsan, radikálisan átalakítani mindent. Ezzel
együtt naivan azt hittem, hogy az ellen-
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zék konstruktív lesz. De azóta sincs a példa: több mint fél évig egyezkedtünk
két oldal között semmiben egyetértés. a hanglemezgyárral, már szerződésünk
Ufi: Mint ahogy Csepregi Éva és Nagy volt, hogy kiadnak tőlünk egy nagyleFeró között sem. 1990 környékén az Er- mezt, csak előtte fél évig ne játsszunk.
dős Péter által futtatott Neoton Famíliá- Aztán kiderült, hogy nem akarnak
ra utalva azt mondtad, hogy a politikai semmiféle lemezt. Az első korong
változásokkal leáldozik az Évike-zenék- 1988-ban jelent meg magánkiadásban.
nek is. Fenntartod?
Ufi: Aztán már nem volt megállás. Még
N. F.: Óriási tévedés volt részemről. Egy a TV2 Dalnokok Ligájában is szerepeltél
közepes teljesítményű énekesnő uralta műbírálóként. Most a Megasztár zsűriMagyarországot
jében szeretnének
két évtizedig. Szelátni. Ferót magágény Cserháti Zsuval sodorja a
Hatalmas SZDSZ-es voltam,
zsa ebbe halt bele. mert a legradikálisabb párt volt. showbiznisz?
Erdős hajtotta a fiN. F.: Állj! Még fel
Aztán nagyon gyorsan kiderült, sem kértek. Csak a
atal Évit, jó is az,
hogy valami nem frankó
de azt nem értem,
közönség szavahogy miért kellett
zott rám. De már
a többi zenészt,
ez is baromi jó.
énekesnőt lesöpörni a pályáról? Katona Hogy úgy gondolják, meg merem
Klári, Kovács Kati, Zalatnay is el lett mondani a véleményemet. Neked is eltüntetve.
mondom a véleményemet az Illésről,
Ufi: Téged pedig szabályosan ütöttek a ami lehet, hogy sértő, de hát szerintem
Tolnai utcai kapitányságon. Ez fájt job- ez az igazság.
ban vagy a háttérbe szorítottság?
Ufi: A keményen megmondós Ferótól ez
N. F.: Erdős Péter intellektuális alkat a szerep nem áll túl messze.
volt. Az ő ütései fájdalmasabbak vol- N. F.: Érdekes ez az egész műfaj. Néha
tak, mert a lelkedet érték. Csak egy nagyon elcsodálkozom. Odajön egy

N

AGY FERENC énekes, gitáros, zeneszerző.
Letenyén született 1946. január 14-én,
erdélyi menekültként. Tanulmányait a
Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán fejezte be.
1963-tól 1970-ig a Richmond heads majd a
Zárvatermők tagja. 1970-től 1981-ig a Beatrice
frontembere. 1981-től 1985-ig az Ős-Bikini frontembere. 1983-ban Laborc szerepét alakítja
Szörényi és Bródy „István, a király” rockoperájában. 1985-től szólista. A Rock Színház Hairjében Berger szerepét játsza. 1986-ban átdolgozza a Hamletet. Az Egyetemi színpadon mutatják be tíz napon keresztül.
Eközben koncertezik a Beatricével. 1989-től a Garázs című rádióműsor
vezetője. A Musica Hungarica könnyűzenei fesztivál, majd a Rockkalapács
munkatársa és műsorvezetője. A Ford Fairlane kalandjai című film szinkronhangja. 1990-ben országgyűlési képviselőjelölt. 1992-től a Magyar
Rockszövetség társelnöke. 1992-ben Szörényi és Lezsák Attila, Isten kardja
című rockoperájában Önögész hadvezért alakítja. Erőteljesen szerepet vállal a politikában, ezért évekig háttérbe szorul. 1999-ben szakít a MIÉP-pel
és a politikával. Mindmáig koncertezik a Beatricével.
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ember, és azt mondja, az ő ereiben néger vér folyik. Mondom neki, ne hülyéskedj. Nagydarab fehér gyerek, szakáll, minden, játssza a rappet. Nem érdekes, neki a szíve néger, és megsértődik. Nejlonnéger. Mondhatom, hogy
nagyon szeretem a funky zenét vagy a
rappet, de miért kell másnak lenni az
embernek, mint ami?
Ufi: Többen kiszállnak a műsorból, a
pálya adott. Ha felkérnek, vállalnád?
N. F.: Többekről azt sem értem, mit
kerestek eddig ott. De azt hiszem, ha
felkérnek is, inkább nemet mondok.
Féltem ezeket a gyerekeket. Inkább
nem adom a tönkretételükhöz a nevemet, meg a véleményemet sem kell
hozzáigazítanom a fő szponzorok lelki
világához.
Ufi: Ki támogassa akkor a feltörekvő tehetségeket, ha nem a multik? Talán a
PANKKK-ban utazó kulturális minisztérium?
N. F.: Én háromszor mentem neki ennek a dolognak, szóval hadd legyek
szkeptikus. A rendszernek nem a tehetségek felkarolása az érdeke. A mindenkori hatalom politikailag akarja integrálni ezeket a zenekarokat, aztán
majd be fogja nyújtani a számlát. 1981ben Tatán a KISZ-táborban ott volt
Tóth Dezső akkori művelődésügyi miniszter, Erdős Péter, Bors Jenő, mindenki, aki a zenei életben számított. Már
akkor ment a könnyűzene becserkészése, állami elismertetése.
Ufi: Az Illés munkáját Kossuth díjjal
méltatták.
N. F.: Meg is érdemelték, ez rendben
van. De mi van azokkal a zenészekkel,
akik nemhogy Kossuth díjat nem kaptak, de még útlevelet sem? Marha tehetséges zenészek, akik azóta már elindultak az alkoholizmus útján. Velük mi
lesz? Ez vonatkozik a PANKKK-ra is, a
Megasztárra is. Amíg hasznot hozol,
csak addig kellesz. A sztárság személyiségromboló hatása hihetetlen. Ez az
egész a könnyű siker lehetőségét csillantja fel. Hiába neveltek engem arra,
13
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hogy aki rendesen dolgozik, az megtalálja a számítását. Hazugság. Nem találja meg! Eltengődik valahogy, vesz egy
használt Suzukit, ennyi. Caramel meg
Oláh Ibolya jók, de rajtuk kívül rengeteg tehetség van ebben az országban.
Mint ahogy rengetegen vezetnek marha jól autót, mégsem lesz többségükből autóversenyző.
Ufi: Döntő egy zenekar pályáján, hogy
játsszák-e számaikat a rádiók. Neked
ma is műsorod megy a Másik Rádión.
Milyen alapon válogatsz?
N. F.: Nem nagyon játszunk ismeretlen
szerzőktől. Ezzel együtt azt mondom,
sose bízzunk a saját ízlésünkben. Bár
én rock and roll-műsort csinálok, de
ha bejön egy ifjú Vangelis vagy egy magyar Michael Jackson, és a közízlést
sem sérti túlságosan, akkor bemutatjuk. Már az nagyon dicséretes, ha egy
fiatalember nem autófeltöréssel, hanem egy gitárral vagy számítógéppel bíbelődik.
Ufi: A rendszerváltozás idején közszolgálatilag hörögted a jeee-ket a Kossuth
Rádió Garázs című műsorában. Aztán
kirúgtak. Kiderült, hogy nem jó az orgánumod?
N. F.: Az volt a baj velem, hogy politikailag állást foglaltam. Öt évig ment a műsor. Ezért állami díjat is kaptam 1999ben. Jött a szöveg, hogy ezektől te átvetted? Nem különösebben érdekelt,
mint ahogy maga a díj sem, de jólesett.
Ufi: Játszottatok a Magyar Szigeten is,
ahol az R-GO színes bőrű gidájának testi épségét nem tudták a rendezők garantálni. Mi lehetett a baj a kislánnyal?
N. F.: Minden koncerten vannak rendbontók, amit aztán a liberális sajtó szélsőségeseknek nevez, pedig szimplán
marhák. Nem hiszem, hogy ideológiailag
komolyan gondolják, amit hangoztatnak. Lehetett ez provokáció is. Egyébként én is szívesen beszéltem azzal a pár
emberrel, hogy hogyan is gondolták.
Ufi: Mit csinálnál, ha a Beatrice dobosára rámutatnának, hogy az a csávó itt
inkább ne doboljon?
14
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Én nem álltam senkivel
szemben, mégis úgy vagyok
elkönyvelve, mint a rock
fenegyereke. Ugyan, mondjanak
már egy igazi balhét. Nem volt
csirkedarálás, semmi
N. F.: Nem lépnénk fel, azonnal elmennénk onnan. Ez nem lehet kérdés. Nem
értem a Robit. Mi az, hogy a csapat többi tagjának a gázsija miatt nem tehette
meg, hogy otthagyja az egészet? Nekem
a kollegám a zenekarban nem eladó.
Akkor a Deák Bill Gyulával sem léphet
fel senki, mert cigány? Az egyik legjobb
barátom. Ne szórakozzunk már.
Ufi: Csőzik László, az SZDSZ Új Generáció vezetője az IDF és a Fidelitas elnökét
is elhatárolódásra szólította fel.
N. F.: Ez a szokásos baloldali szurkálás.
Utána meg majd az jön, hogy álljon ki
Orbán Viktor is, és ő is határolódjon el.
Különben is, mit ugrál egy ekkora szervezet? Odaküldtek néhány hangoskodót provokálni. Egyébként én tudom,

hogy kik voltak, csak nem adom ki a
neveket.
Ufi: Jobb vagy baloldal?
N. F.: Állítólag a kopaszok voltak. Szabó Dezsőt kellene olvasniuk. Aki nagyon kiabál, nagyon lengeti a zászlót,
az mind gyanús. Ezzel együtt az ügy kicsit túl lett lihegve.
Ufi: Sokak szerint a Beatrice – ha más
összefüggésben is – elég balhés társaság
volt, egy időben. Téged is az ellenkezés
tett ismertté nem?
N. F.: Én nem álltam senkivel szemben,
mégis úgy vagyok elkönyvelve, mint a
rock fenegyereke. Ugyan, mondjanak
már egy igazi balhét. Nem volt csirkedarálás, semmi. 1978-ban azt énekeltük, hogy Jerikó falai leomlanak, az
emberek között leomlanak a falak. Erre
bevonult a rendőrség, elöl elkezdték
verni a fiatalokat, minket meg leküldtek a színpadról. A másnapi lapokban
aztán az jelent meg, hogy botrányos
koncert, a rendőrségnek kellett beavatkoznia. De mi volt a botrány? – kérdem én. Azért akasztották rám a fenegyerek kifejezést, mert többször elvitt
a rendőr. Azóta sem tudom, miért.
Ufi: Most is bíróságra járkálsz.
N. F.: Az más. Arató András beperelt
személyiségi jogainak megsértése miatt. Az egyik bulvárlap elkezdett ügynökügyben nyomozgatni. Megjelent
három kép is: Vikidál, Pataki, Nagy Feró. Cím: szorul a hurok Dalos körül. Erre mondtam, hogy elmentek ti a…
Most azt kell most bizonygatnom a
tisztelt bíróság előtt, hogy ezek a besúgások mit ártottak nekem. Tízen súgtak rólam, ez mit ártott? …de ez legyen
a világ szégyene.
Ufi: Kell-e üzenni a mai világban a dalok szövegével, vagy elég, ha szórakoztató?
N. F.: Hát, mindkettő nagyon fontos.
Olyan nótákat kell írni, ami évtizedekig
működik. El kell mondani, ami benned
van. Hogy én meddig csinálom még?
Nem tudom, talán a sírig.
– AMBRUS BALÁZS
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Várbeli világökörség
Az UFi kulturális potenciálját erősítendő, beszéljünk most
az építészetről. Budapest mai építészetéről. Előre szólok,
nem kutyagumis utcák és kopott háztömbök miatti
sirámokat olvashatnak az alábbi írásban. Megtette azt
már mindenki, mégse történt semmi, és „mégse jött a
turista, akkor se meg most se” (Bëlga).

N

os, aki járt már a Várban, az a
Királyi Palota felé mindenképpen elhaladt a volt Honvédelmi Minisztérium szétlőtt épülete mellett. A feketéllő falak és betört ablakok
mellett elsétálva szinte fél az ember,
hogy egyszer csak előbukkan egy
hószakállú partizán, és elénk dob egy
Molotov-koktélt, mert még nem szóltak neki (lásd: Kincs, ami nincs).
Lehet, hogy a város építészetét is
ilyen veteránok irányítják? Meg kellene
kocogtatni irodájuk ablakát, mondjuk
egy billentyűzettel, hogyaszongya:
megmondanák, mikor ért véget a II. világháború? Hahó, hatvan éve, tessék
felébredni, ott integet a tévében
Putyin és Bush a Vörös téren. Hatvan
éve áll a Világörökség részét képező
Várnegyed kellős közepén a Rom. No,
de lehet, hogy valaki mégis szólt nekik:
a minap kiírtak egy pályázatot, hogyan
lehetne hasznosítani az épületet: itt az
első helyezett látványterve, és egy idézet a zsűritől (forrás: epiteszforum.hu):
„Egy nagy, rózsaszínű test lebeg a
ház, a romok fölött! Elsőrangú ötlet,

szépen kidolgozott, emlékezetes épület” – ezekkel a szavakkal dicsérte a
zsűri Kis Péter és társai munkáját,
amely elsősorban merész, az eredetit és
az újat sajátos ötlettel egybekapcsoló
megoldásával nyerte el a bírálóbizottság elismerését”.
Csöbörből vödörbe: a „test” hátulról
hágja meg a szerencsétlen épületmaradványt, de nézhetjük betonszájnak
vagy akár atombunkernek is.
Költői kérdések következnek: miért
van az, hogy a mai építészek egy része
nem tisztel se hagyományt, se városképi egységet? Csak mennek a saját
kockafejük után, és kockákat tesznek

ide-oda a városba. Miért van az, hogy
az átlagemberek jobb ízléssel rendelkeznek, mint ők? És nem a modern
építészettel van bajunk (pl.: a Dózsa
György úti biztosítószékház formabontóan eredeti, ötletes terv), hanem a helyszín lehetetlenségével.
Ilyen a Nemzeti Múzeumot a Kálvin
felől eltakaró fantáziátlan üvegdoboz, vagy az Akadémiára ráhajló,
Spenótpalotának nevezett építészeti
Shrek (a Vörösmarty téri Elizélt-palotától már megszabadult a város).
Ilyen gólem-ház kell nekünk a Várba
is?
Az Ízlésrendőrség feljelentésének
helyt adva, három hónap letöltendő
legózásra ítéljük tervezőiket, helyettük
meg én kérek elnézést.
– R. G.

Pályázati felhívás
A Fiatal Írók Szövetsége ebben az évben is meghirdeti alkotói pályázatát. A
pályázatra olyan, 25. életévüket be nem töltött alkotók jelentkezhetnek
vers, széppróza és dráma kategóriákban, akik önálló kötettel még nem rendelkeznek. Az első helyezettek önálló kötet megjelentetésére kapnak
lehetőséget a Fiatal Írók Szövetsége FISZ Könyvek sorozatában. Pályázni levélben elküldött kötetnyi kézirattal lehet, melyhez a szerző (elérhetőségeit is tartalmazó) önéletrajzát mellékelni szükséges.
Pályázati határidő: 2005. október 15. A pályázatot neves irodalmárok és a FISZ
Könyvek sorozatszerkesztői bírálják el. Eredményhirdetés a FISZ honlapján
(www.irok.hu) várható 2006 elején. Postacímünk: FISZ, 1397 Budapest, Pf.: 546.
A FISZ fenntartja a jogot arra, hogy – minőségi okokból – egyes díjakat nem
oszt ki. A szervezők kéziratot nem őriznek meg és nem küldenek vissza, kivéve
ha a pályázó felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot mellékel. Ajánlott,
hogy a pályázó e-mail címet is közöljön, a gyorsabb értesítés érdekében.
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A katalán radikálisok
hamiskás mosolya
Akárcsak Baszkföldön, Katalóniában sem egyszerű a helyzet. Katalóniában jelenleg hárompárti baloldali koalíció
kormányoz, amelynek legfontosabb tagjai a függetlenségpárti katalán radikálisok. Az ERC mintha 2003-ban elért sikere után sem elégedne meg az elért eredményekkel, vezetőinek folytonos figyelemfelkeltő ténykedésével, hol meghökkentő, hol polgárpukkasztó kijelentéseivel szakadatlanul napirenden tartja a függetlenség célját, és a választási
hadjárat után is igyekszik tovább népszerűsíteni a pártot.

16

rulása nélkül népszavazást rendeznek az
alaptörvény bővítéséről.
A kormányfői döntés nyomán kitörő
nyilatkozatháború elültével 2004. január
végén máris nem várt szenzációt hozott
az általános választások hadjáratának
kezdete. A katalán radikálisok sikerének
kovácsa, a párt vezetője január elején titokban találkozott az ETA vezetőségével.
A találkozó rendeltetését egy február közepi videófelvételen tett bejelentés igazolta: az ETA, azért cserébe, hogy a katalán radikálisok kiállnak a baszk függetlenség és a betiltott Batasuna – az ETA politikai szárnya – mellett, megkíméli
Katalóniát a merényletektől. (Tény, hogy
mind a mai napig nem követtek el me-

Fotó: MTI/AP/ETB
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2003 november közepén tartott
katalán tartományi választások
nagy meglepetést okoztak: Jordi
Pujol 23 évig megszakítás nélkül kormányozta mérsékelt nacionalista pártjával
(CiU) Katalóniát, de történelmi vereséget szenvedett ezeken a választásokon.
Hiába szerezte a második legtöbb szavazatot, jócskán előretörtek az 1996-ban
még nem sok vizet zavaró katalán radikálisok. Mivel egyik nagy helyi párt – a
mérsékelt nacionalista (CiU), és a katalán
szocialista (PSC) – sem érte el az abszolút többséget, de egyikük sem akart kisebbségi kormányt alakítani, ezen az eddig jelentéktelen párton múlt, kivel is köt
koalíciót. Az ERC élt is az alkalommal, és
némi mérlegelés után a baloldali koalíció
mellett döntött. A közös baloldali kormányprogram legfőbb célja a német
mintájú föderális állam, egy másik fontos
pontja értelmében népszavazást rendeznek majd a tartomány módosítandó
alaptörvényéről. José María Aznar, az akkori kormányfő dühödten és azonnal reagált, mert a mérsékelt nacionalistákkal
kötött megállapodásuk alapján nem bővítették volna az alaptörvényt. Aznar viharos gyorsasággal módosította a spanyol büntető törvénykönyvet: börtönbüntetést helyezett kilátásba mindazoknak, akik a madridi parlament hozzájá-

rényletet Katalóniában. A többi, néppárti
kormányzású katalán nyelvű országrészre
nem vonatkozott a nyilatkozat.) Aznar
kihasználta a kecsegtető alkalmat, és
másfél hónapig tartotta napirenden az
ügyet, de nem érte el egyik célját sem:
nem bomlott fel a katalán baloldali koalíció, nem mondott le Carod Rovira a
párt vezetéséről, és nem gyengült meg a
spanyol, illetve a katalán szocialisták szövetsége sem. Sőt, az ERC a madridi merényletek után még jobban megerősödött, és újra a mérleg nyelvének szerepét
játszotta José Luis Rodríguez Zapatero
kormányának megalakulásában: szavazatai nélkül nem alakulhatott volna meg
Zapatero kisebbségi kormánya.
A magát marxistának, de nem ortodox kommunistának valló Carod Rovira
kiváló szónok, és ígéretes pálya előtt állt
a 2003-as tartományi választások után.
Bár Pasqual Maragall, a katalán szocialista miniszterelnök eltávolította a katalán
kormányból, mert tudta és beleegyezése
nélkül akart tárgyalni az ETÁ-val, nem
tett le fő céljáról: 2007-ben meg akarja
szerezni a tartomány vezetőjének posztját. Még azt kell tudni Josep Lluís Carod
Roviráról, hogy 1991-ben részt vett a katalán ETA, a Terra Lliure önfelszámolásával végződő hosszú tárgyalássorozatban.
A szervezet tagjainak jó része aztán belépett az 1931-ben alakult Radikális Köztársasági pártba, amelyet 1996 óta már
ő irányított.

Hamiskás mosoly a maszk alatt

t

Carod Rovira és Pasqual Maragall tavaly nyár óta felváltva követ el többé-kevésbé véletlen (diplomáciai) bakikat: először gondolkodóba ejtették a madridi
kormányt a katalán görhokicsapat önálló
csapatként való nemzetközi szereplésével.
Aztán karácsony előtt a 2012-es madridi
olimpiai pályázat ügyében vihart aratott
Carod Rovira könnyelmű – és inkább
szándékos – kijelentése a rivális Párizs jelöltsége mellett, nem is minden következmény nélkül: a spanyol megrendelők jó
része érzékeny csapást mért az egyik legkelendőbb katalán termékre, mert bojkottálták a katalán pezsgővásárlást.
A kormányzópáros májusban követte
el talán legnagyobb ballépését: hivatalos
izraeli útjukon a nyíltan ateista Carod
Rovira töviskoszorúval fényképeztette le
magát, a félszigeti hívők nagy megbotránkozására. Ezt még azzal is megtetézte,
hogy azért nem ment el egy megemlékezésre, mert a katalán nemzeti lobogó helyett a spanyol zászlót helyezték el koszorújukon. A spanyol szocialista kormányfőnek, Rodríguez Zapaterónak minden
esetben le kellett nyelnie a békát, mert

egyszerűen szüksége van rájuk. Carod
Rovira tudatosan használja ki azt a tényt,
hogy Rodríguez Zapatero, a spanyol kormányfő tavaly márciusban kisebbségi
kormányt alakított. Legfrissebb ellentétük a most zajló autonómia-bővítő tárgyalások során bontakozott ki. Az ERC
többet akar belefoglalni a módosítandó
alaptörvénybe, mint amennyit elfogadna
az eszmerokon madridi kormányfő –
alkotmányjogászok szerint 21 helyen sértik a hatályos spanyol alkotmányt, és az
egyik vitatott pont a nemzeti önrendelkezés, valamint a nemzet szó belefoglalása a statútumba. Ebből az álláspontból
egyik fél sem hajlandó engedni. Az ERC
már többször kilátásba helyezte, hogy
amennyiben nem az elképzelései szerint
fogadják el az alaptörvényt, nem szavazza meg a következő évi költségvetést.
Zapatero ezért kénytelen más parlamenti szövetséges után nézni, de nem valószínű, hogy talál ilyet, vagy ha mégis, az is
benyújtja a támogatás árát. A katalán ellenzéki oldallal sem teljes az összhang.
Bár tavaly november és március között
konszenzus jött létre az összes katalán

é
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parlamenti párt között az alaptörvény
ügyében, egy korrupciós botrány miatt
véget ért az idill. Az ERC, látva koalíciós
társa, a katalán kormányfő növekvő ellenállását a radikális követelések ellenében, közeledni kezdett a CiU-hoz.
Szeptember végén szavaznak a statútumról a katalán parlamentben, és a spanyol kormány, akárcsak legnagyobb ellenzéke, a jobboldali néppárt attól tart, hogy
a baszk és a katalán autonómia-bővítő törekvések a többi tartományra is átterjedhetnek. Ha az ERC valóban keresztülviszi
akaratát, az alkotmánybizottság szocialista párti vezetője, Alfonso Guerra szavaival
kifejezve felteheti a kérdést: ha nemzet vagyunk, miért nincs államunk?
A katalán kormánynak határoznia kell:
ha nem dolgozza át a statútumot, a központi kormány biztos leszavazza a
Cortesben. Ebben az esetben legfőbb kormányprogramjának kudarca miatt vállalnia kell a felelősséget az urnák előtt: előrehozott választásokat kell meghirdetnie, és
zátonyra futtatja a baszk autonómia bővítését is. Lehervadhat a hamiskás mosoly
Carod Rovira arcáról. – SOBIESKI TAMÁS

Katalónia
adatai

területe: 32.114 km
lakosság: 6,984.2 millió fő
munkanélküliségi ráta: 8,9%
spanyol GDP részesedése: 18.41%
Internet-felhasználás elterjedtsége: 38,81% (forrás: www.elmundo.es)

Parlamenti pártok eredményei a
2003 novemberi választáson
CiU: 46 mandátum
PSC: 42
ERC: 23
PP: 15
ICV: 9

Spanyolország területe: 504.782 km
A tartomány legális bevándorló lakossága az INE (Spanyol Statisztikai Hivatal) 2005-ös adatai szerint: 462.474 fő. Spanyolországban összesen 1.981.933
bevándorló tartózkodik hivatalos engedéllyel Spanyolország összlakossága:
43.197.684 fő (forrás: www.ine.es)

1999-es tartományi választások
eredményei:
CiU: 56
PSC: 52
PP: 12
ERC: 12
ICV: 3

a

1931: megalakul az ERC
1931–39: a második spanyol köztársaság
1932: Katalónia megkapja a korlátozott autonómiát
1936–1939: spanyol polgárháború
1938: a spanyol polgárháború miatt hatályon kívül helyezik a katalán autonómiát, kormánya pedig száműzetésbe vonul
1978: népszavazáson fogadják el az új spanyol alkotmányt
1979: elfogadják az új katalán alaptörvényt
1980–2003: a mérsékelt nacionalista CiU kormányzása Jordi Pujol vezetésével
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Fotó: György Gabriella

megmaradt a házteteteje, és csak a falakat lyuggatta ki a víz.
Berta néni háza ugyanis pont az utca kanyarulatában állt, és a hömpölygő
folyó éppen telibe találta. A szó szoros
értelmében: a portán kő kövön nem
maradt. Minden bútora, edénye, ruhája, fényképe odalett. 8 millió lej megtakarított pénze volt egy tárcában. Másnap ott feküdt a tárca, a szoba helyén,
szépen elhelyezve a ház közepén. Ez a
Nyikó-patak betyárbecsülete. Még szerencse, hogy a lej műanyagból készül,
kimosni, eltépni lehetetlen…

Özönvízi szilánkok Székelyföldről

Fejünk az ár, jaj…

B

ódi Domokos az utolsó simításokat végezte szikvízüzemén.
Már jóval a tél beállta előtt be
akarta fejezni a központi fűtést, és
ahogy a szerelő a csavarokat húzta, arra
gondolt: most végre minden kész, egyelőre nem kell több beruházás. A fiatal
vállalkozó öt évig dolgozott Magyarországon, minden fillért félrerakott, kapott még egy kis szülői segítséget, majd
néhány hónapja kisteherautót, gépeket
vásárolt, aztán elkezdte palackozni és a
környező falvakba szállítani a szódát. Az
üzlet reményteljesen indult, és Domokos arra gondolt: megérte az erőfeszítés, fiatal családja jövőjét lassan bebiztosíthatja. Már a fűtés is megvan, már
csak a termelésre kell koncentrálnia.
A mester összeszedte a szerszámait,
leporolta a ruháját és kezet fogott a
gazdával. Ebben a pillanatban az utcában rendőrautók süvítő szirénái és a
hangosbemondóban recsegő, kétségbeesett hang szólította fel az embereket
a menekülésre. Gondolkodni, észbe
kapni sem volt idő: az utcán dübörögve
és csörömpölve áradt az embermagasságú vízoszlop. Egyenesen nekirontott a
18

szikvízüzemnek, bezúdult az üvegajtón
majd a másik falon keresztül távozott –
sodorva a téglákat, berendezést, frissen
szerelt fűtéscsöveket. Bódi Domokos
másnap megtalálta gépeinek roncsát, a
sártengerré változott utca túloldalán.
Siménfalva dolgos unitárius székelyeiről, és kosárfonó cigányairól nevezetes
kicsi falu a Nyikó partján. A Nyikó,
amely a történelem során eddig leginkább azzal okozott bosszúságot a helybélieknek, hogy nyáron gyakran kiszáradt, így sem mosni, sem itatni nem lehetett benne, most néhány perc alatt
vált fékevesztett, száguldó szökőárrá.
Nem fokozatosan emelkedett a szintje,
hanem a száraz utcára mindjárt két
méteres magasságban zúdult, és semmi
nem volt, ami feltartóztathatta volna.
Berta néni, a falu talán legidősebb cigányasszonya életében először alszik
Iglu-sátorban. Hogy mennyi ideig még,
a jóég tudja. Télre csak befogadják valahová. Csak hát a rokonok is mind hajléktalanokká lettek: szerencsésnek
mondhatja magát, akinek legalább

Szentgyörgyi Albertet a házában érte
az ár. Ép ésszel ugyan nem lehet elképzelni, milyen az, amikor valaki ül a szobájában és egyszer csak egy hömpölygő
víztömeg felragadja a házzal együtt, de
elképzelni
valószínűleg
még
Szentgyörgyi Albert sem tudja. Ő csak
emlékszik arra, ahogy valahogy kivetődött a darabokra törő gerendák, bútorok és falak kavargó börtönéből, és
megkapaszkodott egy deszkában. Hajótörött, a tengertől sokszáz kilométerre… Ahogy sodródott, sikerült
megkapaszkodnia egy fűzfa tetejében.
Az ágak között ketten már ültek. Jó
ideig kiabáltak segítségért, jajveszékelve. Az éjszakában zseblámpával, gumicsónakon katonák keresték a sérülteket, a háztetőkön, padlásokon didergőket. „Kik vagytok? Hányan vagytok?” –
ordították. Alig hallották egymás hangját a zúgó víztömeg, a kétségbeesetten
bömbölő, fuldokló állatok, a fáknak
csapódó, sodródó tárgyak, hulló cserepek zajától. Albert és egy másik helybéli mondta a nevét. „Ki vagy?” Kérdezték
a harmadikat, mert az idegen volt, nem
falubeli. Az nem tudott válaszolni. Csak
ernyedten nézett, aztán elengedte az
ágat, és az ár elragadta.
Nyikómalomfalván a kilenc gyermekes
Magyari család egyik lánya kisgyermekével kirohant a házból, és a dombok
felé futott. De a víz hátulról elgáncsol-
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ta őket, és a gyermekét szorongató nőt
pörgetve sodorta magával. Ötven méter után aztán meggondolta magát, és a
bokrokra dobta áldozatait. A szomszédok ott álltak, és partra húzták őket.
Csodálatos módon semmi bajuk nem
esett. Bent a házban ugyanekkor a kisebb gyerekek a hánykolódó bútorokba
kapaszkodtak, miközben bátyjuk egy
ablakon besodródott, méteres fadarabbal ütötte a mennyezet deszkáit, hogy
aztán azon egy lyukat tépve feldobálja
testvéreit a menedéket jelentő padlásra. Magyariéknak mindene odalett,
csak az életük maradt meg. De az ár levonulta után, reggel a kertjükben a fán
egy holttestet vettek észre: valamelyik
falubelijüket tette le oda a víz.

Az első reggelen az emberek dermedten álltak, és nézték, ami életük munkájából megmaradt. Romok, szemét, és
végtelen sártenger. Ebből kell kivakarni
a dolgaikat, és az új életüket. Szólni
senki nem tudott.
Először a tévések jöttek. Aztán a politikusok. Aztán elkezdtek jönni az
adományok. Sokan megmozdultak
azonnal, cégek, jótékonysági szervezetek, önkormányzatok, és egyszerű emberek: először mindenki vizet hozott,
mert az áradás az Erdélyben mindenhol bőséggel fakadó forrásokat is megmérgezte, aztán kenyér jött, és csak
nagy nehezen a tisztítószerek, a fertőtlenítő, a gyógyszer, a takaró, matrac.

Volt olyan idős házaspár az egyik faluban, aki sok napig a vizes földön aludt,
mert egy árva pokrócuk sem maradt.
Közben a falu adományraktárában a
plafonig értek a becsomagolt takarók.
Hiába, no: a polgármester személyesen
szerette volna kiosztani minden rászorulónak a csomagokat. Errefelé 6-8 falu
tartozik egy önkormányzathoz, és mindenhol nagyon sok volt a károsult…
De az összefogás általában példátlanul erős volt: a székelyudvarhelyiek,
ahogy kitakarították saját házaikat,
jöttek segíteni a falvakba, a nyári vakáción lévő középiskolások, egyetemisták közül sokan több napos önkéntes
szolgálatot vállaltak a lapátok nyelénél,
vagy a segélyek kiosztásánál. A román
államfő és a bukaresti média egyaránt
csodálattal és elismeréssel adózott a
székelyek összetartásának és munkabírásának. (Nem csoda: az egyik csatorna a moldvai árvizek kapcsán korábban olyan riportot is bemutatott,
ahogy a lapátoló, nyakig sáros amerikai
egyetemista önkénteseket – főleg lányokat – a kocsma teraszán sörözve
bámulják a helyi férfiak.)
Boros Csaba sikeres üzletember, több
élelmiszerüzlet
társtulajdonosa
Székelyudvarhelyen. Ebben a városban
még nincs hipermarket, ellenben virágoznak a családi vállalkozások. Kedves
magyarországi turisták: itt járva elsőként ne a templomokat, épületeket fotózzátok. Ezek már nehezebb időket is
átvészeltek, állni fognak még sokáig. A
kis üzleteket örökítsétek meg, amelyekben mindig van vevő, az eladók
beszélgetnek a vásárlókkal, és a gazdaság mellett a helyi közösség is erősödik. Ezeknek már csak egy-két évük
van. Aztán jön a fejlődés. Nem számít,
hogy az udvarhelyiek köszönik, így is
jól érzik magukat, és a városuk él.
De addig még Boros Csaba élelmiszerüzletei is virágoznak, és a helyi születésű, egész életével ide kötődő üzletember megteheti, hogy 10-15 munka-
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tárásával és a Príma Rádió – ezúttal
nem tudósító, de segítő – csapatával
egy hétig reggeltől estig járja az árvíz
sújtotta falvakat, és teherautókról meleg ételt, gumikesztyűt, mosógépet, lakósátrat vagy tisztítószerekből álló
csomagokat osszon az embereknek:
egy-egy utcában megállva vagy minden egyes portára bekopogtatva – mikor, kinek, hogy diktálja a szükség.
Igen, egy lokálpatrióta vállalkozó – és
Udvarhelyen sok ilyen van – most még
megteheti, és időt, pénzt nem kímélve
meg is teszi, hogy segít bajbajutott földijein. Kérdés, hogy néhány év múlva,
ha már a helyi vállalkozók, kereskedők
tönkremennek, a hipermarketek meszsziről jött tulajdonosai is megteszik-e
ugyanezt. Reméljük, ezt soha nem fogjuk megtudni…
A magyar kormány tisztségviselője jóleső megnyugvással dőlt hátra foteljében. Ritkán érzett mostanában ilyesmit, érzelgős hangulatba is került, és
hagyta, hogy ez a furcsa melegség eláradjon ott belül. Hát igen: jó adományozni, és jó hallani a székelyektől, akik
eddig megbántottan, felszegett állal
hallgatták érvelésünket, magyarázatunkat, hogy miért: nem, nem és nem;
jó ezektől a furcsa szerzetektől hallani
a hála, a köszönet szavait. Még ha esetleg a cunami srí lankai áldozataira többet is dobtunk össze, még ha arra szervezett is a köztévé gálaműsort, ezek se
legyenek telhetetlenek: azért becsüljék
csak meg, amit tőlünk kapnak. Csak
úgy, hiszen nem lenne muszáj adnunk.
Hiszen egy másik állam polgárai, és így
nem is szavazhatnak. Tényleg, állampolgárság: mi lett volna, ha botor módon igent mondunk, és ha újdonsült
magyar honpolgárok ezreit teszi tönkre egy ekkora csapás? Na nem – gondolta a kormánytisztviselő –, ez a sokat szenvedett kis ország, hála bölcs
előrelátásunknak, ezt megúszta…
– RŐCZEI NORBERT
(Székelyudvarhely)
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Elismeréssel tekintenek a magyar vitorlázókra
• A Kékszalag a legrégebbi tókerülő verseny

Végtelenül vitorlázni
Megjárt már olimpiát, Európa-bajnokságot, a kontinens
nagy vitorlásversenyeit és 2001 óta senki sem tudta megverni a Kékszalagon. Litkey Farkassal, a Lisa kormányosával a Balatonról, a hazai vitorlás-sportról, az esetleges világkörüli tervekről és a rekord-döntésről beszélgettünk.
UFi: Idén ötödszörre nyerte meg a Kékszalagot, az öt győzelmet három különböző hajóval aratta. A hajón vagy az
emberen múlik elsősorban az eredmény?
L.F.: Három feltétele van annak, hogy
valaki esélyesként vághasson neki a Balaton megkerülésének: szüksége van
egy jó hajóra, egy jó csapatra, és fontos
szerepet játszik az időjárás is. Vannak
vitorlások, melyeknek a gyenge szél
fekszik, másoknak csak kifejezetten
erős szélben vannak győzelmi esélyeik.
Mi minden szélben jól teljesítő hajót
vitorlázunk, de a szélsőséges időjárási
viszonyok nem fekszenek nekünk.
UFi: Egyszer már sikerült túlszárnyalnia a Kékszalag szakállas rekordját, a
Nemere II. 1955-ös teljesítményét. Az
eredményt akkor mégsem hitelesítették,
mivel az alacsony vízállás miatt 8 kilométerrel rövidebb volt a táv. Foglalkoztatja-e a csúcsdöntés?
L.F.: Küzdenék érte, ha igazi kihívás lenne, de nincs rá befolyásom, a körülményeken múlik. Túl is van dimenzionálva
a kérdés, az újságírók már délelőtt azzal
hívogatnak, hogy lesz-e új rekord vagy
sem (persze nincs ezzel semmi baj, érthető az érdeklődésük). A leggyorsabban nagyjából állandó északi szélben
teljesíthető a Kékszalag távja, de a verseny akkor a legérdekesebb, ha a változatos időjárás a kapitányok meteorológiai és hajóbeállítási tudását egyaránt
20

próbára teszi. Az idei Kékszalag kifejezetten izgalmas volt, erre mi köszön
vissza az emberre újra és újra a sajtóból? A „nem szerencsés körülmények”
miatt ismét elmaradt a rekord-javítás.
UFi: Mekkora anyagi ráfordítással lehet
ma hozzájutni egy olyan hajóhoz, ami
győzelmi esélyekkel vághat neki a Kékszalagnak?
L.F.: Ha használt vitorlás beszerzésében
és átalakításában gondolkodunk, akkor
úgy 25 millió forintból lehetne abszolút
esélyes hajót csatasorba állítani. Egy új,
valószínűleg verhetetlen hajó megépíttetése körülbelül 70 millióba kerülne, ez
azonban önmagában kevés a győzelem-

hez: csapatra is szükség van, mivel ekkora vitorlást már a kikötőből sem tudsz
kihozni egyedül.
UFi: Mivel állnak rajthoz jövőre?
L.F.: Még gondolkozunk rajta. Úgy látom, a Gardazurra jövőre már nem biztos, hogy megbízhatóan esélyes lesz, nagyon jönnek fel a jollék, ezért nekünk is
váltanunk kell.
UFi: Milyen a magyar vitorlázók nemzetközi megítélése, elismertsége?
L.F.: Ebben a sportban a nem tengeri országok eleve jelentős hátránnyal indulnak, mi ennek ellenére rendszeresen
nagy létszámban képviseltetjük magunkat az olimpiákon, van világbajnokunk,
de Fa Nándor Vendée Globe-on elért
ötödik helyére is emlékeznek még,
ezért elismeréssel tekintenek ránk.
UFi: Önt nem vonzza a nemzetközi
színtér? Nekivágna akár egyedül, akár
egy csapat részeként egy Föld-kerülő
versenynek?
L.F.: Az „egykezes”, Föld-kerülő megmérettetéshez sok mindent elő kell teremteni. Ehhez különleges adottságokra van szükség. Fa Nándor nem csak jó
vitorlázó, de tehetséges menedzser is,
igazi polihisztor, aki hajókat tervez és
épít. Százévente ha egy ilyen ember
születik egy országban. Jó érzés végtelenül vitorlázni, ezért vonz, hogy a Volvo Ocean Race valamelyik csapatában
szerepelhessek, de inkább reális célokat tűzök magam elé.
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UFi: Mik ezek a célok, mivel foglalkozik őszén aztán döntés született arról, hogy UFi: Milyennek látja a balatoni vitorláminden évben lesz Kékszalag, de az ún. zás infrastruktúráját, a sportág hazai
a hétköznapokban?
L.F.: A Hajó Magazint szerkesztem, illet- trapézos hajók csak a páros években áll- lehetőségeit?
L.F.: Ami a feltételeket illeti, jó irányba
ve a Kenese Marina Portban szervezem hatnak rajthoz.
a vitorlás-versenyzői életet. Szeretem a UFi: Idén már 400-nál is többen nevez- megyünk, szépen épülnek és fejlődtókerülő versenyeket, de én már öregfiú tek, ez jónak mondható a hazai vitorlá- nek a magántulajdonú vagy a Balatovagyok, az élsportolók az olimpiai hajó- sok számához képest? Érkeznek-e kül- ni Hajózási Rt. által birtokolt kikötők.
Míg korábban hiány volt kikötőheosztályokban küzdenek. Számunkra a földiek a versenyre?
felkészülés már csak annyiból áll, hogy L.F.: A Balatonon 6600 hajót tartanak lyekből, ma már kínálati piacról beigyekszünk életben tartani korábbi, él- nyilván, a 440 nevező ehhez képest na- szélhetünk. Ugyanakkor sajnos a Balagyon jó arány (ezek közül kb. 150 hajó tonon jóval rövidebb a szezon, mint
sportolóként megszerzett tudásunkat.
például az Adrián, ezért ninUFi: Úgy gondolja, hogy ifjúcsenek charter-flották, amik
kori versenyzői múlt nélkül
leginkább vonzanák a vitornem is lehet valaki sikeres a
lásturizmust. A másik probnagyhajók vetélkedésében?
léma a szélviszonyok kiszáL.F.: Nem, akár anélkül is érhet
míthatatlansága, ami sporel valaki jó eredményeket, de
tolóink felkészülését is megehhez el kell végeznie mindnehezíti.
azt a munkát, amit mi fiatalUFi: A Balatonon jelenleg
korunkban elvégeztünk, ez
csak szigorú feltételek mellett
pedig sok idő. A vitorlázásban
szabad belsőégésű motort
nem csak fiatalként lehet elsahasználni, de vannak, akik
játítani a szükséges reflexeket:
változtatni szeretnének ezen
elméleti és fizikai sport, de az
a szabályozáson. Ön szerint
utóbbin is inkább statikus és
engedélyezni kéne-e a motornem dinamikus terhelést kell
használatot a tavon?
érteni. Sajnos kevés helyen
L.F.: A szabadabb motorvan felnőttversenyző-képzés.
használat támogatói rendMi a Kenese Marina Portban
már megtettük az első lépése- Ebben a sportban a nem tengeri országok eleve szerint külföldi példákat
ket, a tanítványaink szép sike- jelentős hátránnyal indulnak, mi ennek ellenére hoznak fel igazuk alátámasztására, ezek azonban nem jó
reket érnek el.
rendszeresen
nagy
létszámban
képviseltetjük
párhuzamok. A BodeniUFi: Európai összehasonlításmagunkat az olimpiákon
tavon nem tilos a motoros
ban rangosnak számít-e a
meghajtás, de a tó teljesen
Kékszalag?
L.F.: A legrégebbi, egyben az egyik legna- legalább olyan értékű, mint a Lisa), a más jellegű, mint a Balaton, mivel a
gyobb presztízsű tó-kerülő verseny. Magyar Vitorlás Szövetség jó munkát Rajna keresztülfolyik rajta, így folya1934-ben rendezték meg először, a má- végez. A Bodeni-tavon például 30 ezer matosan cserélődik a vize. A Garda-tasodik világháborúig minden páros, azt vitorlás van, ebből 500 szokott indulni. von a szél oldja meg a problémát: amikövetően minden páratlan esztendőben. Előfordulnak külföldiek is a résztvevők kor a vitorlázók számára jó szél van,
Hogy minden évben legyen tó-kerülés, a között, de ez nem jellemző, mivel kö- akkor a motorcsónakázás nem nagyon
‘90-es években kitalálták a Fehérszalagot, rülményes a hajók szállítása és a hazai élvezhető a hullámzás miatt, míg szélamit páros esztendőkben rendeztek és a kikötők sincsenek felkészülve egyszer- csendben a vitorlások maradnak a kiKékszalaghoz képest fordított sorrend- re sok vitorlás vízre helyezésére. Ez ál- kötőkben. Szerintem a Balaton motoben (Balatonfüred–Keszthely–Siófok– talában jellemző más tavakon is, a Gar- ros szempontból jóval kevésbé izgalBalatonkenese–Balatonfüred) kellett ven- da-tó kivételével. Ott a sziklás part mi- mas terep, mint a folyóvizek, ezért
ni a bójákat. Ezzel az volt a baj, hogy a att nincsenek nagy kikötők, a hajók sem sok értelmét látom a szabályok
verseny elején még nem húzódott szét a szárazföldön állnak, viszont nagy daru- enyhítésének, talán az úgynevezett
mezőny, így a Tihanyi-szorosnál rendsze- kapacitással rendelkeznek, így a külföl- lassú hajózást lehetne engedélyezni.
– BALOGH ÁKOS GERGELY
resen hatalmas dugó keletkezett. 2001 di vitorlások sem jelentenek akadályt.
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Bozóki-harcos a kultdzsungelben

Mentőkötél általi halál

F

elvirágoztatni jött a magyar
kultúrát a fiatalos ember, és a
kultúra sűrű szövétneke hamar
ellepte őt. Aztán bozótvágójával csak
előkerült. Mit tett odabenn, a kultdzsungel közepén? És mit látunk ma,
fél évvel később, ha Bozóki tárcavezető fennállásának emlékkönyvébe lapozunk? Néhány kultikus fotót, először
is. „Punk ’s not dead” feliratú pólóban
kaján – és naná! spontán! – szigeti
csocsózás Kókával (háttérben az Illés
zenekar négyötöde elhúz a miniszter
felséges közeléből); gyászszertartást
kémlel egy Wesselényi utcai ablak szalagfüggönye mögül a mogul (Magyarország legrégibb szimfonikus együttese fekszik a koporsóban); Fletó
Fletoviccsal, a táncparkett rémével
mosolyog közös, Nagy Humbugjuk, a
PANKKK beavató szertartásán; az
Operaház színpadán gesztikulál, épp
felkonferálja a very-very new Petrovics
Emil és Müller Péter Sziámiék örök
szövetségét (csak húsz napig nem derül ki, hogy azért megbonthatatlan,
mert nem is létezett), majd szeptember másodikán, ugyanott füttykoncert
és hurrogás a része; végül vakudurrogás közepette pózol a kereskedelmi tévé pórázos gégesztárjainak karéjában,
oklevélátadás után (a szintén újraplecsnizett Darvas Iván nyolcvanéves
fényköre biztos kevésbé hozna szavazatokat). Ja, és egy nevetséges fotósorozat a Royal Szálloda foyer-jában tébláboló, vaníliaöltönyben verejtékező
Bozókiról, aki Ronaldóék kezét kapdosná, pedig nem ő, hanem Imre nevű
névrokona a futballszövetség elnöke…
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Andris első szemeszteréről ez a néhány kép marad. Pár ténykép-aláírás
még, rövid áttekintésül. A kétségtelenül nagy ötlet Sziget Fesztivál 1.8 milliárd forintos költségvetését az államkassza 100 millióval támogatta idén,
ami alig hat százalék ugyan, és a szervezők kevesellik is rendesen, de ha
megnézzük a kimeneti oldalt, mit ad
Isten/Marilyn Manson, hát épp ennyi
Gerendaiék nyeresége a bolton! Magyarán: az egyensúlyát rég és nagyon
elvesztett állami költségvetés finanszírozza a hasznot, ami dicséretes felhasználása közpénzeknek. Most pedig
befigyel a nem éppen lapos tulajdonosi bukszába potom száz milla még, és
a kebelbarát buliminiszter is ott pörgeti a vörös mezű csocsórudat…
Így lett „koszorús miniszter”
Bozókiból, aki a Budapesti Filharmóniai Társaság 151 éves zenekara kapcsán
nem felejtette el a jelképes sírcsokrot.
Hisz ő nem adta oda a szokásos támogatást, ezzel feloszlás-közelbe sodorva
az egykor Mahler, Furtwängler, Fricsay,
Toscanini és Ferencsik által dirigált intézményt. Öreg zeneszerző barátomnak alighanem igaza van: a Bozókinemzedéknek az alternatív, az underground jelenti az elitművészetet. Ezért
tojnak az évezredes alkotásokra, a századok alatt kifinomult „art”-ra. És fennen hirdetik – vagy ami még rosszabb,
sunyin a háttérben – a kultúra
foundraising-szükségállapotát, szedj
össze magadnak egy Medicit, ha olyan
jó vagy, és élni hagyunk. (Sunyin: a
BFTZ tavalyi, másfélszáz éves jubileumi hangversenyén ki állt az operaházi

Fotó: MTI/Czika László

Augusztusban múlt hat hónapja, hogy Bálint-napon letette
a hivatali esküt szeretett kormányunk időrendben harmadik
kulturális minisztere.

Stex and drugs and rock’n’roll
szószéken? Hát Hiller István kultuszminiszter!)
Hol is lennénk, ha művészetpártoló
nagy királyok, politikusok kvázi „állami pénzből” nem áldoznak erre?
Bozóki András regnálása alatt épülhetne-e Nemzeti Múzeum, Tudományos Akadémia, Nemzeti Színház,
Operaház, netán Millenniumi Emlékmű? Vagy Árpád, a punk díszelegne
ott is, az oromzaton?
Apropó, Operaház. A szociálliberális kultúrkorifeusok nem pihentek, sőt, akárki meglássa, három év
alatt sikerült a dalszínházi büdzsé egyharmadát elvenniük – nominálértéken. Hogy a közüzemidíj-parádé és az
áfavisszatérítés szigorítása miatt elvesztett százmilliók hatásáról ne is írjunk. A nemzeti intézmény év végén
csődbe jut a fogatlan zenecézár
Petrovics Emil nélkül is, vele is. És új
vezetőkvartettjével is, ha valaki nem
dob feléjük bankjegyekből font mentőkötelet. (Kik járkálták tele az Operaházat a tavalyi, évfordulós 120. évadban? Hát miniszterelnökünkék!)
De, ha szabad kérnünk, ezentúl már
egyik művészeti ág felé se Bozóki úr hajítsa azt az életmentő övet. Nem hiányzik, hogy bárki megsérüljön. – SZ. O.

p
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Bank, háló,
rácok
A legfrissebb folyóirattermésből most azt szemelgettük ki,
ami idősebb polgártársainkat
megbotránkoztató módon
bontogatja minden eddigi
balhitünket a „Már a régi rómaiak is…” kezdetű narratívákról. Networkanalízis,
gazdasági érdekérvényesítés
és sokác ügyvéd a városházán. Nők is lesznek.
Gaucsík
István:
Gazdasági szervezetépítés és érdekvédelem. A csehszlovákiai magyarság két világháború
közötti gazdasági
szervezetei. Fórum
(Somorja), 2005. 2.
szám, 27–44. oldal.
Egy tanulmány, amely a tudomány paroxizmusa: lábjegyzetei jóval érdeke-

sebbek, mint a főszöveg. Ki ipartalanította a Felvidéket: mi, a szlovákok
vagy Prága? Mennyire volt gazdaságpolitikai vagy cseh politikai akarat
eredménye a magyar térvesztés az elveszített területek gazdaságában? És
akkor még nem is beszéltünk az ottani magyar politikusok nagy dilemmájáról: legyenek-e a búzára védővámok?
Hiszen az a csallóközi magyar kisgazdák érdeke is lenne, de nem szolgálná
Budapest érdekét. Erre kéne gombot
varrni.
Hornyák Árpád:
Impériumváltás(ok) Pécsett szerb
szemmel. Limes,
2005. 1. szám,
21–40 oldal.
A Limes egy igen
jó lap, évente
négyszer jelenik
meg, Tatabányán, de léte egyáltalán
nem határozza meg tudatát. KözépEurópáról, Trianonról, nemzetiségi viszonyokról, interkulturális kapcsolatokról találunk benne mindig jól szerkesztett tematikus blokkokat. Ez a
szám a „trianoni emlékezet városai”-val
foglalkozik, a mostaniból úgyszólván
mindent el kéne olvasni: Sopronról,
Balassagyarmatról, Budapestről, a Délvidékről. Hornyák fiatal, a jugoszláv–
magyar viszonyt kutató történész, aki
mostani forrásközlésében egy magyarul ismeretlen emlékirat, egy baranyai
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szerb kultúrfelelős és művelődésszervező segítségével mutatja be, mit jelentett rác testvéreinknek Baranya. A
pécsi szerb megszállás mindennapjai
elevenednek meg, és a hatezres villányi
népgyűlés, amely a Magyarországhoz
való visszacsatolás ellen tiltakozott
1921-ben, és felbukkan egy Prakatur
nevű kormánybiztos. Most már értjük,
hogy a Macskajajban miért is lett mitikus hely a pécsi vásár.
Halmos Károly:
Hálózatok és hierarchiák a 19.
századi üzleti
életben. Aetas,
2005. 1-2. szám,
44–50. oldal.
Megújult
az
Aetas külseje, és
ez minden igaz magyar öröme. Az
egész szám a hálózatkutatásról szól,
az pedig igen jó. Szociológiába ojtott
történelem, új módszerek a Singer
varrógép marketing-stratégiái és az
IBM sorsa. Minden itt van. Halmos
cikke az új műfaj hazai felhasználásának rögös ösvényét tapodja: egy zsidó és egy norvég származású magyar
ipari dinasztia összehasonlítása, hálózatuk és a „gyenge kötések ereje”.
Minden kiderül: nem a Marsról jöttünk, a magyar jelenségeket is magyarázhatják a nyugati szakirodalom tipológiái. De ki a franc az a „forgatmányos”?
– R. R.
HIRDETÉS
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Lemezvágó

BOOGIE MAMMA: APRÓ KEBLEK
DICSÉRETE
SZERZŐI KIADÁS
A hangzásilag a reggae és a punk határmezsgyéjét betöltő ska magyar hagyományainak utánanézni voltaképpen lehetetlen: a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján Angliában voltak
a stílusnak követői, ők jórészt társműfajokból (rock, new wave) léptek
át néha-néha, bár a Madnesst és a
Specialist legegyszerűbb ezzel a három
betűvel definiálni, még ha nem is túl
pontos a definíció. Szóval a Boogia
Mamma révén viszont van magyar
ska-együttes. Méghozzá nem is akármilyen. Az Apró keblek dicséretén az

elmúlt néhány évben készült számok
vannak, az ember meg csak sóhajtozik, miért nem alakult ki ennek a műfajnak a hazai mezőnye, a hazai infrastruktúrája, vásárlói vagy kiadói bázisa, de hát nem, nem, a Boogie Mama pedig könnyen a legjobb úgy,
hogy talán még kettő-három (de még
ez is túlzás) pályatársa akad itthon.
Nem ártana, hogyha a Radio Cafén is
gyakrabban (megy egyáltalán? he?)
hangzana föl a Kocsmasirató, a címadó szám vagy a Kakaós csiga – ha
már missziót töltenek be, vagy mi.
Nyers, rettentően szellemes, vidám,
bár (a műfaj és nem az együttes hibájából) nehezen érthető szövegek, fiatalosság, nó-modorosság, elemi frissesség, ez mind az Apró keblek dicsérete. Meg vannak ők áldva ezzel a magyar nyelvvel: egynémely kiváló rímet,
szójátékot biztos szívesen beáldoznának egy értőbb, nagyobb közönségért. Szégyen-gyalázat, hogy magánkiadásban kellett ennek a lemeznek
megjelennie.
ERIC CLAPTON: BACK HOME
WARNER
Eric Clapton utoljára 1994-ben tett le
jelentős dolgot az asztalra (From the
Cradle), azóta mintha kissé rácsontosodott volna a rocknagypapa imidzse,

méghozzá nem is áll neki jól. Pedig (na
jó, nem mondjuk, hogy emlékszünk,
de utánahallgattunk) a hetvenes években ez az ürge nemhogy a fősodorba
tartozott, de alkalmanként trendformáló szintet ért el. Öt év telt el azóta,
hogy az utolsó, új Claptonszerzeményeket bemutató album
(Riding with the King) megjelent, és
most itt az új. A felvételek jó egy éve
tartanak, jó hangulatban teltek, a vendégművészek névsora igazán meggyőző, és a Clapton-dalok mellett sok a
(Harrison-, Spinners-, Stewie Wonder-,
Vince Gill- stb.) feldolgozás. Nem lesz a
legmaradandóbb EC-album, de annak
végre örülhetünk, ami ebből az anyagból kiderül: a szerző alkot és élvezi.
Nemcsak szólam, hogy lesz ez még
jobb is. Mert lesz.

HELLACOPTERS: ROCK & ROLL IS DEAD
UNIVERSAL
A tördelőnk hányik ettől a zenétől, ez azonban ne tévesszen
meg senkit: a lassan egy évtizede működő, de komoly európai
sikert csak a 2002-es By the Grace of God-dal elért svéd banda
nagyon is rendben van. R’n’r stílkavalkád potom háromnegyed
órában. Tökös, karcos, slágeres, telivér rockszámok vonulnak
végig az albumon, a sebesség egy-egy szívószálas kóla kedvéért
száll le fejlóbálós középtempóig. A közérzet nem olyan, hogy a
rádióban halljuk majd a házibulisláger Before the Fall-t, de az
ország sajátos helyzete olyan, hogy a McDonaldsban annál
többször. Hogy miért? Mert oda Londonból választanak zenét,
nem Budapestről. Rock & Roll Is Dead? Ilyen legyen minden
műfaj hattyúdala.
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Instant hazapótló
Készséggel elhiszem Geszti Péternek, hogy közös
hazánkhoz, Magyarországhoz fűződő viszonyát akarta
végre belelehelni uszkve századik dalszövegébe. Elhiszem
tehát, de a nagy nekigyürkőzés ellenére sem sikerült neki.
Ha Első Emeleten, Rapülőkön, Kalózokon vagy Jazz+Azon
felnőtt Geszti-rajongó lennék, ettől csak jobban
szeretném: lám, még ennek a tehetséges, fürgén forgó
fejű-fülű fiúnak se fenékig tejfel az élet!

M

i viszont nem jártunk jól.
Először is, egy szép, hazafias
kompozíció nagy öröm és
ritkaság is egyben: ám a mediatikus turbófeltöltőkkel fokozott várakozás
kudarccal végződött. És most ez a
prozódiailag ezer sebből vérző, képeit
tekintve közhelyes dal csak azért kúszik
majd sláger- és kívánságlistákra, mert
épp Geszti szúrta el…
Pár nappal a nemzeti ünnep s a számot tátogó „megasztárlány” hídra
vetítése után a Petőfi Kívánságreggelében már oly emelkedetten kéri a
hallgató („végre jöjjünk rá, hogy mind itt
élünk, stb.”), s a legendássá válás oly
ígéretes hangszínén konferálja a helyes
Babucs Kriszta, mintha elég erős volna
ahhoz az újságok-rádiók-tévék-plakátok
szindikátusának hatalma, hogy jóvá
nemesítse a közepeset. (És tényleg…)
Megkockáztatom: a karakószörcsöki
G. Péter, ha dalt szerezne, egy élet alatt se
jutna a Danubius egyhetes, kizárólagos
sugárzásába, nemhogy a tűzijáték elé,
főmutatványul. A budapesti G. Péter
meg augusztus úgy 10-e táján gondol
egyet, s a messziről hozott, kötött ritmusánál fogva nyelvünk előre bukó
hangsúlyaival összeboronálhatatlan
zenére szöveget ír. 20-án már érte roppannak a petárdák. Így kell ezt csinálni,
végül minden melléküzemág a fősodor
vizét repíti. ARC, kutyagumi-kommunikálás, pol-marketing: légy ott minden-

hol, s ami igazán fontos neked, azt a legpuccosabb helyeken, instant tálalhatod.
A dal tükröt is tart, bizony. Mintha a
magyar hagyományból megkívánt,
folyamatos trillájú népihegedű-hangot
egy pesti pláza stúdiójában, puszta
enter-nyomogatással hoznák létre, művi
koloritul. Mintha azért kéne szintetikus
kórushang a szólista mögé, hogy elfedjék a refrén hiányát, s a „tömegek éneklik máris e dalt” hamis önszuggesztiójá-

Megkockáztatom:
a karakószörcsöki G. Péter,
ha dalt szerezne, egy élet alatt
se jutna a Danubius egyhetes,
kizárólagos sugárzásába,
nemhogy a tűzijáték elé,
főmutatványul
val próbálkozzanak be. Mintha Máté
Péter ugyancsak Hazám címet viselő
dalát kéne feltétlen meghaladni, amelynek egyszerű, őszinte verseit – mily
különös kivétel! – nem a szirupos S.
Nagy, hanem anno maga a muzsikus
vetette papírra, s legutóbb épp Oláh
Ibolya énekelte megint.
Pusztába kiáltott két intelmem így
szól: a csiszolatlan kis Joplin csiszoltassa
magát, Máté Péter meg sürgősen
támadjon fel. Geszti úgyis tudja, mi a
dolga. Jó pénzért dobozolják már a
hazapótlót.
– SZ. O.
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Útban a Pó felé – Le a zebracsíkkal!

A lakás, a kultúra
Kezdetben volt a Domus. Meg a sorbanállás a
Mehrwertsteuer visszaigényléséért a bécsi IKEÁ-ban. Meg
Réka polcrendszer, erdélyi útról beszerzett cserge (az allergológusok szakmai paintball-pályája), dugiban megszerzett öreg asztalos-szakik címei, sírógörcs a házgyári beépített szekrények láttán. És súlyosabb esetekben koloniál, a
külföldről hozott üres sördobozok a polc tetején, barna
zsalugáter–fehér fal-összeállítású műalpesi kérók kertváros-szerte: a kommunizmusnak tényleg pusztulnia kellett.

L

ehet sokat károgni azon, hogy
Lajcsi, Norbi, Ádi, a Budapest
TV vagy Komáromi Pista, netán
Pálfy István mennyire rongálja a közízlést, ez a rongálás rendszerint önkéntes, mert akarjuk és meg is érdemeljük.
Bekapcsoljuk a tévét, például. Az Iparművészeti Egyetem oktatóin kívül
azonban keveseket érdekel, hogy miért
vannak csaknem kizárólag szakállas faszik a pénzeinken, mint némely balkáni kisállamban, kinek fájt Bartók Béla
az ezresen, hogy milyen rémületes ocsmánysággal öltözködnek rendőreink/
katonáink/kalauzaink, hogy egy szuperinfós bútorhirdetés mennyiben sért
közérdeket. Segítek: nagyban. A bútort
ugyanis megvesszük, oszt’ nézzük. A
kanapét nem lehet kikapcsolni, a puffok előfizetési díját lemondani, kérvényezni a kábelszolgáltatónál, hogy ne
legyen műkörömszínű a falilámpánk.
Egyszer megvettük és ott van. És embergyűlöletünket levetkőzve még azt
sem mondhatjuk, hogy ezért a magyarság en bloc hibás. A magyarság
azt veszi, amit eléadnak, amilyen mintákba botlik, ami az Otthon magazin
sztárlakásaiban trendinek van beállítva. Márpedig némely hírességünk – és
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most szándékkal nem említek neveket
– olyan lakberendezési cikkekre költi
pénzének jelentős részét, mintha a
Challenger űrrepülő slozija és az
Ecseri piac hátsó bútorraktárának ötvözete volna a forradalom maga. Nos,
nem az. Tíz év múlva mindenki röhejesnek fogja találni, hogy ebben az országban a kétezres évek elején a tehetősebbek olyan mediterrán lakóházakban akartak lakni, amelyeknek modelljei szép számmal találhatók a
Pótól délre, olasz iparvárosok külső
kerületeiben, ahol egykori Fiat-gyári
művezetők élvezik a boldog és jól
megérdemelt nyugdíjat. Ezeket a házakat ott talán még tájidegennek sem
mondanám, ellenben – miközben a
balatonfüredi görög falun mindenki
veri magát, hogy az mennyire ocsmány – senkiben nem merül fel (az
építészben sem), hogy mi a retket keres egy echte patio a börzsönyi lankákon. Vajon mediterrán vidékeken
esik-e tartósan mínusz húsz alá a hőmérséklet, dörömbölnek-e félig dermedt mókusok az ablakon, és lehet-e
az akácból olajat sajtolni? Ezekre a
kérdésekre várunk választ a Magyar
Építészek és Belsőépítészek Kós

Károly Hamvasztóbrigádjától következő lapzártánkig, ellenkező esetben
népmozgalmat indítunk, és minden
egyes zebracsíkos falvédőért, Mekiből
lopott Monet-repróért, álbarokk függönykarnisért megfizetünk.
Lakberendezési áruházaink nagy
többsége a német benzinkutas-társadalom igényeit a nyolcvanas években
kielégítő darabokat dob piacra: kínálásukat nem tiltaná be a Szent Istvánterv, és ez igen komoly probléma. A
lakás, a szoba, amit berendezünk: mi
magunk vagyunk, és gyermekeink vizuális nevelésének első tanterme.
Nem kell szégyellni a nagyitól kapott
szivacsfotelt, a Leksvik-polcot, a lomtalanításból szervált újságkosarat
meg azt, hogy nem kizárólag biedermeier cuccaink vannak a nappaliban.
Egy a fontos: ízlés legyen, mert különben elpusztul a nemzet. Mára széles
néptömegek tudják és érzik, a fehér
zokni hétköznapi viseletként gáz, viszont még senki nem kelt ki határozottan a réz ablakosztó ellen. Progresszív konzervatívként azt is megkockáztatjuk: nem csak a régi a jó, de
hogy néhány Szinyei Merse- vagy
Paál-album lapozgatása üdvös lakberendezési kultúránk szempontjából,
az úgyszólván letagadhatatlan. Virágozzék felénk minden virág: a minimal art jegyében berendezett loft; a
belvárosi
gangra
csempészett
Provence, levendulacsokrokkal és kopott festésű napágyakkal; a komolykodó Jókai-utánköltés, tonettel, csíkos selyemtapétával és türelemüvegekkel; a gyarmati dizájn, falról lógó
machetékkel, fonott székekkel. Egyről azonban nem feledkezhetünk
meg, mert az a polgári lét alapeleme,
nélküle bukás lesz 2006-ban, 2010ben és 2045-ben is, gyermekeink szakállas bácsit kapnak Mikulásra, belehamuzzák a spanglit a kakaóbiztos
billentyűzetbe és Lorin lesz a szolfézstanáruk.
Kell legalább egy újságkeret. – R. R.
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Miss Balaton beájul

Legyél Te is gasztronauta!
Kész, vége ennyi volt. A nyárnak vége. Törődjünk bele, hogy
az időjárás kiszúrt velünk idén. Szakértők a szoláriumok forgalmának fellendülését jelzik az év hátralévő részére, mivel
igen sokan lecsúsztak a barnulás természetes módjáról.

A

z optimista imázsépítő mégis lehetőségként tekint a közelgő
őszre. Valamit kell kezdeni a nyáron beszerzett telefonszámokkal az előttünk álló hetekben. De mit is? És hogyan?
Arculatunk építése szempontjából az
ősz nehezen megfogható időszak. A
nyári imázscsatáknak vége, a tél küzdelmei még valószínűtlenül messzinek tűnnek. Az imázsépítés viszont nem állhat
meg, a két évszak között is kell kezdenünk magunkkal, illetve imázsunkkal
valamit. Kirándulás? Kertészkedés?
Brrrr… Biciklizés? Egy fokkal jobb, de
még mindig fárasztó. És mi lesz a telefonszámokkal? „Szia! Találtam egy csodálatos túraútvonalat, és képzeld, csak
huszonöt kilométer!” Hát nem tudom…
Szerintem nem árt csábítóbb programok után nézni. Ráadásul az eső is nagy
tréfamester mostanában, és gyakran a
falak közé szorít bennünket. A falak közé? Hoppá! Lehet, hogy megvan? Igen, ez
lesz az! Irány a konyha és gasztronómia
kimeríthetetlen imázstára! „Nincs kedved felavatni velem az új wokomat?”.
„Szüretelni megyünk a barátaimmal. Velünk tartasz?”. „Az új hűtőm állítólag öt
perc alatt lehűti a pezsgőt. Teszteljük
együtt?” Ezek mind-mind bejönnek!
Nyugodtan üljünk bele az extraszűzolivaolaj-meghajtású űrhajóba, és legyünk
a végtelen gasztrogalaxis gasztronautái!
„Csajoknál akarsz bevágódni fakanállal?
Tesó, ebből óriási bukta lesz! Megmondtam én már neked is sokszor, Tesó, hogy
igazi macsó, érted, nem bohóckodik, érted!” Amikor ezeket halljuk a konzervati-

vizmusukra büszke ún. barátainktól, akkor már rég azon töprengünk, hogy majd
egy vagy két gombnyira hagyjuk nyitva a
lazán viselt márkás fehér ingünket? Vajon
a főzőcske közbeni borozás még mindig
bejön? Hihetetlen, de valószínűleg igen.
Azért nem fenékig tejfel a gasztronómia imázstengere sem. Kisebb aknákra
még itt is ráfuthatunk. Kerülni kell a túl
egyszerű, a túl bonyolult és a túl őszinte
ételek elkészítését. Az „Isteni omlettet
tudok készíteni” valójában azt jelenti,
hogy óriási balfék vagyok, és ehhez ragaszkodom is. A pacalpörkölt túl korai
vallomás, mindenféleképpen időzítenünk kell arra az időszakra, amikor a
kapcsolatunk már biztos lábakon áll. A
szusi pedig tuti nem fog elsőre sikerülni,
hiába veszünk ki egy egész nap szabadságot. Menjünk biztosra. Olasz kaja, bor,
szép pohár, gyertya. Lazaság, semmi görcsölés. Tüntessük el a hűtőből a két éve
bezárt kínai gyorskajálda dobozait valamint a „kedd”, „szerda” és a „Puszillak:
Anyu” címkével ellátott dobozokat is.
Helyükre tegyünk pezsgőt és epret.
A siker akkor garantált, ha odafigyelünk a gasztronómia imázskellékeire is.
A trendi konyha és hightech hűtő már
fél siker. De az is, ha profin bánunk a
szárnyas dugóhúzóval. A borokhoz viszont már egyáltalán nem kell értenünk.
A lényeg, hogy csak a második pohár
után beszéljünk a csajnak nagyapánk kis
villányi birtokáról, és jól kombináljuk a
borokkal kapcsolatos bevált metaforákat. Manapság sokan meg is élnek ebből.
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A poénos feliratú kötényt felejtsük el,
de gyorsan, helyette laza és márkás
hosszú ujjú ing jöhet számításba, ízlés
szerinti kigombolással. A laza macsós
imázs mellett érdemes gondolkodni a
kisfiús imázs kellékein is. Ez ugyanis az
„ösztönösen jó vagyok a konyhában”
imázst sugallja. Ha ezt választjuk, akkor
ing helyett keresztcsíkos póló és
kisvakondos hűtőmágnes az imázskellékeink.
Dizájnos poharakkal nagyot tudunk
lendíteni az esélyeinken. Koktélos-, borosés pezsgőspoharak minimálkellékek, mivel optimális esetben ebben a sorrendben bevetésre is kerülnek. Erről a biztos
szintről is igen könnyű tovább szárnyalnunk, nagy befektetés nem is kell hozzá.
Egyrészt hagyományos helyett trendi
edényekkel szerelkezzünk fel. A kukta a
nagyink imázsának része, a miénkhez inkább a wok, borsőrlő és egy mokány kis
kőmozsár tartoznak. Utóbbi két eszköz
használata során ráadásul még váll- és felkarizmainkat is prezentálhatjuk.
És a szédítés itt még nem ér véget.
Óriási hatást tudunk elérni például saját
termesztésű fűszernövényekkel. Ezekhez
nem télikert, csak egy kis edény és naponta egy locsolás szükséges, és máris
saját zöldfűszert, bazsalikomot, mentát
tudunk tenni a finomságainkba, de öszsze tudunk dobni egy mojitót is.
Ha ezután is rá tudunk tenni még egy
lapáttal, az már szinte kegyetlenségnek
minősíthető. Talán a legütősebb, ha főzés közben kommentáljuk, hogy mit miért csinálunk, hogy a gombával vigyázni
kell, mert levet ereszt, hogy ezt a fűszert
szigorúan csak a végén, innentől pedig
csak lassú tűzön. És akkor Miss Balaton
beájul.
– CZOTTER ANDRIS
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Szívatás, emésztés, esendő
emberek

Vér és bél
Ép testben ép lélek, tartja a
közmondás. A jellegzetesen
gyermeki psziché azonban
kitűnően megfér az összevissza karistolt porhüvelyben is.

S

őt – szerény megfigyelésünk szerint –, minél több természetazonos összetevőt tartalmaz a kis
lelke (játék a testvérrel, tiltott játék veszélyes eszközökkel, játék a magasban),
annál inkább válik ütött-kopottá. Ennek
a logikai szálnak a végén pedig egy újabb
népi bölcsesség található, nevesül: nincs
jobb, mint egy rossz gyerek.
A rossz gyerek, vagy Stohl Bucival
szólva a bevállalós gyerek abban különbözik többi pályatársától, hogy egy idő
után már úgy viszonyul az egészségügyi intézményekhez, mint G. gyerek a
kacsájához. Bár kicsit koszos és meglehetősen szakadt, mégis ezer szállal kötődik hozzá.
Szerény becslésünk szerint három
gyerekkel az ember épp annyit jár kórházba, mint egy átlag magyar nyugdíjas. Sokat. Mert mindig van valami. Elsőként a kötelező gyakorlatok. BCG oltás hathetes korig, aztán jön a diftéria,
szamárköhögés- és tetanuszkoktél beadása három egymást követő hónapban. Aztán egyéb védőoltásból egy további sorozat. Ez a sok szurkálás azonban nem hagy maradandó emlékeket.
Sőt maga a döfés inkább a darázs szállt
a kezemre rácsodálkozást váltja ki. Aztán persze jön az üvöltés. Nem lehet
könnyű a gyerekeknek kiigazodni a
kórházi viszonyokon. Adott a mosolygós, ütyülü pütyülü doktor néni, aki a
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következő pillanatban irgalmatlanul
megszívat. Azt is mondhatnánk, felkészít az életre.
A hatóságok haragja miatt a fenti
tortúra nagyjából elkerülhetetlen. Hasonló sorsszerűséggel bír a kiprovokált
testvérharag is, bár ez (szigorúan elvi
alapon) elkerülhető. Kezdetben vala az
édesded játék. Esetünkben a búvárpalack készítése, mely két egymáshoz ragasztott ásványvizes flakonból tevődött össze. A gyártás öröme oly magával ragadó volt, hogy a kisebb fiút is
aktív közreműködésre sarkallta. Ezt
persze az idősb gyerek casus bellinek
tartva nagyjából leüvöltötte testvére
haját. Ezen a ponton pedig az események felgyorsultak. A kicsi – saját elmondása szerint – némileg megnyomorgatta a palackokat. Erre válaszul a
légzőcsőnek kikiáltott slaggal, melynek
a végén jókora fémcsavar tornyosult,
Dávidként sújtott le G. gyerek fejére a
sértett báty. Eredmény-oldalról közelítve a dolgot Torgyán doktort idézzük:
patakvér. János kórház, gyermeksebészet, hétvégi ügyelet. A váróban szokatlan módon csak egy család várakozott, náluk a kislány a szekrény sarkának rohant. A gyors szülői konzílium
után a mi gyerekünket ítéltük súlyosabbnak, ezért mi mehettünk be előbb.
Perdöntő volt, hogy a gyerkőc pulóvere tarkótól gerincközépig vércsíkkal
volt ékesítve. Bent kiderült, hogy a fejseb, bár igen intenzíven vérzik, nem súlyos. Össze sem kellett varrni. Jellemző,
hogy most, amikor közösen felelevenítettük az eseményeket és azt tudakoltuk, hogy mitől félt a legjobban, azt
mondta, hogy odafelé úton, amikor végig a nyakamban ült, attól félt, hogy lecsúszik.
Kifejezett kalandtúra volt a balatonparti nyaralás programját színesítő, arccal a betonszegélyre ugrást követő tapolcai kiszállás. D. lányunk, homlokán
apró lyukacskával egy westernparódiában épp párbajt vesztő egzaltált nőszemélyre hajazott (lásd még G.

Z.: bumm a fejbe). Némi tanakodás
után indultunk vele a legközelebbi kórházba. A kezelőben aztán biztossá vált,
amit G. gyerek esetében csak sejtettünk, hogy ilyen horderejű ügyekkel orvos nem foglalkozik. A műtős fiú szakértő kezekkel borotvált, jódozott majd
ragasztott. Munkájának alanyát is inkább szórakoztatta, semmint zavarta
ténykedése. Az orvos csak az anamnézist vetette számítógépre, aztán a röntgenbe küldött. Az tökéletesen sík és kőkemény röntgenasztalon a leányka vergődött, mint G. gyerek markában a
sneci, sehogyan sem akarta megérteni,
hogy fordítsa a fejét szembe, majd oldalra és tartsa mozdulatlanul, kicsavart
pózban. Szóval készült két, teljességgel
használhatatlan felvétel, így abban maradtunk az orvossal, hogy ha hányni
kezd, visszajövünk.
Igazán talányos esettel azonban
egyik utazásunk alkalmával találkoztunk. G. gyerek, aki közismert vetítő, a
hátsó ülésen üldögélve egykedvűen jelezte, hogy egyéves húga épp az előbb
lenyelte a kis hajcsatját. Köhécselés is
hallatszott hátulról. Padlófék, parkolás.
A gyanút fokozta, hogy a két csatból
csak egy volt meg. Ebben a helyzetben
A. gyerek volt a koronatanú, de ő is úgy
látta. Magyar ember – mint tudjuk –
evés közben nem beszél (egy újabb hülye aforizma), D. lányunk pedig – korából adódóan – utána sem, így kikértük
a telefonos segítséget. Ismerős gyermekgyógyász a várt azonnali röntgen
helyett a távozó salak beható tanulmányozását javasolta. Az első két napban
volt is izgatott kucorgás, analizálás, szeletelés aztán valahogy elfelejtődött. Talán betokozódott odabenn. Hiába, a
harmadik gyereknél már rohamosan
csökken az aggódási szint. Mint ahogy
a klasszikus történet szerint annál a
nagycsaládos apukánál, aki a vasgolyót
lenyelő első gyermekéhez azonnal mentőt hívott, ám az ötödik porontynál, aki
egy húsz forintost nyelt le, már levonta
a zsebpénzéből.
– AMBRUS BALÁZS
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Pártütők
E

zúttal a pártjuk-elhagyókra csap
le a nemzet lelkiismerete. Azokra, akik szögre akasztották a
párthűség kényelmetlen gúnyáját és
régi ellenfeleik oldalán keresik a boldogságuk. Jöjjenek a ceglédiek: Kriszta
és Sándor, itt van a lánglelkű Gábor, és
Attila, aki pannonból lett hunvezér.
Persze nem lehetnek köztünk most
mind a pártütők, a szomorú tekintetű
cseh sándorok, a Schmuck Andornak
öltözött molnár róbertek és a férfias
tekintetű ungár klárák!
HORTOBÁGYI KRISZTA
„Keserű kenyér az árulóké” – tartja a
mondás, Kriszta barátunk mégis vidáman falatozza Egészségügyi Minisztérium országgyűlési ügyekkel foglalkozó
irodájában a neki jutatott szocialista
kiflivégeket. Pedig már akkor is a
fideszes csapat tagjaként virított,
amikor még szegény Grósz Károly volt
a legjóllakottabb óvodás széles e hazában. Aztán amikor a millennium
szele simogatta az aranyló búzamezőket és mindenki Orbán Viktor barátja
akart lenni, ő nem volt megelégedve a
nemzetépítéssel. Lelépett. Jobbra nézett, balra nézett és már fent is figyelt
az MSZP 2002-es listáján. Persze csak
a 105. helyen, 19 hellyel lemaradva az
utolsó magyar úttörő Rácz „Csillebérc” Péter mögött. Nem is lett képviselő szegényből, inkább MSZP-közeli
hivatalnoknak
szegődött.
Ún.
apparátcsik lett.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Amióta újságunk Porubszky Potyka István bácsi feljelentése nyomán a magyar a köztársaság bíróságán is kötelező
olvasmány, kötelességünknek érezzük, hogy folytassuk
politikai arcképcsarnokunkat.

• Előnye: szociálisan érzékeny
• Hátránya: szocialistákra nem érzékeny
CSINTALAN SÁNDOR
Amikor mindenki Bokros Lajost kiáltott, ő pulcsit húzott és fáradhatatlanul járta a magyar lakótelepeket, keményen harcolva minden magyar proletárért. Mindent megtett a sikerért,
vízen járt, nagyot mondott és küzdött
az övéiért. Aztán mintha Horn Gyulához lett volna kötve élete csillaga, úgy
bukott ő is ‘98 után. Ahogy kifakult a
kockás inge, úgy akadt el a szava. Kocsmát nyitott a Lehel piacon, és akkor se
szólt, ha kérdezték. Gondolkodott.
Tett-vett. Hogy aztán a comeback annál látványosabbra sikeredjen. Először
2002-ben, a „nagy leszámolás” idején
„Defend”-mentőnek állt, hogy aztán a
Hír TV-n üsse a vasat és a korábbi elvtársakat. Most műsorvezető és a lakótelepek Orbán Viktora, persze kockás
ingben.
Előnye: csintalan
Hátránya: a legtöbb esetben K.O.val győz

•
•

FODOR GÁBOR
Ő Magyarország legmagasabb rendszerváltója. Nem véletlen tehát, hogy
már a prágai Vencel téren kiszúrtak
maguknak a kommunisták. Először jól
meggumibotozták, majd miután Gábor szerzett magának egy adjunktus úr
feliratú táblát, éppen a kommancsok
faragtak minisztert belőle.

A legmagasabb rendszerváltó
De persze ennek az örökifjú lázadónak ez sem volt elég, és egy-két veretes
botrány után továbbállt. Azóta ő másodszülött pártjának aktuális ellenzéke,
alkalom adtán pártelnökjelöltje. Várható felbukkanási helye: vidéki egyetemek politológia tanszéke, ahol „A rendszerváltás igaz története” címmel fog
részt venni kerekasztal-beszélgetéseken
Pozsgay Imrével.
Előnye: pártjaiban mindig benne
van az első háromban
Hátránya: örök második

•
•

KÖRÖMI ATTILA
Hun tekintet, magyar bánat ez tükröződik a Fideszből a Jobbikba igazolt országgyűlési képviselő arcáról. Nem akar
ő utolsó magyar báb-nábob lenni! –
hangzott az elbocsátott üzenet. Így aztán Körömi Attila barátunk azóta Kovács ifjú Dávid oldalán emelt tekintettel és büszke bajusszal küzd az Unióval,
az USA-val, a háborúval (STOP THE
WAR!), Gyurcsánnyal, a Fidesz–SZDSZ
paktummal, Sólyommal és minden hamis ábrázatú szittya rovásíróval az igazak nagyobb dicsőségére. Mást, sajnos
nem hallottunk róla.
Előnye: hun
Hátránya: pannon
– NOVÁK TAMÁS

•
•
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Fotó: UFi/Balogh Ákos Gergely

p

1700 éves falak között

Split
Dalmácia fővárosában a római építészet és a Sztálinbarokk rajongói egyaránt
megtalálják számításaikat. A
strandokon a bennszülöttek
az árnyékból figyelik a bőrrákért komoly áldozatokat
hozó külföldieket, a sikátorok barátságos kávézókat
rejtenek, és mindenhonnan
a Hajduk Split emblémája
köszön vissza ránk.
30
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orvátország második legnagyobb települése Budapestről
autóval (menetidő: 9-11 óra),
repülővel (1 óra + bohóckodás a reptereken + transzfer) és vonattal (16 óra)
is megközelíthető. A vonatozást jó szívvel ajánljuk, nem mindenhol ejtenek az
emberre fémvázas hátizsákot hét nyelven beszélő orosz világutazók. A vasútállomás egyben a sínpár végét is jelenti
– a városból tulajdonképpen csak Zágráb irányába indulnak vonatok.
Az állomástól mintegy kétpercnyire
található a város legszigorúbban vett
központja, a Világörökséghez tartozó
Diocletianus-palota, ami tulajdonképpen egy magas falakkal körülvett,
nagyjából négyzet alaprajzú erődítmény. A közelben született császár
öreg napjaira építtette a monumentális építményt, tíz évig folytak a munkálatok, mire 304-re elkészült a nagy mű
(erre emlékeztetnek a városszerte kiaggatott “Split 1700” fényfüzérek is). A
falakon belül szűk sikátorok hálózzák

be a palotát, amelyek csak néhol szélesednek terekké és utcákká. Itt nem merül fel a kérdés, hogy beengedjék-e az
autóforgalmat a történelmi belvárosba, mivel még egy Smart számára sem
lenne elegendő élettér.
SZFINXEK ÉS
TEMPLOMOK
Az Arany-, Ezüst-,
Bronz- és Vaskapuk a palota északi, keleti, déli és
nyugati bejáratai.
Eredeti anyaguk
már a múlté, csak
a nevük maradt. Az évszázadok során a
város újabb és újabb lakói (a római
uralkodók és udvartartásuk után először egy közeli település barbárok elől
menekülő lakosai találtak menedéket
itt) sok mindent hozzáadtak a palotához – és vettek is el belőle bőven. Számos épület teljesen átalakult, az Ezüstkaput például sokáig egy pékség torla-

p
szolta el, csak a XX. század során rekonstruálták az eredeti bejáratot. A különféle korszakok érdekes építészeti
egyveleget hoztak létre, a főtéren jól
megférnek egymás mellett a két kisebbfajta szfinx, a római vízvezeték, a
korinthoszi oszlopfők és a Jézus életéről mesélő, XIII. századi faragványok.
A zegzugos utcácskákat ma is lakják,
az udvarok és erkélyek fölé kifeszített
köteleken ruhák száradnak.
Split története nem szerénykedik
ironikus fordulatokban sem: a legnagyobb keresztényüldöző császár mauzóleumát a középkorban katedrálissá
alakították, egyik lakosztályából Szent
András temploma lett, a dalmát uralkodók keresztelő-kápolnája pedig egykor Jupiter-szentély volt. A múzeumokat bordó zászlók jelzik, közülük több
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is a palotán belül található. Érdemes ellátogatni például a Városi Múzeumba,
ahol a szomszédos országokban kevés
helyen tapasztalható meleg szavakkal
emlékeznek meg a dalmáciai magyar
uralom évszázadairól. A kis néprajzi
múzeum modern építészeti megoldásai jól harmonizálnak az évezredes falakkal, a tárlatot végigjárva megismerhetjük a dalmát öltözködés történetét.
AZ ÉJSZAKA
Diocletianus palotájának déli fala mentén húzódik a város tengerpartos-pálmafás sétánya, a Riva. Az aszfaltra ráférne ugyan némi felújítás, de ez nem
zavarja az esténként erre áramló tömegeket – az egymást érő kávéházak, éttermek és szállodák teljes kihasználtsággal pörögnek. Az idő előrehaladtá-

val elcsendesedik a sétány és beindul
az élet a zenés, rendszerint tengerparti
szórakozóhelyeken. A legnagyobb szórakoztató-központ, a Bacvice a városközponttól keletre található, kellemes
séta-távolságban. Három szinten tíz-tizenkét kávézó, bár és diszkó várja a fiatalokat. A Stellon fonott-bútoros kávézója éjjel egyig nyújtja holdfénynézős
szolgáltatását, a Fibrában élő szinti-

módjával árasztó műpálmafákkal. A
bejáratnál a portások nem egészen
transzparens szempontok alapján szűrik a környék legnépszerűbb szórakozóhelyének közönségét. A bár rendszerint zsúfolt, horvát és nemzetközi
sláger-blokkok váltják egymást.

ló) pezsgőfürdővel és kikötési lehetőséggel. A zene nemzetközi és jónak
mondható. Kedvencünk az őrült pultos: mutogat, a szájában szállítja a
számlát és kiakad, mert szóvá tesszük,
hogy egy pohárral kevesebb helyi lórúgást kaptunk.

Stellon: A Bacvice tengerparti
komplexumban található étterem és
kávézó teraszáról a közeli strandra és
a kikötőbe érkező, nagy hajókra látni. Dalmácia specialitása, a füstölt
sonkával egybesütött hússzelet nem
hagyott mély nyomokat bennünk, a
tengergyümölcsei-pizzájuk ellenben
fenséges. Rossz pont, hogy elfelejtettek étvágygerjesztő falatkákat felszolgálni.

Teak Caffe: Kávézó a Diocletianus-palota
északi fala mentén, nem messze
az Aranykaputól.
A helyi legendárium szerint már
a római időkben
is taverna állt ezen a helyen. A rendkívül hangulatos kis kávézó nevét a berendezést domináló fáról kapta, a kiszolgálás kifogástalan, s a környezethez illeszkedő képkeretbe rejtették
még a plazma-tévét is.

Stari mornar: Az öreg tengerészről
elnevezett tengerparti étterem a
spinuti városrészben. Az álnépies berendezés és a fülbevalós szintetizátor-művészek a Balaton legrosszabb
arcát idezik, a konyha azonban nagyon jó. Különösen ízletes a Scampi
Cardinale, lehetőség szerint fehér
Graševina Krauthakerrel kísérve. A
hallevesben viszont nyoma sincs a
becsületes magyar halászlében megszokott haldaraboknak, a halat teljesen szétfőzik.

Tropic Club Equador: Szintén a
Bacvice része ez a napközben üldögélős, este táncolós bár, félkör alakú terasszal és trópusi hangulatot csak

Club Tribu: Vízparti szórakozóhely a
Hajduk-stadion mellett. Terjedelmes
fedett rész, tekintélyes méretű terasz
(elsősorban látvány-elemként szolgá-

Helyek
Fast Food Cvarak: A Rokova úton, a piac közelében található intézmény azoknak, akik szeretik a gyorséttermi ételeket, de utálnak rohanni. Az átlagos elkészítési idő ugyan 40-50 perc, viszont az
étel finom, és a fésületlen fogsorú személyzet is rendkívül barátságos.

Stella: Szórakozóhely Split egyik külvárosának határában. Ha vasárnap este sehol sincs buli, itt akkor is zajlik az
élet, elsősorban helyi arcok látogatják,
turisták csak elvétve tévednek be. Ízléses berendezés, dalmát zene.
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zenés dalmát dallamokra mulatnak a
lokálpatrióták, a Hawaii az elektronikus zenék és a permanens stroboszkóp
otthona, a teljes komplexumhoz hasonló nevet viselő klub szigorúan csak
külföldi slágerekkel operál, a helyi
aranyifjak törzshelyének tűnő Tropic
Club Equador lokális és internacionális
muzsikát egyaránt játszik.
A Hajduk-stadion környékén egy nagyobb (Tribu) és egy kisebb klub
(Vanilla) működik, és a palotán belül is
akadnak kisebb zenés bárok. Az Aranykaputól északra elterülő park és a közeli bazársor éjszaka a helyi bérhölgyek
bevetési területe (csak szociológiai érdekességként jegyezzük fel, hogy informátoraink jelentése szerint egy, a lehető legteljesebb mértékben leharcolt vállalkozónő hétezer forintnak megfelelő
kunáért kínálta szerelmét egy nappal cipőpultként szolgáló alkalmatosságon).
Szivárványos szórakozóhelyet hiába is
keresne az érdeklődő, Dalmácia nem a
pezsgő meleg-életéről híres, házigazdánk szerint Horvátországban csak Zágrábban találni efféle műintézményt.
NAPFÉNY
Splithez sokkilométernyi tengerpart
tartozik,
strandok és vitorláskikötők sorával.
A város nyugati
félszigetét elfoglaló Marjan parkerdő északi és déli részén sziklás a part, a
már említett Bacvice partszakasza részben homokos, részben köves. Közvetlenül a vízparton, a tűző napon egymást
érik a külföldiek, a dalmátok dél és délután 5 között ritkán hagyják el az árnyékot, leginkább valamelyik bár székeiben olvasgatják a helyi lapokat.
Ami az ismerkedési lehetőségeket illeti, a dalmáciai lányok magasak és szépek, ugyanakkor meglehetősen konzervatívok. Előbb meg kell ismerni a
baráti körüket, a testvéreiket, a szülei32
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ket és a nagyszüleiket, s csak aztán lehet
szó bármiféle közelebbi kapcsolatról (a
helyi fiatalemberek jóval rugalmasabban viszonyulnak a kérdéshez). Így a
strandok és szórakozóhelyek fiataljai
közül inkább a külföldiek (a magyaroktól a japánokig bezárólag) és a Horvátország más részeiről (különösen a horvát viszonyok között kozmopolitának
mondható Zágrábból) érkező nők nyitottak a futó nyári ismeretségekre.
A kulturálódás és a strandolás mellett vásárlással is elüthetjük a nappali
órákat. A központban egymást érik az
utcai árusok, az Ezüstkapunál egész bazársor települt a városfalhoz. A legnépszerűbb, majd’ minden árusnál fellelhető termékek a kétes eredetű Gucci,
Armani napszemüvegek, valamint a
Hajduk és a horvát válogatott mezeinek, sáljainak, sapkáinak és napszemüvegeinek széles arzenálja. A palotában számos kis divat- és szuvenírüzlet
található, utóbbiak közül a főtértől
északra eső Nautical Gift lopta be ma-

gát szívünkbe a maga reprint velencei
térképeivel, levendula-készítményeivel
és tengerész-cuccaival.
A KÖRNYÉK
A közelben több
olyan kisváros is
található,
ami
megéri a legfeljebb
egyórányi autóutat. A legközelebbi Solin, római nevén Salona. Római
kori romjain kívül érdemes végigsétálni
a zöldellő parkon, amit a Split édesvíz-ellátását már 1700 éves is biztosító folyó
keresztez. A parkban álló templom plébánosa a horvát miniszterelnök testvére.
Ugyanebben az irányban fekszik Trogir,
szigetszerű óvárosával és a kikötőjében
álló impozáns jachtokkal. A trogiri
strand tele van fiatalokkal, de ha valaki
fürdeni szeretne, a durván sziklás part
komoly kihívást állít elé.
Splittől délre, mintegy 60 kilométernyire található Makarska. Az odavezető kacskaringós úton hol a szépségtől,
hol a félelemtől áll el a lélegzete a
mélyben elterülő tengert bámulva. A
kis Makarska éjjel legalább annyira pezseg, mint a nagyvárosok, tengerparti
bárok sorából lehet válogatni – a leghangulatosabb ezek közül az öböl melletti félsziget végében található.
– BALOGH ÁKOS GERGELY
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Gratz Gusztáv 1875–1946

Gazdaság, etika, politika
1945 májusának elején Parragi György öklével egy német
hadifogoly arcába vágott. Ez alkalmasint nem vet jó fényt
a Magyar Nemzet egykori munkatársára; enyhítő körülménynek számíthat talán, hogy saját, tizennégy hónapi
szenvedéseinek emléke tüzelte, s hogy egyik sorstársa
megalázásáért kívánt elégtételt venni.

A

z ütés után ennyit mondott a fogolynak, aki nem sokkal korábban még Rapportführer volt:
„Ezt Gratz Gusztávnak, a volt magyar külügyminiszternek adott pofonért kaptad.”
Az első pofon története ez: „Nyolcórás utazás után megállt a vonat
Mauthausenben. Hogy hová kerültünk,
azt azonnal megtudtuk az állomáson.
Csoportunk vezetésére Gratz Gusztávot
kértük fel. Amikor a vonatból kicihelődtünk, Gratz Gusztáv tisztességtudóan,
hetvenéves ősz fejének minden emberi
méltóságával odaállt élünkön a reánk
várakozó mauthauseni SS-ek parancsnoka, egy fiatal, kihívó, pökhendi arcú
SS-tiszt elé, és illő hangon megkérdezte
tőle, hol sorakozzunk fel. Válasz helyett
a nyurga, halálfejes fiatalember fekete
kesztyűjét vágta bele teljes erővel Gratz
Gusztáv arcába. Soha embert ennyire
magasrendűen nem láttam embernek,
mint Gratz Gusztávot e brutális pillanatban. Nyugodt mozdulattal igazította meg félrecsúszott szemüvegét, és
mintha semmi sem történt volna, elvezetett bennünket oda, ahol a legtöbb
SS gyülekezett. Nekem viszont a sok pofon közül, amelyet Mauthausenben
kaptam, és amelyek közül nem egy vérbeborította az arcomat és feltépte az ajkamat, egy sem fájt és sajgott úgy, mint
az, amit Gratz Gusztáv kapott helyettünk és a mi nevünkben.”

BÁRSONYSZÉK ÉS PRICCS
Gratz a gazdaság, a jogtudomány és –
Pulszky Ágost tanítványaként – a jogbölcselet felől érkezett a politikába. A
német eredetű evangélikus család sarja
– édesapja lelkész volt a szepességi
Gölnicbányán – a kolozsvári, majd a fővárosi egyetemen tanult; Budapesten
lett államtudományi doktor. Praktikus
és érzelmi okokból egyaránt kárhoztatta a korszak gazdasági berendezkedését,
s az általános választójog gondolatát
népszerűsítette. A századfordulón a
Társadalomtudományi Társaság alapítói között találjuk, a szociológiát Magyarországon meghonosító Huszadik
Századnak pedig az első főszerkesztője
lett. E folyóirathoz ma inkább a Jászi
Oszkár nevét szokás társítani, s talán a
Társaságról is kevesen asszociálnak
Gratzra, 1905–1906-ban, a darabontkormány alkotmányellenes kinevezése
és a nemzeti ellenállás idején ugyanis
szakadás következett be a tagságban és
a folyóirat munkatársi körében. Amely
a szerkesztői posztjáról már korábban
lemondott Gratznak és elvbarátainak
távozásával végződött. 1989 előtt szokás volt rajtuk elverni a port – mint a
korábban Jászival közösen vállalt eszmék árulóin. Újabban azt fejtegetik,
hogy Gratz eredendő konzervativizmusa miatt fordult szembe a radikális és
szocialista maggal, s lett a nemzeti el-
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lenzékből mégiscsak kinevezett kormány támogatójává. A döntő szempont azonban az lehetett, hogy Gratz a
magyar alkotmányosságot akarta védeni – a gazdasági szabadság kiteljesítéséért csak egy, a függetlenségének minden
elemét őrző államban kívánt dolgozni.
Tény viszont, amit utóbb egykori barátai fölróttak neki: a kilépés után pályája fölívelt. 1906-től parlamenti képviselő, 1912-től a Gyáriparosok Országos
Szövetsége elnöke, 1917-ben osztályfőnök a közös külügyminisztériumban, s
nemzetközi tárgyalások – BresztLitovszk, Bukarest – fontos résztvevője.
Kétszer vállalt miniszterséget; előbb
pénzügyminisztere volt az uralkodó által a választójog kiterjesztésének feladatával 1917-ben kinevezett Esterházykormánynak, majd Teleki Pál első korszakában lett külügyminiszter, illetve –
tárca nélküli miniszterként – hozzá tartoztak a nemzeti kisebbségek ügyei is.
Posztjairól IV. Károly első visszatérési kísérlete idején mondott le. A második
kísérlet során a király mellé állt – bár
nem sok sikert jósolt az akciónak –,
ezért utóbb a legitimista vezérférfiakkal
együtt egy ideig őt is fogságban tartották. Csak évek múlva tért vissza a politikai életbe. Újra képviselő lett, a kormányt – Bethlen Istvánt – támogatta. A
húszas–harmincas években a Külügyi
Szemle szerkesztőbizottsági elnökeként,
a Magyarországi Német Népművelődési Egylet vezetőjeként, tekintélyes gazdasági szakembereként és közíróként is
jelentős közéleti szereplőnek bizonyult.
ELVEK, MŰVEK
Azzal, hogy 1921-ben önként mondott
le a miniszterségről, talán már meg is
dől Vámbéry Rusztem Gratz-kritikájának egyik fő érve: Vámbéry, egykori barátjának a radikálisoktól való elszakadását karriervággyal és erkölcsi nihillel
magyarázta. Ezt az ítéletet cáfolja az,
amit Gratz jóval később, egyik volt minisztertársáról, Vass Józsefről megemlékezve írt a helyzetről, amelybe a király
folytatás

33

m

ú

l

t

i

d

é

z

hazajövetele idején került: „Én abban a
nézetben voltam, hogy erkölcsi kötelessége ellen vét az, aki a kormányban marad, amikor arról van meggyőződve,
hogy egy, az ország jövője szempontjából döntő jelentőségűnek ítélt kérdésben ellentét áll fenn közötte és a kormány többi tagja között. A kormányban
lenni nem kell – mondtam –, becsületes
embernek megmaradni azonban igen is
kell, én tehát félreállok, amivel senkiben
kárt nem teszek.” Vass az ezzel ellentétes
álláspontot képviselte: „…az ország szolgálatában megmaradni a legfőbb erkölcsi kötelesség”, az „erkölcsi hiúság” pedig az egyéni önzés egy neme.
Gratz a politikai és gazdasági liberalizmus híve volt. Nem tagadta, hogy az
eszme népszerűségvesztéséhez magukat
liberálisnak valló politikusok és pártok
működése is hozzájárult, valamint hogy
bizonyos rendszerek azt a tévhitet kelthetik, mely szerint a liberalizmus azonos
volna egy-egy osztály – a középosztály, a
nagytőke – érdekeivel. Valójában a liberalizmus a tőke és a munka szabadságára épül, és nem tűri el az állam vagy a politikai csoportok beavatkozását, továbbá
ellentétes
a
hatalmon
lévők
különérdekeinek érvényesítésével; mindig az összességet kell szolgálnia. Gratz
már olyan mértékű beavatkozást is tűrhetetlennek tartott, amilyen az 1918. októberi forradalom nyomán bekövetkezett. 1919-ben tagja lett a bécsi Antibolsevista Komiténak, utóbb ő szerkesztette
az 1921-ben megjelent, A bolsevizmus
Magyarországon című reprezentatív kiadványt. Történettudósi szemléletében
lényeges elem a diktatúrák elutasítása.
Két terjedelmesebb, még életében megjelent monográfiájában a dualizmus és a
forradalmak korát tekintette át, nem egy
helyütt aprólékos adatgyűjtés után;
munkái középpontjába, ahol lehetett, a
gazdasági kérdéseket állította. Az eseményeket, folyamatokat nemegyszer a történelmi személyiségek alkatából magyarázta. Ez furcsa kettőséget ad műveinek:
remek politikai portrékat is olvashatunk
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Gratz Gusztáv kétszer volt miniszter
bennük, de például 1918–1919 kapcsán
olykor a közvélekedésben élő „ismereteket” próbálta tudományos alapokra helyezni. A maga korában még jelentősebbnek bizonyult a szintén az ő szerkesztésében megjelent Ungarisches WirtschaftsJahrbuch című gazdasági évkönyv,
amelyben Nyugat-Európát igyekezett tájékoztatni az itthoni állapotokról.
ERKÖLCS ÉS ÉRDEK
Figyelme a gazdaság mellett kitüntetetten a külpolitikára, illetve e két terület
összefüggéseire irányult. Meggyőződése
szerint a Monarchia korszakából a magyar elit külpolitikai tájékozatlanságot
örökölt. Ügyelni kell arra, hogy a politika
a nemzet érdekeit képviselje, mert ez az
érdek sokszor a nemzet puszta léte. „A
háborúk rendszerint nem abból keletkeznek, hogy az egyik fél megtámad, a
másik pedig megvéd valami kétségbevonhatatlan igazságot. Történeti fejlemények jogosultságát vagy jogosulatlanságát nem annak a pár eseménynek
szemszögéből lehet megítélni, amely a
háborút közvetlenül megelőzte. A robbanásokat végeredményben nem a gyújtózsinór okozza, hanem a valahol felhal-

mozott robbanóanyag.” Bizonyára vannak, akik ezt túlságosan pragmatikus álláspontnak tartják. A Gratz emlegette
nemzeti érdek viszont levezethető az erkölcsi elvekből – a nemzetnek számára
normatív jelentése van. Nyilván ez az
egyik oka annak, hogy a Gömbös-korszaktól kezdve sokan a konzervatívok
közé sorolták őt; bírálatainak célpontja
ekkor a radikális demagógia volt. A Népművelődési Egylet elnökeként két tűz
közé került, majd lemondott. Ő az
államhű, de kisebbségi jogait érvényesítő
német közösség koncepcióját képviselte,
így szembekerült a tagság radikalizálódó
hányadával, a magyar kormánytól pedig
nem kapott igazi támogatást. 1939-től a
Rassay-párt képviselőjeként illette kritikával a német orientációt s magának
Németországnak a politikáját. A Pesti
Naplóban – amelynek egy ideig a főszerkesztője volt – írt egyik cikkében
pedig arra hívta föl a figyelmet, hogy az
antiszemitizmus nem szolgálja a nemzet érdekét, soha nem is képezte részét
a magyar politikai gondolkodásnak,
míg a XIX. század végén be nem gyűrűzött Ausztriából. Ott viszont eredetileg
nemcsak a zsidó-, hanem a magyarellenes csoportok ideológiája volt, amelyek
a – nem kis részben a zsidók érdeméből
– fejlődő magyarországi ipar konkurenciáját akarták letörni általa.
Így aztán Gratz szinte „önként” iratkozott föl a német biztonsági szerveknek a
Magyarországon letartóztatandók nevét
tartalmazó listájára. A fogságból való hazatérése után részt vett a békeelőkészítő
bizottság munkájában. Erejéből arra futotta még, hogy nagyjából befejezze harmadik történelmi monográfiáját. A Magyarország a két háború között – a cím
megtévesztő, hiszen a munka a háborús
éveket is tárgyalja Szálasi hatalomátvételéig – azonban több mint fél évszázadra kéziratban maradt. Néhány évvel
ezelőtt Paál Vince rendezte sajtó alá, s
2001-ben jelent meg az Osiris Kiadó
Millenniumi Magyar Történelem-sorozatában.
– FILEP TAMÁS GUSZTÁV
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Oli bácsi megmongya a frankót

A halálbüntetésről
Számtalan, hetvenes évekbeli, egyebiránt közepes magyar
tévéjáték témája volt az, hogy hat-nyolc-tizenkét embert
bezártak egy vonatfülkébe, és elhangzott diskurzusaikból
kibomlott a történet kvázi, adódott rejtély is. Néha
kiderült, hogy egyik utas elszerette a másikat annak idején, s félbeszakadt nászukból született a harmadik utas,
ott az ablak mellett. Zene: Tamássy Zdenkó.

E

z amiatt van, hogy a magyar forgatókönyvíró egyszerűen nem
tud elképzelni sok ember összezárására paradigmatikusabb helyzetet,
mint egy vonatfülke. Ezeknek a napoknak hamarosan vége, tekintettel arra,
hogy az európai ember individualista
dög, s egy fülkében mindig azon mesterkedik, hogyan maradhatna egyedül,
kiszorítva onnan a többieket. Felvirradt
a nap a termeskocsiknak, tehát. Európai
magyarok lennénk mi is, s Lelléig egészen ügyesen helyezgettük pulóverünket, ásványvizes palackunkat és a
Dejópopó Magazin legfrissebb számát,
hogy nyolc embernek látszódjunk, de
ez egy határon túl nyilván nem tartható. Addigra ugye kiderült, hogy
Szentgyörgyön nem kapcsoltak étkezőkocsit a vonathoz, tehát amikor arra hivatkoztunk, hogy a „többiek” elmentek
sörözni, akkor gyorsan lebuktattuk magunkat. Két idősebb úr telepszik be elsőként mellénk. Külön-külön érkeztek,
egyiküknél nagy vödör alma, a másiknál
vedlett hátizsák. Ők még nem véresszájú egyénieskedők, a tévéjátékokat nyilván nekik találták ki. Azonmód beszélgetni kezdenek. Hamarosan tuti gyomirtók nevei röpködnek, röpke vita alakul
ki arról, hogy Veréb vagy szegény
Zsiborás volt-e a hetvenes évek nagy kapusreménysége, és milyen is volt Jákó
Vera nótaestje hatvanhétben a Margitszigeten. Miután a beszélgetőtársak így

egymáshoz csiszolódtak érzelmileg, várható volt, hogy ún. politikai-közéleti témák is előkerülnek. Feldolgozásukhoz
láthatóan a Blikk, illetve a Metro adott
tényanyagot, ezért az eszmecsere színvonala bámulatosan egyenletes. Valami
baltás gyilkosságról szólva felmerül a
halálbüntetés kérdése is. „Az ilyennek
én…” – mondja az almás. „Amerikában
bezzeg…” – így a hátizsákos. „Fel kéne

A halálbüntetésre ugyanis van
egy kézenfekvő, jóllehet igen
doktríner válaszunk:
a Nagy Főnök azt mondá Mózes
normakontroll iránti kérelmére,
hogy ne ölj. Pont.
lógatni, akkor a többi meggondolná”,
„Ezeket nem szabad a többi becsületes
ember között hagyni”, és így tovább.
Sajnos a kapusvitában némileg feljogosítva éreztük magunkat arra, hogy az
Andrusch József és Disztl Péter képességeit lekicsinylő megjegyzéseiket – némi
metakommunikatív noszogatásra – bólogatással, Koszta Jánosra vonatkozó dicséretüket szintúgy helyeslőleg nyugtázzuk. Így most is állást kell foglalnunk.
Inkább kinézünk az ablakon.
A halálbüntetésre ugyanis van egy kézenfekvő, jóllehet igen doktríner válaszunk: a Nagy Főnök azt mondá Mózes
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normakontroll iránti kérelmére, hogy ne
ölj. Pont. Se egyedül, se közösségben, se
bébidollban, se páncélingben, se éjjel, se
pitymallatkor. Az ilyen, baromi régen
meghatározott normatív igazságokban
az a jó, hogy különösebb vitát nem generálnak, ellenben világosan lecövekelik a
reakciós világnézetet. Példának okáért a
miénket. Se az államnak, se a társadalomnak nincs joga arra, hogy valaki más
elpusztításáról döntsön. A kézenfekvő
válasz erre persze az, hogy „Majd ha a te
gyerekedet kapja el a láncfűrészes, akkor
máshogy gondolod!”. Amire természetesen leszögezzük, hogy remélhetőleg erre
nem kerül sor, s talán lesz erőnk akkor is,
ha közelünkben történik valakivel ilyesmi. Ez azonban az évezredes parancs erején mit sem változtat. Lehet erre azt
mondani, hogy az egyházak – mint a hit
közvetítői – nem voltak ilyen finnyásak
ugyanezen néhány ezredév háborúiban,
öldökléseiben, amikor azokat bátorították, de mi se egyszerre nőttünk fel. Először szobatiszták lettünk, majd csak az
utcában biciklizhettünk, végül szüleink
elengedtek habpartira is. Az egyházak
most már azt mondják, hogy ne ölj, és ez
jó. A szociológiai vetületről nem is érdemes vitázni: közhely, hogy a halálbüntetésnek visszatartó ereje nincs. Morálisan
annyi szólhat mellette, hogy valamiféle
ősi, a társadalomban még mindig megbúvó igazságtétel iránti vágyat, persze,
kielégít. Az amcsiknál – egyes államokban – a legyilkoltak hozzátartozói végignézhetik a kivégzést, mint a megtorolt
igazságtalanság utolsó aktusát. De nem
biztos, hogy ez a jó út. Baltás daraboló
kémiatanároknál, sorozatgyilkos parkolóőröknél legyen az életfogytiglan életfogytiglan, hogy csak Yoda mester életkorával szabadulhassanak a sittről.
Visszanézünk az öregurakra. Mi is leszünk telektulajdonosok egyszer, s talán
a cigányzenét is megkedveljük. „Bizonybizony. Nehéz ügy ez” – mondjuk sunyin. „Az ilyen mindent megérdemel” –
hatásszünet – „Még az életet is”.
– TVISZT OLIVÉR
35
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Táncolj, Budapest Parádé!

Lázadás
üzletből
Az idén minden eddigi rekordot megdöntött a Budapest Parádé résztvevői létszáma. Szerény becslések szerint is több mint hatszázezer
ember volt kíváncsi a dübörgő kamionokra és a fedetlen
keblű hölgyekre.

A

Budapest Parádé a berlini
LoveParade élethű másolataként indult el 2000-ben. Persze a
normakövetés jó dolog. Már Széchenyi is
megírta, hogy számos nyugati „terméket” érdemes a mi kis országunkban is

Doromboló
cicus-díj

A doromb
dorombja

C

icuskánk némán osont be a
szerkesztőségünk nehéz vasajtaja és az ajtópánt közötti
szűk résen és tette le elénk a nagy
szerkesztőségi asztalra puha tappancsaival ehavi nomináltját. Különleges
esettel állunk szemben, ugyanis szeptemberi doromb-díjasunk a haladó
baloldal egyik legfőbb dorombolójának, Diurnusnak (alias Bodor Pál)
Gündisch Mónika – rövid interjúja –
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meghonosítani. Így lett Magyarországon
lóverseny, kaszinó, tudományos akadémia, folyószabályozás, lánchíd etc. Ha jól
emlékszem a loveparade nem volt közte.
Nem mintha nem lenne jó egy-két érdekes kezdeményezést nyugatról átvenni
de… A műfaj már nyugaton is végnapjait éli. Az utolsó LoveParade-et Berlinben
2003-ban rendezték meg. Azóta már
csak néhány „peremvidéken” ég a láz,
úgymint Mexikóváros, Santiago de Chile,
no meg Budapest. De sebaj, már megszoktuk, hogy mindenre fáziskéséssel
kattanunk rá, viszont szolgaian tudjuk
utánozni, sőt nálunk általában államigazgatási szinten tesszük „kötelezővé”.
Míg Berlinben a szervezők állandó harcot vívtak – az egyébként baloldali – városvezetéssel, a várost minden szinten
felforgató rendezvény miatt, addig a
Demszky-féle városvezetés anyagi javakkal is támogatja a Budapest Parádét. A
Fővárosi Önkormányzat ingyen biztosítja a Parádé területeit, az Andrássy utat és
a Felvonulási teret. Mi több, a Budapest
Parádét szervező Sziget kft. honlapján
általi megdorombolása a Vasárnapi
Hírek 2005. július 31-i számában. Az
apropót Bodor Pál 75. születésnapja
adja. Derék szerzőnk a szellemóriás
fényétől megrészegedve (ó, jöjj, képzavar!) az alábbiakat vetette papírra:
„Szikár-szép vonásait Velázquez vagy
Goya is festhette volna…” De cicusunk kemény fából van faragva, ilyeneken nem rökönyödik meg. Ismeri
régóta Bodor Pált és munkásságát.
Azon sem dob hátast (vö. a macska
mindig a talpára esik), hogy a
Diurnus – haladó baloldali hagyomány szerint – a születésnapját is kihasználja egy kis orbánozásra:
„…Hiszen Orbán »lenemzetárulózta«
a baloldalt”. A többi csak édes enyelgés. Persze a „hogy érzi magát?” rovat
már csak ilyen: egy kis család, egy kis
munka, meg egy kis szentencia. Cicusunknál természetesen nem ez verte

maga Demszky Gábor ajánlja a rendezvényt, a következő szavakkal: „Nemcsak
azért jó dolog a Parádé, mert sokaknak
nyújt önfeledt szórakozást, hanem azért
is, mert hírt visz a világnak arról, hogy a
budapestiek és az idelátogatók élvezik a
szabad életet, és szeretik jól érezni magukat!” Sőt! Budapest 2010-es kulturális fővárosi pályázatába is belekerült a Budapest Parádé, mint fontos és megőrzendő
kulturális rendezvény, az ugyancsak Sziget
kft. által szervezett Szigettel együtt. Mindezen nem érdemes csodálkozni, hisz
Müller Péter, a Sziget kft. társtulajdonosa
és Demszky Gábor régóta jó viszonyt
ápolnak egymással. Mindezt bizonyítja,
hogy Müller Péter alapító tagja volt az
1992-ben életre hívott Fővárosi Magisztrátusnak, mely a főpolgármester tanácsadó testületeként működött. Félreértés
ne essék, semmi bajom a Budapest Parádéval. Mindenki úgy és ott rázza a ráznivalókáját, ahogy és ahol csak akarja. Szabad országban élünk. De akkor liberális
politikus szájából meg ne halljam még
egyszer, hogy esélyegyenlőség!
– H. S.
ki a biztosítékot, hisz a macskatársadalomban is előkelő helyen állnak a
hagyományos értékek. Mónika alábbi
laudációja volt az, ami megfektette
derék négylábúnkat: „A publicista
közíró, költő-szépíró, akit a romániai
cenzúra tanított írni.”
„Az újság a legszentebb pótlék, ami
hasonlít az emberiség emlékezetére” –
mondja a cikkben Diurnus. No, akkor
gyerünk emlékezni!
– H. S.
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Fickósodik a nagypapa Tiltani jó
Segítségét kérném, mivel a házaséletben
problémáim vannak (…) kiköltöztünk saját
építésű házunkba, amit nagyon szeretünk
(…) tudnék valami aprósággal segíteni lanyhuló, fáradt és néha unalmas házaséletünkön?
Válasz: …ne tartsunk harci eszközöket, képeket a hálóban, állandó veszekedéshez fog
vezetni! (…) Az ágyat sose helyezzük el az
ajtóval szemben. A holtakat is így ravatalozzák fel! Nagyon hamar problémássá válhat az életünk! Üdvözlettel: Judit (Javítsuk
házaséletünket feng-shuival. Velvet.hu,
2003. szeptember 3.)

O

ké, vegyünk egy nagy levegőt és tüdőzzük le a csít.
Jó mélyen, hogy remegjenek azok a belsőcsakrák!
Nem jó, ne csak úgy ímmel-ámmal, hanem tényleg
mozgassuk meg a meridiánokat, legalább annyira, hogy
mozduljanak meg végre a polcon a növekvő sorrendben
elhelyezett hegyi és rózsakristályok. Valahogy így. Ugye,
hogy egészen más lett a közérzete. Látom már a nagypapa
is fickósodik bent a sarokban. Pedig, ahogy elnézem ő már
csak a kacsával alszik együtt. Mostantól minden más lesz.
Na, ja az a könyvesszekrényt ott az ablak mellett el kéne
vinni máshová, mert a könyvekben lévő szellemi energiák
így nem a házban lakókat táplálják, hanem kiszöknek az
ablakon, pláne ha huzat van. Ni-ni, szőnyegek. Tetszetős,
tetszetős, nem arról van szó, de teljesen lefojtják a padló
közeli pozitív energiákat, talán nem is csoda, hogy így
szaporodnak a visszerek. Hát igen, ilyen az emberi butaság, mindenki rohan az orvoshoz, futkározik jobbra-balra,
pedig csak a szőnyegeket kellene kidobni. Most tényleg,
csak bele kéne gondolni. Volt az őskorban szőnyeg? Nem.
És voltak visszeres lábak? Nem. Na látja, milyen logikus,
csak az a baj, hogy teljesen elfelejtettünk gondolkodni.
Mert mindenki csak fut a pénz után és elfelejtjük a régi
bölcsességeket. Hadd nézzek be a konyhába. Gondolhattam volna. Egymás mellett van a tűzhely és a mosogató.
Ja, hogy így könnyebb. Rövidtávon igen, de higgye el nekem, hogy megéri őket legalább két-három métere tenni
egymástól, vagy akár áttenni a vizesblokkot a fürdőszobába. Gondolkodjunk együtt! Régen, ugye, hogy volt? Patakparton volt a búbos kemence? Na?! Nem. Köszönöm.
– NOVÁK TAMÁS

A HunHír.Hu értesülései szerint meghiúsult a hétfőre tervezett szerződéskötés a
Kárpátia zenekar novemberi Petőfi
Csarnok-beli lemezbemutató koncertjével
kapcsolatosan. Az intézmény munkatársa,
Nagy Ákos közölte, hogy a vélelmezhető
politikai felhangok miatt nem léphet fel a
fővárosi tulajdonú intézményben a
Kárpátia és az Ismerős Arcok elnevezésű
formáció. (Letiltották a Kárpátia együttest,
HunHír.Hu, 2005. szeptember 5.)

A

hír szerint az együttes fellépése ellen a főváros vezetése, személy szerint Demszky Gábor emelt kifogást.
Mivel a Kárpátia zenei világa elég távol áll tőlem,
nem ismerem életművüket, ezért gyorsan átfutottam a dalszövegeiket, hogy mivel is vívhatták ki a főpolgármester
nemtetszését. A szövegek a magukat nemzeti rock-zenekarként meghatározó csapatoktól megszokott motívumokból
építkeznek: egy kis melankólia, népdalok, magyar múlt, Trianon fájdalma és sok Erdély. Ízlés kérdése, hogy valaki szereti-e ezt a zenét, vagy sem, de ezt mindenki el tudja dönteni
maga is, normális esetben nincs szükség hozzá a főpolgármester vagy hivatala segítségére.
A főváros eljárása számos kérdést vet fel: a magát „A” magyar liberális pártként aposztrofáló formáció politikusai hogyan vélekednek olyan értékekről, mint a szólás- és véleményszabadság? Ha valaki semmiféle jogszabályt nem sért
tevékenységével, megakadályozható-e, hogy piaci bérleti díjért használja Budapest köztulajdonú kulturális infrastruktúráját? A főpolgármesteri ízlésvilág kötelezi-e bármire a város polgárait?
Külön pikantériája az eljárásnak Demszky múltja, Demokratikus Ellenzékestől és szamizdatostól. Úgy látszik, a cenzúra ellen csak akkor van kifogása, ha ő van kiszolgáltatott
helyzetben, s nem valamiféle magasztos elvek miatt vannak
fenntartásai. A rossz példának azonban könnyen akadnak
követői, s néhány év múlva a város élén egy más összetételű
vezetés minden további nélkül hivatkozhat majd a Demszky
teremtette gyakorlatra, amikor az HétköznaPI CSAlódásokat
vagy Anima Sound Systemet szorítja ki a Petőfi Csarnokból
vagy éppen a Gödör Klubból. Ugye, ez elég rosszul hangzik?
Ezért kéne Demszkyt még időben észhez téríteni, s a közönségre bízni a zenei értékítéletet. – BALOGH ÁKOS GERGELY
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Olajfinomító a tavon

Ünnepi
játékok
Bregenzben
Augusztus 20-án ért véget a
hagyományos egyhónapos
fesztivál a Bodeni tó partján
fekvő Bregenzben.

A

számos alkalommal neves magyar művészeket is felvonultató előadássorozat legnagyobb
látványossága – erre látogattunk el mi
is – tagadhatatlanul a világ legnagyobb
tószínpadán megrendezett operaelőadás. Tényleg világraszóló látványosság
ez, a gigantikus méretű (mintegy 7000
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négyzetméteres) színpad valóban a vízen úszik, a parton kialakított szintén
hatalmas nézőtérről pedig hatezernél
is több néző élvezheti egyszerre az előadást, miközben egyúttal a Bodensee
panorámájában és a festői naplementében is gyönyörködhet mindenki, aki
megveszi a drága jegyeket.
Ez alkalommal Robert Carsen rendezésében Verdi Trubadúr című operája került az óriási színpadra. Klasszikus opera ez, ám a merészen szokatlan
külsőségek és az audiovizuális élményvilág teljesen újszerűvé varázsolja. A
legmeghökkentőbb minden bizonnyal
az, ami először tűnik szemünkbe: a
történet szerint egy középkori várban
játszódó opera díszlete bizony nem
más, mint egy hatalmas, vörösben
pompázó olajfinomító. Az amerikai
díszlettervező állítólag a modern világ
olajéhségét próbálta érzékeltetni a 711
tonnás monstrummal, de hogy a túlnyomórészt szerelmi drámákból álló
történethez ez mennyire passzol, én
nem tudtam határozottan eldönteni.
Valamiért még egy oldtimer Merci és

egy teljesen valódi motorcsónak is feltűnt a darab folyamán, az pedig különös bájt adott a történetnek, mikor az
ezekből kiszálló kosztümös nőalakok a
fáradtolaj-leengedő csővezetéknek támaszkodva kezdtek bele a szerelmi vallomásba…
A pirotechnikai effektek mindenesetre nagyon látványosak voltak, és a
hangzásra sem lehetett panasz: gondoskodtak erről a kiváló énekesek, a
bécsi filharmonikusok és a két kórus.
Ezek
egyikének,
a
Bregenzer
Festspielchornak a művésze volt
egyébként az opera egyetlen magyar
szereplője, Kovács Péter is. Az egyetlen
zenei szépséghiba csupán az volt, hogy
a színpadon jelen sem levő moszkvai
vendégkórust némileg túlhangosították a cselekményben is tevékenyen
résztvevő házigazdákkal szemben, de
ettől eltekintve zeneileg abszolút magas színvonalú volt a darab. Minden
bizonnyal ennek is köszönhető, hogy a
hírek szerint jövőre is színpadra állítják
Bregenzben az idén 170000 nézőt vonzó Trubadúrt.
– R. T.
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