Rendelje meg most az Ufit!
Az áprilisban elõfizetõk között értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki!
A megrendelõlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni:
Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. • Tel./Fax: 1-266-6590 • Az újság megrendelhetõ az Ufi honlapján: www.ufi.hu, valamint normáldíjas SMS-ben, a 06-20520-7049-es számon is. Az újság elõfizetési díja egy évre: 2400 Ft.
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Négy éve fiatalok voltunk és bohók. A 2002. áprilisi számunkat olvasók ma már
szinte az érthetetlenségig derûs hangulattal találkozhattak hasábjainkon. Kiváló
beleérzõ képességgel az akkori legnagyobb kormánypárt gyõzelmét vizionáltuk,
és azon kacarásztunk, hogy a szocialisták, korábbi ígéretüknek megfelelõen, a
szavazatok újraszámolását követelik majd. A történelem megmutatta, nem érdemes Lengyel László babérjaira pályáznunk. Csúfosan felsültünk, na.
Éppen ezért most, 2006 áprilisában nem jósolunk semmit. Nem tudunk, és
nem akarunk tippelni, fogalmunk sincs, hogy melyik pártvezér zakkant meg,
melyik párt kampánystratégiája hordozza magában a gyõzelmet, melyik a totális bukást. Néhány nap múlva sokkal okosabbak leszünk, ülünk a szerkesztõségi
asztal körül és bólogatunk nagyokat, „persze, kérlek alássan, elõre megmondtam”.
Néhány szempontot, mégis. Az elmúlt négy évben nem éreztük jól magunkat.
Alegységi probléma, nyilván, de besokalltunk a lopakodó kádárizmustól, a versenynek álcázott gigalenyúlásoktól, a vállveregetésbõl gyorsan fenyegetésbe váltó hangnembõl, a nekünk fontos értékek folyamatos, tudatos és pimasz gyalázásából. Elegünk van a középosztály elleni uszításból („nagyságos asszonyok adója”), a gazdák lenézésébõl („csorgó nyálúak”), a határontúliak kirekesztésébõl
(„idezúdulnak, elveszik a nyugdíjad”), az egyházak sértegetésébõl („csak a pénz
a fontos nekik”).
Mi sok mindenre emlékszünk az elmúlt négy évbõl. Például egy miniszterelnökként megbukott SZT-tisztre, akinek az volt a válság, ha romlott olajbogyó
került a martinijébe. Emlékszünk a vereségtõl való páni félelemben elkövetett
politikai gyilkosságra. Egy semmibõl elõtûnt emberre.
Mi hiszünk a szabadságban, közösségeinkben, egyházainkban, a tisztességes
versenyben és igen, a nemzetben. És hiába a szívre tett kézzel énekelt himnusz,
a verseny nagyszerûségérõl szóló beszéd, a máskéntgondolkodás tiszteletbentartásáról szóló kenetteljes nyilatkozat. Mi aljas politikai számításból elkövetett
kirekesztést, zavartalan nyíltsággal levajazott üzleteket és ellenvélemény esetén
dühtõl eltorzuló kormányfõi arcot látunk. Mindazt, amibõl nem kérünk. Szerintünk Gyurcsány Ferenc nem alkalmas Magyarország miniszterelnökének.
Vannak köztünk nemzeti liberálisok, szabadelvû konzervatívok és konzervatívok. Sokban különbözünk, még több dologban egyezünk. Egy témában nincs vita köztünk: mindannyian a Fideszre szavazunk.
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FEGYVERNEK LÁTSZÓ TÁRGY
Salgótarjánban a rendõrök most egy
olyan férfit kergetnek, aki fegyver, kés
helyett letolt nadrágjával és férfiasságával hozta a szívbajt egy fiatal
eladóra. A Nógrád megyei székhelyen
egy zálogház alkalmazottjának rosszul
kezdõdött a napja. (Férfiasságával tartotta sakkban Zsuzsát a támadó, Színes Bulvár Lap, 2006. március 11.)
Ami ma Magyarországon van, az
nem közbiztonság.
ONE MAN SHOW
A családalapítás is évek óta be van tervezve. Ám ehhez még az én kreativitásommal sem lehet egyedül hozzáfogni.
(Interjú Geszti Péterrel, Találkozások,
2006. január)
Az õ isteni tehetségével azért érdemes lenne tenni egy próbát, hátha…
KÜZDENI KOPOGTATVA
A Munkáspárt az ország valamennyi
választókerületében küzd a jelöltek
megállításáért. Azokban a kerületekben, ahol láthatóan nincs remény a
jelöltek megállítására, célszerû abbahagyni a munkát, és minden erõvel
segíteni a többi kerületet. (Segítsd a
kopogtatócédula-gyûjtést!, felhívás a
Munkáspárt honlapján, 2006. március 14.)
Állítsátok meg a Munkáspárt jelöltjeit!
MUNKAHELYI BALESET
Egymillió fontra perli volt munkahelyét
egy brit tanár, azt kifogásolva, hogy az
iskola, amelynek igazgatóhelyettese
volt, nem cserélte ki a szellentésre megtévesztésig hasonlító hangokat produkáló hivatali székét. A 48 éves Sue
Storer a nyugat-angliai Bristol egyik
legnagyobb általános iskolájában dolgozott, és rendre igen kínos helyzetekbe került diákok, szülõk és kollégák
elõtt egyaránt, amikor renitens irodai
forgószéke a legkisebb mozdulatra is
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harsány purcolással reagált. Storer a
munkaügyi bíróság elõtt elpanaszolta:
állandóan szabadkoznia kellett az irodáját felkeresõk elõtt, hogy a sajátos
hanghatásért nem õ, hanem a szék a
felelõs, ennek ellenére végül már folyamatos élcelõdések céltáblájává vált.
(2006. március 24., transindex.ro)
Veszélyesek ezek a szellemjárta székek
VEZETETT AKARAT
Mert olyanokra kell, hogy bízzák az országnak a dolgát, akik pontosan fogják majd vezetni a kezeket és az akaratokat, pontosan fogják majd vezetni
a tervezõk ceruzáját. (részlet
Gyurcsány Ferenc Az Új Magyarország
címû kongresszusi beszédébõl, 2006.
február 18.)
Gondolatrendõrség: Magyarországért, a köztársaságért.
PARANOIA XXIII.
Akár koldusnak is öltözhet, azért minden hipnotizált hiszi, hogy õ a királyfi.
A kettéosztott ország trónkövetelõjeként nem véletlenül hirdeti, hogy a
köztársaság csak kabát a nemzet testén. Tudja õ, hogy mikor kell ruhát és
eszményt cserélni. Megtette már, és
megteszi újra bármikor. Azt ígéri: egy
lesz a nyáj, ha õ lesz a pásztor.
Vezénylõ tábornok? Köztársasági királyfi? Fõpásztor a Fidesz ökumenikus
székesegyházában? Kevés. Lehet, hogy
legközelebb már nem bokacsattogtatva, hanem így kezdõdik majd a kedvenc lapban a térdre borult vezércikk:
Te mindenható… (Mester Ákos, 168
óra online, 2006.március 27.)
Egy picivel kevesebb tömény, jobb
élet.
HACACÁRÉ
Õt a nehézsúlyú ökölvívóbajnok, Bunyós Pityu követte a színpadon. Nem
kellett kesztyût húznia, hogy kicsit és
nagyot egyaránt megtáncoltasson. (A
Fásy mulató weboldala, www.fasy.hu)
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Bunyós Pityu megtanított mindenkit kesztyûbe’ táncolni.
KOMOLY MUNKA
Idõm nagy részét komoly munkával
töltöm, de engedje meg, hogy ez alkalommal kivételesen egy kis vidámsággal szolgáljak Önnek. (Szabóság, Szabó
Zoltán MSZP-s képviselõjelölt választási kiadványa)
Mulassunk, nevessünk, dáridózzunk, b***meg!
AZ ÉVSZÁZAD POÉNJA
Dávid Ibolyát miniszterelnöknek!
(MDF választási plakát)
Abnormális Magyarország.
KERÉK VÁGÁS
Budapestnek még ingyen sem kell az
idõkerék. A Fõpolgármesteri Kabinet
hétfõi döntése szerint nem veszi át a
fõváros az államtól a Városliget szélén
felállított építményt. (MTI, 2006. március 27.)
Pedig azt mondják, az idõ pénz.

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk elõzõ számában
nyereményjátékot hirdettünk az UFi-ra márciusban
elõfizetõk számára. Az akció
keretében, a Vox Nova kiadó
kiadványait sorsoltuk ki.
A szerencsés nyertesek:
Csach Gyula, Budapest;
Künnle László, Budapest;
Strausz Sándor, Budapest.
A nyerteseket postán értesítjük. Gratulálunk! A játék
folytatódik, az áprilisban
elõfizetõk között is értékes
ajándékokat sorsolunk ki!
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„Az idegen szép”

*

A

kis magyar pártocska, amelynek plakátjain a
„Debrecen a debrecenieké” felirat látható, régóta
utazik a másság és a kirekesztés témakörében.
Választási plakátjuk rosszemlékû elõképekre hajazó jelszavát látva az embernek önkéntelenül is megnyikordul
a belsõ számonkérõszéke: kikre is gondolhatott a kis
magyar párt, amikor ezt a jelszót kiadta, kik is azok az
idegenszívû „turisták”, akik – szerintük – megpróbálhatnak orvul belemártogatni a derék debreceniek lecsójába.
A felirat elsõ számú célzottjainak természetesen a
budapestiek és a nyíregyháziak érezhetik magukat. A
fõváros és a szabolcsi megyeszékhely lakosai ugyanis –
nap mint nap átgördülve Debrecen, választási idõszakban blikkes paparazziktól zsúfolt vasútállomásán – jelentõs mennyiségû levegõt szívnak el a cívis város lakói
elõl. A kis párt célzottjai lehetnek továbbá azok a külföldi diákok, akik Debrecen egyetemén tanulnak és –
például – az orvostudományi kar magasföldszinti kávézójához vezetõ folyosó hirdetõtábláján elhelyezett idegen nyelvû tacepaókkal hirdetik ügyes-bajos dolgaikat.
Bár a magyar olvasót különösen a rokonnak tudott finnek által írottak tökéletes érthetetlensége józanítja ki
(„Egyedül vagyunk!”), mégis a kis magyar párt helyi politikusainak szlogenje talán azokat a hirdetményeket
találja igazán telibe, amelyeknek nem csak a nyelve, de
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a hónap nyertese

A

t

még a betûje is idegenszerû. Igen, a „Debrecen a debrecenieké” figyelmeztetés bizonyára meghõkölteti ezen,
másságukkal kérkedõ írások szerzõit, akár dundimód
gyöngyözõ kaligráfiával, akár szikáran függélyes szálkákkal hirdetik õsi írásuk jobbról balra soroló egzotikumát.
Persze, a kis párt célzottjainak érezhetik magukat a
megye és a tágabb környék betegei is, akik – parazita
módon – Debrecenbe járnak kórházba, és idegen érdekûek lévén, bizonyára elsõsorban ludasok abban, hogy a
klinika WC-iben még csak véletlenül sincs papír. A kis
párt plakátja bizonyára kijózanítja és jobb (de legalábbis más) útra téríti a szatyros, autós vagy éppen teherautós bevásárló-turistákat is, akár Hajdúböszörménybõl,
akár Nagyváradról vagy éppen Ungvárról érkeznek. Ne
vigyék el a debreceniek verejtékével megtermelt árut!
Igen, aki ezt a jelszót olvassa, annak nem kell közgazdásznak lenni, hogy felfogja: el a kezekkel a pultokról,
mert ha nem, hát igenis van egy magyar párt, amelyik
majd érvényt szerez az õsi jussnak: Debrecen a debrecenieké.
Ja, ja. Hogy melyik az a kis magyar párt, amelyiknek a
választási plakátján ez a frappáns gyöngyszem olvasható? Hát, kedves olvasó, õk a Szabad Demokraták Szövetsége. Ím, így érvel a szavazatunkért a liberális alternatíva 2006 márciusának idusán, Debrecenben.
Amire stílushûen talán csak ennyit: nem, nem, soha.
– PÁKOZDI IMRE
* Szilágyi Ákos néhány évvel ezelõtti kiállításának címe.

8 AZ UTCAI POLITIZÁLÁS
z utcákon közlekedjenek, mondta Medgyessy Péter,
s nála talán csak Kovács László és Lendvai Ildikó ejtette ki többször a drámai szavakat: „utcára vitték a
politikát”. Gyurcsány Ferenc pályakezdõ miniszterelnökként
nyilatkozta 2004-ben: „Orbán Viktor azzal, hogy utcára vitte
a politikát, aláássa a parlamentáris demokráciát annak érdekében, hogy visszaszerezze 2002-ben elvesztett hatalmát.”
Kicsit tartottunk is tõle, hogy az „utcai politizálás” Magyarországon az idõk végezetéig a „fasiszta veszély” szinonimája
marad, de a legendás páros (Gyurcsány Ferenc és Hiller István) vállt vállnak vetve szabadította meg e fogalmat a rárakódott gyalázattól. Így áprilisban mindenki az utcára viszi a
politikát. 1-jén a köztársaság védelmezõi veszik a bátorságukat az Andrássy úton, 2-án a Kossuth téren gyûlnek össze
azok, akiktõl Gyurcsány meg akarja védeni a köztársaságot.

n

a hónap vesztese

M

indannyian jól emlékszünk még a 2002-es választások MSZP-s kvótáira. 20% fiatal, 35% nõ, 80%
páratartalom, a hajóvonták találkozása tilos. Úgy
látszik, 2006-ra mindez rendesen elpárolgott. Az ifjú élcsapatot Fletó rendesen megszívatta. A fiatalok felé irányuló
negatív kampányt korrekten rájuk lõcsölte (lásd szánalmas képregénysorozat a konzervjövõrõl), de a fizetség elmaradt. Komássy Ákos, a FIB elnöke az elõkelõnek nem
mondható (tuti nem befutó) 89. országos listás hely boldog tulajdonosa. Nem járt jobban a korábbi elnök, Szitka
Péter sem. Õ a 132. helyet csípte el. A FIB többi elnökségi
tagja – már aki valamilyen módon – rákerült a listára, a
150. és a 174. hely közé kvalifikáltatta magát. Az ifjak rossz
helyezéseiben is valószínû van valami tudatosság, hisz
Fletó úgy gondolja, a fiatalok húzzanak inkább külföldre.
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DVD-lejátszóval Hangonyt rekeszteni
A tavaszt várják Ózdon is, akkor talán vége lesz annak a sötét
középkornak, amiben a város most is a helyét keresi. Igaz, aki
megteheti, az átlépi a határokat és kilép az újkorba. Azért
nem mondom, hogy a XXI. századba, mert szerintem attól
még messze vagyunk.

H

a az ember buszra ül, és valamilyen oknál fogva Észak-Magyarország felé veszi az irányt,
készüljön fel arra, nem vidám kis falvakat lát, miközben a sofõr szó nélkül
elteszi a visszajáró harminc forintot,
és valamelyik idétlen kereskedelmi rádiót bömbölteti. Hanem elnéptelenedett településeket, ahol van egy bolt,
néhány kocsma és annyi. Ritka a mozgásban lévõ lézengõ is, pedig az is az
élet jele. Ha a szegénység materializálódna arrafelé, vágni lehetne, mint a
kenyeret.
LÁTLELET
Ez a régió a szegénység szinonimája.
Bár ne csüggedjünk, az elkövetkezõ
évek euró-milliói helyre tesznek mindent, állítja a fõminiszter, mer’ ugye
6

az Unióban egyébként sem vagyunk
másodrendûek, meg nettó befizetõk
vagyunk, meg egyébként is. Az ózdi állóvíz megér néhány külön gondolatot.
A még vidámabb portré kedvéért, ide
kívánkozik, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1990-ben 10588 újszülöttre jutott 10480 halálozás, ám 1995ben már csak 9411-en születtek és
10547-en haltak meg. 2004-ben 7350
csecsemõ vívta harcát a 10300 elhunyt
ellenében, a munkanélküliségi ráta
19.4% volt. 2005-ben is szar volt a helyzet, nyilván most sem jobb. Ez nem éppen egy gyarapodó nemzet grafikonja.
Ózdra érkezvén az ember tipikus gyárvárossal találja szemben magát. Ha néha hazautazom, megcsap valami homályos nosztalgia, de mindig gyorsan
elhessegetem. Az idegen földrõl érke-

zõk mit gondolhatnak, nem tudom, ha
jól sejtem, õk alig-alig jelennek meg
Ózdon, mert nincsen színház, nincs
munkahely, és ami a legfontosabb: szûken mérik a megtartó erõt is. Csak a
hatalmas és elviselhetetlen nihil van,
amely elzavarja a jobb életre és lehetõségekre váró fiatalokat. Aki teheti, középkorúan is megpróbál új életet kezdeni. Máshol. A nihil számûzi a családapákat is, akik az ország különbözõ városaiban keresik meg a betevõt, és küldik haza a politikailag független magyar postával (itt még van posta) vagy
a legatyásodott bankokkal. Minek kerteljek, nem volt bjuti itt az élet, most
sem az. A számokról még annyit, hogy
1993-ban 6088, 2005 elsõ felében 3017
fõ volt a regisztrált munkanélküliek
száma és sokan vannak, akik már a
rendszeren kívülre kerültek. Most húsz
százalék feletti a munkanélküliség. A
hõskorszakban a kohászatnál 14 ezer
ember dolgozott, amikor megjött a
várva-várt vendég (a kapitalizmus),
vége lett mindennek, mint a botnak.
Azonban ha valaki a hajdani gyár környékén botorkál, még hallhatja,

t

néhány üzem mûködik, úgy kétezer
embert foglalkoztatva. Ja és persze
Ózdon dübörög (még, mert 2004.
május elsején megszûnt az általános
iparûzési adókedvezmény) a General
Electric és a Saia Burgess is (ez egy lila milka származású cég), beszállítókkal együtt szintén úgy kétezer embernek adnak kenyérrevalót.
TISZTA KEZEK
És milyen csalóka a látszat! Az ember
azt hinné, itt nem történik semmi,
ami igaz, ha elfogadjuk azt az állítást,
amely szerint csak az történik meg,
amirõl a gonosz média beszámol. Ózdon ez hatványozottan érvényes lehet. Még februárban megírta az egyik
napilap (nem amelyiket néha ingyenesen osztogatnak, hanem a polgári),
hogy bizony a szocialista polgármester vonzáskörzetében felmerül a hûtlen kezelés gyanúja. Az Ózdi Vízmû
Kft. üzletrészét mélyen a reális ár alatt
adták el az Észak-magyarországi Regionális Vízmûvek (ÉRV) Rt.-nek. A hírek szerint negyvenhétmillió kemény
forint folyt az üvegzsebbe, a becsült
százötvennégymillió helyett – micsoda üzleti érzék! Légy a sörben, hogy a
város helyi urai visszavennék az ablakon kidobott javakat, de az ÉRV valamilyen hátsó szándéktól vezérelve
nem akarja a vételi áron visszaadni.
Csak a haszon, mi? A tulajdonos önkormányzat kötelezte az Ózdi Távhõ
Kft. vezetését, kössön üzemeltetési
szerzõdést egy magánkézben lévõ
áramtermelõ céggel, amelytõl a város
majd vásárolja a hõt. A közbeszerzési
törvényt elvitte a cica, az áramtermelés hasznából Ózd egy petákot sem
lát. A város vezetésérõl – amióta az eladta egy MSZP-közeli, kazincbarcikai
cégnek az Ózdi Közélet címû újságot
– helyben csak jót lehet olvasni, nyilván nincs izzadságszaga a lapnak.
Mellesleg a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közigazgatási Hivatal azt közölte, nem volt versenyeztetés, vala-

mint, hogy bizonyos erõk megkerülték a közbeszerzési törvényt is. Az ellenzéki képviselõk jelezték a hivatalnak: törvénysértés a láthatáron, felelõsöket kellene keresni. A levél még elment, a válaszlevelet azonban a polgármester eltitkolta (a hivatal kezdeményezte a felelõsök felkutatását), sõt
azt kérte: mivel kampány van, majd
csak utána jöjjön a tisztítótûz, persze
jogi szabálytalanság nem történt. Itt
csak a polgárok unatkoznak, mert az
ügyekrõl alig-alig tudnak, az ellenzék
szélmalomharcot folytat. Az érdekesebb, hogy ha minden jól megy, augusztusban megnyílik végre a Tesco.

A közbeszerzési törvényt
elvitte a cica, az áramtermelés
hasznából Ózd egy
petákot sem lát
Maga az áruház most másodlagos.
Már az elsõ részletét kifizették annak
a több mint 410 millió forintnak,
amennyiért megvettek egy négyhektáros területet. Állítólag háromszáz
ember fog dolgozni ottan, már keresik
a delikvenseket, ha jól hallom, minimálbérért. De épül még egy Interspar
meg egy Family Center is, amirõl nem
is tudom, micsoda. Istenem. Alig laknak a városban harmincötezren, ki
tartja majd el ezeket a vállalkozásokat? Az egyik alpolgármester tavaly
úgy fogalmazott, igaz magas a munkanélküliség, a szegénység (tényleg
az), de a szolgáltatásokra van igény.
Mert felpiszálták az embereket, bár
amíg a bank ad hitelt, gond nem lehet, DVD-lejátszóval lehet majd rekeszteni a Hangony patakot is.
NEHÉZ A DOLGA…
A Fidesz–MDF–KDNP összefogás a
margóra került, elég csak arra gondolni, négy ellenzéki képviselõ van, ám
egyetlen külsõ bizottsági hellyel sem
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kínálta meg õket a demokratikus baloldal. Így igen nehéz belelátni a lapokba is, fõleg, ha cinkelt a kártya. Mûholdas felvételeken látszik, hogy a Fidesz minden településen lakossági fórumot tart, Riz Gábor képviselõjelölt
is bemutatkozott a népeknek, talán
ha a Szövetség országos szinten jól
szerepel – hadd ne mondjam, gyõz –,
akkor van esély õsszel egy új polgármesterre is. Bár, ahogyan egy zöldséges fogalmazott három hete, „ezeket
nem lehet innen kifüstölni”. Ne legyen
igaza. Nehéz jobboldalinak lenni Ózdon. A választókörzethez tartozó kistelepüléseken egy Fidesz-plakát születéskor/kiragasztáskor várható élettartama 1-2 óra, ami, valljuk be, nem
sok. Ózdon még nem ennyire súlyos a
helyzet, hála Zeusznak. A Fidesz háromezer kopogtatócédulát szedett
össze, plusz volt még ezer, amelyet
nem kaptak meg, mert a tulajdonosuk félt, hogy kiderül: nem baloldalra
húz a vérpumpája. Félnek megvallani
a meggyõzõdésüket, pátosz nélkül:
rosszkedv és félelem uralja az embereket. Dönthetnek majd, ha nem csak
a lottózóban, hanem a szavazófülkében is húzogatják az x-eket. Nincs
könnyû dolga a Fidesznek. Járt a városban Szili Katalin, Horn Gyula, ebben az idõben éppen szervezés alatt.
Volt Ózdon a napokban Kontur Pál is,
a Fidesz munkástagozatának elnöke.
És ennyi. Orbán Viktor legutóbb ’98ban járt Ózdon, pedig nagyon kellene
a lelkesítés, az erõsítés, mert nem csak
Ózdon, de az egész környéken úgy érzik az emberek, elfelejtették õket.
Mozgósítani, mozgósítani, mozgósítani. De hogyan? Ha nincs meg a biztatás, honnan vegyen hitet, aki más jövõt képzel el magának? Sajnos, valahogy Medgyessy budapesti idõkereke
jut eszembe: a kétszázmilliós ócskavas
bedöglött, ám az idõ mégiscsak megy
tovább. Ózdon? Ott is. Csak a fizikát
meghazudtolva, a mínuszos tartomány felé.
– LIPPAI ROLAND
7
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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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Interjú Orbán Viktorral, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnökével

Hûség nehéz idõkben is
Két nagygyûlés között, egy vágtató mikrobuszban faggattuk Orbán Viktort, a kormányzásra készülõ Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnökét, többek között a 2002-es
választások magasabb értelmérõl. – Találkozók, fesztiválok, könyvkiadók, lapok, internetes oldalak kellenek – mondta lapunknak adott interjújában a politikus, amikor a fiatalok hangjának felerõsítésérõl kérdeztük. Orbán Viktor úgy látja: a Fidesz, minden
esendõsége és hibája ellenére, hû maradt azokhoz, akik bíztak benne.
UFi: Nemrégiben egy beszélgetésen úgy
fogalmazott, kormányra jutása esetén a
polgári oldal egyik legfontosabb feladata, hogy új tereket nyisson a fiataloknak.
Mire gondolt?
O.V.: Fiatal koromban azt szerettem
volna, hogy fiatalnak lenni ne egy állapot, hanem egy lehetõség legyen. Ma
azonban az ifjak rendelkezésére álló lehetõségek szûkösségét érzékelem. A huszonévesek egy része az otthonról kapott hátszél segítségével biztos karrier
elõtt áll, ám nagyobbik hányaduk teljes
tanácstalansággal néz szét, amikor befe8

jezte a tanulmányait. Pontosan ebben a
helyzetben kellenének azok a terek,
ahol a fiatalok össze tudnának jönni –
persze a virtuális terekre is gondolok.
Ezeken a fórumokon lehetne beszélni
arról, hogy mit ér az ember, ha húsz
éves és magyar. Milyen esélyek vannak
idehaza és külföldön, vissza tud-e jönni
valaki, ha külföldi munkára vagy tanulásra adta a fejét? Ezek a fontos kérdések, amelyekrõl – úgy látom – ma nem
esik elég szó a közéletben. Mi, politikusok ritkán halljuk az újabb nemzedékek
hangját. Találkozók, fesztiválok, könyv-

kiadók, lapok, internetes oldalak kellenek, meg a világban szerteszét dolgozó
magyarokkal való állandó kapcsolattartás – ez hiányzik igazán.
UFi: Magyar fiatalok ezrei dolgoznak,
tanulnak külföldön, hogyan lehetne õket
megszervezni, kint szerzett tapasztalataikat idehaza hasznosítani?
O.V.: Nemrégiben találkoztam egy kõmûvesként dolgozó fiatal földimmel
Dél-Írországban. Azt mesélte nekem,
hogy a lengyel munkavállalók csapatosan jönnek, megszervezik magukat. És
ha baj van, akkor kisegítik egymást,
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ügyesebben érvényesítik az akaratukat, pozíciók elleni lázadást, és még csak emögött nincsenek ott a vállalt, újra és
mint a magyarok, akik magányosan nem is a baloldal által szinte teljesen ki- újra megerõsített magasabbrendû értéakarnak boldogulni. Komoly feladat te- sajátított értelmiségi mûhelyek elleni lá- kek. Személyesen semmi hasznunk nem
hát, hogy megfelelõ hálózatot építhes- zadást jelenti; mélyebb dologról van származik belõle, de közös sikernek
sünk, amelynek segítségével kicsit len- szó. A kilencvenes évek elején újrakó- érezzük azt, hogy a határon túli magyar
gyelesebben viselkedhetnénk. A követ- dolták a magyarok gondolkodásában fiatalok egy általuk létrehozott magyar
kezõ kormány persze csak akkor tud eb- azt, hogy mit is jelent a siker. Azóta egy nyelvû egyetemre járhatnak és egy maben a kérdésben elõrelépni, ha együtt- önmegvalósító ideológia jegyében azt gyar koronás igazolványt, a magyarigamûködik a fiatalokkal. Számítok a fia- sugározza felénk a médián keresztül ez a zolványt hordhatják a szívük felett. Ezefõáramlat, hogy siker az, ha könnyen, ket is mind a siker, a mindenki által elfotalok javaslataira, tanácsaira.
UFi: A felmérések azt mutatják, hogy gyorsan sok pénzt szereztél. Siker az, ha gadott közösségi siker kategóriájába
bár a fiatalok jelentõs részét nem érdek- gyorsan, alaposabb építkezés nélkül is kellene emelni.
li a közélet, akiket meg mégis, azok kö- gyors karriert futottál be és mindenkit UFi: Van erre reális esély?
zött toronymagasan vezet a Fidesz. Mi- magad mögött hagytál. Más ebbe nem O.V.: Még nagyon sokat kell dolgozis tartozik bele. Szerintem ez az a gon- nunk.
vel magyarázza ezt?
O.V.: Szerintem a lélek miatt van ez így. dolkodás, amit nem fogadnak el a fiata- UFi: Sokakat zavar, sokan értetlenkedAmikor az ember fiatal, akkor a lélek a lok. Legalábbis egy tekintélyes részük. nek, mások természetesen veszik azt a
legfontosabb. Vágyakozik arra, hogy a Sokan, egyre többen teszik föl a kérdést, szeretetet, ami az ország számos helyén
létezés ne csak napi nyolc óra munká- hogy miért nem siker egy közös, nagy Ön felé árad. Mihez kezd ezzel, hogyan
dolgozza fel?
ból, karrierbõl vagy éppen
a családi életbõl álljon. Egy
Engem az mozgat a leginkább, az tart a legerõsebben O.V.: Fontos, hogy az ember
tudja, ebben a dologban
pályáját, életét kezdõ ema közéletben, hogy bebizonyítsam: lehet úgy sikeres nem a személy a döntõ.
ber valami magasabb renaz ember, hogy közben négy-öt gyermeket vállal
UFi: Hanem?
dû dologra is vágyik.
O.V.: A közös pillanatok, élSzerintem a fiatalok azt
látják, hogy a jobboldalnak is lelke van, nemzeti teljesítmény? Miért nem siker, mények, együttlétek sokkal többrõl
és a jobboldal nem is szégyelli ezt. Úgy ha közösségeinket megerõsítjük? Miért szólnak, mint egy emberrõl. Én ezt úgy
gondolja, hogy jól megfér egymással az nem siker a hit megtartása? Miért nézik fejtem meg, hogy az elõbb elmondott
élet értelmes megszervezése a létezés csodabogárnak azt, aki négy-öt-hat vágyak élnek. A magyarok szeretnének
magasabb rendû céljaival. Szerintem ez gyermeket vállal, ahelyett, hogy sikeres összetartozni, szeretnének úgy sikeres
embernek számítana? Akármi történik magánemberek lenni, hogy közben kölehet elsõsorban a vonzó.
a közéletben, szerintem még jó néhány zösségeiket is megtartják. És azt látják,
UFi: A baloldalnak nincs lelke?
O.V.: Magyarországon a baloldalnak ma éven keresztül azt fogják érezni a fiata- hogy ma ezt a mindennapok megtanincs igazi politikai képviselete. A luxus- lok, hogy ha kiállnak amellett, ami való- gadják tõlük.
baloldali politika valójában egy szûk ban érték számukra, a fõárammal szem- UFi: Értem, de mégiscsak egy személy,
csoportot képvisel. Úgy tûnik, a materi- ben mennek. A külvilág ma még azt su- Orbán Viktor áll ezeknek a pillanatokális világon túl nincs mondanivalója. gallja, hogy választaniuk kell a család, a nak a középpontjában.
Márpedig a fiatalok többre vágynak. közösséghez tartozás és mondjuk a kar- O.V.: Szerintem az emberek érzik, hogy
az élet fontos dolgairól úgy gondolkoEzért inkább a jobboldal felé fordítják a rier között.
tekintetüket. Örülök, hogy a mi politi- UFi: Igen, de ezek leginkább egyéni dön- zom, mint õk és ezekért próbálok dolkánk meg tudta õrizni az anyagi szem- tések, a közéletnek viszonylag kevés a gozni. Azt a szeretet kapom, ami azokat
illeti meg, akik a közösség érdekeiért,
pontokon túli dimenziókat is. Ez ment befolyása felettük.
meg bennünket attól, hogy politikai gé- O.V.: Hadd mondjak akkor egy szemé- értékeiért eljárnak, kijárnak és megvépezetté, jól szervezett közéleti gépsorrá lyes példát: engem az mozgat a legin- dik azokat. A másik elem: valahol a makább, az tart a legerõsebben a közélet- gyar történelmi tudatban erõs motíalakuljunk
UFi: Tesz-e azért a jobboldal, hogy meg- ben, hogy bebizonyítsam: lehet úgy si- vum a mindenkori politikusok árulása.
tartsa a fiatalokat? Nem tart attól, hogy keres az ember, hogy közben négy-öt Sok vezetõ ugyanis elõbb-utóbb, ilyena jelenlegi mainstream elleni lázadás el- gyermeket vállal. Hogy önmagában olyan okokra hivatkozva elhagyta azt a
múltával megszûnik ez a helyzeti elõny? nem elég egy sikeres elõadás vagy egy népet, amely korábban követte õt. Ez a
O.V.: A mainstream elleni lázadás nem sikeres parlamenti teljesítmény, ha hûség problémája a magyar politikában.
folytatás
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Viharos volt ez a 16 év, én magam is követtem el hibákat, meg a Fidesz-kormány is követett el hibákat, de sose váltunk hûtlenné. Mindannyian hoztunk
rossz döntéseket, de egy biztos: mi, a Fideszben mindig hûségesek voltunk
azokhoz, akik szerettek, bíztak bennünk
és kitartottak mellettünk. És ezt a legnehezebb pillanatokban is így éreztük.
Anélkül, hogy heroizálni akarnám a mögöttünk hagyott idõket, ez az érzés volt
a legfontosabb a számunkra. Fontosabb, mint a karrier, a pozíció. Hiába
voltunk 1990-tõl az elsõ polgári kormány ellenzékében, amikor az volt a
csábítás, hogy az SZDSZ útját követve
egy baloldali–liberális tömörülésben vegyünk részt, nemet tudtunk mondani.
UFi: Következett az újabb erõpróba, az
1994-es bukás.
O.V.: Igen, akkor úgy végigverték ostor-

Hosszú út
Ha már végképp nincs min háborognia a szebb napokat látott
munkáslap levelezõinek, elõkerül a
Fidesz elnökének állítólagos pálfordulásain való kesergés.
Némely, középszerû
íráskézséggel rendelkezõ volt középiskolai tanár pedig
elég komoly hírnévre vergõdött azzal,
hogy idõrõl-idõre
populizmusról sápítozva,
eljövendõ
rettenetet sejtetve
szösszeneteibe bemásol néhány bekezdést Orbán Viktor másfél évtizeddel ezelõtti szövegeibõl. Szõnyi Szilárdot, a Heti
Válasz újságíróját sem a diadalmas
leleplezés, sem a legendaépítés
szándéka nem vezette, amikor 20
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ral a jobboldali tábort, hogy tiszta seb
volt a háta. Alig tudtunk elõszédelegni
azok alól a romok alól, amelyeket az elsõ polgári kormány veresége idézett elõ.
De akkor sem adtuk föl, nem mentünk
vissza a magánszférába, nem kötöttünk
elvtelen kompromisszumokat, hanem
megpróbáltuk felépíteni a polgári tábort és 1998-ra ezt megcsináltuk. És
1998-tól, amikor végig lõttek ránk, amikor többségében igaztalan és csak néha
jogos támadások értek minket, akkor
sem engedtük magunkat eltéríteni
azoktól az értékektõl, amelyek a bennünk bízóknak fontosak. És 2002 után
sem adtuk fel, hanem azt mondtuk,
hogy emberek, a család, a tisztességes
munka, a közösség értékei olyan értékek, amelyek meg fognak minket tartani, ha továbbra is kiállunk mellettük.
UFi: Ez hûség kérdése?

év címmel tartalmas könyvet szerkesztett a politikus beszédeibõl, interjúiból, írásaiból. Komoly íve van
a kötetnek: idõben szinte már történelmi távolságban van a Századvég 1986-os évfolyamában a szegénység újratermelõdésén töprengõ fiatal jogász
és a 2006-os
országértékelõ felszólalásában
a
szolidaritásról beszélõ, ismét kormányrúdhoz készülõdõ volt miniszterelnök között. Ám a személyiségjegyek nem
változtak, s a szenvedélyesen cselekedni akaró közéleti ember igazságkeresése ott
lüktet azokban a mondatokban is,
amelyek mondjuk az Antall-kormányt bírálják.

O.V.: Igen, a Fidesz minden hibájával
együtt az eredeti latin szó elsõszámú jelentéséhez, a hûséghez hû maradt. És
ezt egyébként érdemtelenül sokan öszszekötik a személyemmel. Nekem ebben volt szerepem, de ezt általában eltúlozzák. Az embernek persze a meg
nem érdemelt szeretet is jól esik, már
csak ilyen hiúak vagyunk.
UFi: Néhány nap múlva ismét választ az
ország. Kiderült-e már az Ön számára,
hogy mi volt a 2002-es vereség – ahogy a
második forduló éjszakáján a Millenárison fogalmazott – magasabb értelme?
O.V.: A választási eredmények ismerete
nélkül errõl nem érdemes beszélni, a
megmérettetés után azonban szívesen
elmondom a gondolataimat. Egy biztos,
ha sikerül kiérdemelni a polgárok bizalmát, azt jelenti, megtanultuk a leckét.
– ABLONCZY BÁLINT

Ez a könyv sokaknak nem fog tetszeni, de nem azért, mert hamis
képet fest vagy idealizál. Ellenkezõleg. A szövegeken keresztül komoly, szinte tudományos pontosságával bizonyítja, hogy a rendszerváltás óta eltelt idõszakban a
magyar közélet jelentõs részben
Orbán Viktorról szólt. Akarva-akaratlanul egyre inkább hozzá mérték és mérik magukat, idõrõl-idõre
még utánzója is támad. Ám ez nem
változtat azon a tényen, hogy Orbán Viktor a rendszerváltoztatás
óta eltelt idõszak egyik legnagyobb hatású politikusa. Olyan
közéleti szereplõ, aki a megtett
hosszú út ellenére újra és újra képes arra, hogy a rajtvonalhoz álljon és eszméi gyõzelemre vitelének
esélyével induljon a kíméletlen politikai versenyben.
(Orbán Viktor: Húsz év. Beszédek,
írások, interjúk. 1986–2006. Szerkesztette Szõnyi Szilárd. Heti Válasz
Kiadó, 2006., 3500 forint).
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Mottó: „A rendszerváltás óta ez a kormány teljesített a
legjobban.” – Hiller István

Vér és Becsület jelmezébe bújtak Hende
Csaba keretlegényei.
Medgyessy ekkor okos taktikusként
kijelentette, hogy egyetlen Magyarország
van. A kedélyek megnyugodtak és a háború nem itt tört ki, hanem Irakban,
nem itt iktatták ki a miniszterelnököt,
Szerbiában. Itthon nyugalom
Amikor már minden talpalatnyi füvet letapostak, amikor hanem
volt. Péterünk kemény kézzel irányította
mindenkivel kezet fogtak, amikor plakátot leragasztottak, az országot, amely hamarosan a Béketábor élharcosa lett. Persze ebben a küzamikor egymás tenyerébõl ettek a közvélemény-kutatók…
delmében olyan szövetségesei voltak,
…, amikor a Hõsök terén megkötötték a ami biztos, hárman is átadták. Persze eb- mint Juszt László, a TV ügyvédje, vagy
köteleket, amikor elindultak azok a ben is a Péter volt a legeredetibb, hiszen Friderikusz „köztévé” Sándor.
Sõt Péter – igazi államfõhöz méltóan
bizonyos kamionok, amikor Kovács egy jól elhelyezett mondatával az óvodá2003
áprilisában aláírta a csatlakozási oksokat
is
bekapcsolta
a
nagy
magyar
poliLászló felemelte Medgyessy Péter kezét,
mányunkat az Európai Unióhoz.
és Péter arcán megjelent egy félmosoly, tikai erõtérbe.
Ezt az emelkedett történelmi eseEgy ilyen nagy kvalitású rétorral nem
akkor megtudtuk, hogy Medgyessy
is volt kérdés az önkormányzati választá- ményt még a lószarbõr kulacsosok sem
Péter felcserepedett.
Nem volt kérdés, hogy nem lesz tisz- sok kimenetele, hiszen ki ne akarna több tudták megzavarni, akik pedig minden
togatás sehol, hiszen maguktól köszön- pénzt adni az önkormányzatoknak és az áron készültek a hídfoglalós káosz egy
tek el magas hivataluktól a nemzeti má- embereknek? No, hát kérem, csak az éves évfordulójának megünneplésére.
Ment is volna minden a legnagyobb
kony olyan kártékony terjesztõi, mint a MSZP! Nyertek is a szegfûsök, hiába árrendben,
ha egy amatõr kémikus hátimánykodtak
a
keseredett
fidesznyikek.
TV elnöke, a Millenáris igazgatója vagy
Erre inni kell, gondolta joggal a „lélek- zsákja és az augusztus 20-i tûzijáték nem
az ORTT vezetõje. A leköszönésüket,
mint született katonatiszt vette tudomá- ben nincs kizárva, hogy tizenötmillió lobbantja ismét lángra a politikai indulatokat. Furcsa, így hátrasul a komoly hírszerzõ és elhárító múlt- magyar miniszterelnöke”,
dõlve a történelem nagy
és
meghívta
egy
baráti
tal is rendelkezõ miniszterelnökünk. Bár
karosszékébe és visszatesztrázsamesteri beosztással kérkedõ koccintásra a huszonhákintve ezekre a férfit pró1. Mucuska
Medgyessynek kezdetben nem örült az rom millió román miniszbáló idõkre, azt kell
2. D-209
SZDSZ, végül azonban erõt vett rajtuk a terelnökét. A koccintás
mondjam, két lehetõség
után
Péter
még
gyorsan
3. Öregecske
józanész és a macsótempó, amikor megvan. Vagy az augusztus
4. Felcserepedett
tudták, hogy õ feddésben a magyar benyomta a lányát a köz20-i tûzijáték a városra
5. Pannon puma
James Bond. Persze késõbb kiderült, tévébe, hogy kérdezze
aláhulló és el nem aludt
6. Útelágazás
hogy Kunczéék sokszor méltatlanul leki- meg az embereket, hogy
lángcsóvái kezdték szép
„ezt
most
így
hogy?”.
Majd
7. Érettségi
csinyelt politikai elõrelátása most sem
fokozatosan elégetni a mi
mikor ezt is elintézte, jöt8. Keller, a nyomozó
csalatkozott.
Péterünk politikai tõkéHiszen kellett a legény a gátra, vagyis a tek a jól megérdemelt ün9. Koccintás
jét. Vagy a Gyurcsány.
hídra. Történt ugyanis, hogy a csirkeláb- nepek Kubában. Ott aztán
10.Tenderezés
No, mindegy. Ezek után
úgy
lógott
a
szivar
a
szájászár nyugdíjasok összefogtak a nemezes
hippikkel meg a budai konfekciónya- ban, hogy ha ezt látta volna a James elkezdõdött szegény dadogós miniszternyákkal, hogy megdöntsék a Harmadik Bond, akkor szégyenében elbújt volna a elnökünk politikai ámokfutása. Elkezdett zuhanni a népszerûségi listán, kifüKöztársaságot! De Medgyessy fõhadnagy Bors õrmester háta mögött.
Végül még Király Linda elénekelte a tyülték, tüntettek ellene, amit nehezen
nem hezitált, plexi huszárjaival áttolta a
lázadókat a politikai ellenfeléhez. Taka- himnuszt, azzal véget is ért a 2002-es viselt a sikerekben edzõdött lelke. A
PSZÁF-os Szász Károlyt megverték, akit
rózzanak velük, meg az újraszámolt sza- harcos választási év.
2003-ban úgy tûnt, ott folytatódik az ellenzék egybõl a vállára vett. Csoda,
vazatokkal õk.
Ezzel véget is ért a politikai uborkasze- minden, ahol 2002-ben abbamaradt, hi- hogy törvénymódosítással kellett kirúgzon, hacsak azt nem számoljuk, hogy a szen háborús hangulat volt, és a fasiszták ni ezt a Kulcsár-ügyet kirobbantó okos2002 nyarán a szekszárdi hidat biztos, megint az utcán szervezõdtek, ezúttal a tojást. No de tanuljon a nép, így jár

Hogy volt?

Ufi Top 10

folytatás
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Gyurcsány Ferenc, a székfoglaló
mindenki, aki packázik a Harmadik Köztársasággal! Ám ekkor már nehéz volt zabolázni az indulatokat, a káoszt csak fokozta, hogy Bolgár „Kormánypárt”
György személyesen írt könyvet a spermájáról. A lakáshitelek emelkedtek, a fiatal családos prolik nyûszítettek, Járai
kekeckedett. Nem csoda, hogy ekkor
már senki sem beszélt Kubáról. Ezen a télen India volt a sláger.
Eljött hát az Úr 2004. esztendeje. Uniós csatlakozásunk nagy napja. Jó alkalom
lett volna arra, hogy egy közös mulatsággal és egy közös listával fátylat borítunk a
múlt apróbb hibáira és tovább folytassuk
a nemzet- és gazdaságélénkítést. De az
ellenzék nem bírt lefordulni a bankárkormányozásról, meg az állandó riogatástól.
Csoda, hogy a megveszekedett csõcselék
elfordult korábbi kenyéradóitól és nem
átallotta a fideszeseket küldeni az Unió
nagy parlamentjébe? Ezt a bukót két
Lendvai Ildi sem tudta volna megmagyarázni. Vagy lehet, hogy az az egy se akarta? Forró nyár következett. De mindegy
is, elég az hozzá, hogy Péterünk elhatározta, rendet vág az övéi között. Neki is
fogott a nagy irtásnak és bejelentgetéseknek, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy az övéi nem az övéi. De akkor
már késõ volt és mi meg azt vettük észre, hogy a miniszterelnök úr a TV-ben a
Friderikusznak magyarázkodik, hogy így
az SZDSZ, meg úgy az SZDSZ, meg poli12

tikai tisztesség, meg minden. Szegény Péter, meg se állt a levesig.
Legyen a Kiss Péter! – kiáltottak fel a
Medgyessytõl megszabadult MSZP Központi Bizottságának tagjai, akik minden
bizonnyal TSZ elnökök és vicces rajzfilmfigurák között szívták magukba a királycsinálás nehéz és áporodott levegõjét.
Ne legyen! – mondta Toller László. Legyen
Gyurcsány! – mondták az MSZP talpasai,
akik elirigyelték Viktort a jobbosoktól. És
most már õk is tapsolni akartak, integetni, zászlózni, igenezni, vezérezni. Meg is
kapták a nagy fõnököt a nyakukba. Meg
persze mi is.
A magyar Blair, Putyin haverja, a köztársaság atya, Niki barátja, letette a kádkövet és belekezdett a kormányzásba.
Persze közben egy ország ismerhette
meg neki köszönhetõen a mikiegér mosolyú Kókát, a könyvkiadós Erdõs Ákost,
a matekos Leisztingert és számos tenni
akaró magyart. Tennivaló persze volt bõven. Az államnak meg kellett szabadulnia számos értéktelen tulajdonától. Vevõ
kellett az Állami Nyomdának, a Tankönyvkiadónak, a Ferihegy Airportnak.
De nem ez volt az igazi erõpróba. Elõször is meg kellett magyarázni tízmillió
magyarnak, hogy õk tíz millióan vannak.
Tízmillió, mondom tízmillió! Persze megértették. Nyalogathatták is utána a néprajzszakosok a sebeiket. De hát megérdemelték. Végig is puffogták a szilvesztert,

ahelyett, hogy egy két kevésbé öregecske
feleséget jól megtáncoltattak volna.
Így múlt el a dicsõségesnek induló
2004, és jött el 2005. És képzeljék, még ki
sem kelt a vetés, a gazdák már a traktoraikat lovagolták meg, és jöttek fel Pestre. Ribillió, parasztlázadás – kiáltották a
pesti kávéházakban. Gyurcsány vaskézzel
teremtett rendet. Mint ahogy az ügynökbotrány idején is megõrizte a hidegvérét és az ügynökeit. Dolgosan teltek a
hétköznapok, amikor áradás volt, gumicsizmát húzott, amikor érettségi botrány
volt, akkor Magyar Bálintra mutogatott,
és amikor tönkreverték az MSZP jelöltjét
Sopronban, akkor bojkottálta a második
fordulót.
A tavasz egyébként meg államfõválasztás jegyében telt. Mindenki készült,
hõsünk Szili Katalin barátját látta volna
szívesen az államfõi székben, azonban
láss csodát – vagyis minek magyarázzam – az SZDSZ beleütötte az orrát a választásba, és végül az ellenzéki Sólyom
Lászlót választották köztársasági elnöknek. A nyáron Mucuska izgatta a politikai felsõ vezetést, amit csak szeptemberben tudott meg a bulvárra éhes nagyközönség. Hõsünk frappáns választ adott a
történtekre. Magyar maradt, Mucuska
ment.
Az õsz már a választásokra való felkészüléssel telt. És ha már úgyis kimaradunk az euróból, akkor egye fene, csökkentsük az áfát, az adókat, nem baj, ha
leminõsítenek bennünket itt-ott, mindenféle számmisztikusok. Az a fontos,
hogy a magyar ember, a magyar nép végre jól éljen, egyen, igyon, haladjon elõre,
több legyen a minimálbére, meg az olcsósság is jöjjön be mindenhonnan.
Mert ahogy kérem a népi bölcsesség
mondja, „Kertek alatt pannon puma,
zsákszámra nõ itt a kula.”
Epilóg: Amikor az ember már hozzászokott, hogy penetráns fingszagban él,
akkor egyszer csak elkezd fújni a szél a trágyadomb felõl és jön a hír, Feketét és Marjait kitünteti a kormány. És még ragaszkodnak is hozzá. Na, grata. – NOVÁK T.
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Polgári kortes, polgári virtus

A távolban Budajenõ fényei
A demokráciával együtt cserepedtem. Kilencvenben még
kicsi voltam, meg különben is messze. Az irtózatosan recsegõ Kossuth adón (inverz Szabad Európa, mondhatni)
hallottam, hogy gyõztek a világosság erõi.

A

z önkormányzatiakhoz sem
volt szerencsém ugyanebben
az évben, de három évvel késõbb komoly balhét vágtam le amiatt,
hogy a tb-önkormányzati választásokon nem szavazhattam a keresztényszocialistákra, ah, Sándor László, ah,
Simsa Péter, ah, az OEP (vagy a nyugdíjbiztosító?) által megvenni tervezett
Szív Tv. És eljöve a nagy nap, 1994ben, májusban, amikor még voltak
olyan izzadó homlokú politológusok,
akik még a nap délutánján is MDFgyõzelmet jósoltak. És jött a veres fergeteg, a rohanó sereg. Kezdõ skriblerként az volt a dicsõséges feladatom,
hogy egy közelebbrõl meg nem nevezhetõ napilap munkatársaként az eredmények nyilvánosságra kerülése után
mindenféle egyházi meg kulturális
méltóságokat hívogassak és megkérdezzem véleményüket a történésekrõl. Neveket újfent nem mondok, de
tanulságos volt az, ahogyan pillanatok
alatt áthangolták magukat érzõ szívû
szocialistának, hiszen õk mindig is
tudták, érezték. Ültünk a jó öreg
mekek elõtt a kollégákkal, kataton
módon bámultuk a tévét. Amikor
Liebmann Katalin elbõgte magát,
azért kicsit röhögtünk. Fõnöknõnk,
aki az egyedüli férfi volt a teremben,
már parancsolt is: „Pezsgõt! Hadd lássák, hogy nem vagyunk elkenõdve” –
kis reakciós sziget voltunk ugyanis az
avarjánosok óceánjában. És ivánk, és
elkenõdénk, és látánk, hogy ez igen
sokáig igen szar leend.

Az önkormányzatira már nemigen
emlékszem, az én vidékem nem nagyon
játszik náci húrokon, különösebb elvárásaim sem voltak. Ám 1998-ban bepótolt mindent az ember. Azért az ember
érezte, hogy tét van. Emlékezetemben
élénken villódzik az az este, amikor egy
húsvéti locsolópartiról hazafelé jõve,
sötét öltönyben, ballonban, ahogy kell,
a Dráva utcától a körútig az összes
utunkba kerülõ kormánypárti plakátot
kidekoráltuk. Bocs, Dorogi Gabriella,
(kihúztuk az elsõ o-t, drogi, értitek: haha), bocs, Szanyi Tibor, ma már nem így
tennék. Inkább tépnék, asszem. Mindenhova alkoholos filccel mászkáltunk,
és vérben forgó szemmel lestük a lehetõséget, hogy üssük a komcsit. Plakátoztunk is valahol külterületen, partnerem, Kisbubu törött kezének volt annyi
haszna, hogy a gipszre rá lehetett szépen hajtogatni a plakátokat. Kis híján
létrejött már akkor a baloldal által rettegett Fidesz–MIÉP koalíció: éjszaka,
keresztezve a radikáljobb patrul útvonalát, õk felajánlották, hogy verjünk
együtt eszdéeszest, mert õk azoknál
ún. túlplakátolást, kampánycsend utáni ragasztást sejtenek. Fõnökünk kedvesen elhárította az ajánlatot, nyilván
az európai köztársaság érdekében.
Egy vasárnapi heveny focizás után elballagtunk tévét nézni, és hogy, hogy
nem, valahogy mindenki egy üveg
pezsgõvel jött. Ezeket megittuk. Ennek
a létállapotnak tudható be, hogy a Köztársaság térre vonultunk és illuminált
állapotban odaordítottuk a kocsijába
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szálló Gál Zoltán Seniornak, hogy
aszongya: „utazgass a Merciddel még
vazze, nem sokáig teheted”. Majd bátran elfutottunk, mint hõs Szõr Robin.
Ástuk az árkot rendesen, meg talán
taplóság is volt, de olyan végtelenül jólesett. Szép este volt.
Négy évvel késõbb is szép estének indult, baromi csúnya lett belõle, valami
ivászat volt, homályos emlékeim vannak. Sebekkel az arcomon ébredtem
egy kispesti pocsolyában. És aztán a két
forduló között ott találtuk magunkat
Budajenõn, meg Telkiben, meg
Tinnyén, amint Nikolits István (ebbe a
cikkbe csak ismeretlen neveket rakunk)
ellen segítjük a dzsediket. Az mondjuk
inkább szomorú volt. Csapatunkban
igen erõsen felülreprezentáltak voltak a
klinikai szakpszichológusok, a népvándorláskori régészek, az európai szakjogászok. Én egy marketing-menedzserrel
kentem a villanypóznákra Frajna Imre
képét. Ki mihez ért, ugye. Igen ködösen,
és igen homályosan felrémlett bennem,
hogy ez esetlegesen nem jól van így.
Esetleg lehet, hogy nem pesti aszfaltbetyároknak kéne elmondani a tutit a helyieknek. Hanem a helyi aszfaltbetyárok
is összeszedhetnék magukat. Azóta ez a
felismerés meggyõzõdéssé érett. Szorgalmasan nyomom a kapunyitót a változás erõinek, a lehetõ legtöbb szoci
kampányanyagot hurcolom fel magunkhoz (nem jut másnak), de én már
nem akarok debreceni diák lenni. Ellenben várom azt a napot.
Azt, amelyiken Lendvai Ildikó végre
feltekeri a légvédelmi szirénákat. Azt,
amelyiken Gyurcsány Ferenc erõs öleléssel búcsúzik Andristól és Bogitól.
Azt, amelyiken Magyar Bálint elégeti
az összes Griff-öltönyét, és felveszi az
otthoni mackóját, majd kibont egy
sört. Azt, amelyiken Kóka János még
mindig az irigységrõl beszél, és lelkesen jelenti be az érkezõ fehérruhásoknak, hogy a hatos út ebben a pillanatban érte el a Moszkva teret. Gyönyörû nap lesz.
– R. R.
13
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Veres
János
Pénzügyminiszter
Életkor: 49 év
Politikai, állami tisztség: pénzügyminiszter, MSZP-s országgyûlési képviselõ
Érdekeltségi kör: mezõgazdasági vállalkozások (több száz hektár szántó,
gyümölcsös, szõlõ, erdõ), tésztagyár
Hobbi: tenisz
100 leggazdagabb magyar toplista
helyezés (2004): (nem szerepelt)
100 leggazdagabb magyar toplista
helyezés (2005): (nem szerepelt)

Erdõs Ákos

Leiszti
Tam

magyartanár

matekt

Búcsú

Becsült vagyon: nem tudjuk
(Vagyonbevallása alapján az egyik leggazdagabb
országgyûlési képviselõ)

Kóka János

Gazdasági
miniszter

~2004~

Életkor: 33 év
Politikai, állami tisztség: gazdasági
és közlekedési miniszter, SZDSZ-tag
Érdekeltségi kör: informatika
Hobbi: helikopterezés, motorcsónakozás
100 leggazdagabb magyar toplista
helyezés (2004): 97. (2,7 milliárd)
100 leggazdagabb magyar toplista
helyezés (2005): 90. (3,3 milliárd)

Becsült vagyon: 3,3 milliárd Ft
(Manager Magazin adatai alapján)

Kapolyi
László
MSZP-s országgyûlési
képviselõ
Életkor: 73 év
Politikai, állami tisztség: MSZP országgyûlési
képviselõ
Érdekeltségi kör: áramkereskedés, energetika
100 leggazdagabb magyar toplista helyezés (2004):
53. (4,5 milliárd)
100 leggazdagabb magyar toplista helyezés (2005):
67. (4,5 milliárd)

Becsült vagyon: 4,5 milliárd Ft
(Manager Magazin adatai alapján)
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Leisztinger
Tamás

inger
más

Veres János

tanár

gazdasági
igazgató-helyettes

úzzunk!

Életkor: 38 év
Politikai, állami tisztség: Érdekeltségi kör: idegenforgalom,
építõipar, élelmiszeripar, ingatlanfejlesztés
100 leggazdagabb magyar toplista helyezés (2004): 4. (37 milliárd)
100 leggazdagabb magyar toplista helyezés (2005): 4. (37 milliárd)

Becsült vagyon: 37 milliárd Ft
(Manager Magazin adatai alapján)

Kapolyi László
orosztanár

c

n
e
r
ny Fe

y fõnök

~2005~

Erdõs
Ákos
Politikai, állami tisztség: Érdekeltségi kör: nyomdaipar,
könyvkiadás
100 leggazdagabb magyar toplista
helyezés (2004): 14. (15 milliárd)
100 leggazdagabb magyar toplista
helyezés (2005): 10. (19 milliárd)

Gyurcsány
Ferenc

Becsült vagyon: 19 milliárd Ft
(Manager Magazin adatai alapján)

miniszterelnök
Életkor: 44 év
Politikai, állami tisztség: miniszterelnök, MSZP-tag
Érdekeltségi kör: ingatlanfejlesztés, pénzügyi befektetések, alumíniumipar
100 leggazdagabb magyar toplista helyezés (2004):
70. (3,8 milliárd)
100 leggazdagabb magyar toplista helyezés (2005):
89. (3,4 milliárd)

Becsült vagyon: 3,4 milliárd Ft
(Manager Magazin adatai alapján)
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Színtelen-szagtalan szocialista elképzelések

Külpolitika: négy év mérlegen
2002 tavaszán, már jövendõ külügyminiszterként, Kovács
László egyszerre ígért folyamatosságot és hangsúly-, illetve
stílusváltozást a magyar külpolitikában. Az elõbbit abban,
hogy a fõ célok nem változnak: továbbra is a szomszédokkal való viszony erõsítése, az ezekben az országokban
élõ magyar közösségek helyzetének javítása, és az Európai
Unióhoz való csatlakozással az integráció kiteljesítése az a
nagy hármas, ami meghatározza a magyar külpolitikát.

A

hangsúly és stílusváltáson azt
értette a volt és jövendõ külügyminiszter, hogy õ majd véget vet a Fidesz „harciasságának” és a
szomszédos államok „provokálásának”.
Kovács László és az MSZP ez egyszer
betartotta ígéretét, de ez nem biztos,
hogy jó. Sõt, ha mindent a mérlegre teszünk, biztos, hogy nem jó.
Az MSZP ismételt hatalomra kerülése elõtti 50 év kommunista–szocialista
vezetése alatt (természetesen az
Antall–Boross-kormány idõszakának
kivételével) Magyarország volt a szovjet blokk, majd a nyugat felé orientálódó ex-Varsói Szerzõdés államok jótanulója. Csendes volt, nem panaszkodott,
nem kezdeményezett. Kovács László
ebben a közegben szocializálódott, és
ezt a hagyományt folytatta. Az 1998–
2002 közötti külpolitika, amely kétségtelenül újszerû volt hangnemében, magabiztosságában, és abban, hogy valódi
értéktartalmat képviselt, megdöbbentette. Gyorsan és radikálisan nekilátott
felszámolásának. Mielõtt rátérnénk a
kritikai elemekre, szembe kell nézni azzal, hogy ez egy-két részterületen a hidegen vett magyar érdekek szempontjából nem jelentett hátrányt. Kínát és
Oroszországot illetõen a háttérbe kerültek az értékalapú aggályok, és a tisz16

ta pragmatizmus érvényesült. Az 1998–
2002 közötti külpolitika nem értette
meg megfelelõen, hogy ezekben a viszonyokban olyan érdekek vannak, amelyek miatt még olyan nagyhatalmak is
elgondolkodnak a gazdaság prioritásairól az elvekkel szemben, mint Németország vagy Nagy-Britannia.
Az már kevésbé volt szép, hogy 2002
után az Európai Unióval és tagállamaival kapcsolatban Magyarország feladta
korábbi aktivitását, de ez önmagában
nem volt tragikus. Amikor csak lehetett,
Budapest a fõvonalat szolgaian követõ
politikát folytatott, amit csak az USA
iraki háborúja zavart meg. Kovács Lászlót láthatóan váratlanul érte, hogy dönteni kellett a Párizs–Berlin-páros és a
Washington–London-tengely között.
Moszkva annak idején nem volt mozgó
célpont, most azonban valódi döntési
helyzet állt elõ. A magyar kormány pedig rosszul döntött, az Egyesült Államokkal való viszony minden áron való
javítgatására tett kísérlet mind a magyar
érdekek, mind az erkölcs szempontjából
megkérdõjelezhetõ volt, szinte kizárólag
belpolitikai szempontok vezették. A
szocialisták úgy értékelték, hogy gyõzelmük egyik záloga az volt, hogy 2001–
2002-ben a Washington–Budapest reláció látványosan és a sajtóban jól propa-

gálhatóan lehûlt. A hadiipari körökkel
jelentõsen összefonódott republikánus
kormányzat személyes sértésként élte
meg, hogy az Orbán-kormány nem az
egyébként szinte minden szempontból
rosszabb amerikai ajánlatot fogadta el a
vadászrepülõgép-tenderen és hogy nem
küldött katonákat Afganisztánba. Az
MSZP gyorsan reagált, hamarosan magyar honvéd állt Kabulban, majd magyar csapatok rajtaütésszerûen materializálódtak az Eufrátesznél. A Kovács
László által olyan lelkesen propagált
gazdasági hozadék azonban elmaradt,
Magyarország pedig szembekerült Európa két vezetõ hatalmával, Franciaországgal és Németországgal. Az arab világgal amúgy is feszültté vált viszonyt
Gyurcsány Ferenc páratlan ütemérzékkel rongálta tovább meggondolatlan kijelentéseivel (ha emlékszünk arra, hogy
a szaúdi futballválogatott elleni döntetlenünk után azt mondta, nem rossz
eredmény ez terroristákkal szemben).
Végül a több mint tízmilliárd befektetett forintért a németországi magyar
munkavállalókat célzatosan sújtó intézkedéseken túl (ne gondoljuk, hogy ez
véletlen volt, Berlin többek között így
törlesztett) Magyarország nem kapott
mást, mint néhány szép gesztust az
Egyesült Államoktól. Amelyeket aztán
az MSZP itthon belpolitikai célokra
használt fel. Olyan drága március 15-éje
még nem volt a Magyar Köztársaságnak, mint az idei. Ne legyenek illúzióink,
Bush elnök minapi kapitóliumi szereplésének (mint ahogy Tony Blair budapesti
repülõjegyének is) árát a magyar adófizetõk állták.
A legszomorúbb azonban a szomszédos országok felé irányuló külpolitika mérlege. A szocialisták pedig mindent megpróbáltak, hogy bizonyítsák,
a Fidesszel ellentétben õk majd szót
tudnak érteni Pozsonnyal, Bukaresttel
és Belgráddal. A 2002. december 1-jei
budapesti koccintást (a románság
„egyesülésérõl” – Erdély Romániához
kerülésérõl) megemlékezõ román nem-
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Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A szocialista külpolitika kudarcának rült, a magyar közösség – miközben az
zeti ünnepen nem követte hasonló
gesztus március 15-én Bukarestben. állatorvosi lova azonban Szerbia lett. albánok egyre gyorsabban haladtak a
Aradon kínkeservesen egy öszvér meg- Nem azért, mert nem próbálkoztak va- függetlenség felé – semmiféle garanciát
oldás született, az ünnepelt észak-er- lamit tenni a délvidéki magyarokat érõ sem kapott jövõjének biztosítására.
Az már csak mellékepizód a fentiekdélyi autópálya építése pedig hamvába egyre súlyosabb incidensek ellen. Mert
holt. A valóság az, hogy Románia próbálkoztak. De az a Kádár–Grósz– hez képest, hogy az ukrajnai narancsos
ugyanúgy folytatta a Magyarország el- Horn–Kovács-kontinuitást felmutató forradalom alatt Magyarország olyan
leni diplomáciai háttéroffenzívát, a külpolitika, amit igazán nem lehetett kicsire húzta össze magát, amennyire
magyar pozíciók aláásását, mint 2002 agresszivitással vádolni, ugyanabba a csak tudta, miközben a térség fontoelõtt. A román külpolitika pofozógép- falba ütközött bele Nyugaton, mint az sabb államai mind kiálltak a demokratinek tekintette a magyart, és mivel a Orbán-kormányzat jóval dinamiku- kus erõk mellett. Ezzel Budapest elszaszocialisták elõfeltételezése az volt, sabb próbálkozásai. Tisztában kell az- lasztotta megalapozni a kapcsolatokat
hogy minden bajt a Fidesz okozott, zal lenni, hogy a magyar törekvéseket a az új, Nyugat felé forduló Ukrajnával.
kénytelenek voltak mindenhez jó ké- határon túli magyarság védelmére A nyomasztó összképen az csak alig vapet vágni. Bukarest még azt a szívessé- semmiféle szimpátia sem övezi a nyu- lamit javít, hogy Horvátország euroatlanti integrációjáget sem tette meg
nak támogatásáaz
EU-csatval tartották a jó
lakozáshoz ingyen
irányt, bár ezen a
biankó csekket adó
téren a kezdeméGyurcsány Ferencnyezést és a vezenek, hogy valódi
tõ pozíciót átengesztusokkal segítgedték Ausztriáse kampányát. A
nak.
Románia által a TiKovács László
szában okozott kár
és örököse kevemegtérítése elfelejset ért el a külpotõdött, nem törlitikában. Az USA
tént elõrelépés a
irányában a szomagyar egyetem
cialisták méregügyében, még a
drágán vettek jóM ag yarország tól
indulatot, szemminden
jogalap
Gyurcsány Ferenc és külügyminisztere, Somogyi Ferenc. Kottából olvastak?
rebbenés nélkül
nélkül
követelt
Gozsdu-vagyon kérdésében tett nagy- gat-európai és észak-amerikai hatalmi odaálltak egy a nemzetközi jogot semlelkû magyar gesztust is semmibe vet- központokban. Washington, London mibe vevõ háború mögé és (bár nem
és Berlin elsõsorban stabilitást akar, és akarták) összerúgták a port a gazdasáték.
A szlovák–magyar viszony, ha lehet, véleményük szerint a magyar autonó- gi szempontból Magyarország számára
még rosszabbul alakult. Dzurinda mi- miatörekvések, de még az alapvetõ ön- legfontosabb állammal, Németországniszterelnök nem rendelkezett annyi védelmi reflexek is aláássák ezt. Kifa- gal. Budapest kétségtelenül nem lett
taktikai érzékkel, mint román partne- csart logika ez, amivel a céljaiért béké- viták generálója 2002 után, ahogy azt a
rei, és elutasította a magyar közeledési sen fellépõ közösségeket büntetik, az szocialisták megígérték, hanem az iraki
kísérleteket. Az MSZP külpolitikusai erõszakosakat (albánok, boszniai szer- háború idõszakát kivéve inkább láthanem értették a különös jelenséget, és a bek) pedig jutalmazzák, de érthetõ. tatlanná vált. Egy hasonlattal élve, a
visszautasítottság súlyos frusztrációkat 2002 és 2006 között bebizonyosodott, mai magyar külpolitika olyan, mint Sookozott a Bem rakparton is. Pedig csak hogy ezt a zsigeri reakciót semmiféle mogyi Ferenc külügyminiszter, akit saarról van szó, hogy északi szomszé- magyar önmérséklettel sem lehet le- ját kollégái se vesznek észre, ha végigdunknál a magyar kártya továbbra is küzdeni, a szocialista irányítású diplo- megy az általa vezetett minisztérium
erõs lap, és a mindenkori magyar kor- mácia nemzetközi fellépését értetlen- folyosóin. Színtelen és gáz halmazállamányzat alázgatásával belpolitikai ség és ellenszenv fogadta. Szerbia csak potú, csak azért nem fing, mert még
– G. M.
minimális lépések megtételére kénysze- szaga sincs.
pontokat lehet szerezni.
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Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet
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Zapaterónak sikerült elérnie, hogy népszavazást
rendezzenek az autonómia bõvítésérõl

E

Fotó: MTI/Kollányi Péter

hhez nagy segítségére szolgált
az 1978-ban ugyancsak valamennyi párt közös megegyezésével megfogalmazott és elfogadott
új alkotmány, amely név szerint elismerte a történelmi közösségek
(Baszkföld és Navarra) létét, hangsúlyozta Spanyolország egységét,
ugyanakkor elismerte az országon belüli nemzetiségek létét. A tizenhét
spanyol tartomány mai formája 1979
és 1983 között alakult ki, utoljára a
Marokkó területén fekvõ két spanyol
város, Ceuta és Melilla kapta meg az
autonóm státust. Az újjáéledõ nacionalizmusok törekvéseinek korlátozására tizenhat külön cikkely foglalkozott az ország területi szerkezetével,
és az alkotmányba belekerült az autonómiabõvítés két formája: az ún.
„gyors és lassú modell”.
GYORS ÉS LASSÚ
A lassú modellt azokra a tartományokra alkalmazták, amelyek korábban már
elfogadtak autonómiatervezetet, és
megkapták az ideiglenes autonómia
státust, a gyors modellt pedig azokban
vezették be, amelyek még nem rendel18

A velünk élõ történelem • Vita a katalán autonómia körül

Láncreakció
Spanyolországban
Adolfo Suárez, a Francisco Franco halála utáni elsõ demokratikus választásokon (1977) megválasztott spanyol
kormányfõ kezdettõl fogva a közös megegyezésre törekedve rendezte a legkényesebb kérdéseket. Köztük az
egyik legnehezebbet, az autonómia ügyét.
keztek vele. Ezzel a megoldással azonban rögtön megkezdõdött az elkerülhetetlen versengés a tartományok között, és tartósította a kétsebességes
bõvítést, bár az alkotmány végsõ célja,
hogy a távoli jövõben a két modell
azonos szintre kerüljön. A második sebességû tartományok a történelmi jogon azonnal nagyobb hatáskörökhöz
jutó országrészek jogköreinek elérését
tûzték ki, az elõnyösebb jogkörökhöz
jutó országrészek pedig meg akarták

õrizni a meglevõ különbségeket. Így
kezdõdött a napjainkban is tartó vetélkedés, amit találóan fogalmazott meg
a hetvenes évek spanyol köznyelve:
„kávét mindenkinek”. 1981-ben paktummal szabályozták a bõvítés folyamatát, amelynek értelmében a második sebességes bõvítés során az elsõ öt
évben alacsonyabb hatásköröket adnak, az ezt követõ években pedig folyamatosan bõvítik – nem határozott
idõközönként.

t

TARTOMÁNYI
STATÚTUMOK: LÁNCREAKCIÓ
Katalónia és Baszkföld fogadta el legelõször tartományának statútumát –
1979-ben, illetve 1980-ban –, és a bõvítések zökkenõmentesen zajlottak a
paktumban megállapított feltételek

Kanadában maradók kerültek ki gyõztesen.) José María Aznar így akarta
elejét venni, hogy esetleg más tartományok is kövessék Baszkföldet, de
nem így történt, mert 2004 januárjában már hét országrész jelezte, hogy
bõvítené statútumát.

Az unióhoz való csatlakozás óta eltelt 20 év után Katalónia,
valamint Baszkföld már szûknek érezte a meglevõ önkormányzati
kereteket, és még az elõzõ, néppárti kormányfõ idején
– az iraki háború után, 2003 õszén! – bejelentette igényét,
hogy jelentõsen bõvíteni szeretné statútumát

szerint. De az unióhoz való csatlakozás óta eltelt 20 év után Katalónia, valamint Baszkföld már szûknek érezte a
meglevõ önkormányzati kereteket, és
még az elõzõ, néppárti kormányfõ
idején – az iraki háború után, 2003
õszén! – bejelentette igényét, hogy jelentõsen bõvíteni szeretné statútumát. (Spanyolország éppen 20 éve,
1986-ban lépett az Európai Közösség
tagjai közé, és adottságait, Latin-Amerikához fûzõdõ történelmi kapcsolatait kiválóan felhasználva a valóban
dübörgõ spanyol gazdaság tavalyi
eredményei alapján ma már a világ
nyolcadik gazdaságának számít.) José
María Aznar azonban megtagadta ezt
a lehetõséget, és mivel Juan José
Ibarretxe, a baszk tartomány mérsékelt nacionalista vezetõje ennek ellenére a madridi kormány beleegyezése
nélkül akart népszavazást rendezni a
kanadai Québec tartomány statútumát Baszkföldre alkalmazva kidolgozott tervezetérõl, a néppárti kormányfõ sürgõsen módosította a spanyol Btk-t. (Eszerint 3–5 éves börtönbüntetéssel sújtható az a személy, aki
az érvényes jogszabályokkal ellentétben akar népszavazást meghirdetni és
rendezni bármely tartományban. Québec ugyanis 1995-ben már rendezett
népszavazást a különválásról, bár a

SAROKPONT:
A KATALÁN AUTONÓMIA
A két évvel ezelõtti madridi merényletek után az Aznart váltó José Luis
Rodríguez Zapatero baloldali kormánya nem törölte el Aznar Btkmódosítását, különösen
azért, mert az ún.
Ibarretxe-terv még szerinte is jóval többet
akart, mint amennyit a
spanyol alkotmány lehetõvé tett volna. Ezért a
madridi parlament 2005
februárjában napirendre
sem tûzte Juan José
Ibarretxe lehendakari
tervezetének tárgyalását,
hanem még az elõzetes
vita során elsöprõ többséggel
elvetette.
Ibarretxe katalán kollégája, a szocialista Pasqual
Maragall és hárompárti
baloldali kormánya okult
a sikertelenségbõl, és valamennyi katalán párttal
együtt dolgozta ki a katalán parlamentben végül elsöprõ többséggel
elfogadott autonómiabõvítést. Egyedül a végül
visszatáncoló helyi nép-
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párt szavazott ellene, és most már
Madridban zajlik a statútum végleges
szövegének megfogalmazása.
Zapaterónak sikerült elérnie, hogy
bár egyetlen párt sem elégedett az alkotmánybizottságból kikerülõ szöveggel, a madridi parlament hamarosan
szavaz róla, nyáron pedig a madridi
parlament valószínû jóváhagyásával
megrendezhetik róla a népszavazást.
Nagy a tét mind a katalán baloldali
autonóm kormány, mind Zapatero
számára. Ha ugyanis a katalán statútum a fentiek ellenére kudarcot vall,
akkor nemcsak a katalán kormány bukik meg, hanem Zapatero is, a legnagyobb vesztes pedig a bõvítési folyamat lesz.
Ezt elismerte Artur Mas, a mérsékelt
nacionalista katalán párt vezetõje is.
Szavai szerint a katalán bõvítés sikertelensége kudarcra ítéli a baszk statútum
újratárgyalását is. – SOBIESKI TAMÁS
HIRDETÉS
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Fotó: MTI/AP/Szergej Gric
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A türelem nem terem sem rózsát, sem narancsot

Rezervátum
Fehéroroszország ma Európa elfeledett állama – a kontinens utolsó diktátorának mondott Alekszandr
Lukasenko a március 19-i „szavazáson” újabb öt évre
biztosította magának az elnöki széket. De hamisítás és
manipuláció nélkül is újraválasztották volna, hiszen a
volt kolhozelnök az ország legnépszerûbb politikusa.

H

úsz évet visszarepülhet az idõben, aki mostanság keresi fel
az országot: a Lenin-szobrokat
senki sem bántotta, a piacgazdaság is
csak messzi ábrándnak tûnik. Az igazi
mozdulatlanság azonban a lelkekben
lakozik: másfél évtizeddel a függetlenség elnyerése után a homo sovieticusból sokkal több van, mint nemzeti,
társadalmi, politikai öntudatra ébredt
polgárból. Lukasenko, aki 1994-es hatalomra jutása óta sikerrel operál a
populista jelszavakkal, mindeközben
20

egyszemélyessé tette az ország irányítását; a parlament gyakorlatilag mindenre rábólint, s a kormányfõ is az elnöki rendelkezések hû végrehajtója.
Ilyen körülmények között bármilyen szavazás végkimenetele elõre borítékolható, s azon, hogy a regnáló elnök voksolását az állami tévé élõben
(!) közvetítette, vagy a szavazókörökben felállított büfékben önköltségi
áron lehetett alkoholt, édességet vásárolni, csak a nyugati demokráciákon
edzõdöttek ütközhetnek meg. A vok-

solás valójában már kedden elkezdõdött, azok járulhattak az urnákhoz,
akik vasárnap lakóhelyükön kívül tartózkodtak. A szakértõk szerint ily módon 20% szavazatot teljes egészében
Lukasenko számlájára lehet írni, hiszen a cédulákat az éjszaka leple alatt
nyugodtan ki lehet cserélni.
Az eredmény ezért ne lepjen meg
senkit – a hivatalos adatok szerint
93%-os részvétel mellett Lukasenko a
szavazatok 83%-át kapta meg; a legesélyesebb kihívójának, az egyesült
demokratikus ellenzék jelöltjének,
Alekszandr Milinkijevicsnek 6% jutott.
S hogy a hatalom és ellenzék nem egy
súlycsoportban van, álljon itt egy jellemzõ adat: a hatalomtól független
sajtó heti példányszáma 100 ezer, míg
az elnöki napilapé, a „Belarusz
Szevodnyáé” 2,5 millió. Kereskedelmi
tévéadók nem léteznek, míg az állami
csatornák értelemszerûen Lukasenko
szócsövei.
Az Európa Tanács, az EBESZ, de
még Washington sem ismerte el demokratikusnak az elnökválasztásokat, a
másik oldalon ott vannak az Oroszor-
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szágból és a többi FÁK-országból érkezett megfigyelõk, akik szerint az eredményt nem lehet megkérdõjelezni. Úgy
tûnik, Moszkva politikai és gazdasági
szempontból addig támogatja a
Lukasenko-rezsimet (Fehéroroszország a
világpiaci árnál jóval alacsonyabban
kapja az energiahordozókat), ameddig
az geopolitikai elképzeléseibe beleillik. A
jól informáltak tudni vélik, a Kremlben
sincsenek elragadtatva a nép által egyszerûen „batykának” (apának) nevezett
elnöktõl, de a pragmatikus Vlagyimir
Putyinnak szüksége van az EU- és NATOországok közé ékelõdött megbízható,
mi több, irányítható szövetségesre.
Persze az a pár száz, legfeljebb
néhány ezer fõvárosi tüntetõ, aki az
eredményhirdetés után vonult az utcára, nem fogja megdönteni az eddigi
hatalmat, és nem hatja meg az adminisztrációt, biztonsági szolgálatokat,
médiát vaskézzel irányító Alekszandr
Grigorjevicset. Világosan kell látni,
hogy Minszkben sem a rózsa, sem a
narancs nem igazán népszerû, azaz
nem várható a grúziaihoz vagy az ukrajnaihoz hasonló hatalomváltás. A
megfelelõnek tûnõ ellenzéki elnökjelöltnek, a fizikus végzettségû
Milinkijevicsnek (aki a lengyel–fehérorosz határ mellett fekvõ Grodnóban
látta meg a napvilágot, ahol egyébként Báthory István lengyel király és
erdélyi fejedelem meghalt) még éveket kell dolgoznia azon, hogy a nagypolitikában labdába rúghasson.
Érdemes megfigyelni az Európai
Unió reakcióit: Brüsszelben ugyan jól
tudják, hogyan született meg az eredmény, kemény fellépés Minszk ellen
mégsem várható – hacsak nem tekintjük annak, hogy a már meglévõ persona non grata-listát újabb nevekkel bõvítik ki. Az igazán hatásos gazdasági
szankciók bevezetését viszont sem az
Európai Bizottság, sem a tagállamok
(fõleg Lengyelország és Litvánia) nem
terveznek. Igazi, mélyreható változásokat hosszútávú, átgondolt progra-

mokkal (például a civilszféra megerõsítésével, független médiumok létrehozásával, fenntartásával) lehetne elérni.
Azok a feltételek, amelyek a szomszédos Ukrajnában lehetõvé tették a
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talán nem álltak rendelkezésre. Ráadásul a fehérorosz társadalom – részben a
szovjet rendszer örökségeként – szemmel láthatóan inkább a stabilitást választja: a nyugdíj idõben megérkezik,

A hatalomtól független sajtó heti példányszáma 100 ezer, míg az
elnöki napilapé, a „Belarusz Szevodnyáé” 2,5 millió
fordulatot (legális parlamenti ellenzék,
hatalomtól független média, a gazdasági reformokban érdekelt kis- és középvállalkozók, akik finanszírozták a
kampányt) Fehéroroszországban egyál-

tiszták az utcák, és a fehérorosz fiataloknak nem kell vérüket ontani
Csecsenföldön. A sokat megélt fehérorosz nép türelmes, talán túlontúl is
az.
– LAGZI GÁBOR
HIRDETÉS
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MÉG TÖBB KORZÓT
AZ EMBEREKNEK!
A pártok nagyívû, néhol szürreális terveket mutattak be városépítõ tagozatuk elképzeléseirõl. Hogy a terek újra élhetõek legyenek, jelentõsen átalakítanák és emberközelibbé tennék a nagy
csomópontokat. Mindegyik párt támogatja a gyalogosövezetek, a sétányok, a
kerékpárutak fejlesztését, kibõvítését. A
Fidesz Dunán átívelõ gyaloghidakat, sétánnyá alakított Kossuth utcát, Erzsébet
hídi, Bajcsy-Zsilinszky utcai villamost, és
külvárosi P+R parkolóhelyeket ígér. Az
MSZP fantáziája is beindult: Horváth
Csaba II. kerületi polgármester a Duna
mentén hosszában húzódó Dunagút elnevezésû alagutat építene. Földhözragadtabb párttársai inkább szintén a villamos-vonalakat, a tömegközlekedést
javítanák. Gábor Marcell, a VEKE (Városi és Elõvárosi Közlekedési Egyesület) elnöke szerint üdvözlendõ, hogy a pártok
– legalábbis elviekben – támogatják a
villamoshálózat fejlesztését. A villamosok ugyanis újra feléleszthetik azokat a
városrészeket, amelyek a „városi autópályák” elviselhetetlen forgalma miatt
halódnak, lásd a Rákóczi út, Üllõi út
sorsát.
A pártok kigyógyítanának tér-iszonyunkból is: az SZDSZ-es Kóka János
gazdasági miniszter harmincmilliárd forintot ígér a förtelmes Moszkva tér fejlesztésére, bár azt, hogy honnan szedné
a pénzt, és mire is költené, nincs adat.
Az MTI kérdésére azért elárulta, hogy
nem miniszterként, hanem I. kerületi
SZDSZ-jelöltként ígérte meg a fejlesztést, ami jelzi az ötlet komolyságát. A
Moszkva tér átépítése egyébként 1969
(!) óta van napirenden. Pest másik
gyöngyszeme, Kõbánya-Kispest metróállomás, melynek lepusztult környékén
akár egy zombithrillert is simán leforgathatnának. Itt megoldásképpen, a
maradék zöld terület beépítésével 45
ezer négyzetméternyi hipermarketet
építene egy beruházó. Végül az örök téma: a négyes metró. Ma már minden
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Fúrás, (le)faragás

Buta pesti közlekedés
„Tereink gigantikus villamosátszállók” – jegyezte meg
egyik korábbi lapszámunkban az utolérhetetlen Oli bácsi.
Budapest közlekedésérõl mindenki beszél, a gondokat
mindenki ismeri, mégse történik semmi. A BKV csõdközeli helyzetben lavíroz évek óta. De tervek, azok vannak. Fõleg a választási években. Nézzük a vágyakat és a
valóságot 2006 Budapestjén.

párt megépítené, sõt az ötös metrót is
támogatják, egymást túlszárnyalva
hosszabbítanák meg a nyomvonalukat.
Más kérdés, hogy a négyes metró alagútjából, négy évvel a kormányváltás
után még egy métert sem fúrtak ki.
Demszky õsszel ötödször is a metró jövõbeli megépítésével kampányolhat,
bár nem lehet tudni, mivel magyaráz
majd 16 évnyi késedelmet.
PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ
Politikusaink a szárnyaló tervek mellett
kevesebbet foglalkoznak a szomorú valósággal. Aba Botond novemberi nyilatkozata szerint a BKV „lehetõségeihez
képest tökéleteset nyújt”. Ha azt veszszük alapul, hogy amerikai ismerõsöm
elmondása szerint a milliós Kansas Cityben egyáltalán nincs tömegközlekedés,
tényleg nagyon jó kiszolgálásban részesülünk Budapesten. De a BKV-hálózat

mai formájában nem alkalmas a város
kiszolgálására. A vállalat csõdközeli
helyzetben van. Jelenleg százmilliárdos
költségvetés mellett nagyjából huszonnégymilliárd forint hiányzik a cég kaszszájából, amelyet hitelbõl fedeznek. Az
utasok, az állam és a fõváros támogatása ugyanis együttesen is kevés ahhoz,
hogy a cég mûködését nullszaldósra
hozzák ki. Budapest eddigi jó hitelminõsítését is leronthatja, ha nem sikerül
tartós megoldást találni az évrõl évre
veszteséget termelõ közlekedési vállalat
jövõjére. A fõváros most az államra tukmálná a BKV tulajdonjogának egy részét, ami a Budapesti Közlekedési Szövetség keretein belül valósulna meg. Az
állam, ez esetben Gyurcsány és Veres János képviseletében, nem lelkesedik az
ötletért (a tömegközlekedés 15 milliárdra emelt országos normatívakeretének zömét is a BKV kapja), de a
tárgyalások folytatódnak. Az állam a
korábban tervezettnél húszmilliárddal
többel, 32 milliárd forinttal kívánja támogatni idén a vállalatot. A BKV-nál
mégis csak tavaszig tart ki a pénz – a
cég és a fõváros megfogalmazása szerint
addig rendezett a vállalat anyagi helyzete, az ellenzék szerint pedig akkor mehet csõdbe a társaság.
A halmozódó adósság csökkentésére
a BKV radikális eszközökhöz folyamo-

dott: rászállt az utasokra. A felmérések
és becslések szerint az utazók 12%-a
bliccel, ami négymilliárd forintnyi bevételkiesést okoz a vállalatnak. A metrólejáratoknál folytatott szigorított ellenõrzések értelemszerûen nem találkoztak a
közönség szimpátiájával. Tény viszont,
hogy a metrón bliccelõk száma nagymértékben lecsökkent. Most a BKV a
busz- és villamosjáratokon is szigorítaná
az ellenõrzést. A vállalat érdekeit és hozzáállását eddig még elfogadhatjuk. De
az a tervezet már mindenkinél kiverte a
biztosítékot, miszerint a BKV-ellenõrök
kvázi rendõri fokozatú minõségben is
intézkedhetnének. A vállalat külföldi
példákat sorol fel érvként, miért és hogyan lehetne az ellenõrök intézkedési
jogköreit bõvíteni. A közvélemény felháborodása miatt viszont ez az ötlet
egyelõre lekerült a napirendrõl. A bliccelõk ûzése mellett az egyszerûbb pénzszerzési megoldásról, a radikális jegyáremelésrõl sem feledkeztek meg: csak
2005-ben 15 százalékkal emelkedett a
tarifa. A jegyeladásokból 42 milliárd forint bevétele van így a BKV-nak. De mire elég mindez?
RÁZÓS ÜGYEK
A BKV egyes jármûveinek elavultsága, a
bosszantó hibák, a megoldatlan, és egyre csak halasztott problémák felhalmozódása örök témája a budapesti közvéleménynek. A lestrapált jármûvek jelképe lehetne a rázós troli: tavaly nyár óta
sorra robbannak le a negyedévszázados
szovjet ZIU-k. A zárlatossá vált jármûvek több utast megráztak, a trolivezetõk ezért azt ajánlották az utazóknak, hogy ugorjanak le és fel a trolira. A
ZIU-k kiváltására megrendelt Ganz
Solaris trolik nem készültek el a február
28-i határidõre, így egyelõre üzemben
maradnak a kóboráramos jármûvek. A
pesti oldtimer versenyt azonban a kiskörúti villamosok vezetik: közülük a legfiatalabb 1965-ben készült, de van
olyan antik darab is, amelynek a középsõ kocsija 1939 óta járja az útját. A bel-
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Demszky õsszel ötödször is a négyes metró megépítésével kampányolhat
városból Dél-Budára közlekedõ fapados
járatok zörögnek, kattognak, az ajtónyitást jelzõ csengõ belehasít a fülekbe, a
hangosbemondó meg hörög, így egy
szavát sem lehet érteni.
Évek óta rágták a BKV fülét a metróállomások kijelzõi miatt is: a számláló
(az egész világon egyedülálló módon)
mindig azt mutatta, mennyivel csúsztunk le az elõzõ járatról… Most nagy
nehezen sikerült lecserélniük olyan

Veke
Az egyesület 2001-ben alakult. A
közlekedésbarátokból, szakemberekbõl, lokálpatriótákból álló
szervezet célja a budapesti
közösségi közlekedés fejlesztése,
szakvélemények, állásfoglalások
kiadása, a közlekedésrõl folytatott eszmecserékben történõ
részvétel. Az egyesület eddigi
legnagyobb dobása az éjszakai
buszjáratok tavaly õszi reformja,
amely jelentõs részben a VEKE
által javasolt változtatásokat
tartalmazza, melyek találkoztak
az éjjeli közösség valós igényeivel. Úgyhogy, bulizó fiatalok és
hajléktalan embertársaink, áldjátok a VEKE nevét.

számlálókra, amelyek a következõ metró érkezését mutatják. Jövõre talán a
kettesen is bevezetik ezt a bonyolult
technikai csodát. Azt is érdemes megemlíteni, hogy az utasok „tájékoztatása”
az ötvenes éveket idézi: ha nem megy
valami, és rákérdezel, mi az oka, a standard válasz: „Nem mondhatom meg”.
A lassan-lassan megvalósuló fejlesztéseket aztán annál nagyobb hûhóval
reklámozza a cég. Az elsõ megérkezõ új
nagykörúti Combino-villamos füstködben gurult be az átadás helyszínére, miközben az Örömóda szólt a hangfalakból. A világ leghosszabb, 54 méteres villamosai a következõ két évben sorra
fognak érkezni a Siemens gyárából. A
beruházás 42 milliárd forintba került.
Alacsonypadlós, panorámaablakos sárga kígyók járják majd a körutat, és még
fûtés is lesz az új négyeshatoson, éljen.
De ne örüljünk annyira. Gábor Marcell,
a VEKE elnöke elmondta: az eddigi
nagykörúti villik átköltöznek a Bartók
Béla úti vonalakra, ahol a dupla szerelvénynek túl rövid lesz az egy-két éve átadott peron, viszont a szimpla járgány
kevesebbet bír elvinni, mint az eddig
használt old-school, zörgõ matuzsálemek. Tisztelt utastársaink, tumultus
várható. Persze, majd a négyes metró elviszi a maradék utazótömeget, de csak
X+n év múlva. Addig is türelem,
váróterem…
– RAJCSÁNYI GELLÉRT
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Lyukas zsák
helyett
Gyõriványi Ráth György karmester, az Operaház volt fõzeneigazgatója és mûvészeti
vezetõje szerint az elmúlt
években az intézmény nem
jutott egyrõl a kettõre. A
korszerûtlen struktúrák elnyelik az állami forrást, a reformok bevezetéséhez pedig
nincs meg a politikai akarat.
UFi: Közel négy év telt el menesztése óta,
mivel foglalkozott az elmúlt idõszakban?
Gy. R. Gy.: Az elsõ idõszak nem volt
könnyû, hisz egyrészrõl forrt bennem a
felháborodottság a méltánytalanság miatt. Másrészrõl hirtelen légüres térben találtam magam, hiszen korábban minden
külföldi felkérésemet lemondtam azért,
hogy teljes erõmet a Magyar Állami
Operaház vezetésének szentelhessem.
Szerencsére aztán akadt bõven munkám,
egy koreai színházigazgató meghívott a
Szöuli Filharmonikusok vezetésére. Két
évet töltöttem a Távol-Keleten, és számtalan koncertet, elõadást vezényeltem,
értékes, új tapasztalatot szereztem. Viszszakerültem a nemzetközi koncert- és

Az intézmény elavult szerkezetben mûködik
operaéletbe is, elõadásokat vezényeltem
a velencei Fenice színházban, a Buenos
Aires-i Teatro Colónban és a Hamburgi
Operaházban. Ez utóbbi 2008-ig elhalmozott elõadásokkal.
UFi: Nem hiányzott az intézményvezetés
felelõssége?
Gy. R. Gy.: Számomra a vezénylés nagy
boldogság. Egyszerûbb, mint egy nagy
intézmény felelõs vezetése. Ugyanakkor
tapasztalataimat sokkal jobban kamatoztathattam egy olyan intézmény élén,
mint a Magyar Állami Operaház. Sajnálom, hogy nem tudtam elképzeléseimet
végigvinni.
UFi: Melyek ma az Opera legnagyobb
problémái?
Gy. R. Gy.: Az intézmény gazdaságtalanul, elavult szerkezetben mûködik. Ez az
állapot már tarthatatlan. Az utóbbi négy
év legfõbb tanulsága: egy korszerûtlen

struktúrákkal mûködõ intézmény úgy
tudja elnyelni a háromszorosára növelt
állami támogatást, hogy a színvonal változatlan marad.
UFi: Lehet-e politikától függetlenül megújítani az intézményt?
Gy. R. Gy.: Nem szabad elfelejtenünk,
hogy a Magyar Állami Operaház állami
intézmény, fenntartója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Anélkül,
hogy a fenntartónak határozott elképzelése és célja lenne a színház mûködésérõl,
nem lehet a változásokat végigvinni. Így
azt kell mondanom: igen, a megújulás
politikafüggõ.
UFi: Egy interjúban azt mondta, ma már
nem lehetne ugyanazokat a reformokat
elindítani, mint négy éve, új elképzelések
kellenek.
Gy. R. Gy.: Négy évvel ezelõtt nagy reformra várt a magyar operajátszás. Az akkori kultusztárca a nemzetközi operaélet
alapos tanulmányozása után határozott
úgy, hogy átfogó program hajt végre.
Ráadásul az erõforrásokat is biztosította. Komplex fejlesztési csomagra kértük és kaptuk meg a minisztérium anyagi támogatását. Az elkészített költségvetésben helyet kapott a 70-140 százalékos
fizetésemelés, jutott nemzetközi vendégmûvészekre és hét premierre is. Felvállaltuk többek között az Erkel Színház
régóta esedékes felújítását, a mûszaki
fejlesztést, a hangszervásárlást, ifjúsági
program elindítását. Mára ezt a hatalmas állami támogatást egyszerûen befagyasztották az intézmény dolgozóinak
HIRDETÉS
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bérébe, illetve az intézmény napi fenntartási költségeibe. Nem marad pénz
sem a törvényben elõírt fizetésemelésekre, sem a premierek megtartására,
nem beszélve a külföldi vendégmûvészek meghívásáról. A helyzetet csak tovább súlyosbítja a mérhetetlen pazarlás.
Világos, hogy a Magyar Állami Operaház jövõje a fenntartó szándékától
függ. El kell dönteni, hogy az állam hajlandó-e még több pénzt ebbe a lyukas
zsákba önteni, vagy végre hajlandó lesz
megváltoztatni a jelenlegi, mûködésképtelen rendszert. A reformok elindítása azonban az öt évvel ezelõttinél radikálisabb lépéseket igényelne.
UFi: Utódainak miért nem sikerült tartósan megmaradniuk az intézmény
élén?
Gy. R. Gy.: Közvetlen utódaimnak nem
sikerülhetett a szükséges reformokat
megvalósítani, hiszen õk ezekben nem
is hittek, szükségességüket nem is értették. Abban a tévhitben élnek, hogy az
Operaház világszínvonalon mûködik.
Az õ felelõsségük, hogy a hozzá nem értõ gazdálkodás és a népszerûség hajhászás következtében, a lehetõséggel
együtt, elúszott a háromszorosára
emelt állami támogatás is.
UFi: Mit csinálna másképp, ha még egyszer lehetõséget kapna?
Gy. R. Gy.: Ma már sokkal jobban ismerem mind a magyar operajátszást, mind
a politikai élet erõviszonyait. Ez persze
nem szakmai döntéseimet változtatná
meg, amelyeket nagy részben ma is helyesnek tartok, hanem azok kivitelezését. Biztosan jobban építenék azokra,
akik szintén elkötelezett hívei az Opera
régi hírneve visszaállításának.
UFi: Elvállalná-e ismét a fõzeneigazgatóságot?
Gy. R. Gy.: Nagyon örülnék, ha azt látnám, hogy ismét világos politikai akarat
lenne az Operaházzal kapcsolatban.
Természetesen segítenék abban, hogy a
sok megpróbáltatás után is számomra
oly kedves színház ismét legjobb formáját hozhassa.
– G. B.

Könyvajánló
BERTÓK LÁSZLÓ:
PLATÓN BENÉZ AZ ABLAKON
MAGVETÕ
ertók László összes versei olvashatók a hosszú cím alatt,
és a szép küllemû összes apropója egy kerek évszám. A Kossuth-díjas költõ nemrég kezdte meg a nyolcadik ikszet, és a mindenképpen járó
jókívánságainkért cserébe ajándékozott meg
minket ezzel a könyvvel.
Aminek sok haszna van:
a korai könyvek szinte
megszerezhetetlenek, a
pályakép csak könyvtárazással volt összeállítható
és egyben vizsgálható –
hiszen Bertók a kortárs
költészet egyik legjelentõsebb alakja.
A könyv néhány, eddigi köteteiben helyet nem kapott verssel indul.
Ezek a versek irodalomtörténetileg
is érdekesek, hiszen az ötvenes években ezért a három munkáért (Átok,
Csendélet, Intés) hónapokra börtönbe zárták a huszonéves poétát.
Valószínûleg éppen ezért viszonylag
késõn, csak 1972-ben jelenhetett
meg az elsõ könyve (Fák felvonulása), majdnem két évtized kellett ahhoz, hogy az egyébként már minden
tekintetben kötetérett, mi több, a
folyóiratközlések révén ismertnek is
számító költõt mérlegre téve a rendszer úgy döntsön: tehetsége és jelentõsége erõsebb annál, amekkora zavart képes okozni az államrendben.
Bizony, a verseivel.
Innentõl az akkor szokott gyakorisággal jelentek meg újabb és újabb
könyvei, és a rendszerváltozás idején
Bertók nem állt sorba elégtételért az
elvesztett évtizedekért, hanem egy-
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szerûen csak folytatta munkáját.
Verseivel mondta el a véleményét az
1990 körül összesûrûsödött idõrõl,
és majd' egy évtizeden keresztül
csak szonetteket írt. A versforma
nagyon hamar megadta magát a
megújító szándéknak. A szonettnek
is a rövidsoros (nyolcas vagy ötödfeles) verzióját tenyésztette ki, és az
idõmértékes igényeknek is megfelelõ sorok mögött egyre gyakrabban
voltak hallható a magyaros vers világos ütemei. Ebbe a versformában a szerzõ érezhetõen lubickolt, anyanyelvévé vált, és nagyon
bátran választott témát
is a verseihez. A fiatalságtól a közéletig ezer
és egy téma kínálta magát azokban az években.
De nem is ez az idõszak Bertók aranykora.
Hanem az ezt követõ, szabadverseket
és kötött formájú verseket szabadon
váltogató korszak, amelyet leginkább
a Deszkatavasz címû 1998-as kötet
mutat be legjobban. Ebben tért viszsza Bertók a hagyományosabb (és tegyük hozzá: nemesebb) költõi témákhoz, mint a magány, a társak elvesztése, a szépség, a természet, a
gyerekkor idézése. Szabadverseit hihetetlen erõs sorok mûködtetik, kötött verseit a gondolat jobban fogja
egybe, mint a verslépték.
A kötetet a Háromkák címû könyv
anyaga zárja, amelyben a költõ a magyartól nyomasztóan idegen haiku
formáját próbálta megmagyarítani.
Ennek gesztusa jelentõs, de megítélni
nehezebb most, mint évek múlva.
És még valami. Ha elfogad tõlünk
egy nagyon utólag, szemlesütve elhadart jókívánságot a hetvenedik születésnapjára, akkor hadd tegyük meg:
Isten éltesse Bertók Lászlót!
– K .I.
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Lemezvágó

PRINCE: 3121
UNIVERSAL
1978-as debütálása óta bérelt helye
van ennek a lassan ötvenhez közelítõ
minneapolisi fiatalembernek a popkultúra-fogyasztó világ lehetõ legszélesebb köztudatában. Az indulás valóban
káprázatos volt, a kicsi Jacko még mindig a családi vállalkozásban összeszedett apakomplexusokkal szemezett,
amikor a Prince gyerek már alapokon
változtató albumokat tett le az asztalra.
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A máig az egyik legnagyobb hatásúnak
tartott Dirty Mind például 1980-ban jelent meg, a herceg 22 éves korában. Az
1984-es Purple Rain harminc hétig vezette a világ lemezeladási listáit, az
1991-es Diamonds and Pearls világméretû sikerét meg már mi is láthattuk a
korai MTV-idõkbõl. Azóta viszont nincs
gigasláger és feltûnõ albumsiker. Ez persze nem sokat, csak annyit jelent, hogy
Prince kóstolgatja és újra megnézegeti a
saját gyökereit, 32 perces minimálalbumtól mega-tripla koncertlemezig
mindenféle dolog elhagyta a kezét, csak
egy normális Prince-album hiányzott.
Olyan, amit szeretünk: lassú r'n'b slágerek, harcos és fülledt funky, feszes seggû
fekete kórus a háttérben. És az, hogy
egy-egy dal késõbb is visszacsengjen.
Na, egy ilyen album jelent meg éppen
most, a jövõ hónapban meg jön egy
dupla besztof. A 3121-et nyissuk ki, tegyük a lejátszóba, és ne babráljunk a
borítóval, hacsak nem szórakoztat minket ennek a kisembernek a megalomániája: a borítóban borzalmas képeket
találunk a herceg iszonyatos pénzen berendezett los angeles-i házikójáról. ÚgyHIRDETÉS
hogy inkább a zene. Az
elsõ kislemez Te Amo
Corazón meg fogja adni
az alaphangot, kedves
dalocska, és szépen elõkészíti a terepet az
olyan pofás slágereknek, mint a Lolita, az
okosan
torzított
Incense and Candles és
a talán világméretû sikert hozó Love vagy
Fury. Csak kapkodom a
fejem: valóságos slágergyûjteménnyel állunk
szemben, telis-tele az
igazi prinszes lassúakkal
és igazi prinszes gyorsakkal. Az elsõ nap az
USA-ban 200.000 példány fogyott. A herceg
visszatér?

MASSIVE ATTACK: COLLECTED
EMI
Nem sokszor fordul elõ, hogy négy
soralbumot máris egy besztof követ.
Már hónapok óta tudjuk, hogy a
bristoli Massive Attacknak ez, is meg
kell bocsátanunk, hiszen azt meg
évek óta tudjuk, hogy õk az a kategória, amelyben minden új lemez fial vagy három-négy potenciális
besztof-terméket. Az a baj csupán,
ami baj szokott lenni a konceptalbumok sorait letevõ alkotók válogatáslemezeivel: összefüggéseikbõl kiragadva nehezen mûködnek ezek a
számok. Ha már a Pink Floydnál tartottunk az imént: képzeljünk csak el
tõlük egy besztofot, ami nem lehet
más, mint rémálom. A másfél évtizedes kultikus triphop-együttes a mai
pörgéshez mérten ritkán jelent meg
albumokkal, tehát mindegyiket volt
idõnk megismerni, magunkban kanonizálni, és sajnos én személy szerint sem tudok mit kezdeni azzal,
hogy a pályafutás intrójaként mûködõ Safe From Harm-ot egybõl a következõ album jelese, a Karmacoma
követi. Hiszen minden album saját
arccal és hangulattal hivalkodott,
ennek pedig mozgatórugói voltak a
kevéssé emblematikus számok is.
Ezek nélkül, a hangulati bélés nélkül
ez a gyûjtemény csupán hivatkozásgyûjtemény: minden szám után a
soralbumon rákövetkezõt hallom a
fülemben. Nem arról van szó, hogy
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PLACEBO: MEDS
EMI
1994-ben, Londonban alapították a Placebó-t, és rá két
évre jelent meg az elsõ album. Anglia hálás volt, hogy
egy együttes megmutatta: lehet a
korabeli, olykor a könyökön is foltot hagyó britpop-hisztérián kívüli,
a fõvonal együtteseinél univerzálisabb modern rockzenét mûvelni
azokban az években (ha 2006-ból
belegondolunk, ez valóban páratlan teljesítmény volt). Ennek oka
persze elsõsorban a választott gyökerekben keresendõ, hiszen a
Placebó-nak sokkal többet mond a
Nirvana, a Sonic Youth vagy a
Smashing Pumpkins, mint teszem
azt a Beatles vagy a Kinks. Sõt, ha már a hatásoknál tartunk: a legújabb angol rocknemzedék (Bloc Party,
Interpol) legalább annyit köszönhet a Placebo-hangzás-
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nak, mint a tíz évvel ezelõtti britpopvilág egészének.
Szigorú, de dallamos és kerek, fehér-értelmiségi rockzene az övék, amelynek nem ártott az elektronika, és a
nyitóalbum is úgy lehetett rossz, hogy abban már szinte a teljes arzenált felvonultatták.
1998-ban jutottak a csúcsra, és tkp.
most is ott vannak, ne részletezzük,
így valóban az igazán (de igazán!)
nagy klasszikusok indulnak, fejlõdnek
és hatnak. A Meds címû új album
nincs köszönõviszonyban az elektronikával, ízig-vérig rocklemez. A korábbiakhoz mérhetõ sláger nincsen
rajta, de a Drag vagy az elsõ kislemeznek választott Song to Say Goodbye a
mi Danubiusunk szerkesztõit is el fogja talán gyöngíteni. Testes, kemény,
lendületes, színes, karcos és mégis lecsiszolt dalgyûjtemény. Amikor elkezdték, valószínûleg az ilyen lemezekért
kezdték el. Akik meg most kezdik, szintén.

rossz ez a besztof (miért is volna az),
csak hát vannak elõadók, akiknek
nem áll jól a besztof. Szerepe innentõl: új rajongókat szerezni a valódi
Massive Attack-albumokhoz.
DAVID GILMOUR: ON AN ISLAND
EMI
Van egy rossz szokása azoknak az
embereknek, akik egy kultikus
együttessel a hátuk mögött szólópályába kezdenek. Ez a rossz szokás az
elkülönbözõdés szándéka vagy nem
szándéka. Hogy szinte minden esetben a banda stílusa határozza meg a
szólómunkájukat: ha már szétment
az együttes, úgy érzik, õk õrzik a tüzet, a régi rajongók majd úgyis megveszik a lemezt, ha hasonlít a régiekre – ha viszont még mûködik a csapat, igyekeznek valami teljesen mást
csinálni, hogy jól megmutassák, én
más vagyok. Nincs is sok sikeres
poszt-együttesi szólóprojekt, és nem
is baj. De mi van, ha az ember mögött mondjuk nem a Take That áll,
hanem a Pink Floyd, minden idõk
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egyik legutánozhatatlanabb és legfolytathatatlanabb zenei csúcsteljesítménye, az illetõt pedig úgy hívják,
hogy David Gilmour? Az elsõ PFalbum után a kicsit megzakkant Syd
Barrett helyére beugró Gilmour kacérkodott más szólólemezekkel, ez
itt a harmadik, és nagyon becsülendõ, hogy évtizedes követési távolságokat tart közöttük. Értsd: akkor
szólal meg, amikor mondandója van.
Na jó, most ezen felül apropóval is
szolgál a lemez, hiszen Gilmour idén
hatvanéves, és jár neki némi ünneplés. Mi meg örüljünk, hogy a leg-

jobbra (saját magára) bízta az ünnepi zenét. Hogy milyen viszonyban
van ez a munka a Pink Floyddal? Lényegében ugyanolyan. Lényegében
nagyszerûen sikerült új PF-számok
vannak itt. De amint valaki ilyen elven próbálja keresni a hasonlóság jegyeit, el fog keseredni, ha rájön, hogy
ebben semmilyen szándék nincsen:
érezhetõ, hogy DG azért ilyen zenét
csinált, mert ilyet tud és ilyet akar. Ez
okozott örömet neki akkor is, most
is. A címadó szám akár évtizedekre
állandó rádióprogram is lehet, a Blue
egyszerûen gyönyörû, a Take a
Breath a progresszívebb Pink Floydpillanatokat idézi, a Smile keveset
vállaló, de sokat adó dalocska. És bizony, nem tudunk szabadulni a gondolattól, hogy ez ugyanaz a hang,
ugyanaz a gitárkezelés, ugyanaz a
megtartó nyugalom, ami mögött
ugyanaz az agy és életszeretet van.
Van ebben bármi kivetnivaló? Biztos,
hogy nem lesz több ilyen kellemes
zenei meglepetés ebben az évben.
– SZ. B.
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izennégy-tizenhat év körüli bácsik közeledtek felénk. Fekete
bakancs, bõrkabát, fehér farmer
és felnyírt haj jelezte: õk nem közülünk
valók. Bár nem emlékszem, hogy valaha
bántottak volna valakit, a hozzánk
hasonló kilencéves kölykök mindig
megrémültek szigorú arckifejezésüktõl.
Hogy ki nevezte el õket technósoknak,

T

találkoztunk az énekes, Dave Gahan
imitátoraival, akik a sztár különbözõ
korszakainak ruha-, haj- és tetkóviseletét
utánozták. Rövid várakozás után a New
York-i The Bravery zenekar lépett fel
bemelegítésként. A punk-new wave-diszkó-mittudoménmilyen zenét játszó
banda mérsékelt sikert aratott még
ismeretlen – de egész jó – dalaival.

ötletes, a különbözõ számokhoz paszszoló animációikat. A Mode fõ-fõ
zeneszerzõ-gitárosa, Martin Gore hozta
elborult formáját. Fekete tolltaréjjal felszerelt usanka volt a fején, hátán fekete
angyalszárnyakat viselt. No, ez a zseni
elõjoga a különcségre.
A koncert elsõ számai még nem
hozták meg a varázst, de amikor a régesrégi Question of Time elkezdõdött, a
zenekar és a közönség is belelkesült. A
koncert középsõ része hibátlan volt: a
régi számok (Walking In My Shoes, I Feel
You, Personal Jesus, World In My Eyes), a
talán legszebb DM-dal a Home, az új
lemezrõl játszott, lebegõs I Want It All és
a Sinner In Me (brutális drumandbassmetál hangzásával) megmutatták: a
Depeche Mode nem nosztalgiazenekar.
A banda 2006-ban is releváns maradt, a
néhol futurisztikusra áthangszerelt dalok
meg tökéletesen passzoltak az ufós színpadképhez. Persze játszották az Enjoy
The Silence-t is, de a minden hülye által
ismert legnagyobb DM-sláger most nem
durrant akkorát a többiekhez képest.

már nem tudom. Persze, hogy a
Depeche Mode-szekta siófoki tagozatával találkoztunk.
A nyolcvanas évek Magyarországához
szervesen hozzátartozott a fiatalok
Depeche Mode-láza. Mindenki õértük
rajongott, kivéve, ha duran duranos
vagy rocker-metálos volt az illetõ. Az
akkori tinédzserekbõl mára harmincas
apukák és anyukák lettek. Közülük nem
kevesen tiszteletüket tették a március
21-i Aréna-beli Depeche Mode koncerten.
A közönség nagy része meglepõen
konszolidált volt, relatíve kevesen vették
fel a DM-kollekciójukat, de itt-ott

Utánuk félórás deep techno szett
következett, fura volt látni a tömeg
ütemes csápolását az acidhangok vartyogásaira…
Végül csak elkezdõdött: felvillantak a
fények, és az új albumot nyitó Pain That
I’m Used To-val kezdett a zenekar. A
negyedszázados banda sci-fi stílusú színpadon játszott: a Galaxis útikalauz-beli
depressziós robot, Marvin fejére
emlékeztetõ négyméteres robotfejen
különbözõ gondolatébresztõ, elvont feliratok villództak, a szintetizátorok repülõ
csészealjhoz hasonló körítést kaptak, a
háttérben meg összetört ablakhoz
hasonló óriásképernyõk vetítették ki

A ráadás igazi nyolcvanas évek-buli
volt: Everything Counts, Never Let Me
Down Again és a Mode legelsõ dala, a
Just Can’t Get Enough volt a repertoáron. Ez az utóbbi, tizenéves korukban
írt kedvesen gagyi, prüntyögõ szintipop
dalocska is óriási sikert aratott, a
teltházas Aréna kórusban énekelte a
refrént. Az utolsóként eljátszott
érzelmes-érzelgõs Good Night Lovers
alatt Dave Gahan és Martin Gore
összeölelkezve, mosolyogva búcsúztak el
magyarországi közönségüktõl, akiket
húsz év alatt ötször látogattak meg. És
mindjárt jönnek újra a Népstadionba.
Ott a helyetek, gyerekek.
– ERGÉ

Fekete mise

Depeche-est Pesten
A nyolcvanas évek végén, kölyökkorom téli délutánjain a
siófoki Kórházdomb parkjában lógtunk, szánkózás és
hóemberépítés volt a standard program. Ha összeszedtük a
bátorságunkat, akkor meg hógolyókat dugtunk a csajok
overallja alá, hadd sikongassanak. Egyik alkalommal D.
haver felkiáltására ébredtünk idilli játszadozásunkból:
meneküljünk, jönnek a technósok!
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Velence
Pár éve egy délután alatt sikerült megutálni Velencét.
Karnevál volt, az utcákon
lépni sem lehetett a turistáktól (a többitõl, mármint). Egy szûk hét kellett
ahhoz, hogy megismerjük a
lagúnák városának emberibb, szerethetõ arcát is.

A

frissen felújított Ferihegy I. terminál „This position is closed”
feliratú plazmaképernyõi alá
ragasztott A/4-es papírlapok hirdetik,
honnan indul a SkyEurope velencei járata. A beléptetõkapuknál az öveket is
levetetik az utasokkal – az alkalmazottak az új tulajdonost szidják a felhajtás
miatt. A repülõn kis csapatokba szervezõdve modellek/egyéb hivatásosok
30

utaznak velünk, néhányukat a menedzserük is elkíséri. A fõ téma, hogy kinek melyik magazinban jelent meg képe, s hogy milyen elõnyei vannak a zselés mellnek a szilikonhoz képest. Magyar–olasz viszonylatban továbbra is
jelentõs az élõáru-exportunk, a szállítmányt Velencében mikrobuszok várták.

Velence belvárosában szállunk meg,
az Al Campaniel nevû kis panzióban
(egy ViziVirtu nevû, békebeli csokoládébolttal szemközt). Az épület családias, a kiszolgálás is rendben, csak a reggeli péksütemények és a szokatlan színû-ízû narancslé válik unalmassá néhány nap után.

A városban a leggyorsabban gyalogszerrel haladhatunk, ha már kiismertük
magunkat a zegzugos utcákon. A
vaporettók gyakran járnak ugyan, de
csak a fõ csatornákon. Minden második-harmadik üzletben álarcokat és jelmezeket árulnak. Sok helyen látni kis
kézmûvesmûhelyeket is: a kirakatüvegen át látni, hogyan restaurálják a régi
bútorokat, keretezik a festményeket.
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A terecskék rendszerint egy-egy szent
nevét viselik, akinek a temploma is ott
áll a közelben. Szinte folyamatosan
szólnak a harangok, negyedkor, félkor
és háromnegyedkor éppúgy kezdõdnek misék, mint az egész órákban.
A misék végeztével nem az itthon
megszokott néma csendben vonulnak
ki a hívek a templomból, a teret betölti a zajos beszélgetés.
BÁBSZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG
A különféle múzeumok közül Carlo
Goldoni rendezõ egykori háza bizonyult a kedvencünknek. Az ezerhétszázas évek elsõ felében alkotó mester házába vízrõl és szárazföldrõl is vezet út.
Csak néhány helyiség látogatható az
épületben, de az egyik szoba kis bábszínháza önmagában is érdemes a figyelmünkre.
Az egykori hatalmas hajóépítõ negyed sajnos ma a haditengerészeté,
ezért csak kívülrõl nézhetjük meg az
impozáns épületeket és hajóépítõ medencéket. A közelben található a Ten-

gerészeti Múzeum, ahol a kezdetleges
tutajoktól a modern hadihajókig követhetjük nyomon a hajózás történetét. Megtudhatjuk, hogy egy nagy gálya 76940 dukátba került annak idején,
s láthatjuk az Osztrák–Magyar Monarchia tengerészetének egyenruháit és
felrobbant olasz torpedókat is.

A Szent Márk tér múzeumai közül a
régészeti olyan, mint bárhol a világban,
inkább a Dózsepalotában érdemes több
idõt tölteni. Az emeleti bejáratnál anno
oroszlánok szájába bedobált levelekkel
lehetett névtelenül feljelenteni a haragosokat, a velencei közélet ezerféle testülete az épület különféle díszes termeiben
ülésezett. A részvételi hajlandóság akkor
sem volt sokkal különb, mint manapság,
a dózsénak sokszor úgy kellett összeimádkoznia a határozatképességhez
szükséges létszámot a szenátusban.
CARNIVAL, CARNIVAL
A télvégi estéken a fõ turistaútvonalaktól eltekintve békés és csendes a város. Hiába van karnevál, nem sok helyen pezseg az élet. San Giacomo
temploma elõtt spontán d'n'b parti

Helyek
AL MARCA (CAMPO CESARE
BATTISTI GIA' DELLA BELLA
VIENNA): Borozó egy hangulatos téren, nem messze a Szent Márk tértõl.
Ülõhely nincs, a vendégek a téren
álldogálva iszogatják a formás üvegpoharakba töltött borokat.
PÉKSÉG (BARBARIA DE LA TOLE
6672): Tenger gyümölcseibõl készült
saláták, kenyérbe sütött olajbogyó
és olívás fasírt – három érv a kis
pékség mellett.
BAR S. LUCIA SNACK (RIO TERA
2828): Kisvendéglõ kedves kiszolgálással és kitûnõ konyhával.
LIDO: Ez a földnyelv választja el a ve-
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alakul ki egy erõsítõ, két nagyobbfajta
hangfal és egy discman támogatásával.
A Szent Márk teret körülvevõ árkád világító díszítését egy kelet-európai kisváros is szégyellné. A téren már vége a
hivatalos mûsornak, néhány amatõr
zenész játszik még latin-amerikai karneváli dallamokat. Élvezik, hogy tehetségükhöz képest óriási sikerük van.
Egy másik téren az egyik ablakból
idõs velencei polgár pöröl az utcán zenélõ fiatalokkal, akik „Carnival, carnival!” kiáltásokkal intézik el. Mi is megkapjuk a magunkét egy sráctól. Azt
mondja, öt éve még nagyon jó volt a
velencei karnevál, de évrõl évre roszszabb, mert kevesen öltöznek be, sokan még egy maszkot sem vesznek magukra. Értünk a kritikából: felszerelkezünk.
– BALOGH ÁKOS GERGELY

lencei lagúnákat a nyílt tengertõl. Az
elegáns üdülõhely egyik legimpozánsabb épülete a Hungaria Palace
Hotel.
MURANO: Az üveggyártásáról híres
sziget Velencétõl húszpercnyi vízibuszozásra található. Kevesebb az
utazó, az épületek is kisvárost idéznek.
SAN MICHELE TEMETÕSZIGET:
A fallal körülvett szigeten temetik el
Velence halottait. A temetõ tele van
színekkel, elsõsorban a rengeteg mûvirágnak köszönhetõen. A sírokat személyes tárgyak és szorocskák díszítik,
a balettcipõtõl a horgonyon át a zongora-szobrocskáig. Ottjártunkkor éppen egy óriási új szigetrészt építettek,
leginkább betonból.
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Nõk és a politika

Három szín
A békepárti nõ azt magyarázta nekem, hogy szerinte
oda lehetne állni a tank elé
és kedvesen megbeszélni a
katonákkal, hogy ne bántsák a lakosságot. Nem tankra gondoltam, csak mondjuk Gyurcsány Ferencre.

M

ellévetõdnék egy fogadáson,
kedvesen rámosolyognék és
szépen megkérném, hogy ne
tegye tönkre Magyarországot. Lehet,
hogy visszamosolyogna és megkérdezné,
hogy miért gondolom ezt, nekem pedig
nem lennének észérveim, csak érzem
ezt, mert kiakadtam a kettõsállampolgárság-kampányán, meg az Apró apóson, meg az „öregecskedõ feleségen”. Lehet, hogy a békepárti nõ ügyesebben
tud bánni a tankokkal meg a katonákkal.
Például visz nekik csülökpörköltet.
HÁROM SZÍN: KÉK
A liberális barátnõm nem akadt ki, csak
a kettõs állampolgárságon. Azt nem értette, igennel szavazott, de ettõl még
szerinte az a jó, ha a fiatalok füvezhetnek, meg nincs antiszemitizmus, és ez
csak az SZDSZ-nek köszönhetõ. Szerinte
paranoiások a magyarok, mindenféle
összeesküvés-elméleteket gyártanak, és
ez szörnyû, a nagy pártok retorikájának
köszönhetõ. Az õ összeesküvés-elmélete
az antiszemitizmusról cáfolhatatlan, tudományosan bizonyított, megkérdõjelezhetetlen valóság. Ez egy olyan kérdés,
amibe csak nagyon ritkán vágunk bele,
és mindig gyalázatos vége lesz. Gyalázatos, mert miután tisztáztuk, hogy én
nem vagyok antiszemita, akkor jön a
MIÉP, a kocsmai tapasztalatok, a mikor,
ki, mit mondott, és akkor én kiakadok.
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Mert nem hiszem, hogy ezen múlik,
kedves-aranyos barátaink vannak, akik
tisztességesek a magánéletben. Engem
az a liberális zavar, aki szabad versenyt
hirdet a szerelemben, és még azt is megpróbálja elmagyarázni, hogy a megcsalásoktól jobb lesz a házassága. Ez a mi
vitánk. Mindketten csalódottan megyünk haza, mert azt gondoljuk, hogy a
másik menthetetlenül elvakult. De egy
hét múlva a Széchenyi fürdõ medencéjében újraéled a régi barátság, amikor
elmondja, hogy mennyire tetszenek neki a fideszes gyûlések, és legszívesebben
õ is eljönne egy nagy zászlóval. Este pedig elmegyek a bulijába, tetõtõl talpig
narancssárgában, mindenkinek bemutat, mint fideszes barátnõjét. Kezdõdik
elölrõl, körbeülnek mint valami hittérítõt, én pedig nem akarok politikáról beszélgetni, hiszen lássuk be, vannak ennél
sokkal érdekesebb kérdések, mint például az, hogy kinek mennyire volt szerelmes a nagypapája a nagymamájába.
HÁROM SZÍN: PIROS
Az emeszpés barátnõm nagyon kedves.
Tisztelem az igyekezetét, ahogy azt akarja, hogy jól érezzem magamat. Találkozásainkkor komplett programcsomaggal áll
elõ, amiben van háromféle koncert, két
színház, egy buli és még felhívna vagy 25
embert, egyébként készített avokádósalátát és beszélgethetünk is csak
úgy. A politikától pedig felrobban a feje.
Õ kitépné a haját, ha még egyszer Orbánkormány lenne. Annyira felidegesíti ez a
téma, hogy inkább kerülöm, de néha
megkérdezi, önkínzásként: te még mindig fideszes vagy? Mert akar róla beszélni.
Az jó, hogy õ legalább sose veszi elõ
az antiszemita kártyát, de a szõlõ- és a
bányatéma említésével eljut oda, hogy a
fideszesek lopnak, meg nem értenek a
gazdaságpolitikához. Szerintem meg az
MSZP lop, privatizál, KISZ-miniszterelnökünk van, eladósították az országot.
A szülei egyébként kommunisták voltak, de nem úgy, én pedig nem szoktam
szidni másnak az anyját.

A választások elõtt és után szüneteltetjük a találkozásainkat. Egyébként pedig
jól elkalandozunk Budapesten. Természetesen vele is narancssárgában vagyok,
amire õ azt gondolja, hogy egyenruha.
HÁROM SZÍN: NARANCSSÁRGA
A jobboldali barátnõimmel együtt lenni ebben a feszült idõszakban maga a
paradicsom. Annyira egyetértünk és aggódunk. Mindig elhatározzuk, hogy
végre megszervezzük a nõtüntetést,
amit csak nem mernek szétverni. Aztán
kiderül, hogy mi öten se tudnánk összehozni egy demonstrációt, mert babamama-torna van abban az idõben, valakinek el kell mosogatni. De azért újra
beleéljük magunkat a szervezésbe, hogy
április 4-én a szovjetek által megerõszakolt nõkre emlékezve csendes felvonulást rendezünk. Aztán nem tesszük
meg, mert kis motorok vagyunk a saját
közösségünkben, és ez teljesen kitölti az
életünket. Megvigasztaljuk az elhagyott
barátnõnket, megbeszéljük, hogy miként kell türelmesen, de céltudatosan
rávenni a férjeinket, hogy korábban járjanak haza, kicsit pletykálunk, mert az
egészségvédõ faktor. Mi nem akarunk
részt venni politikában, csak ha muszáj,
ha kell az EU által elfogadott kvótához.
Ha kérik, ott mosolygunk a plakátokon,
és beállunk az elsõ sorba integetni. Okosakat is mondunk, például olyanokat,
hogy ha valaki végre tényleg akarna nõpolitikát, akkor adjon annyi GYES-t,
amibõl minimálszinten fenn lehet tartani egy családot. Utolsó sorban szeretnénk, ha végre megbecsülné az állam
azokat a nõket, akik 3-5-8-16 gyereket
szülnek. A szinglik pedig nem azért vannak egyedül, mert ez az önmegvalósításuk, hanem azért, mert olyan társadalomban élünk, ahol nem hívják ki az
apák párbajra azt a férfit, aki ellopta a
lányuk fiatalságát.
Lehetne negyedik szín is a zöld, egy
elnökasszonnyal. A nõi politikusokkal
azonban az a baj, hogy nem áll jól nekik.
Õk viselik a nadrágot. – LELKY LOLA
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Lajos Iván, 1906–1949

Mindenki felelõs!
Fotó: UFi/Archív

Az 1944-ben Mauthausenba deportált magyar politikai foglyok közül bizonyára Lajos Iván neve volt a legismertebb az
európai közvélemény elõtt, noha nem volt pártvezér, nem
irányított közvéleményt teremtõ lapokat. Sorsának alakulását, meghatározó hírnevét egyik könyvének köszönhette; e
munkája miatt vezetett útja a német lágerbirodalomba, de
– áttételek útján – talán szerepe volt abban is, hogy alig
több mint egy évvel Ausztriából való hazatérte után a Szovjetunióba szállították – ahonnan már nem térhetett haza.

A

z 1940-es Keresztény Magyar
Közéleti Almanach még nem
tudhatott arról, hogyan alakul
majd a háború végén és a következõ
években Lajos Iván élettörténete. Ez a
könyv az alábbi fõbb adatokat közli róla: „Lajos Iván dr., tanügyi fogalmazó.
Szül.: Pécs, 1906. febr. 3., r. k. Atyja: L. Ferenc, ny. gimn. igazgató, anyja: Békeházi
Beke Lenke. Középisk. a pécsi fõreálisk.ban végezte, jogot a pécsi Tud. Egy.-en
hallgatott, ahol 1929-ben sub auspiciis
gubernatoris avatták államtud. doktorrá.
Késõbb megszerezte a jogi doktorátust is
és egy évet állami ösztöndíjjal a bécsi
Collegium Hungaricumban töltött. Két
évig belföldi ösztöndíjban részesült. Már
egyetemi évei alatt is az egyetem jogi és
államtud. karának közjogi és nemzetközi
jogi intézeteiben dolgozott. Több pályadíjat nyert, így 1932-ben a jogi kar nagy
1000 pengõs pályadíját a horvát kérdésrõl írt tanulmányával. A pécsi Erzsébet
Egy.-en 1927-ben rendezett szónoki versenyen elsõ díjat nyert." Mindez valóban
nem elég ahhoz, hogy valaki európai hírnévre tegyen szert. A fiatal „történetpolitikai" író Németország háborús esélyei a
német szakirodalom tükrében címû tanulmánya viszont már az almanach szerint is „óriási feltûnést keltett és szokatla-

nul nagy példányszámban került közkézre", és a külföldi lapok is foglalkoztak vele; „Szerzõjét 1939-ben a londoni The
New Commen Wealth Institute tagjai
sorába hívták meg”.
A LEGITIMISTA KONFÖDERÁCIÓ
A húszas-harmincas években kiadott kisebb-nagyobb tanulmányai, így az
Ausztria–Magyarország különbéke-kísérletei a világháborúban, Az olasz nõ legendája, A restaurációs kísérletek külpolitikája, majd a terjedelmes IV. Károly király élete és politikája, végül a Tanulmányok a világháború diplomáciájából
szemléletesen foglalják össze a két világháború közötti magyar legitimizmus
legjobb változatának néhány fontos tézisét. Kutatásai szerint az elsõ világháború utolsó éveiben, kivált abban a szakaszban, amikor Oroszország már kiszállt a harcból, Amerika pedig még
nem volt hadviselõ fél, az antant vezetõ
politikusai már fölismerték, hogy szükség van a „Lengyelország csatlakozása által megnagyobbított, föderatív alapokon átszervezett Monarchia” létére,
mert más nem képes az idõvel újra föltámadó német imperializmus keleti terjeszkedésének megakadályozására. A
Monarchia romjain utóbb létrejött

többnemzetiségû „nemzetállamok” e
szerepet nem tudták, s talán nem is
akarták betölteni. Csehszlovákia például, amely létrejöttét fõként Franciaországnak köszönhette, az elsõ adandó alkalommal cserbenhagyta patrónusait
(1920-ban, amikor megtagadta Párizs
kérését, hogy segítsen a szovjetek által
megtámadott Lengyelországon). IV. Károlyban volt felelõsségtudat, az 1917ben kezdõdõ béketapogatózások idején
birodalma népeinek akaratát akarta
képviseltni, agresszív szövetségese (irreális) hatalmi törekvései helyett. Az antant
ekkor katonai szempontból nem volt fölényben, nem tûnt lehetetlennek, hogy
fönnmaradhat a föderatív alapon átszervezett, demokratizált birodalom.
Németországban azonban a kardcsörtetõ generálisok uralták a terepet, nem a
diplomaták. Az antant még 1918 õszén
sem zárkózott el a tárgyalások elõl, de
egyik pillanatról a másikra már nem volt
kivel beszélni: a Nemzeti Tanácsok megalakulásuk után rögtön bejelentették elszakadási törekvéseiket. Azok, akik azt
állítják, hogy a nyugatiak célja eleve a
rombolás volt, nem ismerik részleteiben
az 1917-es állapotokat. Ha akkor megszületik a megegyezés, sem mód, sem
szükség nem lett volna Közép-Európa
folytatás
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szétszabdalására. Így viszont a gyõztesek
Versailles-ban az akkori – a késõbbi kisantant államok teremtette – fait accomplit fogadták el – nem lezárva ezzel a háborút, csak beiktatva két szakasza közé
egy két évtizedes szünetet. Azt, hogy a
németeket sem Bécs, sem Prága, sem
Belgrád nem fogja megállítani, Lajos
Iván már elsõ tanulmányai írásának idején tudta, s azt is bebizonyította, hogy
például Jugoszlávia létrehozása az ottani
nemzetek szempontjából sem volt legitim. Szerinte egyetlen esélye lett volna a
békének: a legitimista konföderáció.
NÉMETORSZÁG HÁBORÚS ESÉLYEI
„Lelkiismeretünk és a történelem ítélõszéke elõtt valamennyien, a legkisebbek
is felelõsek vagyunk azért, hogy a mai
sorsfordulat idején, akár szóval, akár
írásban, akár csendes félrehúzódással
milyen irányba segítettünk fordítani a
magyar sors kerekét? Tisztában kell lennünk avval, hogy ami mai sorsdöntõ
napjainkban történik, azért minden, de
minden magyar, aki már gondolkodni
tud, legyen tanult vagy tanulatlan, öreg,
vagy fiatal, férfi vagy nõ, szegény, vagy
gazdag, hatalmas vagy jelentéktelen, irtózatos felelõsséggel tartozik.” Ez az idézet a német háborús potenciálról szóló,
1939-ben kiadott könyvébõl származik.
A szerzõ már az elõszóban világossá teszi, hogy Németország és Magyarország
politikai céljai nem esnek egybe, s hogy
egy esetleges vesztes háború után a
gyõztesek megint rajtunk fogják kitölteni a németellenes düh diktálta bosszúvágyukat. Németország olyan hátrányban van a nyugatiakkal szemben, hogy
semmilyen körülmények között nem
nyerheti meg a háborút. S minthogy ott
diktatúra van, és nem jelenhet meg
egyetlen olyan könyv sem, „melynek
tendenciáját nem szívesen látnák a német hatalmasok”, e kiadványok „tényleg
nem hazudnak”. Lajos Iván a németországi élelmezési és pénzügyi helyzetre, az
olajra és a többi nyersanyagra meg a hadiiparra vonatkozó német szakirodalom
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citálásával igyekezett bebizonyítani,
hogy a Harmadik Birodalomban egyszer
majd elfogy a világ legyûréséhez szükséges emberi és gépi energia.
A Németország háborús esélyei... alig
több mint egy hónap alatt nyolc kiadásban fogyott el, a kilencediknek a maradék példányait kobozták el a hatóságok,
amikor végül betiltották. A magyar Parlamentben a szélsõjobboldal a kormányt vádolta, amiért korábban nem
akadályozta meg a könyv terjesztését,
sõt – az egyik közbekiáltó honatya szerint –, amíg elkobzása lezajlott, „ingyen
megkapták a tisztviselõk!”. A megszólított miniszterelnök, Teleki Pál válaszában szerepel, hogy megkérte a budapesti német követet, ismertesse vele, hol
vannak a könyvben hamis, tendenciózus
állítások, illetve olyan könyvbõl származó citátumok, „amely nem Németországban, bár németül, továbbá nem német nyelven, de Németországban jelent
meg”, választ azonban „még” nem kapott. Erdmannsdorf budapesti német
követnek is fõhetett a feje, mert 1939.
július 14-én táviratban sürgette a könyv
bírálatához használható adatokat, annál
is inkább, mert a „pécsi iromány”-t, „melyet idõközben német, angol, francia és
lengyel nyelvre is lefordítottak és a Times is foglalkozott vele, az ellenséges
propaganda legszélesebb köröknek ingyen küldi szét”. Telekinek az említett
interpellációra adott válaszát francia,
angol, amerikai rádiók ismertették, sõt a
szovjet is. Lajos Iván egy tudomásunk
szerint kéziratban maradt 1946-os elõadásában írja errõl: „Akkor az egész világon azon nevettek, hogy a németek elkoboztattak egy könyvet, amelyet pedig
soha megcáfolni nem tudtak.”
SZÓT KÉREK!
Megkezdõdött az ellenpropaganda. A
szélsõjobboldali lapok gyalázták Lajos
Ivánt, a „Magyar Nemzeti Front Berlin”
nevû szervezet három közgazdásszal íratott füzetében próbálta szétcincálni Lajos Iván bizonyítékait, de még a mau-

thauseni foglyok között is vita tört ki ennek kapcsán; többen is Lajos Iván fejéhez
vágták, hogy számításai tévesek voltak,
hiszen a könyv szerint a németeknek
már régen össze kellett volna omlaniuk.
Lajos állítólag már ott nekiült dühödten,
hogy kidolgozza Szót kérek címû válasziratát; az SS-ek rögtön lecsaptak rá azzal,
hogy nyilván titkos feljegyzéseket készít a
lágerben meggyilkoltak kartotékjairól.
Ha az elkészült és elkobzott oldalakat hivatalos fordítás végett átküldték volna a
politikai osztályra, szerzõnket nyilván
tarkón lõtték volna; végül az ügyet „helyi
szinten” intézték el néhány hatalmas pofonnal. Litván József nem az indulatos,
hanem egy kiegyensúlyozott Lajos Iván
képét õrizte meg: „Mauthausenban szerényen, félrevonultan járkált az udvarok
bokaficamító kövezetén, jóslatainak fokozatos beteljesülése, a szövetségesek
mindenirányú számszerû fölényének látható eredményei nem tették hiúvá. Csak
a németek rendíthetetlen gyõzelmi hite
óvta meg a haláltól, számításait lekicsinylõ mosollyal fogadták.” A szovjetek
nem voltak ilyen fölényesek.
Amikor a német lágerbõl visszaérkezett Magyarországra, ki is adta a vádak
megalapozatlanságát bizonyító válasziratot. A számításai általában – bár nem
mindenütt – jók voltak, írta ott; az, hogy
nem a papírforma szerint történt minden, fõként két ténnyel magyarázható.
Korábban egyikkel sem számolhatott
senki: sem azzal, hogy a francia front
olyan rövid idõ alatt összeomlik, sem azzal, hogy a hitleri meg a sztálini világbirodalom 1939-ben szövetséget köt egymással, és hátukat egymásnak vetve foglalják el majd' egész Európát. Ez az iratban persze szelídebb formát kapott.
Nem állítjuk persze, hogy a Szovjetunióba való deportálásának ez volt a közvetlen oka. „Kiérdemelte” ezt már az 1938
elõtti könyveivel is, amelyeket a belsõ ellentmondásait, vitáit megoldó, függetlenségét mindenkivel szemben megóvó
Közép-Európa megteremtésének érdekében írt.
– FILEP TAMÁS GUSZTÁV

p

A Köztársaság én vagyok
Valamelyik reggeli tévémûsor alatt a mindig kéznél lévõ
köztársaságmérõm hirtelen az egészségügyi határérték tízszeresét is meghaladó köztársaság-egyenértéket jelzett
Gyurcsány Ferenc szájában. Elhatároztam: egyszer s mindenkorra megfejtem e fogalomnak a baloldal által
mostanában kötõszóként történõ használatának rejtélyét.

A

z
interneten
fellelhetõ
Gyurcsány-beszédek gyûjteményét olvasgatva azonban nem
sikerült racionális levezetést találnom a
Köztársaság mibenlétérõl. Egyvalami
lett csupán világos: a kormányfõ számára a lépten-nyomon emlegetett Köztársaság tulajdonképpen nem más, mint saját maga. A gyurcsányi eszmefuttatásokból áradó szellemi sivárságnál persze
e szempontból jóval beszédesebbek a
méretükben és tartalmukban egyaránt
precedens nélküli gigantposzterek (vajon
mi lenne itt, ha Orbán Viktor saját, ti-

zennyolc emeletnyi arcképét merte volna kifeszíteni a fõváros fölé?). Nem beszélve az indulatos és személyeskedõ kirohanásokról mindenki ellen, aki kritikát
mer megfogalmazni a Köztársaság Vezére ellen – legyen az az ellenzék vezetõje,
a kereskedelmi kamara elnöke, vagy egyszerû állampolgár. Aki nem a Köztársaság Vezérének elképzelései szerint gondolkodik, az árnyékállamista, kóbor kutya, és legjobban tenné, ha befogná a
száját: így foglalható össze Gyurcsány
köztársasági credója. Gyakran érzi úgy
magát az ember, mint a tetszés szerinti
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hollywoodi filmben az éppen lefülelt
bûnözõ: jogodban áll hallgatni – de
minden, amit mondasz, felhasználható
ellened. A percenként nyolcszor megújuló, de ennek ellenére mindig modern és haladó és szociáldemokrata és
európai magyar baloldal ennyit tudott
magából kitermelni az elmúlt tizenhat
évben. A mondatonként háromszor elismételt „köztársaság” kifejezést – amit
ráadásul még Medgyessy Péter vezetett
be a rendszerbe – és egy személyiségzavaros vezért. Hiszen mi is az a fantasztikus ideológiai lendület a baloldalon,
amelytõl mostanában elalélten piheg
az oly büszke „véleményformáló értelmiség”? A nagy semmi. Ugyanazt a lemezt hallgatjuk, mint a Demokratikus
Charta 1992-es megalakulása óta mindig. Az utódpárttal szembenálló politikai erõk állítólagos antidemokratizmusa és agresszivitása miatti aggódást és a
fasizmus démonaival való küzdelem sikolyait. És ugyanaz az áporodott kádárizmus-szag tör elõ mindenünnen, amitõl tizenhat éve azt hittük, megszabadultunk: a Marjai Józsefek, Fekete Jánosok és a többiek – no meg az elképesztõ helyzet, hogy ha valahol kifütyülik a
miniszterelnököt (vö. szólásszabadság),
akkor az ellenzéket vonják a nyilvánosság kínpadjára (persze, csak ha az utódpárt van hatalmon). Amit mindehhez
Gyurcsány Ferenc eszmeileg hozzátett,
az finoman szólva sem túl sok: egy kis
lejárt szavatosságú, a magyar viszonyokhoz butított blairizmus – azonban
azért még valószínûleg Kéri László is
belátja, hogy a „termeljünk többet és
osszuk el igazságosabban” korszakalkotó elmélete önmagában aligha jogosít
fel közgazdasági Nobel-díjra. Hogy valójában mit kell érteni a nagy megújulás
alatt, azt paradox módon Lendvai Ildikó
vallotta meg nemrégiben egy õszinte elszólásával: az MSZP vezért keresett és
végre megtalálta. A Köztársaság én vagyok – szónokolhatná tehát Gyurcsány
Ferenc. Hacsak a Köztársaság nemet
nem mond neki.
– B. L. CS.
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Pisti a boncasztalon

K

ovács Pisti aranyos kiscsávó.
Erdei Zsolt, a Pisti-kampány
kitalálója nem az, de valamire
ráérzett. Pistit lehet szeretni. Kicsit
esetlen, a nagyoknak maximum derékig ér. Szülei hardcore szadi hívõk, akik
a kisded helyett döntenek.
A kitalált képlet valahogy úgy szólna, hogy azonosulok a kis Kováccsal =
az SZDSZ-re szavazok. Csakhogy az átkötésre már mintha kevesebb energia
jutott volna. Ugyan magyarázza már el
valaki, hogy hogyan lesz a szerethetõen
vézna kis legénykébõl jól beazonosítható nagydarab, kopaszodó, bajszos
Kuncze Gábor? Az a pali, aki a kampányban mindig gyerekekkel bíbelõdik.
Négy éve bepelenkázta, ma bratyizik
vele a reklámfilmben, 2010-ben együtt
spangliznak. Love, peace, freedom.

Az ifjú István szájába adott üzenetek: több SZDSZ, több tudás; több
SZDSZ, kevesebb adó stb. a két nagy
rivális megfelelõen lebutított szlogenjeire hajaz. Ugyanakkor ellentmond
annak a libsi alapvetésnek, hogy felnõttnek nézzük a választókat. És a
gondok tovább sorjáznak. Pisti például teljesen alkalmatlan arra, hogy párhuzamba állítható legyen mondjuk az
egykulcsos adóval. Tegyünk a nyakába cukorspárgán egy darab nagy
Elzett lakatot? Ez már nem annyira
ütõs.
Generális megfejtés gyanánt a Városháza parkba telepített központ felõl olyan gondolatfoszlányokat sikerült politikai lepkehálónkkal befogni,
mely szerint az SZDSZ a következõ
generációk számára is mûködõ meg-

Doromboló cicus-díj
A gép szeretete

F

riderikusz odahagyta a királyi
egyes A szólás szabadsága címû politikai mûsort. Sándor
ugyan tenyérbe mászott, de a mûsor
legalább lendületes volt. A tátongó
ûrbe aztán cicusunk új felfedezettje,
a Buddy Hully frizurával megvert
Gyõrffy Miklós türemkedett be.
Az õ mûsorvezetõi stílusát azért
komálja módfelett macskánk, mert
olyan vonzalomról tesz hétrõl hétre
tanúbizonyságot, ami ebben a kampánnyal sújtott közéletben igazi csemegének számít. Legutóbbi alkalommal Deutsch-Für Tamás és Lendvai Ildikó volt vendége. A stúdióban tárgyalt ügy szempontunkból érdektelen (tömegrendezvények), ám az,
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hogy Gyõrffy vendégeinél tízszer nagyobb figyelmet fordított a súgógépre, már nem az. Öregecskedõ feleségek ezrei irigyelhetik ezt a fajta
érzelemgazdag szemezést. Vendégei
felé is csak a súgógéppel folytatott
enyelgés után röppent kérdéseket. Intim együttlétük – Miklós és a gép –
szinte feledteti, hogy a felirat szerkesztõi amúgy keménykednének a
jobboldal képviselõjével: „Emlékeztetem a kérdés arról szólt, hogy miért
ugyanarra a napra kell tenni?”. A vitában elhangzottakra nem reagál csípõbõl, ide-oda forog a széken, vizsgálva,
hogy nem mentek-e még haza a vendégek, mialatt õ máshová figyelt. Á,
még megvannak, jó. Akkor menjünk
tovább. Ide az van írva, hogy „itt muszáj közbeszólnom, az utcára vonulás
nem meríti ki a parlamentáris

oldásokat kínál. Pistinek tehát húsz
év múlva is jó lesz. Ha viszont így van,
akkor Demszky Gábornak is szólni kellett volna arról, hogy mi a vonal. Budapest 25 milliárdos újabb hitelfelvétele kapcsán a fõpolgármester ugyanis
úgy fogalmazott: „A hitelek felvételével az a célunk, hogy ne a mai adófizetõk fizessék ki elõre a város építésének
összes költségét, hanem a következõ
generációk is hozzá tudjanak azokhoz
járulni." Magyarán szólva Gábor mélyen belenyúl Pisti zsebébe. Ebben is
van valami bizarr, nem?
Kedvessége és csekély hatékonysága mellett egy szem gyereknek tûnik a
politika kies játszóterén, aki arra vár,
hogy jöjjön el az õ apukája. A szerencsétlen nem tehet arról, hogy a fater
Gyurcsány Ferenc képében settenkedik
feléje azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy megtalálja és jól a nevére vegye.
Feri bácsi, a régrõl ismert babér fokozatú barát.
– AMBRUS BALÁZS
demokráciát…” – satöbbi. Egy mûszaki berendezésnek nem dorombolt
ilyen magas mûvészi fokon még senki
széles e hazában.
Szerkesztõségünk házi kedvence
tudni véli, hogy Gyõrffy Miklós hozzáadott értéke gépiességében rejlik,
melybõl csak egy rövid áramszünet
zökkentheti ki. Ha azonban ez ne adj’
Isten bekövetkezne, – nos, akkor
Medgyessy Péter szóvirágaira már
csak legyintenénk.
– ZAB

p

Benne vannak a tévében
A szentendrei legnagyobb mintán végzett
és hiteles felmérés mást is megmutatott. A
Fidesz több mint húsz százalékot vert rá az
MSZP-re (…) De hogy a kormányrúd megszerzésébõl nemzeti megmaradás, az ígéretekbõl valóság, a választási küzdelem
okozta zûrzavarból rend legyen, kell a
MIÉP–Jobbik–Kisgazdák, a Harmadik Út
jelenléte… (www.miep.hu, március 24.)

A

Miép–Jobbik pártszövetség országos listát állított és
ezzel sikerült megtörni a négy éve tartó turáni átkot.
István pártja a honi judeo-plutokrata matatás ellenére beverekedte magát a királyi televízió hírmûsoraiba. Így
hangzana valahogy az érvelésünk, ha részesei lennénk a
széljobb szellemi kalandozásainak. Ám a mi nyeregkápánk
alatt az a felpuhult magyarázat lapul csupán, hogy bár a
Miép–Jobbik durváskodására a világon senki sem kíváncsi,
listaállításuknál fogva jogosultak némi közfigyelemre.
A pártszövetség „nemzetépítõ szösszenetei” olyanok,
mint egy elnyújtott szellentés: szûkebb férfitársaságban, két
vaskos vicc között lehet vele némi elismerésre szert tenni,
de azért tömegek elõtt, színpadról mikrofonba kicsit erõs.
Az alapvetõ nemzeti irányultságot mindezek ellenére
kár lenne elvitatni István és Dávid csapatától. Nem az a
kérdés, hogy miféle megmaradás, miféle rend legyen a Fidesz kormányrúdhoz kerülése után, hanem arról, hogy
egyáltalán a volán mögé csüccsenhet-e Orbán. Ebben áll a
Csurka híveinek felelõssége. A mai erõviszonyokat ismerve
a radikális pártszövetség padlógáz mellett sem lendül a bejutási határ fölé, de üzembiztosan gázolhatja el a jobboldal
reményeit.
Politikai realitásérzékükrõl sokat elárul a betûfolyam
azon része is, mely úgy látja: „Az MSZP-kampány összeomlott. Gyurcsány, ahogy mondani szokták, kipurcant.” – írják. Mi ez a nagy elbizakodottság, komolyan? Gyurcsány
még mozog, mi több, jön, megy, csajozik, bulizik. („Szia, te
kislány, neked integetek. Megismert, látott a tévében.”)
Vagy talán Papolczy Gizella úgy látja, hogy kivágódott a
húsbolt ajtaja, hogy szabad a pálya és már lehet osztogatni az államtitkári helyeket? Elõbb megmaradni, csak aztán
gyarapodni, testvérek!
A Harmadik Út legkésõbb a második forduló elõtt elágazódáshoz érkezik. Nehéz szó, nehéz döntés. Jobb vagy bal.
Tessék választani!
– AMBRUS BALÁZS
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A Megasztár és Én
Schmidt Barbara, a Megasztár elsõ szériájának
versenyzõje a Blikk értesülései szerint a miniszterelnökrõl álmodozik. (…) A végsõ lökést azonban az az elhíresült videó adta meg
érzelmeinek, amelyen Gyurcsány körbetáncolja az irodáját. (Blikk, március 14.)

N

em szeretnénk a hivatásos Fidesz leleplezõ hirszerzõ.hu
kenyerét elvenni, de mi tényleg lelepleztük az MSZP
kampányát. Íme: Az MSZP kampánystáb elõszeretettel olvasgatja a lexikonokat. A Nagy Politikai és Választási
Kampányszervezõ Enciklopédia, például a következõket írja a
„Hogyan nyerjük meg a fiatalokat, ha õk nem a mi szavazótáborunkat erõsítik” címszó alatt:
1. Válassz ki egy nem túl idõs, de nem is túl fiatal, jól szituált
miniszterelnök-jelöltet, akinek a szóvivõje Batiz András.
2. Csináltass vele nagyon gáz dolgokat (pl. hintse az igét egy
luxusmerci hátsó ülésérõl).
3. Amikor már a terep felpuhult és kellõen hülyének nézik
õt az emberek, akkor csinálj róla home videót, ahogy táncol. Itt érdemes valamely ismert külföldi színész karakterét
igénybe venni pl. Hugh Grant vagy Anthony Hopkins (bár
ez utóbbit kevésbé ajánljuk, igaz hogy Oscar-díjas, de sok
embernek Hannibal Lecter jut róla eszébe). Extra jó tanács:
Ne tanítsd õt táncolni, legyen minél esetlenebb.
4. Most jön a választási marketing. Írass cikket a produkcióról egy jól hangzó külföldi lapban arról, hogy milyen jól jöhet ez a tánc a miniszterelnöknek a fiatal választók körében.
5. Ezt a cikket aztán szemlézd mindenhol a honi sajtóban.
6. Tedd fel az i-re a pontot: válassz ki egy középszerû tévésztárt (lehet Való Világ, Big Brother – vagy Megasztár – szereplõ is) és add a szájába azt, hogy: „A végsõ lökést azonban
az az elhíresült videó adta meg érzelmeimnek, amelyen
Gyurcsány körbetáncolja az irodáját.”
7. És egyben utolsó lépés, amennyiben a középszerû sztár lakóhelyére látogatsz választási fórumot tartani, egy csokor
virág kíséretében köszönd meg, hogy adta az arcát ehhez a
kissé gázos történethez.
+1. Amennyiben mégsem jönne be a kampányfogás, további ötleteket meríthetsz az „Szia kislány, megismert a tévébõl”, a „felszállott a páva vármegye házára”, vagy a „Bunyós
Pityu együtt mulat Fásy Ádámmal” címszó alatt.
(Taylor A. – Johnson W.: Nagy Politikai és Választási Kampányszervezõ Enciklopédia, Wazze’ mán kiadó, Budapest, 2005.
3578 oldal, 9990 Ft., de a Tescóban olcsóbb)
– H. S.
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Patkányirtótól
a fõszerkesztõig
Bulvárkampányról, a kurvaságról és a szórakoztatásról
beszélgettünk Gál Gyulával, a Napi Ász fõszerkesztõjével,
aki szerint a miépesek is fogyasztják a bulvárt.
UFi: Nem ciki a Napi Ász fõszerkesztõjének lenni?
G. Gy.: Semmivel nem cikibb, mint bármelyik újság fõszerkesztõjének lenni. Miért lenne ciki?
UFi: Tele van meztelen nõvel.
G. Gy.: A sok meztelen nõ az újságban a
megalkuvás része. Van egy görög tulajdonosunk és neki az az igénye, hogy sok
nõ legyen az újságban. Ez inkább képi
elem, mint tartalmi. Jobban el lehet vele
adni az újságot.
UFi: Magyar nyelv és irodalom szakos tanárként elismerheted: attól még, hogy élvezetet okoz, nem lesz irodalmi értéke a
Napi Ásznak…
G. Gy.: Nincs irodalmi értéke. Minden
kollegának mondom, hogy az irodalmi
munkásságát folytassa odahaza. Ez egy
szórakoztató hírgyár.
UFi: Mi benne az érték?
G. Gy.: Annyi érték van benne, hogy öt
percig, vagy ameddig a kezében van az olvasónak, szórakoztatja õt. Ez múló érték.
UFi: Aki a képességeit múló érték elõállítására fordítja, az...
G. Gy.: …erre azt mondják, hogy eltékozolja a tehetségét, de azt tudni kell, hogy
mindenki a piacból él. Ha ma beszélsz
Lõrincz L. Lászlóval, akkor hamar kiderül,
hogy neki 5 könyvet kell írnia ahhoz,
hogy annyit keressen, mint én itt. Meg
kell élni. Azt is szoktam mondani a kollegáknak, hogy kurvák vagyunk, akik eladjuk magunkat 8-10 órában.
UFi: Kurvának lenni nem ciki?
G. Gy.: Érezzem magam leforrázva? Betartom a határokat. Például Fehér Miklós
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halálát, fotóval nem tenném címlapra, és
nem is tettem. Amikor a barátom beleállt a repülõjével a földbe, megtiltottam
a kollegáknak, hogy megírják, mert vannak határok. Mindennel foglalkoztam az
életemben, csak tanár nem voltam és újságíró. Miután nem vettek fel az egyetemre, elmentem a bábolnai fertõtlenítõ
állomásra patkányirtónak. Patkányirtótól a fõszerkesztõig minden vagyok.
UFi: A bulvármédia terjed, az embereknek egyre nagyobb igénye van rá, és egyre inkább ki van szolgálva ez az igény...
G. Gy.: Ez sem igaz. A bulvár tavaly
három százalékkal esett vissza Angliában, ami egy bulvárfogyasztó nemzet. A
bulvár népszerûsége hazánkban szerintem annak köszönhetõ, hogy rövidebb
cikkek vannak benne, értelmezhetõ fotók és a rosszul olvasó lakosság szívesebben nézeget újságot, mint olvas. Ugyanis az olvasás szellemi munka, a nézegetés
pedig szórakozás. Szerintem ennek az
lesz a vége, hogy nagyon sok kép lesz és

nagyon kevés szöveg.
UFi: Milyen olvasói politikai leveleket
kaptok?
G. Gy.: Felhívott például egy vállaltan
MSZP-szavazó néni, az egyik jegyzetem
miatt, amiben Medgyessy D-209-es
ügyével foglalkoztam. Udvariasan bemutatkozott és felelõsségre vont, hogy
hogy írhatok ilyet. Mondtam neki, hogy
vegyük sorra a mondatokat és én tételesen elmondom, hogy ez hol jelent meg
és nem cáfolták. A hölggyel kedélyesen
elbeszélgettünk fél órát, majd kifogyva
az érvekbõl a következõt mondta: akkor
is igya takonnyal a teáját! Annyira erõs az
„idetartozom-odatartozom” érzés, hogy
hiába vannak észérvek.
UFi: Melyik nagy pártnak jobb a bulvárkampánya?
G. Gy.: Ha a kényelmi szempontokat nézem, akkor az MSZP-nek, õk nem kérik
be a képeket válogatásra, ha riportot
írsz, nem kérik vissza a szöveget. A Fidesz
sajtóirodája visszakéri. Témában nagyjából egyformán jó a két párt. Eddig, amit
az Orbántól kértünk, nagyjából mindent
megkaptunk. Gyurcsány pedig egy igazi
bohóc. Most például egy olyan anyagot
készítünk elõ, amiben a megkérdeztük a
szülõk iránt tanúsított tiszteletrõl. Édesanyjáról mindig tisztelettel beszélt,
ugyanakkor van egy olyan fotónk, amin
otthon, a Szemlõhegy utcai házban, amikor nem figyelt oda az anyja, szamárfület mutatott neki. Teljesen ellentmondásos pali, egy klasszikus bulvárkormányfõ.
A Fidesz pedig merev.
UFi: Jobboldali bulvár elképzelhetõ?
G. Gy.: Nem elképzelhetõ, hanem van.
Például Angliában a The Sun jobbra húz.
A konzervatív szavazóknál, a nemzeti
radikálisoknál is van erre igény. Ha elmész egy MIÉP-es rendezvényre, sok
olyan embert látsz, aki valószínûleg minket is olvas.
UFi: A Napi Ász jobboldali?
G. Gy.: Független. Persze jobboldali.
UFi: Akarsz még valamit mondani?
G. Gy.: Ártatlan vagyok.
– SKRABSKI FRUZSINA
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