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Tartalom A szocialista „kisember” mostanában cöcög, hogy na ja, ilyenek a

mi rendõreink, dögláncokat viselnek (a többek között Kiss Ernõ

tábornok úr és Gergényi tábornok által is hordott ékszer nyilván

valami obskúrus rendõri szabadkõmûvesség jele, a fekete csuk-

lyát, meg a lábszárcsontokat mégsem viselhetik jogkövetõ állam-

polgárok elõtt – ezen mi cöcögünk), sörhasuk van és gyorsan el-

jár a kezük, de aki kapta, megérdemelte. Erre a poshadt Kádár-

rendszerbõl örökölt aranyoskodó ostobaságra rakódik a mostanság éppen feketeöves

rendpártivá avanzsáló „liberális” értelmiség több lövetést, több viperát követelõ nar-

ratívája, és a fasiszta csõcselék köztársaság elleni támadásának elhárítóját ünnepli a ko-

rábban viccesen lebunkózott, a füves-cigi kajtatás közben lekent sallerei miatt kifeje-

zetten rühellt rendõrségben. A két felfogás találkozik, egybeolvad, Jármy Tibor õrnagy

atyaian mosolyog, Gyurcsány Ferenc hitet tesz a köztársaság értékei mellett, a Népsza-

va munkáslevelezõi pedig azon értetlenkednek, hogy mi a baj a rendõrség beavatko-

zásával. Pedig nagy a baj, honjaim. 

Akik most ugyanis azon örvendeznek, hogy binládenorbán hatalomba való bema-

sírozását, antanszíjas, darutollas restaurációját sikerült megakadályozni, nagyon fog-

nak csodálkozni akkor, amikor elõször kapnak pofont az intézkedõ közegtõl. Mond-

juk azért, mert kicsit késlekedtek a forgalmi átadásával. A most statáriumot követe-

lõ, demokratikus meggyõzõdésére oly büszke honpolgár föl lesz háborodva, hogy ne-

ki nincs is Árpád-sávos (csíkos zászló, ahogy a rend õrei nevezik) autóillatosítója, mi-

ért kapta a nyaklevest. Akkor azonban már késõ lesz: ha most egy teljes kormány tap-

sikol a brutális, ártatlant kardlapozós, földönfekvõ emberbe belerugdosós, zárkában

meztelenre vetkõztetõs és folyamatosan kurvaanyázós rendõrtempónak, némely

amõba pedig virágcsokorral fejezi ki háláját a Teve utcában – nincs megállás. Akkor

tényleg eljön az a világ, hogy kétszer is meggondolja az ember fia és leánya az otthon-

ról való kimozdulást. Lehet olyan országban is élni, csak mi nem szeretnénk. A rend-

szerváltásnak nevezett izének az is értelme volt, hogy ne kelljen többet rettegni a Ká-

dár-kolbászos zsernyákoktól. Százezrekben, milliókban az ilyen-olyan, de végsõ soron

mégiscsak minket szolgáló és védõ rendõrségbe vetett hitet rendítette az elmúlt he-

tekben tapasztalt néha szakszerûtlen, máskor indokolatlanul brutális fellépés.

Most még lehet kárörvendõen röhögni a könnyezõ-köhögõ jobbosokon, de

amikor a jövõben mondjuk egy Kendermag-tüntetésen mondjuk egy SZDSZ-es

országgyûlési képviselõt lõnek fejbe, majd vernek össze a megvadult „intézkedõ

kollégák”, késõ lesz megrendülni és a demokrácia végérõl értekezni. A rendõrál-

lam a spájzban van.                                                          – ABLONCZY BÁLINT
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KALANDOZÓ MAGYAROK

És mit keresnek a világ legrégebbi sper-

mabankjában magyar férfiak spermái?

(Frei dosszié, 20006. október 16.)

Agyelszívás más eszközökkel.

MINÕSÍTETT SEMMITTEVÉS

A cinikusan unatkozó képviselõk való-

színûleg a nyolcvan évesnél fiatalabb

korosztályhoz tartoznak… (R. Székely

Júlia, Magyar Hírlap, 2006. október 27.)

Hogy ne mondjuk, a legsötétebb öt-

venes éveket idézõ láblógatás.

INGYEN EBÉD

A résztvevõk saját bevallása szerint a

felmérés idõtartama alatt minden tize-

dik férfi fizetett valamely szexuális szol-

gáltatásért, és minden negyedik férfi ál-

lította, hogy rendszeresen látogatnak

prostituáltakat. (Meglepõen sok pár-

kapcsolatban élõ férfi is fizet a szexuá-

lis szolgáltatásokért, Origo, 2006. októ-

ber 5.)

A prostituáltat látogató, ámde nem

fizetõ többség akár az ellátás biz-

tonságát is veszélyeztetheti.

RADIKALIZÁLÓDÓ SZÉLSÕJOBBOL-

DALIAK

Hanti Vilmos az 1944. október 15-i bu-

dapesti nyilas hatalomátvétel évfordu-

lója alkalmából szervezett tiltakozással

kapcsolatban párhuzamot vont a több

hete a kormány ellen tüntetõkkel. Mint

mondta: „azelõtt a veszély elõtt állunk,

hogy a nyilasok örökösei, a mai szélsõ-

jobboldaliak, hosszú idõ után ismét

megjelentek brutális erõszakkal az ut-

cáinkon (...), radikalizálódtak, politikai

erõvé szervezõdtek”. (Tiltakozó gyûlés a

nyilas hatalomátvétel évfordulóján,

Népszabadság, 2006. október 16.)

Az utcákon közlekedjenek, a temp-

lomokban imádkozzanak, a szélen

radikalizálódjanak!

FELAJÁNLÁS

Az a helyzet, idehaza elég kevesen van-

nak tisztában a politikai erkölcs fogal-

mával. Számomra a fõnököm, Petrétei

József miniszter úr állított magas mér-

cét, amikor az MTV ostromát követõen

felajánlotta lemondását a kormányfõ-

nek. Ez nem jellemzõ Magyarországon.

(Doktor Orbán levizsgázott – interjú

Kondorosi Ferenccel, 168 Óra, 2006.

szeptember 29.)

Politikai erkölcs, magas mérce, fõ-

nök – világos, õszinte beszéd.

DÍSZES KÖZPARK

A sátras, bográcsfõzõs, vidéki lagzikat

idézõ teret pedig mihamarabb újra dí-

szes közparkká kellene varázsolni, mert

október 23-ra Magyarországra látogat

a világ mintegy 40 prominens közéleti

személyisége és velük együtt a világ leg-

nagyobb televízió társaságai is. (Sipos

Anett: Világszínvonalon járatjuk le ma-

gunkat az évfordulón?, HVG Online,

2006. október 16.)

Mikor volt utoljára „díszes közpark”

a Kossuth tér?

IDÕ VAN?

Órák nélkül maradtak a székelyföldi

vasútállomások. A brassói regionális

vasúti központhoz tartozó nagyobb

megállók közül a csíkszeredai volt az

utolsó, ahonnan az órákat leszerelték.

A szerkezetek gazdasági megfontolás-

ból kerültek le az állomás épületekrõl,

az állami vasúttársaságnak közlése sze-

rint nincs pénze ezek mûködtetésére és

javítására. (Transindex.ro, 2006. no-

vember 2.)

Persze, az idõ pénz.

TÖBB MINT 1001 SZEMPÁR

A kormányfõ közölte – miközben a

több mint ezer rendõr szemébe nézett

–, hogy  ezek a rendõrök nem engedik

meg, hogy a demokratikus jogok adta

békés demonstrációk helyett ilyen bru-

talitások elõforduljanak. (Betörünk a

piacra, Az In-Kal Security ingyenes bûn-

megelõzési és vagyonvédelmi magazin-

ja, 2006/2 szám)

Ezer a szeme, arca csupa derû. 

VÁLTOZÓ SZEREPOSZTÁS

A jövõ nemzedékeire is tragikus hatással

lehet azonban a gyûlölet és hazugság kar-

neválja, melyet a „cinkelt ötvenhatos kár-

tya” (Debreczeni József) kijátszásával a két

választást elvesztett, és a hatalom vissza-

nyeréséért mindenre képes ellenzéki vezér

nemcsak az ország, hanem egy csodálkozó

Európa közvéleménye elõtt, az évforduló

idején gyors egymásutánban változó sze-

reposztással megrendezett. (Paul Lendvai,

Hirszerzo.hu, 2006. október 22.)

Paul Lendvai ismét lázas.

HARC AZ ARANYÉR’

A norvég televízióban a közelmúltban egy

divattanácsadó arról beszélt, hogy a fotó-

modellek aranyér elleni kenõccsel tüntetik

el reggelente a szemük alatti táskákat.

Közlése nyomán a skandináv országban

meredeken megugrott a kereslet az emlí-

tett készítményekre. A gyógyszergyár

képviselõi így rendhagyó anatómiaórára

vállalkoztak, felvilágosítva a hölgyeket a

krém felvitelének helyérõl és módjáról.

(Estihirlap.hu, 2006. október 22.)

S***fejek.

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk elõzõ számában 

nyereményjátékot hirdet-

tünk az UFi-ra októberben

elõfizetõk számára. Az akció

keretében, a Vox Nova kiadó

kiadványait sorsoltuk ki.

A szerencsés nyertesek: 

Kovács Lajosné, Zalaegerszeg;

Vajda Péter, Makó; Réti

Gábor, Budapest.

A nyerteseket postán értesít-

jük. Gratulálunk! A játék

folytatódik, a novemberben 

elõfizetõk között is értékes

ajándékokat sorsolunk ki!
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któber 23-án két nagyszerû installációval is jelent-

keztek névtelen mûvészek a budapesti aszfalton.

Elõbb Demszky mûanyag óriásbetûi kaptak (új) ér-

telmet a rendõrsorfallal és vízágyúkkal szemben felállított

„szabadság” feliratban, majd az Ismeretlen Harckocsizó

adott lendületet az ötvenéves jubileumnak. A két perfor-

mansz képei bejárták a világsajtót, míg a miniszterelnök

Willy Brandt-utánérzéses, térdeplõs ripacskodása senkit

sem érdekelt. Persze a hatalomnak nincs cseppnyi érzéke

sem a humorhoz, számára ez nem több, mint rongálás és

lopás. Pedig. Ha létezik önmegvalósítás, mûvészi önkifejezés

és szabadság, akkor ez sokkal inkább az, mint amikor vala-

ki állami tíz- és százmilliókból hidat csomagol, óriásplakát-

kiállít, vagy úgynevezett mûvészfilmet rendez. Vagányság és

szellem. Ha tetszik: bátorság.

magát a magyar liberalizmus kizárólagos letétemé-

nyeseként meghatározó SZDSZ sajátosan reagált az

õszi eseményekre. Nem emelték fel szavukat (egyet-

len halovány parlamenti felszólalástól eltekintve) a símaszkos

rendõrök azonosíthatatlansága, a Kossuth tér permanens

mûveleti területté nyilvánítása, vagy éppen a harcképtelenné

tett elõállítottakkal szembeni rendõri erõszak ellen. Ehelyett

egymásra licitálva dicsérték a bátor rendõrök helytállását,

Budapest megvédését, ésígytovább. A fõváros védelmében

Demszky Gábor sem válogat az eszközökben. Nem sajnálja a

pénzt traktoros közlekedési táblákra, építkezési területté

nyilvánítja a Városháza parkot (nehogy nemliberális elemek

éljenek a véleménynyilvánítás szabadságával a Liberálisok

Házának épített téren) és egy rendelettel koalíciós hatáskör-

be utalja a politikai rendezvények engedélyezését a városban.

AO

koalíció hívei elõszeretettel hajtogatják, hogy a

mai „jobboldal” a Horthy-rendszer örököse. Ezt

mondták már Antall József kormányára is, aki vá-

laszul megjegyezte, hogy az MDF elõképe az a hajdani Kis-

gazdapárt, amely Horthy ellenzéke volt.

Az elmúlt hónapok kormányzati intézkedései és az el-

múlt hetek tömegtüntetései nyomán azonban kezd felsejle-

ni a Horthy-idõk osztályszerkezetének mindkét oldala. Egy-

részt elgondolkodtató, hogy ez a mai, állítólag baloldali kor-

mány szinte minden ügyben a nagy, profitorientált szerve-

zetek pártján áll: a gyógyszerárusítás ügyében a bevásárló-

központok és az olajtársaságok, a földtulajdon ügyében a

nagybérlõk, államivagyon-ügyben a privatizáció, tehát a

nagybankok és a konszernek oldalán. Nem véletlenül: a kor-

mányzat vezetõi vagyonos, esetenként milliárdos figurák,

akik jobbára az átkosból származó kapcsolati tõkéjüket ka-

matoztatva gazdagodtak meg. Összetartásuk, érdekközös-

ségük, szociális helyzetük és a hatalomhoz való viszonyuk

folytán nyugodtan tekinthetõk osztálynak, méghozzá ko-

runk hazai nagytõkés–nagybirtokos osztályának.

Másfelõl tanulságos megismerni az átlag-tüntetõt: kis-

egzisztencia, akit alkalmazottként is, de vállakozóként

még inkább telibe talál a Gyurcsány-csomag. Ezek az em-

berek úgy kapaszkodnak a magyar zászló nyelébe, mint

utolsó mentsvárukba, miközben hagyományosan gyanak-

vással nézik a gyûléseiken hívatlanul megjelenõ Árpád-sá-

vos lobogókat. A fordulópont az volt, amikor a hatóságok

nem biztosították a Fidesz szeptember 23-ra tervezett

nagygyûlését, így, aki protestálni akart, a vegyesen fello-

bogózott Kossuth térre kényszerült. A kormánypárti mé-

dia persze rögtön felrótta a tömegnek, hogy „Árpád-sávos

zászlók alatt” tüntetett, ám ez az érv a történések tükré-

ben súlyát vesztette. A történelem meghaladta a másik, a

rokon-görcsöt is, az antiszemitizmus unos-untalan elõvett

vádját: négy év hibát hibára halmozó kormányzása, a té-

nyek elhazudása, a megszorítások és azok álnokul idõzí-

tett közzététele, majd a botrányos Gyurcsány-beszéd

után azzal visszaütni, hogy „de felütötte fejét az antisze-

mitizmus veszélye” – nem csupán arcpirító valótlanság,

hanem önsorsrontó ostobaság is volt.

Ezután már csak az október 23-i hajnali és délelõtti rend-

õri provokációk, továbbá a törvénytelenül anonim rend-

fenntartók arcsérüléseket okozó gumilövedékei és festékes

vízágyúi kellettek, hogy egyre többen ráébredjünk: itt ele-

mi érdekek ütköznek. Ekkora önkényre, ennyi törvénytelen-

ségre csak nemzeti léptékû válasz adható. Hogy a megszü-

letõ formáció osztály lesz-e vagy csak párthívek milliós kö-

zössége, netán országos emberjogi kezdeményezés, nem tu-

dom. De hogy valamilyen összefogás kialakul, az biztos, hi-

szen a miniszterelnök nyughatatlan önmozgása napról-

napra köpüli a bajt. És elõbb-utóbb mindnyájunknak el kell

dönteni, hogy – függetlenül a mai pártok vonzásköreitõl –

a munkásság és a polgárság, avagy a Horthy-rendszerbeli

elõképeit durvaságával méltán felidézõ hazai nagytõkés-

nagybirtokos osztály oldalán állunk.        – PÁKOZDI IMRE
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8A BUDAPESTI STREET ART
a hónap nyertese

7A MAGYAR LIBERALIZMUS
a hónap vesztesei

Osztályharc
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ert hát, amint a néhány milli-

árd megtakarításért pár tucat

szárnyvonali járat megszün-

tetésével tovább sorvasztható vasúti

tömegközlekedés nyilvánvaló „piaci tõ-

kebevonásos megmentése”, valamint

„felvirágoztatása”, ha a nyereséges áru-

szállítást privatizálja a GKM – bölcsen

megtartva persze a magyar Állam ré-

szére a MÁV mai egészét is veszteséges-

sé tevõ személyszállítási ágazatot ma-

gában. Éppen így okította a jámbor

magyar polgárt Molnár miniszter-dok-

tor, hogy az Országos Mentõszolgálat

(OMSz) financiális problémái attól ja-

vulnak majd meg végképpen, ha a

veszteséges finanszírozású sürgõsségi

ellátást, mentési tevékenységet termé-

szetesen megtartja, ellenben a nyeresé-

ges betegszállítási feladatot gondosan

– teljes egészében – átengedi e szolgál-

tatásra már a ‘90-es évek eleje óta

ácsingózó piaci vetélytársainak. Világos

beszéd: hisz a reform-kommunista köz-

gazdasági újkánon szerint az Állam

mindenkor és mindenképpen rossz tu-

lajdonos. Fejére szól ki szót emel az Is-

ten-nélküli, ám e hiányosságtól csak

még fanatikusabb vallásos meggyõzõ-

dés ellen, miszerint a piacot Adam

Smith elméletének láthatatlan keze

kormányozza mérhetetlen igazságos-

sággal a köz, a szabadság és az egyenlõ-

ség érdekében. Méghogy Smith szabad

piaca idealizált elvont fogalom, szám-

talan egyenlõ résztvevõ-szereplõvel,

kérem? A monopol piacok pedig eleve

nem ilyenek, ráadásul a különleges fi-

nanszírozású egészségügyi szolgáltatási

piac finoman szólva speciális az alapo-

zó közgazdasági elméletek agórai, egy-

mással szabadon helyettesíthetõ egy-

szerû áruihoz képest? Ugyan ki hívná

fel – a jószerint – szabad tájékoztatási

funkciója nélkül egzisztáló sajtóval

megvert, alulinformált, magyar társa-

dalom figyelmét minderre? Milyen ér-

dekbõl? 

2005-ben a betegszállítás tortája,

mintegy 6 milliárd forintot tett ki, ösz-

szesen 3 millió szállítással. Ennek felét

még mindig a Mentõszolgálat végezte,

annak ellenére, hogy az azóta dolga

végeztével távozott Takács Zoltán sze-

mélyében a legnagyobb konkurens

betegszállító vállalkozás tulajdonosát

állította az élére a Magyarország Zrt.

igazgatósági tanácsa. Az OMSz telje-

sítménye még perverziókkal terhes va-

lóságunkban is természetes, hisz csak

a Mentõszolgálat rendelkezik valóban

országos hálózattal, és ugyancsak a

patinás altruista szervezetnek van a

feladat ellátásához szükséges kapaci-

tása. Az összesen 42 alternatív beteg-

6

A kérdés csak látszólag furcsa, lévén abban ugyancsak

hasonlít a két gazdasági ágazat, hogy a több évtizedes for-

ráselvonásból származó lepusztítás után is mindkét

terület óriás-cupákján lehet némi – s nem is túl sok –

hozzáértéssel nyereséges nyesedékes részeket találni, sze-

mezgetni. Bizonyára nem is véletlen, hogy a korrupciós

ügyekkel teli SzDSz (© Medgyessy Péter) mindkét terület

felügyelõ-irányítására oly lelkesedéssel vállalkozott.
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Miben hasonlít az egészségügy a vasútra?
Mentõ kérdés
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szállító vállalkozás 270 mentõkocsijá-

val jelenleg nem volna képes jelentõ-

sen tovább növelni piaci arányát. Ta-

kács ideje alatt amúgy is már több-

százezer esettel növelték részesedésü-

ket. Nem is szeretnék valójában a tel-

jes tortát, csak a mazsolákat szemez-

getnék ki belõle, ahogy az állami men-

tõsök régóta összegzik tapasztalatai-

kat. Errõl árulkodik, hogy noha a fel-

adatok több mint harmada fekvõ-

betegszállítás, a for-profit vállalkozá-

sok gépkocsijainak eleve csak mintegy

negyede alkalmas erre. Sürgõsségi

mentési munkára – amelynek a finan-

szírozása nem alkalmas nyereségter-

melésre – láthatólag egyáltalán nem

kívánnak vállalkozni. A Mentõszolgá-

lat ellenállásának gyökere hosszú évek

óta az, hogy nagy szüksége van gaz-

dálkodásához a nyereséges tevékeny-

ségre, amivel javítja eszközállománya

kihasználtságát is, lévén az éppen sza-

bad, illetve tartalék kocsijaival végzi a

betegszállítást. A Szent István napi tû-

zijáték tömegkatasztrófává alakulása,

valamint az azóta szinte napi gyakor-

lattá váló brutális rendõrattakok ala-

posan mutatják mekkora szükség van

a mentõk tartalék-kapacitására. A sé-

rültek ellátására és elszállítására ilyen-

kor az egész közép-magyarországi ré-

gióból Budapestre rendelik az ilyen

mentõjármûveket a többletfeladatok

pufferolására. A nagy állami szolgálta-

tó intézmények forráshiánya, legyen

az OMSz, MÁV vagy más szervezet

nem alapvetõen és kizárólag gazdál-

kodásuk hibájából származik, hanem

a sok év alatt elmaradt beruházások-

ból, a forráselvonásból, magyarán

alulfinanszírozásból. Úgy is fogalmaz-

hatunk: a nem pótolt amortizációs

veszteség hiányzik e rendszerekbõl.

Látványos eladósodáshoz vezetett

például a mentõknél, amikor meg-

szûnt a lengyel Nysa gyártása, és a jó-

val költségesebb Toyota kocsikra kel-

lett áttérni, jól érzékelhetõen lassult

le a jármûvek cseréje.

A Mentõszolgálat évtizedes célja,

hogy a rohamkocsi a baleset helyszí-

nére érjen 15 percen belül az ország

területén bárhol. Ez javarészt teljesül,

de mindenhol még mindig nem ga-

rantálható. A jelenlegi 219 mentõállo-

más csaknem harmadán nincs sürgõs-

ségi ellátásra küldhetõ esetkocsi.

Több komoly sérülttel járó baleset

esetén mégis nélkülözhetetlenek az

ezeken állomásozó tartalék jármûvek,

hisz segítségük nélkül a mentõorvos

csak a saját mentõjén tudná a leg-

szükségesebb ellátás után egyesével

elszállítani a traumatizált betegeket.

Nyár végén mégis a 828 mentõegység-

bõl 113 megszüntetése 700 fõ elbo-

csátása hangzott el a nagyobb takaré-

koskodás hivatkozásával.

Nagyon nehéz azt feltételezni, hogy

egy szakminiszter ne lenne tisztában

mindezen összefüggés jelentõsségével.

Még akkor is, ha helytálló volt az Index

értesülése a koalíciós egyeztetõ tárgya-

lások idejébõl, hogy a nem éppen

egészségügyi szakpolitikusként nyil-

vántartott Gyurcsány több ponton is

megfogta a kampányszlogenekkel ope-

ráló SzDSz-es tárcaje-

löltet bemutatkozásul.

Mindennek fényében

azt kell gondolni, a

megtévesztés szándé-

kával „nem bontja ki a

teljes igazságot” az

egészségügy-miniszter,

amikor elképesztõen

gátlástalan orcátlan-

sággal mondja a „kirá-

lyi” közszolgálati csa-

tornán a Pártkelte né-

zõi arcába, hogy az az

eltökélt célja, hogy az

ellátás minõségét ne a

rászoruló lakóhelye

határozza meg… Igaz,

igaz, ezt már nem a

mentõszolgálat megti-

zedelése kapcsán állí-

totta, hanem a gyógy-

szerforgalmazás teljes liberalizációja

ürügyével – persze a nyugati tapaszta-

latok alapján éppen olyan igaztalanul.

A Magyar Gyógyszerész Kamara nem

alaptalanul tiltakozik a húsbavágóan

fenyegetõ, tervezett intézkedések ellen.

Hisz a szerény vásárlóerejû kistelepülé-

seken a jelenlegi forgalmazási és lakos-

ságarányos patikamûködtetési szabá-

lyozás nyújtotta védelem nélkül közép-

távon már éppen nem az ellátás javulá-

sa, hanem romlása prognosztizálható.

Molnár doktor és pártja azonban nem

aggályoskodik emiatt, annál sokkalta

jobban motiválja õket az állami szol-

gáltatások körébõl kihasítható további

üzleti lehetõségek megszerezéséhez al-

kalmas stratégiai pozíciók elfoglalása.

A kormányfõ személye körül kitört

belpolitikai válságot is sikeresen hasz-

nálták ki. Október elsejei hatállyal a

mindennemû egészségpolitikai szak-

mai múltat nélkülözõ bankárra, Major

Zoltánra sikerült lecseréltetniük a mi-

niszterelnökkel a korábbi szocialista

kötõdésû és a több biztosítós modellel

kapcsolatban fenntartásokkal érzõ fõ-

igazgatót.                  – HOMO EXITUS

HIRDETÉS



yurcsány Ferenc 2005. decem-

ber 10-én a Demos Magyaror-

szág nevû baloldali pártiskola

rendezvényén azt találta mondani: az

ország legnagyobb tehertétele az, hogy

a magyar huszonévesek nem akarnak

külföldön dolgozni. „A magyar ember,

kérem szépen, az Istennek sem akar

megmozdulni. A lengyelek elindultak, a

litvánok elindultak, a magyarok nem in-

dultak el, a huszonévesek sem indultak

el. A fizikai mobilitás hiánya az egyik

legnagyobb tehertétele az országnak.”

DIPLOMÁS DILEMMÁK

A gyurcsányi okfejtés egyszerû megol-

dása a kormányzatra nehezedõ problé-

máknak. 2002-ben négyszázezer új

munkahelyet ígért az MSZP. A munka-

nélküliségi ráta mára 7,4 százalékra nõtt

a 2002. évi 5,6 százalékról. 2006. augusz-

tusi adatok szerint a pályakezdõ mun-

kanélküliek száma 44945-re, a nyilván-

tartott álláskeresõk száma 378 ezerre

tehetõ. Kritikus helyzetben vannak a 24

év alattiak, akiknek a 20 százaléka mun-

kanélküli. Berde Éva, a Corvinus Egye-

tem docensének tanulmánya szerint

egyre erõsödnek a frissdiplomások

munkaerõpiacának feszültségei. 1990 és

2004 között a pályakezdõ, diplomás

munkanélküliek aránya fokozatosan

növekedett, ami mára 10 százalék körü-

li értéket ért el. A diplomások közül el-

sõsorban a tanítók, a mezõgazdasági

mérnökök, a közgazdászok és a jogá-

szok találnak nehezen munkát. A pálya-

kezdõ fiatalok munkanélkülisége a leg-

súlyosabb munkaerõ-piaci problémák

közé tartozik. Ennek legfõbb oka, hogy

a felsõfokú intézményekbõl háromszor

annyi diplomás kerül ki, mint amennyit

a munkaerõpiac igényel. 

Hiába van csaknem 35 ezer tartósan

betöltetlen álláshely, a fiatalokat még-

sem alkalmazzák szívesen a vállalatok

vezetõi a munkatapasztalat hiánya mi-

att. Ráadásul, miközben a világon min-

denhol folyamatosan nõ a szakmunkás-

tanulók aránya, addig hazánkban a dip-

loma megszerzése lett a fiatalok fõ cél-

ja. A felvételizõk nem az elhelyezkedési

lehetõségek szerint választanak, sokszor

elõnyben részesítik a sláger-, illetve a jól

fizetõ szakmákat. Ezzel párhuzamosan

az utóbbi években egyre gyengült a

szakképzés presztízse. Egyre több fiatal

tanul tovább érettségit adó középisko-

lákban, majd a felsõoktatásban. A szak-

munkásképzésben a leggyengébbek

maradnak, és közülük is sokan lemor-

zsolódnak.

Ha valóban ilyen rosszak a kilátások,

akkor várható lenne, hogy a fiatalok tö-

megesen próbálnak külföldön szeren-

csét. Mégis, más kelet-európai nemze-

tekkel (lengyelek, litvánok) szemben a

magyarok nem mobilisak (Magyaror-

szágról 5250-en vállaltak munkát az

Egyesült Királyságban – ez az új tagál-

lamokból jelentkezõ munkavállalók alig

három százalékát jelenti). A KSH Migrá-

ciós elképzelések az unió küszöbén cí-

mû idei kiadványában arról olvasha-

tunk, hogy a 15–74 éves népesség 4 szá-

zaléka, mintegy háromszázezer ember

tartja elképzelhetõnek, hogy külföldön

dolgozzon. De ezen belül alig harminc-

ötezer fõnek komoly a szándéka, azaz

tényleges elõkészületeket is tett már a

kinti munkavállalás érdekében. A többi-

ek szándéka bizonytalan. A harminc

alattiak körében a kivándorlás gondola-

tával játszók aránya lényegesen maga-

sabb (közel 9 százalék) mint az idõseb-

bek körében. Ugyanakkor a harminc év

alatti fiataloknak csak kevesebb mint

egy százaléka tett már a megvalósítás
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Ezen a forró õszön már kevesen emlékeznek arra, mit is

javasolt kormányfõnk néhány hónapja az õt kritizáló vál-

lalatoknak és a fiataloknak, ha épp rosszkedvében volt.

Most utánanéztünk, a fiatalok mennyire vették számítás-

ba Gyurcsány ajánlatát a külföldi boldogulásra.

El lehet menni
Fiatalok külföldi munkavállalása



érdekében lépéseket. A középiskolások,

talán élettapasztalat hiányában, bátrab-

bak: 60 százalékuk tervezi, hogy néhány

hónapot, 47 százalékuk pedig, hogy né-

hány évet dolgozzon külföldön. Az úti

célok közül Nagy Britannia, Németor-

szág és az Egyesült Államok a legnépsze-

rûbb – derül ki a huszonháromezer di-

ák kikérdezésével készült felmérésbõl.

MENNI VAGY NEM MENNI

A fiatalok jellemzõen a középiskola

vagy a sikertelen felvételi után dönte-

nek a külföldi munkavállalás mellett, de

sokan a fõiskola, egyetem alatt halasz-

tanak egy-két szemesztert a kiutazás

idejére. A kiutazók másik nagyobb cso-

portja a diplomaszerzés után, ered-

ménytelen álláskeresés vagy rosszul fize-

tett munkahely esetén próbál szeren-

csét külföldön.

Andi (27) sokat gondolkodott, mi a

jobb megoldás: itthon maradni, ahol

biztos állása, otthona van, ahol a család-

ja és barátai élnek, vagy elindulni egy

idegen országba, ahol mindent elölrõl

kell kezdeni, ahol alkalmazkodni és meg-

alkudni kell. „A kiutazás oka egyszerû:

megismerek egy másik kultúrát, és ma-

gas szinten elsajátíthatom az angol nyel-

vet, amely ismerete nélkül Magyarorszá-

gon nem lehet igazán jó állást kapni” –

magyarázza a döntés okait Andi.

A jobb megélhetés és a kalandvágy

miatt vállalt külföldi munkát István

(27) is: „Elvégeztem egy fõiskolát, és azt

vettem észre, hogy szinte nehezebb

munkát találni egy diplomával, mint

egy szakmunkásképzõvel. Idegenforgal-

mat tanultam, és ezzel vagy el sem

tudsz helyezkedni a munkaerõtöbblet

miatt, vagy találsz munkát, de olyan

méltánytalanul alacsony fizetésért,

hogy abból nemhogy egy életet nehéz

megalapozni, de még megélni sem kön-

nyû. Végül Írországban vállaltam mun-

kát. Nagyon szeretem a hazámat, így

megígértem magamnak, hogy minden-

képp hazatérek néhány éven belül, és a

kint szerzett pénzt és egzisztenciát ott-

hon kamatoztatom”.

A külföldi munkavállalás népszerû

fajtái közé tartozik az au-pairkedés. A

szállásért, ellátásért és zsebpénzért cse-

rébe (ez adómentes) házimunkát vállal-

nak a fiatalok, amelybe természetesen a

bébiszitterkedés is beletartozik. Egyes

cégek önkénteseket szerveznek a világ

minden tájára. A jelentkezõ fiatalok pár

hét vagy hónap alatt az általuk kiválasz-

tott országban önkéntes munkát végez-

nek karitatív szervezeteknél, kórházak-

ban, természetvédelmi vagy egyéb ala-

pítványoknál, cserébe szállást és teljes

9

z orvosi egyetemisták kiéle-

zett helyzetben vannak. Ná-

luk általános a külföldi ál-

láslehetõség mérlegelése, de végle-

gesen senki sem akar máshol letele-

pedni. Egy felmérés szerint az or-

vostanhallgatók és a rezidensek 66

százaléka fontolgatja a külföldi

munkavállalást. Nagy kérdés, hogy

a kinti egzisztenciateremtést köve-

tõen mikor tudnak majd visszail-

leszkedni a hazai viszonyok közé –

sokuk tisztában van azzal, hogy ha

a szakmájában helyezkedik el, lehet,

hogy életre szólóan kint rekedhet.

A Magyar Kórházszövetség szerint

tartani kell a tömeges elvándorlás-

tól, hiszen az EU-tagállamok több-

ségében az orvosi bérek öt-tízszer

magasabbak a magyarokénál. Már

ma is sok a nyugati munkavállalás.

Csak orvosból az elmúlt évben öt-

százötvenen hagyták el hazánkat,

hogy nyugaton próbáljanak szeren-

csét. Az orvosok egy hétvégi ügye-

lettel többet keresnek, mint ideha-

za egy hónap alatt. Nyugaton tárt

karokkal várják õket, mivel az or-

vos- és ápolóhiány általános euró-

pai jelenség. Németországban 12-14

ezer orvosra és 20-30 ezer szakápo-

lóra lenne szükség, de óriási a szívó-

ereje Angliának és a skandináv or-

szágoknak is (Angliában az orvosok

40 százaléka külföldi). Idehaza 15-

20 százalékosra tehetõ az orvoshi-

ány, ami a fõvárosban 8-10, vidéken

20-30 százalék, a hiányszakmákban

(aneszteziológia, intenzív terápia,

patológia, radiológia, infektológia,

neurológia) pedig vészesen magas.

A szükséges 1500 helyett 850-880

fiatal végez évente a hazai orvos-

egyetemeken, a friss diplomások

negyede azonban nem is kezd or-

vosként dolgozni. A kivándorlók

helyére magyarul beszélõ ukrajnai

és romániai orvosok jönnek, ám a

Kamara szerint a külföldiek munka-

vállalását csak megfelelõ minõségi

kontroll mellett szabad megenged-

ni. Az EU-csatlakozás óta vonzóbb

az orvosi pálya, valószínûleg a sza-

bad külföldi munkavállalás miatt. A

csatlakozás után a túljelentkezés

hat és félszeresére nõtt az orvos-

egyetemeken.

Orvosok esete

A

folytatás
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ellátást kapnak. Egy ilyen nyaralás így

mindössze az útiköltségbe kerül. A ven-

déglátásban, a turizmusban, a mezõgaz-

daságban, iparban és egészségügyben

mindig vannak szabad munkahelyek

Nyugaton.

A hónapokra tervezett, de sokszor

évekig tartó külföldi munkát elvállaló fi-

atalok reményteljesen indulnak neki az

új lehetõségeknek. Természetesen szám-

talan elõkészületre van szükség, mielõtt

a fiatal külföldön vállalhat munkát. Ví-

zumok, engedélyek, igazolások, induló

pénzösszeg – Japánban például félmilli-

ós forintnak megfelelõ kezdõ tõkét kell

egy fiatal, külföldi munkavállalónak fel-

mutatnia. A bürokrácia útvesztõin túl-

jutva meg kell szervezni az utazást, a

szállást, és persze meg kell találni magát

a munkalehetõséget is.

„Ha valaki munkát vállal, mindenkép-

pen figyeljen arra, hogy legyen szerzõdé-

se, ami tartalmazza a bért, a munkavég-

zés helyét, a munkaidõt, azt, hogy a túl-

órát fizetik-e, vagy lecsúsztatható, a sza-

badnapok és a szabadságok számát, a

felmondás módját. Elõre állapodjanak

meg a bérben, az elvégzendõ munkában

és abban, hogy biztosítanak számára

szállást és ellátást.” – javasolja Andi. –

„Ha valaki hosszabb idõre szeretne kint

maradni, regisztráltassa magát a Home

Office-nál, és kérje meg a National

Insurance Number-t is. Ez olyan, mint

nálunk a TAJ-szám, nélküle több adót és

járulékot kell fizetni”. A szálláskeresésre

is ügyelni kell, mert a külvárosi lakások

olcsóbbak, de az útiköltség sokkal drá-

gább lesz, mondja István. „Az ügyintézés

itt kicsit macerás. Az ember mindig azt

mondja, hogy a magyar bürokrácia mi-

lyen siralmas, de az még biztosan nem

volt Írországban. A rendszerük bonyolult

és logikátlan. Nem is az intézés kompli-

kált, hanem az, amíg kideríted, hogy mit,

hol és miképp lehet megoldani”.

NYUGATI FÉLELMEK

Az uniós országok nem várták tárt ka-

rokkal az új tagállamok munkavállalóit.

Hiába számít a munkavállalás szabadsá-

ga az Unió egyik alappillérének, a ma-

gasztos ideált a nemzeti és a gazdasági

önérdek felülírta. 2004-ben az EU mind

a tizenöt régi tagállama bejelentette: a

korábbi ígéretek ellenére korlátozza a

csatlakozó országok polgárainak külho-

ni munkavállalását. 2004 elején elsõsor-

ban német és osztrák (vélhetõen a szak-

szervezetektõl eredeztethetõ) nyomásra

a tizenötök kezdeményezték, hogy a

csatlakozási szerzõdések tartalmazzák a

szabad munkavállalás átmeneti ideje

korlátozásának a lehetõségét, és a

2+3+2 (összesen hét-) évnyi megvonás

mellett döntöttek.

A kormányzati korlátozások mellett a

„bennszülöttek” sem örülnek maradék-

talanul a kelet-európai dolgozóknak.

Nem mindegyik munkáltató tartja be a

megállapodásokat, és akkor nehéz hely-

zetbe kerülhetnek a munkavállalók.

Andinak is voltak negatív tapasztalatai:

„Az angolok többnyire segítõkészek és

kedvesek a külföldiekkel. Persze, kicsit

más megítélés alá esnek a kelet-európai

„segédmunkások”. Sajnos eléggé kihasz-

nálnak bennünket, fõleg a vendéglátó-

iparban. Nekem a saját munkáltatóm-

mal voltak gondjaim. Nem fizették ki a

túlórát annak ellenére, hogy megígérték,

és az elõszerzõdés tartalmazta ezt. Bal-

káni körülmények uralkodtak a személy-

zeti szálláson (mindent ellepett a pe-

nész), és gyakran beleszóltak a magán-

életünkbe, a szabadnapokon is be kellett

menni a meetingekre. Nem teremtették

meg a munkavégzéshez szükséges nor-

mál körülményeket”. Andi hozzáfûzte:

ezek az õ tapasztalatai, és természetesen

vannak rendes munkáltatók is.

Istvánnak nincsenek különösebb

gondjai az írekkel. „Az emberek segítõké-

szek és kedvesek. A fiatalok viszont elég

ellenszenvesek. Õk viszont nem csak a

külföldiekkel azok, hanem az idõsebb

írekkel is. De természetesen ezt sem le-

het általánosítani. Õk sem ellenszenve-

sek, inkább csak tanulatlanok. Itt nem

annyira jellemzõ az etikett. Az emberek

egyszerûen élnek, még az üzletemberek

is minden gond nélkül köpködnek az ut-

cán és felteszik a lábukat az asztalra”.

Írország és Anglia megnyitotta kapuit

a keletiek elõtt. De a többiek rövid távú

elzárkózása kétélû fegyver: a nyugati or-

szágok is demográfiai problémákkal és

munkaerõhiánnyal küzdenek, így hosz-

szú távon el kell dönteniük, hogy euró-

pai vagy afrikai-ázsiai bevándorlókkal

akarják-e megoldani a fenntartható gaz-

dasági fejlõdést.

ISTENNEK SEM MENNEK?

Mi lehet a magyar helybenmaradás oka?

Az egyik legfõbb ok a magyar lakosság

alacsony szintû nyelvtudása. A tizenöt

éven felüli magyarok idegennyelv-isme-

rete az Európai Unióhoz csatlakozó álla-

mok közül a legalacsonyabb. A nép-

számlálási adatok szerint a magyar fel-

nõtt lakosság 19,2 százaléka képes ide-

gen nyelven másokat megérteni és ma-

gát megértetni. Ugyanez az arány jel-

lemzi az egyetemistákat is. Ezzel szem-

ben az Európai Unióban az idegen nyel-

vet ismerõk aránya 53 százalék.

Nem mindegyik munkáltató

tartja be a megállapodásokat
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Viszont, ha a magyar versenyké-

pesség a következõ 5-10 évben nem

tud növekedni, ha a gazdasági hul-

lámvasút miatt a fiatalok nem tud-

nak sikeres hazai jövõt tervezni, ak-

kor fennállhat a tömeges emigráció

veszélye. A kilátástalanság, a jövõbe

vetett hit elvesztése erõs lökést adhat

arra, hogy a magyar munkavállalók a

határon túl keressék megélhetésüket.

Elsõdlegesen természetesen a fiata-

labb nemzedék elvándorlásával lehet

számolni. A magyar demográfiai

helyzetet ismerve végzetes következ-

ményei lennének az ilyen irányú fo-

lyamatoknak. 

István szerint „otthonról minden

olyan nehéznek, elérhetetlennek tûnik,

de innen minden olyan egyszerûnek

hat. Tudom, hogy az emberek otthon

félnek. Félnek változtatni a biztoson egy

bizonytalanért, ami lehet, hogy boldog-

ságot és jobb létet hozna számukra.

Mert nem tudják, hogy másképp is le-

het és nem tudják, máshol hogy megy

ez”.

Külföldön élni és boldogulni persze

nem könnyû dolog. Sokan nem szeret-

nék évekre itt hagyni a családjukat, még

a jó kereseti lehetõségek reményében

sem. A magyarok országon belül sem

szívesen költözködnek egyik városból a

másikba a munkalehetõségek miatt. A

ragaszkodás és az érzelmek mellett az

átalakuló társadalmakra jellemzõ létbi-

zonytalanság is szerepet játszhat a ma-

radásban, bár a lengyelek és a litvánok

esete cáfolja ezt az elméletet. Anómiás

társadalmunk ez esetben konzervatív-

nak tûnik: ragaszkodunk gyökereinkhez.

István azt mondja: „Soha nem fogod

külföldön otthon érezni magad, mert

nagyon jól tudod, hogy emigráns vagy.

Nincsenek körülötted a legjobb baráta-

id és a családod. Van társaság, de ez egy

másfajta közösség. De aki mer, az nyer.

Én nyerni akarok. Addig maradok, amíg

jól érzem magamat és úgy nem érzem,

hogy elég pénzt gyûjtöttem ahhoz,

hogy utána hazamenjek és otthon bol-

doguljak, csináljak saját vállalkozást és

teremtsek otthont”.

Andi így nyilatkozik: „Nemrég jöttem

haza és a közeljövõben nem tervezem a

visszatérést. De ha vissza is megyek, egy

évnél tovább nem szeretnék kint ma-

radni, itthon szeretnék boldogulni,

mégiscsak ez a hazám.” 

– RAJCSÁNYI GELLÉRT

HIRDETÉS
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„Na, de dolgozzunk Barátaim, dolgozzunk, térjen vissza a rend

és a nyugalom ebbe az országba, és kormányozzunk, mert ez

a mi dolgunk, és van abból elég. (…) Gyerünk, Barátaim, mi

meg dolgozzunk, van itt dolog elég, tegyük a dolgunkat! (…)

Hát Barátaim, a mai kormányülésen nyújtjuk be a költségve-

tést – gyerünk, tegyük a dolgunkat! (…)Gyerünk, Barátaim,

tegyük a dolgunkat! (…) Ne késlekedjünk, tegyük a dolgun-

kat, Drága Barátaim!” 

Ezek voltak Gyurcsány Ferenc utolsó mondatai. Az elmúlt na-

pokban. A blogján. A következõkben mégsem a mániákus

kényszerbetegségekkel foglalkozunk, hanem annak jártunk

utána, hogy hogyan teszi a dolgát Gyurcsány Ferenc és kor-

mánya, egyáltalán hogyan mûködik most a magyar államigaz-

gatás. Gyerünk Drága Barátaim, ne késlekedjenek, olvassanak!

Államizgatás



Ó, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ, KÁCIÓ, 

KOMMUNIKÁCIÓ

Reform és megújulás. Fejlesztés és ki-

igazítás. Új Magyarország! Gyurcsány

Ferenc második kormányának megala-

kításakor túllépett a Száz lépés prog-

ramján. Olyan víziókat festett fel a köz-

tudomásúan hazudós miniszterelnök

kis hazánk könnygáztól ködös egére,

amelyre még maga Münchausen báró

is csettintene.  

No, de nem véletlenül ez a vehe-

mens kommunikációs víziógyártás. A

XXI. század a marketing, a briefek, a

trend, a PR, az átpozicionálás jegyében

született. Ebbõl a szempontból tehát

nem érheti vád a betegesen lotyaszájú

Gyurcsány Ferencet és kormányát sem. 

Az embernek Gyurcsányt hallgatva

határozottan az az érzése, mintha a mi-

niszterelnök kívülrõl, Szepesi György

módjára kommentálná saját kormánya

tevékenységét. Teljesen kimelegedve

szakért a szpíker állásból, közvetíti és

elemzi az eseményeket, a félidõben szé-

kében hátradõlve újabbnál újabb ötle-

tekkel gazdagítja a tanácstalan nézõ-

ket, aki a gyurcsányi határozottságot

látva elbizonytalanodik. Ennek az em-

bernek nem a pálya mellett kéne állnia?

Nem ezen az emberen kéne számon

kérni az elhibázott taktikát, a kapott

gólokat, a gyenge teljesítményeket? 

A gyurcsányi kommunikációs klón

az államigazgatásban a nyáron kineve-

zett Argentínából érkezett Szetey Gá-

bor. Aki jelenleg kommunikációs csa-

patával és egy zacskóval haknizza végig

a minisztériumokat. És a minisztériumi

munka hatékonyságáról tart elõadást a

köztisztviselõknek. A hallgatóság szá-

mara kötelezõvé tett elõadások egyik

csúcspontja, amikor Szetey kezében

nejlonzacskóval a közigazgatást a szu-

permarketek pénztár melletti csoma-

golójához hasonlítja. Végül megosztja

a köztisztviselõkkel a magánéleti válsá-

gát. A válófélben lévõ mestert ezekre a

túráira gyakran maga a miniszterelnök

úr is elkíséri.      

Persze nem lennénk korrektek, ha

nem számolnánk be arról, hogy az

Egészségügyi Minisztériumban  a meg-

növekedett jogszabályalkotás miatt ak-

kora volt a hajtás, hogy a kodifiká-

toroknak éjszaka is bent kellett dolgoz-

niuk. A nagyvonalúságáról híres, nagy-

papásan macsó Molnár miniszter úr,
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BATTHYÁNY LAJOS

(1848)

A már huszonhárom

évesen fõrendiházi

tag, birtokán ötven-

ezer eperfát ültetõ, gazdasági egylete-

ket létrehozó szabadelvû arisztokrata

az elsõ felelõs magyar kormány vezetõ-

je lett. Miután a gaz pesti csõcselék

agyonverte az ideiglenesen hazánkban

állomásozó labanc Lamberg nádort, a

nemes jellemû Batthyány a császárhoz

utazott, és visszaadta a megbízatását,

lemondott hivataláról. Ferenc Józsefet

a tett nem hatotta meg, így a forradal-

mat követõ konszolidáció idõszakában

kötél általi halálra ítélték, amit kegye-

lembõl golyó általira módosítottak.

TISZA KÁLMÁN

(1890)

A generális a Monar-

chia fénykorában

volt az ország elsõ-

számú vezetõje. Tizenöt év alatt õ és

mamelukjai úgy belakták a magyar

közéletet, mint a Kádár köpönyegé-

bõl elõbújt reformkomcsik az elmúlt

évtizedeket. Persze nem kérdés, hogy

kit választanánk. A ravasz Tisza a

véderõ-vita miatti szorult helyzeté-

bõl úgy vágta ki magát, hogy egy ha-

zafias gesztussal Kossuth állampol-

gárságáért szállt harcba, amit nem

tudott keresztülverni Ferencjóskán.

§
Lázadás
BTK 140. § (1) Aki olyan tömegza-

vargásban vesz részt, amelynek

közvetlen célja, hogy

a) az Országgyûlést, b) a köztársa-

sági elnököt, c) a Legfelsõbb Bírósá-

got, d) a Kormányt alkotmányos

jogköre gyakorlásában erõszakkal

vagy ezzel fenyegetve akadályozza,

vagy intézkedésre kényszerítse,

bûntettet követ el, és két évtõl

nyolc évig terjedõ; a tömegzavar-

gás szervezõje vagy vezetõje öt év-

tõl tizenöt évig terjedõ szabadság-

vesztéssel büntetendõ. 

(2) Aki lázadásra irányuló elõké-

születet követ el, bûntett miatt egy

évtõl öt évig terjedõ szabadság-

vesztéssel büntetendõ. 

(3) Nem büntetendõ lázadás miatt

az a résztvevõ, aki a tömegzavar-

gást önként vagy a hatóság felhívá-

sára az erõszakos cselekmények

megkezdése elõtt elhagyja.

Monnyon le!
A könnygázfelhõbe burkolt utcákon gyakran halljuk az

antidemokratikus hordák hangját, amint félelemkeltõen

azt harsogják: monnyon le, monnyon le. Utánajártunk,

hogy egyes kormányfõink miért váltak meg hivataluktól

az elmúlt 150 évben.



persze nem volt rest, a saját pénzén

rendelt pizzát az állománynak.     

Persze a Pénzügyminisztériumban is

nagy a sürgés-forgás a vizibivalybõr

táska körül. Valahogy le kell majd tolni

az emberek torkán, hogy az elmúlt

évek katasztrofális pénzügypolitikája

miatt a költségvetési terhek oly mér-

tékben növekednek, hogy egy magyar

munkavállalónak kb. 1-4 heti fizetését

kell bedobni a nagy közös levesbe.

Bocs. A nyugdíjasok sem örülhetnek

felhõtlenül, pedig még azt is elérték,

hogy egyre jobban hasonlítanak Napó-

leonhoz. Annyiban legalábbis, hogy

nekik is Tél tábornok lett a legnagyobb

ellenfelük. A jövõ évi büdzsében

ugyanis a fagyasztó gázár támogatás a

190 milliárd helyett 100 milliárd lesz. És

bár október 1-jén az utcai politizálás

miatt elmaradt a szokásos negyedéves

gázáremelés, annál nagyobb lesz a

meglepetés januárban. Szakértõi becs-

lések szerint a gáz ára akár 30%-kal is

drágulhat. 

MAGYARORSZÁG KFT

Kóka János nem véletlenül hasonlítot-

ta Magyarországot egy részvénytársa-

sághoz. Valóban, miért is ne vehetné át

az állam szerepét egy-egy Kft? Minisz-

tériumi forrásaink szerint a második

Gyurcsány-kormány megalakulása

után egyre komolyabb szerepet kap-

nak az államigazgatásban az ún. külsõs

cégek, kisebb nagyobb, Kft-k, Bt-k,

ügyvédi irodák, amelyek megbízási

szerzõdés keretében végeznek külön-

bözõ feladatokat. Vagyis az állami fel-

adatokat közpénzen magáncégek vég-

zik, miközben az állam közpénzen

fenntart ezeknek a feladatoknak a

megoldására egy hatalmas apparátust.

A teljesen bevett gyakorlatnak számító

több százezerért beszámlázó PR- és in-

formatikai cégeken túl, már megjelen-

tek a minisztériumok számára stratégi-

át gyártó, koncepciót író, sõt, törvényt

elõkészítõ, belsõ ellenõrzést végzõ cé-

gek is. Amelyekkel alapvetõen két ko-

moly baj van. Egyrészt így nagyon ne-

hezen érhetõ tetten az államigazgatás-

ban elméletileg szigorúan meghatáro-

t é m a
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Tisza ezután emelt fõvel távozott

posztjáról.

SZAPÁRY GYULA

(1892)

Most már tudjuk, ki-

tõl tanulta el

Medgyessy Péter az el-

lenség ünnepén való koccintgatás ma-

zochista gesztusát. A gróf úr 1892 no-

vemberében kényszerült megválni meg-

bízatásától, miután a 48-as Honvédegy-

lettel megkoszorúztatta Hentzi tábor-

nok szobrát, aki a budai Vár egykori pa-

rancsnokaként, annak 1849. májusi ost-

romakor a védtelen Pestet lövette. A ki-

robbanó botrány Szapáry bársonyszéké-

be került, ami nem lehetett meglepõ a

Milleniumra készülõ Magyarországon.

IMRÉDY BÉLA

(1939)

Abszurd közéletünk-

nek komoly törté-

nelmi gyökerei van-

nak. Érdemes felidézni Imrédy Béla

esetét, aki felkészült gazdasági szak-

emberként, a nyilasokat kordában

tartva kezdte kormányzását. Imrédy

idején hozták meg az elsõ bécsi dön-

tést is. Miután egyre jobbra tolódva

elfogadtatta az elsõ zsidótörvényt,

Bethlenék kiderítették róla, hogy

egyik dédszülõje zsidó származású

volt. Imrédyt így saját zsidópolitikája

buktatta meg. A volt kormányfõt

1946-ban kivégezték. Elõtte azt

mondta: késõn látta be, hogy meg

kellett volna maradnia bankelnöknek.

MEDGYESSY PÉTER

(2004)

A Kolozsváron felcser-

epedõ titkosszolgálati

rapper élete 2004-ben

érkezett útelágazódáshoz. Az események

újra átélhetõvé tették a shakespeare-i ki-

rálydrámák világát: a jószándékú, ámde

együgyû országvezetõt egy klasszikus

puccsal hátbatámadta becsvágyó taná-

csosa. A hórihorgas gaz cselszövõ rávette

a habozó országnagyokat, hogy engedjék

el a dadogó király kezét, majd a klán gyû-

lésével megválasztatta magát az ország

vezetõjének. Mivel európai szociálde-

mokratákról van szó, a méregpohár el-

maradt, sõt, Medgyessy azóta kedvenc

elfoglaltságának, az utazásnak hódolhat,

közpénzbõl.                                  – R. G.

Lonsdale sztori
Az utcai harcosok ruházatának elengedhetetlen kelléke a Lonsdale pulcsi. A ru-

hamárka szürreális kapcsolatot létesít az angol arisztokrácia és a kopasz szub-

kultúra között. Hugh Cecil Lowther, Lonsdale ötödik grófja szervezte az elsõ

kesztyûs bokszmeccseket Angliában. Lonsdale gróf 1891-ben a Nemzeti Sport

Szövetség elsõ elnöke lett. Az 1960-ban alapított boxruházati márka az õ tiszte-

letére vette fel a nevet. Az angol boxhoz köthetõ al- és félvilági körökben (lásd:

Blöff) divattá vált a Lonsdale, amit a küzdõsportokkal szimbolizáló, sokfelé ága-

zó skinhead mozgalmak is megszerettek. Olyannyira, hogy Németországban

lonsdalereknek is hívják a skineket. A németországi népszerûséget az is megala-

pozza, hogy a bomberdzseki alatt kilátszódó márkanév középsõ betûi (NSDA)

egy híján kiadják a náci párt rövidítését. A különbözõ ideológiájú kopaszok esz-

mei vitákat és néha dulakodást folytatnak egymással, hiszen a szélsõjobbtól

kezdve az antirasszizmusig, reggae-tõl a nemzeti rockig mindenfajta irányzatnak

megvannak a meggyõzõdéses hívei. De a Lonsdale-t mindannyian szeretik.

folytatás
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zott felelõsség kérdése. Hiszen egy

megbízási szerzõdésben nehéz az utóla-

gos számonkérés beépítése. Másrészt az

a baj, hogy így a minisztériumok két-

szer fizetnek. Egyrészt a köztisztviselõik-

nek, akiknek ez lenne a feladatuk, más-

részt a beszámlázóknak, akik természe-

tesen a miniszter úr, az államtitkár, a fõ-

osztályvezetõ, vagy az osztályvezetõ ba-

ráti köréhez tartoznak. Az utóbbi idõk-

ben, látva feletteseik

gyakorlatát, egyre alacsonyabb szinten

is mûködik ez a módszer.  

Mindeközben a rendszeresen meg-

alázott köztisztviselõi karban teljes lett

az elbizonytalanodás. Informátoraink

szerint gyakori, hogy a legapróbb dön-

téseket is a legfelsõ szinten akarják jóvá-

hagyatni, vagy egy másik minisztérium

illetékeseinek informális véleményét ki-

kérve hozzák meg. Elhárítva ezzel a

döntés felelõsségét.   

Gyurcsányék a kormány alakításkor

nagy csinnadrattával harangozták be a

Belügyminisztérium feloszlatását. Azt,

hogy a jogállami kereteket jobban szol-

gálja, ha a rendõrség az Igazságügyi Mi-

nisztériumhoz tartozik az önkormány-

zatoknak meg lesz egy saját miniztériu-

ma. Nos így utólag már látható, hogy a

jogállamiságot jobban szolgálta volna

és olcsóbb lett volna, ha azonosítóval

látják el a rendõröket.  Most már mind-

egy gondolhatnánk, ha híreink szerint

nem lenne az Igazsági és Rendészeti Mi-

nisztériumban az összes minisztérium

között a legjelentõsebb a káosz. Az át-

szervezésre 2007. január 1-i dátumot

kapott Petrétei úr, õ azonban az elmúlt

hónapokban inkább Gergényivel egyez-

tetett és az utcára figyelt. Mindeközben

hely és meghatározott hatáskör nélkül

mûködnek egyes fõosztályok. Az értel-

metlenek összevonást belsõ személyi

villongások is nehezítik. Sokakat az át-

szervezések miatt visszasoroltak fõosz-

tályvezetõbõl osztályvezetõvé.    

CSÍKOS ZÁSZLÓ

„Kapd el, kapd el, a köcsögöt! Csíkos

zászló van nála.” – felkiáltással gyûjtöt-

tek be egy Árpád-sávos zászlóval közle-

kedõt szeptember 20-án a Nyugatinál.

Szegény rendõrök, pedig már-már úgy

Zavargó arzenál
UTCAKÕ: A radikális tájépítészek az

utcakõ alternatív felhasználási mód-

szereit preferálják. Míg normális de-

mokráciákban hétköznapi polgárok

gyalogolnak rajtuk, a magyar zavar-

gók a véleménynyilvánítás új útjait

kövezik ki velük.

MOLOTOV-KOKTÉL: A tûzzel játszó

legények lángnyelveket dobtak a

rendõrök felé. Veszélyes játszma volt.

Az igazságot szolgáltató tüntetõkrõl

az igazságszolgáltatás fog dönteni.

BETONKEVERÕ: A barikád mellett

spontán hangszerként vették alkal-

mazásba a közeli építkezés betonke-

verõjét. A bádog ütemes, törzsi kon-

gatása kiválóan festette alá az ellen-

felek atavisztikus cselekedeteit.

T-34: T-34-est rekvirálni Budapest

utcáin ‘56 évfordulóján? Performance

a javából. A tüntetõk tanklopása az

év eseménye volt. Egy külföldi blog-

ger azt írta az eset kapcsán: nem

tüntetne egy kormány ellen, de azért

igen, hogy egy T-34-est szerezzen. 

KISOLLÓ: A rendõrség a Kossuth tér

kiürítését a sátrakban talált kisbics-

kák, kisollók és kenyérvágó kések mi-

att rendelte el. Mint mondták. ezzel

bebizonyosodott, hogy a tüntetés

elvesztette békés jellegét. Gratulá-

lunk.

PÉTANQUE-GOLYÓ: Mint kiderült,

a Kossuth téren lefoglalt életveszé-

lyes vasgolyók Pétanque-golyók vol-

tak, amikkel a permanens forradal-

márok múlatták az idõt napközben.

És mi lesz a gerelyhajítókkal?

Rohamosztagos

– egyenruhás

– felismerhetetlen

– lojális a Birodalomhoz

– kemény kondicionáláson esik át

– kérdés nélkül végrehajtja a

kapott parancsot

– parancsnoka: Palpatine császár

– leveri a lázadókat

– csapaterõben merész

– mûveleti területe: Kozmosz

– rendpárti

– fehér
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Rohamrendõr 

– egyenruhás

– felismerhetetlen

– lojális a Köztársasághoz

– kemény kondicionáláson esik át

– kérdés nélkül végrehajtja a 

kapott parancsot

– parancsnoka: Gergényi Péter

– leveri a lázadókat

– csapaterõben merész

– mûveleti területe: Kossuth tér

– rendpárti

– kék



tûnt, hogy a szõke nõk véglegesen lema-

radnak az intellektuális versenyfutásban

a rendõrökkel szemben. Sajnos

Gyurcsány Ferenc szeptemberi õszödi

beszédének nyilvánosságra kerülése óta

a rendõrség nem tudja megoldani a fel-

adatát. Az MTV székházát néhány kõvel

felfegyverzett suhanc néhány óra alatt

bevette. Kellemetlen. Majd a bosszúra

éhes állományt, akiket azzal hergeltek,

hogy néhány társuk meghalt a csõcselék

ostromában, kontroll nélkül engedték ki

az utcára. Akiknek több se kellett. Bol-

dog boldogtalant dobáltak be a rabo-

mobilba. A média és a politikai széljárás-

ra érzékeny bíró és ügyészi kar pedig ot-

romba módon tette hûvösre az utcán

összekapdosott embereket. Csak a ko-

moly médiavisszhang és az emberi jogi

szervezetek határozott tiltakozására en-

gedték ki végül õket. 

A figyelem középpontjába került bí-

rói ítéletek is elbizonytalaníthatják a jog-

ban igazságosságban és arányosságban

töretlenül hívõket. Míg az MTV székhá-

za elõtt dobálókat másfél-két éves letöl-

tendõ börtönnel sújtottak, addig a múlt

õsszel két és fél év letöltendõ fogház-

büntetésre ítélte a bíróság azt az autóst,

aki Érden egy buszmegállóban nyolc

embert ütött el még tavaly szeptember-

ben. Egyik áldozata meghalt. Az ügyész-

ség szerint a vezetõ lakott területen kö-

rülbelül 80 kilométeres sebességgel ha-

ladt, nem volt jármûvezetõi engedélye,

és az autónak nem volt mûszaki vizsgá-

ja. Az ember ezt a hírt összevetve a zen-

dülõk elleni ítéletekkel nem érzi az arisz-

totelészi osztó igazságosságot. Emellett

a fogdákból szabadultak történetei sem

emelik az állam tekintélyébe vetett hi-

tet. A bölcsész lelkünk megretten, ami-

kor azt hallja, hogy motozás címén a le-

vetkõztetett fogva tartottakat csak úgy

összerugdossák, miközben azzal biztat-

ják a földön fekvõt, hogy az ilyen szûz

seggeket nagyon szeretik ám odabent... 

MÛVELETI TERÜLET

A közelmúltbeli budapesti események

ismeretében lehetetlen szó nélkül el-

menni a demokratikus jogok egyik leg-

fontosabbikát, a szabad gyülekezés jo-

gát szabályozó törvénymódosítására irá-

nyuló, magától Gyurcsány Ferenctõl

származó javaslat mellett. A miniszterel-

nök a látszat kedvéért három jogi szak-

tekintélyt (köztük Tölgyessy Pétert) is

felkért a javaslat véleményezésére. Az

erõsen vitatott módosítás számos pon-

ton – pl. a rendezvényeknél idõbeli kor-

lát bevezetése, a környéken lakók védel-

me, tartós tüntetéseknél ismételt beje-
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Liberális Város
világváros építésében kissé

megfáradt Demszky Gábor-

ról sokan lemondtak már.

Rosszindulatú pletykák szerint a fõ-

polgármester – pártjához hasonlóan

– rég felélte liberális hagyományá-

nak tartalékait, kiégett, s tetteit már

rég nem az elvek, hanem az egyéni és

csoportos haszonszerzés motiválja

csupán. Demszky Gábor azonban

nemrég csattanós válasszal felelt e

kritikára. Fõnixmadárként feltámad-

va villantotta meg, hogyan is politi-

zál egy igazi demokrata a huszon-

egyedik század elején. Októberben

egy tollvonással oldotta meg Buda-

pest legégetõbb közlekedési problé-

máját, a fõvárost évtizedek óta gyöt-

rõ tömeges gazda- és traktorforgal-

mat. Sokan rebesgették, de Demszky

Gábor merte csak nyíltan kimondani

a szörnyû igazságot: a traktorok nem

csupán áldatlan állapotokat terem-

tenek a fõváros útjain, hanem fizika-

ilag is rettegésben tartják a lakókat –

már-már a fasizmus rémét felidézve

–, s ezért azonnali cselekvésre van

szükség. A gazdák ráadásul épp a

balliberális kormány ellen akartak

tüntetni, amit Demszky liberális po-

litikusként különösen etikátlannak

tartott, hiszen – amint arra az Index-

nek adott interjújában rámutatott –

a gazdák állami támogatásból vásá-

rolták a traktorjaikat. A fõpolgár-

mester példás gyorsasággal megho-

zott döntése nyomán így egy nap

alatt mintegy 150 „traktorral behaj-

tani tilos” tábla került felhelyezésre a

belváros felé vezetõ utakon. S bár e

táblát a KRESZ nem ismeri, a lényeg

a lényeg: Demszky Gábor bebizonyí-

totta, hogy a Liberális Város nyugal-

mát a liberalizmust hírbõl sem isme-

rõ mucsai jöttmentek nem zavarhat-

ják meg. A fõpolgármester

azokra az idõkre is emlékezett, ami-

kor a demokratikus ellenzék szimbo-

likus alakjaként szenvedte a pártál-

lam gumibotos-könnygázas rendõri

intézkedéseit. Ezért úgy döntött,

hogy a gyülekezési jogot, e kéthar-

mados törvényben rögzített fontos

demokratikus vívmányt egy fõvárosi

közgyûlési rendelettel fejleszti to-

vább – hiába, egy Liberális Városnak

a demokrácia védelmében haladnia

kell a korral. Az alkotmányosság pró-

báját minden bizonnyal kiálló rende-

let értelmében ezentúl a politikai

rendezvények esetében a fõvárosi

önkormányzat engedélyétõl függ

majd a színpadi és hangosító beren-

dezések felállítása. Hálával telt szív-

vel és izgatottan várjuk a soron kö-

vetkezõ rendeletet, amelynek értel-

mében Demszky Gábor személyesen

is bekérheti majd a politikai rendez-

vényeken felszólalók beszédeit, biz-

tosítandó, hogy a hallgatóságot kel-

lõen átjárhassa a Liberális Város

nyílt, toleráns szellemisége.

– BENKÕ LEVENTE

A

folytatás



lentési kötelezettség vagy a spontán de-

monstrációk feloszlathatatlansága – vál-

toztatna a jelenleg hatályos szabályozá-

son. A törvény módosításának ötletét

egyébként elsõként – pár nappal októ-

ber 23. elõtt – még Bene László országos

rendõrfõkapitány vetette fel a Kossuth

téri tüntetéssorozat kapcsán.

A gyülekezési törvény módosítására

a Gyurcsány-éra alatt elõször 2004

õszén, még a Bácsfi Diána-féle hiszti

alatt tették az elsõ javaslatot. Akkor a

szocialisták a rendõrségre bízták volna a

rendezvényeknek a „jogállami berendez-

kedés” elleni irányultságának mérlegelé-

sét is. A javaslatból szerencsére – az ért-

hetõ alkotmányossági aggályok miatt –

végül semmi sem lett. 

Még korábban, az uniós csatlakozással

egy idõben kivették a gyülekezési tör-

vény szövegébõl a közlekedés rendjének

aránytalan sérelmét, mint tiltási okot

(2003 decemberében a Medgyessy Péter

háza elé szervezett demonstrációt példá-

ul éppen erre hivatkozva tiltották meg).

A hatályos normaszöveg szerint ez csak

akkor volna már lehetséges, ha „a közle-

kedés más útvonalon nem biztosítható”.

Az más kérdés, hogy a gyakorlatban eme

enyhébb rendelkezést is igen „szabadon”

értelmezi mind a mai napig a rendõrség,

úgyhogy majdnemhogy az a helyzet,

mintha minden maradt volna a régiben.

Érdemes még a 2004. évnél egy kicsit

elidõznünk, ugyanis ekkor történt, hogy

az MVSZ október 15-re a Hõsök terére

szervezett megemlékezését a rendõrség

arra való hivatkozással tiltotta meg,

hogy – egy konkurens rendezvény miatt

– a helyszínen „mûveleti területet” alakí-

tottak ki. Mondanunk sem kell, hogy ez

a ma már közszájon forgó elnevezés

semmilyen, a rendõrség által alkalma-

zandó jogszabályban nem szerepel.

Ugyanezen a napon a Humanista Moz-

galom aktivistáinak tiltották meg, hogy

rendezvényt szervezzenek az Andrássy

útra, mondván, hogy a Fõvárosi Önkor-

mányzat által kötött kizárólagos haszná-

lati megállapodás miatt az nem minõsül

közterületnek, a gyülekezési törvény pe-

dig ugyebár csak a közterületen való

gyülekezésre vonatkozik. 

Ezen eseteket nem véletlenül ástuk is-

mét elõ, ugyanis a rendõrségnek mosta-

nában a Kossuth térrel kapcsolatban ki-

fejtett, nem kimondottan koherens érvei

kísértetiesen hasonlítanak a két évvel ez-

elõttiekre, azokat pedig már a maguk

idején is erõsen megkérdõjelezték külön-

féle politikai és társadalmi szervezetek.

Visszatérve a mostani módosításra, a

gyakorlatban jelentkezõ problémákat a
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Birodalmi arzenál
GUMIBOT: a klasszikus rendõri fegyver régóta ott figyel a vi-

lág yardjainak oldalán. Amíg nem kapunk az áldásaiból, addig

nem is tudjuk elképzelni, milyen fájdalmat okozhat ez a vas-

tag, kemény és fekete fallikus szimbólum, amihez anniyra von-

zódnak az erõszakszervezetek tagjai.

VÍZÁGYÚ: a szegény öreg, prosztatabeteg vízágyút hamar le-

amortizálták a Szabadság-téri nehézfiúk. A rendõri önérzet sú-

lyos megsértése lehetett, amikor egy férfi hátulról felmászott

a matuzsálemre, és egyszerûen elzárta a csapot. Talán ez is

okozhatja, hogy sokunknak állandóan a „locsolókocsi” kifeje-

zés jut eszünkbe a vízágyú helyett.

KÖNNYGÁZ: a tûzkeresztségen átesett belvárosi tömegek

egyre jobban akklimatizálódnak a könnygázhoz. Az elmúlt na-

pok eseményeinek abszurditását pedig mi sem példázza job-

ban,  mint az, hogy a budai középosztálybeli fiatalok a könny-

gáz elleni védekezés legjobb módszereirõl cserélnek eszmét

egy süti és egy cappuccino között a cukrászdákban. 

VIPERA: állati társához hasonlóan harapós jószág. Vasból ké-

szült teleszkópos bot. Pszichológusok szerint birtoklása a féle-

lemérzettel, vagy a biztonságérzet hiányával magyarázható. Tar-

tói jellemzõen a fegyvert hatalmi szimbólumnak tekintõ, önér-

tékelési zavarokkal küzdõ fiatal férfiak. És a rohamrendõrök.

SISAK: a Darth Vader  fejdíszére emlékeztetõ szerkezetek kö-

zös jellemzõje az egyformaság, vagyis nem lehet viselõiket

megkülönböztetni. Az új prototípust már ellátták számmal –

hátul. Nyilván, hogy az életveszélyes árpádsávos zászlókkal hõ-

börgõ tüntetõk elõl menekülõ, golyóálló mellénnyel, viperák-

kal felszerelt rendõrök felismerhetõek legyenek.

KARDLAP: „a kardlap használatára csak törvényi felhatalma-

zás van, a gyakorlatban egyáltalán nem alkalmazzák.” Bartha

Tibor mk. alezredes írása a Honvédelmi Minisztérium honlap-

ján, 2005. augusztus 4-ei keltezéssel. Mégis: a Horthy-érára em-

lékeztetõ fegyverrel ma már rendszeresen megseggelik a Köz-

társaság elsõ polgára ellen tüntetni merészelõket. Tehát szép,

konzervatív hagyományt élesztettek fel csend- izé, rendõreink.

RENDÕRCSIZMA: „S mindig, minden pillanatban meglesz a

gyõzelem izgalma, az az érzés, hogy ellenségen taposunk, aki

tehetetlen. Ha el akarod képzelni a jövõt, képzelj el egy csiz-

mát, amely örökké egy emberi arcon tapos”. O'Brien víziója az

1984-bõl.
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tartósnak és kitartónak ígérkezõ tünte-

tésekkel kissé zavartan szembesülõ kor-

mányzat úgy látszik maga is érzékelte, és

most gyorsan lépni kíván a (számára)

legmegfelelõbb szabályozás elfogadtatá-

sa érdekében. Rájöttek arra, hogy a ko-

rábban már alkalmazott, és fentebb már

ismertetett módszerekkel és érvekkel a

közvéleményt már nem tudják tartósan

megnyugtatni, és határidõ-tologatás ide

vagy oda, a Parlament parkolója sem

maradhat az idõk végezetéig „mûveleti

terület”.  A kérdés ezután csak az, hogy

vajon mennyire hangzik hitelesen példá-

ul a Parlament nemzeti emlékhellyé és

ezzel tüntetésektõl csaknem védetté

nyilvánításának ötlete egy olyan minisz-

terelnöktõl, aki ellen épp a Parlament

elõtt már vagy másfél hónapja folyama-

tosan tüntetnek. Ilyenkor bizony kilóg a

lóláb, és ilyenkor bizony a kies Minszk

felé kalandoznak el gondolataink, Euró-

pában ugyanis Gyurcsány Ferenc és bá-

dogprefektusa mellett jelenleg az világ-

szerte ünnepelt emberjogi harcos

Lukasenko elnök az egyetlen, aki a gyü-

lekezési szabályok machinálásával sze-

retné megrendszabályozni renitenske-

dõ ellenzékét.

AJÁNLAT 

Gyurcsány Ferenc november 3-i

blogjában arra bíztat mindenkit, hogy

„Közben arra bátorítok mindenkit,

hogy olvasson sokat. Nagyon sok írás

jelenik meg, és azt hiszem akkor já-

runk jól el, ha nem csak a kedvenc lap-

jainkat forgatjuk, én sem azt teszem.”

Na, ha ezt az írást valaki olvassa, vagy

netalán a miniszterelnök úr kezébe ke-

rülne, akkor lenne egy ajánlatunk.

Szóljon a Kókanak, a Petréteinek, a

Kunczénak és a Gergényinek nézzenek

ki egy jó idõpontot, amikor együtt el

tudnak utazni Minszkbe. A fizetéssel ne

fáradjanak, mi megígérjük kifizetjük, ha

õk megígérik, hogy nem jönnek vissza.

Õk is jól elszórakoztatják majd magukat

és mi is el leszünk majd valahogy.    

– NOVÁK TAMÁS, RUMI TAMÁS,

RAJCSÁNYI GELLÉRT
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GERGÉNYI PÉTER

Még a modern magyar

baloldal elõzõ nagy re-

ménysége, Medgyessy

Péter figyelt fel a tehet-

séges humanoidra a Tatuinon tett láto-

gatása alkalmával. Õ hozatta fel 2003-

ban a fõvárosba az eredetileg bádogpre-

fektusnak tanult Gergényit, aki ezt meg-

elõzõen a Köztársaság perifériáján fekvõ

kisbolygón sikeresen törte le a huttok

körében elharapózó fasizmust és tisztí-

totta meg a közéletet a szélsõjobboldali

gengszterek agresszív kisebbségétõl. Pé-

ter nagyúr csíkos öltönye október 23-a

óta Budapesten is a rend jelképe. Bár

már több éve itt él, a földi léttel még

csak most ismerkedik: nem látott még

például viperát. Egyes hírek szerint Péter

nagyúr vérének midiklorián-szintje még

Vadai Ágnesét is meghaladja.

H. GYÖRGY,

TANKSOFÕR

Nem másról van szó,

mint a Deák téri felke-

lõk páncélos parancs-

nokáról, aki október 23-án pontban

délután öt órakor a Városháza park

megindulási körletébõl észak-északke-

leti irányban csapásmérõ összpontosí-

tást vezényelt a Forradalmi Rendõrez-

red felsorakozott egységei ellen.

A Magyar Guderian a 47-49-es villa-

mos megállóján végigsöpörve elõbb

fotonjaira törette az útjába esõ, ám el-

lenállást nem tanúsító citylightot,

majd eldübörgött a Nyugati tér irányá-

ba.  H. György 65 éves, budapesti la-

kost azonban utolérte minden nagy

páncélos parancsnok rémálma: az ék

elõreszaladtával kellõ gyalogos támo-

gatás híján maradt, így aztán Péter

nagyúr locsolóautói a Bajcsy-Zsilinszky

út elején egy ügyes átkaroló hadmoz-

dulattal elvágták utánpótlási vonalait.

H. Györgyöt ezek után egyes hírek sze-

rint a Tatuinra hurcolták és jelenleg

bolygóelhagyási tilalom alatt áll. 

TOROCZKAI LÁSZLÓ

Sokoldalú személyiség

a Hatvannégy Várme-

gye Ifjúsági Mozgalom

ködös múltú és jelenû

egykori fõtáltosa. Merthogy nem akár-

milyen teljesítmény negyvennyolc óra

alatt lebonyolítani a szlovák naciona-

lizmus önfényesítõ erõfeszítéseit meg-

támogató egyszemélyes pozsonyi per-

formanszot, illetve lánglelkû szónok-

ként belecsapni a nagy magyar lecsóba

a Szabadság téren. Most éppen az

ópusztaszeri parasztházban tartandó

alkotmányozó nemzetgyûlés lóval ér-

kezõ küldötteinek ötletével igyekszik

közröhej tárgyává tenni mindazokat,

akik nem kérnek a magyar Tony Blair

morálteológiai eszmefuttatásaiból. Sa-

ját állítása szerint házi õrizetben van,

ahonnan sikerült megszöknie, hogy a

Várban tartott pre-alkotmányozó pre-

népgyûlés fõszónoka lehessen.

BUDAHÁZY GYÖRGY

Õ, aki bolondját járat-

ja mind Péter nagyúr

rohamosztagosaival,

mind az állítólag nyo-

mában lévõ egész magyar hírszerzõ kö-

zösséggel. A lassan már hónapok óta

körözés alatt álló géniusz hol ötszáz

rendõr elõtt mond beszédet a Kossuth

téren, hol a somogyi-pakisztáni határ-

vidék nádasaiból küldött hangüzene-

tekkel bombázza a Budapest különbö-

zõ terein összehívott alkotmányozó

nemzetgyûlések nagyérdemûjét. Leg-

utóbb egy erdõs területen símaszkban

válaszolt Pörzse Sándor médiamogul

kérdéseire, majd fapajzsokkal segítette

ki a november 4-i szabadság téri rendez-

vény résztvevõit.      – BENKÕ LEVENTE

Harcosok klubja
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oppenhága, Róma, Párizs,

München, Brüsszel, Basel, New

York, Los Angeles és San Fran-

cisco után végre Budapesten is látha-

tóak lesznek a figuralista mester alko-

tásai. Tizenöt, az utóbbi években fes-

tett nagyméretû vásznát állítja ki a ga-

léria, a tárlat a második alkalommal

megrendezendõ Mûgyûjtõk Éjszakáján

nyílik 2006. november 16-án. A kiállí-

tás december 16-ig látható.

Sándorfi István elsõ rajzait nyolc

évesen készítette, kispesti lakásuk ab-

lakából nézte, ahogy az orosz tankok

1956-ban bevonultak Budapestre. A

rajzok az orosz harckocsik ellen küzdõ

forradalmárokat ábrázolták. A szabad-

ságharc más szempontból is meghatá-

rozó Sándorfi életében: 1950-ben kém-

kedés vádjával letartóztatott édesapja

ekkor szabadul, a család a forradalom

leverését követõen elõször Németor-

szágba, majd Franciaországba emig-

rált. A festõ azóta is Párizsban él.  Igen

fiatalon, már 1973-ban a Párizsi Mo-

dern Mûvészetek Múzeuma (Musée

d’Art Moderne de la Ville de Paris) ál-

lította ki alkotásait, ettõl kezdve egye-

nesen ívelt felfelé pályája. Ezt követõen

nagy nevû francia, amerikai és belga ga-

lériák versengtek Sándorfi István mun-

káiért. A 80-as években az önarcképek

mellett már egyre gyakrabban festett

nõi aktokat és csendéleteket, melyek

1988-tól festményei fõ témájává váltak.

Talán sorsszerûnek is tekinthetõ,

hogy disszidálásától számítva majdnem

napra pontosan 50 év elteltével kerül

sor elsõ budapesti kiállítására. – A. B. A.

HIRDETÉS

A Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban a legnépszerûbb kortárs festõ-

mûvészek közé tartozó Sándorfi István alkotásait elsõ alkalommal tekinthetik meg a

mûkedvelõk Magyarországon novemberben a budapesti Erdész & Makláry Fine Arts ga-

lériában (V. kerület, Falk Miksa utca 10.). 
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UFi: Honlapja szerint Ön továbbra is

független fõpolgármester-jelölt. A követ-

kezõ négy évben ezek szerint annak te-

kinti magát?

Tarlós István: Errõl a Fidesz elnökét

kérdezzék meg. Úgy tudom, hogy pilla-

natnyilag ez az elképzelés. De nem gon-

dolom, hogy részletesen érdemes lenne

ma errõl beszélni. Sokkal fontosabb,

hogy elõttünk van egy négyéves ciklus.

Budapesten mentális változásra van

szükség a vezetésben, eredményeket

kell felmutatnunk. Erre koncentrálok.

UFi: A múlt hónapban választották

meg a fõvárosi Fidesz-frakció vezetõjé-

nek. Mi a célja új munkakörében?

T.I.: Még mérlegelem, hogy milyen vál-

toztatásokra van szükség. Szakmailag

mûködõ, nem zsigerbõl politizáló, vi-

szont határozott, következetes és fe-

gyelmezett frakciót szeretnék.

UFi: Milyen örökséget vett át?

Még nem ismerem pontosan az elõzõ

frakció belsõ mûködési szabályait.

Amennyire tizenhat évig regnáló kerü-

leti polgármesterként fel tudtam mér-

ni: a frakcióban eddig is tehetséges em-

berek ültek, de valamilyen oknál fogva

a Fidesz-frakció a fõvárosban nem tu-

dott eredményeket felmutatni. Kétféle

szempont érdekel: arányos emberi mû-

ködés legyen és eredmények. Ha nincs

egyik sem, az olyan mintha nem is len-

ne frakció. Most még tanulmányozom

a fõvárosi viszonyokat, hiszen nem tar-

tozom azok közé, akik csupán amiatt,

mert tizenhat évig polgármesterek vol-

tak, azt hiszik, hogy mindent tudnak a

városról. 

UFi: Mi lehetett az oka a Fidesz buda-

pesti kudarcainak?

T.I.: Kívülrõl úgy éreztem, hogy nagy

lehet a széthúzás a frakcióban. Nem a

jelenlegirõl beszélek, hanem a korábbi-

ról. Ebben tévedhetek, hiszen mint

tudják, én nem vagyok párttag. A szét-

húzást feltétlenül meg akarom szüntet-

ni. 

UFi: Miként lehet megszüntetni a szét-

húzást?

T.I.: A szép szó és a határozottság sze-

rencsés elegyével. 

UFi: Pártonkívüliként lehet eredménye-

sen és hitelesen irányítani egy pártfrak-

ciót?

T.I.: Nem gondolom, hogy nehezebb

így, sõt, bizonyos szempontból egy-

szerûbb. Attól nehezebb, hogy a pár-

ton belüli információk esetleg lassab-

ban szivárognak. De a pártban nem kí-

vánok szerepet betölteni, rám nem

kell a párton belül féltékenynek lenni,

én senkinek nem akadályozom a párt-

béli elõmenetelét, és nem kötnek

ugyanakkor azok az íratlan szabályok

sem, amelyek egy párton belül mû-

ködnek.

UFi: Azt mondta, hogy rendkívül ke-

mény partner lesz a frakció, amennyi-

ben nem lesz fogadókészség a fõpolgár-

mester oldaláról. Mit jelent ez a rendkí-

vül keménység?

21

t é m a

F
o

tó
: 
K

é
sm

á
rk

i 
P

é
te

r

A fõvárosi Fidesz-frakció vezetõje nem tervez jogi

lépéseket a folyamatosan felbukkanó gyanús budapesti

botrányok kapcsán.  Tarlós István fegyelmezett, nem

zsigerbõl politizáló frakciót szeretne, és azt is elmondta

nekünk, hogy szerinte a fõpolgármester megsértõdött,

amiért kerületi polgármesterként „ráijesztett” az önkor-

mányzati választáson. 

Beszélgetés Tarlós Istvánnal ambíciókról, keménységrõl és

változtatásokról

„Nem vagyok 
feljelentgetõ alak”

folytatás
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T.I.: A koalíció egyfõs többségben van,

amely nagyon törékeny. Megtanultam

praktikusan együttmûködni a szocia-

listákkal, bár soha nem leszünk elvba-

rátok. Az együttmûködés, a normális

hangnem Demszky Gáboron múlik,

ugyanis nem nekem van szükségem a

szavazatára, hanem neki lesz szüksége

a Fidesz és az én szavazatomra. Egyszer

sem kell õt megkeresnem.

UFi: Egyfõs többséggel is lehet irányíta-

ni. Mihez kell a fõpolgármesternek a Fi-

desz szavazata?

T.I.: A választási eredmény kötelez ar-

ra, hogy a fõpolgármester javaslatait is

támogassam, ha az a város érdekeit

szolgálja. A fõpolgármester azonban

úgy képzeli, hogy hivatalból, mérlege-

lés nélkül kell támogatni az elképzelé-

seit. Ez nem így lesz. Demszky Gábor

azt nyilatkozta, hogy majd a Tarlós Ist-

vánnak is meg kell tanulnia, hogy be

kell jelentkezni a fõpolgármesterhez.

Lehet, hogy a fõpolgármesternek is

meg kell tanulnia egy-két dolgot.

UFi: Ön az SZDSZ-ben kezdett politizál-

ni és Demszky Gáborral kifejezetten jó

viszonyban állt. Mi történt közben,

hogy most már az MSZP-t említi lehet-

séges partnerként?

T.I.: A fõpolgármester személyével

nem akarok túl sokat foglalkozni. Talán

negatív reakciókat vált ki belõle, hogy

kerületi polgármester létemre ráijesz-

tettem. Annak ellenére, hogy sikerült

megtartania a hatalmát, õ sértõdött

meg, nem én. Ez érdekes szituáció, de

tudomásul veszem. A szabad demok-

ratáktól 1992-ben kezdtem távolodni.

1990-ben Fidesz–SZDSZ közös jelölt

voltam, és a Fidesz az egyetlen párt,

amely a rendszerváltás óta támogat.

1994-ben elmondtam a kilépésemkor,

hogy a koalíciókötéssel az SZDSZ akko-

ra fordulatot tett, amely számomra

nem volt vállalható. Az MSZP-ben

több a nemzeti minimum, mint az

SZDSZ-ben.

UFi: Mi az Ön számára a nemzeti mini-

mum?

T.I.: Az ország szokásjogai, olyan érzé-

sek, mint a hûség és a hazaszeretet, a

történelmi tradíciók. Ez gyakorlatilag a

rendszerelvûséget jelenti. Számomra

teljesen életidegen az a szabálynélküli-

ség, már-már anarchikus felfogás,

amely az SZDSZ sajátja. 

UFi: Mit tud ellenzékbõl megvalósítani

választási programjából?

T.I.: Elõre lehet lépni, például a hiány-

zó közterületi rend kérdésében és a

hajléktalan-ügyet is megoldhatjuk.

Most úgy tûnik, mintha a fõpolgár-

mester is egyetértene ezzel. Majd meg-

látjuk.

UFi: A Combino-szappanopera kapcsán

a választások elõtt a fõpolgármester

Aba Botond BKV-vezért  nevezte meg

felelõsnek. Ön kit tart felelõsnek?

T.I.: Nem vagyok Keller László, nem va-

gyok egy összevissza rugdosódó, felje-

lentgetõ, bizonytalan alak. Az embere-

ket meghurcoló stílus távol áll tõlem,

ugyanakkor szakmai és politikai felelõ-

söket kellene találni ebben az ügyben.

Megkérdezzük majd interpellációban a

fõpolgármestert minderrõl. Amit

Demszky Gábor eddig Combino-

témában elõadott, az több mint ko-

molytalan.

UFi: A Siemens tényleg olyan jó, hogy

most egy újabb százmillió forintos pá-

lyázatot nyerhet a metrótechnológiá-

ban Budapesten?

T.I.: Nem ártana átláthatóbbá tenni a

fõvárosi közbeszerzési eljárásokat. Ez a

fõpolgármesternek is érdeke. Talán

nem volt elég ideje és energiája erre

odafigyelni.

UFi: Ön nem tesz feljelentéseket, de

örökölt feljelentéseket az elõzõ négy év-

bõl. Folyamatban van két nyomozás, az

egyik az útfelújítások PR-ügyében, a

másik az FKF benzinszámláival kapcso-

latban. Mit tervez?

T.I.: Mint az ellenzék vezetõje, abban a

szerencsés helyzetben vagyok, hogy

nem tudok aktívan részt venni az ilyen

ügyekben.

UFi: Dehát itt adóforintokról van szó.

Mit tesz, ha a hatalom el akarja kenni

a korrupciógyanús ügyeket? 

T.I.: Nem tehetik meg, ha ezek a kérdé-

sek jogi útra terelõdtek. Legfeljebb

nem reagálnak rá, de ez a fõpolgármes-

ter baja, nem az ellenzéké.

UFi: Ha gyanús körülmények akadnak,

akkor sem tesz feljelentést? Például nem

létezõ metróvonalnak végeznek egyesek

évek óta százmilliós PR-kampányokat

közpénzbõl.

T.I.: Nem tudom, hogy miért terelik a

kérdéseket ennyire a feljelentések irá-

nyába. Nyilván lehetnek olyan helyze-

tek, amikor egy választott önkormány-

zat választott vezetõje, mint annak az

önkormányzatnak az elsõ számú fele-

lõse nem tudja elkerülni, hogy jogi lé-

péseket tegyen. Egyszer kerületi pol-

gármesterként is szembetaláltam ma-

gam egy ilyen helyzettel, amikor vala-

kik eltüntették az önkormányzat ér-

Lehet, hogy a fõpolgár-

mesternek is meg kell 

tanulnia egy-két dolgot 



tékpapírjainak egy részét. Az elsõ szá-

mú felelõsnek kell ilyenkor döntenie,

hogy megteszi-e a jogi lépéseket. Álta-

lában nem az ellenzék vezetõjétõl vár-

ják el, hogy feljelentsen. Az ellenzéknek

azon kell gondolkodnia, hogy mit tesz,

ha ilyen helyzet alakul ki, és az önkor-

mányzat vezetõje nem megfelelõen jár

el.

UFi: Közvéleménykutatások szerint a

fõpolgármesternek magas a „korrupciós

indexe”. Önt tisztábbnak tarják.

T.I.: Ismerem ezeket a felméréseket.

Jólesik, hogy a közvéleménykutatások

alátámasztják azt, hogy 1990 óta én a

közérdeket tartom a legfontosabbnak,

és a lelkiismeretem tiszta. 

UFi: Napról napra tovább süllyed a

BKV. Ellenzékbõl mit lehet tenni a tönk

szélére juttatott fõvárosi tömegközleke-

désért?

T.I.: Hozzá kell fogni a BKV alapvetõ,

komoly átszervezéséhez. Ez még min-

dig a fõváros cége. Elfogadhatatlan,

hogy a fõváros még tíz százalékos mér-

tékben sem finanszírozza a saját cégét,

és üzemeltetésre egy fillért sem ad. 

UFi: Van-e konkrét javaslatuk errõl a

Fõvárosi Közgyûlés számára?

T.I.: Ez a frakció közös döntését igény-

li, de valószínûnek tartom, hogy a hely-

zet felmérése után elõállunk egy, a

BKV-ra vonatkozó elõterjesztéssel.

UFi: Az elmúlt években a Fidesz buda-

pesti terveit leginkább az Új Budapest

Központ fórumain jelenítette meg,

amelynek rendezvényein a Fidesz elnö-

ke is számos alkalommal felszólalt. Ho-

vá lett az Új Budapest Központ?

T.I.: Valószínûleg sokan azt gondolják,

hogy ez egy valóságos cég lehetett, de

ez nem így van, viszonylag szûk appa-

rátussal rendelkezett. Cselovszki Zol-

tánról a szakmai véleményem nagyon

pozitív és rendszeres szakmai kapcso-

latban vagyok vele. Ennek a program-

nak sok eleme felhasználható és meg-

próbáljuk megvalósítani ezeket.

UFi: Egyetértett a Fidesz Kossuth téri

demonstráció-sorozatával?

T.I.: Minden ellenzéki párt megpróbál-

ja kihasználni, ha a kormány súlyosan

hibázott. Márpedig ez a kormány sú-

lyosan hibázott. Nem alkotmányelle-

nes és nem jogszabály-ellenes, amit a

Fidesz tett. Nekem bõven belefér az al-

kotmányos keretek közé, ha egy ellen-

zéki párt üti a vasat.

UFi: Milyen napirenddel készülõdik a Fi-

desz elnökével tervezett találkozójára?

T.I.: Az elnök úrral rendszeres konzul-

tációt képzelek el. Megállapodásainkat

az utolsó szóig betartotta. Valószínû-

nek tartom, hogy kötünk egy megálla-

podást a frakcióvezetés négy évére. Az

eddigi szokásokkal ellentétben ugyanis

a frakció négy évre választott meg és

nem egy évre.

UFi: Minek tulajdonítja ezt?

T.I.: Ezt kérdezzék meg tõlük. Ám a

frakcióvezetés nem olyan, mint a pol-

gármesteri cím, amely

négy évig érinthetetlen.

Nem ez az egyetlen ok,

de egy évre nem is vál-

laltam volna. Volt pol-

gármesterként is tu-

dom, hogy fél évig tart,

amíg egy munka igazá-

ból beindul. Hat hónap

alatt pedig nem lehet

semmit eredményként

produkálni, különösen

akkor, ha sok mindenen

változtatni kell. A frak-

ción belül is bizonyos

szokásjogokhoz hozzá

kell nyúlni. Én egyéb-

ként nem akartam frak-

cióvezetõ lenni, ez nem

szerepelt a terveim kö-

zött. Kifejezetten meg-

találtak engem erre a

pozícióra.

UFi: Az új frakció kereste meg, hogy ve-

zesse õket, vagy a Fidesz elnöke?

T.I.: Alapvetõen az elnök úr, de a frak-

ció egységesen egyetértett vele, és úgy

éreztem, hogy nem kizárólag és csak

azért, mert Orbán Viktor kéri. Nyilván

azért is, de talán nemcsak azért. Nem

voltam teljesen ismeretlen elõttük.

Nem mindenáron akartam frakcióve-

zetõ lenni. Bizonyos feltételek teljesülé-

se szükségesek ehhez.

UFi: Tizenhat éven át vezette a harma-

dik kerületet. Nem hiányzik Óbuda?

T.I.: Nagyon sok embert megszerettem

ott. Lélekben is otthon voltam, ál-

momból felébredve is tudtam, hogy mi

a teendõ, ha egy váratlan helyzettel ke-

rülök szembe. Hazudnék, ha azt mon-

danám, hogy nincs bennem nosztalgia.

Életem talán legszebb tizenhat éve

volt, azokkal a fölényes újraválasztá-

sokkal. Ugyanakkor már egy-két éve el-

határoztam, hogy a kerületi politizálást

nem folytatom. Fáj a szívem, de nem

bánom, hogy így döntöttem.

– NÉVAI GÁBOR, 

SKRABSKI FRUZSINA

HIRDETÉS

Nem ártana átláthatóbbá 

tenni a fõvárosi 

közbeszerzési eljárásokat
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ARCOK

A laphoz van pénz (most ne lenne?),

olyan ember viszont, aki akár kettõ

egyeneset tud rúgni egy mondatba, va-

lahogy nem terem minden FIB-bulin.

Pedig, mint tudjuk, elképesztõen jó

bulijaik vannak. Tehát keresni kell.

Celebet. És/vagy alter-celebet, az még

jobb. Bakáts Tibor Settenkedõ volna az

egyik. Arról, hogy õ szellemi ember-

ként hogyan kerül ide, inkább csak ke-

veset – olyan szintû csalódást okozott,

hogy a tény méltatása átfutna minden

terjedelmi korláton, plusz megbántani

se szeretnénk, mert ha a hazai értelmi-

ségi sztárvilágban mindenki csak fele

annyira volna hiteles, mint õ, akkor

nagy baj nem lenne. És oké, ismerjük az

újságíróberkekben az ún. néger-jelensé-

get, még azt se mondjuk, hogy nem

természetes, ha más írja meg a celeb

cikkét, de az a szomorú sejtésünk van,

hogy ezt a keresztelõjánosos cikket

tényleg BTS írta. A másik arc Czutor

Zoltán. Czutor a Nyers együttessel tíz

éve még az év legjobb magyar lemezét

állította elõ, a Nyers vergõdésének is

voltak szebb pillanatai, de Czutor új

együttese is jó. A magyar könnyûzené-

nek ilyen alkotóra volna szüksége. Ha

csak ilyen lenne. De Czutor nyalt már

végig pénzes bránert, ami ráadásul nem

is lett olyan édes, mint amilyennek tûnt,

hiszen egy fél ország és az egész zenei

szakma elõtt égette magát, amikor a BB-

ház egyik lakójáról (atyaúristen! bizo-

nyos) Popeye-rõl írt számát reppelte el

(„Popeye! Nem egy tucatsrác, nem egy

tucatsrác!”) a TV2 reggeli mûsorában.

Popeye kiesett, és visszatért a cukrász-

szakmába, Czutort meg még hetekig

szívatták a zenész kollégák a világnagy

cumi miatt – és hónapokig a háta mö-

gött. Szóval Czutor is itt van, ugyanúgy

fõmunkatárs-titulussal, mint BTS. És

ugyanúgy habos rizsát ír, bár õ izzadság-

szaggal, míg Bakáts kisujjal, az ismert

haknicikk-írási asszociációs ugrások

mentén. Ehhez jön még a baloldali fiata-

loknak a kapitalizmus csodáiról mesélõ

Geszti Péter, aki ad egy nulla tápértékû

interjút. Nem azért nulla tápértékû,

mert nem szeretjük, hanem mert egy-

szerûen nem hangzik el benne egyetlen

állítás se – tipikus rendelt szar, az se ki-

zárt, hogy Geszti cégének hatodik szö-

vegírója írta fejbõl az egészet. Nos, ezek

a nevek alkotják elsõ körben a Fiatal Bal-

oldal trendi közéleti kánonját.

SZITANYOMAT

Na és honnan a cím? Úgy ültem a cikk-

nek, hogy fõleg Che Guevaráról írok

majd a lap ürügyén. Õ azonban onnan

nézve tiszta hõs, innen nézve egy szo-

ciopata terrorista, annak meg semmi

értelme, hogy próbáljam egyeztetni a

kettõt, netán kifejteni valamelyik olva-

satot. Ami izgalmas, nem ennek a pla-

kátembernek a személye, hanem hogy

miként találták meg éppen õt a balol-

dali hagyományokat egyre kétség-

beesettebben keresõ baloldali fiatalok.

Hát úgy, hogy néhány éve még, még a

retró-lófasz elõtt trendi volt Che-

pólóban flangálni a Ráday utcán. Most

már nem trendi, de az elmúlt néhány

évben nem született újabb baloldali
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A közlélek mûveleti területének egy beazonosítatlan

pontján létezik az a (nem ördögtõl való) vélekedés, hogy

a baloldali újságírás színvonala Magyarországon mérföl-

dekkel a jobboldali fölött áll. Az állítás igazolására több

érvet lehetne hozni, mint kevesebbet – de vannak elbi-

zonytalanító helyzetek. Ilyen az, amikor a Fiatal Baloldal

maga akar teremteni (nyilván, mert hiszen mi mást akar-

na) egy sajtós-gondolkodós holdudvart. Írunk a Che

Guevara magazinról – és dehogyis csak arról.

Lapot indított a Fiatal Baloldal

Nagyon keresik
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hõs, úgyhogy a FIB maradt a kábé

1999-es divatnál, és sajnos nem fogják

fel, hogy ugyanúgy divat volt, mint a

Tisza-cipõ, ami ennek a hosszú mon-

datnak a végére szintén ciki lesz. Na

tessék. Che Guevara egy póló – vagy

még az se: egy szitanyomat-sablon.

Tinimajmok meg nyersegyetemisták

az elsõ évben még hordogatják, de az-

tán szevasz. Ha meg nem póló… akkor

tényleg egy szar terrorista. Egy izgága

pitbull, aki addig rángatózott Castro

mellett az emelvényen, míg végre neki

is kínos lett. De Fidel, forradalom, for-

radalom, bazmeg, érted? Gyõztünk,

Che, álljál le. De a forradalom,

bazmeg, Fidel, ne csináld. És így tör-

tént, hogy Fidel elküldte Che-t Guine-

ába, ahol már a reptéri transzferben

kukákat kezdett borogatni, majd miu-

tán senki sem csatlakozott hozzá, azt

mondta: hülyék vagytok ti, gecik – és

továbbállt Angolába, majd Kongóba,

ahol szintén forradalmat akart csinál-

ni, de az emberek csak pislogtak rá,

nem érdemelték meg az õ nagy szán-

dékát („nem lehet felszabadítani egy

országot, ha az nem hajlandó ezért

küzdeni” – írta haza Castrónak). Végül

a kongói vezetés szólt Fidelnek, hogy

vitesse már el haza a picsába ezt a

gyújtogatót, aztán jött a repülõ, és

Che, kis kubai benyugtatózás és kény-

szerzubbony után leszállt Bolíviában,

hogy ott csináljon forradalmat. Nem

sikerült, kinyírták. Hogy mítosz lett

belõle, a dél- és közép-amerikai politi-

kai és társadalmi állapotok miatt ért-

hetõ – de hogy ezt a mítoszt nem az õ

nagyszerû személyisége váltotta ki, az

biztos (Che-rõl készültek kiváló elme-

kórtani tanulmányok is…). Az a gond

ugyanis, hogy ez az ember, akit (remél-

jük, hogy csak a pólódivat okán) a fia-

tal baloldaliak kitûzõnek használnak,

valójában semmivel sem volt különb

azoknál az idiótáknál, akik minap tan-

kot kötöttek el a belvárosban – ill. egy

dologban talán: hogy õ egy szép belö-

vést is elhelyezett volna az Anker-

palota oldalán, netán nyomott volna

egy géppuskasorozatot, és hogy a nép

vagy a rendõrök közé, az neki is mind-

egy lett volna. Sajnos ez van. Sajnos ez-

zel nem lehet vitatkozni. Például az

egész rendpárti újbaloldalnak, annak

vezetõinek, holdudvarának mérhetet-

len szerencséje, hogy most nem él Ma-

gyarországon. Lehet, hogy õ is a

kõkapitalista Gesztivel kezdené.

BÁJOS

Ami különösen bájos, hogy a szerkesz-

tõk (haha!) kétségbeesetten próbál-

nak a magyar történelemben is korai

baloldali hagyományokat találni. Így

hát eljutnak Budai Nagy Antalig, aki,

mint írják, azzal együtt, hogy nem tu-

dott róla, az elsõ baloldali mozgalmár

volt. És hozzáteszik: elvtárs. Aztán két-

oldalas fényképet mutatnak be

nókomment-jelleggel a Szoborpark

két szobráról – amirõl még mindig

nem tudom eldönteni, hogy média-

hekk-é vagy komoly, de az a sejtésünk,

hogy sajnos inkább komoly. És nem

értjük. Tényleg nem értjük, hogy ezzel

most a FIB mit akar prezentálni: azt-e,

hogy jó volt azoknak a szobroknak a

korszaka, azt-e, hogy magas mûvészeti

értékû alkotások azok, azt-e, hogy

szép az a fénykép – mindez nagyon el-

gondolkodtató. Bajban van a baloldal,

ha a szocializmus eszméjének születé-

se elõtti hagyományait keresi. Például

gyönyörûen ki lehetne egyezni Petõfi

Sándorban. A jobboldal nem ágálna ez

ellen, tényleg nem – a költõ életmûvé-

vel nem lehet vitatkozni, és most nem

tippet akarunk adni, de ott van példá-

ul rengeteg klasszikus irodalmárunk.

Hát mi a bánatnak akarnak a fiatal

baloldaliak tovább nyújtózni, mint

ameddig érdemes? Nem nevetséges az

1437-ben kivégzett Budai Nagyot ba-

los hõsként beállítani? Eljutnak-e va-

jon a kor klerikális reakciója ellen fellé-

põ pogány Vatáig? Hogyan foglalnak

állást a Koppány–István vitában? Kop-

pány volt a hagyományõrzésébe bele-

õrült árpádsávos fasiszta, míg István

volt az EU-val jó kapcsolatokat ápoló

reformer? Vagy Koppány is a klérus ha-

talmát akarta megtörni – míg István

volt, aki nem volt hajlandó elhatáro-

lódni a papi túlkapásoktól? Miért akar

a magyar baloldal tizenkilencedik szá-

zadinál korábbi elõképet? És az elké-

pesztõen jó bulikon a kibaszottul jó

csajokkal vajon errõl is eszmét cserél-

nek-e? Na nem – itt csak azok a 

kölykös hagyományok folytatódnak,

amelyben az ifi a király, aki tegezi a

párttitkár elvtársat, akinek már szõrös

a lába, aki jól tanul, jól sportol, egy

kézzel is megköti az úttörõ-

nyakkandõt, és állítólag igazi óvszer is

van a zsebében. De hogy dugott volna,

az még csak érzõdik rajta.

Mellesleg a lap nincs szerkesztve, és

nehezen olvashatók a címek. De hajrá.

– K. P.

Fidel elküldte Che-t 

Guineába, ahol már a reptéri 

transzferben kukákat 

kezdett borogatni
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SZÓ FENNAKAD

Miért ilyen zöld itt a fû? – kérdezi a

kolléga két perccel azután, hogy az au-

tópályán átsuhanunk Ausztriából Né-

metországba. Az egykori határt csak

egy jellegtelen tábla és húszéves emlé-

kem jelzi: itt, ennél a lankánál szalon-

náztak honfitársaink egy Zsiguli meg-

terített motorháztetejérõl az 50 dollá-

ros valutakeret idején. Kölyökként néz-

tem a korai magyar vendégmunkáso-

kat, akik jó étvággyal szelték a veknit

és falatoztak a kemping-sámlikon. De

nincs idõm elmélázni a változáson és

változatlanságon, mert egyszercsak

elénk tárul a Münchent övezõ csodála-

tos hegylánc, és eláll a szavunk.

Egyáltalán: Bajorország az a hely,

ahol az embernek folyton eláll a szava.

Nem azért, mintha nem tudna kom-

munikálni a helyiekkel (a legkisebb fal-

vakban is beszélnek angolul) hanem

mert minden itt eltöltött nap tartogat

valami kellemes meglepetést. Azt,

hogy milyen jó helyre érkeztünk, már

vidéken érezzük, az életteli, virághe-

gyekkel agyondíszített, nyomasztóan

gazdag falvakban, ahol a ház kertjében

csendben nõ a GDP, egészen az égig.

Bajorországnak sok szép városa van, de

a tartomány lelke a falu: ez látszik a tö-

kéletes infrastruktúrán, a hatalmas és

kényelmes, ám mégsem hivalkodó bir-

tokokon és az aprólékosan kiépített

turizmuson. Ha ezt szeretni kispolgár-

ság, akkor kispolgár akarok lenni. Most

viszont a fõvárosba megyünk, irány

München!

NÉMETORSZÁG LATINJAI

Elsõ benyomásunk a Bajor Szabadál-

lam központjában megerõsíti ezt az ér-

zést: itt nem a város ette meg a vidé-

ket, hanem mindez fordítva történt. És

ez jó. Az emberek – köztük a külföldi-

ek is – bajor népviseletben közleked-

nek mindenfelé. Ami akkor is szembe-

tûnõ, ha éppen az Oktoberfest zajlik.

(Hány magyar népviseletet láttunk a

BNV-n vagy a Szigeten?) Fiatalok és

idõsek egyaránt feltûrt helyi nadrág-

ban sétálgatnak, és nem a skanzen felé.

Ami bajor, az nem kínos, sõt. Nem har-

sányság, inkább rendíthetetlen maga-

biztosság érzõdik ebbõl. Sokáig mére-
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München, a harmónia hazája

Meseország habbal

Sörtenger – 
A legendás
Oktoberfest

z idén 173. (!) alkalommal

megrendezett népünnepély

méreteiben és hangulatában

Las Vegas forgatagát idézi, Németor-

szág egyik leghíresebb rendezvénye.

Gigantikus vurstli és sör-kánaán, ahol

a sörgyárak óriási-sátraiban a nagyobb

asztalokat évekkel korábban lefoglal-

ják a cégek és a magánszemélyek. Ér-

demes korán érkezni, mert délután a

legtöbb sátorra kikerül a stop tábla. A

csak literes kiszerelésben kapható kor-

sók a híres „Maß” mellé perecet érde-

mes fogyasztani. Ajánlott még a rend-

kívül finom pirított mandula is. Az

óriási tömeg és sörmennyiség ellenére

a kulturált alkoholfogyasztás a divat.

Eufória nagyüzemben. A rendre figyel-

nek és este tizenegy órakor szigorúan

bezárnak a pavilonok. Éjfélre már

csend honol a napközben százezreket

befogadó vásártéren.

A



gettük elsõ nap az embereket, mert va-

lamit furcsálltunk rajtuk. Aztán rájöt-

tünk, hogy ez a furcsaság a stressz hiá-

nya. Itt bizony nyugi van. Nyilván min-

denkinek van baja a saját életében, de

ez egyáltalán nem látszik rajtuk. A ki-

egyensúlyozott, jó kedélyû bajorok ki-

csit érintettek ebben a kompország-te-

matikában, de  szerencsésen oldották

meg a kérdést, mert mindenhonnan a

jót sikerült magukba olvasztaniuk. A

bajor életvitel attól élvezetes, hogy ele-

gyíti a német munkaszeretetet és pon-

tosságot a latin népek életvidámságá-

val, mulatozó hajlamaival, azok idege-

sítõ kellékei nélkül. Már erõsen moso-

lyog, de még nem ordít. Hátbavereget,

de nem borítja fel az asztalt. A konyha

is csalogató: lefogadom, hogy magyar

ember nem tud ilyen jókat enni

máshol Nyugat-Európában.

EGY NAGY PARK AZ EGÉSZ VÁROS

Manapság sokan temetik a híres

német rendet és tisztaságot, de

München még erõs bástya ezen a fron-

ton. Az utcán egyáltalán nincs

kutyaszar, pedig vannak kutyák.

Nemigen értettük ezt, de azt sem,

hogy miként lehet minden házat, sõt

minden ablakkeretet is felújítani.

Lehet, hogy van egy Ablakpucolást

Ellenõrzõ Hivatal is, mert szinte min-

den ablak csillog. A müncheni

városvezetésnek ugyan nincsenek

világvárosi álmai, nem olyan nagyvo-

nalú, mint a budapesti, de fölöttébb

kényes a koszra, ezért nagyjából

megszüntette azt, ha létezett is valaha

itt ilyesmi. A város –  Berlinhez hason-

lóan – igazi biciklis paradicsom,

keresztül-kasul szelik a kerékpárutak,

és a nyeregben nemcsak futárokat

vagy fiatalokat látunk. Ám aki lusta

ehhez, mehet bátran tömegköz-

lekedéssel. Az egyik állomás térképén

próbáljuk összeadni csak a metró- és

HÉV-vonalak számát, és röhögünk

azon, hogy nem jutunk a végére. Ami

mégis a legüdítõbb: a rengeteg, jól

gondozott, tágas park. Az emberek

használják ezt a várost. A ligetekben

sétálva, tanulva vagy a városon át

vezetett folyómellékben megfürödve, a

decens kávézók elegáns székein idõzve

nemcsak laknak, élnek is benne. A kö-

zösségi terek pompáznak a rendtõl és

tele vannak emberekkel. Átható a ha-

gyománytisztelet, az évszázadokon át-

sugárzó polgári tradíció. S a modern

építészet nem egy íztelen multikulti

katyvaszt eredményez, hanem belesi-

mul a városképbe és felerõsíti a barokk,

bajor hagyományokat. Hallani a har-

móniát. A müncheni térzene nem vá-

sári mutatvány, hanem örömzene. Így

néz ki egy város két elveszített világhá-

ború, egy megnyert hidegháború és

egy nem kis részben általa finanszíro-

zott nemzeti újraegyesítés közben.
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München – tippek az STA Traveltõl

Kevésbé rutinos világutazóink figyelmét ismét fel kell hív-

nunk arra, hogy bár az UFI novemberi számában számol

be az Oktoberfestrõl, az valójában szeptemberben van, ál-

talában az utolsó héten, és október elsõ hétvégéjén ér vé-

get. Minket, magyarokat rendre meglep, hogy más nem-

zetek fiai és lányai is igen nagy érdeklõdést mutatnak az

általunk felkeresni kívánt turisztikai célpontok és esemé-

nyek iránt, viszont elõbbre is gondolkodnak nálunk. Ilyen-

formán nem meglepõ, hogy ha valaki szeptemberben

akarna szállást foglalni az Oktoberfestre, azt kellemetlen

meglepetések érik. Akinek az érdeklõdését annyira felkel-

tettük, hogy feltétlenül ott akar lenni 2007-ben (szeptem-

ber 22-tõl október 7-ig lesz a fesztivál), az kb. azonnal ko-

cogjon be hozzánk szállást foglalni, vagy tegye meg a

weboldalunkon keresztül, merthogy most még van, és ol-

csó is. Mi szóltunk.

Bajorország fõvárosa ráadásul németta-

nulásra is nagyszerû hely, kiváló tanfo-

lyamaink vannak! München említésekor

sokak számára a BMW neve is beugrik –

azok, akik kicsit is érdeklõdnek az autók

iránt, nem árt, ha megnézik a gyár mú-

zeumát, akár a Theresienwiesébe való

kivonatozás elõtt. 

A város természeti környezetét is érdemes alaposan

bejárni, pláne Dél felé: a Starnbergi tó, a Chiemsee, a

hegyekben Garmisch környéke, vagy a Zugspitze mind-

mind kirándulásra csábít, télen pedig remek síterep. A

tavakon, melyek körül remek bicikliutak vannak,

hajókázhatunk is, megnézhetjük II. Ludwignak a Wagner-

operákhoz épített kastélyait, sõt, a Starnbergi tónál még

egy székelykaput is megtalálhatunk, melyet Benczúr Gyula

állított felesége, Ürmössy Boldizsár Piroska kedvére, lassan

120 éve. Kicsi a világ.

folytatás



A BAJOR TÜKÖR

Bajorország fõvárosában érti meg az

ember, hogy mi nem leszünk mi már

soha. Tükör ez a város: meglátjuk ben-

ne, hogy München a soha meg nem

valósuló álmaink városa, egy délibáb,

ami után keleten vár a katzenjammer.

Ebben a városban leszünk nagyon dü-

hösek a kommunistákra, és egy kicsit

az elmúlt tizenhat év politikusaira is.

Mert itt rajzolódik ki a legtisztábban,

hogy mit vettek el tõlünk a jaltai póker

után, hogy mi távolodik tõlünk még

ma is. Igen, itt tükrözõdik az a bizo-

nyos hatodik koporsó is, amelyben a

„mi elkövetkezõ húsz vagy ki tudja

hány évünk is ott fekszik.” Sokkal több

az persze, de ne számoljuk ki.  

Ilyen soha nem lett volna Budapest

és Magyarország, de világosan látjuk

ebben a különös, ám nagyon is valós

történelmi visszfényben, hogy Burgen-

land és egy szolidabb kiadású Bécs

azért mégsem volna olyan elérhetetlen,

ha legalább egy kicsit békén hagytak

volna minket a vörösök, és ha csak egy

kicsit kisebb dühvel tépik szét a ma-

gyar társadalom alapszöveteit. Látjuk

itt, hogy milyen az, ha a politika nor-

mális és kicsit érdektelen. Edmund

Stoiber, a tartományi miniszterelnök

pontosan úgy néz ki, mint egy király,

Münchenben pedig szocdem a polgár-

mester (vidéken mindenhol CDU-s),

de ennek kevés jelentõsége van. Annak

van jelentõsége, hogy München az

egyik legélhetõbb város Európában.

Vissza kell jönni ide. Sokszor.                

– NÉVAI GÁBOR
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y o - h e l y  r o v a t u n k  t á m o g a t ó j a :

Szemnek
Régi és Új Városháza a Belváros szí-

vében. Bajor múlt és büszkeség. 

A Miasszonyunk temploma

(Frauenkirche). Németország legna-

gyobb csarnoktemploma. 

Angolkert: A park. Ragyogó kilátás

a belvárosra. 

Deutsches Museum: Technika és

tudomány. Nagyon nagy.

(Museumsinsel 1.)

Oktoberfest Múzeum: Több eme-

let maláta-kultúra. Itt láthatjuk, miért

is õk az elsõk. (Sterneckerstraße 2.)

Olimpiai városrész: A gazdasági

csoda emlékmûve.

Szájnak
Bár a prágai városmarketingnél kevés

jobb mûködik Európában, azért szö-

gezzük le: a sör világfõvárosa egyér-

telmûen az önreklámban jóval szeré-

nyebb München, és nem Prága. Olyan

hét-nyolcszáz éves sörtermelési, fo-

gyasztási és azok köré szervezõdött

kulturális tradíciók sehol nem lelhe-

tõek fel, mint a bajor fõvárosban. Cik-

künk terjedelme nem lenne elegendõ

felsorolni mindazon márkákat és mu-

zeális kocsmákat, amelyek szinte

nemzeti kinccsé váltak. Leghíresebb

sörmárkák: Paulaner, Augustiner, HB,

Erdinger, Löwenbrau, Franziskaner.

Piac: A fõtér mögött. Kolbász és hurka

minden mennyiségben. A legjobb. 

Belvárosi Augustiner étterem: Bajor

krumplilevest együnk, aztán Leberkäse-

t és öblítsük le csapolt sörrel.

Hofbräuhaus München: Óriás sör-

csarnok, éneklõ emberekkel, tele vidám-

sággal. Kihagyhatatlan. Szinte mellékes,

hogy a világ leghíresebb csapszéke.

Starbucks: Miért csak a gagyi jön mindig

Magyarországra? Tendencia, hogy a szín-

vonalas láncok kihagyják Budapestet. Pe-

dig elkelne nálunk is egy olyan hálózat,

ahol ilyen kávékülönlegességeket mérnek.

Eljutni Münchenbe: Gépkocsival 

7–8, vonattal 7–9, repülõvel másfél

óra Budapestrõl.

HIRDETÉS



Elhunyt Bence György filozófus
Budapest, 2006. október 29.  

virtuális gazdaság korát éljük – nem hogy a szavak,

de a minõség mércéinek pokoli zûrzavarát. A rela-

tivizmusdiszkontban felélhetetlen a választék

önjelölt bölcselkedõkbõl – de talán jobb is így. A konszen-

zusos értékítélettõl amúgy is régen elbúcsúztunk már. A

bõségben pedig legalább büszkék lehetünk saját ter-

mékpreferenciáinkra.  

Így állunk az írástudókkal, betûvetõkkel is.

Egyrészt, az elmúlt egynéhány esztendõ a politikai

szakkommentátorok ipari mennyiségét szabadította rá a

hazai közéletre – a trendi tudományágak áruházi polca-

ira helyezve a közéleti elemzés mûfaját. Szabad észt osz-

tani (ez jó), szabad ész nélkül is (ez már kevésbé talán).

Hétfõtõl vasárnapig, vetésforgóban járják hát az esti

tévésókat semmit nem mondó, jóvágású szpíkerek. Mi a

heverõn szirmokat tépkedünk: máma melyiket szeres-

sük? Másrészt, akik tõlük kérdeznek: a folyvást ízetlenke-

dõ médiaértelmiség. Napnak keltében s nyugtában, sze-

nior kádárista kommentátorok sminkelik magukat mér-

tékadó véleményezõnek. Kérdeznek, úgy mondanak:

olyanok, kik életükben más álláspontot nem szolgáltak

még, csak ami épp egzisztenciát, üdülõhelyet meg báli

meghívót adott. Ma sem jobbak – de legalább keveseb-

ben sincsenek.

Úgy esett, hogy a közélet e böszme piacosodásának évei-

ben Lukács György egykori marxista doktorandusza

(1966–68), utóbb Kis János urbánliberális szerzõtársa

(1972–82) vált egyik (ha nem A) legszerethetõbb polgári fi-

lozófusunkká (1992–2006). Egy szabadelvû konzervatív. 

A bizonyíték. Aki egyszer hittel írt egalitárius tudományról,

kommunista kritikai gazdaságtanáról, idõvel még poszt-

kommunista igazságról is. 

Aki aztán harcostársai közül elsõként – s tegyük hozzá,

mindeddig utoljára – önmagának is bevallotta, hogy mind-

ez nem létezik. Hogy sohasem létezett. És csak egy szabad

ország szabad társadalma van, ami lehet, amiért érdemes. A

demokráciát minden addigi ideájánál jobban meg tudta

magyarázni. Ez volt az õ világa. 

A kérdés, hogy miért. Miért számít egzotikus kalandnak,

ha egy értelmiségi vállalja múltban (éppen ismereti, emberi

fejlõdése nyomán) kanyarintott ideológiai cikkcakkjait? Ha

kommentárjaiban nem érez kényszeres késztetést a külön-

bözõ politikai oldalaknak tett megélhetési nyalásra, vagy

éppen gyûlölettõl dohos cinizmusra? Miért különlegesség

az eredeti logika, és miért nincsenek sokan, akiket a (mára

ösztönössé vált) gyanakvás szûklukú szûrõje nélkül hallgat-

hatunk, olvashatunk?  Hiába, nekünk nehéz megfelelni. Tej-

fölös szájúként talán túlontúl sokat kívánunk az elõttünk já-

ró nemzedékektõl. Azt akarjuk, legyenek jobb apák: legye-

nek õszintébb tanárok. Lehetetlen volna? Ha csak egyetlen

példa akad, már tudjuk, hogy nem az. Aki elment, hiteles li-

berális volt: ha õ nincs, ma Magyarországon nem tudom, ki-

tõl tudnánk, hogy létezik egyáltalán ilyen is. 

Bence György hatvanöt évet élt. Még maradhatott volna.  

– B. N. G.

A

RobinMasters
Tudósítások az elveszett világból
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gen, ez az építkezés idõszaka,

amely alatt a fiúból férfi, a leányból

asszony, a kõmûvesünk mellett

közremûködõ bögözi traktorista székely

srácból pedig hidegburkoló mester lesz.

Akár belõlünk is az lehet, rövidtávon,

efelõl jótállok, ám sokan nem feltétlenül

választják az építkezésük alatt az aktív

részvétel stratégiáját. Nem nagyon ve-

szik a fáradságot, hogy besegítsenek a

mestereknek, vagy esetleg saját maguk

végezzenek el egyszerûbb kivitelezése-

ket, alvállalkozók legyenek a saját házuk-

ban. Gõgösen érdektelenséget mutat-

nak, reggel nyolckor álmos fejjel megje-

lennek az építkezésen, cipõjükön aggód-

va figyelik a felgyülemlõ por mennyisé-

gét. Mondanak pár ahát a szakiknak,

próbálják megérteni a szlenget, de való-

jában keverik a maltert a perlittel, nem

beszélve a mischungról, végül majd any-

nyit tudnak a kész házukról, hogy melyik

kulcs nyitja a bejárati ajtót. Soha ne kép-

zeljük magunkat akkora menõnek, hogy

így álljunk az építkezéshez, ehhez a való-

jában transzcendentális dologhoz.

A lefestett konnektor és villanykap-

csoló, a glettelés hanyagolása mellett

mázolt fal, a tavaszra összesöpörhetõ

beton azt jelzik, hogy a ház tulajdonosa

a lelkes amatõr generálkivitelezõk cso-

portjához tartozik. Õk jelentik a másik

végletet. Egy kisebb részük a mesterek

pocsék munkájára adott reakció követ-

keztében sodródott erre a végzetes útra.

Többségük azonban apjától, nagyapjától

örökölte a hidegburkolás iránti vonzal-

mat. Életük folyamatos építkezés és bar-

kácsolás. Természetesen soha sem végez-

nek semmivel. Megfigyeltem azt is, hogy

meglehetõsen konzervatívan állnak az új

építési technológiák és minõségi elvárá-

sok kérdéseihez, megmaradtak a lambé-

ria, fûrészporos tapéta, Zalakerámia di-

menzióiban. Csoportos felbukkanásukra

természetesen a barkácsáruházakban le-

het számítani, szerintem ráadásul legin-

kább vasárnap, azért, hogy aztán a szent

nap délutánjának az ütvefúrójuk adja

meg az alaphangját. No, de az vesse rá-

juk az elsõ raklap akciós klikkes laminált

parkettát, aki miatt nem szentségelt már

a szomszédja.

Nem én vagyok Oli bácsi, de most

megmondom a frankót. A házunkat

nem nekünk kell megépítenünk, és nem

a mi dolgunk még a szobafestés sem.

Szakembereké, mert könnyen lehet csú-

nya vége a lelkes amatõrködésnek. Van

egy tisztességes szakmánk, vagy leg-

alábbis megélünk valamibõl. Az a dol-

gunk, hogy ebbõl elõteremtsük az épít-

kezés fedezetét. Ám házat, otthont épí-

teni kicsit többet jelent, bármelyik eddi-

gi nagyobb projektünknél. Részt kell

venni benne, mert bizony a lapát része

az életnek. Nem baj, ha a sóder fele egy

darabig a betonkeverõ mellé megy.

Menni fog ez! Egy óra után már szemmel

meg tudod állapítani, hogy van-e elég

cement a betonban. A második órában

már magad is meglepõdsz, milyen ruti-

nosan forgatod a kanalat. 

Legalább hétvégén ott kell lenni a

mesterek mellett és tolni nekik a talics-

kát, mert az elemi dolgokkal igenis tisz-

tában kell lenni. Hogy legnagyobb ellen-

ségünk a víz és a legjobb barátunk a 

vízmérték. Hogy mi a malter és mi 

a mischung. Aztán szépen jönnek a si-

kerélmények. Emlékezni fogsz arra, ami-

kor elõször tudtad a válladra venni az

ötven kilós cementes zsákot.

És a munkástagozat-hangulat itt még

nem ért véget! Ha rajtam múlna, a ká-

dárizmusból inkább a kalákát, mint

Pozsgayt és Szûröst menteném át. Igen

jó buli a haverok segítségével együtt

építkezni, miközben a csajok serényked-

nek a bogrács körül. Délutánra nagyjá-

ból besörözik mindenki, estére viszont

kijózanodva és holtfáradtan megállapít-

juk egymás között, hogy az asszonynak

is jót tett ez az építkezéses buli, az öt

nap ügyfélkapcsolati menedzsment

után. Hajrá kaláka, hajra magyarok!         

– CZOTTER ANDRÁS

„Vajjon, s mikor lészen jó
Budában lakásom?”



FESTÉK ÉS GLETT

A felújítást húsz éves koromban

kezdtem, amikor megörököltünk egy

lakást. A barátokkal egész nyáron

kínlódtunk, aztán amikor oda akar-

tunk hurcolkodni, a szüleim elkoboz-

ták a kulcsot. Oh, de nem a gyermek-

kori fájdalmakról, hanem a festék mi-

benlétérõl szeretnék írni. Szobafestõ

haver ugyan nem volt, de akadt két

képzõmûvész. Megállapították, hogy

a fal meszelve van, ezért nyugodtan

és olcsón rá lehet kenni az új meszet

és már kész is vagyunk. Két nap alatt

kimeszeltük az egészet, vártunk még

két napot, hogy megszáradjon, aztán

bulit rendeztünk: megünnepeltük a

gyors felújítást. Kisebb repedések ke-

letkeztek a plafonon, de a festõmû-

vész gletteléssel orvosolta problémát.

Két hónapig fáradoztunk vele, míg

nem maradt olyan hely a falon, ami

nem volt leglettelve. Ugyanakkor

gyönyörû halakat is festettünk a für-

dõszobába, exkluzív dekor.

FELÚJÍTÁS SMAFU

Az új projekt: az építkezés. Három év

engedélyeztetés után örültünk a lehetõ-

ségnek, de szerintem nem éri meg. Tu-

lajdonképpen csak elrettentõ példákkal

szórakoztatnak az ismerõseink és azt

mondják a legkevesebb két év, amíg el-

készül. Majd meglátjuk, április óta felke-

rült a tetõszerkezet.

Nem tudtam eldönteni, hogy kellene-

e fõzni a munkásoknak. Szegények egész

nap dolgoznak, aztán este kolbászt esz-

nek. Végül nem fõztem, mert akkor min-

den nap ez lenne a program és ettõl még

nem épül a ház.

Amikor nyáron beázott a lakás és éj-

félkor kisruhában meregettem ki a vizet,

a munkások ijedten néztek. Gondolom,

ha a „gazdasszony” (így hívnak) is dolgo-

zik, akkor már baj van.

Aztán egy hétvégén csatlakoztunk

hozzájuk. Felkéredzkedtem a kéményépí-

tõ mesterhez, akivel együtt rakodtuk a

téglákat. Az együttmûködésünk olyan

volt, mintha én egy óvodás lennék, akinek

nagy örömet okoz, hogy letesz egy téglát,

aztán azt a mester megigazítja. Azt állí-

totta, hogy vannak nõ kõmûvesek. Meg

elmesélt egy anekdotát, miszerint ferde

lett a kémény és amikor a gazda ezt kifo-

gásolta, akkor a mester azzal magyarázta,

hogy azért jó, mert így a szomszéd fele

száll a füst. Aztán egy óra után engedé-

lyezett egy cigarettaszünetet, mert az jár. 

LASSÚSÁG

Mondhatnám, hogy csodálom az épít-

kezést, hiszen olyan számítások vannak

mögötte, aminek köszönhetõen nem

dõl össze a ház, de mégse értem, hogy

miért olyan lassú. Nem tudom hány tég-

lát lehet felpakolni egy nap alatt és hány

vasat lehet összeszerelni. Az meg vég-

képp bonyolult, hogy a trapézlemezeket

hány nap alatt lehet kiszállítani, de bár-

milyen számítás szerint valami csigaság

lett úrrá az ütemen. Érdekes, hogy ami-

kor ott állok, akkor mindenki rohangál,

de mégis centiméterekben mérhetõ a

haladás. Lehet, hogy szöszmötölõs meló

ez. Nem tudom.

NÕ NEM KELL

Sajnos egy nõ teljesen használhatatlan

az építkezésen. Még olyan egyszerû dol-

gokat sem vettem észre, hogy a kád he-

lyének nincs lefolyója. Szerintem kicsi

lesz a gyerekszoba és aránytalanul nagy

a dolgozó, de nem értek hozzá. 

Csempe és padló kiválasztásban még

jó lehetek, de mindenbõl pont olyat sze-

retnék, mint ami gyerekkoromban volt.

Kék fürdõszobát és tölgyfa parkettát a

nappaliba, mert ezt szoktam meg. Nem

tudom elképzelni a fém konyhabútort

és az üveg falakat. Faspaletta, népi szõt-

tesek és nem zavar, ha a hálószoba a

nappaliban van. 

Szóval nem kell a nõ az építkezéshez.

Ha már minden kész van, akkor legfel-

jebb leterítem vagy átfestem azt, ami

nem tetszik. Aztán készítek belõle ott-

hont. A nõnek állítólag az fontos, hogy

milyen lakásba megy haza, a férfinak pe-

dig az, hogy milyen nõ van a lakásban.

Így legyen.                        – LELKY LOLA

A nõtõl nem nõ a ház





z Alkotmánybíróság a rend-

szerváltoztatás hajnalán al-

kotmányellenesnek minõsí-

tette a halálbüntetést, egyben elren-

delte, hogy felül kell bírálni az összes

olyan, jogerõs határozattal lezárt bün-

tetõeljárást, amely ítéletét még nem

hajtották végre. Úgyhogy ha csak egy

fél mondat erejéig is, de Vadász Ernõ

még jó ideig bent marad a történe-

lemkönyvekben. Õ volt ugyanis az

utolsó, akit kivégeztek hazánkban.

Mindez még 1988. július 14-én, tehát

az „átkosban” történt. Az emberölés-

ért elítélt Vadászt éppen úgy, mint

hasonló sorsra jutott társait, hajnal-

ban akasztották fel. A rendszerváltoz-

tatás után aztán a hóhér végérvénye-

sen szögre akasztotta az élet kioltásá-

ra alkalmas „híres” kötelét, oly annyi-

ra, hogy onnan azóta senki sem vette

le. Pedig nagy hagyomány van ennek a

mesterségnek. Minderrõl az elsõ írá-

sos feljegyzés az idõszámítás elõtti

XVIII. században, Mezopotámiában

uralkodó Hammurapi híres törvény-

gyûjteményébõl maradt fenn, amely

nagy hangsúlyt helyezett a különbözõ

vétkek halállal való büntetésének sza-

bályozására. A kétszáznyolcvannál is

több paragrafusból álló jogtár a sze-

met szemért, fogat fogért elv alapján

a legkülönbözõbb bûnök elkövetõjére

szabott ki halálbüntetést. Meglehetõ-

sen kemény szavakat vésett kõbe ez a

derék Hammurapi. Ilyeneket például:

„Ha awélum (szabad ember) awélu-

mot bevádolván, gyilkosság vádját

emelte ellene, de rá nem bizonyította,

vádlója ölessék meg”. A kor másik

nagy kultúrközpontjából, Egyiptom-

ból is fennmaradt egy olyan feljegy-

zés, amely halállal végzõdõ eseményre

vonatkozott. Az írás szerint a nemes-

ség egyik tagját varázslással vádolták,

és megparancsolták neki, hogy végez-

zen magával. Mindehhez képest Róma

híres XII. táblás törvénye már sokkal

enyhébb verdikteket tartalmazott, de

azért itt is akadt példa a halálbünte-

tésre: „aki a házat, vagy a ház mellett

rakott gabonaasztagot felgyújtja,

megkötözve és megkorbácsoltatva

égettessék el”. 

Az emberi elme a gyilkosságok hi-

hetetlenül változatos tárházát eszelte

ki. A kínhalálok legkülönbözõbb for-

máit aztán a gyakorlatban is alkalmaz-

ták, s ebben a Római Birodalom élen-

járt. Elõszeretettel alkalmazták a

keresztrefeszítést, vagy a Nero császár

által preferált karóbahúzást, esetleg a

tengerbehajítást, élve elégetést, halál-

ra verést. Csak Konstantin császár ide-

jén következett be némi, átmenetinek

bizonyuló enyhülés azzal, hogy –  a

keresztény hitre való áttérését köve-

tõen – a birodalom egész területén

megtiltotta a kegyetlen kivégzési

módszerek alkalmazását. Nem maradt

sokáig hatályban ez a rendelet, mert

438-ban Theodosius bizánci császár

törvénykönyve már ismét nyolcvan-

nál is több vétek elkövetésének ellen-

súlyozására tette kötelezõvé a legsú-

lyosabb büntetést. Amúgy hasonló

„hullámzást” Britannia is produkált,

ahol a X. századra az akasztás vált a

legnépszerûbb és legtöbbet alkalma-

zott kivégzési módszerré. Az 1066-

ban trónra kerülõ Hódító Vilmos

azonban ellenezte, hogy a harcmezõ-

kön kívül bárkit is megfosszanak az

életétõl, s elrendelte, hogy többé sen-

kit se végezzenek ki. A csonkítás 



szabadsága azonban továbbra is ér-

vényben maradt, s aztán ezzel a jo-

gukkal éltek is a britek bírái. A sziget-

országban János király 1206-ban állí-

totta vissza a halálbüntetést, s mert a

britek már akkor is hagyománytiszte-

lõk voltak, hát a nõk számára a mág-

lya, a férfiaknak pedig az akasztás tért

vissza. Mindez természetesen a pór-

népre igaz, mert az arisztokrácia még

a vérpadon is kivételes elbánásra volt

jogosult. Rájuk a nyakazás várt. Bár az

is igaz: az angolok nem voltak végig

következetesek, hiszen idõrõl idõre

felkaptak egy-egy „favoritnak” is

mondható kivégzési módszert. 1531-

ben például bevezették a megfõzés in-

tézményét, amelynek keretében a ha-

lálra ítéltet egy hatalmas üstbe he-

lyezték, és alatta addig rotyogtatták a

tüzet, amíg a húsa le nem vált a

csontról. Magyarországon ilyen drasz-

tikus jogszabályok sosem voltak, bár a

magyar történelem legnagyobb pa-

rasztfelkelését kirobbantó, s aztán el-

bukó Dózsa Györgyöt példátlan kín-

halállal végezték ki. A fel-

jegyzések szerint a pribékek

izzó vasszékre ültették, forró

vaskoronát raktak a fejére, s

közben arra késztettek né-

hány romát, hogy fogóval csipkedjék

a székely katona testét. De az is igaz,

hogy az uralkodó osztály hazánkban is

kivételes eljárásra számíthatott, hi-

szen a középkorban a pallos, késõbb

pedig a golyó volt a magyar nemes

túlvilágba segítõ eszköze.

Nem így a szomszédos Havasalföldi

Fejedelemségben, ahol a középkorban

bizony még a karóba húzás is roppant

népszerû volt. Kiváltképp Drakula ide-

jében. Mert bizony, Drakula létezett,

Vlad Tepesnek hívták. Apja havasal-

földi uralkodó volt. Hogy Zsigmond

király kedvébe járjon, tagja lett a ma-

gyar uralkodó által alapított Sárká-

nyos Társaságnak, s felvette a Drakul

nevet, amely románul sárkányt is, és

démont is jelent. Ez a név aztán át-

szállt fiára, kit az utókor azóta is

Drakulaként „tisztel”. Már életében

európai hírnévre tett szert, ugyanis

hihetetlenül kegyetlen ember volt.

Kedvenc idõtöltése a török elleni ha-

dakozás és a karóba húzás volt. A sor-

rend tetszõleges, idõnként csak azért

indított hadjáratot, hogy legyen kit

karóba húzatnia. Egyik gyõztes csatája

után mintegy nyolcezer török hadi-

foglyot húzatott egyszerre karóba, õ

pedig a jajveszékelõ, iszonyú kínok

közt lassan meghaló, vonagló szeren-

csétlenek között költötte el az ebéd-

jét. Amikor az ételét feltálaló szolgája

befogta az orrát, mert nem bírta a

bûzt, a kínlódók után küldette, s ka-

róba húzatta, mondván, hogy ott fent

jó levegõ van. 

A modern technika elõször Francia-

országban, a nyaktiló alkalmazásával

jelent meg, hogy aztán Amerikában, a

villamosszékkel teljesedjen ki. Ezt az

ördögi találmányt George Westingho-

use fejlesztette ki, s 1890. augusztus 6-

án Massachusetsben, egy alkoholista

analfabétán próbálták ki. Aztán,

ahogy a mondás is tartja: ha jó a fõ-

próba, rossz az elõadás. A feltaláló

ugyanis hiába végzett több, sikeres ál-

latkísérletet is a villamosszéken, az el-

sõ emberi alkalmazás kudarcba ful-

ladt. A feljegyzések szerint a kétezer

volt feszültség hét másodpercig áram-

lott a halálra ítélt testébe, majd a ke-

zelõ leállította a szerkezetet. Ekkor ki-

derült, hogy az elítélt még él. A hörgõ

és levegõért küzdõ szerencsétlen ez-

után egy egész percen keresztül érez-

hette, milyen az, ha az elektromos

áram végigfut az erein, s csak ezután

halt meg, szörnyû kínok közepette. 

Az Egyesült Államok nagy ország,

ott szinte mindenre, s az ellenkezõjére

is akad példa. Az elsõ villamosszékes

kivégzés elõtt negyvennégy évvel,

1846-ban ugyanis Michigan államban

a hazaárulás kivételével betiltották a

halálbüntetést. Talán véletlen, de

tény: az ország elsõ halálbüntetését is

ebben az államban hajtották végre, s

éppen hazaárulás vétsége miatt ítél-

ték el a delikvenst. Toscana volt az el-

sõ európai állam, ahol – jóval az Egye-

sült Államok elõtt – már

1775-ben betiltották a halál-

büntetést. Napjainkra közel

ötven ország döntött hason-

lóan, bár az Amnesty

International (AI) adatai szerint még

most is meglehetõsen sok elítélten al-

kalmazzák a legsúlyosabb,  visszavon-

hatatlan ítéletet. Az AI felmérése sze-

rint az esetek 84 százalékát Kínában,

Iránban, az Egyesült Államokban és

Vietnamban követték el. A Nagy Fal

országában most a méreginjekció a

sláger, s az utóbbi idõben a nagyobb

költséghatékonyság miatt néhány

mobil kivégzõhelyet is létrehoztak.

Mindezt egy közönséges autóbusz

belsejében alakították ki, amely hátsó

részébe egy stabil fémasztalt építet-

tek, s arra szíjazzák az elítélteket. Kö-

zépen a hullakamra van, a bíróság

képviselõje pedig a vezetõfülkében el-

helyezett monitoron figyeli a történ-

teket. – JEZSÓ ÁKOS



z egyik ilyen félreértés például

az, hogy hazánkban a kom-

munista párt korábban nem

rendelkezett hasonló típusú párthad-

sereggel. Ez nem igaz, hiszen a világhá-

borút követõen az MKP felállította az

úgynevezett „R”, azaz Rendezõ Gárdát,

amelynek a feladata a pártrendezvé-

nyek és a pártházak fegyveres biztosí-

tása volt. Egyenruhájuk kék ing, piros

nyakkendõ és karszalag volt, késõbb

ezt „baszk” sapkával egészítették ki. A

pártszerû magatartást Farkas Mihály

felügyelte, a közvetlen vezetõjük pedig

Halas Lajos volt. A Rendezõ Gárda lét-

száma 1947-ben már több mint tizen-

nyolcezer fõ volt. 

1949-ben, a totális hatalom meg-

szerzése után feloszlatták a Rendezõ

Gárdát. Helyettük az ÁVH-n belül szer-

veztek pártõrséget, jóval kisebb lét-

számmal. Ennek az élére is a megbízha-

tó Halast állították. 

A Munkásõrség megalakulásának az

elõzményeit a forradalom idejére nyúl-

nak vissza. A pártvezetést érõ október

23-i sokk miatt többekben felvetõdött,

hogy a párt megbízható embereit és az

ahhoz hû munkásokat fel kéne fegyve-

rezni. Ezt meg is kezdték a Mezõ Imre

vezetésével, a Köztársaság téren lévõ

Budapesti Pártbizottság épületében.

Sõt, fegyvert is sikerült szerezniük a

budapesti Hadkiegészítõ Parancsnok-

ságról. Köszönhetõen annak, hogy a

parancsnokság vezetõjét történetesen

Halas Lajosnak hívtak. A forradalom

zûrzavaros napjaiban több településen

spontán alakultak munkásõrségek,

amelyek a közbiztonságot próbálták

fenntartani. Õk a nemzetõrséggel el-

lentétben természetesen a pártházak

biztosítását, és az „ellenforradalmárok”

semlegesítését tartották fõ feladatuk-

nak. 

A forradalom leverését követõen

kezdetben a szovjet csapatok, majd az

alakuló karhatalom próbálta fenntar-

tani a rendet. A fõvárosban novem-

berben három karhatalmi ezredet szer-

veztek, áprilisra a létszámuk elérte a

bûvös tizennyolcezer fõt. A meglévõ

szervezett munkásokat sokszor a kar-

hatalom mellé rendelték. 1956 decem-

berében született párthatározat a jól

bevált Rendezõ Gárda ismételt szerve-

zésérõl. Több helyen, fõképpen Buda-

pesten, pártvonalon szerveztek ilyen

egységeket. Fegyverrel nem minden

esetben voltak ellátva, karhatalmi fel-

adatokat (tömegoszlatás, rendezvény-

biztosítás, stb.) csak a karhatalommal

együtt hajthattak végre. 

Ezek alkották a magját a késõbbiek-

ben megszervezõdõ Munkásõrségnek.

Januárra már több budapesti kerület-

ben mûködött Rendezõ Gárda. 1957.

január 29-én született párthatározat a

Munkásõrség megalakításáról. Közvet-

lenül az MSZMP alá rendelték õket, te-

hát egy párthadsereget hoztak létre.

Élére a többször bizonyított Halas La-

jost állították. A Munkásõrségbe párt-

tagokat toboroztak. 

A felsõbb parancsnokok nagy része

a karhatalomból vagy a tartalékos tisz-

ti állományból került a szervhez, õk al-

kották a hivatásos (függetlenített) ál-

lományt. A párt hadseregének nagy ré-

sze viszont a nem függetlenített állo-

mányba tartozott. Õk nem kaptak fi-

zetséget a szolgálatukért, legtöbbször

munkaidõ után, vagy hétvégén teljesí-

tették feladataikat. Februárban meg-

alakult az országos parancsnokság, és

felálltak az elsõ egységek is. Mivel gon-

dot okozott az egyenruhával történõ

ellátás, Halas javaslatára honvédségi

szerelõruhákba öltöztették az elsõ egy-

ségeket. Ahol még ez sem állott rendel-

kezésre, ott csupán vörös karszalagot

viseltek „MÕ” felirattal. 

Budapesten minden kerületben

szerveztek egy zászlóaljat, és arra tö-

rekedtek, hogy minden járás legalább

egy önálló századnyi erõvel rendelkez-

zen. A szovjetektõl kapták a fegyvere-

iket. Fontosnak tartották, hogy min-

denkinek legyen pisztolya, de sokak-

nak e mellett karabélya és géppiszto-

lya is volt. Nehézgépfegyveres rajokat

is felállítottak, ezek géppuskával és

golyószóróval is rendelkeztek. A ké-

sõbbiekben a munkáshatalom haté-

konyabb védelme érdekében 45 mm-

es páncéltörõ ágyúkat is kapott több

zászlóalj.  A kezdeti idõszakban a ki-

képzésük is ehhez igazodott, a 60-as

évek elejétõl azonban inkább hátor-

szágvédelmi feladatok (objektumvé-

delem, evakuálás, stb.) ellátására ké-

pezték ki õket.

1957 elején igen gyorsan sikerült fel-

állítani a Munkásõrséget, már március

végére több mint 20 ezer fõt toboroz-

tak, döntõ többségében párttagokból.

Ebben az esztendõben összesen 30 ezer

fõt szereltek fel. Kezdetben a párthad-

sereg harcértéke igen alacsony volt, hi-

szen sokuk még katona sem volt. Így

tehát a fõ hangsúly elsõsorban a

lõkiképzésre esett. A mindent felülíró

párthûségnek és a kapkodó káderpoli-

tikának köszönhetõen a szakmaiság

sokszor háttérbe szorult. Ennek és a

mértéktelen ivásnak volt köszönhetõ,

hogy a munkásõr legnagyobb és legve-

szélyesebb ellensége saját maga volt.

Így példátlanul magas volt a fegyver-

baleset.  

A Munkásõrség létszámát a 60-as

években többször növelték. Ha összeír-

nánk, hogy hányan vettek részt e szer-

vezetben, tagjainak száma jóval meg-

haladná a 100 ezer fõt, azaz a magyar

társadalom 1%-át!          – KISS DÁVID

A munkásõrök szürke egyenruhája az emberi ostobaságon

kívül több félreértést takar. Ezeket szeretnénk most tisztázni.



indig van lejjebb, ezt az igazsá-

got mostanság az állami kitün-

tetés-listák erõsítik meg ben-

nünk. Ahhoz már hozzászoktunk, hogy

az MSZP–SZDSZ klientúrájából lassan

már csak a részmunkaidõs portásbácsik

nem kaptak az eredetileg a köz általános

megbecsülését kifejezni hivatott, erköl-

csi és anyagi elismeréssel járó érdemren-

dekbõl, de azért a hatalom még tud

meglepetésekkel szolgálni. Fõleg, ha a

hatalmat konkrétan Hiller Istvánnak hív-

ják, ami pontosan jellemzi helyzetünket. 

A nemzeti kulturális örökségtõl levá-

lasztott kulturális miniszter oktató-ko-

rában kifejezetten népszerû tanárember

hírében állt: ám valószínûleg ezt nem

arányérzékével érte el. Hiszen milyen

történelmi látószög és empátia szüksé-

ges ahhoz, hogy a Kádár-rendszer

emblematikus médiabohócát éppen az

1956. október 23-i forradalom 50. évfor-

dulóján tüntesse ki a Magyar Köztársa-

sági Érdemrend Lovagkeresztjével? Ne

felejtsük el, hogy az emberek tervszerû

hülyítése, a lassú, de annál kitartóbb

agymosás nem 1997-ben, a kereskedel-

mi csatornák beömlésével kezdõdött.

Az már csak a felépítmény volt: a dikta-

túra sajtóélmunkásai hosszú évtizede-

ken át lapátolták össze az alapokat. Ró-

zsa Gyuri a bárgyúságot és az infantilis

gügyögést hordta be a magyar média-

valóság talapzatába. Versenytárs nélkül,

totószelvényeket lobogtatva, tudva,

hogy õt senki nem robbanthatja ki a

Szabadság térrõl. És miközben a zöld te-

lefont markolászta, nemzedékek nõttek

fel úgy, hogy az erõltetett kvízjátékok-

ban gyakran több volt a tabu, mint az

értelem. Persze lehet magyarázni, hogy

ahhoz képest, egyrészt és másrészt, hi-

szen most úgyis nagy a keletje az önfel-

mentõ kádárista hazugságoknak, de ezt

hagyjuk meg azoknak, akik ebbõl élnek.

Ma már nem szégyellik, hanem kifeje-

zetten büszkék a diktatúra kellékeire, és

így lesz egy kádárista ikonból büszke ál-

lami kitüntetett 2006-ban. Aki persze

mostanában szerfölött sértõdött, mert a

még idiótább pénznyelõ játékok kiszorí-

tották a képernyõrõl a hetvenes-nyolc-

vanas évek  lábvizében lubickoló móka-

mestereket. Az emberi hülyeség auto-

matizálttá vált. S a ráadás: Hiller nem-

csak Rózsa Gyurit tüntette ki, de két volt

minisztériumi munkatársát és Schiffer

János fõpolgármester-helyettest, pártbé-

li kebelbarátját is. Csak az nem világos,

miért e sok felterjesztés, egyéb proto-

koll-mizéria. Vigyék haza az egész kitün-

tetés-készletet és sorsolják ki egymás kö-

zött. Mindezt látva Kádár elégedett len-

ne: szelleme tovább él. – ÁCS FERI

M



zt mondta, az önkormányzati választásokon jobbol-

dali sikerre számított, de az eredmények oly mérték-

ben múlták felül várakozásait, hogy azt meg kell ün-

nepelni. Persze étterem, reprezentatív belsõ, esetleg halk zene

és kiváló ételek. Vörösbor, inkább az íze végett. Mert kell egy

kis kikapcsolódás. A helyszín a XV. kerület. Beszélgetés errõl,

arról, politika is persze. Így november elején óhatatlanul szó-

ba kerül az ötven évvel ezelõtti szovjet invázió, ruszkik haza,

de azért az aktuális hogylétünket nem befolyásolja. Megvan a

napi betevõ, fûtött otthon, sokunknak még a munkahelye is

megmaradt. Benne vagyunk a jóban, különösen ha az ötven,

hatvan évvel korábbi állapotokat vesszük viszonyítási pont-

nak. Mozi és étterem. Polgári idill. 

Barátom kéri a számlát. Udvarias kiszolgálás, méltányolha-

tó ár. És akkor a kis papír fecni kõtörõ kalapácsként zuhan az

üvegasztalra. Az étterem üzemeltetõje a Gulag Kft. Ez azért

így elsõre kicsit erõsnek tûnik. (A Gulag az 1934-ben megala-

kult Glavnoje Upravlenyije Iszpravityelno-Trudovih Lagerej,

magyarul a Javító Munkatáborok Fõhatósága erõszakszerve-

zetnek a rövidítése.) Ráböngészünk a neten. A cégbírósági

adat kicsit kifejtõbb, ezáltal tovább tetézi: Gulag Vendéglátó

és Szórakoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság. Szóval Gulag

Rock and Roll party. Haláli buli, tiszta Hotel Menthol, „amerrõl

a zöld színû reklámszöveg tündöklõ fénye kiveri a szemed”.

Vagy leveri a veséd. „Óh, honnan is tudhatnááád, e káprázatos

helyen mennyi csoda várhat rááád.” Konkrétan Szibériában.  

Mindez nem befolyásolta Volkova Tatjana leánygyermekét,

hogy itt, Magyarországon 2003-ban ezen a néven jegyeztesse be

vállalkozását. Mindez lehetett volna egy perverz geg is a részé-

rõl, az elgondolkodtató inkább az, hogy be is jegyezték. Emel-

jük fel az elsõ megdöbbenésünkben elejtett szálat, és ha már így

esett, vigyük tovább, lássuk hová vezet. Valami kis aprócska

iránymutatást Leonszió és Izaura népének arról, hogy miért

nem lehet Szaratov utónevet adni a kis jövevénynek, ha már

mások is keresztelték gyermeküket hûtõgép márkára (Lehel).

Tudjuk, lehet még a Váci utcában utángyártott szovjet tá-

nyérsapkákat meg Lenines kitûzõket kapni, de aki ezeket még

viccesnek tartja, megvásárolja, az gyaníthatóan a múlt törté-

néseit is inkább pornó újságok hasábjait böngészve igyekezett

megismerni. Ezek zabálják böfögve a Grill Horror-étteremben

a „koponya titkát”, meg a „gyilkosburgert”. Vicces vállalkozók

böszme nagy Mercikben. 

A magunk részérõl a Kft. vezetõségének – ismeretlenül is –

Alekszandr Szolzsenyicin Gulag szigetcsoport címû könyvéhez

kívánunk jó szórakozást.                           – AMBRUS BALÁZS

Gulag Kft. (Éttermi számla, 2006. október)

lõször is szögezzük le. Minden idõk egyik legjobb törté-

nelmi filmjével ajándékozta meg Andy Vajna a magyar

nagyérdemût. Köszönet érte. De most talán érdeme-

sebb szót ejteni arról, miért csodálkoznak egyesek azon, hogy

fütty és nevetés fogadta a film azon részletét  amikor az omi-

nózus „hazudtunk reggel, hazudtunk este” mondat elhangzik

a filmben. 

Az elmúlt években, de fõleg Gyurcsány megjelenésével

megfigyelhetõ volt, hogy az MSZP mindinkább próbálja ’56-

ot úgy bemutatni, mint az a szocializmus nagy forradalma,

amelyben a fõszereplõk is reformkommunisták voltak. Emlék-

szünk még Fletónak a Nagy Imre szobornál rendezett ver-

bálperformanszára: „Imre, te most mit tennél a helyemben?” 

De 2006 szeptemberében egyvalami végképp megválto-

zott. Gyurcsány kimondta a kulcsmondatot: „hazudtunk reg-

gel, éjjel, meg este” Ezzel kvázi elismerte – bár valószínû ezt

poénnak szánta (jó kis vicc, hö-hö) – , hogy amit õk képvisel-

nek, mégiscsak utódja valaminek. Nem kell hát nagy szeme-

ket nyitni és csodálkozni, hogy a mozikban röhögnek, meg

füttyögnek. Nem elõre megszervezetten, nem a fasiszták, ha-

nem az istenadta nép, csak úgy spontánul. 

Egyre nyilvánvalóbb az is, hogy akik hazudnak (éjjel-nap-

pal), akik rendõrrohamot vezényelnek a védtelen békés tünte-

tõkre, akik nem látják be saját hibáikat, azok nem lehetnek ’56

örökösei. Persze most már jön a La Fontaine mese, a rókával

meg az el nem ért szõlõjével: „Ja, vagy úgy, nem kellett, utálom

a savanyút!” Látjuk, ahogy MSZP-s politikusok és baloldali

értelmiségiek nyilatkoznak arról, hogy „1956-ban nem forrada-

lom volt, csak felkelés, mert a kommunistákat meglincselték,

antiszemita megnyilvánulások voltak, és azok a neonácik je-

lentek meg, akik most is megzavarják a rendet”. Ezt a

Guardian-ben Hegyi Gyula volt szíves közzétenni. Meg Donáth

Ferenc, a Nagy Imre Társaság budapesti elnöke, aki szerint há-

borús bûnösök azok a forradalmárok, akik fegyvertelen állam-

védelmis kiskatonákat lincseltek a Köztársaság téren. A mese

nem újkeletû: amit nem tudsz elérni, arról terjeszd azt, hogy

nem is olyan jó, sõt egyenesen rossz. És, hogy mit felelne eb-

ben a helyzetben Nagy Imre Gyurcsány kérdésére: Ferenc, az

lenne a legjobb, ha eltûnnél! Nem kicsit. Nagyon.           – H. S.

Több moziban is fütyültek, illetve kormányel-

lenes szlogeneket kiabáltak be a Szabadság,

szerelem címû film vetítésekor. Volt már példa

arra, hogy a film azon mondatánál, hogy „ha-

zudtunk reggel, hazudtunk este” többen tap-

solni kezdtek.  (Figyelõnet, 2006. november 3.)



asználjuk e szavakat, tehát van-

nak. Semmi baj velük, divatból

élünk mi is: „narratíva”, mond-

juk nagyapánknak, amikor arról érdeklõ-

dik, hogy mikor segítenénk szüretelni.

Van e divatszavaknak azonban egy sajá-

tos válfaja, az ún. sunyigörény típusú.

Az „ingyenebéd” is ilyes divatszó.

Oximoronként tündököl a magyar élet

egén és nevet ad sokmindennek, ami a

haladó léleknek nem tetszik. A túlfo-

gyasztásnak, az ingyenes felsõoktatás-

nak, a lakáshitelnek, az egészségbiztosí-

tás jelenlegi rendszerének. Mielõtt el-

mondanánk, hogy miért szörnyû hazug-

ság vagy csúf demagógia ezen állítások

jelentõs része, jeleznénk, hogy magunk is

tiszta tekintetû reformerek vagyunk,

nem akarunk életünk végéig Kádáriában

élni. Az értelmiségi gõgöt nem szeretjük

– természetesen a magunkén kívül.

Vegyünk egy kúpot, mondjuk

Steinmann, a grófnõ ámuló tekintete elõtt,

legyen a neve tandíj. Az uralkodó diskur-

zus olybá foglalható össze, hogy a felsõok-

tatás majdani anyagi elõnyhöz juttatja a

hallgatót, ezért az pengessen. Ráadásul ez

egy szolgáltatás, amit ugyanúgy meg kelle-

ne fizetni, mint a kukadíjat. Ezenfelül az ok-

tatás színvonala is emelkedni fog a térítés-

tõl, mert a diák majd követel magának a

pénzéért. Valamint a Zemberek majd jól

meggondolják, hogy akarnak-e annyian

kommunikáció szakosok lenni, és ezt az ál-

lam kontójára tegyék. A pofátlanabbja

még azt is hozzáteszi, hogy az ilyen úri

passziók árát ne a szakmunkás fizesse meg.

Ha rosszul foglaltam össze, majd írnak.

No, akkor. Elöljáróban jegyezzük meg,

hogy a felsõoktatás jelenlegi struktúrája

valóban nem fenntartható, de a mostani

reform éppen azt veri szét, ami még mû-

ködõképesen fennmaradt. A felsõoktatás

ma sem ingyenes: különbözõ jogcímeken

az intézmények ott répázzák meg a hall-

gatót, ahol tudják. Külföldi ösztöndíj mi-

atti túlfutás? Egy újabb felesleges pecsét

valahova? Fizess. Aáry-Tamás Lajos mesz-

sze, a TO Manci nénije közel van.

Egyetem – biztosan tudjuk – Burundi-

ban is van, az állam ilyesmiket fenntart,

különben mitõl lenne állam? Ellenkezõ

esetben hívhatnák jégpályának vagy szol-

galmi jognak is, nincs jelentõsége, annyi

betûkombináció van a világon. Ha ilyen

típusú érvelést hallunk, gyorsan tegyük

hozzá, hogy nem árvagyerekként jöttünk

a világra. Édesapánk is fizetett adót: le-

het, hogy éppen a munkanélkülivé lett

szakmunkás járulékát finanszírozza belõ-

le az állam. Vagy egy repülõgépszerelõ

képzését, ami ugyan nem felsõoktatás,

de az abban részesülõnek a munkaruhá-

ja többet fog érni, mint a mi egész éle-

tünk. Nem szégyen az. Ez a „szakmunkás

fizeti” kezdetû szöveg a társadalmi szoli-

daritásnak azt a minimumát ássa alá, ami

bennünk is erõsen foszladozóban van, ha

két percnél tovább nézzük a Friderikusz

most-ot.  

Egyáltalán: ki mondta azt, hogy diplo-

mával többet fog keresni az ember? A vé-

dõnõknek például fõiskolát kell végezni,

mégis Kárpáti Zsuzsa MSZP-képviselõn

kívül nem sokat láttunk közülük, amint

márkás gépkocsikból locsolják a Coco

Chanelt a járókelõkre. Elég jól látszik,

hogy lecsengõben a jogász-közgazdász-

boom. Ki lesz a következõ jól keresõ ré-

teg? Ha buddhista teológusokra lesz

nagy piaci igény, akkor áthangszereljük a

felsõoktatási törvényt? És téveszme a mi-

nõség is: ha ugyanazért a felkészületlenül,

konyakszagú böfizésekkel elõadott órá-

ért, ami addig állítólag ingyenes volt,

mostantól fizetni kell, azt nem javulás-

nak, hanem átverésnek fogja érezni a

hallgató és igaza lesz. Arról az apróságról

nem is szólva, hogy a magyarországi fize-

tõs iskolák jelentõs részének tapasztalata

azt mutatja: a hallgató nem tudást akar,

hanem diplomát. Ha meg fizetnie kell ér-

te, akkor még könnyebben akarja meg-

szerezni. A diplomát, ha utalószóink nem

lennének elég világosak.

Felette csudálatos ugyanakkor, hogy

liberálisaink, akik annyira megbíznak az

emberben, óvják-védik attól, hogy az „ál-

lam megmondja neki, mit csináljon”, az-

tán az egyház meg pláne ne mondja meg

neki, hogy jó fej-e Scorsese vagy sem; no,

ugyanõk elmondják, hogy sokan vagy-

tok, a minisztérium szabályozza, mibõl

mennyire van szüksége a népgazdaság-

nak. Mintha a bölcsészkarra menõ nem

tudná, hogy francia szakos diplomájával

legfönnebb titkárnõ lehet a Renault-sza-

lonban. Ráadásul a megmondók java

már túl van az egyetemen, lehetõleg

olyan szakon, amelyrõl pályatévesztõ-

ként került megmondói pozíciójába, és

egyikük sem látta szükségét annak, hogy

visszafizesse képzése költségeit. A túlfo-

gyasztásról papolni meg szimpla szemét-

ség – a kormányzat lehetõséget adott:

volt Sulinet, hitel, bármi. A népek több-

sége élt egy lehetõséggel, amit hülye lett

volna nem kihasználni. Kevesen kelnek és

fekszenek az MNB gyorsjelentéseivel, a

hitelminõsítõkkel még kevesebben. Mi-

ért tartóztatták volna meg magukat? Ha

koplalnak a költségvetési egyensúlyért,

most elõrébb lennénk?

Ugyan. 

Tessék vigyázni: az ajtók valóban zá-

ródnak.                      – TVISZT OLIVÉR  

Az ingyenebédrõl






