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Bár vonzódunk a független értelmiségi léthez, jelentjük, nincs becsomagolva a bő-

röndünk. A választási vereség másnapján felmostuk magunkat és elhatároztuk, to-

vábbmegyünk a magyar nemzet sorsának vérrel megszentelt, az idő vasfogától rö-

gös útján. 

Mégis, mégis. Most mindenki kurva okos a Főamőba választási győzelmének okai-

ról, így hát mink is kivennénk a részünket a Csizmadia Ervin Politikaelemző Polgári Kör

köldöknézéséből. Hírszerzői mélységékbe azért nem mennénk, a Political Capital-

birodalomhoz (oh, MDF, oh, modern konzervativizmus) tartozó hírportálnak honla-

punkon  zajló fórumbejegyzésekből sikerült cikket összevágnia, amely szerint jobbkör-

nyéken lázadás készül,  és egyesek indulnak kukát borogatni, ha Orbán Viktor nem

mond le, de izibe’.  

A fiatalabbak körében a mikolai kijelentések valóban sokakat az urna felé taszi-

gáltak. Így a nemzet orvosának része volt abban, ha nem is húúúúsz évre – és itt

most nem nézünk Martonyi professzor úrra –, de négyre biztos a hatalomba beto-

nozta a csapnivaló kormányzati munkát felmutató posztkomcsi bandát. A Fidesz

választási vereségét a kampánybakikakkal magyarázók azonban csak a felszínt ka-

pirgálják. Nekünk megvan a különbejáratú überfrankónk a választási vereségről. 

Szerintünk ugyanis a választás azon múlt, hogy a Fideszből kiveszett a hit. Az a

hit, amely szerint az összes marketing-idiótaságon túl a politika mégiscsak eszmék-

ről, személyekről és jövőképekről szól. Az emberekről, ha úgy tetszik, de ez a hit so-

ha nem az összes posztkádárista kispolgári nyavalygás felvállalását jelenti. Nem volt

hiteles a politikai stratégia és a kommunikáció: a jobboldal pályát engedett

Gyurcsány Ferencnek, aki fiatalosnak, lendületesnek mutathatta magát. Attól való

rettegésben, nehogy agresszívnek mondják, a Fidesz elhagyta a dinamizmust, a rá

jellemző jövőkép hangsúlyozását és elkezdett ígéretekben versenyezni az ebben

verhetetlen MSZP-vel. Nekünk külön fájt, de ez nyilván a mi bajunk, hogy 35 éven

aluliakat masszívan hanyagolta a jobboldal. A számok a szomorú valóságot mutat-

ják: míg a nyugdíjas korosztályban gyógyszerár-kampányával a Fidesz érdemben

nem tudott új szavazókat magához csábítani, az általunk sokszor lefitymált, kirö-

högött Gyurcsány Ferenc-i mókapolitika mögött sok fiatal törődést, jófejséget és

tenniakarást érzett. És elcsoszogott beikszelni a korábban vércikinek érzett MSZP-t.

A magunk kis sármennyiségét mi is vállaljuk: időnként túl lelkesen kontráztunk egy

olyan politikának, amellyel nem értettünk egyet. Másokkal ellentétben azonban

nem érezzük úgy, hogy most eljött az idő rugdosódásra. Szélsőpolgári, under-

ground nackók voltunk, azok is maradunk. Tartsanak velünk továbbra is!
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CÍM A SZOCI ÚJSÁGBAN

Gegesy fejben már átült (Zöld Pulzus,

2006. március)

Fejétől bűzlik a szék?

MICSODA NŐ EZ A FÉRFI

A demokrata fórum elnökének szere-

pét méltatva (Boross Péter – a szerk.)

kijelentette: ha valaki előtt érdemes

kalapot emelni, akkor az Dávid Ibolya;

„végre egy férfi a politikai közéletben,

aki bírja az ütleget”. (Index, április 11.)

Na, akkor húzzunk be.

A NAPKELTE 

MAKOVECZ-INTERJÚJÁRÓL

Inkább öt összekacsintós Lendvai Ildi-

kó-interjút, mint egy ilyet. (Hírszerző,

április 18.)

Heves nemzeti karakter helyett ka-

csintós cenzort ötször.

EGY IGAZI CSÚCS-ÁRVÍZ

3840 település van közvetlen veszély-

ben, de valószínűleg nem lesz szükség

kitelepítésekre. (Vész a Tiszánál, Vas

Népe, 2006. április 15.)

Több veszély, mint település.

TGM-RE SZAVAZNI

Ez nem jó – folytatta Tamás Gáspár

Miklós – mert véleménye szerint így a

kormánypárt óhatatlanul a helyi lob-

bik hálózatává válik. A filozófus üzent

a választóknak, tessék rá, illetve az

MSZP-re szavazni, különben pórul jár-

nak, emellett pedig erődemonstrációt

tartott Gyurcsány Ferencnek. (A pénz-

ügyminiszter erődemonstrációt tartott

Gyurcsánynak, Világgazdaság Online,

2006. április 21.)

Filozófiai erődemonstráció: a cso-

dafegyver.

DEMSZKY SAJÁT KEZŰLEG

Az atomerőmű-katasztrófa áldozatai-

nak megdöbbentően magas számára

hívják fel a civil szervezetek a figyel-

met azzal, hogy arra buzdítanak: este

8 óra körül néhány percre oltsák le ott-

hon a világítást, és gyújtsanak meg egy

gyertyát. Az akcióhoz csatlakozott

Demszky Gábor főpolgármester is, aki

este saját maga fogja lekapcsolni az

összes fővárosi középület éjszakai dísz-

kivilágítását, és a budai Vár, a Szent

István-bazilika, a Parlament, valamint

további közel 100 szobor és múzeum

fényei hunynak ki öt percre. (Húsz éve

történt a csernobili katasztrófa, Index,

2006. április 26.)

Az utolsó kapcsolja le a villanyt!

AZ OSTOBASÁG SZÍNE

Hiller István pártelnök egy friss élmé-

nyét osztotta meg a jelenlévőkkel. Egy

ismeretlen telefonáló elmesélte neki,

hogy mostanában egyetlen kérdésre

sem képes röviden azt válaszolni, hogy

igen, csak azt, hogy igen, igen… Ezt kö-

vetően, kicsit komolyabbra fordítva a

szót, arról beszélt, hogy a kampány

kezdetén, még a téli hidegben, felfigyelt

arra, hogy a gyűlések résztvevői egyi-

kén-másikán piros sál van. Mondta is

az egyik asszonynak, hogy szép színű a

sálja. A megszólított azt felelte, hogy

van más színű is, de mostanában ezt

kedveli a legjobban. Aztán egyre több

emberen látott piros sálat, pulóvert,

dzsekit – végül már az országban min-

denütt, szinte mindenkin volt valami-

lyen piros ruhadarab.  (A kampánycsa-

pat egy picit pihenhet, mszp.hu, 2006.

április 26.)

A Loki-stadionban mindenki MSZP-s,

ó igen, igen.

MAGYARLIBERÁLIS

KULTÚR(FÖ)LÉNY

A büfében vásároltam egy pár ízletes

debrecenit, mustárral. A helyiségben

rajtam kívül három szocialista aktivis-

ta hejehujázott. Amikor a miniszterel-

nök kint rázendített a Himnuszra, el-

némultak és vigyázzba vágták magu-

kat. Kicsit imbolyogtak. Én is fölálltam,

de közben fogyasztani is próbáltam,

hiszen, mint említettem, nagyon éhes

voltam. Annál a sornál, hogy „nyújts

feléje védő kart", csúnyán leettem a

nadrágomat mustárral. Ekkor leültem.

(Az utolsó debreceni a Köztársaság té-

ren, Magyar Narancs, 2006. április 28.)

Az I will survive éneklésével talán

fokozható lett volna a jófejség.

BORZALMAS

A MyVIP.hu egy hét alatt körbejárta az

országot, és borzalmas gyorsasággal

terjed a regisztrálások száma. (Bomba

jó csajok regisztrálnak a MyVIP.hu-n!,

estihirlap.hu, 2006. április 15.)

Az orvosok tehetetlenek, a regiszt-

rálások számával szemben nincs el-

lenszer.

A SZOCIALISTA NAPILAP BÚCSÚJA

Ez ma a történelmi hagyomány, és

nem a Fidesz 1990-es kampányzárója

a Sportcsarnokban, amit rendszerváltó

házibulinak neveztek, a szocializmus

vidám búcsúztatásának, és az is volt.

Búcsúztunk, nevettek – és nem nyertek.

(Nagy N. Péter: Tömeg, nyugalom,

Népszabadság, 2006. április 2.)

Bár búcsúztatok volna…

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk előző számában 

nyereményjátékot hirdet-

tünk az UFi-ra áprilisban

előfizetők számára. Az akció

keretében, a Vox Nova kiadó

kiadványait sorsoltuk ki.

A szerencsés nyertesek: 

Grosics Judit, Budapest; Nagy

Éva, Nyíregyháza; Gyimesi

Istvánné, Pécs

A nyerteseket postán értesít-

jük. Gratulálunk! A játék

folytatódik, a májusban elő-

fizetők között is értékes

ajándékokat sorsolunk ki!
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Tisztelet Társasága bebizonyította, hogy igenis

van helye a magyar politikában. Annak ellenére,

hogy néhány hónapja botor módon mi is csak

megmosolyogtunk a Dávid Ibolyának csápoló nyugdíjaso-

kat. A Schmuck Andor köpönyegéből kibújt virulens szép-

korúak jól megszervezték magukat, sőt komoly érdekkép-

viseletet kaptak most a parlamentben. Ehhez persze kellett

Dávid Ibolya örökké csalhatatlan éleslátása, Korda György

vitán felül álló tehetsége, Leisztinger Tamás örökké termő

mannafája és persze a józan választók ítélőképessége. Csak

gratulálni tudunk ehhez a szép teljesítményhez. És őszinte

szívvel reméljük, hogy sokkal több törődést biztosítanak

majd a szépkorúaknak, mint a hónapok óta nem üzemelő

honlapjuknak. És akkor vidáman énekelhetjük együtt az

indulójukat:  „Felnőttem együtt veletek, Szép hazám most

veled nevetek.” Vagy inkább rajtad?

ár-már mindenki elfeledte az Orbán-kormány

második egészségügy miniszterét. Még népsza-

vazásos-kórházas kampányban sem kapott kellő

teret és megbecsülést. Aztán mégis, nyerő emberként hív-

ta őt csatába Orbán. Ő lett volna hivatva, hogy átszabja a

magyar lét kereteit, hogy gyógyítsa az ezeréves hegeket.

Hát nem jött össze. Mert a nagy feladat és a nagy hév mi-

att időnek előtte nézett Martonyi Jánosra. Aztán elő-

kerültek a szinglik és a technozene.  Most meg mindenki

őt találta meg, hiába vállalta be a bukást Orbán. Minden

rossznak az okozója, Dr. Ungarn, a nemzet orvosa, a bo-

hócdoktor, ahogy sokan sokféleképp nevezték.  Ehhez

persze a magunk részéről mi sem tudunk sok mindent

hozzátenni. Csak azt a régi mondást, hogy ne szólj szám, 

nem fáj fejem. Ha meg fájna, ajánljuk a forró teát és a sok

vitamint.

MA

Most egy méltatlanul elfelejtett ténye-

zőről, a magyar lelki alkatot nemzedé-

kek óta meghatározó félelemről írok. Akik rettegtek az

1990-es rendszerváltástól, tudták jól, hogy miért féltek. És

máig sem képesek megbocsátani, hogy fölöslegesen. Az

oktalan félelem ugyanis nevetséges, megalázó: a félsz

mentsége csak a veszély bekövetkezte lehet. Ha a félelem-

ről kiderül, hogy eleve okafogyott volt, nem megkönnyeb-

büléssé, hanem dühvé, megvetéssé és pimaszsággá alakul. 

Ez történt. De hányan is féltek tőlünk?

Volt ugye a 815 ezer párttag. Ám mi a helyzet a besú-

gókkal? Közhiedelem szerint jórészük a párttagok közül

került ki, de ez nem feltétlenül igaz. A párttagok ugyanis

„belül” voltak, biztonságban, így kevéssé voltak zsarolha-

tók. Ők a kizsákmányolók úri osztályát alkották, amely

többnyire távol tartja magát a piszkos munkától.

A besúgók számának becslésére ezért a „buszsáv-tesz-

tet” javaslom. Tekintsük például a 11-es busz Bimbó úti

sávját, amely körülbelül egy kilométeren keresztül húzó-

dik a Füge utcától a Mechwart-térig. Itt reggel állandó a

dupla kocsisor, amely csigalassúsággal, de mégis kiszámít-

hatóan araszol a Margit körút felé. Minden harmincadik

autós azonban, semmibe véve szabályt és morált, kivág a

buszsávba és megelőzi néhány száz társát. Láthatóan, be-

azonosíthatóan, rendszámmal, az arcát vállalva csal. Nos:

hányan lehettek a csalók akkor, amikor biztosak lehettek

a rejtezésben? Tízszer ennyien? Ötször? Vagy csak három-

szor? Ha csak háromszor, az is minden tizedik felnőttet je-

lenti. Ez az újabb tíz százalék a párttagokéval együtt már

a nagykorú lakosság 20 százaléka. És a családtagjaik? Le-

gyenek csak még egyszer annyian, akkor már a szavazásra

jogosultak 40 százaléka érezhette úgy, hogy félnie kell.

A fenti becslés persze legfeljebb az 1990-es állapotokra

lehetett igaz. Botorság lenne tehát azt állítani, hogy a ma

az MSZP-re szavazók kétharmada a fenti körből kerül ki,

már csak azért is, mert azóta eltelt 16 év. A gyűlölködő ma-

gyarok népes hadának lélektanát azonban jól magyarázza

a félelem – és korántsem csak az ellenünk szavazókét… Az

igazi választóvonal tehát a félelem: ki mint fél, úgy ítél.

Egyik oldalon a szocializmus által megfélemlítettek, a má-

sikon az utóbbi 16 év képzelt félelmeinek rabjai. Ez utóbbi-

aknak szólt a kormány március 15-i gesztusa, Marjai József,

Fekete János, Barabás János kitüntetése: Gyurcsány Ferenc

azt üzente, ne féljetek, amíg engem láttok. Másfelől mint-

ha most megint a veszteseken lenne a félés sora. Ritkulnak

a jogállam őrei között a megvesztegethetetlenek: Szász

Károly, Polt Péter, Járai Zsigmond, Mellár Tamás és

Vukovich Gabriella. A megvert, majd meggyanúsított

PSZÁF-elnök, a koncepciós perek szellemét idéző pergő-

tűzzel interpellált legfőbb ügyész, a Nemzeti Bank félig

megbéklyózott elnöke, a törvénysértően elbocsátott fősta-

tisztikusok. Félek, hogy az ő sorsuk mutatja a minapi vá-

lasztásokon győztesek valódi természetét.  Lesz honnan fel-

állni 2010-ben, kedves barátaim.            – PÁKOZDI IMRE

5
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a hónap nyertese

7MIKOLA ISTVÁN
a hónap vesztese

Félsz
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áprilisában a két év-

vel korábban át-

adott, negyedik re-

aktorban olyan kísérletet hajtottak vég-

re, amely – paradox módon – az erőmű

biztonságát volt hivatott növelni. Igaz,

ezt a kísérletet már a reaktor üzembe ál-

lításakor el kellett volna végezni. A kísér-

let arról szólt, hogy ellenőrizzék: vész-

helyzetben, amikor már az atomenergiá-

ból felszabaduló pára nem hajtja a gene-

rátorokat, mennyi idő telik el, míg be-

kapcsol a belső égésű, motoros kisegítő

generátor.

A teszt elvégzésekor vészhelyzetet szi-

muláltak, emiatt le is állították a belső

biztonsági rendszert, ugyanakkor a szak-

emberek tisztában voltak azzal, hogy

alacsony teljesítménynél az ilyen típusú

reaktorok instabillá válhatnak. A pár év-

vel ezelőtt nyilvánosságra hozott, addig

titkos KGB-dokumentumok szerint már

az erőmű építésekor megszegték az elő-

írásokat (pl. nem megfelelő anyagokat

használtak fel a hűtőcsövekhez), s emi-

att sem működött rendeltetésszerűen a

biztonsági rendszer.

Április 26-án éjjel a negyedik reaktort

nagy erejű robbanás rázta meg, a belső

hőmérséklet 2000°C fölé emelkedett, s

kigyulladt a moderátorként jelen lévő

1500 tonna grafit, amely 10 napig égett.

A robbanás következtében radioaktív

jód, cézium és plutónium izotópok sza-

badultak ki, s a radioaktív felhő a szélró-

zsa minden irányába elvitte a „csernobi-

li átkot” (a legnagyobb fertőzés egyéb-

ként a közeli Fehéroroszországot érte).

Amennyiben a reaktor belső hőmér-

séklete 2700 fok fölé emelkedett volna,

másik, ezúttal nem kémiai, hanem

atomrobbanás következett volna be,

amely 500 kilométeres körzetben pusz-

tasággá változtatta volna a vidéket.

Azok a tűzoltók, bányászok, akik föld-

alatti alagutat ástak a reaktorhoz, hogy

azt különleges savakkal alulról hűtsék,

hónapokkal később így is meghaltak. Fe-

lülről is próbálták lezárni az égő atom-

máglyát, helikopterekről több tonna do-

lomitot, homokot, agyagot, ólmot dob-

tak le, hogy kioltsák a tüzet és megaka-

dályozzák a sugárzó anyagok további el-

szabadulását.

A korabeli időkre jellemző módon a

szovjet állambiztonsági szerv, a KGB em-

berei eleinte nem tudták: a szerencsét-

lenség katasztrófa volt vagy diverzió

eredménye (a korabeli belső dokumen-

tumok egy része még mindig titkosí-

tott). A régi filmfelvételeken látszik,

hogy pár órával a katasztrófa után a kö-

zeli Pripjaty városa, ahol a kiszolgáló-

személyzet lakott, élte a megszokott éle-

tét, csak a szájmaszkban sétáló katonák

és az utcák lajtoskocsikból való locsolá-

sa utalhatott arra, hogy valami szokat-

lan történt.

A beavatottak hosszú órákig úgy tud-

ták, hogy tűzeset történt az erőműben,

a kivonuló tűzoltóknak pedig nem emlí-

tették meg a heves sugárzást. A helyze-

tet súlyosbította, hogy az erőműben

nem készült válságterv, és megfelelő

mennyiségű sugárzásmérő sem állt ren-

delkezésre. A moszkvai legfelső vezetés

cinikus módon az első napokban a hall-

gatást választotta: semmiféle informáci-

óval nem szolgált sem állampolgárai,

sem a külföld számára.

Így nem véletlen, hogy Svédországból

érkeztek az első riasztások április 27-én.

Ezek szerint a Szovjetunió területén va-

lószínűleg atomszerencsétlenség tör-

tént. Az első hivatalos szovjet tájékozta-

tás két nappal a robbanás után követke-

20 évvel ezelőtt a Vlagyimir Iljics Lenin nevét viselő, az uk-

rajnai Csernobilben található atomerőművet robbanás ráz-

ta meg, amelynek következtében radioaktív anyagok fer-

tőzték meg Európa nagy részét. Az 1986. április 26-án be-

következett szerencsétlenség a szocialista rendszer csődjé-

nek egyik legfontosabb, intő példája volt és maradt. 

A csönd hangjai
Csernobil – hazugság, cinizmus, nemtörődömség
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zett be, az esti híradó lakonikus hírt kö-

zölt, pedig már tudni lehetett, hogy

nagy a baj. Ennek ellenére a hatóságok

engedélyezték, hogy Kijevben (130 kilo-

méterre a lángoló reaktortól) megtart-

sák a május elsejei felvonulást. A szocia-

lista blokk országaiban viszont – a sem-

mitmondó propaganda ellenhatásaként

– jócskán megnőtt a nyugati rádióadás-

ok (Szabad Európa, BBC) hallgatottsága.

Az érintett országok hatóságainak a

megfelelő ellenlépések meghozataláról

saját hatáskörben kellett döntenie (e so-

rok írója a Varsóban működő szovjet is-

kola diákjaként öt nappal a tragédia

után – egyébként borzasztó ízű – jódfo-

lyadékot volt kénytelen meginni). Köz-

vetlenül a szerencsétlenség után több

ezer ukrán és fehérorosz nő hajtatott

végre – orvosaik tanácsára – terhesség-

megszakítást, s a rákövetkező évben is

kimagasló volt e két tagköztársaságban

az abortuszok száma; a nők attól retteg-

tek, hogy a sugárfertőzés következtében

mutánsokat fognak szülni. 1986. április

végétől augusztus közepéig 116 ezer

embert evakuáltak a leginkább fertőzött

területekről, majd a következő években

további 210 ezret. A szovjet hatóságok

600 ezer embernek ítéltek meg tízegyné-

hány dollár összegű nyugdíjat vagy se-

gélyt – ezeket ma már a független Uk-

rajna vagy Fehéroroszország költségve-

téséből kell fedezni. Jelenleg körülbelül

hárommillió fő (ebből egymillió gyer-

mek) rendelkezik valamilyen, a szeren-

csétlenség jogán kiutalt kedvezmény-

nyel.

„A csernobili katasztrófa a független-

ség megszerzése mellett a legújabbkori

ukrán történelem egyik legfontosabb

eseménye. Az emberek rájöttek, Moszk-

va gyarmatként kezel minket, s az egész

Szovjetunió lakossága megérezte, hogy

a hatalom semmibe veszi őket” – írta

Miroszlav Popovics, ukrán filozófus. Az

esemény egy másik aspektusára hívta

fel egy esszéjében a figyelmet a fiatal

ukrán író, Jurij Andruhovics: a szovjet

birodalom lakosai hirtelen megtudták,

hogy léteznek a kommunista párt poli-

tikai bizottságnál is erősebb hatalmak.

Tehát a katasztrófa nagymértékben

hozzájárult a szovjet rendszer meggyen-

güléséhez, s a kialakult helyzet elhallga-

tása, majd nemtörődöm kezelése, az

egész szocialista blokk társadalmaiban

is riadalmat keltett. A kommunista

rendszer sokadszorra megmutatta az

igazi arcát – peresztrojka ide, glasz-

noszty oda –, hogy az alapvetően a ha-

zugságra épülő berendezkedés nem az

emberek érdekét szolgálja.

A hivatalos hatóságok eddig még

nem tudták megnyugtatni a közvéle-

ményt a katasztrófa egészségügyi kö-

vetkezményeit illetően: valaki a világvé-

gét látja Csernobilben, mások szerint

nem bizonyított a radioaktív sugárzás

káros volta. Az ENSZ 2000-ben kibocsá-

tott jelentése leszögezte: nem állnak

rendelkezésre olyan tudományos ered-

mények, amelyek azt bizonyítanák,

hogy a radioaktív sugárzás következté-

ben egészségügyi rendellenességek (pl.

rákos megbetegedések számottevő

emelkedése) lépnének fel a fertőzött te-

rületeken.

Az atomerőmű 30 kilométeres körze-

tében tiltott zónát hoztak létre, amely

magába foglalja nem csak az ukrajnai,

hanem a fehérorosz Homeltől dél-kelet-

re fekvő területeket is. Ebbe a zónába

fokozatosan szivárognak be a zömében

kitelepített emberek, akik nem törődve

a sugárveszéllyel inkább régi falujukban

akarnak élni (és meghalni). Pripjaty vá-

rosa egyébként ma teljesen kihalt város.

1986-ban 29 ezer ember lakott itt, de a

gyors evakuáció következtében ma a te-

lepülés emberektől elhagyatott múze-

um benyomását kelti. Akik jártak már

itt, azok szerint szinte elviselhetetlen a

„fülsüketítő csönd”.

Csernobil az idők folyamán szimbó-

lummá nőtte ki magát: a szovjet rend-

szer megreformálhatatlanságára és ve-

zetői cinizmusára hívta fel a világ, s ben-

ne a szocialista országok közvélemé-

nyének figyelmét. – LAGZI GÁBOR

7
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Az erőmű
A csernobili atomerőművet

1970-ben kezdték építeni, és az

évtized végén kezdett el dolgozni,

négy RMBK-típusú (grafitmo-

derátoros), egyenként 1000 me-

gawatt teljesítményű reaktorral

rendelkezett. Az ilyen típusú re-

aktorok érdekessége, hogy már a

tervezésénél tudták, nem teljesen

biztonságos, de a reakciók során

könnyen elő lehetett állítani az

atombomba elkészítéséhez nél-

külözhetetlen plutóniumot (emi-

att ezeket a reaktorokat a Szovjet-

unió területén kívülre nem is ex-

portálták).

2000 decemberében – nemzet-

közi nyomásra – bezárták a har-

madik, még működő csernobili

reaktort (a másodikat 1991-ben,

az elsőt 1997-ben állították le).

Paradox módon ezzel a lépéssel a

megedződött kiszolgáló személy-

zetnek, valamint a Nyugatról ér-

kező segélyeknek köszönhetően

immár legbiztonságosabb ukraj-

nai erőmű fejezte be működését.

Jelenleg mintegy hat méter vas-

tag beton- és acélfal szarkofág

zárja el a külvilágtól a négyes re-

aktorban még mindig végbeme-

nő kémiai folyamatokat. Az akkor

épített, később megújított szar-

kofág elavult (sok helyen repedés

vehető észre), és a szakemberek

újabb, dollárszázmilliókba kerülő

megoldásokon törik a fejüket. 

Grafitos reaktorok működnek

mind a mai napig az oroszországi

Szentpétervárott, Kurszkban és

Szmolenszkben. Az Európai Unió

területén Litvániában van Cser-

nobil-típusú erőmű – Vilnius vá-

laszthatott az ignalinai erőmű be-

zárása vagy az uniós tagság kö-

zött.



A Fidesz mintegy másfél százalékkal elvesztette a 2006-os választások első

fordulóját az MSZP-vel szemben. 1994, 1998, 2002, 2006: immár negyedik

alkalommal nem sikerült senkinek sem megelőznie az utódpártot a listás

szavazáson.

Az elmaradt
változás

A Kádár-hadművelet kudarca



Fotó: MTI/Kovács Tamás



prilis 9-én éjszaka az MDF be-

jutása révén még mutatko-

zott némi remény: míg négy

éve a Fidesz–MDF bő hat százalékos

hátrányba került az első fordulót kö-

vetően az MSZP–SZDSZ-szel szemben,

most csak három százalékos volt a le-

maradás. 2002-vel ellentétben azon-

ban a második forduló ezúttal kifeje-

zetten gyászosra sikeredett az ellenzék

számára. Egyrészt a négy évvel korábbi

helyzethez képest a Fidesznek nem

voltak tartalékai, hiszen már az első

forduló előtt csúcsra járatta kampá-

nyát. Másrészt egyhetes veszekedés

után világossá vált, hogy az MDF-nek

nem célja saját mandátumainak maxi-

malizálása és a kormányváltás. 

Hiba lenne azonban a Fidesz részé-

ről a kisebbik ellenzéki pártra hárítani

a felelősséget a kudarcért. Az MDF

meglepetésszerű bejutása nélkül már

az első forduló eldöntött volna min-

dent. A Fidesz az idei választások önál-

ló megnyerésére készült, és erre min-

den esélye meg is volt. Nem egészen

egy éve a nagyobbik ellenzéki párt

még magabiztosan vezetett a kor-

mánypártok ellen, ez az előny olvadt el

2006 tavaszára – a kérdés az, hogy mi-

ért?

EZEK A MAI FIATALOK

A Fidesznek minden kutatás szerint jó-

val nagyobb a támogatottsága a fiata-

lok körében, mint az 50 feletti korosz-

tályban. Ennek ellenére a kampányban

nem sok energiát fordított erre a kor-

osztályra. Az ok talán a fiatalok alacso-

nyabb részvételi hajlandósága lehet,

hiszen az idősebbek meggyőződésüket

rendszerint szavazatokra is váltják,

míg a huszonévesek esetében ez gyak-

ran megmarad passzív szimpátiának.

Egy másik lehetséges magyarázat,

hogy a Fidesz továbbra is adottság-

ként kezeli az ifjúság rokonszenvét, s

nem tartja veszélyesnek magára nézve

a baloldal fiatalos nyomulását amőbá-

val-bloggal-buliszínével.

Az első választóknak küldött direkt

levélen kívül nem sok minden szólt

azokhoz, akik még nem alapítottak

családot. Így – jobb híján – Mikola 

István átlagnyugdíjast idéző, techno-

és szingli-ellenes kiszólásai lettek a Fi-

desz fő kampányüzenetei a fiatalok fe-

lé. Aztán az első forduló estéjén a Fi-

desznek eszébe jutottak az első szava-

zók, Orbán Viktor többek között ben-

nük látott tartalékot a második fordu-

lóra. Az utolsó két hétben még né-

hány célközönség-specifikus Fidesz-

plakát is megjelent az egyetemek kör-

nyékén, de ez már nem osztott, nem

szorzott.

A bázis mozgósítására alapozott

stratégia sem nagyon tudott mit kez-

deni ezzel a korosztállyal, hiszen ők

nem írnak alá Nemzeti Petíciót (egy-

szerűen nem érdekli őket ilyen mély-

ségben, ilyen formában a politika). Ha

t é m a VI I I .  ÉVF OL YA M,  5 .  SZÁM,  2006 .  MÁJUS
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

10

Á

F
o

tó
: 
M

T
I/

H
o

n
é
c
zy

 B
a
rn

a
b

á
s

Bevették



valahogyan meg is adnák elérhetősé-

güket a pártnak, akkor újabb gond je-

lentkezik a személyes megkereséssel,

mivel őket lehet a legkevésbé otthon

találni (más városban tanulnak, sokáig

dolgoznak, sportolnak, vagy csak ép-

pen egy kávézóban ülnek). 

A jövőre nézve is probléma, hogy a

Fidesznek nincsenek olyan fiatal poli-

tikusai, akik valóban fiatalokként sze-

repelnének – ha megszólalásaik tartal-

mát és stílusát nézzük, ritkán derül ki

belőlük, hogy huszonévesekről van

szó, nem negyvenesekről vagy ötvene-

sekről. Szerencse a szerencsétlenség-

ben a párt számára, hogy ezen a pá-

lyán a riválisok sem remekelnek (kinek

jutna eszébe Újhelyi Istvánról, hogy

olyan, mint egy mai fiatal?).

A KÁDÁR-HADMŰVELET

Amennyi munkát a Fidesz megspó-

rolt a fiatalokon, azt becsülettel igye-

kezett behozni az időseken. Volt itt

14. havi nyugdíj, megállított gyógy-

szerár és általános ócsítás. Utólag

könnyen okos az ember, de: hiába. S

a jelek szerint hiába állítaná a Fidesz

az országos lista élére magát Kádár

Jánost, a kádári nosztalgiára fogé-

kony rétegek jelentős része akkor is

fegyelmezetten leszavazna a jól be-

vált örökösökre. Ezen a pályán a

jobboldal akkora versenyhátrányból

indul, hogy kérdéses, érdemes-e egy-

általán erőltetnie.

Jó példa erre a 14. havi nyugdíj be-

ígérése, ami állítólag rövid időre je-

lentősebb elmozdulást okozott az

idősek körében a Fidesz javára. A kor-

mányzat jó egyhetes töketlenkedés

után leállt a Fidesz-javaslat támadásá-

val, inkább elmondta, hogy a nyugdíj-

felzárkóztatás nevű izé többhavi

plusznyugdíjnak felel meg (aztán ké-

sőbb még jött az ingyenes tömegköz-

lekedés korhatárának leszállítása is).

A nyugdíjasok fegyelmezett sorokban

rendeződtek vissza az MSZP mögé,

idővel már jelentős részük egyenesen

a szocialisták ígéreteként azonosítot-

ta a 14. havi juttatást.

Gyurcsányék persze nem bízták a

véletlenre a bőkezű kormányzati

transzfereket díjazó közönség bizal-

mát, a választások előtt tolták a

pénzt az igen tisztelt  választóközön-

ség zsebébe becsülettel – érkezett a

t é m a
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A helyzet
változatlan

liberalizmus kalapján Buda-

pest a bokréta. Ha ilyesféle

álromantikus hasonlatokat

használt volna a Fidesz, nem nyeri túl

magát az SZDSZ a fővárosban. A poli-

tikai élet jobb- és baloldali szereplői

kevés dologban értenek egyet, ám ab-

ban konszenzus alakult ki, hogy a

szinglizés, technózás leginkább Buda-

pesten fejtette ki százalékokban mér-

hető hatását. A Fidesznek nem volt

kifejezetten a főváros lakóira szabott

ígérete. Pedig ha Fata Jánosné nem-

csak a szívgyógyszereivel bíbelődik,

hanem szegfűt ültet a kátyúkba, eset-

leg ledobja a kardigánt, fiatalodik 50

évet és kerti ásójával nekiesik a met-

róalagút kiásásának, szóval ha van va-

lami innovatív, egyedi trükk, talán el

lehetett volna hitetni, hogy a Fidesz-

nek van egy dinamikus, cselekvő arca

is. Így azonban maradt az országos

mélabú meg a 14. havi nyugdíj. 

Noha a négy évvel ezelőtti kerüle-

teket simán hozta a legnagyobb el-

lenzéki párt, leverve a Gyurcsány

jobb kezének számító Kókát és a po-

litikai Barbie-szoba Kenjét, Horvát

Csabát, azért 32-ből 4 még nem

mondható konzervatív fordulatnak. S

bár több szavazatot kaptak, mint

négy éve (hehe), az eggyel több listás

mandátum megszerzése csupán az

önigazolásra elég. 

A kölcsönös visszalépések ered-

ményeként 18 szocialista lett közös

jelölt a második fordulóban (plusz

Pető és Gegesy). Ez azért is figyelem-

reméltó eredmény, mert az SZDSZ

az első forduló után lebontotta a

Városháza parkban felhúzott sátrat,

Pistiből kihúzta a dugót és leeresz-

tette, a párt üzeneteit összecsoma-

golta és levitte a pincébe, a libsik

mégis elmentek és leszavaztak sza-

bályosan. A médiakommunikációt

Kuncze pártelnök vette át, akit a

szocialista kampányrendezvényeken

látványelemként kiállítottak a szín-

padra és remekül helyettesítette az

integetőgépet. Az összefogás repre-

zentánsa annak az igazolása, hogy

az egykori rendszerváltó, antikom-

munista urbánus városlakó réteg

mára jobban fél Orbán Viktortól,

mint a nómenklatúra itt maradt vi-

aszbábuitól és a permanens sikerte-

lenségtől együttvéve. Ennek pedig

mindenképpen jelzésértékűnek kell

lennie Budapest konzervatív politi-

kusai számára.  A felülről jövő utasí-

tásos rendszer kétségtelenül meg-

könnyíti és felgyorsítja a cselekvést,

de az együttműködésbe bevonandó

rétegek körében minimum értetlen-

séget szül. Legkésőbb az önkor-

mányzati választásokon már meg

kell mutatni, hogy a fiatal, önálló

véleményalkotásra képes fiatalok

csoportja nem a liberálisok hitbizo-

mánya. A Budapest parádé közönsé-

ge és a vicces-táncos műfiatal

vörösingesek között nem nehéz

megtalálni a „piaci rést”, ahová a ti-

zennyolc usque huszonöt éves gene-

rációhoz el lehet jutni. Mert van élet

a haverok, buli, Fanta érzésen túl is.

Sőt, igazából ott kezdődik.

– Z. BÁNSZKY ERVIN

A

folytatás



13. havi nyugdíj, a dupla családi pótlék

és még az uniós mezőgazdasági támo-

gatások is példás gyorsasággal kerültek

kifizetésre.

HITEL

S az ígéretekkel elérkeztünk a hiteles-

ség kérdéséhez. A 2002-es választás és

a kettős népszavazás kimeneteléből a

Fidesz arra a következtetésre jutott,

hogy elsősorban szociális demagógiá-

val érdemes operálni. A Rosszabbul

élünk-kampány célja az lehetett, hogy

elbizonytalanítsa a kormánypártok bá-

zisának egy részét, illetve távol tartsa

tőlük a bizonytalanokat. Eközben a sa-

ját tábort direkt marketinges módsze-

rekkel (levél, személyes megkeresés, te-

lefon) igyekeztek rávenni a választási

részvételre.

A sötét tónusú közterületi plakát-

hadjárat azonban nem csak az alacso-

nyabb státuszú MSZP-bázist érte el,

hanem mindenkit, s a 2006-os kam-

pány egyik vezető témájává vált. A Fi-

desz politikusainak nehéz volt hitele-

sen képviselni, hogy „rosszabbul

élünk, mint négy éve”, amikor a reál-

bérek és a fogyasztás mind dinamiku-

san nőttek. Ami valóban sokkal rosz-

szabbul állt, mint négy éve, az az ál-

lamháztartás és az államadósság. Ezek

viszont nem kerültek be a Fidesz fő

üzenetei közé (s a tömegmédiumok

sem emelték napirendre), vélhetően

amiatt, mert nehezebb elmagyarázni

az átlagszavazónak a probléma lénye-

gét, mint a gázár esetében.

Az emberközeli prob-

léma-felvetés, és az em-

berközeli ígéretek ered-

ménye az lett, hogy a Fi-

deszre ráégett a felelőt-

len ígérgetés vádja (eh-

hez persze az is kellett,

hogy az MSZP sokezer-

milliárdos fejlesztési fo-

gadalmait jóval nagyobb

média-megértés fogad-

ja). Miközben a jelenlegi

kormánynak az elmúlt

négy év alapján nem sok

szava lehetett volna a fe-

lelős költségvetési poli-

tikáról, ebben a helyzet-

ben eljátszhatták a fele-

lőtlen ellenzék felelős el-

lenzékét. Mindeközben

mellékesen a gazdasági

döntéshozók bizalmát is

elvesztette a Fidesz: míg tavaly több-

ségük a kormány leváltását tartotta

jobb megoldásnak, tavaszra sikerült

ezen fordítani.

SZÁMTALAN ÚT

Kérdés, hogy a Fidesz milyen következ-

tetéseket von le a vereségből. Ha meg-

marad a több összefogást a pártnak,

több ingyentankönyvet az emberek-

nek konklúziónál, az aligha vezet jóra.

Vannak kérdések, amikre záros határ-

időn belül választ kell találnia a legna-

gyobb ellenzéki erőnek, ha versenyben

akar maradni. 

Lehet-e hitelesen szólni egyszerre a

nemzetet és a megélhetését féltő ra-

dikális kisnyugdíjashoz, a nagyvárosi

egyetemistához és a felelőtlen költ-

ségvetési politika miatt aggódó pénz-

ügyi elemzőhöz? Tartható-e az egy

zászló elképzelése? A stabil, 40% körü-

li szavazati arányon felül képes-e to-

vábbi támogatottságot szerezni egy

ilyen erő? Ad-e olyan hitet, szerethető

jövőképet támogatóinak a párt, mint

‘98 vagy ‘02 előtt? 

– BALOGH ÁKOS GERGELY
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égy éve erre gyúrtunk. Lenyel-

tük Medgyessyt, a bakikat, a

haverprivatizációt, a milliár-

dos Kulcsár sikkasztást, a beszédhibás

Hillert az arrogáns  Gyurcsány haver-

jával, az okostojás kommancsokat a

seggnyaló médiájukkal együtt. Persze

nyeltünk jobbról is. A feketére festett

oszlopokat, az ostoba nyilatkozatokat,

az üres kampányt. Mindegy. Tettük a

dolgunk. Mert hittük, hogy 2006. áp-

rilis 9-én ezt a beképzelt, pökhendi

Gyurcsányt a szemünk láttára kockáz-

zák apróra a Köztársaság téren, és

másnap már megy is a levesbe.   

De nem így lett. Április 9-én este

két kézzel vettük a levegőt. Mi men-

tünk a levesbe. 

Tény, a Fidesz elvesztette a választá-

sokat és megalakulhat II. Gyurcsány

Ferenc kormánya. Négy botrányokkal

teli, bukásoktól visszhangos év után.

Itt valaki valamit nagyon elcseszett.

De ki és mit? Ennek jártunk utána. A

magunk szája íze szerint. Őszintén.

2005 őszén a Fidesz mintegy 15%-os

vezetéssel vágott neki a kampánynak.

Jobban  mondva az MSZP. Gyurcsány

és bandája félretette a kormányzás ne-

héz vállfáját, a kormányülések marke-

tingmeetinggé váltak, az SZDSZ főgu-

rui pedig hosszú vajúdás után meg-

szülték a magyar politikai reklám leg-

semmitmondóbb arcát, Kovács Pistit.

Erre a Fidesz felvette a kesztyűt és el-

kezdődött a kampány.

AZ ELSŐ SZABADON 

VÁLASZTOTT VICCES KAMPÁNY

A kampányban mindenki igazi politi-

kai háborúra számított, de a választó-

polgárok legnagyobb megdöbbenésé-

re igazából csak egy bandaháború lett

belőle. Persze nem az a komolyabbik

fajta, inkább amolyan Olsen és bandá-

ja féle. Tele abszurd humorral. A koalí-

ció talpnyalói (Népszabadság) például

azzal akarták lejáratni a Fidesz kampá-

nyát, hogy a reklámnyugdíjasát leva-

dászták. (Le a kalappal Fata Jánosné

előtt, aki megmosolyogta a bolsevik

trükközést.) Erre a többszázadjára át-

szervezett Fidesz kommunikációs fő-

osztály azzal válaszolt, hogy vajon mit

mutatott Gyurcsány Ferenc. Bemuta-

tott-e Magyarországnak és ha igen,

mit mondott közben. Szükséges ez? 

A politikai humor iránt fogékonyak

nagy örömére a két nagy párt a másik

táborának is kampányolt, ami draszti-

kusan növelte a kampány egy főre ju-

tó vicces jeleneteinek a számát.

Gyurcsány szántszándékkal felvett és

az amőba bloggal együtt bedobott

kurva szédületes  táncán például visít-

va röhögtünk. A legfinomabb meg-

jegyzések közé tartozott, hogy „vazze,

ez tényleg homár...” Ők így szólították

meg a fiatalokat. Persze a Fidesz sem

volt rest, hogy a nyuggerek nehéz

szatyrát cipelje. Akinek nem volt elég

a 14. havi nyugdíj, azoknak Orbán Vik-

tor személyesen öltözött nyugdíjas-

nak. 

De a pálmát mégse ezek vitték el. A

legmaróbb angol abszurdot idéző jele-

net minden kétséget kizárólag az volt,

amikor a Napkeltében egymás szavába

vágva kampányolt Illés és  Kékesi. Aki-

nek az ízlésvilágához közel áll a Monty

Python, annak kötelező megnéznie a

vitát, amely még megtalálható a Nap-

kelte honlapján (2006. április 20.). Kö-

szönjük Tibor, köszönjük Zoltán!  

ÜZENETEK

Az MSZP az első pillanattól kezdve

Gyurcsányra építette a kampányát.

Rajta kívül mindenki hihetően alakí-

totta a süketnémát. Még Lendvai Ildi-

kó is kétszer megfontolta, mikor mit

mond. Gyurcsány pedig nem volt rest,

t é m a
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Ezt a cikket régóta írjuk. Valamikor április 9-én este

kezdtük el igazán. Előtte hol hangosan, hol halkabban

vitatkoztunk, jól van-e ez így. 

Szubjejktív választási értékelő

A híd túl messze van…
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egy kézből etette a régi munkásőröket

és a fiatal baloldaliakat.  Meghirdette

a szocibüszkeség napját és utcára vitte

a két évtizede klausztrofóbiás vörösö-

ket. Mindehhez semmit nem fűzött

hozzá, csak azt, hogy igen, igen, meg

hogy igazságosabb országot akarunk,

meg hogy Orbán Viktor nem.   

A Fidesz ezúttal nem prolizott, ha-

nem a 2004-es EU választások igézeté-

ben nem tett mást, mint a proliknak

üzent. Akkor bejött, hogy az EU-vá-

lasztásokkal kapcsolatban a benzinár,

meg a gázáremelés volt a téma. Most

viszont nagyon vakvágányra futott ez

a hasra gyúrós kampány. Amely azt

volt hivatva közvetíteni, hogy vedd

észre, ember, szarul élsz! Szarabbul,

mint négy éve. De hát az emberek egy

jó része nem él szarabbul, akik meg

szarabbul élnek, azok nem Fidesz-sza-

vazók. Ha Orbán Viktor személyesen

menne át hozzájuk takarítani, akkor

szívesen megköszönnék, majd április

9-én mennének szavazni az MSZP-re.

Hasonlóan a nyugdíjasok túlzott pá-

tyolgatásához. Egy a néphadseregben

és az egypártrendszerben megörege-

dett kedves ismerősöm mondta, nem

is olyan hülyeség ez a többpártrend-

szer, mert a választások alatt agyba-

főbe foglalkoznak a nyugdíjasokkal és

mindenféle kedvezményeket ígérnek.

Régen meg le kellett nyelni az évi egy-

két százalékos nyugdíjemelést. De

hogy ezért pont Orbánra szavazzon,

arról persze hallani se akart. Jók lesz-

nek a szocik.  

Ezenkívül a bedobott témák hitel-

telenek voltak, a 10%-os TB-csökken-

tés maximum a vállalkozókat szólítot-

ta meg, ők meg már annyi mindent

hallottak, hogy ezt se hitték el. Vagy

ha elhitték, akkor már úgyis nyolc éve

ide szavaznak. 

A legnagyobb baj, hogy a Fidesz

nem tudta megszólítani a bizonytala-

nokat. Minden erejét elvette az, hogy

a saját táborát egyben tartsa, illetve,

hogy megpróbálja távol tartani az

MSZP-szavazókat. A bizonytalanok-

nak nem üzent. Főleg azoknak a fiata-

loknak, akiknek elegük volt a politikai

hókuszpokuszokból. A Fidesz is bele-

ment a hókuszpókba meg a varázslat-

ba. Pedig megtehette volna, hogy

egyszerűen csak őszintén beszél. Soha

nem volt a térségben ilyen verseny-

képtelen a magyar gazdaság, soha

nem realizáltak ilyen komoly profitot

a bankok – szegény Csurka Pisti,  ha

ezt tudná ª–, soha nem látott ekkora

korrupciós csalást a III. Köztársaság.

Ráadásul  egy közhivatalnokot meg is

verettek azért, mert végezte a dolgát.

Majd a hatalom nemhogy megvédte

volna hivatalnokát, hanem bicskanyi-

togatóan félresöpörte és a saját, alkal-

matlan sleppjével helyettesítette. Köz-

ben az állami pályázatokon mindent a

mutyi dönt el, az EU-ban nem tudjuk

az akaratunkat érvényesíteni, nincs

egy hosszú távú vízió arról, hogyan

fog ez az ország kinézni húsz év múl-

va. Kik fogják lakni a falvakat és mit

fognak ők ott csinálni, milyen gazda-

sági folyosókat építünk ki, mire he-

lyezzük a hangsúlyt az oktatásban és

mire nem. Hogyan oldjuk meg az

egészségügy problémáját azon kívül,

hogy a csődben lévő költségvetésből

még több pénzt belepumpálunk. Ami

a legszomorúbb: egyetlen üzenetet

nem kaptak a fiatalok. Azok, akik

között arányaiban a legtöbb a Fidesz-

szavazó.

De ezekről a témákról, a fiatal

korosztáyokról (rólunk, a fene egye

meg – a szerk.)  egy szó sem esett. He-

lyette értelmetlen viták töltötték ki

Baló György unalmas műsorait. Nem

volt vízió. Félreértés ne  essék,  termé-

szetesen másik oldalon állóknak sem.

De a médiahátszelüknek köszönhető-

en ők ezt megtehetik. A Fidesznek te-

hát a politikából joggal kiábrándulta-

kat kellett volna meggyőznie. Arról,

hogy van más választás. 

A fiatalok hanyagolásához hasonló

döbbenetet okozott,  hogy ismét bu-

dapesti kampány nélkül akar nyerni a

Fidesz. Hacsak a második forduló előt-

14

t é m a VI I I .  ÉVF OL YA M,  5 .  SZÁM,  2006 .  MÁJUS
ww ww ww .. uu ff ii .. hh uu

F
o

tó
: 
R

e
is

in
g
e
r 

M
il
é
n

a

Gyurcsány pedig nem volt rest. Meghirdette a szocibüszkeség 

napját és utcára vitte a két évtizede klausztrofóbiás vörösöket  

Választási plakát, Budapest, 2006



t é m a

15

ti pénteken lezavart látványos kígyó-

cipelést nem számítjuk ide. Illetve a

két párti vitán elhangzó Budapest Mi-

nisztérium ígéretét. És most tegye fel

a kezét az, aki e miatt szavazott végül

a Fideszre. Jó, köszönöm. 

Úgy gondolták a kampányguruk,

hogy a budapesti kampány mozgósí-

tana? Pedig tudhatnák, hogy Buda-

pesten a média így is, úgy is mozgósít.

A Fidesz, ha valaha nyerni akar, nem

ússza meg hiteles üzenetek nélkül a

fővárosban. Mert tetszik, nem tetszik,

az ország sorsa jórészt itt dől el. 

HIBÁK

Tizenhat éve mindenki tudja, hogy a

Kádártól megörökölt csatahajókkal

szemben úszik néhány bárka a média

hatalmas óceánján. (Ez szép volt,

nem?) Hatalmas  az ellensúly, meg az

ellenszél, de így is lehet és kell is nyer-

nie a jobboldalnak. Egyetlen feltétele

van. Aki ezen az oldalon focizik, az ke-

vesebbet hibázhat. Sajnos, ez sem si-

került. 

Itt volt a remek alkalom, amikor

Gyurcsány erőszakosan kitüntette a

legsötétebb kommancsait, hogy íme

ez a témát végre fel lehetne venni, és

ütni vele őket. De nem. Mert azon a

hétvégén Mikola fogta magát és

Martonyira nézett, aztán meg üzent

egyet a fiataloknak. Amiről nem ő te-

het, mert lehetett róla tudni, hogy

ilyen alkat, korábban is ilyen volt. A fi-

nisben elővenni, egy nem létező

poszttal megkínálni, nem belátható,

hogy ez mit hozhatott volna, ha nem

vitt volna el nagyon sokat. 

Orbán Viktor a vitán nem szerepelt

jól. A nagy visszafogottságot addig

vitte, amíg a kezdetben ideges

Gyurcsány végül lelárifárizta a számo-

kat, adatokat és tényeket mellőző Or-

bánt. Ha valakik azt találták ki, hogy

Orbán az egész vitán csak azt hangsú-

lyozza: gondolják meg az emberek,

hogy most élnek-e jobban vagy négy

éve, akkor az jó nagy badarság volt.

Ezenkívül semmi nem hangzott el.

Csak az, hogy mi volt az Orbán-kor-

mány idején. Mintha 2002-ben let-

tünk volna, és Medgyessy reloaded

Gyurcsány lett volna. És a „hol voltak

Önök az elmúlt négy évben, a Hol-

don?” – című kérdés, már csak csütör-

tökön a négypárti vitán jött ki. De ez

a vita már a kicsikről szólt, a bamba

Kunczéról meg a kakaskodó Dávid

Ibolyáról. Mindenesetre emlékezetes

marad bennem az a mosoly, amit a

baloldali barátaim arcán láttam a vita

végén. Tény, sajnálták is kicsit az Or-

bánt.   

Utólag látható, hogy hatalmas stra-

tégiai hiba volt mindenkit egy kosárba

beletenni. Mert végül a Fidesz nagy

mosodája mindent narancssárgára

mosott. Hiába szippant be a legna-

gyobb ellenzéki párt a nagy közös 

kalap alá még néhány szervezetet, a

kalap attól nem lesz nagyobb, maxi-

mum narancssárgább. Ez pedig érzé-

kelhetően nem hoz több szavazatott. 

Itt is ahhoz az axiómához érünk,

hogy az MSZP megteheti, hogy hol a

Centrumpártot, hol az MDF-et szpon-

zorálja vagy szponzoráltassa. De vala-

milyen módon a Fidesznek is lépnie

kell, hogy életre segítsen egy önálló

szatelitpártot. Lehet egy mosollyal

vagy egy szívélyes gesztussal is baráto-

kat szerezni. Mert szolgából és ellen-

ségből van már éppen elég. 

Egy baráti, de kritikus szatelitpárt

két dolog miatt nagyon fontos. Egy-

részről Orbán Viktor a legnagyobb

magyar mozgósító. Mert amennyi sza-

vazót mozgósít a jobboldalon, ugyan-

annyit mozgósít a balon is. És vannak

olyan jobbra húzó szavazók, akik

azért nem szavaznak, nem tudnak

szavazni, mert nem szeretik Orbánt.

Marad nekik a Leisztinger–Schmuck-

féle Tisztelet Társasága…

Másrészről nem lehet ugyanúgy be-

szélni a gazdákhoz, mint a fiatal pesti

értelmiséghez. Nem lehet ugyanúgy

beszélni a nyugdíjasokhoz, mint a vál-

lalkozókhoz. Nem lehet ugyanúgy be-

szélni a táltosokhoz, mint a konzerva-

tív professzorokhoz.     

NAGY BAJ VAN

Minden értelmiségi okoskodáson, mi

lett volna ha felvetésen túl a legkomo-

lyabb baj az, hogy Gyurcsánynak

Medgyessy ágyazott meg a leginkább.

Hatalmas előnyt jelentett helyben –

lásd egyéni mandátumok –,  hogy

2002-ben az MSZP az önkormányzat

választásokon vörösre festette az or-

szágot. Így 2006-ban ismert és bejára-

tott arcokkal tudott kampányolni,

úgy hogy a városi önkormányzat inf-

rastruktúrája is sok helyen segítette a

jelöltet. Ha most nem szedi össze ma-

gát a Fidesz, és nem tud revansot ven-

ni ősszel, akkor Mikola Istvánra nézek

és azt mondom, nem négy, hanem

még nyolc, vagy tizenkettő, de lehet

hogy húúúúsz évig nem lesz, nem le-

het kormányváltás. Ezért életbe vágó-

an fontosak az önkormányzati válasz-

tások. Azon belül is Budapest. Mert ez

lehet a legfontosabb záloga a 2010-es

győzelemnek.     

No mindegy, nem vagyunk kam-

pányguruk, lehet, hogy ha a Fidesz azt

csinálta volna, amit írtunk, vagy a

vakparaszt eszünkkel kitaláltunk, ak-

kor se lenne több képviselője 164-nél,

vagy még annál is kevesebb. Lehet. De

akkor legalább szerethető és vállalható

lett volna a vereség. Így nehezen az. És

végül nem írhatunk mást, mint amit

egyszer már a köztévével kapcsolatban

leírtunk: mocskos kommunisták a kor-

mányon.              – NOVÁK TAMÁS  

Itt is ahhoz az axiómához

érünk, hogy az MSZP 

megteheti, hogy hol 

a Centrumpártot, 

hol az MDF-et szponzorálja

vagy szponzoráltassa



lyan korban éltek, amikor a

szavazójog még csak kevesek

kiváltsága volt, és aki bekerült

ebbe az elit-körbe, ünneplőben feszít-

ve vonult végig büszkén a község fő-

utcáján, a szavazás színhelye felé tart-

va. A választás napja népünnepély

volt, az emberek tudták, hogy a ma-

guk sorsáról döntenek – és a voksolás

előtt meg után a borozók vidám zson-

gása mellett beszélték meg a világ

nagy dolgait. A borozás máig megma-

radt, de a szavazás nem népünnepély

többé. A referendum eredményeit

nem itt kívánnánk taglalni, inkább vi-

gasztalásképpen bemutatjuk az Olva-

sónak, hogy is zajlik a szavazás egy

mai kisközségben. E sorok írója a kicsi

és hangulatosan megkopott szépségű

Siófok-közeli községben, Siómaroson

volt részese szavazóbiztosként az ápri-

lisi voksolásnak.

A négykor csörgő vekker emlékez-

tet arra, hogy ma nem csak állampol-

gári jogaink gyakorlásának napja vir-

radt fel, hanem hosszú, a köz érdeké-

ben végzett munka is vár ránk. Erre

félálomban a Haza önkéntes szolgála-

tának felemelő élményét vizionáljuk

magunk elé. Még a hajnali sötétség-

ben autózunk át a kanyargós ország-

úton a szomszédos, még alvó község-

be. Siómaros leendő biztosai a bala-

tonszabadi községháza szobáiban

gyűlnek össze. Itt indul a bemelegítés

a fejenkénti welcome drinkkel, azaz

kis kupica cherryvel, mellyel nyilván a

nyomasztó hajnali sötétség okozta

csüggedtség küzdhető le. A tyúk-

anyók módjára sürgölődő, szervezke-

dő helyi titkárnők és előadók közben

készségesen válaszolnak a kezdő biz-

tos aggályoskodó kérdéseire. Elmon-

dásukból kitűnik, hogy évtizedes,

összetartó biztosi kör közepébe kerül-

tünk. Eszünkbe jut, hogy a nap folya-

mán esetleg szúrós tekintetek fogják

vizslatni minket, az Idegent, aki felbo-

rítja a megszokott kerékvágást, de

szerencsére hamar feloldódunk az

anekdotázás könnyed műfajának gya-

korlása közben.

A kezdő biztos olyan bizottságba

kerül, melyben rajta kívül hét, ifjabb-

idősebb háziasszony vesz részt. Ennek

megfelelően, a berendezkedés után

hamarosan hímzőegyletté alakul a

társaság, amely folyamatos beszerve-

ző kampányával nehéz próba elé állít-

ják a gobelinnel ismerkedni nem kívá-

nó fiatalembert. Közben a szavazókör

bejáratánál elhelyezkedő két óriási

dísztök pajzán gondolattársításokat

ébreszt mind a bizottságban, mind a

szomszédos kocsma felől szavazásra

érkező egyes urakban, akik a belépést
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A régi, sírva vigadós dzsentri-Magyarországon egy külön vi-

lág volt a szavazások, választások ideje. Mikszáth és társai ke-

délyesen emlékeztek meg a korhelykedésbe fulladt korteske-

désekről. Szerencséjük volt.
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követő tökszemlélés után borvirágos

arccal kezdik el tenni a szépet a höl-

gyeknek. Nyugalmasabb időszakok-

ban pedig le kell adni az addig megje-

lentek létszámát. Mint újszülött az új

viccet, megtudom, hogy a szavazókö-

röknek a választási központban saját

fedőneveik vannak. Az adatközlés így

kezdődik: Viola jelenti Rózsának… Az

esemény után a hölgykolléga büszkén

közli, hogy ő találta ki a jelszavakat, és

milyen jó, hogy ennyire aktuálisak.

A szavazók ritkásan szállingóznak,

így nem zavarják meg a hímzés mel-

lett a pletykázásban ugyancsak jártas

bizottságot. Ennek eredményeként

olyan falubeli arcról is hallhatunk,

akit Horváth Orionnak hívnak (sic!).

A helyi legendáriumból pedig megis-

merhetjük néhai Emma nénit (nyu-

godjék békében), aki minden szava-

zásra hatalmas kokárdával érkezett,

és mindig elmondta, hogy ő két fiút

adott a hazának.

Siómaros lakóiból tehát nem ve-

szett ki az a kedves, régi értelemben

vett romantikus nemzetfelfogás, ami

jól is áll nekik. Hogy miért alakult ez

így?

A község arról nevezetes, hogy itt

állították fel Kossuth Lajos első külté-

ri szobrát, a település lakói 1894-ben

még a Siófokon áthaladó, Kossuth

holttestét szállító vonatot is leállíttat-

ták, hogy kifejezhessék tiszteletüket

az államférfi nagysága előtt. Ezt a

büszke hagyományt azóta is ápolják.

Így a községi kultúrházban berende-

zett szavazókörből sírva menekülne

minden haladó baloldali választópol-

gár: a terem falán egymást érik a sza-

badságharc eseményeit ábrázoló ké-

pek, az óvodás és iskolás gyerekek al-

kotta kokárdák, huszáros rajzok, a

színpad két oldalán pedig a Himnusz

és Szózat szövege lóg kifüggesztve. A

szavazófülkék úgy helyezkednek el a

fal mellett, hogy az egyikben Petőfit,

a másikban az aradi vértanúkat ábrá-

zoló festmények tekintenek le az ik-

szelni akaró polgárokra. Utóbbi kép

alatt Kossuth-idézet olvasható: „A

nemzet kegyelete legyen emlékeztető

a hűségre, a kötelességre a magyar Ha-

za iránt”.

És mégsem gondolja azt senki, hogy

ezzel a választók döntését próbálják

meg befolyásolni, vagy Lendvai excen-

zor szavaival élve ócska politikai giccs

lenne mindez: mindenki természetes-

nek tartja, hogy elődeink tetteire em-

lékeznünk kell, nem úgy, mint az a sa-

játosan beteg lelkű valaki, aki a kettős

népszavazás előtt vetített István, a ki-

rályt választási csalásként próbálta

értelmezni…

Siómaros reményt ad. Még úgy is,

hogy a szavazáson többségben voltak

az idősebb hölgyek és urak. A község

valódi közösséget alkotó lakói: egy-

szerre kedélyesek és lazák, de amikor

kell, ki tudják fejezni szolidaritásukat

a nemzettel. Sőt: ők és más települé-

sek hasonlóan gondolkodó polgárai

alkotják a nemzetet, a többiek

pedig… mindenki gondolja ide azt,

amit a választások után érzett az

eredmények láttán.                  – R.G.

HIRDETÉS



ALMÁSHÁZA

Az erdőkkel és szőlőhegyekkel tagolt lan-

kás zalai dombok közt megbúvó falucs-

kában alig élnek többen ötvennél. A köz-

ség első írásos említése 1198-ból való:

Almas néven említették. Kétszáz évig a

szentgotthárdi ciszterek, majd a XVII. szá-

zadig a kapornaki bencések birtokolták.

A török időkben többször is elpusztult,

de újratelepült.  1867-ben a falu teljesen

leégett. 1908-ban szentelték fel a telepü-

lés első egyházi intézményét, egy kápol-

nát. Az 1950-es években az életszínvonal

látványosan megugrott, 1950-ben beve-

zették az áramot, majd 1954-ben műve-

lődési központ is épült. Az 1959-ben ala-

kult termelőszövetkezet is látványos fej-

lődést produkált, így valamelyest meggá-

tolva az elvándorlást. Az 1990-es években

Almásháza viszonylag hamar rátalált a fa-

lusi turizmus adta lehetőségekre. 

A dinamikus fejlődésnek indult kis falu-

ban van önálló galéria, filmszínház, szín-

játszó kör és minden év szeptemberében

megrendezik a Szérűskert Fesztivált. 

Forrás: www.vendegvaro.hu, wikipedia.hu 

A 2003-AS UNIÓS NÉPSZAVAZÁSON

A FALU EGYÖNTETŰEN UTASÍTOTTA

EL A CSATLAKOZÁST. 

ÓZD

„Elmosta az eső a majálist. A hagyo-

mányokhoz híven a horgászok keltek

legkorábban május 1-jén, hiszen reggel

6-kor már kezdődött a horgászverseny

a Csónakázó-tavon. Ezúttal is az apró

ragadozók, a törpeharcsák számának

csökkentése volt a cél. A nagyobb tö-

meget egy órától várták a rendezők,

ekkor már állt a Városi Könyvtár infor-

mációs sátra, s kezdődtek a gyermek-

vetélkedők is, de a tóparti program is

érdekesnek ígérkezett, itt hajómodell-

bemutató láthatott a nagyérdemű.

A szemerkélő eső ellenére sokan kiláto-

gattak a parkba, a gyerekek lovagolhat-

tak, szórakozhattak a vidámparkban,

kipróbálhatták az óriáscsúszdát. Há-

rom órától a Városi Fúvószenekar szó-

rakoztatta a közönséget, a színpadon

pedig elsőként az Ózdi Nyugdíjas klub

táncosai voltak láthatók, majd a Dzsini

Akrobatikus Rock and Roll Egyesület

bemutatója következett. Mire a Sho-

Bu-Kai egyesület karatésai sorra kerül-

tek, már esernyőerdő borította az Ifjú-

sági parkot. Végül a szervezők úgy

döntöttek, véget vetnek a majálisnak, 

s a tervezett programból mindössze a

Pa-Dö-Dö koncertet rendezik meg, azt

is a Városi Művelődési Központban. 

A majálisozók csalódottan indultak

haza, a gyerekek viszont a rossz idő el-

lenére vidáman lóbálták a díszletből

megkapott lufikat.”

Forrás: www.ozd.hu

A SZAVAZÓKÖR MELLETT A MAGÁN-

LAKÁS MEGJELÖLÉS EGYÉBKÉNT EGY

FODRÁSZÜZLETET TAKAR. 

ÚJLIPÓTVÁROS

„Ma már furcsának tűnhet, hogy Buda-

pest egyik legfrekventáltabb területén a

XX. század elején még nyomortanyák is

voltak. (…) 1911-ben a Pozsonyi út nyu-

gati oldalán felépültek az úgynevezett

Palatínus-házak,  de Újlipótváros igazi

fejlődése csak az 1920-as évek végén in-

dult el. 1930–1934 között az egykori

Neuschloss-féle parkettagyár helyén ala-

kították ki a mai Szent István parkot. 

A 30-as évek végéig a parkot övező lakó-

házak is megépültek. A tudatos város-

építésnek egyik jó példája, hogy az újon-

nan felépített lakótömbhöz a megfelelő

szolgáltatás is hozzátartozik. Ezért a há-

zak földszintjén általában valamilyen üz-

letet, vendéglőt vagy kávéházat alakítot-

tak ki. (…) Hegedűs Géza író így fogal-

mazta meg az újlipótvárosi életérzést a

Budapest című folyóiratban: »Mindig is

úgy éltem át ezt a fertályt, mint amely

szakadatlan kapcsolatot tart egyszerre

dél felé, a Lipótváros polgári jellegével, és

északra az Angyalföld proletár jellegé-

vel.« (Népszabadság, Várnai Vera)”

Forrás: www.ujlipotvaros.hu
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Az országos átlag alá néztünk. Kíváncsiak voltunk, hogy

mire jutottak a pártok a kis körökben. Egy kis szubjektív

válogatás azokról a helyekről, ahol valaki nagyot tarolt.

Ne várjanak tényfeltárást, még csak alapos magyarázatot

sem. Mazsolázgattunk. 
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eginkább és elsősorban: európai

konzervativizmus nincs. Vannak

sogenannt európai nemzetek,

amelyek kitermelték a maguk jobb-

oldali/konzervatív pártjait, ezek

esetenként utálhatják is egymást.

Utalnánk itt a cseh ODS és a bajor CSU,

hát harmonikusnak csak igen erős

túlzással nevezhető kapcsolatára. Mivel

havilap vagyunk, lehet, hogy e sorok

megjelenésekor a brit konzervatívok ká-

európai szövetségeseikkel együtt ügye-

sen ki is farolnak az EPP frakcióból, ami

után Hans-Gert Pöttering  megigazítja

szarukeretes szemüvegét, megkönnyeb-

bülten veszi majd le az ED (European

Democrats) rövidítést csoportja éléről:

végre meg lehet jegyezni a párt nevét,

kevesebb hely kell a reklámtollak szárán,

ergo a tollak rövidebbek lehetnek, ergo

egy kis árengedményt ki lehet brusztolni.

Meg egyébként is: demokrata a rosseb.

Az európai jobboldal nagyon-nagyon

durva általánosítással kötődik a szabad-

piac és a lelkiismereti szabadság (ezen

belül is – meg hát ki nem mondva, mert

dehogy akarunk kirekeszteni bárkit is –

az egyházak szabadságának) értékeihez,

de ezen túl sok minden nem köti össze

tagjait. A Néppárt egy elég nagy család,

sok mindenki belefér. Akinek egyébként

megfeküdte a gyomrát – legyünk őszin-

ték: jogosan –, hogy a Fidesz szocibb

akart lenni a szociknál, az nézzen rá a

brit reakciósokra: David Cameron most

éppen zöld, de két hónapja esélyegyen-

lő volt, meg az állami iskolák és az álla-

mi szféra nagy barátja, küzdött a

gyerekszegénység ellen, és többen látták

imádkozni Teréz anya sírjánál.

Meg hát egyébként is: a ma már pél-

daként emlegetett Thatcher támogatta

Pinochetet, és háborúzott néhány

nyomorult bálnavadász-kikötőért a

Déli-sark közvetlen szomszédságában

(en passant: az előbbit mérsékelten jól,

az utóbbit igen jól tette), Reagan meg a

gonosz birodalmának nevezte a

Szovjetuniót, ergo gonosznak a kom-

munistákat. Nem tudni, hogy a francia

UMP mennyire konzervatív párt (akik

egyébként a nagy jobboldali egység-

párt kudarcáról beszélnek, jobban ten-

nék, ha tanulmányoznák a történetét),

ők mindenesetre sikoltoznak, ha annak

hívják őket. Chirac – Debreczeni József

összes állításával ellentétben – nem

konzervatív politikus, jobbközépnek is

csak nehezen nevezhető. Politikai

opportunista: ő aztán valóban min-

dent megtett a hatalomért. Most

éppen derülget ki lassan, hogy saját

belügyminiszterét igyekezett – igen,

igen a mi kis Nicolas-nkat – lejáratni

titkosszolgálati eszközökkel: tönkre-

ment házasság, kenőpénzek, csupa

fincsi. Na, ő a „társadalmi törésvo-

nalak” felszámolásának ígéretével lett

elnök 1995-ben – jó kis egyenlőségpár-

ti programmal. De volt harcos

atlantista a nyolcvanas években és eny-

hén szélsőjobbos kijelentéseket tett a

kilencvenes évek első felében. A

CDU/CSU olyan vehemenciával szokta

a szudétanémetek követeléseit felkarol-

ni, hogy abból a Hatvannégy Vármegye

is tanulhatna. Közép-Európában meg

ilyen a jobboldal: néhol talán etatistább

lózungokkal (mink magyarok lennénk,

tisztelettel), másutt hangsúlyozottabb

Amerika-barátsággal (nem mink

lennénk), több vállalhatatlan kiszólás-

sal a széleken (mi mind a régióban, kér-

lekalássan). Utóbbi egyre inkább el fog

múlni, felnövünk mi is.

A mostanság kikiáltott korszerű magy-

ar konzervativizmus, az igazi, amely

kétezer-négyszázhuszonkilenc pol-

gártársunk öntudatos döntésének

köszönheti parlamenti képviseletét,

alapvetően Dávid Ibolya háziasszonyos

indulatának, Korda György bársonyos

hangjának, a Political Capital ráter-

mettségének és Herényi Károly intelli-

genciájának köszönheti. Ez az a frakció,

ahol a középfokú végzettséggel ren-

delkezők aránya csaknem a 20%-ot éri

el, mert két ember is csak érettségivel

rendelkezik. Hock Zoltánnal pedig üzen

az MDF a láncdohányosoknak is. A hite-

les konzervatívok felszólaltak a tőzsdei

árfolyamnyereség-adó ellen is, ami

nagyon helyes, csakhogy az általuk

vizionált középosztálybeli életében még

csak részvényt sem látott, nemhogy

árfolyamnyereséget. A hiteles konzer-

vatívok ugyanakkor nem foglalkoznak

az egyházakkal, és a határon túli magy-

arokról is csak az jut eszükbe, hogy

félórás Photoshop-bütyköléssel a rácsok

mögé pakolnak egy csángó kislányt a

plakátra, akit aztán mindenkit románnak

néz. Az MDF-re a néhány maradék jóin-

dulatún kívül a volt centrumosok és az

a pár sznob szoclib értelmiségi szavaz,

aki reggelente a „sej, de szeretnék kon-

zervatív lenni, tvídzakóba járni-kelni”

kezdetű slágert dudorássza

borotválkozás közben. A második for-

dulóban 982 hiteles konzervatív maradt

Tamásiban és környékén is, ami elég

szomorú. Mi ennek ellenére szívesen

lennénk egy teljesen reakciós párt zász-

lóvivői, de Pettkó Andrásra nehezen

tudunk felnézni.

Még vagy tíz évig.                     – R. R.  

Mivel a baloldali magyar saj-

tó egymás sarkára tiporva

akar most segíteni egy euró-

pai, színvonalas, Farkasházy

Tivadarnak is elfogadható,

nem csecsemőevős konzer-

vativizmus kialakításában, a

magunk szerény eszközeivel

mi is segítségükre szeret-

nénk sietni, hogy ne úgy áll-

janak hozzá, mint diszlexiás

a betűtésztához.

A konzi vajon mi?

Paranormális Magyarország,

a kis Nicolas 

és a láncdohányosok

L



2001 novemberében, amikor a

világ országai sorra kinyilvání-

tották részvétüket az amerikai

elnöknek a szeptemberi merényletek mi-

att, a néppárti spanyol kormányfő, José

María Aznar és az ifjabbik Bush elnök fel-

fedezte a közös érdekeket. Aznar az iraki

háború előtt többek között azt remélte,

hogy a szuperhatalom segítségével Spa-

nyolország bejut a világ nagy döntéshozó

szervezeteibe. Számított arra is, hogy

megerősíti pozícióit a latin-amerikai or-

szágok piacain – Spanyolország az USA

mögött a második legnagyobb külföldi

befektető a térségben. A spanyol kor-

mányfő nem utolsósorban azt várta az

iraki háború támogatásától, hogy a győz-

tes oldalán lefölözheti a siker belpolitikai

hasznát: hosszú időre eltekinthet a spa-

nyol baloldaltól. Bush elnöknek pedig

azért volt szüksége Aznar szövetségére,

mert felismerte az USA területén élő spa-

nyolajkú szavazótáborban rejlő lehetősé-

geket. (Az Egyesült Államokban jelenleg

40-45 millióra becsülik az itt élő és dol-

gozó, többnyire illegálisan ott tartózko-

dó spanyol ajkú lakosságot.) Közülük a

Floridában élő kubai emigránsok közös-

sége játszotta a legjelentősebb szerepet,

hiszen az ő szavazataikkal győzött 

George W. Bush az előző évi választáso-

kon. Ezen kívül számított Spanyolország

befolyására is, hogy közvetítsen az USA

és az egyes latin-amerikai államok közöt-

ti nézeteltérésekben. A konzervatív ame-

rikai elnök a demokrata Clinton 1994-

ben kidolgozott elképzelését, az ALCA-t

is ennek a tervnek a szolgálatába akarta

állítani, hogy a gazdasági vezető szerep

biztosításával állandósítsa az USA politi-

kai egyeduralmát a földrészen. (Az Ame-

rikák Szabadkereskedelmi Szerződése

Alaszkától a Tűzföldig, vagyis a kontinens

egyik végétől a másikig le akarta bontani

a szabad kereskedelmet gátló vámokat

2004 végéig minden egyes államban.)

IRÁNYVÁLTÁS MADRIDBAN

Spanyolország már régen szeretett volna

bekerülni a G-7 csoportba, a világ legfej-

lettebb államait tömörítő laza szervezet-

be, hiszen gazdasága lendületesen fejlő-

dött, amióta 1986-ban bekerült az euró-

pai gazdasági közösségbe. 2002-ben indí-

tott nemzetközi kampányának jelszava is

erről árulkodik: Több Spanyolországot a

világban! 2004 májusában a spanyol

Rodrigo Ratót, Aznar gazdasági miniszte-

rét választották meg a Nemzetközi Valu-

taalap elnökének az Egyesült Államok

hathatós támogatásával. Időközben vi-

szont nagyot fordult a világ: Aznar meg-

bukott a madridi merényletek után,

Bush belebonyolódott a közép- és közel-

keleti térség politikai átrendezésébe, va-

gyis Latin-Amerika mind jobban háttér-

be szorult az USA stratégiájában. 2002

óta pedig Latin-Amerikában baloldali

fordulat történt. Az év végén lezáruló vá-

lasztási dömping eredményeképpen a je-

lenlegi felmérések alapján az Egyesült Ál-

lamoknak alig marad majd szövetségese

a térségben. 2002-ben Dél-Amerika leg-

nagyobb területű országában, a térség

vezetésére hivatott Brazíliában baloldali

fordulat zajlott le: Luiz Inácio „Lula” da

Silva, a munkáspárt elnöke győzött az el-

nökválasztásokon populista programjá-

val. Uruguay 2004-ben választotta meg

első baloldali államfőjét, Bolívia tavaly

decemberben követte példáját – Evo

Morales az ország első indián elnöke. Pe-

ruban sem lehetetlen, hogy a május végi

vagy június eleji második fordulóban az

ún. etnonacionalista programmal induló

leszerelt katonatiszt, Ollanta Humala is

elfordítja az országot az Egyesült Álla-

moktól. Idén júliusban Mexikó, ősszel
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Minden igyekezete ellenére az Egyesült Államok folya-

matosan veszít pozícióiból Dél-Amerikában. Baloldali

populista hullám söpör végig a kontinensen, Washington

már korábbi hűséges szövetségesére, Spanyolországra

sem számíthat közvetítőként.

Mi lesz veled, Latin-Amerika?
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pedig Ecuador és Nicaragua is hasonló

döntést hozhat. A brazil elnök október-

ben méretteti meg magát, de az ő poszt-

ja megingott az egy éve tartó újra meg

újra kitörő korrupciós botrányok miatt.

DEMOKRATIKUS MEGMÉRETTETÉS

Az utóbbi másfél évtized egyik örven-

detes jellemzője, hogy a latin-amerikai

államfők a korábbi „hagyománytól” el-

térően többnyire demokratikusan tar-

tott választásokon kerülnek hatalomra.

A közelmúltban Bolíviában kétszer, Ecu-

adorban pedig egy alkalommal viszont

az elnökök nem a saját jószántából vál-

tak meg tisztségüktől. A változatlan

nyomorban élő és a politikai pártok

többségével egyaránt elégedetlen nem

fehér lakosok – indiánok és meszticek –

az Andok országaiban egyre határozot-

tabban és gyakrabban tiltakoznak ami-

att, hogy az egymást váltó elnökök sem

tudtak javítani életkörülményeiken. Új

jelenség, hogy a semmiből előkerülő,

politikai múlttal alig vagy egyáltalán

nem rendelkező, más kultúrkörből szár-

mazó politikusok kaptak lehetőséget

választóiktól. Például a libanoni szárma-

zású Bucaram és Mahwad  Ecuadorban,

a japán származású Alberto Fujimori

pedig Peruban kormányzott rövidebb-

hosszabb ideig. (A nemzeti öntudatot,

valamint a két ország közötti évszázados

területi vitát meglovagolva Fujimori és

Mahwad 1995-ben még rövid határhá-

borút is vívott egymással.)

Az ajmara indián Evo Morales a vene-

zuelai alapítású Mozgalom a Szocializ-

musért (MAS) nevű párt bolíviai válto-

zatának segítségével nyert választásokat.

Evo Morales és Ollanta Humala egy éve

hozta létre a szervezet perui megfelelő-

jét, amelynek révén most Humala meg-

nyerte az áprilisi választások első fordu-

lóját, és jó eséllyel indul a május végi má-

sodikban is. Ecuadorban szintén létezik

a MAS-szal rokon politikai elveket valló

szervezet, amely épp egy éve döntő sze-

repet játszott az akkori elnök, Lucio

Gutiérrez megbuktatásában, valamint az

ecuadori ALCA-szerződés megkötése el-

len tiltakozó megmozdulásokban. 

Az indiánok és szervezeteik azért for-

dulnak a globalizáció ellen, mert benne

látják kultúrájuk felbomlasztóját. Az el-

lenszenvet csak erősíti, hogy az Egyesült

Államokkal baráti vagy függő viszony-

ban álló latin-amerikai kormányok kép-

telenek felülkerekedni a kormányozha-

tatlanságon – főleg az Andok térségé-

ben –, és nem tudják enyhíteni a túl-

nyomórészt nem fehér lakosság nyomo-

rát. Az elemzők ezért arra számítanak,

hogy Latin-Amerikában újabb bizonyta-

lan időszak következik, amelynek során

csak erősödni fog a populizmus, az indi-

án lakosság radikalizálódása, a terroriz-

mus, a szervezett bűnözés, és az Egye-

sült Államokat leginkább nyugtalanító

Amerika-ellenesség. A jelenség olyany-

nyira terjed, hogy már a dél-amerikai

gazdasági csoda, a Pinochet diktatúrája

után sikeres átmenetet végrehajtó bal-

oldali Chile sem mentesülhet hatásától,

és a biztos jobboldali Kolumbiát is a

populizmus veszélye fenyegeti. 

A JÓ TENGELYE

Latin-Amerikában Kuba és Venezuela a

globalizáció-ellenes politika vezetője, és

a két állam az Egyesült Államok szemé-

ben a „gonosz tengelyének” része. Kuba

és Venezuela 1999 – Hugo Chávez beik-

tatása – óta létező és egyre erősödő szö-

vetségét újabb taggal bővítették idén ja-

nuárban. Ekkor a bolíviai Evo Morales és

Hugo Chávez létrehozta Caracasban a

„jó tengelyét”, vagyis az ajmara indián el-

nök szövetséget kötött az Egyesült Álla-

mok-ellenes két országgal.

A három ország összefogása azért is

nyugtalanítja az Egyesült Államokat, sőt

a Latin-Amerikában befektető külföldi

cégeket is, mert az afganisztáni és az ira-

ki háború óta folyamatosan emelkedik

az olaj ára. A szubkontinens felszíne a

világ ismert olajkészletének 8,5 százalé-

kát rejti, és a folyamatok abba az irány-

ba mutatnak, hogy a szuperhatalom el

fogja veszíteni itteni ellátóinak jó részét,

de ha mégsem, akkor meg jóval maga-

sabb áron jut hozzá. (A venezuelai olaj

hordónkénti ára valamivel több, mint

62 dollár.) Venezuela az USA napi nyers-

olajszükségletének negyedét látja el, Bo-

líviában található Dél-Amerika második

legnagyobb földgázkészlete (a legna-

gyobb Venezueláé). Ráadásul a

Mercosur, a dél-amerikai gazdasági unió

két tagállama, Argentína és Brazília arra

készül Venezuelával, hogy észak-déli

irányban megépítik a Dél-Amerika föld-

gázellátását biztosító, nyolc ezer km

hosszúra tervezett vezetéket. Hugo

Chávez egyre nagyobb sikereket köny-

vel el a Latin-Amerika gazdasági és poli-

tikai integráció megteremtésében: a

Petrocaribe, a Petrosur, a Caricom, vala-

mint az ALCA-szerződések aláírásának

megakadályozására létrehozott ALBA

mind az Egyesült Államok gazdasági és

politikai túlsúlyát hivatott megtörni.

Szerveződik a Nemzetközi Valutaalap

ellenszervezete is: Venezuela azt tervezi,

hogy latin-amerikai központú pénzügyi

szervezetet hoz létre, hogy véget vessen

a második világháború után megterem-

tett nemzetközi pénzintézetek – a

Nemzetközi Valutaalap és a Világbank –

egyeduralmának. A Valutaalap már be-

zárta Buenos Aires-i irodáját, mert Ar-

gentína – Venezuela segítségével –

visszafizette összes tartozását és nem kí-

vánta megújítani éves szerződését a be-

folyásos pénzintézettel. 

Venezuela és az USA viszonya folya-

matosan romlik 1999 óta, és a nagyhata-

lom mindenáron meg akarja akadályoz-

ni a venezuelai elnök által útjára indí-

tott ún. bolívári forradalom terjedését

Latin-Amerikában. Április eleje óta az

Egyesült Államok haditengerészete lát-

ványos és nagyszabású hadgyakorlato-

kat végez szövetségeseivel a Karib-ten-

geren Kuba és Venezuela partjainak köz-

vetlen közelében – Venezuela hasonló

manővereivel egy időben. Vajon a nagy

nyilvánosság előtt folytatott éles szócsa-

tákat igazi összecsapás követi Chávez és

Bush között?  – SOBIESKI TAMÁS



egnyugodhattunk hát, hi-

szen kérdésünkre egyértel-

mű választ kaptunk: érték-

relativista Európában élünk, ahol a vé-

lemény szent, ahol szabadon lehet

gyalázni és viszontgyalázni.

Majd jött február, s arról kellett ér-

tesülnünk, hogy egy bécsi bíróság

(egyelőre nem jogerősen) 3 év letöl-

tendő szabadságvesztésre ítélte Holo-

caust-tagadás miatt David Irving an-

gol történészt, mert – ahogyan szá-

mosan újból elmagyarázták – a szó-

lásszabadság nem abszolút jog, ha-

nem korlátozható és korlátozandó,

amennyiben magasabb értékeket

sért. Elvileg ismét csak megnyugod-

nunk kellene – felsőbb utasításra –,

hiszen kérdésünkre végül is megint

választ kaptunk: egy olyan értékelvű

Európában élünk, amely bizonyos

támadhatatlan és megkérdőjelezhe-

tetlen abszolút értékek mentén

szerveződik közösséggé. Ahol tehát

bármit nem lehet gyalázni és vi-

szontgyalázni.

A szemfülesebbek észrevehették,

hogy a két, egyaránt megnyugtatónak

szánt válasz teljességgel ellentétes egy-

mással. Vagy tán januárban még nem

voltak abszolút értékek, s csak február-

ban születtek meg nagy hirtelenséggel?

Kevéssé lehetséges, elvégre, ha egy ér-

ték abszolút volt februárban, annak

kellett lennie januárban is; hiszen ha

már januárban is voltak abszolút érté-

kek, Európa mégsem lehet relativista.

Figyelembe véve mindezt, kénytele-

nek vagyunk azt gyanítani, hogy Euró-

pa véleményformálói maguk sem tud-

ják a „Milyen Európában élünk?” kér-

désre a választ, s a kettős mérce oly jól

ismert és bejáratott módszerével eset-

ről-esetre döntik el, hogy – pillanatnyi

érdekeiknek megfelelően – Európa ér-

tékrelativista vagy értékelvű lesz-e.

Politikailag nézve néhányak számára

akár hasznos is lehet ez az eljárás, in-

tellektuálisan viszont tarthatatlan. Eu-

rópának el kell döntenie, hogy önma-
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Milyen Európában élünk? Januárban arról értesülhet-

tünk, hogy a dán kormányfő nem hajlandó bocsánatot

kérni a Mohamed-gúnyrajzok miatt, mert – ahogyan

számosan itthon is elmagyarázták – az európai kultúr-

kör alapja a szólásszabadság, amely elv minden véle-

ménynek, nézetnek – értéktartalmától függetlenül –

azonos lehetőséget biztosít.

Miért volt januárban értékrelativista és februárban értékelvű Európa?

Vagy-vagy

M



gára mint értékközösségre tekint-e,

ahol bizonyos értékek elsőbbséget, im-

munitást élveznek, vagy az értékrelati-

vista álláspont mellett kötelezi el ma-

gát. Vagy-vagy.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen követ-

kezménnyel járna az egyik vagy a má-

sik opció elfogadása általában, ill. a ke-

délyeket leginkább borzoló, két omi-

nózus ügyre, a januári karikatúra-bot-

rányra, valamint a februári Irving-ítélet-

re vonatkozólag!

Az arisztotelészi, majd később to-

mista politika- és államelméletben az

államot (poliszt) organikus fejlődés

eredményeként kialakult közösségként

fogták fel – ahogy Arisztotelész írja:

„létrejöttének célja az élet, fennmara-

dásának célja a boldog élet” –, amely

valamilyen közös célt mint legfőbb jót

szolgál. Hobbes az, aki – többek kö-

zött – rámutatott arra, hogy egy

posztkonvencionalista társadalomban

nincs egyetértés az emberek között a

legfőbb jó tartalmát illetően, így a pol-

gárok egy csoportja által abszolútnak

ítélt értékeket csak erőszakkal kény-

szeríthetnénk a többiekre. Ezt elkerü-

lendő, a liberális szerzők azt ajánlják,

hogy az állam igazolását – hangsúlyo-

zottan morális megfontolásból – im-

már ne egy erkölcsi cél megvalósításá-

ban lássuk, hanem azon keretek bizto-

sításában, amelyek között mindenki

maga választhatja meg a kizárólag szá-

mára érvényes értékeket. Hans Kelsen,

osztrák jogfilozófus szerint amint a pi-

látusi kérdés (Mi az igazság?) abszolút

érvénnyel sohasem válaszolható meg,

úgy a többi érték tartalma sem hatá-

rozható meg objektíve: „E kérdésekre a

válasz értékítélet, amit érzelmi ténye-

zők határoznak meg, és ezért jellegé-

ben szubjektív.” (Hans Kelsen: Mi az

igazságosság?) Ahelyett, hogy eltérő

(szubjektív) válaszaink valamelyikét

erőszakkal abszolutizálnánk, s erőltet-

nénk a másként gondolkodókra, ész-

szerűbb a relativisták szerint, ha elfo-

gadjuk, hogy értékek tekintetében

mindig csak relatív választ adhatunk.

Kelsen szerint ez a relativizmus a de-

mokrácia lényege. „A demokrácia

minden személy politikai akaratának

egyenlő értéket tulajdonít, ugyanúgy,

ahogy minden politikai hitet, minden

politikai nézetet, mint egyszerűen a

politikai akarat kifejeződését, egyfor-

mán tisztel. Ezért biztosít minden po-

litikai meggyőződésnek egyenlő lehe-

tőséget önmaga kifejezésére és arra,

hogy szabad versenyben megküzdhes-

sen az emberek elismeréséért.” (Hans

Kelsen: Vom Wesen und Wert der

Demokratie). Kelsen provokatív gon-

dolatmenete alapján az első demokra-

tikus és relativista döntés Pilátusé volt,

aki – a nép követelésének engedve –

Barabást, s nem Jézust engedte szaba-

don. Valóban, a relativista demokrácia

nem kedvez az abszolút igazságok-

nak…

Nézzük most már, hogy milyen in

concreto következményekkel járna a

két alapeset (karikatúrák, Irving) te-

kintetében a relativista Európa-modell

elfogadása!

Mivel – amint megállapítottuk – ez

a modell nem ismer abszolút igazsá-

got, így sem Mohamed prófétasága,

sem a Holocaust szörnyűsége nem

elégséges indok ahhoz, hogy akár a

blaszfémiát, akár a Holocaust-tagadást

büntetőjogilag szankcionáljuk. A btk.

ugyanis nem szolgálhat holmi relatív

t é m a
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értékek kierőszakolására; feladata az

értékvédelem helyett jóval prózaibb: a

társadalmi együttélésre mindenkor

káros magatartások büntetése és meg-

akadályozása. Mivel egy vélemény

hangoztatása objektíve képtelen a tár-

sadalmi együttélést veszélyeztetni:

mind a Mohamed-karikatúrákat,

mind a Holocaust-tagadást kénytelen

eltűrni a relativista demokrácia,

ugyanis – ahogy Heinz-Christian

Strache, az osztrák Szabadságpárt el-

nöke a Die Presse-ben nyilatkozta: –

„egy vélemény nem végződhet bör-

tönnel”.

Valóban, amennyiben nincsenek ab-

szolút, mindenekelőtt védendő közös

értékek. És ha mégis vannak? És ha so-

kakat zavar, hogy a relativista demok-

rácia – Kelsen példájánál maradva –

Pilátus relatív, s nem Jézus abszolút

igazságát juttatja érvényre? Ahogy

Raphael Gross, német történész meg-

állapítja: „A tragikum abban van, hogy

a politikai relativizmus nem vezethet

egy abszolút helyes döntéshez, mert

alapvetően csak relatív igazsággal bír”,

sőt „a demokrácia egyáltalán nem is

engedheti meg az abszolút igazságot”.

(Raphael Gross: Carl Schmitt und die

Juden) Sokak szerint azonban egy ál-

lam – így akár egy demokratikus állam

sem – nélkülözhet alapvető, a közös-

ségi kohéziót biztosító értékeket. A

közösség ugyanis – immár az értékel-

vű megoldás szerint – több mint egyé-

nek puszta halmaza; a demokrácia

nem mennyiségi fogalom, ahol min-

denki azt mond, amit akar, s majd a

többség véleménye mint valamiféle

relatív igazság győzedelmeskedik!

A demokrácia – mint minden ál-

lamforma – közösségben jön létre; a

közösséget viszont nem a demokrácia

teremti, hanem az érték-, érdek- és

kulturális azonosság. Az alapvető érté-

kekkel szembeszállót a

közösség büntetni kény-

szerül, ha nem akar pa-

rallel-társadalmakra (sal-

langmentesebben szólva:

gettókra) szakadozni,

amint ez a nyugat-euró-

pai államok esetében

megfigyelhető. Ha Euró-

pa magát mint keresz-

tény alapozású kultúrkö-

zösséget határozza meg,

ki kell kényszerítenie, ér-

vényre kell juttatnia a

közös értékeket. Ennél-

fogva a blaszfémia min-

den formáját, ill. a közös

történelmi bűnök (mint

pl. a Holocaust vagy a

Gulág) kegyeletsértő ta-

gadását tiltani köteles.

Egy liberális számára

nem ezen értékelvű, ha-

nem a relativista opció

tűnhet elfogadhatóbb-

nak; számára az értékek

csak egyéni (szubjektív)

dimenzióban merülnek fel, így a kultu-

rális különbözőségeket, mint az eltérő

közösségi érték-gondolatok szükség-

szerűségét tagadni kényszerül. Az ő

demokráciájában csak egyéni szint lé-

tezik, a döntések az itt megjelenő

egyes szubjektív értékek kumulatív

összességeként jelennek meg, s nem

valamiféle az egyéntől független igaz-

ságként. 

Az etnopluralista konzervatív szá-

mára viszont – legalábbis partikuláris

szinten, de akár univerzálisan is – lé-

teznek olyan értékek, amelyek nem az

egyéntől származnak, hanem abszolú-

tak, s így az egyént – akár akarata elle-

nére is – kötelezik. Az egyes kultúrkö-

rök abban különböznek, hogy mit te-

kintenek ilyen abszolút értékeknek.

Európa dönthet: vagy értékekre ala-

pozott kultúrközösség kíván lenni, s

ekkor minden értéktelen magatartást

(blaszfémia, Holocaust-tagadás, etc.)

tiltani köteles, vagy a relativizmus

mellett köteleződik el, ekkor viszont a

Mohamed-karikatúrákat ugyanúgy,

mint a Holocaust-tagadást a véle-

mény-nyilvánítás szabadságaként kell

kezelnie.

Vagy-vagy. Ha Európa milyenségére

kérdezünk rá, csak az egyik vagy a

másik válasz igazolható: vagy minden

értéktelen tiltott, vagy minden érték-

telen tolerált. A jelenlegi állapot vi-

szont, ahol az igazság sem nem ab-

szolút, sem nem relatív, hanem egy

szűk politikai elit által mindenkor ala-

kított: egyszerűen elfogadhatatlan. 

– TECHET PÉTER
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A demokrácia – mint minden

államforma – közösségben

jön létre; a közösséget viszont

nem a demokrácia teremti, 

hanem az érték-, érdek- 

és kulturális azonosság
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t é m a

agyon örültem, amikor az Al-

kotmánybíróság kijelentette: a

„bódulathoz való jog” nem lé-

tezik. Ám most értetlenül állok. Ha a

régi-új Országgyűlés nem mer hozzá-

nyúlni a kérdéshez, akkor 2006. június

30-tól bárki, aki betöltötte a 18. életé-

vét, szabadon dönthet arról, hogy ön-

magát visszafordíthatatlanul megcson-

kítsa testileg és lelkileg is: a sterilizáció

útjából minden akadály elhárul. 

Egyre kevesebb gyerek születik. Csak

2004-ben 54 ezer abortusz volt, és az

úgynevezett sürgősségi fogamzásgátlás

még nincs is ideszámítva. Az egészség-

ügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

szabályozta a művi meddővé tételt oly

módon, hogy kikötötte:

családtervezési vagy

egészségügyi okokra hi-

vatkozva férfi és nő írás-

ban, megfelelő orvosi

szakvélemény birtokában

kérheti a sterilizációt. „Családtervezési

célból a művi meddővé tétel 35. élet-

évét betöltött vagy három vér szerinti

gyermekkel rendelkező személynél vé-

gezhető el.” Az AB szerint ez alkot-

mányellenes volt, így 2005. november

12-én ment a darálóba ez a kitétel. A

taláros testület kötelezte az Ország-

gyűlést, alkosson új szabályozást, ám

ez a milliárdos kampányba nem fért

bele. Így – ha csak elő nem bújik a nap-

fényre az a pár soros rendelet, amely

ezt az agyrémet megakadályozza –

egy-két évtized múlva „különösen ve-

szélyeztetett” állatfajta leszünk. És

több mint gyanús: hallgat a sajtó, lapí-

tanak a politikusok is, kussol az egész

„elit”. Az SZDSZ-t most nem veszem,

mert számukra az énkultusz lételem,

az „élet”, pláne ha azt védeni kell, szi-

tokszó. MDF… jaj. De a két nagy párt,

na nekik óriási a felelősségük, mert el-

vileg a nemzetet szolgálják.

Senki nem tudja nekem beadni azt,

hogy egy 18-22 éves lány vagy fiú józa-

nul, az egész életére kitekintve, herme-

tikusan dönthet erről az öncsonkítás-

ról. A kivételtől elnézést kérek, ám

mégis nézzünk már szét magunk körül.

Kortársaink a plázákban, életunt kép-

pel a lépcsőkön ülve és a mega-

partikon tombolva azzal foglalkoznak,

mi lesz, ha egyszer anyák vagy apák

akarnak majd lenni? Állítom, igaza volt

Medgyessynek – emlékszünk, valaha

miniszterelnök volt –, amikor azt

mondta: a fiatalokat csak a buli érdek-

li. A pillanatnyi öröm, a tobzódás, a rö-

vid élvezet, a test- és a szépségkultusz,

a „csak az én kielégülésem a fontos”

szemlélet él és virágzik. Ám elég egy

pillanatnyi szerelmi csalódás, és kész a

katasztrófa. Vagy: nem kell a fogamzás-

gátló gyógyszer, a kondom, megoldjuk,

„le van a baj tudva”, indulhat a buli

igaz? Majd amikor összekötöm az éle-

tem valakivel (hagyjuk most a szingli

témát) akkor hogyan vezetem elő:

„bocs drágám, meddő vagyok, mint

egy elhagyatott bánya.” És ez nem csak

egyszemélyes döntés. Van itt nem

fegyverekkel, ám furmányos és hazug

szavakkal való ösztönzés

is. Az összes „életmód-

magazin”, amelyek min-

den hónapra leírják, ép-

pen milyen típusú (?)

„pasi” dukál, tudatják,

hogyan kell szexuális életet élni, az ösz-

szes iszonyatosan buta és komposztra

való tévésó felelős abban, hogy a sze-

xualitást kegyetlenül a pofánkba tolva

alig-alig lehet józan döntést hozni a

kérdésben. Azzal, hogy gimnáziumok-

ban kondom-automatákat helyeznek

el, csak serkentik a fiatalokat a korai

szexuális életre, elősegítve a szükség-

szerűen bekövetkező csalódásokat,

nem mellékesen iszonyatos profithoz

juttatva a gyártó cégeket. Na kérem:

lobbistákat a kukába, politikusoknak

meg ébresztő!            – LIPPAI ROLAND

A kényszer-sterilizáció a diktatúrákra jellemző, igaz, né-

hány éve egyik közeli szomszédunkat még vádolták

ilyesmivel. Ez ember- és életellenes cselekvés. Ám meny-

nyivel más a helyzet, ha már önkéntes alapon is meg le-

het tenni, igaz?

Államilag támogatott öncsonkítás 

Kórterem 93 ezer négyzetkilométeren

N

A pillanatnyi öröm, a tobzódás, a rövid élvezet,

a test- és a szépségkultusz, a „csak az én kielégülésem

a fontos” szemlélet él és virágzik



agy Lajos

(1883–1954)

egy Nagy Jú-

lia nevű cselédlány

gyermekeként szüle-

tett egy olyan év-

ben, amely, mint

születési esztendeje,

szinte önkéntelenül

a Nyugat nemzedékéhez sorolná. Az

évszám, valamint az a tény, hogy egy

ideig a folyóirat főmunkatársaként dol-

gozott, persze ezt is igazolja, azonban

ha megpróbáljuk őt pontosabban elhe-

lyezni, látszik, hogy Nagy Lajos világlá-

tásában igencsak elkülönül a Nyugat

zömében „nyugatos”, polgári felfogású

mezőnyétől (Karinthy, Kosztolányi stb.),

de még az irodalmi szociográfiában

hozzá hasonlóan nagyot dobó Illyés

Gyulától is. Nagy Lajos ugyanis, ha van

értelme az ilyen kifejezésnek ebben az

esetben, baloldali író volt. Saját, családi

hátteréből adódó társadalmon-kívüli-

sége égő sebként kísérte végig alkotói

pályáján is, így nem csoda, hogy né-

hány fővárosi ihletettségű, egyébként

szintén jelentős könyv (Az Andrássy-

út, Budapest nagykávéház) megírása

mellett kávéházi íróként (mely olyany-

nyira komolyan veendő definíció, hogy

állítólag a háború után, amikor a kávé-

házak világa bisztróvilággá kezdett zül-

leni, saját lakásának egyik szobáját ká-

véházi díszletekkel alakította át, hogy

egyáltalán dolgozni tudjon...), Európa

legfiatalabb fővárosának megszállott

rajongójaként is a magyar vidék (legin-

kább pedig az Alföld) szomorú helyze-

tének irodalmi szintű feltárásán dolgo-

zott legmagasabb színvonalon. 

Már a nagy mű előtt is próbálgatta

szociográfiai látásmódját, méghozzá há-

rom városon (Győr, Hódmezővásárhely,

Szolnok), ezek aztán 1933-ban meg is je-

lentek könyvalakban, de a nagy mű öt-

lete csak ezek után egy, szülőfalujában

töltött nyaralás után jutott eszébe. Úgy

akarta ábrázolni egy alföldi falu egy

napját, hogy az alföldi faluban benne le-

gyen az egész Alföld, az egy napban pe-

dig jóval több egy napnál. Így hiába is

keresnénk akár a Google-on a Kiskunha-

lom névre hallgató falut – csak és kizá-

rólag a műre vonatkozó találatok jelen-

nek meg. Nem létezik ilyen nevű telepü-

lés, bár innen-onnan azért összerakha-

tó, mi lehetett a múzsa. Volt ugyanis

Nagy Lajosnak egy Dunaegyházáról (lé-

tező falu!) szóló hírlapi cikke, amelyben

kísértetiesen hasonló helyzetet ír le.

Nagy Lajos múzsája egy olyan falu,

amely a  keleti Duna-parttól alig néhány

kilométerre van, de tájegységileg már a

tanyavilághoz tartozik. Ha ezt összerak-

juk azzal, hogy a létező Dunaegyháza

szomszédos települése éppen Apostag,

Nagy Lajos szülőfaluja – nem túl nagy

merészség a mitológiai Kiskunhalom-

ként Duna-  egyházát megnevezni.

Az 1934-ben megjelent Kiskunhalom

talán éppen az első volt szociografikus
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Hogy most Nagy Lajosról

írunk, annak semmiféle ak-

tualitása nincsen. A szerző

persze próbált keresni öt-

tel, tízzel, ötvennel osztha-

tó évszámbeli különbsége-

ket az író életrajzi adatai és

2006 között, de ilyet nem

találván azt tálalja aktuali-

tásként, hogy most olvasta

először – és érte áramütés-

ként – Nagy Lajos Kiskun-

halomját. 

Néhány gondolat Nagy Lajosról

Kiskunhalom
– az Alföld ideája

N
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irodalmi műveink sorában (a Puszták

népe két évre rá jelent csak meg), és

bár előtte sem panaszkodhatott a

szakmai visszhangokra, hiszen három

(!) Baumgarten-díja közül az egyiket

még ennek előtte kapta – a Kiskunha-

lommal szinte azonnal élvonalbeli író-

vá vált. József Attila gyönyörűséges

költeménynek nevezte a prózai mun-

kát, Illyés Gyula szintén költői munká-

nak tekintette, a baloldali sajtó helyze-

tének bátor feltárását dicsérte, a polgá-

ri kritikusok pedig az író magas színvo-

nalú művészi eszközeiről és bátor pár-

tatlanságáról írtak.

És hogy milyen is a Kiskunhalom?

Mulatságos, döbbenetes és letehetet-

len. Humora szokatlan, ma is érvényes,

és nem éppen népi humor (a napföl-

kelte gyönyörűsége érdektelen a lako-

sok számára, az egy kivétel a tanítónő,

akit azért érdekel a természeti jelenség,

mert már régen ismert közelről férfi-

embert stb.), viszont nemhogy nem

veti ki magából a leírás tárgya, hanem

éppen a kívülről szemlélés fontos esz-

köze lesz, így a leírást hitelesíti. Csak a

kétlakiak, a falun felnőtt – városban

élő emberek tudnak ilyen éleslátással

felismerni, és csak a nagy írók tudják az

így fölismert dolgokat ilyen hitelesen,

érzőn és ma is érvényesen átadni. Illyés

szerint novellák füzéréről van szó,

azonban ezek a novellák (a nemrég el-

hunyt Tar Sándor A mi utcánkjához

hasonlóan) ugyanazzal a térrel, világ-

gal, és közel azonos emberanyaggal

dolgoznak – ugyanazt a történetet

más olvasatban kapjuk később, és a

horizontális (egy nap története hajnal-

tól hajnalig) és vertikális (a falu lakosa-

inak saját élete, az időből hozott saját

vagy másokról hallott történetei) met-

szete valóban az ideaszerű alföldi ma-

gyar falu ideaszerű egy napjának hite-

les leírását adják. Nincsenek holtjára-

tok, olykor viszont a tömöttnek tűnő

leírásokat szellemesen  és szellősen

megírt párbeszédek szakítják meg, és

persze a szerző a humorral sem spórol,

láthatóan nagyon élvezi, hogy olyant

írhat, amit előtte még senki.

Van-e bármiféle tanulság egy ilyen el-

feledett klasszikus mostani elolvasása

utána, ha még aktualitás sincsen? Kettő

talán akad. Az egyik, hogy jó lehet fölfe-

dezni baloldaliként az ismeretlen Nagy

Lajost, észrevenni, hogy milyen, a balol-

dalhoz köthető, az egész társadalom

gondjai iránti érzékenységről árulkodó

gyöngyszemeket rejt a múlt. Amellett,

hogy szerencse, egyszerűen csak nem

logikus, hogy Nagy Lajost még nem fe-

dezte magának a saját magyar történel-

mi gyökereit keresgélő baloldal. Más-

részt érthetetlen, hogy a középiskolás

irodalmi tananyagból egyetlen betű

sem jut például Nagy Lajosnak, a Kis-

kunhalom és a Budapest Nagykávéház

szerzőjének. Illyés Gyula, mint beágya-

zott népi író, megkapta a neki járó ter-

jedelmet, de a tanyán felnőtt, később

pesti íróvá lett cselédgyerek Nagy Lajos-

nak ezen a téren is szembesülnie kell a

kivetettséggel.                       – K. B.

HIRDETÉS
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ISOBEL CAMPBELL & MARK LANEGAN:

BALLAD OF THE BROKEN SEAS 

(V2/CLS)

Egy-két hónapja már a kezemben van

ennek a lemeznek a promóciós példá-

nya, de amíg maga a lemez hivatalosan

meg nem jelenik, lényegében fölöslges

írni róla – úgyse tudja senki megvenni.

Most viszont elérkezett az idő, és bát-

ran szemlézhetem ezt a pompás duet-

tet, amely az év elejének egyik legkelle-

mesebb zenei meglepetése volt. Itt-

hon, igaz, alulról, de valamelyest még-

iscsak veri az ismertség fogalmát a

Queens of the Stone Age és a Belle and

Sebastian együttesek neve. Az előző

egy iskolateremtő hard-rock banda

(olyannyira iskolateremtő, hogy már

nem is helytálló a hardrock-meg-

nevezés), az utóbbi egy kis kedves-bá-

jos skót kis csapat, amelyik klasszikus

dalközpontúságával és pacsirtahangú

énekesnőjével tüntetett a rockzene ál-

landó megújulási mániája ellen. A Belle

and Sebastiannek mellesleg éppen

ezekben a hetekben jelent meg az új al-

buma, az egykori énekesnő pedig saját

szerzeményeit nem szólóban kívánta

fölénekelni, hanem meghívta ehhez a

több Queens-lemezen is helytálló

Mark Lanegant.

Tűz és víz – borostás, magasabb de-

cibelfekvéshez szokott férfihang, és az

imént pacsirtásnak titulált női. Hogy

ez miként működik együtt, arra persze

voltak már példák – időben a legköze-

lebbi Nick Cave Kylie Minogue-gal és

PJ Harvey-val való duettezései, amelyek

mindkét alkalommal klasszikus dalo-

kat adtak az utókornak. Nos, ha klasz-

szikusok nem is születtek most, min-

denképpen az elmúlt évek legjobb

duettlemezéről van szó. Minden dal

kerek és andalító, minden hangszer

(beleértve az énekhangokat is) a dalok

alá játszik, és van az egész fölött és

alatt valami balladaian bonyolult és

mégis csapnivalóan egyszerű nőiség. 

A felállásban Mark Lanegan a rosszfiú,

a sok kalandot megélt, sok nőt elveszí-

tett, sok vért látott vadnyugati hős –

Isobel Campbell pedig a törékeny nő,

aki minden nőt és messze töltött évet

megbocsát, de nem azért, mert gyen-

ge, hanem azért, mert éppen ő az, aki

tudja, mit akar.

Az album balladái olyannyira töké-

letes egységet alkotnak, hogy ha külön

jelentek volna meg, egybe kéne gyűjte-

ni őket, hogy legyen egy háttérzenének

visszafogott, komoly hallgatnivalónak

pedig tartalmas lemezünk. Van. – SZ. B.

Lemezvágó

HIRDETÉS



HÚSOSAK

Ropogós kacsasült vagy egy csülök,

akár egyszerű marhapörkölt – a húsos

nőket ezek a kajagondolatok izgatják

fel. Tapasztalatom szerint a „húsos”

nők eredetibbek, kicsit túlnyüzsgik az

életet, de előnyük, hogy tudnak látvá-

nyosan örülni. Különbséget kell tenni

aközött, aki a zsírjáért élvezi a húsokat

és aközött, aki a színhúsban leli örö-

mét. A zsírosak szeretethiányosak –

akárcsak az édességesek. A „színhúso-

sak” kicsit férfias, önálló jelenségek. Ál-

latként a macskára hasonlítanak, sokat

alszanak, kényelmesek, dörgölőzők és

alkalmazkodók. Előfordulhat, hogy egy

„húsos” világméretű összeesküvéseket

gyárt és nem tudja eldönteni, hogy

szent legyen, terrorista vagy szüljön

nyolc gyereket. Nem annyira szerelmes

típus, de kitartó és örömét leli a házas-

társi kötelességben. Jól főz, de ritkán.

Sok barátja van és nem tart állatot. Le-

het politikus, orvos, apáca.

CSIRKÉSSALÁTÁSOK

Grillezett csirkemell, olajbogyós,

biozöldséges saláta, tökmagolajjal, szó-

jacsírával, avokádó, kelbimbó, articsó-

ka – a „csirkéssalátás” nőknek ilyen

ételkölteményre fut össze a nyál a szá-

jában. Nehéz kiszűrni, hogy a nő tény-

leg ezt szereti, vagy ezt tartja egészsé-

gesnek, de a mostani elemzésünkben

nem az a lényeg, hogy ki mit hazudik

magának, hanem, hogy mit kíván. A

„csirkéssalátás” nő általában érzéki és

illatos. Gyengeségével és finom mo-

dorával elkábítja a férfiakat. Ez a fajta

nőtípus sokat hazudik, de csak a nyu-

galom érdekében, mert utál vesze-

kedni. Leginkább a pintyre hasonlít,

mert elviseli a ketrecét, szeret locsog-

ni és mindig figyel. Szélsőséges ese-

tekben sorozatokat néz a tévében és

hosszan elemzi a barátnője lelki álla-

potát. Alapvetően irigy és mindig a

legjobb státuszt akarja bitorolni a

társadalmon belül. Hatalmas az igaz-

ságérzete, néha úgy érzi, hogy egye-

30

Eleve nehéz egy nőnek enni, hiszen valószínűleg ő készíti

az ételt, és ebédkor már nincs étvágya, másrészről van ez

a fogyókúrázás mánia, ami mindenkit érint. De azért az

nem mindegy, hogy ki melyik ételfajtához vonzódik, töb-

bet árul el a jellemünkről, mint a csillagjegyek.

Kajabeosztás 
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dül ő érez a világon. Szeret dicseked-

ni a férjével és a gyerekeivel, de a ku-

tyájával is, mert általában a „csirkés-

salátásoknak” van házi kedvencük.

Kiváló foglalkozás számukra a színész-

nőség és az újságíróság, de titkárnő-

nek is kitűnőek.

GYÜMÖLCSÖSJOGHURTOSOK

Illatos epertál, duzzadó őszibarack,

friss joghurt, egy gerezd görögdinnye,

málnák és egresek – akár hiszik, akár

nem, van olyan nő, aki ebbe a kajajele-

netbe hal bele. A „gyümölcsösjoghur-

tos” nő egy UFO-változat, virágillattal

táplálkozik és könnyű csontú. Legin-

kább a versek érdeklik és az olyan

nüansznyi finomságok, hogy ki milyen

gesztust tett, amikor leemelte a naran-

csot a nagy tálról. Az ilyen nők szere-

tik a katonás rendet, az illatos gyertyá-

kat, a dekor elemeket: körbefestett

tükröt és ablakot. Sohasem vesznek fel

véletlenül valamilyen színű zoknit. A

gyümölcs joghurtos

teljes harmóniára tö-

rekszik. Leginkább va-

lami színes halra ha-

sonlít, szépen elsiklik a

dolgok felett és örök

álmodozásban éli az

életét. Nem tud se ne-

met, se igent mondani,

ezért sokan kihasznál-

ják. Ha valaki nála hagy

egy kiskutyát, azt fel-

neveli, de ha beköltöz-

nek hozzá, azt is elvise-

li. Nem tudja, hogy mi-

ért történnek vele a

dolgok. Odaadóan

szolgálja az urát, gyer-

mekeit, főnökét. Na-

gyon titokzatos, senki

sem tudja, hogy mit

gondol vagy érez való-

jában, lehet, hogy sem-

mit. A „gyümölcs-

ösjoghurtosból” nagy

művész is lehet.

ÉDESSÉGESEK

Esterházy torta, fagylaltkehely, citro-

mos polenta, krémes, képviselőfánk,

ricottahab barackmártással – az

„édességes” nő nem bír ellenállni

ezeknek a kísértéseknek. Szeretet-

vagy mozgáshiány is lehet a motiváci-

ója, avagy az élet édes oldalának fel-

nyalása. Az édességes nők magukat

jutalmazzák és boldoggá teszik a nya-

lánkságokkal. A legfontosabb azon-

ban a látvány: a gyönyörűség behab-

zsolásának élménye. Az édességes nő

olyan gyengédségre vágyik, amit

egyetlen férfi sem tud megadni. Pon-

tosan akkor kell őt megsimogatni,

amikor akarja és éppen úgy, ahogy el-

képzelte és éppen azt kell mondani,

amire vágyik. A dolgok azonban soha

nem állnak így össze, ezért marad a

süti, a csalódhatatlanság. Ez a nő

olyan, mint a mókus: aranyos és ijedt.

Szeret raktározni, spórolni és átnézni

a szomszédba. Leginkább jogásznak és

közgazdásznak való,

mert ismeri és tisz-

teli a szabályokat.

Te r m é s z e t e s e n

mindegyik nőtípus

jó az ágyban, hűsé-

ges és bölcs, mert

ezek általános női

tulajdonságok. Bár-

milyen béna újság-

ban megnézzük a

ránk vonatkozó ho-

roszkópot és azt is,

hogy kinek milyen a

frizurája. Az ételre-

cepteket is átfutjuk,

de sose csináljuk

meg. A legfonto-

sabb azonban, hogy

sose legyünk unal-

masak a főzésben és

mindig készítsünk

valami olyan ételt,

aminek mi is örü-

lünk.   

– LELKY LOLA

Az édességes nők magukat jutalmazzák és boldoggá 

teszik a nyalánkságokkal. A legfontosabb azonban a látvány:

a gyönyörűség behabzsolásának élménye

A „gyümölcsösjoghurtos” nő egy

UFO-változat, virágillattal 

táplálkozik és könnyű csontú
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estnek nincs főtere, ezért nincs

szíve sem. Meg is látszik rajta.

De a Balatonnak van szíve, úgy

hívják: Tihany. Jártam én Tihanyban

eleget. Vittek már karonülő koromban

is, hisz ott laktam szembe’ a déli par-

ton, egynapos gyereksétáltatásra pont

megfelelt a falatnyi félsziget. Aztán cse-

peredtem felfelé, és dugialkohollal meg-

hajtott osztálykirándulások következ-

tek, amiknek már csak hátteréül szol-

gált Tihany. És egyszerre már nem volt

érdekes ez a kis földdarab a magyar ten-

ger közepén. Külföld kellett, sós tenger

szikrázó napsütéssel, meg zajos nagyvá-

ros, neonfényes éjszakákkal. De a gara-

bonciás útja mindig visszakanyarodik

szülőföldjére, mert nem tud ellenállni a

szív hívásának. Kell neki a szülőföld illa-

ta, kell a látványa, kellenek az emlékek,

hogy feltöltődjön, mielőtt újra beveti

magát a nagybetűsbe. Nekem a víz a

szülőföldem. A Balaton vidéke. Tihany

mindenkinek mindig mást kínál, miköz-

ben soha nem változik meg.

POLGÁRI MAGYAROKNAK

Jártál-e már Tihanyban? Álltál-e az

apátság melletti sétányon, végigte-

kintve a lankás dombok által körül-

ölelt tavon? Elárulok valamit: Tihany

menthetetlenül ódivatú. És javíthatat-

lanul magyar. Épp ezért imádnivaló.

Minden a helyén van. Néhány szőlő-

vel, erdővel beborított domb, köztük

két tó, a Belső- és a Külső-tó. Mellet-

tük ridegtartású szürkemarhák le-

gelésznek. A gémeskút is valódi, nem

dísznek van ott. Távolabbi mezőkön

levendula terem, elbódulsz az illattól,

ha besétálsz közéjük. A Belső-tó fölött

nádfedeles házak állnak festői össze-

visszaságban. És minden ház az egy-

szerűen nagyszerű terméskőből épült,

fölöttük pedig ott trónol a szépséges

barokk templom. 

Az pedig úgy van, kedves Olvasó, hogy olyan helyen lehet igazán élni, amelynek szíve

van. Mert az a szív odavonzza a tekintetet, a gondolatot, és az embert magát. Ilyen szív

például a városok főtere, a fórum, az agóra, és tudjátok, hogy ezzel mit akarok mondani. 
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Igazat adhatunk az ismeretlen fűzfa-

poétának, aki Magyar Riviérának ne-

vezte el Tihany vidékét. A Balatonra

néző domboldalakon, a víz tükre által

megsokszorozott napfényben préshá-

zak, villák sorakoznak a ligetek között.

Jó lenne ott lakni. Kiülnék a lugasos ve-

randára, a mobilt kikapcsolnám, élvez-

ném a csendet. Olyan a táj, hogy a

Hamvas Béla-könyvek maguktól nőnek

a kezembe, hogy egy jó csopaki borral

kísérve olvassam a legsötétebb kom-

munizmusban raktárosnak lefokozott

filosz derűs gondolatmeneteit. A bor

pedig rásegít a révedezésre. A borban

és a gondolatokban elmerülve messzi-

re kerülne a nagypolitika, a nagyváros,

meg minden olyan felesleges barom-

ság, amivel a 21. század megkínált min-

ket.

KÖDLOVAGOKNAK

A múlt megszépítő messzeségét szebb-

nek, nemesebbnek találod? Szeretsz

beleszédülni a történelem távlataiba?

Tihanyban ez is lehetséges. Főleg, ha az

apátság vezetője visz le téged és társai-

dat a román kori altemplomba. Alig

néhány négyzetméter, durván faragott

oszlopokkal, apró ablakokkal. De majd’

ezer éves… És az atya azt mondja,

hogy az altemplom ablakain át három-

százezer napfelkelte világította meg

eddig az alapító András király sírját. És

a falon ott az apátság alapítólevele,

benne a híres-neves ősmagyar nyelvű

sorral: feheruuaru rea meneh hodu utu

rea. Alig kilencszázötven éve vetették

papírra. 

És ha szeretsz álmodozni a vérzivata-

ros magyar történelemről, akkor azt is

tudom, gyakran fölteszed a „mi lett

volna, ha…” kezdetű kérdéseket is. Ak-

kor gondolj bele abba, hogy 1849-ben

a magyar vezetők fejében megfordult

az a gondolat, hogy a megmaradt sere-

geket Tihanyba vezérlik, ahol kiásnák a

félszigetet elválasztó csatornát, körös-

körül pedig erődöket építenének. A

védőrendszer és a tihanyi szántóföldek,

források segítségével akár több éven át

is kibírta volna a magyar ellenállás.

Nem így lett. De mi lett volna, ha…

Tekerjünk vissza az időben. Képzeld

el, amikor Tihany mellett vízi csatát

vívnak a török sajkák és a magyar na-

szádok. Ágyú dörög, hajókat csáklyáz-

nak meg, és a végvári vitézeink kardja

által elvesznek vala az pogány kutyák.

Ilyen is volt, a krónikák szerint. Valld

csak be, egy ilyen csatát a távolból te is

megnéztél volna. Még jobban visszaás-

va a messzi múltba, elképzelheted,

amikor az első telepesek megjelentek a

tájon. Kelták, aztán rómaiak

telepedtek le a Balaton körül, állítólag

ők honosították meg a szőlőművelést

is a mediterráneumhoz hasonlító

vidéken. Tihany neve az ősi szláv nyelv-

ből származik, eredetileg csendet je-

lentett. Csend, az van. Főleg tavasztól

őszig. De nyáron is szeretheted Ti-

hanyt. Akár a túlpartról nézve.

p u n c s
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Tihany menthetetlenül ódivatú. És javíthatatlanul magyar. 

Épp ezért imádnivaló

folytatás
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NEMZEDÉKEMNEK

Láttad-e Tihanyt a nyári naplementé-

ben? Utaztál-e tinédzserkorodban a

szombat esti bulivonattal Siófokra,

hogy a parti partykban oldódj fel? Ahol

először fennen hordtad az orrodat,

mert kevesellted a színvonalat, mert

röhögtél a kopasz-fukszos vállalkozó-

kon, meg a diszkós szakmunkástanuló-

kon. De a végén rájöttél, hogy fölösle-

ges pózolni, attól még nem fogod jól

érezni magad. Ezért csak elkezdtél tán-

colni az este már tizedszer játszott Love

is in the air-re. Végül elfogyott az a

nonstopban vásárolt pezsgő is, és en-

nek hatása alatt elsétáltál a Kiválasztot-

tal a siófoki móló végére, hogy tétova

romantikázással próbálkozz. És közben

a túlparton vörös fényben fürdött a ti-

hanyi félsziget, ideális kulisszát alkotva

az első, második, sokadik smacihoz. És

ez tényleg romantikus volt, ne röhögjél.

Ha szerencséd volt, akkor vitor-

lázhattál is a tihanyi félsziget körül.

Nyár közepén, tikkasztó melegben,

amikor a déli órákban teljesen leállt a

szél, lassan csorogtatok a Balatonban.

Mit lehet ilyenkor tenni: fejest ugrani a

magyar tengerbe, leheveredni a kókadt

vitorla árnyékába, és valami lektűrt

olvasni, mert a magaddal hozott 1984

rossz döntésnek bizonyult. Ilyenkor

nem kell észosztás, nem kell

megdöbbenés, csak a teljes kikapcs a

hétköznapi fogaskerékből. Ha olvasni

se akarózott már, akkor meg a tihanyi

dombokról lenéző villákkal szemeztél,

és megint csak arról álmodoztál, hogy

mennyire jó lenne ott élni.

Azt is elhatároztad, hogy egyszer

elgyalogolsz Tihany nyugati csücskébe.

Az olyan, mintha te lennél a felfedező-

je egy ismeretlen, lakatlan tájnak.

Nincs falu, se nyaraló, se vezetékek

vagy mobilantennák. Csak erdő van és

víz. És itt-ott egy-egy méhes, hogy újra

Hamvas Béla világában érezd magad.

Csak közel ne menj a kaptárakhoz.

Felmennél a Csúcs-hegy tetejére: előt-

ted a hatalmas víztükör, fölötted meg

sólyom, vagy valami hasonló madár

kering, hogy teljes legyen az idill. Itt

akár elgondolkodhatsz Wordsworth

sorain: „And our noisy years seem

moments in the being of the eternal

silence”. Kinek kell ezután külföldre

menni az élményekért…

CSAKAZÉRTIS

És később, amikor már eszméltél, ami-

kor a világ és hazád dolgai is érdekelni

kezdtek téged, akkor talán ősszel és té-

len is eljutottál Tihanyba. Mindenféle

képzéseken okos emberek tágították a

fejedet. Esténként, amikor késő őszi

köd csendje ült a tájon, a Stég kocsmá-

ban folyt az élet (csocsó, darts, zene-

gép kipipálva). Elkezdtétek a világmeg-

váltást, a csajok meg a táncot. Egy (két,

három) pohár bor után már összemo-

sódtak a fejedben a neokonzervativiz-

mus tételei a Kölyköd voltam szövegé-

vel, és valahogy mindig úgy alakult,

hogy az utóbbi kiszorította a magas

politológiát. Pedig nem is szereted az

Eddát. 

Mert rohadt menőnek érzed, hogy

már évekkel ezelőtt fél-legális drum

and bass partira mentél a félsziget

egyik eldugott öblébe, ahol a reggelig

tartó nyári mulatság résztvevői olyan

hajnalt láthattak, mint még soha. A

Keletről, Siófok irányából a tóból felke-

lő Nap földöntúli színekkel festette be

a Balatont és az eget, és újra megállapí-

tottad, szereted Tihanyt. A pillanatnak

modern Faustként megállt parancsol-

tál volna, miközben fölötted ott sora-

koztak Tihany zöld dombjai.

Az évek viszont telnek. Most már

kevesebb a buli, és több a gond.

Struggle for life, ahogy az angol mond-

ja. Időközben már kinyílt a csipád, né-

hány illúzióval szegényebb lettél. Néha

már elfog a honfibú is, ugye?

Aztán az út visszakanyarodik Ti-

hanyba, belemerülsz a tájba, a hagyo-

mányba, múltba és jövőbe. Akkor

megérted: ez az otthonod. Tihany, a

Balaton, Magyarország, a határok nél-

küli Kárpát-medence és igen, Európa.

És nem adod fel, vörösök között egy

európai leszel. És csakazértis magyar. 

Nekünk Tihany kell.

– RAJCSÁNYI GELLÉRT



p u n c s

35

játék keretét két (néha több)

varázsló küzdelme adja. Tulaj-

donképpen az egyes játéko-

sok a varázslók, a paklijukban található

lapok pedig a különféle erőforrások

(földek és varázslatok). Mindketten

húsz életerő-ponttal indulnak, az ve-

szít, akinek ez nullára csökken, vagy

nem tud már húzni a paklijából. A ha-

gyományos kártyajátékokkal szemben

itt az ellenfelek különféle paklikkal ját-

szanak, amit saját lapjaikból válogat-

nak össze. A lapok öt különböző szín-

hez tartozhatnak (lásd keretes írásun-

kat), illetve ma már vannak többszínű,

hibrid és hasonló kártyák is. 

Az alapcsomagokban 60 lap találha-

tó, a kiegészítőkben (ezek ára 8-900 Ft)

15. Ezek bizonyos szabályok szerint, de

véletlenszerűen kerülnek a dobozba,

így minden új csomag felbontása izgal-

mas marad. Részben ez adja a játék va-

rázsát és ebben rejlik az üzlet a gyártó

számára. 1993 nyarán jelent meg az el-

ső kiadás, két év alatt körülbelül egy-

milliárd lapot értékesítettek. Az egyes

lapok egészen eltérő értéket képvisel-

nek. A legelső kiadás Black Lotus nevű

lapjához ma körülbelül ezer dollárért

lehet hozzájutni, de a legújabb kiegé-

szítők lapjai között is akadnak olyanok,

amik több ezer forintot érnek. Többet,

mint a felbontatlan alapcsomag vagy

kiegészítő.

A Magicet kiadó Wizards of the

Coast időközben a világ egyik vezető

játékipari vállalatává nőtte ki magát,

számos riválisát vásárolta fel. A Magic

teremtette meg a gyűjtögetős kártyajá-

tékok műfaját, azóta már ezernyi té-

mában készítettek hasonlót, például a

Star Warsból, a Gyűrűk Urából és a

pokémonokból. Számos versenyt és

bajonkságot is rendeznek, amit a hiva-

talos szabályrendszer szerint kell lebo-

nyolítani. Vannak olyan versenysoroza-

tok, amiken dollárezreket és -tízezreket

vihetnek haza a győztesek, sőt, a legna-

gyobb sztárokat kártyákon is megörö-

kítik.         – BALOGH ÁKOS GERGELY

Tizenöt éves voltam, amikor a zalaegerszegi Dagadt Dene-

vér Szerepjáték Klubban először találkoztam a Magic-kel.

Nagyon megfogott, évekig játszottam vele. Aztán a gim-

názium végeztével teljesen elmaradt ez az őrület, s csak

körülbelül egy éve kezdtem el hébe-hóba újra játszani volt

osztálytársaimmal.

A

Magic – the Gathering
Varázspárbaj kártyákkal

Színek
A FEHÉR A FÉNY, a rend és az

igazságosság színe. Jellemző lé-

nyei a lovagok, varázslatai a kü-

lönféle gyógyítások, mana-forrá-

sai a mezők. 

A ZÖLD AZ ÉLET, a burjánzó

természet színe. Lényei a külön-

féle óriásférgek és elfek, varázsla-

tai a plusz manák, mana-forrásai

az erdők.

A FEKETE A HALÁL, a pestis és

a sötétség színe. Szörnyei az élő-

halottak, varázslatai a járványok

és életerő-elszívások, mana-for-

rásai a mocsarak.

A KÉK SZÍN AZ ILLÚZIÓKÉ, a

bölcsességé és a trükköké. Jel-

lemző lényei a különféle repülő

csodák, varázslatai az ellenva-

rázslatok, mana-forrásai a szige-

tek.

A VÖRÖS A PUSZTÍTÁST, a ká-

oszt és a háborút jelképezi. Orkok

és goblinok alkotják seregét, jel-

lemző varázslata a villám és a tűz-

golyó, mana-forrásai a hegyek.



an itt nékünk ez a picit ügye-

fogyott, picit öncélú, megle-

hetősen szorongó, mégis cél-

tudatos elektroműszerész, a Jáksó

Laci. Ömlik belőle a szó, ami önma-

gában még nem eredendően rossz,

de ahhoz mondani is kell valamit.

Nem vettük volna ennyire szemé-

lyeskedőre a felütést, ha a kereskedel-

mi csatornák jáksói szózuhatagából

nem fröccsenne ránk hétről hétre va-

lami, amiből ugye azt kellene levon-

nia minden „tessék Danubius” hallga-

tónak, hogy mekkora egy laza csávót

adott a honi médiának Laci apukája. A

Heti Hetesben igazából nem osztottak

neki lapot, így ott marad a grimasz.

Jáksó többre hivatott és ezt ő is érzi.

Sorainkat épp ez, azaz a Nyugaton

már jól bejáratott rejtett kamerás át-

verő műsor ihlette, aminek itteni

adaptációját is a mi Lacink vezeti.

Hozza magával a kötelező hülyegyerek

imidzsét, de ezzel együtt a műsor

nem egyértelműen szar. Feltételezzük,

hogy a gegek kiagyalásában neki is van

némi szerepe, s ha ez így van, azzal ja-

víthat vitatható megítélésén. Nem a

„fizetek egy ezrest, ha orgazmust imi-

tálsz a Móricz Zsigmond körtéren”-

szerűekre gondolunk. Nem is a nyil-

vánvaló Sándor György plágiumra

(hol van a Vadvirág utca, kérdezik

földgömbbel a kézben a szegediektől)

de a tetszőlegesen kiválasztott lány-

nak nyílt téren „visszaadott” fehérne-

mű szakítást bejelentő körettel erede-

ti. És volt még néhány átlagosnál vala-

mivel jobb. 

Jáksó nem agyalágyult és van bátor-

sága beismerni, hogy a reflektorfény-

ben bizony agyalágyultat imitál. Hogy

a kicsit introvertált, olykor melankóli-

ára hajlamos srác vajon villant-e akko-

rát a másik, valamivel intellektuáli-

sabb énjéből, mint Vígh Mihály, még

nem tudni. Csernus doktor azonban

biztos partnere lenne egy őszintébb

magánszámban.                       – Z. E.
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prilisi számunk egyik-másik

írását olvasva Cicusunk ér-

zett némi késztetést arra,

hogy önmagunkat díjazzuk, ha úgy

alakulnak a dolgok. Nem úgy alakul-

tak. Fábryval szólva maradtak a fix

seggek a magyar horizonton, annyi

bizonytalanság után. Így aztán Cicus

is megmaradt a független sajtónál,

annak zászlóshajójánál. Bő fél éve

már, hogy a Népszabadság rohamot

roham után vezet a Népszava ko-

rábban biztosnak tűnő bázisa ellen,

Cicusunk legnagyobb megelégedé-

sére. Példás szigorral leplezi le a

fideszes plakátarcok személyazonos-

ságát és jólétét, a több évtizedes

gyakorlat adta magabiztosság érző-

dik ki a lap minden sorából. A szigo-

rú szavak mellett dicséretből sincs

hiány: persze, azt nem könnyű kiér-

demelni. Tóth Ákos az MSZP újkori

történetének szimbólumát látja az

Andrássy úti tömegrendezvényben,

s nem az utcára vitt politikát. Kis Ti-

bor interjúalanyával, Fejtő Ferenccel

egymásra licitálva gyalázza a jobbol-

dalt és fényezi Gyurcsányt. Gréczy

Zsolt a választások eredménye kap-

csán új reformkort emleget és csat-

lakozik az MSZP nem-sikerült-ket-

tészakítani-az-országot kórusához.

Füzes Oszkár szerint közhely, hogy

Gyurcsány a magyar Tony Blair,

ezért emeli a tétet: „E sorok írója a

Clinton-korszakban volt washingto-

ni tudósító, és úgy látja: mostantól

Gyurcsány lehet a magyar Clinton.”

Szeretjük a mértékadást, de valami-

ért nem várjuk a napot, amikor a

Népszabadság megírja, hogy

Gyurcsány Ferenc a magyar Chur-

chill, Kohl és Gandhi egy személy-

ben. Dorombolásban is lehet mérté-

ket tartani.                       – TURUL

A magyar Clinton
új reformkora

Kicsit tehetséges

Doromboló cicus-díj

Á

V

Jáksó nem agyalágyult és van bátorsága beismerni, 

hogy a reflektorfényben bizony agyalágyultat imitál



Gyurcsány „Húzzunkbele” Ferenc, alighogy

diadalittasan kikiáltotta a Harmadik Galaktikus

Köztársaságot, egyáltalán nem pihenhet meg a

nagy munka után. A felelős politikacsinálás és a kor-

mányalakítás terhei mellett még végletekig hűséges „blog-

gereinek” is takarmányt kell szolgáltatnia, arról nem is

beszélve, hogy a derék köztársaságpárti sajtómunkásoknak

egy-egy szolidabb nyelvcsapásra elegendő anyagért már jó

előre helyet kell foglalni a miniszterelnöki iroda előtt

kígyózó sorba. Hiába, az Ő anyját, Katust is muszáj volt már

címlapra tenni (Blikk), egyrészt mert a 168 Óra kortárs iro-

dalmi rovata egyelőre szünetel, másrészt pedig az már vél-

hetően Gyárfásnak is sok lenne, ha Gyurcsány élő adásban

adná át anyák napi csokrát egy ország által tisztelt édes-

anyjának. Az Index megállapítása tehát helytálló lehet, csak

az rondít kissé bele a képbe, hogy internetes laptársunk

bizony szintén nem fukarkodott a jobboldalt erőből lezúzó

cikkek kampányfinisben való közzétételével – no de ez per-

sze maradjon csak az én szerény, nem reprezentatív

véleményem. 

Most pedig, hogy már nem csak Németh Péterék, hanem

a Freedom House szerint is szabad sajtó van

Magyarországon, igazán nem lesz meglepő, ha a gyurcsányi

popóra való rácuppanás eszkalálódását észleli majd az

ország még éberebbik fele. Mindennek ellenére azonban azt

is látnunk kell: senki sem mentegetőzhet tiszta lelkiis-

merettel a jobboldalon, hogy hát kérem, ilyen média mel-

lett mégis mit tehettünk volna… Ugyanis ők (akik a jól

ismert közhely szerint ugye nem tetszettek sajtót csinálni

maguknak annak idején) a kényszerítő szükség ellenére

megint nem voltak képesek alkalmazkodni természetes

élőhelyük, a III. Magyar Köztársaság közéletének baloldali

médiaellenszéllel terhes klímájához.                             – R.T.

„A választások hajrájában egyértelműen

jobbra húzó Blikk mai címlapjával jó 

mélyen előrehatolt Gyurcsány Ferenc fene-

kében, Fejes Gábor főszerkesztő nyelve

legfeljebb azért nem ért célt, mert sokan 

vannak már a környékén, és Orosz Józsi

nyelvétől amúgy sem könnyű odaférni.“ 

(Index, 2006. április 27. – A Blikk

Gyurcsány fenekét keresi)

p o l g f i l t e r
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A
z a keresztény okkultizmus megfogott. Kiváló szókap-

csolat, beleborzong a hátunk a sok titokzatos kifeje-

zés olvastán. Lássuk, milyen problémakörrel állunk

szemben. A pszichénk mélyén ott lapuló szekuláris, pátosz-

mentes városlakó most feltűri inge ujját (parasztromantika)

és megpróbálja a lehetetlent: visszafejteni a szálakat. Bigott

keresztény. Ezt ismerjük, szőrös lábú, harangszoknyás szü-

zek, akiknek hangját is alig hallani. Elsősorban a plébániák

környéke a természetes élőhelyük, másodsor, az nincs. Ami-

ből az is következik, hogy a Fidesz hadrendben sincsenek je-

len, ott az Index szerint is a felső középkategóriás csajok

nyomulnak és szidják a baloldal kurva anyját. Bigott keresz-

tényeknél ugye ez is fajtaidegen elem, akkor már inkább a fe-

lebaráti megbocsátás. Aztán okkultizmus. Nem vagyunk a

korszerű halálmetál avatott ismerői, képzettségünk megre-

kedt Kalapács József „leült a sátán az orgonához, a sánta

kántor menekült” szellemiségének tanulmányozásánál, ám

mégis valami azt súgja, hogy a vérivás, a kriptában alvás és

az üveggömb nem korrelál szorosan a kereszténység évezre-

des kiegészítőivel. Itt tehát a hivatkozott bigott keresztény

okkultizmus annyit tesz, hogy a Szamóca vallásos és ez né-

hány Fidesszel kapcsolatos híradásban is átjött, valamint a

klérus egynémely tagjának elege lett abból, hogy az általa

vezetett intézmény – szigorúan pénzügyi szempontból –

rosszabbul él, mint négy éve, és ennek hangot is adott. Meg-

kockáztatjuk, nem ezért vesztett a tábor.

És ha szóba került a nép egyszerű gyermekeinek odaadó

lelkesedése, azért két dolgot leszögeznénk. Azt a kincses lá-

dikót, melyen rózsák és szívecskék között Dobrev Klára egy

politikussal enyeleg, nem a Fidesz elnöke, hanem Gyurcsány

Ferenc kapta Szegeden a bölcs vezető iránti mély elkötele-

zettség megnyilvánulásaként. Amúgy pedig a parasztroman-

tikázás – ha mégoly jelentéktelen elkövetőről is van szó –

azért nem egyéb, mint nettó panelprolizás, csak épp ez

most a vidéknek szól. Vigyázat, itt még a vállalhatatlan dol-

gokat is koppintják!                               – AMBRUS BALÁZS

„A Fidesz-hadrend nyomulása tele volt bi-

gott keresztény okkultizmussal, agrárius

parasztromantikával. De kiderült, orszá-

gunk politikailag mobilizálható népessége

jórészt szekuláris városlakó, akiknek a mi-

niszterelnök laza, pátoszmentes szónokla-

tai inkább bejönnek.” (Papp László Tamás,

hirszero.hu, április 24.)

Kultusz ország

E

Szabad sajtó 
a Köztársaságért
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zvatopluk ellenpárjaként kell

belépjek a nemzeti panopti-

kumba azáltal, hogy túlélem Or-

bán Viktort – morfondírozott, miköz-

ben a közelgő júniusi választásokra

gondolva gyomra összeszorult, címeres

pizsijén pedig átütött a hideg veríték.

A hajdani érseki palota éjszakai

csöndjét hirtelen sietős léptek zaja ver-

te fel. Valaki közeledett a folyosón, s

pár pillanat múlva le is nyomta a mi-

niszterelnöki hálószoba kilincsét. Ján

Tormássyovcov volt az, a kormányfő

hűséges szárnysegédje. Tormássyovcov

észjárása néha különösen lassú volt,

mindazonáltal Mikulás kedvelte őt:

családja Roznava mellől származott, s

legendáriumuk szerint a nagymorva

őslakosok leszármazottjaiként évszá-

zadokon keresztül szenvedték a ma-

gyar elnyomást. Ennek azonban nem-

sokára véget vetünk – futott át Miku-

lás agyán, s közben idegesen a címeres

paplanra csapott.

Miniszterelnök úr, Komárnónál kisik-

lott, és a hídról a Dunába zuhant a var-

sói gyors! – hebegte Tormássyovcov a

szobába lépve, sejtvén, hogy nagyon

fontos hírt közöl gazdájával. – Biztos

ebben? Nem jutott át a túlpartra? –

kérdezett vissza izgatottságtól elcsukló

hangon Mikulás s a vudubábut elhajít-

va kipattant az ágyból. – Nem, uram. A

fősodortól innen, a mi szektorunkban

süllyedt el. Két túlélőt is kihalásztunk,

bizonyos Mikola Istvánt és Semjén

Zsoltot. Mit csináljunk velük? – kérdez-

te Tormássyovcov arcán széles vigyor-

ral, elégedetten nyugtázva, hogy örö-

met szerzett gazdájának. Mikulás hirte-

len mondani akart valamit, aztán

szemöldöke egy pillanatra felszaladt a

homlokán, amint gondolkodni kez-

dett. – Adják át őket a magyar hatósá-

goknak. Még hasznukat vehetjük odaát

– mondta végül. S kapcsolja nekem te-

lefonon Gyurcsány Ferencet! – kiabált

az elviharzó szárnysegéd után. A hírek-

től megrészegülve Mikulás előkapta éj-

jeliszekrényéből azt a titkos kor-

mányelőterjesztést, amely a jelenlegi,

túlságosan toleránsra sikeredett rend-

szerrel szemben úgy kívánta átalakítani

Szlovákia közigazgatását, hogy magyar

többségű települések még csak ne is le-

hessenek szomszédosak egymással. Ké-

jesen simogatta a térképmellékleteket,

amikor egyszer csak megcsörrent az

ágya mellett lévő címeres telefon. Fel-

vette.

Köztársasááááááááááág! – hallat-

szott a vonal végén. Ferenc, engedd

meg, hogy gratuláljak a nacionalisták

felett aratott győzelméhez – válaszol-

ta kissé tanácstalanul Mikulás, nem

tudván mire vélni a furcsa köszöntést.

Mindenesetre gondolta, ideje a tárgy-

ra térni. – Ferenc, most a győzelem

után már tárgyalhatnánk arról, ho-

gyan lehetne a tokaji bor Szlovákia

számára igencsak igazságtalan eredet-

védelmi szabályozását átdolgozni. –

Húzzunk bele! Igazságosssáááááááág!

– érkezett a válasz. Mi is így gondol-

tuk, Ferenc. Köszönöm a nyitottságot,

viszonthallásra – mondta Mikulás és

lerakta a kagylót, majd visszabújt az

ágyába.

Mielőtt elnyomta volna az álom,

utolsó gondolata az volt: vajon ezek a

magyarok tényleg ennyire hülyék, vagy

éppenséggel zseniális megoldásokkal

próbálnak átverni minket? A minap az

Adevarul is azt írta, hogy Gyurcsányék

Nagy-Magyarországot akarnak. Úgy-

hogy mindenesetre jó lesz résen lenni,

s a vudubábut is megtartom – futott

át az agyán, s már horkolt is.       – B. H.

p u n c s

Slovenská Televízá Bratislava uvádi:

Mikulás és a vudu
Aznap este lefekvés előtt

Mikulás Dzurinda a szoká-

sosnál is idegesebben döf-

ködte a szinte teljesen szét-

rojtosodott orbánviktoros

vudubábut, amelyet négy

évvel korábban Nastase ro-

mán miniszterelnöktől ka-

pott. Neki bejött – gondol-

ta –, hiszen Orbán 2002-

ben megbukott. Igaz, azóta

Adrian már vádemeléssel a

nyakában várja a román nép

ítéletét, amiért balga mó-

don kilencvenéves nagyné-

nijét használta strómanként

ingatlanügyeihez. Nem, én

nem végezhetem így – mor-

mogott magában minden

szlovákok kormányfője.

S

Mielőtt elnyomta volna az álom,

utolsó gondolata az volt: 

vajon ezek a magyarok 

tényleg ennyire hülyék
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