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Tartalom
Alig egy nappal azután, hogy nyitrai huligánok egy szerencsét-

len magyar diáklány agyba-fõbe verésével vezették le a szlovák

lét frusztrációit, idehaza Gyurcsány Ferenc rendkívüli sajtótá-

jékoztatón, szigorú arccal követelt fellépést pozsonyi kollégá-

jától. Egy rendes országban ilyenkor lelkesen csápolnak a pol-

gárok – beleértve az Ufi teljes szerkesztõségét –, s a kormány

mögött egy emberként, zászlóaljakba rendezõdve sorakozik

fel a nemzet. Magyar viszonyok közt azonban csak cinikus

mosolyt és kézlegyintést érdemel ez a produkció. Elõbbit a

gálzoltáni kommunikációs álomcsapatnak küldjük, hiszen pártunk és kormányunk

láthatóan már a magyar–lengyel határ ügyét is napirendre tûzné, csak ne a „Miért

fáj? Ezért fáj!” címû kiskáté és az alapjául szolgáló, Új Egyensúly névre hallgató fél-

karú rablójáték sikereirõl kelljen beszélni. A kézlegyintéssel viszont lemaradnánk a

szlovákok mögött: miután Robert Fico a múltkor visszakézbõl Göncz Kingát aláz-

ta porba, ezúttal magát Fletót osztotta ki. A nyitrai eset feletti felemás sajnálko-

zásba szõve dörgedelmesen utasította vissza, hogy Szlovákiát bárki is kioktassa,

„magyarországi szélsõségekrõl” elmélkedett. Cseppet sem mellékesen a Magyar

Koalíció Pártját tette felelõssé a történtekért. Persze a pimaszság teljességgel ért-

hetõ. Miért is venné bárki komolyan Gyurcsány piros-fehér-zöld hevületû kard-

csörtetését másfél évvel a hazai állampolgársági népszavazás után? A szlovák

Wilhelmstrassén azonban nyilván másra is emlékeznek: például arra, amikor az

MSZP a 2002-es választási kampányban éppen a szlovák politikai elittel összehan-

goltan, azzal zárt alakzatban manõverezve támadta a státustörvényt. (Diplomácia-

történeti kuriózum, hogy az Orbán–Nastase-megállapodást követõen elszigetelõ-

dött Szlovákiának akkor a Magyar Szocialista Párt nyújtott ezzel mentõövet.) Po-

zsonyban tehát rendkívül komolyan vehetik Fletó összevont szemöldökét – felõ-

lük képletesen szólva akár tótágast is állhat. Véleményformálóink még komolyab-

bak, õk ismét elõvették a közhelyszótárat, felütve a „szélsõségesek egymást erõsí-

tik” kifejezésnél. Most éppen a szlovákellenesség feltámadását ecsetelik, s futball-

meccseken ordibáló ultrákra mutogatnak. No meg arra a Pécs–MTK-n feltartott

transzparensre, amelynek szövege – „Felvidék, kitartás!” – a honfoglalás óta példát-

lan gyalázattal gázolt a szlovákság becsületébe. Az a nüansznyi különbség elkerüli

figyelmüket, hogy fizikai bántalmazások kizárólag a túszhelyzetben lévõ felvidéki

magyarságot érik. Arról nem is beszélve, hogy amíg a szélsõségesek itthon (maxi-

mum) a lelátón, addig Pozsonyban kormányon tombolnak.  – BENKÕ LEVENTE
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SZERVÓ

Gyurcsány Ferenc és Kuncze Gábor ér-

deme – valamint a két párt tanulási ké-

pességének és a melléjük állt reformér-

telmiség, média ösztönzõ erejének kö-

vetkezménye –, hogy a két párt fogcsi-

korgatva összeszedte magát. (Lengyel

László, hvg.hu, szeptember 4.)

Mondd szépen, Laci: sajtóhátszél.

ORWELL TRIBUTE

A Pénzügyminisztérium honlapján kö-

zölt dokumentum szerint a GDP ará-

nyos bruttó államadósság az idei 68,5

százalékról jövõre 71,3 százalékra csök-

ken a korábban ismertetett 71,5 száza-

lék helyett.  (MTI, 2006. augusztus 25.)

A csokoládé-fejadagot pedig har-

mincról húsz grammra emelik.

NEGATÍV SZAVAZÓTÁBOR

A Szonda Ipsos felmérése szerint a tava-

szi választások óta 600 ezer szimpati-

zánst nyert Budapesten a Fidesz, az

MSZP viszont 900 ezret veszített. (Elõre-

tört a Fidesz Budapesten?, Népszabad-

ság, 2006. augusztus 29.)

445 ezer budapesti szimpatizánsból

elveszteni 900 ezret, ez több mint

drámai.

EURÓPAI ÉRTELEMBEN VETT IFJÚ

KONZERVATÍVOK

Megjegyezte: az önkormányzati válasz-

táson közel 300 IDF-es méretteti meg

magát, a szervezetnek 15 településen

polgármester-jelöltje is van. (Lasz-

tovicza lett az IDF elnöke, FigyelõNet,

2006. szeptember 3.)

Több jelölt, mint tag.

NAGY IGYEKEZET

Kizárta magát a vezetõfülkébõl repülés

közben a kapitány egy kanadai légitár-

saság gépén. A pilóta vécére igyekezett,

és amikor visszatért a fülkéhez, zárva

találta az ajtót. A leszállásig már csak

20 perc volt hátra, és az utasok nem túl

nyugodtan látták, ahogy dörömbölni

kezd az ajtón. Bent maradt ugyanis a

másodpilóta és egy utaskísérõ is, de hi-

ába próbálták kinyitni a zárat.

(Transindex.ro, 2006. szeptember 1.)

Szerencse, hogy a pilótafülke ajtaja

volt zárva és nem a WC-é.

RAVASZ, AZ AGY

Egészen a hétvégéig úgy tûnt, a Fidesz

megtalálta a nyerõ módszert. Keveset

szerepelni, Orbán Viktort alaposan el-

dugni, s hagyni, hogy a szocialisták sa-

ját erejükbõl veszítsék el az önkor-

mányzati választásokat. Figyelve a köz-

vélemény-kutatásokat s az elmúlt na-

pok eseményeit, bejönni látszott ez az

ördögi ravaszsággal kidolgozott terv.

(Népszava, 2006. szeptember 5.)

Nahát, ördögöd van.

KIMARADÁS

Éjszakai kimaradásuk miatt hazaküld-

te három alapemberét Lars Lagerbäck, a

szerdai Európa-bajnoki selejtezõre ké-

szülõ svéd labdarúgó-válogatott szövet-

ségi kapitánya. Zlatan Ibrahimovic, Olof

Mellberg és Christian Wilhelmsson va-

sárnap este Göteborg szépségeivel is-

merkedett, ám az elõírt 23 helyett csak

hétfõn 1.15-kor érkezett vissza a hotel-

be. (Origo.hu, 2006. szeptember 5.)

Lehet, hogy nálunk is haza kellene

küldeni az „aranylábú gyerekeket”.

ÜBERFRANKÓ GYEREKEK

Az egyre népszerûbb reggeli rádiómû-

sorban mindenki megkapja a maga el-

ismerését vagy negatív kritikáját, füg-

getlenül attól, hogy például melyik poli-

tikai, etnikai, vallási csoporthoz húz.

(Ferencvárosi magazin, 2006. július–au-

gusztus)

Én például katolikus magyar va-

gyok, de a református románok felé

húzok.

ISMÉT A NÉP HANGJA

– Az unokám most lesz elsõs. Egy va-

gyon a beiskolázás, s ezt senki nem szá-

mítja hozzá a nyakunkba szakadt költ-

ségekhez!

– Tudja az a furcsa az egészben, hogy

bármelyik párt nyerte volna a válasz-

tást, mindegyiknek meg kellett volna

lépni a szigorítást. (A gangon beszélik,

Józsefváros, 2006. augusztus 21.)

Még szerencse, hogy a gangon ez a

hír járja.

MONNYON BE, MONNYON BE!

Szerettük volna megtartani a bemon-

dókat, de sajnos minden kutatás azt

mutatja, hogy a nézõk jelentõs része

egyszerûen elkapcsol, ha feltûnnek a

képernyõn. Eljárt az idõ a bemondók

felett – nyilatkozta most az Indexnek

Kósa Somogyi György, az m2 mûsor-

igazgatója. (index.hu, 2006. szeptem-

ber 5.)

Mi lesz velünk Kovács P. József nél-

kül?

ORBÁN VIKTOR SZOLNOKON

Több, mint amit tennie kellett volna. Te-

hát ezzel megint csak rontott a helyze-

tén. (168 Óra rádió, Nagy József,

www.168ora.hu)

A szólás szabadsága.

Tisztelt Olvasóink!

Lapunk elõzõ számában 

nyereményjátékot hirdet-

tünk az UFi-ra augusztusban

elõfizetõk számára. Az akció

keretében, a Vox Nova kiadó

kiadványait sorsoltuk ki.

A szerencsés nyertesek: 

Lukács Laura, Szentendre;

Halmai Albertné, Budapest;

Major Zsuzsanna, Budapest.

A nyerteseket postán értesít-

jük. Gratulálunk! A játék

folytatódik, a szeptemberben 

elõfizetõk között is értékes

ajándékokat sorsolunk ki!
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izonyára sok buktatóval szembenézett a kancellária

új ura kinevezésekor, de arra talán nem számított,

hogy a legkomolyabb kereszttûzbe épp az ünnepi

tûzijáték miatt kerül majd. Aztán, ahelyett hogy hálás mil-

liók tapsolták volna meg a parádét, 20-án este egyetlen jaj-

veszékelésbe rándult össze a Duna-part. Lotyaszájú legjobb

tanítványát ez persze nem zavarta. Már másnap megtalálta

a tragédia felelõsét! Magát a vihart. Illetve Mister Vis

Maiort. Na õt aztán szépen ki is rúgatta. Persze az oknyo-

mozás másokat is elért. Hibás volt természetesen az Orszá-

gos Meteorológiai Szolgálat, a Katasztrófavédelem, a vihar,

a globális felmelegedés, a szupercella, maguk az emberek

(miért mentek oda?), meg a körülmények, amelyek éppen

így alakultak. Szilvásy Györgyre persze még a gyanú árnyé-

ka sem vetült. Így van ez nálunk. Megúszta.

ossz idõk járnak mostanság a határon túli nemzet-

társainkra. Eddig csak a Vajdaságból érkeztek hí-

rek magyarverésekrõl. Most viszont beindult az

egész Kisantant. Egyre-másra kapunk hírt felvidéki, sõt

most már erdélyi magyarok elleni atrocitásokról. A ma-

gyar kormány válaszreakcióit – köszönhetõen nagyrészt a

külpolitikai tekintetben teljesen súlytalan magyar kor-

mánynak és az ugyanilyen adottságokkal rendelkezõ kül-

ügyminiszternek, Göncz Kingának – gyakorlatilag csukló-

ból verik vissza a szlovák kormánykoalíció vezetõ politiku-

sai, élen a miniszterelnök Robert Ficóval. Jól jellemzi a

szomszédos államokban a Magyarországról kialakult ké-

pet az is, hogy mára több román vicc is szól a magyar gaz-

daság katasztrofális helyzetérõl. Hát eljutottunk ide is. Rö-

högnek rajtunk.  

RB

ostanában körülöttem mindent ellopnak. Nem

akarom azt sugallni a kedves olvasónak, amit

mostanában többen megfellebbezhetetlen axió-

maként hangoztatnak, hogy „ha a szocialisták kormányoz-

nak, akkor lazul a közbiztonság”, magyarán többen lopnak,

csalnak és hazudnak, ráadásul nem fizetik be az adójukat,

hanem csak azt a sajnálatos tényt közlöm, hogy a személyes

aurámnak az utóbbi hetekben láthatólag sajátos parapszi-

chológiai hatása alakult ki: egyeseknek körülöttem lopni tá-

mad kedvük. Csak néhány példa: nagyobbik lányommal

sorban állok a boltban, elõttünk egy legalább nyolcvanéves

öregúr. Fizetés után a korlátnak támasztott biciklijérõl leve-

szi a láncot, s abban a pillanatban odaugrik egy ügyes fiatal-

ember, félrelöki, kikapja kezébõl a kerékpárt és elteker.

Másnap anyósom kórházba került. Gondoltam, amint tu-

dom, meglátogatom. Ez a kósza ötlet már elég volt a káros

parapszichológiai folyamatok beindításához, mert rögtön

jött a hír, ne hívjam fel, ellopták a feje mellõl a telefonját. 

A gondos tolvaj elvette az éjjeli szekrényrõl a készüléket,

majd kihúzta a fiókját is, hogy kivehesse a töltõt, mert így

teljes a készlet. Anyósom óráját megkímélte, ha felébred

szegény a mûtéti altatásból, legalább a pontos idõvel tisztá-

ban legyen. Eszembe jutott, hogy amikor két éve kórházba

kerültem, éjszakánként a fejem alá tettem a pénztárcámat,

a fenekem alá az irataimat, bal kezemben a mobilomat,

jobb kezemben a kulcsomat szorongattam. Csak az énekes-

könyvemet hagytam az éjjeli szekrényen, az úgy sem kell

senkinek sem. Az elõvigyázatosságom bejött, semmim sem

tûnt el, de hogy mégis kerek legyen a világ, amikor egy hét

után hazaengedtek, szomorúan tapasztaltam, a kórház bel-

sõ parkolójában álló autómnak két kerekét is kiszúrták szi-

kével. Biztos az egyik orvos vagy mûtõsfiú megszokott he-

lyét foglaltam el.

Anyósom kórházba kerülésével egy idõben a szerkesztõ-

ségünkbõl egy besurranó tolvaj ellopta a hordozható szá-

mítógépemet. Teljes katasztrófa egy írogató embernek, fõ-

leg ha két készülõ könyvének a kézirata is rajta volt a gépen

(miért nem ment a marha???). A nyomozást három hét

múlva lezárták, semmit sem találtak, pedig tanú is volt, és

állítólag mindent felvett a BKV szomszédos térfigyelõ ka-

merája. De kétszázezer forint nem ér meg több idõt (ez a

gép értéke és nem a rajta levõ több éves munkáé, arra hiá-

ba diktáltam be az egyébként készséges nyomozónak

ötmillió forintot). Napokig a bolhapiacokat, bizományikat,

arab mobiltelefon-kereskedõket jártam, megismerkedtem

a lopott áruk dílereivel is, sõt még a kereskedelmi rádiók-

ban is hirdettem, hogy visszavásárolom a gépet. Minden hi-

ába, csak pénzt költöttem a laptopom ellopásának reklá-

mozására.

A notebook eltûnését követõen megszületett a negyedik

lányom. Isten nem ver bottal, cukkoltak hímsovén baráta-

im. Pedig végre egy jó dolog, de én mégis tele voltam fe-

szültséggel, mert egyre erõsebb paranoiás álmok gyötörtek:

mire hazahozhatnám a gyermeket, ezek vagy õt vagy en-

gem rabolnak el.                                – L. SIMON LÁSZLÓ
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öbb mint 47 évig tartó egyed-

uralkodás után a „túlélés világ-

bajnoka” fokozatosan nyilvános-

ságra hozza utódlási elképzeléseit,

amelynek lényege: az utód személye is

fontos, de az átmentendõ önkényuralmi

rendszer még inkább. 

Castro tekintete igen fáradt, arca

megviselt a születésnapja elõtti szomba-

ton készített és vasárnap közölt fényké-

peken. A kubai tévében egy nappal ké-

sõbb sugárzott videofelvételen viszont

már a szokott módon hevesen gesztiku-

lál kezével, és vidáman társalog vendége-

ivel: öccsével, és a venezuelai elnökkel,

Hugo Chávez-szel. Feltûnt azonban,

hogy Castro elhalóan halkan beszélt,

amit elemzõk a nagy mûtét miatti erõ-

veszteségnek tulajdonítottak. Chávez a

nyolc vasárnapi fotó egyikén jegyzetfü-

zetbe ír, valószínûleg azért, mert a be-

szédbe belefáradt Castrót akarta kímélni

az egyébként három óráig tartó ünnep-

lésen. Carlos Lage, az egyik kubai alelnök

– a július 31-én kinevezett hattagú kol-

lektív bizottság egyik tagja – még au-

gusztus 7-én mondta róla, hogy Castro

ugyan jól van, de a mûtét után többet

beszél, mint szabad lenne. A lábadozó

Castro viszont már kezdi felkészíteni a

kubaiakat a legrosszabbra is, mert szüle-

tésnapi üzenetében arra utalt, hogy bár

jól érzi magát, egyáltalán nem kizárt a

váratlan és rossz hír vele kapcsolatban. 

A kijelölt utód, a 75 éves Raúl Castro alig

szerepelt a videofelvételeken, háttérbe

húzódott, és csak akkor „került képbe”,

amikor átadta ajándékát bátyjának. Kül-

földi kollégái sorra köszöntötték Fidel

Castrót 80. születésnapja alkalmából:

Kofi Annan ENSZ-fõtitkár után legutóbb

Vlagyimir Putyin orosz, és Alekszandr

Lukasenko fehérorosz elnök is üdvözölte,

sõt Mahmúd Ahmedinedzsád, az iráni

elnök még iráni orvosokat is felajánlott,

hogy gyorsabban épüljön fel a gyengél-

kedõ kubai diktátor. 

Castrónak még két lehetõsége van a

nagy nyilvánosság elõtti szereplésre:

szeptember közepén Havannában tart-

ják az el nem kötelezett országok soros

tanácskozását. Ha mégsem áll talpra ad-

dig, akkor valóban csak december má-

sodikán, a Forradalmi Hadsereg megala-

kításának évfordulóján jelenhet meg.

Születésnapi fényképe és a másnapi vi-

deofelvétel mindenképpen azokat iga-

zolta, akik már a mûtét utáni két nap-

ban decemberre jósolták felépülését.

A szakértõk már Castro öccsének pá-

lyafutását elemezgetik, hogy levonják

belõle a Kuba jövõjével kapcsolatos fel-

tételezéseket. A 73 éves húg, az 1964 óta

Miamiba költözõ Juanita Castro szerint

Raúl bátyja pragmatikus, és rugalma-

sabb, mint Fidel. Ezt igazolja a szovjet tá-

bor összeomlása utáni tevékenysége,

amikor õ irányította az igen óvatos gaz-

dasági nyitást. Washingtonban és a ku-

bai emigránsok viszont azt mondják ró-

la, hogy kegyetlenebb, mint bátyja, és

tulajdonképpen õ „a sziget börtönõre”.

Kevés a hír a szigetrõl, mert a biztonsági

szolgálatok szigorúan õrködnek az infor-

mációk ki- és beszivárgása felett: elko-

boznak minden felfedezett és nem enge-

délyezett tányérantennát, korlátozzák az

internet-használatot, hogy ne is beszél-

jünk „a szokásos” lehallgatásokról, és

egyéb, nyílt fenyegetéssel járó módsze-

rekrõl. Így nem csoda, hogy felértékelõd-

tek a Kubába irányuló turistautak, mert

csak hosszadalmas – három hétig tartó

– várakozás után adnak beutazási vízu-

mot a nemzetközi sajtó képviselõinek.

A kubai hatóságok viszont õket is ala-

posan ellenõrzik, mert valamilyen ok-

ból azt feltételezik, hogy a leleményes
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Immár végérvényesen bebizonyosodott, hogy eljárt az idõ

a börtönsziget-kommunizmus ura, Fidel Castro felett. Két

héttel Fidel Castro 80. születésnapja elõtti hattagú bizott-

ságra testált minden jogkört, amelyet 75 éves öccse, Raúl

Castro irányít bátyja felépüléséig. A világsajtó sokat fog-

lalkozott Fidel Castro, a megöregedett „comandante en

jefe” – július 31-i – hirtelen mûtétje után kialakult sziget-

országi helyzettel, illetve a születésnapján közölt fényké-

pek és videofelvételek elemzésével. 

T

Véget ér-e a diktatúra Kubában?

Castro betegágyánál
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újságírók képesek turistaként is bejutni

az országba. 

Az Egyesült Államokban – fõleg Flori-

da államban – élõ kubai emigránsok

azonnal lelkesen ünnepeltek a hírre az

utcákon, de mivel elmaradtak a további

reménykeltõ események a börtönsziget-

rõl, kénytelenek voltak levonni a tanul-

ságokat a korai örömbõl. Az Egyesült Ál-

lamok néhány nap elteltével is csak óva-

tosan reagált, és a szokásos demokráciá-

ra szólító üzeneteken kívül Condoleezza

Rice külügyminiszter-asszony meglehe-

tõsen furcsa korábbi felszólítást ismételt

meg: valahogy úgy döntsék meg a kubai

rendszert, hogy közben eszükbe se jus-

son elhagyni Kubát. Korábban az USA

külügyminisztériuma arra intette a Flo-

ridai-öböl mindkét partján élõket, ma-

radjanak veszteg az emigránsok is meg a

kubaiak is. Az Egyesült Államok a spa-

nyol ajkú bevándorlók áradata miatt

még mindig nem tudta megnyugtatóan

rendezni a kérdést, és a képviselõházban

folytatott heves vita során a republiká-

nusok érzékeny veszteségeket kénytele-

nek elkönyvelni. (A republikánusok egy-

elõre vesztésre állnak a spanyol ajkú be-

vándorlók szavazási hajlandóságának

újabb pálfordulása miatt: augusztus ele-

jén az egyébként demokrata párti his-

pánok 69 százaléka megbánta, hogy két-

szer – 2000-ben és 2004-ben – is Bushra

voksolt. Õsszel pedig, mint tudjuk, tör-

vényhatósági választásokat tartanak, és

nemcsak külföldön, hanem otthon is

rosszul áll Bush és republikánus héjáinak

szénája.) Augusztus 13-a után a kubai

vezetés levonta a következtetéseket az

eltelt két hét külföldi reagálásaiból. Az

Egyesült Államok továbbra sem tud ér-

demben változást kicsikarni Kuba politi-

kájában, és az Európai Uniót továbbra is

inkább a gazdasági nyitás érdekli, hogy

végre bejusson a Karib-tenger gyöngy-

szemének tekintett Kuba áhított piacá-

ra. Mindent egybevetve, a sziget urai

szerint jól vizsgázott a rendszer, mert át-

vészelte a legkényesebb idõszakot, és a

külvilág többsége tudomásul vette – mi

mást is tehet? –, hogy megkezdõdött a

Fidel Castro utáni átmenet.

Castro a személyi utódlásnál sokkal

fontosabbnak tartja, hogy a rendszer él-

jen tovább, hiszen a fidelizmusnak vagy

castróizmusnak éppen az a gyengéje,

ami az erõssége: Fidel 75 éves öccsébõl,

Raúlból hiányoznak a tömegeket meg-

gyõzõ karizmatikus vonások, ezért Fidel

nyilvánosság elõtti elájulása – 2001 júni-

usa –, valamint kéz- és lábtörése – 2004

október vége – után a rendszer megerõ-

sítésére fordította figyelmét, hogy öccse

rendezett körülmények között vehesse

át a hatalmat halála után. Az idõsebb

testvér már jó elõre gondoskodott az

utódlás jogi biztosításáról, mert az 1976-

ban elfogadott alkotmány 92. cikkelye

egyértelmûen fogalmaz: „Az Államta-

nács elnökének – vagyis Fidel Castrónak

– betegsége, távolléte vagy halála esetén

az elsõ alelnök – Raúl Castro – veszi át

jogköreit.” Csaknem két éve, tévében is

közvetített balesete után hozta szóba

nyíltan elõször az utódlás kérdését. A

példa nélkül õszinte, és egyesek szerint

politikai végrendeletének tekintett be-

szédében figyelmeztette a kubaiakat, hi-

báik miatt saját maguk fogják lerombol-

ni a kubai forradalmat, és kérte õket,

gondolkozzanak el, hogyan tudják biz-

tosítani a szocializmus továbbélését.

Amíg a vezetõk és a vezetettek „gondol-

koztak”, Castro szokása szerint nem ült

ölbe tett kézzel. Elõbb hatástalanította

Bush nyári embargó-szigorító intézkedé-

seit, aztán túlélte a 2004-es év hurrikán-

szezonját és pusztításait – akárcsak a

gyakori és tartós áramszüneteket –, visz-

szavonta a dollárt mint fizetõeszközt,

majd karácsonykor viszonozta az ameri-

kai elnök „nyári szeretetcsomagját”.

Nyilvánosságra hozta a kínai állammal

kötött hitel- és áruszállító szerzõdése-

ket, és a bombahírt: elegendõ mennyisé-

gû olajat találtak Kuba felségterületein.

Mi tagadás, Castro egész életében nem

állt hadilábon a szerencsével, most sem.

Bár a szigeten majdnem minden ma-

radt a régiben, Havannában egymás ke-

zébe adták a kilincset a kiválasztott szö-

vetségesek, és Castro még szorosabbra

fûzte velük a kapcsolatokat. A befekte-

tendõ tõkéjével ugrásra kész Európai

Unió hol feloldotta, hol visszaállította

saját büntetõintézkedéseit a kubai más-

ként gondolkodók elleni leszámolás mi-

att, de kénytelen lesz beadni a derekát.

Az európai „hajlékonyságról” árulkodott

egy tavaszi szavazás. Kuba a demokrati-

kus világ megrökönyödésére bekerült az

ENSZ egyik újjászervezett intézményé-

be: a 47 tagú Emberjogi Tanácsba. Sõt,

Spanyolország, az unió most már meg-

határozó tagja és a világ nyolcadik szá-

mú gazdasága saját elképzeléssel rendel-

kezik, hogy rendezze kapcsolatait egy-

kori gyarmatával, és mintát adjon az

uniónak, de Kuba „északi szomszédjá-

nak” is. Spanyolország rendezési elkép-

zelése szerint olyan Fidel utáni békés át-

menetet képzel el, amelyben nem kap-

nak fõszerepet a végletesen megosztott

kubai ellenzékiek, akiknek többsége szél-

sõséges: a nyugalom ellenségei és a leszá-

molások hívei. Ez év januárjában Bolívia

frissen megválasztott indián elnöke, Evo

Morales csatlakozott a Havannában lét-

rehozott ún. „jó tengelyének” államai-

hoz: Kubához és Venezuelához. Július vé-

gén, a MERCOSUR tagállamainak soros

ülésén jelentették be az észak-amerikai

elnöknek szánt újabb hírt: Kuba az ér-

vényben levõ embargó ellenére újabb

szerzõdéseket kötött Brazíliával, és kije-

lentette, akkor lép be a legtekintélye-

sebb dél-amerikai gazdasági és politikai

szervezetbe, amikor akar. Ezek után

egész egyszerûen értelmét vesztette a 44

éve bevezetett teljes embargó, ráadásul

egyre erõsebb az embargó-ellenes lobby

az Egyesült Államokban, amely attól tart

– nem is alaptalanul –, hogy a vetélytárs

Fidel 75 éves öccsébõl, Raúlból

hiányoznak a tömegeket 

meggyõzõ karizmatikus vonások

folytatás



államok (Kanada, Franciaország, Spa-

nyolország, stb.) behozhatatlan elõnyre

tesznek szert vele szemben. Az embargó

feloldása viszont egyet jelentene Bush

elnök és a nagyhatalom eddigi kubai po-

litikájának bukásával. 

Bõven lesz mit beruházni Kubában.

Rendbe kell hozni az ország rosszul mû-

ködõ és megtervezett gazdaságát: fel

kell újítani, vagy ki kell építeni a szociális

ellátás még hiányzó, és a közlekedés

szinte teljes infrastruktúráját, hogy csak

kettõt említsünk a lakosságot leginkább

érdeklõ, legfontosabb ágazatok közül. 

A békés átmenet kedvezõ terepet

nyújt az idegenforgalomnak, amit Raúl

Castro és a hadsereg irányít. És a Karib-

tenger éghajlatán, látnivalóin, zenéjén,

stb. kívül lesz egy újabb vonzereje: Fidel

Castro életmûve. A baloldali és nem bal-

oldali zarándokok százezrei fognak éven-

te Kubába utazni, hogy Che Guevara ok-

tóberben megnyíló bolíviai emlékútvo-

nalának mintájára végigjárják Castro

emlékhelyeit. Ehhez viszont olyan békés

átmenet kell, amilyenre a lakosság több-

ségén kívül a legérdekeltebb felek vágy-

nak: a kubai pártapparátus, a hadsereg –

ugyancsak Raúl irányítása alatt! –, és a ti-

tokszolgák ugyanúgy, mint az új piacra

éhes és persze tapasztalt külföldi – spa-

nyol, francia, olasz, stb. – idegenforgalmi

szakemberek – akik valójában érdekcso-

portokat képviselnek.

De még ne szaladjunk ennyire elõre:

Castrónak élete vége felé még számot

kell vetnie tetteivel. Castro már koráb-

ban említett szerencséje szinte kezdet-

tõl fogva mellette állt, és tisztelõi fõleg

két tettéért csodálják. A csavaros eszû

ügyvéd nevét még akkor kapta fel a hír-

név, amikor 1953. július 26-án – a XIX.

századi kubai történelem kiemelkedõ

alakjának és példaképének, a spanyol

gyarmati uralom ellen életét áldozó

José Martí születésnapján – Santiago

de Cubában társai élén megrohamozta

a Moncada-laktanyát. Castro vállalta

magára az életben maradt elfogottak

védelmét, és ekkor mondta el híres vé-

dõbeszédét, amely „A történelem fel

fog menteni” címmel vonult be a törté-

nelembe. A mexikói számûzetésbõl a

Batista megdöntésére indult 82 ember

közül 1956. december 2-án csak 12-en

értek partot Santiago de Cubánál. Min-

denki elkönyvelte, hogy esztelenség ge-

rillaháborút kezdeni ennyi emberrel, de

1959. január elsején a diktatúrától meg-

szabadított és megkönnyebbült ország

ünnepelte a szakállas forradalmárokat.

Attól kezdve viszont a hidegháború ha-

talmai közötti erõviszonyok szabták

meg mozgásterüket, és Kubának csak

más államok segítségével sikerült fenn-

maradnia, de azon az áron, hogy a la-

kosság azóta is börtönsziget-kommu-

nizmusba kényszerült. Az Egyesült Álla-

mok azonban hiába várta, hogy majd

csak eredménnyel jár az embargó, nem

úgy alakultak az események, ahogy szá-

mított rá. Castro túlélt minden me-

rényletkísérletet – kubai változat sze-

rint 637-et – is, és a politikusok a Flori-

dai-öböl túlpartján tanácstalanul tárják

szét kezüket. Egyet biztosra vehetünk:

ha Fidel Castro halála után valóban bé-

kés lesz az átmenet, a lakosság nem

amerikai típusú megoldást választ.    

– SOBIESKI TAMÁS
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A négyes metró története az elmúlt ötven év

magyar történelmének lenyomata is lehetne.

Tervhivataltól projektirodáig, a Szovjetuniótól

Franciaországig, Rákositól Demszkyig terjed a

saga. No és persze Dél-Budától Rákos-

palotáig… Az alagút végtelennek tûnik, fény

még mindig nem látszik a végén.

A 4-es metró története

Végtelen
alagút
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történet visszanyúlik azokig a

legendás feketeautós idõkig,

amikor a vas és acél országa

lettünk volna. 1950 körül merült fel

elõször a délnyugat-északkelet irányú

metró megépítésének a terve. Mivel a

hatvanas években Demszky 16 évétõl

eltérõen valóban készült metró (a 2.

vonal), ezért a négyes metró ügyét ké-

sõbbre halasztották. A hetvenes évek

elején elõvették a tanulmányokat, és

megkezdõdött a máig tartó „építést

elõkészítõ” tevékenység. Az elmúlt 35

év alatt annyi tanulmány, koncepció,

vázlatterv, talajmechanikai feltárás,

stb. készült, hogy azok munkájának és

költségének töredékébõl az engedélye-

zési és a kiviteli tervek is elkészülhettek

volna.

A langyosodó diktatúrában a nyom-

vonaltervek és technikai megoldások

körüli vita parttalanná vált. Mégis, a

gazdasági válság és a rendszerváltás

küszöbén felpörögtek az események.

1986-ban intenzív elõkészítõ munkák

kezdõdtek. Ezek már a tervezett világ-

kiállítással függtek össze. Akkor a teljes

metrót tizenöt év alatt, 2000-ig akar-

ták megépíteni. Végül nem lett se vi-

lágkiállítás, se metró… A francia

MATRA cég 1986-ban ajánlatot tett

egy, még ma is futurisztikusnak

hangzó, gumikerekes, teljesen automa-

tizált metróvonal létesítésére. Érdemes

megfigyelni, hogy a francia cégek a

kezdetektõl mind a mai napig élénken

figyelik a négyes metró terveit, és sor-

ra francia érdekeltségû cégek nyernek

az idei pályázatokon is.

1988 nyarán vetõdött fel elõször,

hogy államadósság törlesztéseként

szovjet közremûködéssel is épülhetne

metró. Ezután a szovjetek és a franciák

vetélkedése jellemezte az ügyet. A fran-

ciák azt szerették volna elérni, hogy a 4-

es vonal I. szakasza 1995-re, a világkiál-

lítás megnyitására elkészüljön. 1990.

október 31-én a Fõvárosi Közgyûlés

megválasztotta a fõpolgármestert,

Demszky Gábort. A fõváros elsõ önkor-

mányzata többek között a metró építé-

sét sem támogatta.

A metróépítésre kiírt pályázatok

mind 1990-ben, mind 1994-ben ered-

ménytelenek voltak, ráadásul a frissen

megalakult Horn-kormány lemondta a

világkiállítást. A Bokros-csomag kábula-

ta után 1995–96-ban ismét feléledt az

orosz államadósságból való metróépítés

elvtársi gondolata. Az orosz államadós-

ság felhasználásával 1996-ban három

egymást követõ kormányhatározat is

foglalkozott, de végül elutasították ezt a

megoldást. Az elutasító határozat létre-

jöttében a Fõpolgármesteri Hivatalhoz

tartozó Programirodának is szerepe volt.

Az iroda feladata az volt, hogy az Euró-

pai Beruházási Bank hiteleibõl létesítsen

beruházásokat. Az elõkészítõ munkák

irányítása a Programirodához került,

ahol értelemszerûen az a nézet uralko-

dott, hogy a 4-es metróvonalat nyugati

kölcsönbõl, nyugat-európai tervezõkkel

és kivitelezõkkel kell megépíteni, és a

BKV-tól elkülönült vállalkozásként üze-

meltetni. Hornék oroszországi és Demsz-

ky nyugati kapcsolatai csaptak össze te-

hát, az eredmény az építkezés további
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A

lap minden szava az allegori-

kusan felbukkanó fõpolgár-

mester tetteinek dicséretét

zengi, érthetõ módon: a fõvárosi

szadeszos kampány egyetlen arca,

ikonja Demszky. Nem szerepel a ko-

rábbi Legnagyobb Közös Osztó, Atkári

János, aki vesztére szólt be a korifeus-

társaknak, de hiányzik Bõhm, Ikvai

Szabó, stb., akikkel az önjáróvá váló

fõpolgármesternek szintén vitája tá-

madt az utóbbi hónapokban. 

A nyitó megainterjúban a Kékek je-

löltje a Combino-villamosok ügyével

kezdi, megmagyarázva, hogy a felelõs-

ség a BKV mellett a projektben részt-

vevõ három másik cégé is. Különben

is, a felelõsségre vonás nem Don

Gabriele személyes tarkónlövõ show-

ja lesz, hanem a fõvárosi közgyûlésé,

mert hát ugye demokrácia van. Sike-

res villamos-projekt esetén viszont a

bukmékerirodák nem a Közgyûlést

tették volna befutóra babéraratáskor.

Az interjú a kerületek és az intéz-

mények felett álló Dollárpapaként

mutatja be Demszkyt, aki csak sikeres

projekteket finanszíroz, bármiféle fe-

lelõsség nélkül. Az elmúlt 16 év

egyébként is arról szólt, hogy –

Szikora Robival szólva – „problémák

nem voltak, csak megoldások”. Meg-

tudjuk, hogy „a kutyapiszok a kerületi

tulajdonú mellékutcák jellemzõje”,

ezért a fõváros pályázati rendszerben

támogatja a kerületeket. Demszky fe-

Bad Blue Boys
Az augusztusi Liberális Város, az SZDSZ kampánylapjának

összeállításakor a liberális PR-guruk valószínûleg más megbí-

záson dolgoztak, ez a szám ugyanis gyengécskére sikeredett.

A megbízók a szocialista kollégáktól kérhettek segítséget, in-

nen a lap népszavás (értsd: kisbocisan benyalós) hangvétele.

A
Liberális Város – Kriminális Vámos



elhalasztása lett. Végül, öszvérmegoldás-

ként 1998 februárjában létrejött az elsõ

hitelmegállapodás az Európai Fejlesztési

Bankkal, a hitelfelvevõ a BKV, mint jö-

vendõ üzemeltetõ lett. Az állam garan-

ciát vállalt a visszafizetésre. 

ORBÁN VS DEMSZKY

Így érünk el az Orbán-kormány megala-

kulásáig. Az új pénzügyminiszter luxus-

beruházásnak minõsítette a 4-es met-

rót, az elõbbi két kormány idevágó ha-

tározatait hatályon kívül helyezték, a

metróépítésrõl minden támogatást 

(a hitelgaranciát is) megvontak. 1999

elején a fõváros vezetõsége pert indított

a kormány ellen, mivel a kormány fel-

mondta a közte és a fõváros közötti 60-

40%-os finanszírozási megállapodást. 
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jében a kerületek kezelésében lévõ

terület elválik a fõvárositól, kérjük

tehát az itt élõktõl és a turistáktól,

hogy a rossz dolgokért a nyámnyila

kerületi vezetõket hibáztassák, a szép

dolgokat viszont a fõpolgármester-

hez kössék.

A lap egy Kuncze-interjút is lead,

amely Mr. Rozmár eddigi nyilatkoza-

tainak klisékkel tûzdelt, zippelt vál-

tozata. A zanza: nem Demszky hozza

a pénzt, és nem õ felel a problémá-

kért (arra ott van az ellenzék), a vá-

rosvezetõnek csupán lehetõségeket

kell teremtenie. Wazze, ez a tuti állás!

Nincs felelõsség, se számonkérés – a

hivatalnoksereg és a sajtó elsikál

mindent, miközben fõállásban lehe-

tõségeket teremtünk. Ha nem vigyá-

zunk, lehet adriai nyaralónk, néhány

sikeres ciklus után pedig nemcsak

dzsipünk, de talán saját csillagrom-

bolónk is.

Az eszdéeszes megtévesztés egyik

csúcsa a „Négy éve ígértük” fejezet.

Az itt szereplõ beruházások, tevé-

kenységek közel fele megvalósult, ká-

bé ugyanennyin dolgoznak, és csu-

pán néhány nem készült el. Elsõ lá-

tásra igazi idill az ötvenes évekbõl:

sok mindent már megvalósítottunk,

pár még hátravan, de jó úton hala-

dunk. Az újságban annyiszor bukkan

fel a „fejlesztés”, a „beruházás” és a

„projekt” szó, hogy biztosra vehet-

jük: a szerkesztõ felbontott néhány

Gyurcsány márkájú instant ver-

bálkonzervet, amelyeket még a tava-

szi befõzés idején tettek el a Gizella

utcai spájzban.

A felsorolt közbiztonsági, egész-

ségügyi, köztisztasági, közlekedési,

stb. projektek valóban fontosak,

azok szükségességét senki sem kér-

dõjelezi meg, legfeljebb megvalósítá-

suk idejét és módját. Egy apró baki

van csupán: az összes felsorolt fej-

lesztés a jelenleg hatályos törvényi

szabályozás (például önkormányzati

törvény, kísérõ rendeletek, stb.) ér-

telmében a fõváros feladata és köte-

lessége. Demszky és pártja ismét

olyan szerepben tetszeleg, mintha

független szereplõként szívességet

tenne a fõvárosban lakóknak. Cseré-

be elvárja, hogy szeressük és újra

megválasszuk õtet. A dicsõség aratá-

sa közben pedig nagylelkûen megfe-

ledkezik koalíciós támogatóiról, a fõ-

városi szegfûs brigádról.

A kampánylap fókuszában a közle-

kedés áll: látjuk a fotókat a mi drága

Combino-villamosainkról, megtud-

folytatás

folytatás
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Demszky és a fúrópajzs – Egy métert se…
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A bíróság elsõ, majd másodfokon azt ál-

lapította meg, hogy a szerzõdés egyolda-

lúan nem bontható fel, tehát érvényes. 

A kormány ezután is visszautasította a

szerzõdés teljesítését, végül a per 2001

decemberében a Legfelsõbb Bíróságon ér

véget azzal, hogy az állam teljesítése csak

a költségvetés által jóváhagyott mértékig

terjed, így a kormánynak nem kellett a

korábbi feltételek szerint finanszíroznia

az építkezést (vagyis inkább annak elõké-

születeit). 

De hiába adott a kormánynak igazat

az LB, a 2002-es választásokon súlyos

vereséget szenvedett a jobboldal Buda-

pesten. A fõváros lakói elõtt az értük

küzdõ Demszky és a Pestet büntetõ

Orbán imidzsét építették fel hozzáértõ

médiamunkások. Demszkynek azóta a

négyes metró egyszerre cél és hatalmát

igazoló ok. A Fidesz hibát követett el

azzal, hogy kizárólag politikai üggyé

tette a négyes metrót, és az építés

ellenzésén kívül nem ajánlott a pol-

gároknak olcsóbb (és esetleg hasznos-

abb) alternatívákat a közlekedési gon-

dok megoldására. Miután Demszky

Gábor a fõpolgármester-választáson is

újra nyerni tudott, minden akadály

eltûnt az újabb megállapodások elõl.

2002 júniusában a fõváros újból tárgya-

lásokat kezdett az EIB-vel a finanszíro-

zásról. 2003. július 23-án az Országgyû-

lés elfogadta a metrótörvényt, majd

2003. december 22-én Medgyessy Péter

és Demszky Gábor aláírták a metró-

szerzõdést.

De mi épült az elmúlt három évben?

A 1998–2002 közötti idõszak mulasztá-

sait könnyû volt Demszkynek Orbánék

nyakába varrnia, de azóta eltelt egy

újabb ciklus, MSZP–SZDSZ koalícióval

a kormányban és Budapesten. Mégse

épült semmi a négyes metróból. Újra

tanulmányok, szerzõdéstervezetek, pá-

lyázatok készültek, így telt el négy év,

miközben a kormányzat és Demszky

baráti összefogásáról cikkeztek a bal-

liberális lapok. Ráadásul civilek és kör-

nyezetvédõk is megtámadták a metró-

építést, és a bürokratikus tili-toli is

hozzájárult a huzavonához. Demszky

2002-ben 2008-ra, ma már 2010-re ígé-

ri a 4-es metró megépítését.

PÉNZFOLYAM HITELRE, HAVEROKNAK

2005. július 15-én a kormány, a fõváros

és az Európai Beruházási Bank képvi-

selõi aláírták a hitelmegállapodást: az

EIB 875 millió euró (nagyjából 250

milliárd forint) hitelt ad a metróépít-

kezésre. Érdemes ehhez hozzáfûz-

nünk, hogy Demszky 1998-ban még

azzal kampányolt, hogy „a fõváros jól

gazdálkodik. Olyan tartalékokat hal-

mozott fel, amibõl meg tudja építeni

a metrót”. A tartalék elfogyott, hitel-

bõl épül a metró, 8 évvel az ígéret

után. Az építés kommunikációját a

Sawyer Miller Group nyerte el 300

millió forintért, amelynek az a Bruck

Gábor a vezetõje, aki 1994-ben és

1998-ban Demszky Gábor kampány-

fõnöke, késõbb Medgyessy Péter mi-

niszterelnöki tanácsadó testületének

a tagja volt. A cég korábbi munkatár-

sa, Nyáry Krisztián ma a Fõpolgármes-

teri Hivatal kommunikációs igazgatója,

egyben elöljárója Czuk Dorottyának,

a Fõpolgármesteri Hivatal sajtófõnö-

kének, aki részt vett a kommunikáci-

ós tender elbíráló bizottságában.

juk, mi a fúrópajzs, és milyen ereje

van a marótárcsának. Az új metró –

mint a jövõnk – szép és modern lesz.

Weboldalon gyönyörködhetünk az

új állomásokban, szavazhatunk az új

metrókocsik orr-kiképzésérõl és az

M0 új északi hídjának nevérõl. 

Kérjük a Tisztelt Olvasót, jól építse

fel magában az SZDSZ cybervilágát,

ugyanis évekig csak ezekre az álomké-

pekre gondolhatunk a folyamatosan

ritkuló járatokon, a légkondi nélküli

villamosok és buszok bérletbe foglalt

szaunájában, vagy a metrópótlón

nyugger utastársunk kerekes bevásár-

lókocsijának masszázsakor.

Egy nem mellékes tény: a megújuló

és az épülõ metró vonalán közlekedõ

szerelvényeket a francia Alstom cég

szállítja. Underground szakértõink

még vizsgálják az ügyet, ugyanis hosz-

szú idõ óta ez az elsõ budapesti ten-

der, amit nem a Siemens nyert meg.

A tizenegyedik oldalon megtudjuk,

hogy a fõvárosban jóval kevesebb au-

tót tartanak nyilván, mint Bécsben,

Prágában vagy Madridban. A szocia-

lista politikusokat megszégyenítõ

számértelmezés során a szerzõ nagy-

vonalúan lespórol néhány jelentõs

csoportot: 1. a magas súlyadó miatt

más településeken bejelentett kocsik,

2. a fõvárosban állandó lakcímmel

nem rendelkezõk autói, 3. az agglo-

merációból naponta beözönlõ jármû-

vek.

A párt kampánystábja külföldi

szakértõket és lapokat is idéz Demsz-

ky eredményeinek legitimációjára. A

dicsõségtáblázatban egy sor olyan

jellemzõ és eredmény található,

amely a kormányzatnak, vagy éppen

külföldi tõkebefektetõknek köszön-

hetõ, nem a fõpolgármesternek.

Az utolsó oldalon Lukács Sándor

és Presser Gábor mellett Halász Jutka

mondja el, miért szereti Budapestet.

Az interjú idejére feltehetõleg már

elmúlt a lojalitás-tabletta hatása, Jut-

kánk ugyanis elszólta magát: „fáj (…)

a kosz, az elhanyagolt házak, a rossz

közlekedés. Bosszant, hogy a zöld te-

rületek nagy részét beépítik Budán

is”. Jutka, vigyázz, mehetsz a Demok-

ratához, ha CD-t akarsz kiadni! Kü-

lönben is – felfrissítve a ’94-es kam-

pány egyik szlogenjét – ezt üzenjük a

Kedves Olvasónak: szavazz a liberáli-

sokra, különben lelövik a kutyádat!

– EÖRDÖGH PÉTER

folytatás
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Esélylatolgató
Október 1-jén a Gyurcsány kormány Új

egyensúly programjáról szavaznak a

tisztelt választók. Legalábbis ezt szeret-

né a legnagyobb ellenzéki párt. Az ön-

kormányzati választások tematikájához

(helyi utak-, közmûvek építése, közle-

kedés, város-rehabilitáció) érintõlege-

sen kapcsolódó témát a jelek szerint a

média is erõsíti. Nem mintha ennek

nyomán bárki is átlátná az egyszerû vá-

lasztópolgárok közül a konvergencia-

program szerkezetét, fõbb elemeit és

fõleg hatásait, azt azonban még Fekete

Pákó is tudja, hogy 1. Fletó hazudott, 2.

fájni fog. Ebben a szembeszélben akarja

tehát a szoclib városvezetés megtartani

Budapestet, a vörös bástyát.

REFERENCIA

Rosszabbul közlekedünk, mint négy

éve. Pedig – ha szándék oldalról köze-

lítjük – Demszky Gábor még a város

családi aranyát is betolta volna fede-

zet gyanánt a közlekedésfejlesztési

kampányába. Az SZDSZ házi felméré-

se szerint az embereket bosszantja

ugyan az állandósult közlekedési ká-

osz, ám ezt a fejlõdés velejárójaként

fogadják, mint a papírcsákós alkeszt

lakásfestés idején. Hogy az útfelújítá-

sok voksvadászásra szolgálnak elsõsor-

ban, azt már hónapokkal ezelõtt szá-

mokkal és százalékokkal alátámasz-

totta a Fidesz. Demszky Gábor az út-

felújításokat a választási, illetve az ezt

közvetlenül megelõzõ évben összpon-

tosítja a következõ két év kárára.

Az ismert párhuzam szerint Prága

a rendszerváltozás után európai nagy-

várossá fejlõdött, míg Budapest egy

helyben topog. Ennek kontrázásaként

hangzott el a fõpolgármester szájá-

ból, hogy ez csak a felszínre igaz, ám

ami a föld alatt van (itt a közmûvek

vezetékeire gondolt), abban mi állunk

jobban. Ezzel viszont azt ismeri el,

hogy valóban semmi nem történt a

felszínen, s ami ennél is kínosabb,

hogy a felszín alatt sem a gázvezeté-

kekre izgul az egyszeri polgár, hanem

a metróra. De az sincs. A fõpolgár-

mester csak odáig merészkedett,

hogy a három részbõl összeálló alag-

útfúró pajzs egyik harmadát bemu-

tatta és „átadta” a nagyközönségnek.

A metróberuházáshoz szükséges útle-

zárásokkal már fél éve bosszantják a

fõvárosiakat, a fúrópajzs azonban

még nem indult el és az önkormány-

zati választásokig nem is fog. Demsz-

ky az ötödik –  négyes metrót ígérõ –

fõpolgármesteri kampányát is elkezdi

úgy, hogy egy centi alagutat sem fúr-

tak. A Guiness-rekord bizottság már

nyilván hegyezi a ceruzáját. 

HÁZAS FELEK

A fõváros középtávú fejlesztési tervét,

a Podmaniczky programot nagy fel-

hajtás közepette szignálta Gyurcsány

Ferenc és Demszky Gábor, majd fog-

sort villogtatva együtt parádéztak a

két párt kampánynyitó rendezvényén

is. A mérsékelten aktív, passzívan el-

lenálló és belsõ ügyeivel bíbelõdõ Fi-

desznek talán az egyetlen megjegyez-

hetõ nyári üzenete viszont éppen az

volt, hogy Gyurcsány hazudott és el-

veszi a pénzt az emberektõl. A minisz-

terelnöki ténykedés pedig – tetszik

vagy nem – csúnyán ráégett a buda-

pesti szocialista–szabaddemokrata

városvezetésre. A kormány által eltö-

kélt tandíj, a vizitdíj, gázáremelés mel-

lé kora õszi kiegészítõként jól passzol

a fõvárosi távfûtés és BKV-tarifaeme-

lés. Ilyen leharcolt viszonyok között

az egyedüliként bevethetõ eszköz a

semmibe nem kerülõ erkölcsi, szemé-

lyi és politikai viták generálása. Látha-

tóan ezzel kísérletezik Demszky, ami-

kor az Új Generáció szájával kóstolgat-

ja kihívóját, Tarlós Istvánt, homofób,

agresszív, rosszmunásemberként fel-

tüntetve õt. A szemtõl-szembeni vitá-

kat kerüli, helyette inkább a kis digitá-

lis alapon prüttyögõ Demszkyt ajánl-

gatja, bloggol és letölthetõ video fáj-

lokban üzen. Fiatalokat emel maga

mellé (Bojár Iván András, John Emese,

Dancs Gábor), és a modern kor

kütyüivel megbirkózni képes, trendi

városvezetõ képét farigcsálja.

A KIHÍVÓ

A virtuális zizegés Demszky pályája,

minden egyéb Tarlós asztala. Az óbu-

dai polgármester által felépített egy-

szerû városi gyerek-imázs nem korre-

lál a bloggolással, de Tarlóst nem is a

bejegyzései miatt szeretik a szem-

üvegárusok. Van neki ez az õszinte

stílusa, melybe sok minden belefér, s

ha hihetünk a látszatnak, képes meg-

egyezéses alapon vezetni a várost. 

A konszenzuskeresést és rendte-

remtést zászlajára tûzõ aspiráns az õt

támadó Demszky magatartására és az

aktuálisan széttúrt városra rímel. Tar-

lós sokat sejtetõen hallgat a szocia-

listák szerencsétlenkedésérõl, a meg-

szorítások okozta sokkot sem lova-

golja meg. A BKV lehetetlen helyze-

te kapcsán sem a városüzemelteté-

sért felelõs, szoci Vajda Pált tekézi,

hanem Demszkyt teszi felelõssé. Érzi

a közeget, nyilván ennek tudható be

a vörös városnak vörös kataktereket

jegyében elkészített szórólapja is,

mely a szocialista párt betûkészleté-

vel operál a címlapon. A balra ka-

csintgatásnak egyelõre nincs ered-

ménye, a Medián legutóbbi felméré-

se szerint nem csökkent a két nagy

közötti távolság, sõt Demszky kissé

még növelte is elõnyét. Egy hónap

múlva kiderül, vajon igaza volt-e a

Hír Tv kamerája láttán egy megyei

tanácselnök bõrébe bújó fõpolgár-

mesternek, amikor így nyilatkozott:

akármit is tesznek, így is, úgy is én

nyerek.                                 – A. B.
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Az akkor még építési engedéllyel

nem is rendelkezõ négyes metró kom-

munikációjának elsõ megnyilvánulása

a Baross téri botrány volt, amikor „épül

a négyes metró” plakátokkal takarták

el a 2-es metró új kijáratának építkezé-

sét, éljen soká a hiteles tájékoztatás. 

Az építkezés elsõ lépéseként 2005.

december 15-én a francia, német, oszt-

rák és magyar tagokból álló Bamco

konzorcium nyerte a négyes metró

alagútépítési munkálatait is tartalma-

zó közbeszerzési tendert. A vállalkozás

összesen 207.415.841 euró összegért,

azaz közel 59 milliárd forintért vállalta

az alagútépítést. A 2006. március 27-ei

alapkõletételen már ÁFA nélkül 312

milliárd forintra becsülték a teljes met-

ró megépítésének költségeit.

2006 májusában egy újabb tender

eredményeként kiderült: az új metró-

szerelvényeket a Budapest Metropolis

Konzorcium szállíthatja, amelynek tag-

jai a francia Alstom Transport és a ha-

zai Ganz-Transelektro Rt. A nyertes

ajánlati ára 247 millió euró volt. Au-

gusztusban pedig az a Siemens M4 Bu-

dapest Konzorcium nyerte a 4-es metró

elsõ szakaszának áramellátására vonat-

kozó közbeszerzési eljárást 109 millió

euróért, amely a hibátlanul üzemelõ

nagykörúti villamosok szállítójaként

vált ismertté… Hozzá kell tenni, ezen a

tenderen is indult a francia Alstom ve-

zette konzorcium, ami ráadásul egymil-

lió euróval olcsóbban építette volna ki

a rendszert, de a döntõbizottság szerint

a Siemens ajánlata volt a kedvezõbb.

ÉS HA A KIRÁLY MEZTELEN?

Évtizedek huzavonája, forintmilliárdok

felhasználása, nagypolitikai viták után

hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a

négyes metróra szüksége van Budapest-

nek, mert megoldja majd a város közle-

kedési gondjait. De mi van akkor, ha csak

arról van szó: senki nem meri kimonda-

ni, hogy a király meztelen. Hogy a négyes

metró csak egy a megoldások közül, és

messze nem a legjobb. Civil szervezetek

hosszú ideje állnak elõ alternatív javasla-

tokkal, ám a politika és a közigazgatás

dzsungelén egyik sem hatolt át. Le kell

szögeznünk: lesz négyes metró. De mi-

lyen áron, és mit érünk el vele?

A négyes metró teljes egészében hi-

telbõl épül fel, ami az ország tízmillió

lakosára elosztva fejenként 31200 fo-

rinttal terheli meg az embereket egy

olyan közlekedési eszközért, amit való-

színûleg több millióan soha nem fog-

nak használni. Tényleg, és mennyien

fogják használni? A tervek szerint az új

metró húszezer utast szállít majd órán-

ként. Nos, ekkora forgalom ma csak a

Móricz–Gellért tér vonalon van, de ez

édeskevés az egész Kelenföld–Újpalota

metróvonal kihasználásához. A szerel-

vény hosszát egyébként a tervezett 120

méterrõl 80-ra csökkentették, ami alig

haladja meg a 4-6 villamos hosszát. 

Ráadásul a forgalom zöme már az

agglomeráció–belváros viszonylatban

zajlik, ezt kellene összekötni egy közvet-

len vonallal, hogy megszûnjenek a kró-

nikus dugók az autópályák bejáratánál.

A VEKE (Városi és Elõvárosi Közlekedé-

sért Egyesület) elnöke, dr. Gábor Marcell

lapunknak elmondta: a 4-es metró je-

lenlegi formájában nem alkalmas a köz-

lekedési gondok megoldására. A metró-

nak – ha már megépítik – minimum

Budaörsig és Újpalotáig kellene érnie. 

A VEKE szerint a jelenlegi tervek alapján

a felszíni alternatívák kiirtásával, csonkí-

tásával kényszerítik az embereket az új

metróba (s ezzel szereznek rá utast), mi-

közben az eddig átszállás nélküli belvá-

rosi elérhetõség – a 47-es villamos –

megszüntetésében gondolkodnak. 

Ugyancsak elgondolkodtató, miért

kell két külön metróállomás az egymás-

tól alig 350 méterre lévõ Bocskai úthoz

és Móricz Zsigmond körtérhez, mikor a

két csomópont között elhelyezett

egyetlen állomással (két kijárattal meg-

építve) tízmilliárdokkal csökkenthetné

a költségeket, érvel dr. Gábor Marcell.

A négyes metró használatához a Ke-

lenföldön vagy a Móriczon át kellene

szállni a délnyugati agglomeráció lako-

sainak, de akkor ott tartunk, ahol most

is vagyunk. A Kelenföld után követke-

zõ Délibõl egyébként is egy metróval

juthatunk el a Keletihez. Azt is tudni

kell: a felszíni–mélyépítésû vonalak ki-

építési költségei egy a tízhez arányban

viszonyulnak egymáshoz.

Akkor miért nem a felszíni közleke-

dést építik ki jobban? A metróprojekt

igazgatója, Gulyás László szerint a 4-es

metrónak nem az agglomeráció kiszol-

gálása a feladata, hanem a túlzsúfolt bel-

város levegõhöz juttatása, a felszíni villa-

mosok, buszok kiváltása. A szakértõk

szerint ellenben igenis az agglomerációt

kellene kiszolgálni, másrészt a villamos-

és buszvonalak megszüntetése is rég el-

avult módszer, ami a közlekedés gyorsí-

tása helyett csak az autóforgalom növe-

kedésével és élhetetlenné váló belvárosi

autópályák kialakulásával jár (pl: Rákóczi

út, Üllõi út). Nyugaton rengeteg város-

ban újjáépítik a rövidlátó módon meg-

szüntetett villamosvonalakat. Nálunk

most kezdenének csak igazán hozzá…

Civil szakértõk szerint a villa-

mosvonalak felújításával, újabbak épí-

tésével, a délnyugati vasútvonalak fej-

lesztésével jóval kevesebb költségért

többet értek volna el, mint az értel-

metlen presztízsberuházásnak számító

négyes metróval. Ami, mint tudjuk,

meg fog épülni. A patópálság, a racio-

nalitás és a nyugati hitelezõk nagyobb

dicsõségére. 35 év alatt 14 pénzügymi-

niszter, 8 közlekedési miniszter, több

tervhivatali, beruházási banki, nemzeti

banki elnök váltotta egymást. Metró

még nincs, Demszky legalább sokad-

szorra kampányolhat a megépítésével.  

– RAJCSÁNYI GELLÉRT

A négyes metró teljes egészében

hitelbõl épül fel, ami az ország

tízmillió lakosára elosztva

fejenként 31200 forinttal 

terheli meg az embereket
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KEHES A PANNON PUMA

A magyar társadalmat nem a legjobb

pillanatában teszi présbe a kormány-

zat, bár az energiák és javak elszívása

már évtizedek óta folyik. A demográfi-

ai hanyatlás ötven éve tart, az elmúlt

25 évben a népességfogyás üteme egy-

re gyorsul. Bogár László egy helyütt azt

írja, hogy a magyarok legtöbb mortali-

tási és morbiditási mutatója a hetve-

nes évek elején még megegyezett pél-

dául az osztrák mutatókkal, ám a köz-

ben eltelt három évtized drámai követ-

kezményekkel járt. A 35–55 év közötti

férfiak halálozási mutatói az 1922-es

szinten állnak. Kétszer több magyar

férfi hal meg rákban, mint harminc év-

vel korábban, és a nõk kilátásai csak

egy kicsit jobbak. Miközben a társadal-

mi különbségek latin-amerikai szintre

süllyedtek, a 2005-ös reálbérek még

mindig csak az 1978-as szinten állnak.

Nyilván a valóság ezen értelmezése

ijesztõ a kormányzatnak is, azért hall-

gat róla. Ehelyett soha nem látott bér-

és életszínvonal-emelkedésrõl beszél.

Néha nem tudom, hogy hazánkkal

kapcsolatos víziójukon sírjak vagy ne-

vessek. A magyar társadalom torz szer-

kezetét jól tükrözi, hogy az úgyneve-

zett elit a társadalom öt százaléka csu-

pán, de az erõforrások-javak 35 száza-

lékát birtokolja (bitorolja?). Emellett a

rizikó- vagy roncstársadalom (35 szá-

zalékos arány) a javak mindössze 5-6

százalékával rendelkezik! A két véglet

között azok vegetálnak, akik egyre

erõtlenebbek és próbálnak nem lejjebb

csúszni, mert visszakapaszkodni nem

nehéz, hanem lehetetlen. Az csúcsra-

gadozók és a piramis alján élõk egy fõ-

re esõ jövedelemkülönbsége 16-szoros,

amely szinte felfoghatatlan, akárcsak

az, hogy egy alig tízmilliós nemzet 11

százaléka szegény, 2.8 százalék helyzete

egyenesen reménytelen. A szegények

majdnem negyven százaléka olyan csa-

ládból származik, ahol mindenki mun-

kanélküli. Hatalmas a kiszolgáltatott-

ság azok körében, akik csak nyolc álta-

lánossal bírnak, iszonyú veszélyben

vannak a gyerekek is – Magyarorszá-

gon a gyermekek negyven százaléka a

létminimum alatt vegetál, napi egysze-

ri meleg étel is csak az álmaikban léte-

zik. Két bio- és egy technopolisz között

talán ezzel is foglalkozni kellene. Ám

ne legyünk igazságtalanok, hiszen a

kormány figyel és õrködik. Miközben a

tehetõsebbektõl nagyobb teherválla-

lást kér (ez sikerült is, amikor a több

százmilliós ingatlanok után sem bírta

beszedni a luxusadót), a szegényeknek

reményt csepegtet, valamint a kor-

mányfõ szerint ideje befektetni az em-

berekbe is a new age kívánalmai sze-

rint. Részvények vagyunk, no. Tavaly

bejelentette, hogy Ferge Zsuzsa pro-

fesszorasszony irányításával életre kel a

Nemzeti Szegénységellenes Program. A

tervezet azonnali lépéseket tartalmaz

az elkövetkezõ három évre, ám „csak

euró meg konvergenica” van az éter-

ben, a szegénységrõl csend és hulla-

szag. Nézzük, mit mond a demagóg,
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El kell ismerni, Ferenc és csapata tényleg jól belehúzott.

Akkora balegyenest adott az egyébként is a tönk szélén

egyensúlyozó magyar társadalomnak, hogy könnyen le-

het, kiszámolják a meccsrõl. Meglepetésre egy felmérés

azt mutatta, hogy a társadalom nagy részét váratlanul ér-

te Gyurcsány Ferenc szeretet-csomagja. Azt hiszem, akkor

meg is érdemeljük.

Szegénységpárti 
népnyúzók

Gyurcsány Ferenc csomagol

folytatás

Kiszivárgott egy topszikret

iromány a PM-ból, amely 

szerint a nagycsaládosokat 

és az alacsony jövedelmûeket 

taszítják még mélyebbre 

a kormány bátor lépései



maradi, egy helyben toporgást konzer-

váló lélek: az a 15 milliárd forint kész-

pénz (!) amit a magyar állam a Hankook

Tire Magyarország Kft. dunaújvárosi

megtelepedéséhez folyósított, jól jönne

a szegénységellenes programba. Akkor

nem kellene 25 évet várni arra, hogy em-

bertársainknak ne jelentsen életveszélyt

a rezsi kifizetése, elérhetõ legyen akár a

gimnázium, és még jól is tudjon lakni

(nem dõzsölni, hanem emberhez méltó

életet élni, egészségesen étkezni, és ak-

kor Molnár Lajos is boldog lehetne).

Merthogy, a 2007 végére elkészülõ intéz-

kedéssorozat úgy számol, hogy negyed-

század szükséges a szegénység – illetve a

gyermekszegénység – felszámolásához.

Teszem hozzá, Ferenc szerint például a

gyermekszegénység ellen a leghatáso-

sabb fegyver, ha a szülõknek van munká-

ja, a gyerekeknek van megfelelõ lakhe-

lyük (hadd ne mondjam: otthonuk) és

persze ne csorbuljon a tanuláshoz való

jog sem. A gumigyár a rá költött pénz

függvényében nevetségesen kevés mun-

kahelyet teremt, az lett volna a hazafias

tett, ha a mintegy 800 ezer kis- és köze-

pes vállalkozást hozzák helyzetbe, ame-

lyek növelik a foglalkoztatottságot. A ta-

nuláshoz való hozzájutás lehetõségének

lebegtetése a tandíj bevezetésével cini-

kus vágyálom. Tényleg könnyebb bejut-

ni a szegény sorsúaknak az egyetemre,

ha fizetni kell érte. Magyarföldön igaz

minden, és annak ellenkezõje is. 

DÕZSÖLÕ MAGYAROK

A fejlettebb demokráciákban hosszú

szabadságát töltené Veres János pénz-

ügyminiszter. Nálunk azonban elma-

gyarázza, hogy a Gyurcsány-csomag

nem a szegényebbeket érinti elsõsor-

ban, ám azért mégis. Kiszivárgott egy

topszikret iromány a PM-ból, amely

szerint a nagycsaládosokat és az ala-

csony jövedelmûeket taszítják még

mélyebbre a kormány bátor lépései,

amelyhez – valljuk be – tényleg nagy

bátorság és a társadalom megvetése,

gyûlölete szükséges. Sólyom László

köztársasági elnök aláírta a törvény-

csomagot. Ennek értelmében törvé-

nyes lesz emelni a járulékokat, meg-

adóztatni a házipénztárt, emelni az

EVA-t 10 százalékponttal, lesz elvárt

adó (vagyis megadóztatják a vesztesé-

ges vállalkozásokat), a

középsõ áfa-kulcs 15-

rõl 20%-ra emelkedik,

amely azért érinti na-

gyon érzékenyen a

nagycsaládosokat, a mi-

nimálbéreseket, az ala-

csony jövedelemmel

rendelkezõket, mert õk

fõleg élelmiszerre és a

rezsire költenek, nem

úszómedencére. Több

mint tíz százalékos vil-

lany, 30 százalékos gáz-

áremelkedés. Túl jól

ment a szekér, a kom-

munizmus után a ki-

éhezett ostoba magyar

a kormányzat szerint

túlfogyasztott, ideje

megfizetni a jólét árát.

Az, hogy valaki végre tíz

helyett 15 deka sajtot tudott venni a

közértben, vagy hogy a kölykének két

cipõje is van, pofátlan túlfogyasztás.

Egy doboz Algopirin 770 forint. A „tár-

sadalmi vitára” bocsátott (itt olyan so-

sem volt) vizit-díjat a ködös és némi-

képp titokzatos konvergencia-program

tényként kezeli. Mivel drága a szikkadt

zsömle, lesz még étkezési hozzájárulás

is. Lakat a kórházakra, hisz sokan csak

azért fekszenek be, mert rossz otthon,

a kórteremben jobb a hangulat. Kvótá-

kat kell felállítani, hogy a beteg – aki le-

het, hogy kétmegyényit is utazik majd

– megkapja a sugárkezelését, amely ta-

lán megmentheti az életét. Nem számít,

fogyóeszköz a magyar szürke, csak a tõ-

ke elégedett legyen. Igazságos az adó-

zott jövedelembõl kemény munkával

megszerzett ingatlan, illetve a nyugdíjak

bruttósítása után azok megadóztatása is

2013-tól. Szerencsés, aki megéli. A mi-

niszterelnök fel volt háborodva azon,

hogy a magyarok hat évvel kevesebbet

élnek, mint a többi uniós polgár. Ez biz-

tos a magyar társadalom hibája, mert

nem racionális és nem él egészségesen.

De ne csüggedjünk! A legtöbbünknek

van mobiltelefonja, van tiszta vizünk,

van ruhánk, eljárunk szórakozni – már

ha az élvezhetetlen zenére való vergõdés

az –, nincs törzsi-vagy polgárháború, és

nem pusztít semmilyen halálos betegség

sem, a konzumidiotizmus nem az. A ma-

gunk keserve mellett nem gondolunk

arra, ha néhány ezer kilométerrel arrébb

dob le a gólya, akkor napi egy dollárnál

kevesebbõl kellene „megélni”, ahogyan

Fekete-Afrikában. Szégyen, de földünk

népességének 20 százaléka így vegetál.

Naponta több ezer gyermek hal éhen,

egymilliárd ember nem jut tiszta ivóvíz-

hez, miközben mi milyen pazarlóan bá-

nunk vele. A milliókat már magzatkor-

ban megfertõzõ AIDS-rõl nem is szólva.

Miközben sírunk, mert nem jut új digi-

tális fényképezõre, gondoljunk arra:

voltaképpen szerencsések vagyunk,

hogy nekünk „csak” egy ilyen kormá-

nyunk van.                     – LIPPAI ROLAND
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z államháztartás és a gazdaság

viszonya sokkal bonyolultabb

annál, hogy a fideszes csávókra

lehessen bízni, itt most a hetvenes-

nyolcvanas években megszerzett tudás-

ra és fõleg a baloldali irányultságú köz-

gazdászok fantáziájára van szükség. Így

is lett. Nagyon sokat töprengtek. Aztán

adót emeltek. 

Remélem kiderült, hogy a fenti mon-

datok munkásságunk ironikus részét

gyarapítják. Mi ugyanis inkább úgy gon-

doljuk, hogy ilyen pénzügyesek mi is va-

gyunk. Okosan mi is tudunk nézni a

szemüveg mögül, tanácskozni vidéken,

iszogatni, értekezni, Petschning Máriá-

nak passzolgatni a lasztit, aki aztán oxi-

val visszateszi nekünk Bolgár György

stúdiójából kapásra. Azt szeretnénk elõ-

ször is tehát üzenni, hogy nem nagy

szám az, ami Ti itten csináltok. 

A másik az, hogy látszik: nem értetek

hozzá. A magyar gazdaság valóságát is-

merõ szakember ilyen lépéseket egysze-

rûen nem tesz. Azt mondja inkább,

hogy nem olyan egyszerû ez, nem lehet

csak szimplán tekerni egyet a nyakukon.

Aki nem attól lesz sikeres cégvezetõ,

hogy az anyósa nyomja ki neki a dellát a

bankból, meg három évig visszaigényel

áfát egy nem létezõ cégnek, hanem at-

tól, hogy küzd a piacon, az most azt

sem tudja, merre kapjon. Együtt néznek

tanácstalanul a könyvelõjével. A több-

ség kénytelen lesz elbocsátani pár em-

bert, még többet feketézni és egyéb pi-

tiáner csalásokba keveredni. Az a pechje

fõleg, hogy hazai kis cég vezetõje, aki-

nek minden nap találkoznia kell az al-

kalmazottjával. Látja jól, hogy még azzal

a pár ezer forinttal sem lehet kevesebb

fizetést adni nekik. 

Oldalakat lehetne írni az adóváltozá-

sok hibáiról, mi most egyet emelnénk

ki: az EVA-sok körét. Az EVA eddigi

15%-os adókulcsa 25%-ra nõ. Ezzel meg-

szûnik a magyar adórendszer egyik leg-

nagyobb aránytalansága. Az EVÁ-val

élõk abban a kiváltságos helyzetben vol-

tak, hogy az általuk levégzett munkáért

kapott díj (a számla nettó értéke) teljes

egészében a zsebükben maradhatott

(vagy még egy kicsit több is), illetve a

cégben dolgozó alkalmazottak után

rendszerint megfizették a járulékokat. 

Az EVÁ-t választók zöme olyan szol-

gáltatást végzõ vállalkozó, akinek nem

volt, nincs, és nem is lesz tevékenysége

során adóalapját csökkentõ költsége

(könyvelõk, újságírók, biztonsági szolgá-

latot teljesítõk, stb…), így számára a tár-

sasági adó alatti adózás jelentõs hátrá-

nyokkal járt. Az EVÁ-sok jelentõs része

az eltelt évek során ezen adónembõl

származó elõnyeit beépítette szolgálta-

tásainak árába (vagyis azok olcsóbbak

lettek, vagy nem emelkedtek az infláci-

óval együtt). A 10 százalékpontos adó-

emelést követõen (ami egyébként majd

13,5%-os elvonást jelent) azok a vállal-

kozók, aki a minimálbérnél egy kicsit

magasabb összeget tudtak megtermel-

ni, most ellehetetlenülhetnek. A teljes

intézkedéscsomaggal ezen vállalkozó

zsebébõl havonta majd ötvenezer forin-

tot húz ki az állam. 

Az egymást követõ szocialista kormá-

nyok mindig is fantáziátlannak mutat-

koztak, ha a költségvetés kiigazításának

módjáról volt szó. Mindig megszorítá-

sokban és adónövelésben, vagy új fajta

adó bevezetésében gondolkoztak, vi-

szont ezeket meglepõ leleményességgel

variálták. A várt hatások viszont hosszú-

távon elmaradtak, sõt a kiigazítások

egyszer sem érték el valódi céljukat, hisz

a költségvetési hiány évrõl évre egyre

növekvõ mértékben magasabb volt a

tervezettnél. A hangoztatott célt, a fe-

kete gazdaság megszüntetését a jelenle-

gi programmal sem lehet elérni, sõt va-

lószínûleg további adóelkerülésre sar-

kallja az e fajta magatartást preferáló-

kat. Gyökeres és eredményes változást

csak akkor lehet elérni, ha az emberek

megértik, hogy fontos a közteherviselés,

és persze azt látják, hogy arányos is a ki-

alakított rendszer, ha pedig nem értik

meg, ösztönözni kell õket. Azzal, hogy

egy vállalkozó jelenleg a felmerülõ csalá-

di költségeinek egy részét (ügyelve a

részletekre) miden további nélkül „tör-

vényesen” leírhatja vállalkozásában és

még az ÁFÁ-t is levonhatja, de egy alkal-

mazott nem teheti meg ugyanezt, maga

az állam serkenti arra az embereket,

hogy fogyasztásukat, beruházásaikat

akár számla nélkül, így olcsóbban ve-

gyék meg. Ha nem lenne adómentes a

minimálbér sem, de ki-ki a nevére szóló

számla ellenében SzJA-jából fogyasztása

(élelmiszer, ruha, építõanyag) egy részét

év végén visszaigényelhetné, mindenki

fontosnak tartaná, hogy a kis sarki bolt-

ban vagy a piacon is számlát kérjen, és

ne vegyen részt a fekete gazdaság mû-

ködtetésében. Jól kialakított arányok

esetén 1 forint jövedelemadó vissza-

igénylés (veszteség az államnak) 5-10 fo-

rint összegû ÁFA bevételt generálhatna,

csökkentve a fekete gazdaságot, növelve

az állam bevételeit. Létezhetnek más

utak is a bevételek növelésére, de persze

azok nem olyan egyszerûek, mint amit a

szocialista kormányok rendre választa-

nak.                                         – CZ-CZ

A hazai munkavállalók tekintélyes részét foglalkoztató

kisvállalkozások nagyot sóhajtottak az április parlamenti

választások után. Mekkora mázli, hogy nem a szigorú költ-

ségvetési politikát, ám élénkítést és bizonyos területeken

adócsökkentést is ígérõ jobboldal került hatalomra.

Cégek a szürkegazdaság felé 

Szorul az adóhurok

A
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együk hozzá, a nyugati közvéle-

kedés érzékelhetõen nehezen

dolgozza fel, hogy egyes újonc

tagországok, így Lengyelország, a teljes

jogú tagság elérése óta a korábbinál is

erõsebb érdekérvényesítõ tevékenysé-

get folytatnak az EU keretei között. 

Csehországban a három hónapja

tartó politikai patthelyzet rontja az or-

szágról kialakított pozitív képet. A

frontok megmerevedésének kiváltó

oka, hogy az eddig ellenzéki szerepben

lévõ Polgári Demokrata Párt (ODS) ép-

pen a felét szerezte meg az elnyerhetõ

parlamenti mandátumoknak (100 he-

lyet a 200-ból). Miután a kormányala-

kításra aspiráló pártok minden – nem

minden esetben elvszerû – tárgyalási

utat kimerítettek, egyre inkább valószí-

nûsíthetõ, hogy Václav Klaus köztársa-

sági elnök elõrehozott választásokat

kénytelen kiírni. Az államfõ korántsem

könnyítette meg a helyzetet azzal,

hogy miközben az ODS elnökét,

Miroslav Topolaneket bízta meg kor-

mányalakítással, ezzel párhuzamosan

arra kérte az eddig kormányzó szociál-

demokrata Jiri Paroubeket, hogy átme-

neti kormányfõként továbbra is végez-

ze a kormányzati feladatokat. A politi-

kai mozgástér hiánya Csehországban is

azon gazdasági reformok elodázásához

vezethet, amelyek elengedhetetlenek

az euró mihamarabbi bevezetéséhez.

(E helyütt a gazdasági reform szócskát

annak eredeti, nem pedig a magyar

köznyelvben jelentésváltozáson átme-

nõ formájában használjuk.) A zavaros

politikai tájkép emellett veszélyezteti

Prága felkészülését a 2009-ben esedé-

kes cseh uniós elnökségre, amely min-

dig kulcsfontosságú egy tagország eu-

rópai megítélésének szempontjából. 

Az elmúlt hónapok fejleményei

alapján Szlovákia is könnyedén zárójel-

be teheti azt a sikerfolyamatot, amely

alapján a térség egyik kistigriseként tar-

tották számon. Vladimir Meciar 1998-

as bukása után Mikulas Dzurinda kor-

mánya intenzív reformfolyamatot indí-

tott el, amely azonban a makrogazda-

sági sikerek mellett óriási terheket rótt

a társadalomra. A társadalmi elégedet-

lenséget könnyedén tudta meglovagol-

ni a populizmus, amely Robert

Ficóban, illetve Smer nevû pártjában

született újjá. Az Smer több más forga-

tókönyv mellõzése után végül Vladimir

Meciar és a nyilatkozataival korábban

is sokakat megbotránkoztató szélsõ-

jobboldali Ian Slota pártjával kötött

koalíciót a júniusi választások után. Az

imént említett politikai erõk elsõsor-

ban a Dzurinda-kormány (tervezett)

intézkedéseinek visszavonását emelték

kampányuk központjába, a térség ál-

landó politikai tényezõjére, a szociális

félelemre alapozva. A roma- és magyar-

ellenes nézetek (és egyre gyakrabban

atrocitások) még inkább aláássák Po-

zsony tekintélyét még akkor is, ha

Robert Fico látszólag igyekszik függet-

leníteni egymástól a kormányt és a for-

málisan abban szerepet nem vállaló

Meciart és Slotát. A „katasztrófakoalí-

ció” megalakulása nemcsak a Szlovákia

védjegyének számító egykulcsos adót,

hanem a szomszédos országokkal fenn-

tartott jó viszonyt is veszélybe sodor-

hatja. Bár sokan nem a korábbi kijelen-

Miközben a 90-es évek során Kelet-Európára, ezen belül is

a visegrádi országokra a nemzetközi közvélemény egyfajta

sikertörténetként tekintett, addig a térség manapság elsõ-

sorban politikai vagy éppen gazdasági instabilitásával hív-

ja fel magára a figyelmet. A stabilitás hiánya persze vi-

szonylagos. Jobb esetben a gazdasági reformok hiányoz-

nak, ennél azonban – vélekedik a nyugati véleményformá-

lók jelentõs része – sokkal súlyosabban nyom a latban a

populizmus és a radikális elveket valló pártok elõretörése. 
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Hogyan tovább, Visegrádi négyek?

Válaszúton



tések, hanem a tettek alapján szeretnék

megítélni az új pozsonyi vezetést, az

már világosan látszik, hogy a radikális

kijelentések nagyon is hatással vannak a

szlovák társadalom mindennapjaira. 

A középhatalmi ambíciói miatt

egyébként is ellenérzéseket kiváltó

Lengyelország elsõsorban a Kaczynski

fivérek hatalomra kerülése óta vonzza

Nyugat-Európa aggódó tekintetét. Más

kérdés, hogy a nyugati elemzõk közül

kevesen látszanak felismerni azt az ösz-

szefüggést, hogy Lech és Jaroslaw in-

tenzív ideológiai konfrontációja nagy-

mértékben következménye a kommu-

nizmus erkölcsi lezáratlanságának, il-

letve az Európában gyakran tapasztal-

ható kettõs mércének. A Jog és Igazsá-

gosság, valamint két kisebb – radikális-

nak tekinthetõ – párt alkotta koalíció

a korábbinál hûvösebb viszonyt ápol

mind az EU-val, mind Németországgal.

A jobbára érzelmi alapú külpolitika jel-

lemzõ példája, amikor Lech, az államfõ

lemondta a francia–német–lengyel

csúcstalálkozón való részvételt, egy rá

nézve korántsem hízelgõ német sajtó-

cikkre hivatkozva. A lengyel kormány

eddig mindenesetre sokkal több ered-

ményt mutat fel a „kommunizmus

öröksége” ellen vívott harcban, mint a

közszolgálat, az adó- és ellátórendsze-

rek régen várt átalakítása terén. Mind-

emellett erõteljes álláspontot képvisel

olyan kérdésekben (homoszexualitás,

kereszténység), amelyekben az uniós

tagországok képtelenek közös nevezõ-

re jutni. A markáns ideológiai állásfog-

lalások mellett az a tény is alakítja a

Lengyelországról kialakított képet,

hogy mintegy egymillió lengyel mun-

kavállaló jelent meg a nyugati munka-

erõpiacon, jelentõsen rontva a bõvítés-

sel kapcsolatos közhangulatot a régi

tagországokban. 

A visegrádi országok közül egyedül

Magyarország látszik felmutatni a stabi-

litás jegyeit, ám Gyurcsány Ferenc kor-

mányának euró-kritériumokkal kapcso-

latos ügyeskedései Brüsszelben komo-

lyan veszélyeztetik az ország szavahihe-

tõségét. Mindemellett nem arat osztat-

lan sikert az Oroszország (energia)gaz-

dasági igényeihez való alkalmazkodás

abban az idõszakban, amikor Európa

épp az energiaforrások diverzifikálására

törekszik. A magyar kormány a koráb-

ban letagadott megszorító csomag

életbe lépése nyomán legitimációs vál-

ságba is kerülhet, ezáltal tovább foko-

zódhat a bizonytalanság a régióban. 

A visegrádi országok gazdasági növe-

kedése a fentiek ellenére töretlen, ám az

elmúlt idõszak fejleményei egyes véleke-

dések szerint azt a nézetet látszanak alá-

támasztani, miszerint az újonnan csatla-

kozott tagállamok politikai értelemben

egyfajta köztes régiót képviselnek Nyu-

gat-Európa és Oroszország között. A tér-

ség államai, így a visegrádi országok tör-

ténelmi esélyt halaszthatnak el, hogy

nemzetközi befolyásra váltsák az uniós

tagság kínálta helyzetelõnyüket.

Amennyiben nem élnek e lehetõséggel,

hamarosan olyan feltörekvõ térségek ke-

rülhetnek reflektorfénybe, mint a Nyu-

gat-Balkán, Ukrajna, vagy éppen Török-

ország.                  – DÖMÖTÖR CSABA
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ások szerint nem biztos, hogy

a fegyver egylövetû és Szíria

és Irán szerepe nehezen meg-

határozható a konfliktusban. A két or-

szág a Hezbollah fõ támogatóiként

érintett a válságban, ugyanakkor nem

világos, hogy annak kirobbantásában,

illetve a helyzet alakulásában milyen

szerepet játszanak, tehát nem lehet

ütõkártyák elvesztésérõl beszélni. 

Eközben Irán és Szíria vezetése, va-

lamint az iszlám világ legnagyobb része

a Hezbollahot ünnepli. Szerintük Izrael

nagyon komoly vereséget szenvedett,

nem csak politikailag, hanem katonai-

lag is. Egyes források szerint Szíria úgy

látja, hogy megnyílt az út libanoni visz-

szatérése és a Golán fennsík visszaszer-

zése felé, az irániak pedig komoly üze-

netet küldtek Amerikának: ez lesz Irak-

ban és Afganisztánban is, ha támadtok.

Az igazság nehezen meghatározha-

tó, de valahol a kettõ között van. Izra-

el jelentõs technikai fölényével komoly

csapást mért a síita gerillaszervezetre

(az, aki páncéltörõvel tankra lõ, vagy

katyusával az õ civil célpontjait táma-

dó ország városaira mér ellencsapást,

nem terrorista, bárki bármit is mond-

jon), de nem sikerült azt megsemmisí-

tenie. Sõt, egy hónap alatt több mint

100 katonát vesztett Libanonban, míg

az 1982 és 2000 közötti 18 évben

„csak” hatszázat, a háború  utolsó nap-

jáig képtelen volt csökkenteni a rakéta-

támadások számát, míg a Hezbollah ki-

lõtt legalább négyet és megrongált

több tucatot a világ egyik legjobban

védett harckocsijából, a Merkava IV-

esbõl, és eltalált egy izraeli hadihajót.

Azt, hogy a gerillaszervezet veszteségei

mekkorák, aligha fogjuk megtudni, de

bizonyára emberéletben sokkal na-

gyobbak az izraelieknél, valószínûsíthe-

tõ, hogy a jóval 1000 fölötti libanoni

áldozatok legalább fele valójában

Hezbollah harcos volt. Ekkor azonban

még nem számoltuk a szintén kemé-

nyen sújtott izraeli gazdaságénál jóval

nagyobb libanoni infrastrukturális

veszteségeket. Bár a zsidó állam a köz-

hiedelemmel ellentétben tanúsított

némi önmérsékletet, és a hidakat, rep-

tereket úgy támadta, hogy azok vi-

szonylag könnyen javíthatóak legyenek

(nem mindegy, hogy egy hídpillért lõ-

nek ki, vagy csak magát az úttestet),

Bejrút egész negyedei szenvedtek sú-

lyos károkat, és délen teljes városok

pusztultak el. A mérleg tehát vegyes,

Libanon és a Hezbollah sokkal többet

szenvedett, de Izrael nem gyõzött ka-

tonailag-politikailag. A síita szervezetet

nem fogják lefegyverezni sem a bevo-
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A júliusi–augusztusi libanoni háborút sokféleképpen le-

het értelmezni. Az egyik legkeményebb neokonzervatív a

Washington Post publicistája, Charles Krauthammer sze-

rint Izrael gyõzött, és csak Ehud Olmert miniszterelnök

elhibázott taktikája miatt nem kiütéssel. Irán felhasznál-

ta egylövetû fegyverét a zsidó állammal szemben, mie-

lõtt még kiélesedett volna atomprogramja kapcsán a

helyzete, elvesztett egy stratégiai ütõkártyát bármiféle

valós nyereség nélkül.

Libanon tanulságai
Békében, háborúban
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nuló európai erõk, sem a libanoni had-

sereg, a sárga zászlók megint lobogni

fognak az izraeli határon, a rakéták pe-

dig ott maradnak a jól rejtett bunke-

rekben, újra felhasználhatóan.

A tanulságok azonban az eredmé-

nyek puszta mérlegelésénél jóval fon-

tosabbak. A libanoni háború sokkal

több dologról szólt, mint két izraeli ka-

tona sorsa, vagy akár a Hezbollah jövõ-

je. Szólt Szíriáról, a megszállt területek-

rõl, Iránról, sõt az egész világ stabilitá-

sáról.  Az USA 2001 után belefogott a

Közel-Kelet átalakításába, demokrati-

zálásába. A szépen hangzó, és önma-

gukban nem is rosszindulatú, de a le-

hetõségekkel egyáltalán nem számoló

amerikai célok azonban belefutottak a

kõkemény realitásokba. Irakban Ameri-

ka-barát demokrácia helyett egy alap-

vetõen Amerika-ellenes, a polgárhábo-

rú szélén tántorgó államalakulat jött

létre, Afganisztánban drámaian romlik

a helyzet, a palesztin demokrácia elsõ

hajtása pedig a Hamasz gyõzelme volt.

Egyetlen biztató színfolt ezen a sötét

képen a Libanon demokratikus és jó-

részt szekuláris fejlõdése volt, amit

ugyan elsõsorban a francia és nem az

amerikai diplomácia támogatott meg

kívülrõl, de az USA is elégedetten vett

tudomásul.  Izrael azzal, hogy egy két-

ségtelenül kemény provokációra telje-

sen arányokat vesztve válaszolt, ugyan-

úgy a Hezbollahot erõsítette meg a

mérsékeltek rovására (a keresztények

tömegével hagyják el az országot),

mint a Hamaszt a megszállt palesztin

területeken az elmúlt hat év brutalitá-

sával. A zsákutca tehát teljes, lehet

még elõre menni, de már nagyon közel

a fal.

Az arab ellenállás ráadásul Irakban

és Libanonban is megmutatta, hogy

megtanult harcolni, és az eddig feltû-

nõen rosszul teljesítõ afganisztáni táli-

bok is kezdik levonni a tanulságokat,

egyre több amerikai és szövetséges ka-

tona halálát okozva. A libanoni hábo-

rúból Izraelnek, Irakból, Afganisztán-

ból az USA-nak le kellene vonnia a kö-

vetkeztetést: erejének, hatalmának

megvannak a határai, az ellenfél nem

legyõzhetõ. Ilyen helyzetben csak egy

dolgot lehet tenni, ha a zsidó állam és

tágabb értelemben a Nyugat nem akar

egy permanens háborúba kerülni az

egész iszlám világgal, ami lassan de biz-

tosan mobilizálódni látszik Indonéziá-

tól a londoni utcákig: tárgyalni kell. A

propagandával ellentétben a

Hezbollah, a mögötte álló Szíria és Irán,

és a Hamasz is alapvetõen racionális

célokat követ, bármit is mondanak

idõnként, elfogadják Izrael létezését,

mint realitást, tehát elméletileg van

esély a megállapodásra.

Szíriának a Golán kell, a maga teljes-

ségében, le a Genezáreti-tó partjáig. A

Hamasz belemenne egy hosszú idõtar-

tamú tûzszünetbe, ha megkapná az

1967-es határokat. A Hezbollahot való-

színûleg kielégítené az Izraelben fogva-

tartott libanoniak elengedése és a még

megszállt, a hivatalos Bejrút által is li-

banoninak tartott területek átadása.

Iránnal is tárgyalni kellene, biztosítva a

perzsa államot, hogy nem éri izraeli

vagy amerikai támadás. Ez persze a ve-

reség nyílt elismerése lenne, a nagy te-

rületi és presztízsáldozat Izrael részérõl

ma természetesen elképzelhetetlen.

Amit Tel Aviv hajlandó feladni, az az

arab világ szemében nagyon kevés, az

erõs zsidó nacionalizmus számára túl

sok, a labda tehát Washingtonban és

az európai fõvárosokban pattog. A

nagy kérdés, amit Libanon kapcsán is-

mételten fel kell tenni: a Nyugat és el-

sõsorban Amerika meddig veszélyezte-

ti alapvetõ gazdasági és politikai érde-

keit azért, hogy Izrael megtarthassa az

1967-ben megszállt területek legérté-

kesebb részeit? Ez ugyanis az a fekély,

amire a szélsõséges iszlám leghatáso-

sabb propagandáját építi, valós a sére-

lem, nincs nehéz dolga.

Átfogó megoldást kellene kínálni.

Szíriának megszállt területei visszaadá-

sát, a Hezbollahnak dicsõséget, Iránnak

biztonsági garanciákat. A palesztinok-

nak mûködõképes államot, ami felöle-

li a 67-es területeket, sõt annál akár

többet is, hiszen Izraelnek is alapvetõ

érdeke, hogy saját arab lakosságát is

csökkentse. A legkisebb tétel is számít,

nem is beszélve a propagandaértékrõl,

hogy a zsidó állam többet ad, mint

amit kérnek. Izraelnek a feladott terü-

letekért cserébe a NATO által garantált

biztonságot kellene kapnia, tudatosít-

va mindenkivel, hogy a végleges hatá-

rok védelme mögött nem csak az USA,

hanem az egész nyugati világ ott áll.

Mindezt persze nem egyszerre, hanem

Szíriával kezdve, mert ott a legmegfog-

hatóbbak a vágyak és viszonylag leg-

könnyebben teljesíthetõek a követelé-

sek. Damaszkusz nélkül már sem Irán,

sem a Hezbollah, sem a Hamasz nem

lenne annyira erõs, és jobban hajlaná-

nak egy valóban nagylelkû ajánlat elfo-

gadására.

Mindez persze nem fog megtörtén-

ni. A Hezbollah alapvetõen sikeres el-

lenállásának, Irán és Szíria pozíciói

megerõsödésének tanulságait sem Iz-

rael, sem az USA nem látszik levonni,

ami hosszú távon nem lesz jó a zsidó

állam polgárainak, az amerikaiaknak,

de Európának sem. Az csak remélhetõ,

hogy a kijózanodás nem egy nagy ka-

tasztrófa, egy újabb nagy háború után

fog eljönni. A világ biztonsági helyzete

évtizedek óta nem volt ilyen instabil,

az a gazdasági, politikai felépítmény,

amit szilárdnak hiszünk, meglepõen

könnyen összeroppanhat egy nagy kö-

zel-keleti válság hatása alatt.      – G. M.
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UFi: Ön szerint mi a legfontosabb fejle-

mény a Medián augusztusi felmérésé-

ben?

Karácsony Gergely: A Gyurcsány-cso-

mag bejelentése óta az MSZP mélyre-

pülésben van, ebben az augusztus sem

hozott változást. Ami újdonság a ko-

rábbi hónapokhoz képest, az a Fidesz

népszerûség-növekedése. Míg eddig az

úgynevezett bizonytalanok táborába

kerültek a csalódott szocialista szava-

zók, most megindultak a bizonytala-

nok közül a legnagyobb ellenzéki párt

irányába.

UFi: A választásokat követõ hónapok-

ban a Fidesz meglehetõsen passzív volt,

júliusban azonban elindította a Jó reg-

gelt, Magyarország! akcióját. Ennek mi-

lyen hatása van, illetve lehet a párt tá-

mogatottságára?

K. G.: Az önkormányzati választás felé

közeledve nem is igazából a szavazók

átcsábítása lehet az ellenzék célja, ha-

nem az, hogy a közvéleményre jellem-

zõ politikai apátia ne uralkodjon el az

ellenzéki szavazókon is. Bár a Fidesz új

kezdeményezésében nincs sok újdon-

ság a korábbi aláírásgyûjtésekhez ké-

pest, a szimpatizánsok ezáltal érzékelik,

hogy a párt dolgozik, ami növelheti a

választási hajlandóságukat. Orbán Vik-

tor népszerûségére is jó hatással volt,

hogy megszólalt, a választások óta elõ-

ször.

UFi: Milyen fogadtatásra számíthat az

MSZP „Ezért.”-kampánya? Segíthet-e ez

a nagyobbik kormánypárton?

K. G.: Ezzel kapcsolatban elég szkepti-

kus vagyok. Úgy tûnik, a szocialisták is,

hiszen alighogy elkezdõdött, már le is

váltotta az MSZP önkormányzati kam-

pánya – aminek éppen az a célja, hogy

az országos politikáról leválassza az ön-

kormányzatit. Bár az ellenzék azzal a

vádolja a kormánypártokat, hogy a

megszorító intézkedésekkel az asztalfi-

ókban ígértek adócsökkentést és ingye-

nes állami szolgáltatások fenntartását,

a közvéleménynek úgy tûnhet, hogy a

kormány nem igazán tudja, hogy mit

akar. Ez pedig tovább rontja az egyéb-

ként is nehezen eladható lépések „árfo-

lyamát”: nehéz úgy meggyõzni az át-

lagszavazót az intézkedések szükséges-

ségérõl, ha azokkal kapcsolatban a kor-

mánypártok is hezitálnak. 

UFi: Annak idején az elsõ MSZP–SZDSZ

kormány megszorító csomagja az akko-

ri pénzügyminiszter nevét viselte. 

A mostani Gyurcsány-csomagként ke-

rült be a köztudatba. Számít-e ez a kor-

mányfõ megítélése szempontjából?

K. G.: Rövid távon nincs jelentõsége,

Horn Gyula népszerûsége körülbelül

ugyanannyit esett a Bokros-csomag

idején, mint most Gyurcsány Ferencé,

pedig õk igyekeztek takargatni az in-

tézkedéseiket. Az emberek úgysem fe-

lejtik el a csomagot, legfeljebb idõvel

átértékelik. Ebben bízhat Gyurcsány is,
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2002 és 2006 között erõsödtek a választóvonalak

Stabil pártrendszer és
hezitáló kormánypártok



hogy hosszú távon a köz véleménye

pozitív irányban változik meg a

Gyurcsány-csomag szükségességérõl –

igaz, erre nincs semmiféle garancia. 

UFi: Ezek szerint nem lehetett volna Ve-

res-csomagként kommunikálni a meg-

szorításokat?

K. G.: Szerintem ez egyrészt alapvetõen

ellentétes lenne Gyurcsány habitusá-

val, másrészt ahhoz olyan karizmati-

kus, kamikáze-pénzügyminiszterre len-

ne szükség, mint amilyen Bokros volt

annak idején. A kormányzás egyébként

is egyre inkább egyszemélyes mutat-

vánnyá vált Magyarországon – de ez a

trend a legtöbb európai demokráciá-

ban is. 

UFi: Mennyiben magyarázzák a párt-

preferenciák változását az emberek

gazdasági várakozásai?

K. G.: A kormánypártok népszerûsé-

gének visszaesése a gazdasági várako-

zásokban bekövetkezett változásokhoz

képest akár visszafogottnak is nevezhe-

tõ. Ha az elmúlt tíz év adatait nézzük,

olyan érzésünk támad, hogy elrontot-

ták az utóbbi két hónap ábráját: a ko-

rábbi kisebb cikk-cakkok után most so-

ha nem látott zuhanás következett be. 

UFi: Ez azt jelenti, hogy a pártok nép-

szerûsége nem elsõsorban attól függ,

hogyan ítélik meg a választók saját

anyagi helyzetüket? 

K. G.: A politikusok hajlanak arra, hogy

úgy nézzenek a választókra, mint Pav-

lov kutyáira: ha nõ az életszínvonal, ak-

kor nõ a kormánypárti szavazat. A va-

lóság azonban az, hogy a politikai

szimbólumok hatása sokkal fontosabb,

mint a gazdasági kérdéseké, és ezeken

belül is az ország gazdaságának alaku-

lásába vetett hit jobban hat a szavazá-

si szándékokra, mint az, hogy ki ho-

gyan értékeli a saját személyes jólétét.

Ha elsõsorban ez számítana, akkor az

Orbán-kormánynak meg kellett volna

nyernie, a Gyurcsány-kormánynak pe-

dig el kellett volna veszítenie a válasz-

tást, 2002-ben ugyanis jobbak voltak a

lakosság gazdasági várakozásai, mint

2006-ban. Bár az emberek valójában

jobban éltek mint négy éve, viszont –

ezt a kampány során készült napirend-

észlelési kutatásainkból tudható –

igenis érzékelték azt, hogy ennek ára

van és a gazdasági helyzet érzékelését

egyfajta bizonytalanság-érzet lengte

körül. A Fidesz szerintem a kampány

során rossz stratégiát követett akkor,

amikor arról igyekezett meggyõzni az

embereket, hogy ne higgyenek a saját

szemüknek, ahelyett, hogy az állami

túlköltekezésbõl adódó lappangó félel-

met próbálta volna a kormány ellen

fordítani.  Ez egyébként a párt mostani

kritikájának a hitelességét is rontja, mi-

vel a Fidesz ígéretei ugyanebbe az

irányba, az adósságspirál  irányába vit-

ték a kampányt. A hazugság az egész

politikai osztály sajátos összefogásává

vált, ami egy abszurd választási helyze-

tet és demokratikus deficitet eredmé-

nyezett.

UFi: A megszorítások a különféle társa-

dalmi csoportok közül a nyugdíjasokat

sújtják legkevésbé, megmarad a tizen-

harmadik havi nyugdíj, folytatódik a

nyugdíj-felzárkóztatási program. Érzik-e

ezt az idõsek, megmaradt-e kormány-

párti szimpátiájuk?

K. G.: Igen, az MSZP a nyugdíjasok kö-

rében (és Budapesten) vesztett legke-

vésbé a támogatottságából, ez az

egyetlen réteg, ahol továbbra is nép-

szerûbb, mint a Fidesz. Úgy tûnik, az

MSZP számára a nyugdíjasok politikai

tabut jelentenek, a tizenharmadik havi

nyugdíj pedig egy korábbi felméréseink

szerint az elõzõ ciklus legnépszerûbb

intézkedése volt.

UFi: Mennyire beszélhetünk stabil poli-

tikai táborokról, kialakult pártrendszer-

rõl Magyarországon? 

K. G.: Úgy gondolom, a magyar párt-

rendszer ma már legalább olyan sta-

bil, mint a brit vagy más nyugat-euró-

pai pártrendszerek. A 2002-es és a

2006-os választási eredmény között

alig találni különbséget és nem csak

végeredményt, hanem a pártok sza-

vazótáborainak jellemzõi szerint is.

Persze a pártok mindig óriási energiá-

kat fognak fordítani azoknak a szava-

zóknak a meggyõzésére, akiknek

nincs szilárd pártelkötelezettségük,

de ez ne tévesszen meg senkit, a nagy

igyekezet éppen a szavazók mozdít-

hatatlanságával magyarázható. Úgy

tûnik, nálunk a 2002-es volt a kritikus

választás, amikor befagyott a párt-

rendszer. 2002 és 2006 között nem

gyengültek, hanem erõsödtek a vá-

lasztóvonalak.

UFi: Mi a magyarázata akkor a válasz-

tások közötti nagy népszerûség-ingado-

zásnak?

K. G.: Nem véletlenül vannak négy-

évente választások, s nem havonta. Az

ingadozás sokszor annak köszönhetõ,

hogy passzivitásukkal üzennek ked-

venc pártjuknak a választók, ha nem

jól mennek a dolgok. A szülõk gyakran

fenyegetik veréssel a rosszalkodó gye-

rekeiket, sokkal gyakrabban, mint

ahányszor valóban elcsattan néhány

pofon. A magyar politika az elmúlt

nyolc évben alapvetõen identitás-poli-

tika volt: a politikusok arra törekedtek,

hogy lecsökkentsék a választói piac

nagy jövés-menését, magukhoz kössék

szimpatizánsaikat. Ez a Fidesznek talán

túlságosan is jól sikerült, erõs, de túlsá-

gosan szûkre szabott politikai identi-

tást kínált fel a szavazóknak, amivel a

választóknak valamivel több mint a fe-

le nem tudott azonosulni. Egy ilyen hi-

bát nehéz korrigálni. Ma az MSZP –

amely, bár sokat javult ezen a téren, de

még mindig nehézkesen bánik a politi-

kai szimbólumokkal – sokkal jobban

reprezentálja a magyar átlagszavazó ér-

tékvilágát, mint a Fidesz.

– BALOGH ÁKOS GERGELY
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eleslegesek. Ha egy nõ körbenéz

a férfi háza táján, könnyen akad

teljesen értelmetlen kiadások

nyomára. Bohóc miniszterelnökünk

nadrágszíj-meghúzásáról beszélt és

csak eljátszunk a gondolattal, hogy mit

tehetünk az ügy érdekében. Természe-

tesen következmények nélküli a felso-

rolásunk, senki se kezdjen otthon ve-

szekedni, mert csak viccelünk a pénz-

központú világunkkal. 

BEMÉRÕK

Valami szocializációs tévút miatt a fér-

fiak odavannak a különbözõ bemérõ,

beszélõ, villogó berendezésekért. Ak-

kor boldogok, ha legalább egy GPS

(elektronikus térkép vagy mi) kiabál az

autóban, hogy: forduljon jobbra! A

legelszántabbak még a természetben is

hordanak magukkal ilyen szerszámo-

kat, mert a régi papírtérkép már sma-

fu. A kézzel tekerhetõ mobiltelefon-

töltõtõl szinte örömkönnyek potyog-

nak a férfi szemébõl, és nem találják

magukat röhejesnek, amikor a nagyot-

halló készülékhez hasonlító bluetooth

-szal rohangálnak, mint egy kiabáló

UFO. 

MEGÚJULÓ ENERGIA

A napelem a férfi számára egy csoda.

Napelemmel fel lehet tölteni az autó

akkumulátorát, a rádiót, az órát. Tehe-

tünk a tetõre, de akár még a kalapunk-

ra is napelemeket. Hiszen nem baj, ha

csúnya, mert praktikus. De baj, ha csú-

nya, hiszen nagyon elkeserítõ lenne, ha

piros cserepes, nádfedeles házak he-

lyett otromba fekete viskókban lak-

nánk, hogy legyen melegvizünk. Szóval

nem dõlünk be a megújuló energia hi-

vatkozásainak sem.

Ugyanígy felesleges újabb és újabb

zenelejátszó eszközöket vásárolni, bár

az MP3-akat lejátszó pendrive – amit

az autórádió is befogad – nem buta-

ság. De itt nem áll meg a tudomány.

Arra kényszerülnek szegény férfiak,

hogy folyamatosan bõvítsék a zenele-

játszó képességüket és ennek érdeké-

ben komoly anyagi áldozatokat vállal-

janak.

GÉPEK MÉG

Az autó utáni vágyakozás magazinok

megvásárlására ösztönzi a férfiakat. Az-

tán a magazinok ügyesen még na-

gyobb vágyat ébresztenek egy-egy

márka iránt. Aztán tervezgetés, szá-

molgatás következik. Mindezt cseleke-

det követi vagy szorongás.

A számítógépet is komoly varázs

övezi. A mobiltelefon –, amivel a WC-

én is lehet internetezni – rendkívül

praktikus. Nagyon fontos, hogy ne le-

gyünk elszigetelve, mert a végén még

nyugodtan tudunk pihenni egy tópart

mellett. Mi lenne, ha véletlenül nem

csörögne a telefonunk hétvégén regge-

lizés közben? A telefon pedig tudjon

fényképezni, zenét lejátszani és száz

hangon csöngeni. Ez a minimum.

A hobbik persze további kiadásokat

jelentenek, legyen az horgászat vagy

fényképezés, de azért nem akarom

bántani ezeket a tevékenységeket, mert

életmentõk lehetnek. A férfi akkor

nyugszik meg, ha valamivel nyugodtan

babrálhat. Megszorítani pedig – le-

gyünk romantikusak – máshogy is le-

het.                                – LELKY LOLA
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Miután most ez a divat, a barátnõimmel összeállítottunk

egy megszorító csomagot. Hiszen igazságtalanul mindig a

nõkre hárítják a költekezés bûnét, pedig a férfiak se

kutyák. A spórolás természetesen hülyeség, de értelmetlen

kütyük gyûjtögetése sem normális dolog.

Elektromos vonzás, kiadásokkal

Hogyan szorítsam meg?
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rcunkra közértesnéni-olvasztó

mosolyt varázslunk: „Áh, semmi”

– mondjuk könnyedén – „Csak a

papucsomat vágtam a tévéhez”, és igyek-

szünk ártatlanul nézni. „A kompenzáció-

ról beszéltek” – tesszük hozzá védekezõ-

magyarázón. Hitvesünk sóhajt, visszafor-

dul nagy ellenfelünk, Dzsémi Olivér egyik

klasszikusa fölé. Ennél csak az a szomo-

rúbb, hogy elsõszülöttünk is sóhajt és a

fejét csóválja. Még csak három éves.

Pedig a Legújabb Áprilisi Sajnálatos

Események óta nyugodtnak tûntünk.

Azon a Bizonyos Vasárnapon ziemlich fe-

szültek voltunk. Ráckevére kirándultunk

családilag, amibõl persze az lett, hogy

szegény gyermekkel ordibáltunk, meg

egymással is, családon belül. Közben jöt-

tek az esemesek, hogy így állunk jól, meg

úgy. Drágán ettünk egy ocsmány maffia-

ízléssel berendezett wellness-hotelben,

ahol a kiszolgálás ugyan rossz volt, a bá-

rány hideg, a párolt zöldség szivacsos, de

legalább nem ugyanazokkal az árakkal

dolgoztak a bejáratnál lévõ étlapon mint

a valódiban. Súgok: magasabbakkal. A

gótikus (!) ortodox templom viszont szép

volt és valószerûtlen. Este, amikor megpil-

lantottuk a választási eredményeket, vala-

mi angyali béke ömlött szét a lelkünkben:

„amit nem lehet, azt ne erõltessük”, „mi

megmondtuk”, „egye meg a Fidesz, amit

fõzött”, és hasonló okosságok patakzot-

tak ajkunkról, és úgy döntöttünk, hogy

ezután kertjeinket mûveljük. Nem érde-

kelnek a helyszíni sajtótájékoztatók, a ti-

zenötödik Nagy Fontosságú Aláírásgyûj-

tés, a „példátlan lejáratási kísérletek”, a

nyílt levélben feltett Roppant Sürgõs Kér-

dések, a sajtóirodákon dolgozók által

megírt, frakcióvezetõ-helyettesek tollába

gyömöszölt, sületlen hasonlatok. Mi dol-

gozunk, tisztességes embert nevelünk el-

sõszülöttünkbõl, Erdélybe járunk, kiegé-

szítjük a Magyar Élet 1936 és 1944 közöt-

ti számaiból álló kollekciónkat, barátaink-

kal borozunk, virágot veszünk a felesé-

günknek és pezsgõt bontunk, amikor be-

vezetik a vizitdíjat, a receptdíjat és a nyug-

díjadót. Ez a nyugalom azóta is tart.

Minden elfojtásunkat belezúdítjuk

ugyanakkor egy-egy dühkitörésbe, ami-

kor ordas mód hergelõ kifejezéseket hal-

lunk. Az egyik ilyen a kompenzáció. (Vele

kéz a kézben jár a „nincs raktáron”, a „nem

kaptam meg”, a „tisztességben ledolgo-

zott élet”, a „túlfogyasztás” – de errõl

máskor). A kompenzáció ugyanis ma Ma-

gyarországon a kádárista lelkek han-

zaplasztja, amivel önmagában nem lenne

baj. Hozódik valamiféle kormányzati in-

tézkedés, ami cseszi a népek csõrét, logi-

kátlan, sérelmes és méltánytalan. Ezt a

szpin doktorok is tudják, érzik, hiszen leg-

alább egy rokonunknak van vityillója Ka-

maraerdõn, ahol a szivattyú csak árammal

mûködik: és ezek a rokonok el is mennek

szavazni, ráadásul nem akárkire. Velük le

kell nyeletni a békát. E törekvésnek kö-

szönhetõ, hogy a magyar közélet szótára-

iba a „kártérítés”, ill. „kártalanítás” szó szi-

nonimájaként belopakodott a kompenzá-

ció. Ez a honi gyakorlatban úgy fest, hogy

a „rászorulók” (nálunk mindenki az, mert

mindenkit bántottak, méltánytalanság

ért. Ha másból nem, mártírológiából ren-

dezhetünk Európa-bajnokságot is doszt,

itt az új magyar sikersportág.)  ám nem

fognak szívni, mert õk ezt elvárják és a jó-

ságos kormányzat ezt úgysem engedi.

Danks Emese ezt a rá jellemzõ életidegen

dikcióval („olvasható az internetten” – a

kedvencemet citálom) égkék háttér elõtt

bejelenti, hogyaszongya: „a kormányzat

rövid idõn belül kidolgozza a rászorultak

kompenzációjának törvényi kereteit

(sic!)”, majd kiadnak egy teljesen követhe-

tetlen miniszteri rendeletet, ami az egész

balhét, úgy ahogy van, rátolja az önkor-

mányzatokra. Õrjöngjenek csak a nyug-

gerek az ügyfélszolgálaton; mivel egyikük

sem megszállott olvasója az önkormány-

zat folyószámla-kivonatainak, nem tud-

hatják, hogy az erre átutalt pénz keve-

sebb, nem az a jogcíme, a rendelet pon-

gyola jogászi munka. Tessék boldogulni.

A kormány megint rendi volt, az ön-

kormányzatban lopják a pénzt, az idõt.

Ennél furmányosabb megoldás a pályá-

zat nevû átverés: ott igazolni kell, hogy

rászorultak vagyunk, és pitizhetünk egy

sort az ügyintézõknél, hogy naaaa, léc-

cilécci járuljatok hozzá a gázszámlámhoz.

Márpedig aki kér – és ehhez nem kell a

Ferenczi–Freud-levelezést a párnánk alá

tenni –: az függõ viszonyba kerül. Aki kér,

és adnak neki, az nem szabad polgár, ha-

nem vazallus. Zsarolható és korrumpált.

A szocialista–szabademokrata kormány-

zatoknak nincs is más vágya, mint hogy

olyan állampolgárok tömege felett ren-

delkezzenek, akiket egyenként és töme-

gében meghitt, családias kötelék fûz vá-

lasztott képviselõihez. Ki ne szeretné a

nappalijában látni Göndör Istvánt, kony-

hájában Kiss Pétert, fürdõkádjában dr.

Szabó Zoltánt? Egyszerû apa-fiúi viszony

ez: „elvihetem a kocsit?”, „persze, ha segí-

tesz holnap füvet nyírni” – ilyen reflexek-

bõl épül fel az egészséges, szolidáris ma-

gyar társadalom. „Kifizeted a villanyszám-

lámat?” „Persze, ha rám szavazol” – nem

kell túlbonyolítani a dolgokat. Magyarok

vagyunk, szóból értünk. Aki meg nem

kér, azt rá kell szorítani, hogy kérjen. Nem

kell nagyon ugrálni, az önfejûsködésnek

soha nincs jó vége. A többiek milyen szé-

pen játszanak, látod?

Mi meg vegyünk gumipapucsot, az

nem tesz kárt a tévében. –TVISZT OLIVÉR  

Ordítás. Valami csattan. Hitvesünk aggódon pillant be a

szobába, a majoreszkó rémülten pillant fel a favonatok

közül: apa jól láthatóan megõrült. 

Oli bácsi megmongya a frankót

A kompenzációról

A
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KOCSIK A TENGER FELÉ

A Déli Vasúttársaság méltó utódja, a

Magyar Államvasútak utolsó hõsi, he-

roikus erõfeszítést tesz a reakciós lelkek

számára: este fél hatkor indul a Keleti-

bõl a Venezia-expressz, amelyet hajnali

negyed kettõkor Zágrábban szétkap-

csolnak, ott nemzetközi gyorsvonattá

lényegül át, s megkezdi lassú ereszkedé-

sét a tengerpart felé. Az igazság nem

minden részletét bontanánk ki akkor,

ha azt állítanánk, hogy az út kényel-

mes. Kusettben utazunk kenyereseink-

kel, a budapesti induláskor némi baksis

ígéretével rávesszük a kalauzt, hogy ne

engedjen be több utast a fülkébe. Erre

õ a nagyvonalú gesztuson elérzékenyül-

ve egy csavart és egy anyát nyom ke-

zünkbe, valamint harminc centis dara-

bot egy vécéláncból: ezzel kéne bezár-

nunk a fülke ajtaját. Az éjszakai kisdol-

got így lehet ötvözni a marokkó-játék

izgalmaival. Ágynemû gyanánt tömény

rémületet kapunk: harmincöt centi

széles, három méter hosszú gézcsíkot,

amely egyszerre párna- és dunyhahuzat

valamint lepedõ. Utoljára az általános

iskolai felvételi elbeszélgetésen volt

ilyen élménye a magunkfajtának, ami-

kor a logikai készlettel kellett bûvész-

kedni, nem is vettek fel a tagozatra. Az

út elsõ két órája mindenesetre kelleme-

sen telik, ezzel elfoglaljuk magunkat.

Teljesen fölöslegesen, hiszen a szende-

redés elsõ öt percében három centi át-

mérõjû liánná fonjuk a készséget, bõ-

rünk ezután gond nélkül érintkezik a

sokféle testnedvvel átitatott kincstári

pokróc és párna felületével: egy ilyen

úton nem a tengeri sünök jelentik az

igazi dermatológiai kockázatot. Ne le-

gyünk azonban rosszindulatúak: min-

denért kárpótol minket a látvány,

ahogy a vonat elkezdi ereszkedését a

hajnali Fiume felé: még sötét van, pislá-

kolnak a bárkák fényei, tengerszagot

hoz a szél, fülünkben a Smuck Up The

Orinoco Flow (Prodigy vs Enya) c.

remix dobol: ilyen lehet a teljes és töké-

letes szabadság. A kalauz igen drága ká-

vét hoz, szegény nem tudja, hogy ezt

beleszámítjuk a kenõpénzébe.

A cél felett vagyunk. Kigyullad a zöld

fény; ugrás. 

KI A TENGERMELLÉKRÕL

Hajnali fél hat Fiuméban (-ben), a cso-

magmegõrzõ még zárva. Láthatunk

szedelõzködõ óceánjárót, az üres

Corsót, tehervonatot a város központ-

jában. Aztán kinyitnak a kávézók, elkez-

dõdik a piac. Világosban ellenõrizzük a

kikötõi bakokat, igen még mindig ma-

gyar rajtuk a felirat. A Deltánál (már-

mint a Fiume nevét adó folyó deltájá-

ban) megtorpanunk: arra már igazi rá-

cok és krobotok vannak, Susak: jobb

nem megnézni, mi lett a magyar ten-

gerhajózás egyik legnagyobb beruházá-

sából. A volt kormányzói palotában je-

A múlt létezik. Megtapintható, fogható, ízlelhetõ. Nem a

nosztalgia áporodott kis levegõjére, szánalmas pótlékaira

gondolunk mi itten. Egy utazás Abbáziába, s rájöhetünk:

minden megjavítható. Lesz megint tengerpartunk, quar-

nerói alkonyatunk, Baross-kikötõnk, sétánk a halpiacon

Kánya Emíliával, és Ady Endrével gusztáljuk megint az

1907-es évad legszebb hölgyeit: Nánássy Ödönnét, Piliss

Mimit és Abelovszky Margitot. Hah.
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lenleg házasságkötõ terem és néprajzi

múzeum mûködik, izgi halászhálókkal

meg csónakdíszekkel. Pajtásaink gyors

szertartást is celebrálnak, összeadnak

két gyanútlan teremõrt, tudtuk nélkül.

D’Annunzio mester lépteit keressük, az

egyik legkorábbi romantikusan fasiszta

és az egyik utolsó kalózállam nyomait,

a futuristákkal, szabad szerelemmel,

szervezett anarchiával: nincs már. A

Quarnerói Nagyhercegség elsüllyedt.

Az igen logikátlanul épített vasútállo-

más elõl indul a 32-es busz, Lovranába,

az visz el a célhoz. Rendes városi járat,

negyedóránként jár. Meleg van és a

busz tömve. Elhúzunk a Whitehead

torpedógyár mellett, következik

Volosca, valahol itt volt a történeti Ma-

gyarország határa, itt halt meg

Andrássy Gyula (az idõsebbik). És már

meg is érkeztünk, talán ha húsz perc

volt az egész. Abbázia (jó, egyszer le-

írom: Opatija, de többet nem vagyok

hajlandó) rettentõ hosszú település,

egy elvétett megálló húsz percnyi gya-

loglást jelent. Szállodánk, a szellemes

nevû Hotel Opatija az 1888-ban alapí-

tott Schwarz-féle szanatóriumból nõt-

te ki magát, futamodásra a tengerpart-

tól. Vannak ronda hetvenes évekbeli

csillárok, légkondicionálatlan szobák a

tetõ alatt, igen tisztességes svédasztal

a félpanziót választóknak, kedélyes

pincérsereg, meg valami biokémiai

szimpózium: tele a hall kockásinges

dögészekkel, sõt vacsoránál a Profesz-

szorok Batthyány Körének elnöke is

feltûnik. Így meneküljön az ember az

édes hazától.

A PROMENÁDON

Helység nevét a valamikori apátságról

kapta, amit szláv testvéreink üstöllést

lefordítottak a maguk nyelvére, aztán

a dolog így maradt. 1881-ben nyílt

meg az elsõ szálloda és a Déli Vasút-

társaság fejlesztéseinek köszönhetõen

hamarosan a hely, mint a „Monarchia

Riviérája” kezdte emlegetni magát,

ami a szabadtéren álló pálmák számát

tekintve feltétlenül igazolt. A telepü-

lés külsõ képét nagyrészt még ma is az

akkor épült szállodák határozzák meg,

érzése válogatja: ideképzelhetjük a Ri-

viérát is, vagy a Nagykörutat. A házak

mérete mindenesetre imponáló. A

tenger hirtelen mélyül, viszonylag hi-

deg a víz, de cserében állítólag nincs

annyi sün. Ezért azonban nem kezes-

kedünk. Annak idején még bíztak a

tengeri levegõ gyógyító erejében, így

halála elõtt itt próbált erõt gyûjteni

Jókai Mór és Mikszáth Kálmán, a ke-

vésbé fürge Szapáry Gyula miniszter-

elnök itt is hunyt el. Abbázia drága

hely, magyar autót viszonylag keveset

látni: osztrák, német és talján dzsipek

szorítják le a magunkfajta sóhert. Ez

azonban nem jelenti azt, hogy ne le-

hetne jól érezni magunkat. A 12 kilo-

méteres parti sétaút (Lungomare)

még 1885-ben kezdett el épülni.

Voloscából indul és Lovranáig tart.

Aki nem próbálja ki, nem élt. Intézzük

úgy, hogy alkonyatkor fussunk be

Voloscába: az út egyenest a kikötõbe

visz, s az az érzésünk lesz, hogy egy

Goldoni-darab díszleteibe zuhantunk

bele. „Eszembe hozzák kék eged,

Volosca” – pengeté a húrokat Heltai Je-

nõ, és milyen igaza volt. Aki teheti, ol-
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Abbázia – tippek az STA Traveltõl
A lelkes, ám kevéssé tapasztalt világutazó figyelmét elõször is felhívjuk arra

az apró, ám nem figyelmen kívül hagyandó tényre, hogy a névhasonlóság el-

lenére Abbázia nem azonos Abháziával, mely utóbbi szintén tengeri üdülõ-

hely (Szuhumi) központú függetlenedni vágyó állam Grúziában. 

Abbázia hordozóállama, Horvátország sikerrel vette ezt a fordulót a ki-

lencvenes évek derekán, s azóta sem bántuk meg: szép lassan visszavette a

neki járó rangot Európa turizmusában. 

A pulai félsziget hónaljában, Rijekától (egykor Fiume, itt született Kádár

f.k.a. Csermanek János, de persze jobb hírességekkel és szebb látványossá-

gokkal is szolgál a város, mely a magyar haditengerészeti flotta kikötõje is

volt) néhány kilométerre fekszik a Monarchia egyik legmenõbb üdülõhelye,

Abbázia, ahol ma is fellelni egy keveset a békebeli hangulatból, bár gyanús,

hogy anno, amikor Márai és a régi polgári világ többi alkotója ide járt nya-

ralni, kevesebb lehetett a Kárlovácsko tocsenót hirdetõ napernyõ. Ettõl füg-

getlenül szép a hely, s a tekercsükrõl szaporán kigördített horvát autópályák

segítségével egész hamar oda is érünk, pláne, ha az Ufi elõzõ számában meg-

énekelt világleghosszabb völgyhidunk is elkészül egyszer. 

Ha már Abbáziában járunk, érdemes elsétálnunk a part mentén Lovranba,

mely pár száz éve még Laurine néven futott, és szintén igen szép fürdõhely,

csak kicsit kisebb. Útközben a parti sétaút néha kihajlik a tenger fölé, és a

vendéglõk teraszai között olyan cukrászdákat is találhatunk, ahol még nagy-

mamáink szája íze szerint készítik a francia krémest, úgy, ahogy itthon talán

már sehol.

Fényes múltja miatt Abbázia szállodákkal jobban el van látva, mint olcsó

szállásokkal, de nem messze innen bizonyára találunk valamit a kisebb költ-

ségvetéssel gazdálkodó, tandíj sújtotta magyaroknak is. 

folytatás



vasson hozzá még Franco Veglianit is

(Processo a Volosca). Az apró kikötõ

körül éttermek és kávézók, akinek van

arany Mastercardja, menjen be a Le

Mandrac-ba, de mivel a Gault et Millau

14 pontot adott nekik tavaly, nyilván

nem lett kisebb a mellényük. Javasoljuk

a mellette lévõ kávézókat az országhá-

borító Franjo Supilóról elnevezett sétá-

nyon. Mellettünk kikapós osztrák egye-

temista lányok, néha egy-egy gitáros

atyafi bukkan fel, igen jó vörösbort le-

het kapni, rendes pohárban.

A sétaút másik végpontja Lovrana.

Ha nagyon eltévedünk, megtaláljuk

majd azt a magyar nyelvû emléktáblát,

amely arra emlékeztet, hogy emitt

hunyt el Feszty Árpád, a körkép szerzõ-

je. Az út egyáltalán nem fárasztó, racio-

nális távolságban kávézók tagolják, és

anélkül lehet zsûrizni a parányi szikla-

öblökben napozó hölgyeket, hogy át

kellene öltözni.

Ha esik az esõ, rettentõ sok látnivaló

nincs Abbáziában: érdemes megnézni a

XVI. században épült Szent Jakab temp-

lomot. Párját, a századelõn emelt

Marijina Navjestenja-székesegyházat

semmiképp, ronda mint a bûn.

Azt a vasárnap délelõttöt, ahogy lent, a

megállóban várjuk a harminckettest, az

idõ nyomott, kiáltoznak a sirályok, és a

szomszéd étterem öreg épületérõl, az

egymásra rétegzett német–magyar–

olasz–horvát feliratok alól leesik egy

darab vakolat, és zaja sokat visszhang-

zik a téren, úgysem tudjuk majd elfelej-

teni. Nem is lehet. A szabadság boldog-

gá is tesz.                                   – R. R.
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Abbázia, ulica Marsala Tita, a

Lovran felé vezetõ úton, a jobbolda-

lon, már eléggé kint

A házszám gondosan elrejtve, azért

vagyunk bizonytalanok. Egy családi

ház aljában: horvát nagyi a konyhá-

ban, horvát apa a pult mögött, hor-

vát unoka a felszolgáló. Az állatias

melegben igen jól esett a szentségtö-

rõ módon behûtött, saját vörösbor.

Tintahalak rendben, a majonéz saját

készítés, a fokhagyma üt, ahogy kell.

Az árak abbáziai viszonylatban kedve-

zõek.

RESTAURANT KVARNER

ulica Marsala Tita 65, Lovran

Titó marsall jól érzékelhetõen kör-

beöleli az Isztriát. A lovranai szaka-

szon, rögtön szemben a kikötõvel, az

óváros bejáratánál. Inkább büfé,

mint étterem, a nevét vélhetõen

nem indítják az Eredeti Nevek Euró-

pa-bajnokságán. Kóstoljuk meg a

hallevest, és inkább sört igyunk.

Amúgy rendben van.

MALI RAJ

ulica Marsala Tita 253, Opatija

Tényleg nem szívatni akarunk senkit,

ott van ez is. Az Ucka-hegység mor-

fológiája olyan sok utcát nem enge-

délyez egy fürdõhelyen. Verhetetlen

tengerparti kilátás, komolyabb árak.

Kóstoljuk meg a ház specialitását, a

Fritaja od sparogát, ami szenzáció-

san megcsinált hal: a nevét sajnos

nem tudjuk.

HIRDETÉS



Günter Grass a Waffen SS-ben
REUTERS, 2006. augusztus 12. 

úlius huszonnyolcadika. Újabb rejtélyes eredetû gabona-

köröket fedezett fel egy férfi Taliándörögd és Öcs község

között, egy rozstáblában, pénteken. A 200 méter hosszú

és száz méter széles ábrát siklóernyõzés közben fedezte fel

a helyi lakos. „A gabonatábla még nem volt learatva, így sza-

bályosan kirajzolódott az ábra” – magyarázta a férfi. 

Augusztus tizenkettedike. Az irodalmi Nobel-díjas német

Günter Grass szombaton beismerte, hogy a náci párt elit fegy-

veres alakulata, a hírhedt Waffen SS tagja volt. Az író évtize-

dek óta az európai szociáldemokrácia egyik legkiemelkedõbb

személyiségének számít, aki mûveiben mindig is azt hirdette,

hogy a múlttal való szembenézést nem lehet megkerülni (…) 

Az origo.hu szavazásán voksolók közel ötven százaléka sze-

rint „Kit érdekel, mi volt 1945-ben? Fölösleges múltidézés”.

Már persze ha a madárlátta létmorál a tét. Az ugyanazon év-

ben Roswellben földet ért földönkívüli lúdtalpbetétjével vi-

szont még ma is egy balatonfelvidéki gabonatábla mélyére le-

het csalni az Aktív forgatócsoportját. Új Mexikó, Nyugat-Ma-

gyarország. Takarmánytörténelem.

A kapolcsi programiroda óriásplakát-kampány helyett az

idén önkéntesek által kihentergett ûrlény-nyomvonallal kí-

vánta médiafelületre helyezni a Mûvészetek Völgyét. A júli-

usi Bush-vizit után így undergroundba vonultak a magyar–

amerikai kapcsolatok: mezõkövesdi napkorongos hímzések

találkozása egy nevadai ufómítosszal. Korongozás helyett

mostanában csészealjra rajzik a nép. Úgy számolják, így vég-

re megéri: soha ennyien még nem látogattak el a fesztivál

falvaiba. A sikertõl részegült rendezõcsorda pedig nem érzi

a minõség fanyalgásának illatát: hogy az aratással a gabona-

körnek vége lesz, a levegõ pedig ereszteni kezd a K&H kira-

kodóvásár közepére felfújt szponzori légvárából. Hogy egy-

kor itt a csend volt az úr, és a kicsinységet élveztük – erre

csak mi emlékezünk. 

Pedig „a múlt újra és újra utoléri az embert”, tudjuk rég szá-

mos más osztályos sci-fibõl. Meg nõktõl. Günter Grass interjú-

iból. Öt év Morvaország, majd hatvanegy a tagadás protekto-

rátusában. Ottan kerekasztalbeszélgetett õ múlttal való szem-

benézésrõl Budapesten Frankfurtban Göttingenben – páneu-

rópai könyvfesztiválokon. A relativitás szindikátusában épített

világítótornyot: vakítva, hogy míg a birodalmi emlékezet élõ

reszketés maradjon, a szocialista kísérletet csak emberbarátok

jótét próbájának vegyük. A Svéd Királyi Akadémia 1999-es

közleménye szerint (melynek e helyütt most mélyen igazat ad-

hatunk) „Günter Grass fanyar, groteszk történeteivel a törté-

nelem elfeledett arcát mutatja be”. Még ha a sajátja is. Még ha

maga is elfeledte. 

Lübecktõl most Taliándörögdig nyújtóz hát a hiteltelenség

hava. Egypetéjû kísértetek járják be Európát, kávézunk, a tera-

szon. Van egy Nobel-díjas erkölcsi intézményünk önkéntes ná-

cizmussal, meg faluszéli gabonaköreink az õket Ráklépésben

kitaposó buffalós napközisekkel (no és egy jubileumi kiadását

ülõ konvergencia-programunk is céldátum nélkül, de errõl

majd másutt). Nézünk: mi volt valódi ezen a nyáron? Néha

úgy fest, a rozsdaszagú illúzió vált kultúripari normává. Az

eget is csak hegesztették fölénk.                               – B. N. G.

J

RobinMasters
Tudósítások az elveszett világból
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Szigetrõl ugye mindenkinek

megvan a maga véleménye, a fi-

atalok nagy része már járt leg-

alább egyszer, legalább egy napot a ren-

dezvényen. Aki pedig még sose járt a

Szigeten, az a legnagyobb szakértõ,

ahogy az lenni szokott. Ez itten a mi

szubjektív riportunk lészen.

EVOLÚCIÓ

Kamaszodik a Sziget: 14. alkalommal ke-

rült sor az egy hét együttlétre. A rendez-

vény komótosan cseperedett fel a feszti-

vállátogató nemzedékekkel együtt. Ki-

lencvenháromban még háromszáz forin-

tos napi- és 1800-ba fájó hetijeggyel lehe-

tett megtekinteni az egy-két színpad al-

ternatív zenei mûsorát. Akkor még a pun-

kok, a metálosok és a belvárosi under-

ground értelmiség neo-Woodstockja volt

az esemény. Pár száz nonkonformista ki-

költözött a sziget ligeteibe, hogy jó zenét

hallgassanak egy hétig. Müller Péter Sziá-

mi alapító atya szerint a Sziget „egy héten

át tartó, állandó jógameditáció”. A

relaxáló idõknek hamar lõttek, jöttek a

gondok, meg a számlák…

Az anyagi gondok idején, 1996-ban

jött a Pepsi mentõöve, az új nevet kapó

fesztivál sok elvszerû alternatívot eltán-

torított, de annál több hétköznapi fia-

talt nyert meg magának az egyre színvo-

nalasabb mûsorokkal és az egyre több

programmal. A pénzbeöntés jóvoltából

folyamatosan gyarapodott a színpadok

és a sátrak száma. Az ezredfordulón a

melegsátor és a hangerõ körüli emléke-

zetes vita máig a szélsõszadeszosok cél-

táblájává avatták Tarlós István óbudai

polgármestert, aki pedig a pletykák sze-

rint azóta országos cimborája Gerendai

Károly fõszervezõnek.

A Sziget már évekkel ezelõtt betelt.

Teltház-közeli a nézõszám, olajozott a

szervezés és még mindig kevés a vécé...

A nagyüzemi mértékû szórakoztatás

elõnyei és hátrányai mind megjelennek.

A vendéglátós és taxis hiénák is ilyenkor

szerzik be éves jövedelmük felét a betin-

tázott külhoni és magyar bulibéláktól.

Egymást érik a szponzorok és cégek rek-

lámjai, sátrai és kalandparkjai. A Sziget-

evolúciónak vége.

REVOLÚCIÓ

Ez nem zavarja a fesztiválozók egy ré-

szét, akik nyári bakancsuk és láncos

nadrágjuk fölé felveszik a féltve õrzött

és anyuka által mosott Che Guevara-

pólókat, hogy ezzel demonstrálják lá-

zadásukat két hamburger és egy kóla

között. Nem kezdek itt sopánkodásba

a „jajj, tömeggyilkost hordanak a pó-

lójukon” szöveggel, mert annál azért

– szerintem – árnyaltabb a kép Che-t

illetõen, de az már megérne egy mi-

sét, vagy legalábbis egy elvtársias érte-

kezletet, hogy mibõl áll a lázadásuk a

piros-fekete pólón kívül. 

Külön élmény volt például az a né-

met suhanc, aki „Down with the sys-

tem” feliratú pólóban dugta be csillo-

gó bankkártyáját a Szigetre kihelye-

zett automatába, hogy ropogós ban-

kókat kapjon, talán épp egy anarchis-

ta jelvény megvásárlásához. Ez van: a

lázadást megette a rendszer. Ha te

vagy a legnagyobb lázadó, te vagy a

legmenõbb a rendszer szerint. Ezért

lehet peace-jelekkel telerakni a Coca

Cola Beach House-t, ezért lehet

tegezõs-lazázós reklámal megtámoga-

tott bankhitelt felvenni a Szigeten…

És ezért lehet antiglobalista zenekaro-

kat nézni a Nagyszínpadon, miközben

az éj sötétjében több Hold világít az

égen. Csak a legtöbb felengedett

óriáslufin mobil- és bankhirdetések

szerepelnek, a világforradalom na-

gyobb dicsõségére. 

A Sziget, ami egykor a fogyasztói

társadalomból való kivonulás helyszí-

neként képzeltek el, mára a marketing

és a fogyasztásra csábítás tömény ele-

gyét alkotja. „Én vagyok az, akitõl

Az UFi különítménye idén is kilátogatott a Szigetre, hogy

megbizonyosodjon arról: nem csak a globalizmus által

megfertõzött, elbutított fiatalok, nem csak punkok és

melegek, nem csak zöldek, zsidók és krisnások járnak ki az

intézménnyé vált fesztiválra. Persze, õk is reprezentálják

magukat. Meg mindenki más. Nagyjából mindenki.

A

Képzelt riport egy popfesztiválról

Sziget 2006
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atyáim óvtak gyerekkoromban” – hir-

dethetné magáról a fesztivál. Persze az

atyák jól jártak a Sziget-érzés kiárusí-

tásával. 

GLOBALIZÁCIÓ

A Sziget globalizálódik. Külföldi hor-

dák tapossák ki maguk körül a laká-

lyos disznóólat, sokan abban érzik jól

magukat. A nyugati kölykök jól szer-

vezett mintaállamaikból kiszabadulva

hamar feloldódnak a magyar végeken.

Ismerõseim között végzett spontán

közvélemény-kutatásom szerint a Szi-

get idei tahósági versenyét a franciák

nyerték. A sajtzabálók (elnézést a

franciás mûveltségû kollégáktól) idén

fedezték fel nagyobb tömegekben a

Szigetet. A legbutább szélsõjobbos to-

poszokat igazolták nagyképûségükkel,

hõzöngésükkel és nemtörõdömségük-

kel. Saját szememmel láttam, hogy

egy koncert elõtt az összepréselõdött

embertömegben az egyikük letolta a

gatyáját, és egyszerûen rávizelt az

elõtte állókra. A tömegben angolok,

németek, olaszok, osztrákok és ma-

gyarok szólalkoztak össze az eset kap-

csán, küszöbön állt egy lokális világ-

háború kitörése is, amit a kezdõdõ

koncert akadályozhatott meg. A

pogózásban azért visszavágtunk Tria-

nonért, hehe.

Az eddig überbunkó angol huligá-

nok hozzájuk képest gentlemanek

voltak, kevesebbet randalíroztak. A

germánok csendben tenyésztek a sö-

röshordóik társaságában, az olaszok

rámenõsen csajoztak, a szláv testvérek

ölelkezve csujogattak, a Szigeten te-

hát minden elképzelhetõ nemzeti kli-

sé megvalósul, amit csak egy ötlethi-

ányban szenvedõ bédekker-író kitalál-

hat magának. Magyar szót viszont

egyre kevesebbet hallunk. Hja kérem,

a hatezer forintos napijegyet már a

középosztálybeli fiatalok is meggon-

dolják.

VAKÁCIÓ

Hogy miért szeretjük mégis a Szigetet?

Mert egy hét alatt ennyi programot,

koncertet sehol nem kapunk meg

ennyi pénzért. A Sziget popkulturális

vakáció, ahol egyszerre töltekezik fel

és merül le (nagyon) az ember. Van

kortárs tánc, színház, filozófia, civil sa-

rok, és legfõképp: vannak koncert-

színpadok. A Nagyszínpad idén nem

volt se jobb, se rosszabb a sokéves át-

lagnál. Franz Ferdinand, Placebo,

Jovanotti, Rasmus, Prodigy: mindany-

nyian visszatérõ fellépõk, akik a láto-

gatottság eddigi szintjét hozzák. A szi-

getelõk kívánságlistáján évek óta visz-

szatérõ követelés a Red Hot Chili

Peppers vagy a U2 meghívása, de a

szervezõk szerint ezek az „A” kategóri-

ás sztárok a fesztivál költségvetésének

egynegyedét is elvinnék. Lehetetlen a

meghívásuk a mostani jegyárak és a

korlátozott nézõszám miatt.

A Nagyszínpad csekély számú ma-

gyar résztvevõje jól mutatja a magyar

popzene siralmas helyzetét. Az esti

fellépõk szinte 14 éve ugyanazok:

Kispál, Tankcsapda, Quimby, Anima,

stb. Hol az utánpótlás, kérdezhet-

nénk. Persze, amíg a fõszervezõ Müller

Péter Sziámi minden évben felrakatja

saját, kábé ezer embert érdeklõ zene-

karát a Nagyszínpadra, addig akár

mindenféle hátsó szándékot, érdek-

szövetséget is sejthetünk, ha hívei va-

gyunk az összeesküvés-elméleteknek.

Az agyonszervezett, olajozott Szi-

get-gépezetben már ritkán történik

valami szokatlan. Idén a fesztivál

egyetlen rock’n’roll eseményét a vén-

séges Iggy Pop szolgáltatta: a hatvan-

évesen is egy szál farmerben feszítõ

õspunk a biztonságiakkal megküzdve

húzta fel színpadra rajongóit, hogy

együtt énekeljenek és ugráljanak a

színpadon a közönség hangos tetszés-

nyilvánítása közepette. Rém egyszerû,

de mégis fontos gesztus volt…

Az utolsó nagy dobás a Prodigy

volt. Az elektronikus és rockzenét elõ-

ször összeházasító, stílusteremtõ an-

gol zenekar fellépésére elfogyott az

összes napijegy, szinte ott volt min-

denki, aki a kilencvenes évek végén

volt középiskolás. A Prodigyt akkori-

ban ugyanúgy hallgatták a jászkara-

jenõi szakmunkástanulók és a belvá-

rosi avantgárd mûvészek, elõször és

utoljára egyesítve a mainstreamet és

az undergroundot. A zenekar idei

koncertjén energiabombával és hang-

orkánnal kedveskedett az önkívület-

ben tomboló ötvenezres tömegnek,

sebesültekrõl és halláskárosodásról

szerencsére nem érkezett hír.

RELAXÁCIÓ

Aztán, akik túlélték ezt a sûrû egy

hetet, hazamehettek kipihenni a Szi-

getet. Rárakták mobiljukat és önma-

gukat a töltõre, és legalább néhány

napot otthon tölthettek a családjuk-

kal. Hisz tudjuk, kell egy hét együttlét. 

– R.G.



„Észt, szellemet keress, ne adatot

Olvass, bolyongj, szeress! Nagyon kívánj

Boldognak lenni. Én is az vagyok.”

ajon mikor teljes egy élet? Ak-

hilleusz óta örök a dilemma,

hogy milyen sorsot válasszon

az ember: a kalandos, lázadó, harcos, de

rövid életet, vagy a nyugodt, esemény-

telen, de hosszú létet. Tudom, erre vá-

lasz lehetne, hogy itt, a 21. század elején

ritkán választhatunk magunknak sor-

sot: inkább az választ minket. Örülünk,

ha egyáltalán el tudunk indulni vala-

merre. Mégis, élt közöttünk egy ember,

aki a történelem viharai és a személyes

tragédiák ellenére bizonyítékként szol-

gált arra, hogy másként is lehet: urai le-

hetünk saját sorsunknak. Faludy György

majdnem 96 évet élt meg, de ezután is

tovább él bennünk halhatatlan sorai és

élettörténete miatt is. Talán õ tiltakoz-

na a leghatározottabban, hogy haláláról

emlékezzünk meg. Idézzük fel inkább az

életét, mindannyiunk okulására.

Õ volt a nagy túlélõ: születésekor

még Ferencjóska trónolt a Monarchia

élén és békebeli dámák korzóztak a Du-

nánál. A húszas évek végétõl a bécsi,

berlini, grazi egyetemekre (vagy inkább

azok mellé) járt, miközben a Biroda-

lomban egy Hitler nevû kalandor várta,

hogy hatalomra kerüljön. Faludy õt is

túlélte. Pedig nehéz játszma volt: a Vil-

lon-fordítások révén híressé vált, zsidó

származású költõ 1938-ban emigrál. In-

nentõl kezdve Faludy megkaphatná a

Minden Diktátorok Ellensége jelzõt is.

Milyen Faludy? Szocdem? Konzervatív?

Liberális? Mindegyik egyszerre, vagy

egyik sem? Aki teljes életet akar élni,

nem szoríthatja be magát ideológiákba. 

Õ az elnyomás elleni lázadás, a sza-

badság költõje. És nem csak papíron.

Kalandos évei során Párizsban, majd Ca-

sablancában élt és dolgozott az antifa-

siszta közösségben, ezután egy marok-

kói sejk vendége lesz egy sivatagi várkas-

télyban. 1942-ben az Egyesült Államok-

ban önkéntesként beáll az amerikai

hadseregbe. Alaszka jégmezõitõl Tahiti

szigetéig harcol a japánok ellen, miköz-

ben itthon húga a nyilasok áldozata lett. 

A költõ az új demokráciában re-

ménykedve hazatér a háború után,

szocdem múltja miatt a Népszava új-

ságírója lesz. Rákosi és a kommunisták

nem tudják elviselni

független szellemét, ha-

mis vádak alapján há-

rom évre Recskre inter-

nálták. A fogságban az

éhhalál szélére került, de

Faludy ezt is (és Rákosit

is) túlélte. Az ’56-os for-

radalom leverése után

végleg emigrált. Kádár-

ról írt verse miatt

/„Olykor, esti csendben,

hallod-e újra, ahogy

Rajk barátod nyakcsigo-

lyája reccsen?”/ a mû-

szerészbõl lett hazaáru-

ló személyes ellenségé-

nek tartotta, versei nem

jelenhettek meg Ma-

gyarországon. 

Faludy 32 évet töltött

az újabb emigrációban,

Firenzében, Londonban

és Torontóban. Máraival és másokkal

ellentétben megadatott neki a sors,

hogy a diktatúra összeomlása után

visszatérhessen, mert… Kádárt is túlél-

te. Faludy a szerelem költõje is. Pályája

során gyakran írt és fordított szerel-

mes-erotikus verseket, a nõi nem nagy

kedvelõje volt, mint minden egészsé-

ges férfiember. Az évtizedek során

több ezer oldalnyi költeménye, esszéje

és versfordítása (kínaitól a perzsán át a

franciákig és németekig) jelent meg.

Humanizmusa, magyarság- és életsze-

retete töretlen volt a legutolsó évekig,

bár az emberiség jövõjérõl pesszimis-

tán vélekedett. Úgy látta, hogy az em-

beriség elpusztítja önmagát; bírálja a

fogyasztói társadalom dõzsölését, a

környezetszennyezést. A „jövõ század

lesz a végsõ” – állapította meg fanyar

humorral.

Alig néhány héttel 1956 ötvenedik

évfordulója elõtt hunyt el a huszadik

század költõje, hosszú élet után hajtot-

ta örök nyugalomra a fejét. A világ to-

vább forog ezután is. De üresebb lesz

nélküle.            – RAJCSÁNYI GELLÉRT
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V

Faludy György emlékére

Egy teljes élet

HIRDETÉS



a csak a döntõ életrajzi adato-

kat vesszük számba, könnyen

eshetünk abba a hibába, hogy

a Pallavicini család három tagjának

sorsát egy mindannyiukra, akár az

egész famíliára jellemzõ függetlenségi

és antitotalitárius beállítódás követ-

kezményének lássuk. Közelebbrõl

megtekintve a forrásokat, egyre föltû-

nõbb lesz a szakadék, amely Pálinkás

Antalt elválasztja apjától és bátyjától.

Ha azonban még részletesebben vizs-

gáljuk meg életüket, mégsem szaba-

dulhatunk attól a benyomástól, hogy

mégiscsak volt egy meghatározó közös

vonásuk. 

Egy bizonyos: 1989 elõtt mindhár-

muk emlékét elfödte az ideológiai

köd. Életükben, jellemükben volt egy-

egy tisztázandó elem, megmagyaráz-

hatatlan vonás. Természetes folyomá-

nya volt ez a kommunista korszak ál-

talános fogalomzavarának – de a köd

mára sem oszlott el teljesen. A máso-

dik világháború magyar vonatkozásai-

nak és 1956-nak a földolgozása során a

kilencvenes években többször esett

szó róluk; legrészletesebben Pálinkás

Antalról, de bátyjáról, ifjabb

Pallavicini Györgyrõl is olvashattunk

cikket. A legkevésbé talán az apa pél-

dája ismert. Pedig annak különbözõ

módokon fölfogott tanulságai megha-

tározóak lehettek a következõ generá-

ció életében.   

A POLITIKUS

Pálinkás Antal, a néphadsereg tisztje

1949-es – Tyekvicska Árpád 1994-ben

megjelent, A bíboros és a katona címû

könyvében idézett – hivatalos önélet-

rajzában azt, hogy "osztályával" szem-

ben a „nép” mellé állt, részben a saját

családja eszméivel való szembefordu-

lással indokolta. Eszerint apja „osztálya

életmódjának megfelelõen semmivel

sem foglalkozott”, kártyázott, vadá-

szott, lóversenyre járt. E dokumen-

tummal kapcsolatban azonban két

dolog is kérdéses: maradéktalan õszin-

tesége, illetve megalapozottsága. Az

1940-es Keresztény Magyar Közéleti

Almanach Pallavicini György õrgrófot

„rendkívül nagy kultúrájú egyéniség”-

ként tartja számon, „aki minden sza-

bad idejét egyrészt tanulással, más-

részt külföldi tanulmányutakkal töl-

tötte”. A lényegen, azt gyanítjuk, az

sem változatna, ha történetesen jog-

gal biggyesztette volna oda egy olvasó

az Almanach egyik legnagyobb könyv-

tárunkban szabadpolcon lévõ példá-

nyába az idézettekhez a szarkasztikus

szónoki kérdést: „És a kártya?”

A két világháború közötti magyar

legitimizmus egyik legtekintélyesebb

alakja, az idõsebb Pallavicini György

látszólag a megközelíthetetlen arisz-

tokraták közé tartozott. A valóság

persze itt is bonyolultabb: édesapja,

Pallavicini Ede közgazdász és politikus

volt, a Magyar Általános Hitelbank ve-

zérigazgatója, gazdasági vállalkozások

kezdeményezõje. Pallavicini György jo-

got végzett, 1906-ban országgyûlési

képviselõ lett, a megyei életben vi-

szont már 1904-tõl részt vett, Somogy

vármegye törvényhatósági bizottságá-

nak tagjaként. Egyetlen periódusban

vállalt szerepet kormányban, Tisza bu-

kása után; 1917 nyarán egy évre õ lett

a miniszterelnökségi államtitkár. Ez

idõben nevezte ki a király valóságos

belsõ titkos tanácsossá. Azt gyanítjuk,

hogy Pallavicini monarchista meggyõ-

zõdése éppen az Esterházy Móric ve-

zette kormány legfontosabb program-

pontjával – a választójog kiterjesztésé-

vel – összefüggésben szilárdulhatott

meg. Alapja tehát nem valamiféle ere-

dendõ „labanc” attitûd. Ezt látszik alá-

támasztani, hogy korábban, 1905-ben,

amikor a király alkotmányellenesen ki-

nevezte a Fejérváry-kormányt, õ tilta-

kozásként lemondott szolgabírói hiva-

taláról. Legitimizmusának alapja ké-

sõbb is az alkotmányosság tisztelete és

a közélet tisztaságának elve. Tagja lett

a világháború utáni elsõ nemzetgyû-

lésnek is, de a kezdeteket leszámítva

ellenzékiként; már Bethlen Istvánt is

szigorúan bírálta; ennek következmé-

nyét az 1931–1936-os évekre vonatko-

zó Parlamenti Almanach is nyíltan tár-

gyalta: az 1926-os választásokon „a ha-

tósági apparátus olyan óriási nyomást

gyakorolt rá és pártjára, hogy a dom-

bóvári mandátumot ezúttal elnyernie

nem sikerült”. 1931-ben egy ciklusnyi

idõre viszszakerült a parlamentbe, az

utolsó háborús években pedig a felsõ-

ház tagja volt. 1933 után az elsõk kö-

zött és a legerélyesebben beszélt a né-

met áfiumról. Az ország német meg-

szállása után állítólag csak azért nem

hurcolták el, mert betegsége miatt

m ú l t i d é z õ

Pallavicini György (1881–1946)

ifj. Pallavicini György (1912–1949)

Pálinkás Antal (1922–1957)

H

Három Pallavicini

folytatás
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képtelen volt aktív politikai tevékeny-

ségre. Felesége, Pallavicini-Andrássy

Borbála a háború utáni kitelepítése

idején írt naplójának egyik megjegyzé-

se szerint már 1943-ban is úgy vitette

be magát a felsõházba. „Az orvosa kí-

sérte oda, és a folyosón injekciót adott

neki a felszólalása elõtt.” Nem tartjuk

kizártnak, hogy az özvegyet az idõ-

pont vagy az alkalom megjelölésénél

cserbenhagyta emlékezete; lehet, hogy

arról a beszédrõl van szó, melyet az Új

Magyar Életrajzi Lexikon szócikke is

számon tart, s melyben Pallavicini

1944 elején a háborúból való kilépés

mellett emelt szót. Náciellennességé-

rõl azonban már a háború elõtti írása-

iban is hitet tett. 

Az elsõ világháború közvetlen oka a

szarajevói merénylet volt  ugyan – írta

egyik, 1937-es, az Esti Kurírban közre-

adott cikkében –, de „mindenképpen

elkerülhetetlen lett volna a szemben

álló hatalmak világuralmi törekvései

folytán”. Magyarország vereségének

mértéke viszont „a rövidlátó,

hódításokra vágyó”, „erõsza-

kos német politika” következ-

ménye. Két okot említ is a

cikk: a „korlátlan tengeralatt-

járó-háború”-t és IV. Károly

békekísérleteinek megtorpe-

dózását. Késõbb aztán Né-

metország „egyetlenegyszer sem állott

érdekeink mellé”; sem a nemzetközi

kérdésekben, sem a határon túli ma-

gyarság védelmében. Amíg Hitler Ro-

mánia határainak sérthetetlenségérõl

beszél, a náci ügynökök nagynémet és

faji propagandát folytatnak Magyaror-

szágon „a vendégjog és közillem sza-

bályainak félretételével”. A németek-

kel való „sorsközösség” egyike az utób-

bi évtizedek nagy blöffjeinek; valójá-

ban még a német gazdasági kapcsola-

tok sem elõnyösek Magyarország szá-

mára. 1938 áprilisában, nagypénteken

az „idegen áramlatoktól vezetett

nacionálbolsevisták” ellen emelt szót

Pallavicini az említett napilapban; az õ

gyõzelmükként értelmezte azt, hogy a

kormány benyújtotta a zsidótörvényt,

amely „a törvény elõtti egyenlõtlensé-

get mondja ki”, betetõzve egy hosz-

szabb folyamatot, amelynek során „a

polgári szabadságnak, a jogegyenlõ-

ségnek, a tulajdonjog szentségének

alapvetõ princípiumait nemegyszer

sértették meg”. 

A HITVALLÓ

Az apa tevékenysége, politikai állás-

foglalásai mögött mintaként nyilván-

valóan ott állt  a társadalom iránt el-

kötelezett, azért áldozatokra is kész

fõrend ideáltipusa. Több forrással alá-

támaszthatóan ezt a mintát követte if-

jabb Pallavicini György is. A kommu-

nista Markos György emlékezéseibõl a

szociális állapotok megváltoztatásá-

nak szükségességét valló, a földosztás

tervét helyeslõ fiatal arisztokrata port-

réja tûnik elénk, aki szerint az egykori

kiváltságosoknak a méltóságot és ha-

talmat már régen szellemi tekintélyre

kellett volna átváltaniuk. Az ifjú õr-

gróf legtömörebb – talán kissé iro-

dalmiasított – jellemzését azonban

Szabó Zoltánnak, A tardi helyzet írójá-

nak köszönhetjük. „[…] 1944. március

24-én a Vén Diák eszpresszóban talál-

tam – olvashatjuk Szabó Terepfelverés

címû, posztumusz könyvében. – »Te

ilyen nyíltan jársz-kelsz?« – kérdeztem

elképedve, mivel évek óta németelle-

nes tevékenységet fejtett ki, arisztokra-

tikus nyíltsággal. »Még nem keresett a

Gestapo!« – mondta õ kedvetlenül –

»holott Zsilinszky Bandit már keres-

ték, Szakasitsot már keresték…« Hatá-

rozottan meg volt sértve, hogy õt még

nem keresték: parvenü társaság, nem

tartják be a történelmi rangsort: õr-

gróf fogságba is elsõnek kerüljön! Kö-

zölte, hogy megy a Nemzeti Kaszinóba

és megszervezi az ellenállást.” Amikor

Szabó Zoltán meg akarta értetni vele,

hogy semmi haszna nem származik az

országnak abból, ha „arisztokratikus

gyorsasággal juttatja magát a Gestapo

kezére”, így válaszolt: „[…] be kell lát-

nod, ha valakinek az õsei annyi elõjo-

got kaptak, mint az enyémek, akkor a

magamfajtának, ilyen idõkben, tudnia

kell a kötelességét. Bátraknak kell len-

nünk. Különben nincs létjogosultsá-

gunk. Még önmagunk szemében sem.”

A Magyar Frontba – amelynek prog-

ramját Pallaviciniék villájában véglege-

sítették – õ kapcsolta be a legitimistá-

kat, a katolikus egyetemi ifjúság egy

részét. Hitvallónak azért neveztük õt,

mert mind a „munkás-paraszt király-

ság” melletti elkötelezettsége, mind el-

lenálló tevékenysége abból az élet-

programból eredt, amely a papi pálya

felé indította õt: felvették a budapesti

Központi Szemináriumba, s

bár még nem vonult be a

papneveldébe, a dachaui

koncentrációs táborban,

ahová hónapokkal 1944. ok-

tóber 15-i letartóztatása

után szállították, teológus-

nak vallotta magát, így az

egyik papi blokkba került. A láger fel-

szabadulása után õ volt itthon a mara-

dék legitimisták legmozgékonyabb

szervezõje, õ ment ki Nyugatra Habs-

burg Ottóhoz – akivel korábban

együtt járt egyetemre Belgiumban –,

egyeztetni a feladatokat. 1946 elsõ hó-

napjaiban idõzött odakünn, s hazatér-

ve értesült róla, hogy az oroszok több-

ször is keresték már. S bár többen is

azt tanácsolták neki, hogy üljön föl az

elsõ Bécsbe induló vonatra, õ az

Andrássy út 60-ba ment, hogy ott kér-

jen magyarázatot. Másnapra ígérték a

választ, május 6-ára. Aznap a szovjet

belügy délután három órakor az utcá-

ról rabolta el. Utóbb, távollétében, be-

Az apa tevékenysége, politikai állásfoglalásai 

mögött mintaként nyilvánvalóan ott állt  

a társadalom iránt elkötelezett, azért 

áldozatokra is kész fõrend ideáltípusa



lekeverték Mindszenty perébe; itthon

is a társadalom legveszedelmesebb el-

lenségei közé sorolták. Szibériában

halt meg, a teisedi lágerben, amint

egy szemtanú állította, 1949 júliusá-

ban. A beszámoló szerint nem is akart

életben maradni már. Édesanyját em-

legette halála elõtt, aztán Istent, végül

a királyt. 

A KATONATISZT

Valószínû, hogy ‘44 tavaszán-nyarán

ifjabb Pallavicini György vonta be a

szervezõdõ ellenállásba öccsét, (ak-

kor még) õrgróf Pallavicini Antalt, a

Ludovikán egy évvel korábban vég-

zett páncélos hadnagyot. Október

15-én, a kiugrási kísérlet estéjén õk

vitték az illegalitásban lévõ Szakasits

Árpád üzenetét a várba, Lázár Károly-

hoz, Horthy testõreinek parancsnoká-

hoz, majd tovább a folyamõrök veze-

tõjéhez, Hardy Kálmánhoz. A doku-

mentumot Pestre kellett volna átjut-

tatni Szakasits fiához, õ továbbította

volna aztán Kabók Lajosnak, a szak-

szervezeti vezérnek; arra vonatkozó

felszólítás volt benne, hogy másnap,

hétfõn a gyárak kezdjék meg a sztráj-

kot. (Szakasitsot egy ideig a

Pallaviciniak bujtatták; innen volt a

kapcsolat.) A levél végül Hardy beosz-

tottjainak árulása folytán nem jutott

át Pestre, a két testvért viszont letar-

tóztatták. A hadnagyot néhány nap

múlva elengedték, így késõbb át tu-

dott szökni a szovjetekhez. Akik az-

tán kiszállították a Birodalomba.

Úgy tudjuk, Szakasits közbenjárá-

sára került haza, már 1946 elején, s

igazolása után átvették a honvédség-

be. Néhány évvel késõbb talán már

minden hivatalos életrajz hasonló

hangnemben kellett, hogy íródjon,

mint az övé, amibõl idéztünk, mégsem

állíthatjuk, hogy az ott rögzítetteknek

egy szemernyi szubjektív hitele sincs.

Viszont a nevét megváltoztató, a csa-

ládi kapcsolatokat megszakító tiszt

érezhetõen éppúgy szolgálni akart,

mint bátyja és apja is. Bár e hivatást

nyilvánvalóan másképpen értelmezte.

Kiss Károly tíz évvel ezelõtt írt, a két

testvérrõl szóló cikkében idézi egyik

unokatestvérüket, aki – még az újabb

nagy fordulat elõtt – arra próbálta rá-

bírni Pallavacini Antalt, hogy mene-

küljön Nyugatra: „Szinte látom az ar-

cát. Ártatlan szemét rám szegezve,

szelíd hangon ezt mondta: Csak nem

képzeled, hogy elhagyom a hazámat?

Inkább soha semmim ne legyen. Én

katona vagyok, itthon kell marad-

nom.”

1956-ban Pálinkás Antal a rétsági

páncélosezred törzsfõnöke volt, a for-

radalom idején pedig az egység forra-

dalmi katonai tanácsának elnökévé

választották. Az akkori folyamatokban

az alakulatnak – miután csatlakozott a

változás erõihez – járási szinten is fon-

tos szerepe volt (például a nemzetõr-

ség megszervezésében). Október 30-

án Rétságról indult egy különítmény a

felsõpetényi kastélyba, hogy kihozza

onnan Mindszenty hercegprímást, aki-

nek õrzését az ÁVH megszüntette. A

miniszterelnökség utasítására Pálinkás

állította össze a konvojt – és õ is ve-

zette azt –, amelyik Mindszentyt más-

nap Budapestre vitte. A hercegprímás

a rétságiakból kapott testõrséget is; a

védelmére rendelt fiatal tisztek no-

vember 4-én, a szovjet invázió napján

a Parlamentbe kísérték, ahonnan az-

tán az amerikai nagykövetségre indult. 

November 4-én a szovjet támadás

hírére a rétsági ezred berendezkedett

a védelemre. Végül azonban egyetlen

töltényt sem lõttek ki: az országos

páncélos parancsnokság  utasítására

tárgyalni kezdtek a szovjetekkel, s vé-

gül letették a fegyvert.  

Pálinkás Antalt 1957 decemberében

olyan cselekedetek miatt végezték ki,

amelyeket nem követett el, illetve

amelyhez hasonlók miatt mások eset-

leg néhány év börtönbüntetést kap-

tak. Tyekvicska Árpád említett köny-

vében végigvezet a vád kialakulásának

ördögi folyamatán. A diktatúrának ka-

póra jött, hogy Mindszenty a forradal-

mi napokban visszakapta a szabadsá-

gát, s hogy szólt a magyar társadalom-

hoz – így hivatkozni lehetett arra,

hogy a „klerikális reakció” november

elején kezébe kaparintotta a hatalmat.

Az csak a hab volt a tortán, hogy „ki-

szabadítását” egy, a proletariátus sora-

iban megbújó arisztokrata (s egyben

volt horthysta tiszt) nyakába lehetett

varrni, bizonyítva ezzel az osztályellen-

ség két típusának együttmûködését. 

Nem tudjuk, hogy maga a katonatiszt

forradalomnak tekintette-e azt az ese-

ménysort, amely körülötte, illetve rész-

vételével lezajlott. A bukás után a tisztek

többségével együtt õ is aláírta a Kádárék

követelte hûségnyilatkozatot. Úgy tûnik

föl, õszinte volt a november végén, ön-

maga védelmében írt nyilatkozata,

amelyben ez is szerepel: „Én a húsz nap

alatt Rétságon tartózkodtam és igyekez-

tem a kormány által kiadott intézkedé-

sek alapján megszilárdítani a helyzetet

az alakulatnál.” Tény egyébként, hogy a

november 3-án megjelent, általa fogal-

mazott nemzetõrtoborzó röplap szerint

a stabilizáció feltételének tartotta „ifjú-

ságunk által kiharcolt szabadságunk”

megvédését a Rákosit támogató szovje-

tektõl. S helyeselhette – például

Mindszenty esetében – a jogfosztottság

állapotának megszüntetését. 

Nincs arra vonatkozó forrásunk,

hogy az arisztokráciáról alkotott képe

a börtönben megváltozott-e vagy

sem. Mégis erre gyanakszunk: az az

ideológia, amelynek nevében fölakasz-

tották, ezen a ponton emlékeztetett

az õ 1949-es világképére. Csak sokkal

brutálisabb volt annál. 

– FILEP TAMÁS GUSZTÁV

m ú l t i d é z õ
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intha megállt volna az idõ

Csepelen. A polgármester elv-

társat a születésnapján kitün-

teti a belügyminiszter elvtársnõ. Ha az

50-es, 60-as években járnánk, nyilván

természetesnek tartanánk ezeket a

bennfentes partikat, de hát uraim, tör-

tént közben valami rendszerváltozta-

tás-féle. Talán idõszerû lenne az állam

és a párt, a polgármesteri és a magán-

életi események szétválasztása.

Nyugodtan elmehetnének a telekre,

leteríthetnék a vörös szõnyeget, foly-

hatna a vodka és tornyokban állhatna

a kaviár, sõt még az elvtársi csók sem

zavarna minket. Mindenki úgy ünnepli

a barátai között a születésnapját,

ahogy neki tetszik, de az adófizetõk

pénzébõl talán nem kellene nosztalgia-

partikat rendezni.                      – A. Á.
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icuskánkat a nagy nyári meleg-

ben egész váratlanul érte, hogy

elindult az önkormányzati vá-

lasztás kampánya. A rendszerváltozta-

tás óta példátlan eset történt. A pár-

tok aktivistáinak a nyár közepén már el

kellett kezdeni kopogtatni az ajánló-

szelvényekért. Ezzel pedig együtt járt

és jár az is, hogy csúcsra járatják a

nyomdagépeket, megtelnek a postalá-

dák az önkormányzati jelöltek, fõ- és si-

ma polgármesterjelöltek szóróanyagai-

val. Cicusunk több ezer oldal kam-

pányújságot és szórólapot nyálazott

végig, mire a következõ megállapítást

tette: a kampányújságoknak és szóró-

lapoknak három nagy családját lehet

egymástól elkülöníteni. Az elsõ és a leg-

õszintébb, az öndoromboló jelöltbe-

mutató újság és szórólap. Ennek is két

alcsaládja van. Az egyik, amelyik meg

akarja tartani a pozícióját, a másik pe-

dig, aki el szeretné venni attól, aki meg

akarja tartani. Az elõbbi általában így

kezdi: „négy/nyolc/tizenkettõ/tizenhat

éve képviselem Önöket, az Önök bizal-

mából”, az utóbbi pedig így: „tiszta kö-

zéletet szeretnék” vagy „Új típusú poli-

tizáláshoz, új típusú politikust!”. Mind-

kettõre jellemzõ a szentimentalizmus:

„ismerem az itt élõk mindennapi gond-

jait, problémáit” vagy „ha engem vá-

lasztanak a nyugodt, biztos, kiszámít-

ható jövõt választják”. 

A kampánylapok másik nagy csa-

ládját az önkormányzat hivatalos lap-

jai teszik ki. Ezek természetesen nem

hivatalos kampánylapok, de érdekes

módon az önkormányzati választások

elõtt mindig megnõ bennük az éppen

regnáló polgármesterrel készült fotók,

cikkek, díjátadók, útfelújítások, átme-

neti és gyermekotthonok átadásáról

szóló beszámolók száma. (A múlt havi

UFiban már írtunk egy polgármester-

rõl, aki 32 fotón szerepelt egy újság-

ban.) Itt azért nem elhanyagolható

szempont az sem, hogy az önkor-

mányzati lapok szerkesztõi nagyban

függnek az adott polgármestertõl, így

létérdekük is azt kívánja, hogy a poszt-

jában tartsák a doromb alanyát. (Van

azért ellenpélda is. Tudunk olyan ön-

kormányzatról, amely a 2002-es válasz-

tások elõtt 2015-ig szóló szerzõdét kö-

tött az önkormányzati lapot kiadó

céggel, ráadásul úgy, hogy szinte lehe-

tetlen a szerzõdés-felbontás.) 

Cicusunk a harmadik és talán legsu-

nyibb családnak tartja az álfüggetlen

kvázilapokat. Ezek azok az újságok,

amelyeket egy ismeretlen, álcivil szer-

vezet vesz a nevére. Ezek olyan idõsza-

ki kiadványok, amelyek négyévente

egyszer jelennek meg és a címoldalon

öles betûkkel hirdetik, hogy õk telje-

sen, mindentõl és mindenkitõl függet-

lenek. De attól függõen, hogy milyen

érdekeket szolgálnak, gyalázzák vagy

ajnározzák az adott település vezetõsé-

gét. Ezt a családot lehetne a „nagyon

hülyének nézem a választópógárt”

csoportnak is nevezni, hisz ahogy ki-

nyitjuk ezen újságokat általában egy

óriási lóláb kandikál ki a lapok közül. 

Cicusunk szeptemberben úgy dön-

tött, hogy gyõztest nem hirdet. A díjat

megosztva megkapja minden jelölt és

stábja (kivéve azokat, akik nem érdem-

lik meg).

Helyhatósági összdoromb

Megáll az idõ

Doromboló cicus-díj

C

M

Tóth Mihály, Csepel polgármestere augusztusban ünne-

pelte hatvanadik születésnapját. A régi idõket idézõ,

nosztalgikus, bensõséges ünnepséget a polgármester

párttársa, Lamperth Mónika kitüntetéssel tette emléke-

zetessé. 



em lenne szerencsés, mi? Havernak odacsúsztatni a

plecsnit. Köszi Gyulám, hogy nem indultál rám, látod

ez neked is jó. Nesze, itt a vörös segély.

Elvtársi beidegzõdésre gyanakodtunk. Brancson kívüli java-

solt? Kérdés, vita? Nincs. Most szavazunk. Ide a rozsdás bökõt,

hogy a két pufók dalos pacsirtát is jelölte valaki, csak azt már

valaki a beadás elõtt megfúrta. Molnár Gyulát viszont felter-

jesztette. A XI. kerületi képviselõ, Riedel René komolyan vette

Bangó Margitot, amikor amaz a Magyar Népköztársaságot él-

tette Gyurcsány újraválasztásakor. Ma ugyan Nemigazország-

nak hívjuk, ám hatalmasait trükkösen segíteni ugyanolyan

szép feladat, igazi James Bond munkakör. 

A politika is mûvészet – szokták mondani – ebbõl a

szempontból is koherens a lista. Bár az említett zenészek

iránti szimpátia nyilvánvaló, még nekünk is rosszul esne, ha

a Ne veszítsd el a fejed, meg a Kárpáti Csongor kurzus nó-

tákká alacsonyodna. Fent nevezett János és Zsuzsa alapve-

tõen vállalható muzsikus, az pedig hogy hová húznak, le-

gyen az õ gondjuk. Amikor azonban politikus tüntet(ne) ki

üzemidõben politikust, az már tényleg a brezsnyevi érte-

lemben vett nyelves csók lenne. A kiszorítósdi elkezdõdött.

A kérdés, hogy ki kinek vág alá. 

Demszky szándéka szerint fél Budapestnek. Hogy ne le-

gyen félreértés, a decens fõpolgármester plakátjain nyoma-

tékosít: Budapest a mi városunk. Kicsit kopott, tiszta lyuk

de legalább nem a nadrágtartós suttyóé. Miénk, a jó ízlésre

mindig oly finnyás, szemüveges entellektüeleké. Demszky

most összeszorított farpofákkal közlekedik, kínosan ügyel-

ve, hogy még véletlenül se rottyantson a zongorába. Veszé-

lyes idõk járnak, mindenki csapdát ácsol. Ezért marad el a

simogatás, ezért nem lesz Molnár Gyula Pro Urbe díjazott. 

Egyébként is, ha a Népköztársaság polgármestere annyira

jól végezte Újbudán a dolgát, nyilván honorálni fogják a kerü-

leti választók. Ha nem, akkor Molnár úr könnyeit a szó mele-

gével és szívünkkel szárítjuk fel.                 – AMBRUS BALÁZS

A Pro Urbe Budapestért díjra öt szervezeti

és 32 személyi javaslat érkezett. A jelöltek

között van például (…): Koncz Zsuzsa és

Bródy János, az újságíró Vámos György,

Lásztity Radomir, a Mûegyetem professzo-

ra és Molnár Gyula XI. kerületi polgármes-

ter is. Demszky Gábor szerint nem lenne

szerencsés, ha aktív politikust is kitüntet-

nének. (MTI, szeptember 3.)
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N
udapest a mi városunk. Ezzel indította kampányát

Demszky, ezt hirdetik a fõvárosi tûzfalak óriás-óriás-

plakátjai: Budapest az MSZP és az SZDSZ, avagy a ko-

alíció városa. Hol van már 2000, amikor Demszky Gábor az

SZDSZ elnökeként meghirdette a Fidesztõl és az MSZP-tõl

tartandó egyenlõ távolság politikáját? Ma a fõpolgármester

a két kormánypárt barátságának legnagyobb szorgalmazója.

Ha kell, Doromboló Cicus-díjat súroló mélységig nyal be

Gyurcsány Ferencnek és a néhány hónapja még savazott

Molnár Gyulának (akik ezt boldogan viszonozzák, persze).

Ha kell, levélben bátorította a kerületi pártszerveket a jobb-

oldal elleni összehangolt csapatmozgásokra.

Mert az SZDSZ identitása egyre inkább erre korlátozódik,

a jobboldal elleni permanens harcra. Demszky és Kuncze

egyaránt Orbán (illetve „Orbán embereinek”) legyõzését

hozza fel a szabad demokraták melletti legfõbb érvként. Az

adócsökkentés hazugság volt, a 2010-es euró melletti kiállás

szemfényvesztés: marad a manifeszt Fidesz-ellenesség, mint

legitimációs tényezõ. Kicsit sárga, kicsit savanyú.

Az önkormányzati választások eddigi legérdekesebb fej-

leménye a baloldal egységesülése. Úgy tûnik, az SZDSZ

végérvényesen az MSZP segéderejeként képzeli el a jövõ-

jét. Ahol csak lehet, közös polgármester-jelöltekkel vág

neki a koalíció, Szombathelytõl Szegedig, az V-tõl a XIV.

kerületig. Akinek pedig nem tetszik az utódpárt KB-tagja-

inak, ávósainak és KISZ-vezetõinek illusztris társasága, an-

nak marad a függetlenként induló óbudai Csire János út-

ja: ki a pártból.

Eközben az Újgeneráció aktivistái nem akarják beengedni

egy zsinagógába Tarlós Istvánt, mert nem utasította vissza a

Jobbik támogatását. A Jobbik távol áll ugyan mindentõl, ami

szívemnek kedves, de nagyszülõk halálát idekeverni nem

más, mint ízléstelen demagógia. Ez az agresszív, eufemiszti-

kus módon toleranciának nevezett kirekesztés és ideológiai

türelmetlenség is felveti a kérdést: szükség van-e még erre, a

magát liberálisként meghatározó pártra?

– BALOGH ÁKOS GERGELY

„A rendszerváltás óta egyszer sem fordult

elõ, hogy a liberális és a szocialista párt ilyen

szorosan összefogjon. (…) Ez az az összefo-

gás, ami miatt október 1-jén együtt meg-

nyerjük ezt a választást. Budapest a mi vá-

rosunk.” (Részlet Demszky Gábor kam-

pánynyitó beszédébõl, 2006. augusztus 26.)

SZDSZ. Hattyúdal?

B

Szerencsétlen
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UFI: Miért dönt úgy 1991-ben egy fiatal

magyar filmes, a rendszerváltás után,

amikor elméletileg megnyílnak a lehetõ-

ségek, hogy az Egyesült Államokat vá-

lasztja? 

Fonyó Gergely: Mert mindig is izgatott

Amerika. Hat éve voltam asszisztens Ma-

gyarországon, ezalatt több mint húsz

filmben dolgoztam, és kíváncsi voltam,

hogyan csinálják mindezt Amerikában. 

UFI: Az alapvetõ méretadottságokon túl,

mi a legszembeötlõbb különbség az ame-

rikai és magyar filmgyártás világa között? 

F. G.: Magyarországon a filmgyártás álla-

milag finanszírozott mûvészet, Ameriká-

ban pedig üzlet, mûvészeti iparág. Az

alapvetõ különbség tehát az, hogy amíg

az USA-ban egy producert az érdekel,

hogy mit tudsz, milyen filmet csinálsz,

jó-e, eladható-e a forgatókönyved, addig

itt egy szubjektív döntés eredménye,

hogy megfilmesítik a könyved vagy

nem. Valaki azt mondja egy íróasztal

mögött, igen, ennek a Fonyónak a köny-

ve komoly mûvészi érték, legyen belõle

film, vagy történetesen úgy ítélik meg,

nem, ennek a Fonyónak a könyve nem

képvisel semmilyen mûvészi értéket, és

akkor nincsen mozi. Amerikában objek-

tív mércék szerint bírálnak. Kell az a né-

zõnek, amit csinálsz, vagy nem? Ha kell,

sikeres leszel, ha nem, senki nem fektet

beléd egy fillért sem.

UFI: Hogyan sikerült beilleszkedned az

amerikai filmes szakmába? 

F. G.: Viszonylag könnyen. A feleségem-

mel, friss házasként mentünk ki, néhány

száz dollárral a zsebünkben, angol tudás

nélkül, szóval ahogyan a nagy könyvben

meg van írva. Egy évig futár voltam, par-

kettáztam, alkalmi munkákból éltünk,

amíg az angolom már megengedte,

hogy asszisztensként elõször ingyen

munkát vállaljak egy filmben. Ezután

két- három évembe telt, mire „beértem”,

tehát rendesen kerestem, és nagy filmek-

ben dolgoztam. De az igazi álmom, hogy

rendezhessek, még váratott magára. Elsõ

filmemet félig saját spórolt pénzbõl, félig

hitelbõl csináltam. Egy magyar játékfilm

átlagköltségvetésének a tizedébõl. Hét

éve éltünk ekkor már Los Angelesben,

két gyermekünk született, és honvá-

gyunk lett. Visszajöttünk. Én nagyon lel-

kes voltam, mert büszke voltam arra,

hogy eddig mindent saját erõbõl értünk

el, megcsináltam az elsõ játékfilmemet,

aminek már csak a technikai utómunká-

latai voltak hátra, tehát hangkeverés, ze-

ne, kópiagyártás. Biztos voltam benne,

hogy hamar pénzt tudok rá szerezni, hi-

szen egy játékfilm elkészítésének a töre-

déke kellett volna csak, és cserébe egy

komplett játékfilmet kapott volna a stú-

dió. Végül két évembe telt, mire ezt az

összeget megszerezte a Budapest Film-

stúdió. Ez alatt a két év alatt elillant a

honvágyam. De végül kárpótolva érez-

tem magam, amikor a film elnyerte a

filmszemle megosztott fõdíját. Ez után

amerikai fejjel vártam, hogy beinduljon

minden. Évekig nem kaptam pénzt, még

szinopszisra sem. Szerencsémre jött Ká-

lomista Gábor producer, és megbízott a

Cseh Tamásról szóló dokumentumfilm

megrendezésével. Azóta több játékfil-

met és tévésorozatot készítettem nála.

Gábornak az a fontos, hogy amit csi-

nálsz, azt szeressék a nézõk. 

UFI: Úgy tudom több, mint 200 ezer em-

ber látta a Tibor vagyok, de hódítani

akarok címû filmed. A siker után sorra

jönnek a megkeresések? 

F. G.: Nem panaszkodhatom. Kálomista

Gábor megbízott egy újabb filmmel.

Sajnos, azt tudni kell, hogy hihetetlenül

nagy erõfeszítések árán tud õ is pénzt

szerezni. Ugyanis cége úgynevezett kö-

zönségfilmeket gyárt, a mûfaj pedig a

magyar filmes szakma mostohagyereke.

A közönségfilmet szívesen hívják kom-

mersz filmnek is, ez így lealacsonyítóbb.

Pedig szerintem a mozi alapvetõen kö-

zönségfilm, hiszen nem magamnak, ha-

nem a nézõknek készítjük, akik ezért

ugye fizetnek is. Az elsõ filmeket is kávé-

házakban, az ott ülõ közönségnek vetí-

tették, nem pedig filmrendezõk egymás-

nak vagy kritikusoknak. Én abban hiszek,

hogy a film az embereknek szól, és minél

többet tudsz szórakoztatni, annál job-

ban láttad el a feladatod. Igényesen szó-

rakoztatni a legnehezebb. Érdekfeszítõen

elmesélni egy történetet, hogy azon ne-

vessenek, sírjanak vagy elgondolkodja-

nak az emberek, nekem ez a mozi, ahogy

remélem egyre több hazai producernek

is az lesz. Õszintén bízom abban, hogy

elõbb-utóbb Magyarországon is vissza-

hódítja a magyar film a magyar nézõket.

Küzdünk érte, talán már látható is né-

hány eredmény!

UFI: Itthon vagy az Államokban képze-

led el a jövõt?

F. G.: A jövõt ott képzelem el, ahol dol-

gozni lehet.              – KOLLARIK TAMÁS
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Harc a közönségért
Fonyó Gergely, fiatal magyar filmrendezõ most Magyaror-

szágon forgat, de már több mint egy évtizede az Egyesült

Államokban él. Rendezett több sikerfilmet, 2000-ben

pedig fõdíjat kapott a 31. Magyar Filmszemlén a Kelj fel

Jancsi címû alkotásáért.






