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Szerbiának egyelőre
sikert hoz a kínai barátság
M AJLÁTH RONALD

K

ülönös képet mutatnak
a szerbiai adatsorok a koronavírus-járvány
alakulásáról: miközben az
új fertőzések száma napról napra
gyorsan emelkedik, a halálos áldozatok száma másfél hónapja stagnál. És mivel déli szomszédunknál
idén nem léptettek életbe olyan
óvintézkedést, amely szigorúbb
lett volna, mint a térség más országaiban, adódik a válasz, hogy
a mostani eredmények a korai oltási kampánynak köszönhetők. Persze azért, hogy Belgrád ilyen mutatókkal büszkélkedhessen, sokat
kellett tennie az elmúlt években.
Szerbia már hosszú ideje Kína
első számú beruházási célpontjának számít Kelet-Európában,
amit a 2009-es stratégiai együttműködésről szóló megállapodás
alapozott meg. Az elmúlt tíz évben
a kínaiak nemcsak a bori rézbányát
és a szendrői acélgyárat vásárolták
meg, hanem számos infrastruktu-

rális projektet is megvalósítottak
Szerbiában, elsősorban a közlekedés területén. Ennél is fontosabb
volt a politikai kapcsolatépítés,
amely része az új, a nagyhatalmak közötti egyensúlyozásra épülő szerb geopolitikai stratégiának.
Peking ugyanis továbbra is kitart
Koszovó függetlenségének elutasítása mellett, így az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai között
(Oroszországgal) két szövetségese
is van az országnak.
Mindezek után cseppet sem
meglepő, hogy mikor múlt év
elején elhatalmasodott Kínában
a koronavírus-járvány, az akkori szerb külügyminiszter azonnal
Pekingbe látogatott, hogy biztosítsa a kínaiakat a támogatásáról.
Sőt, Szerbia még orvosi eszközöket is ajándékozott Kínának, ami
utólag bölcs diplomáciai lépésnek
bizonyult. Mikor ugyanis Peking
úrrá lett a járvány első hullámán,
azonnal meghálálta Szerbiának
a támogatást, először orvosi eszközök formájában. Az igazán nagy

segítségnek azonban kétségtelenül
az oltóanyag-szállítmányok bizonyultak, így Szerbia eddig már
2 millió adag Sinopharm vakcinát
kapott. Érdemes persze hozzátenni, hogy a szerbek Pfizer–BioNtech szállítmányaiból is kaptak,
akárcsak az orosz Szputnyik V-ből.
Igaz, utóbbiból 2 millió adagot
ígért Moszkva, ám ennek egyelőre csak a töredékét kézbesítették.

Amikor múlt év elején
elhatalmasodott
Kínában a koronavírusjárvány, az akkori szerb
külügyminiszter azonnal
Pekingbe látogatott, hogy
biztosítsa a kínaiakat
a támogatásáról. Sőt,
Szerbia még orvosi
eszközöket is ajándékozott
Kínának, ami utólag bölcs
diplomáciai lépésnek
bizonyult

Jelentősebb szállítmány érkezett
ugyanakkor február második felében a brit–svéd AstraZeneca vakcinából, amelynek egyébként az
unióban engedélyezett koronavírus-oltóanyagok közül a legroszszabb a híre.
Mint lapunk vajdasági forrásai
elmondták, ezekben a napokban
a legtöbben a Sinopharm vakcináját kapják, immár a fiatalok is.
Ugyancsak sokan részesülnek az
AstraZeneca oltóanyagából, de
a Szputnyik V, illetve a Pfizer vakcinájából is rendelkezésre áll még
elegendő adag. A tömeges immunizációra a legkülönbözőbb helyszíneket jelölték ki, Szabadkán
például az új városháza földszintjén rendezték be az egyik oltóállomást. Ezzel a szerbiai lakosság
átoltottság szempontjából ma már
a második helyen van Európában
(az Egyesült Királyság után), az viszont már kevésbé ismert, hogy az
országon belül óriási különbségek
vannak ebben a tekintetben. Míg
Belgrád 6 kerületében és Presevó-

ban a 75 év feletti lakosságnak már
több mint 50 százaléka megkapta
a vakcinát, addig például Novi Pazarban ennek a korosztálynak még
a 15 százalékát sem oltották be
(Vajdaságban Újvidéken és Kikindán kapták meg lakosságarányosan a legtöbben az oltást).
Hiányosságok ide vagy oda, úgy
látszik, Szerbiában működőképesnek bizonyult a több lábas beszerzési stratégia. Ennek köszönhetően
keddig több mint 1,65 millió ember kapta meg az oltást, közülük
620 ezren már a második adagot is.
És bár európai összevetésben ezek
rendkívül jó adatok, Szerbia még
igen messze áll a kitűzött céloktól.
A 7,5 milliós országban a minimális
cél az, hogy meglegyen a 1,5 millió
újraoltott lakos, azonban a járvány
teljes visszaszorításához a felnőtt
lakosság 80 százalékos átoltottságára lenne szükség, ami 4 millió
főt jelent. Ha ez sikerülne, Szerbia az első országok között lenne
Európában, amely maga mögött
hagyja a járványt.
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Néppárti szakítás: Salvini
összefogna a Fidesszel
Nem szerepel napirenden az olasz jobboldali Liga párt belépése az
Európai Néppártba (EPP) Matteo Salvini pártvezető nyilatkozata szerint, amelyben elmondta, hogy lengyelekkel és magyarokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik. Kijelentése azért érdemel különös figyelmet, mert a múlt héten a Fidesz bejelentette: kilép
a Néppárt európai parlamenti frakciójából.
– Kapcsolatban állunk a lengyelekkel és más országok politikai
erőivel, magyarokkal is, hétfőn a magyar főkonzullal találkoztam
Milánóban – közölte a jobboldali olasz kormánypárt vezetője. Salvini
úgy vélte, „valami újra van szükség, valami új megteremtésén dolgozunk, mivel egy bizonyos típusú Európa, idejétmúlt gondolkodásmóddal, nem képes választ adni a vészhelyzetekre, 2021 igényeire”.
A Liga az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport tagja az Európai
Parlamentben. Az olasz sajtó írt a Liga esetleges csatlakozásáról az
Európai Néppárthoz a Fidesz kilépésének bejelentése után.
A jelek szerint végleg elválhatnak az Európai Parlament
legnagyobb pártszövetségének és a Fidesznek az útjai.
A magyar kormánypárt tagságát már két éve felfüggesztették a Néppártban, a távozás most már
csak technikai kérdésnek látszik. – A Fidesz

Villámgyors
leszámolás
Szekszárdon
Megszűnt az ellenzéki többség a szekszárdi közgyűlésben, miután kilépett az Éljen
Szekszárd Egyesület (ÉSZ) frakciójából Zaják
Rita. A Párbeszéd politikusa függetlenként
folytatja tevékenységét. – A Fidesz egy napot sem bírt várni a pezsgőbontással, beindították a fűnyírót – írta közösségi oldalán
kedden Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője.
Arra utalt, hogy a fideszes polgármester, Ács
Rezső egy személyben határozott az önkormányzati lap összes munkatársának elbocsátásáról. A Magyar Hang birtokába került
határozat szerint a polgármester „az objektív, hiteles tájékoztatás érdekével” indokolta a váltást. Bomba Gábor közlése szerint
Zaják kilépésének másnapján a polgármester egyik új határozata alapján a jegyző már
fel is szólította az ellenzéki frakciót, hogy
péntekig ürítsék ki az Éljen Szekszárd hivatalban lévő irodáját, mert az nem jár nekik
többet. – Mivel nem egy párt vagyunk, nincs
pártszékházunk, irodánk, mint a Fidesznek,
mi itt tartottuk a frakcióüléseket, itt végeztük a hivatali munkát – világított rá a képviselő.
Ács Rezső egyébként veszélyhelyzeti intézkedésként döntött úgy, hogy visszaveszi

nem ment keresztül pálforduláson, mint az EPP. A nagyobbik magyar
kormánypárt továbbra is a hagyományos kereszténydemokrata, konzervatív értékeket és családképet képviseli, illetve őrzi – nyilatkozta
az MTI-nek Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter
Markus Söder keresztényszocialista (CSU) politikus, bajor miniszterelnök Süddeutsche Zeitungban megjelent nyilatkozatára reagált,
amelyben a Fidesz európai néppárti tagságának megszüntetését javasolta. Söder arról is beszélt, hogy az EPP „a polgári közép pártja, és
nem jobboldali párt”, így „egyszerűen nincs többé barátságos pártlakóközösség” a Fidesszel.
Hosszú cikket közölt az ügyről a The Washington Post. A szerző úgy látja, hogy a Fidesz képviselői a lépésükkel elkerültek egy
„megalázó kihajítást” a néppárti frakcióból. R. Daniel Kelemen azt
írta, a magyar párt régóta tagja már a jobbközép szövetségnek,
mostanra viszont a szélsőjobbra sodródott, így kénytelen onnan
távozni. – Ez egy nagy fejlődés, ami azt sugallja, hogy az Európai
Unió nem lesz annyira kényelmes otthona a kezdő autokratáknak,
mint volt az előző években – fogalmazott. A szerző felidézte, hogyan veszítette el a Orbán Viktor és pártja a néppárti politikusok
jóindulatát. Szerinte a Fidesznek nehéz lenne most egy új
európai szövetséget létrehoznia, valószínűbb, hogy
csatlakozik az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsoporthoz, amelyhez a lengyel Jog
és Igazságosság is tartozik. (Magyar Hang)

Nyugodtan
vállalhatnak is
egy kis áldozatot, és éjszaka
keljenek csak fel, ha felsír
a gyerek, és ne várják ezt el
a férjüktől, akinek esetleg
másnap fontos mérkőzésen
kell helytállnia

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója
a külföldi futballisták feleségeiről
a Retro Rádióban

a vagyonkezelőtől a Szekszárdi Vasárnap
című önkormányzati lap kiadói jogát, és új
szerkesztőbizottságot állít fel. A kormánypárti településvezető már a járvány első
hulláma idején kihirdetett veszélyhelyzetben hozott hasonló döntést. A Párbeszéd
közleményében sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy olyan nézetkülönbség alakult ki
az Éljen Szekszárd Egyesület és Zaják Rita
között, amely nem teszi lehetővé a további
közös munkát. Zaják döntését tudomásul
vették, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az
ellenzéki pártszövetség tagjaként elkötelezettek a kormány- és a korszakváltás mellett. (Magyar Hang)

Távozott
a magyar
dzsesszlegenda
Elhunyt Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zenepedagógus, zongoraművész,
zeneszerző, a magyar dzsesszélet meghatározó alakja – közölte az MTI. A Magyar Jazz
Szövetség közleménye felidézte: alapítójuk
és örökös tiszteletbeli elnökük hosszan tartó, évekig méltósággal viselt súlyos betegség következtében veszítette életét szerdára
virradó éjjel. Gonda János 1932-ben született Budapesten. A zeneművészeti főiskolán
előbb zenetudományi, majd zongoraművészi
diplomát szerzett. 1965-ben megszervezte
a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola dzsessztanszakát, amely a műfaj elismerésével 1990-ben főiskolai, majd egyetemi szintre emelkedett. 1965-ben ő írta az
első magyar nyelvű dzsesszelméleti- és történeti munkát, két évtizeden át szerkesztette a Jazz című szaklapot. Zongoristaként és
zeneszerzőként is elismert volt. A Qualiton
együttessel készítette a Modern Jazz lemezsorozat első albumát, több formáció tagjaként koncertezett itthon és külföldön. Komponált filmzenét, musicalt, dalokat, színházi
kísérőzenét, táncjátékokat és szimfonikus
dzsesszművet. (Magyar Hang)

Magyarországra látogat Ferenc pápa
Szeptemberben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjére Budapestre látogat Ferenc pápa. Ezt Erdő
Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti
érsek és Veres András győri megyéspüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke jelentette be a lapunkhoz is eljuttatott
közleményében. A két főpap örömmel értesült a Szentatya döntéséről. – Bízunk benne,
hogy látogatása nagy bátorítást és lelki megerősítést jelent mindannyiunk és az Eucharisztikus világkongresszus majdani részvevői
számára – fogalmazott Erdő Péter és Veres
András. Már tavaly is szó volt a látogatásról,
de a járvány miatt elhalasztották a kongresszust. – Öröm és megtiszteltetés, hogy
szeptemberben Budapesten fogadhatjuk Ferenc pápát – írta Karácsony Gergely. A főpolgármester úgy vélte, manapság talán Ferenc
pápától lehet és érdemes a legtöbbet tanulni. A pápa a napokban Irakba, Moszulba, az
Iszlám Állam egykori fellegvárába látogatott
(képünkön). (Magyar Hang)
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Belebuktak a „járványüzletbe”
A mannheimi ügyészség is vizsgálatot indított annak a német parlamenti képviselőnek
az ügyében, aki a koronavírus-járvány első
hulláma alatt védőmaszkokat szerzett be
Kínából egy kórházakat, idősotthonokat
ellátó cégnek. A Spiegel feltáró cikke szerint
Nikolas Löbel cége közvetítőként 250 ezer
euró bevételt tehetett zsebre. A kormányzó
kereszténydemokratákhoz (CDU) tartozó
Löbel három nap után engedett a nyomásnak: lemondott mandátumáról és kilépett
a CDU-ból is. Korábban a párt másik politikusáról, Georg Nüssleinról derült ki hasonló,
aki szintén otthagyta a CDU-t. Az ellenzék
átfogó vizsgálatot követel. (SZ. ZS. L.)

Sokk Argenteuil-ben
Teljes értetlenség és döbbenet fogadta
Argenteuil-ben a hétfőn történt tragédiát
– derült ki a Le Figaro riportjából. A francia
városban aznap este emelték ki egy 14 éves
lány holttestét a Szajnából. Mint kiderült,
iskolástársai hajították a vízbe, miután
bántalmazták őt. A gyilkosság miatt két
tizenöt évest, egy kamaszfiút és a barátnőjét
tartóztatták le. Az áldozat édesanyja arról
beszélt, az elkövetők már egy ideje zaklatták
a lányát, halálosan megfenyegetve őt. Az iskolatársak arról számoltak be, a meggyilkolt
lányról előzőleg keringett egy alsóneműben
készült fotó a Snapchaten, aminek terjesztése miatt a gyilkos fiúnak a héten kellett
volna megjelennie a magángimnázium
fegyelmi bizottsága előtt. (L. D.)

Migránsok az aknamezőkön
Tűzszerészeknek kellett kimenekíteniük
egy csoportot a Saborsko melletti erdőkből,
amelyet elaknásítottak a háború idején – írta
a horvát Vecernji list, amely szerint ezúttal
migránsok tévedtek az aknamezőre, akik illegálisan lépték át a bosnyák–horvát határt.
A zágrábi lap emlékeztetett: néhány nappal
korábban ugyanezen a területen egy migráns meghalt, többen pedig megsebesültek
közülük, mert nem tudták, hogy aknamezőn
járnak. Saborsko és környéke azért számít a mai napig veszélyes területnek, mert
a délszláv háború idején itt húzódott a horvátországi szerbek által kikiáltott, de más
országok által soha el nem ismert Krajinai
Szerb Köztársaság határa, amelyet a szakadárok a háború idején úgy kívántak megvédeni a horvát hadseregtől, hogy aknákat
telepítettek a frontvonalra. (M. R.)

Tartanak Kínától

FOTÓ: REUTERS/KHALID AL-MOUSILY

A Welt am Sonntag birtokába jutott a német
védelmi minisztérium háttéranyaga, amely
arról árulkodik, hogy az azt összeállító
szakértők aggodalommal tekintenek Kína
és Oroszország hadi fejlesztéseire. Peking
célja a jelentés szerint „az ország gazdasági
fejlődésének biztosítása és a nemzetközi
helyzet saját érdekei szerinti alakítása”, míg
Oroszország „a NATO destabilizálására és
gyengítésére” törekszik. Az anyag megállapítja, hogy Kína egyre inkább túlszárnyalja
befolyásban Oroszországot. A kommunista
ország nemcsak kétmillió katonával, körülbelül 6850 harckocsival és 1600 vadászrepülővel rendelkezik, hanem a világ legnagyobb konvencionális rakétaállományával is,
köztük 2500 kilométer hatótávolságúakkal
is, emellett pedig nukleáris képességeit is
folyamatosan fejleszti. (W. SZ.)

INTERJÚ

K ATONA M ARIANN

A

z ellenzéki vezetés önkormányzatok rendre együtt
szoktak kiállni a kormánynyal szemben, de Eger vezetőjeként ön ebből jórészt kimarad.
Miért?
– Mert minden döntésem előtt
felteszem a nulladik kérdést: jobb
lesz ettől Egernek? Javul a tárgyalási pozícióm bármilyen ügyben?
– Milyen tárgyalási pozícióra
gondol?
– Számomra a legfontosabb,
hogy csak olyan országos politikai
ügybe álljak bele, ami érdemben
segíti az egri fejlődést. Sajnos azt
kell mondanom, hogy az utóbbi
időszakban látott közös ellenzéki akciók némelyike teljesen felesleges volt. Lekapcsolhatom én
a díszkivilágítást a városban, de
minek? Én sem értek egyet az önkormányzati elvonásokkal vagy az
olyan kormánydöntésekkel, amelyek nem azonos súllyal érintik az
önkormányzatokat, de ehhez nem
kell akcióznom a politikai térben,
a véleményemet el tudom mondani számos fórumon.
– Emiatt volt, hogy tavaly év végén
Eger 600 milliót kapott a kormánytól,
miközben jórészt csak fideszes városoknak jutott pénz?
– Tegyük tisztába: olyan összeget kaptunk, amit nem kértünk. Véleményem szerint ez Nyitrai Zsolt
magánakciója volt, aki az egri várba
panorámaliftet szeretne régóta. Ezt
a pénzt csak várfejlesztésre költhetjük, amit ezúton is köszönünk, noha
máshol sokkal nagyobb a szükség.
– Ha – ahogy ön is mondja – van
problémája a kormányzati döntésekkel, nem lenne könnyebb másokkal
összefogva nyomást gyakorolni?
– Tízéves parlamenti tapasztalat
mondatja velem, hogy a kormánynyal szemben soha nem volt hatásos ez a fajta nyomásgyakorlás.
Ráadásul úgy érzem, hogy azoknak
az ellenzéki polgármestereknek egy
része, akik alapvetően szervezik,
generálják ezeket az összellenzéki
akciókat, sok esetben teljesen más
a motivációjuk. Van, aki miniszterelnök vagy épp egyéni képviselő

Amíg ellenzéki oldalról
olyanokat hallok, mint az
Európai Egyesült Államok
vagy az alapjövedelem meg
a négynapos munkahét,
hogy a genderről ne
is beszéljek, ezektől
megőrülök
szeretne lenni. Az az érzésem, hogy
céljaik eléréséhez a nagypolitika oltárán sok olyat is fel kell áldozniuk,
ami szerintem nem helyes a polgármesteri székből. Ezzel szemben
én Eger fejlődéséért dolgozom, amit
nem segít, ha nagypolitikai manőverekbe kezdenék. Többek között
ezért léptem ki a Jobbikból is.
– Az egyik szervezője az ellenzéki
megmozdulásoknak Karácsony Ger-
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„Nem tekintem magam
az ellenzék részének”
Mirkóczki Ádám: Számomra ma a Momentum a legvisszataszítóbb
politikai jelenség · Végtelenül proli a Jobbik kommunikációja
gely. Kétségbe vonja, hogy a fővárosért dolgozna?
– Távol álljon tőlem, hogy
bármelyik polgármester jó szándékát kétségbe vonjam. De ha
elvárják tőlem, hogy tiszteletben tartsam az útjukat, akkor ők
is tartsák tiszteletben, ha én más
utat választok. Az, hogy az ellenzéki pártok bástyaként szeretnék
használni a nem fideszes városokat, teljesen logikus pártpolitikai szempontból. Az viszont már
az adott polgármester felelőssége, hogy ezt engedi vagy nem.
Én utóbbiak közé tartozom. Egy
polgármesternek
mindenkivel,
még a mindenkori kormánnyal is
együtt kell működnie. Ha adott
esetben a kormányban vagy a minisztériumoknál, különféle hatóságoknál azt látják, hogy partner
vagyok, akkor nyilván nem azzal
teszek rosszat Egernek.
– Demonstrálnia is kell a kormány
felé, hogy ön nem ellenség?
– Szerintem az eddigi lépéseim következetesen mutatják, hogy
a város ügyeivel vagyok elfoglalva,
és nem a nagypolitikai kérdésekkel. Ettől még van véleményem,
de a polgármesteri székben más
a feladatom.
– Tud partnere lenni a kormánynak azután, hogy tíz éven keresztül
jobbikos parlamenti képviselő volt,
sőt, a párt szóvivője is?
– A kérdés az, hogy a kormány
oldalán elhiszik-e rólam, hogy
kizárólag a város ügyeivel foglalkozom, és nem a napi politikával.
Eger érdekében én kezdettől fogva
mindenkivel a partneri viszonyra
törekszem.
– Vagyis arra apellál, hogy ha nem
támadja a kormányt, nagyobb eséllyel
jut pénzhez? Itt van rögtön az iparzési adó miatti kompenzáció kérdése,
ahol még zajlanak az egyeztetések.
– Nem fogok előre őrjöngeni és
folyamatosan szidni a kormányt
főleg úgy, hogy még javában zajlik a tárgyalássorozat. Mit érnék el
azzal?
– Nem naivitás ez az elmúlt 10–
11 év után?
– Nem. Én nem hiszek abban,
hogy az ellenzéki városok le lesznek darálva, ez a kormánynak sem
lehet célja. A saját választóik is ott
élnek és nyilván mandátumokat
akarnak nyerni, ha büntetik őket,
azzal maguknak is ártanak.
– Él az a feltételezés, hogy ha a Fidesz lesz kíti a polgármesterek mozgásterét, akkor utána mondhatja, hogy
még egy várost sem tudnak elvezetni.
Ezzel szemben az ellenzék éppen a városokban szeretné megmutatni, hogy
ha kicsiben is, de tud kormányozni.

FOTÓ: MIHÁLY PÉTER
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– Tehát a Jobbik elnöke most pályázik a miniszterelnök-jelöltségre.
Hosszú ideig a párt tagja volt, tudná őt
támogatni?
– Abban a politikában, amit éppen csinál a Jobbik, biztosan nem.
A 2014/18-as parlamenti ciklusban nagyon tudatosan készültünk
a kampányra és a lehetséges kormányváltásra, egy nagyon komoly
programot írtunk. Nemcsak a kendőzetlen kritika ment a részünkről,
hanem ott volt a szakmai alapokon
nyugvó alternatíva. Ellenben most
nagyon féloldalasnak érzem az
egészet, nem igazán látom a mérleg másik serpenyőjének valódi
tartalmát, csak a sárdobálást.
– Vannak mások is, például Márki-Zay Péter, Pálinkás József, legújabban pedig Fekete-Győr András.
– Nem szeretnék senkit sem
személyében minősíteni. A pártok
munkásságáról ugyanakkor megvan a véleményem. Talán azért is
érzem így, mert az ellenzék sajnos
nagyon sok értékes embert veszített az elmúlt években.

Eger érdekében akar dolgozni, ehhez pedig partnerként kell tekintenie
a mindenkori kormányra – erről beszélt lapunknak adott interjújában
Mirkóczki Ádám. Arra a kérdésünkre, hogy legyen-e kormányváltás
2022-ben, az ellenzéki együttműködésben megválasztott, de a Jobbikból már kilépett polgármester csak annyit mondott, bízik a magyarok
kollektív bölcsességében, ám nem akarja egyik fél szekerét sem tolni.

– Nem gondolnám, hogy nekünk, polgármestereknek kellene
demonstrálni, hogy akik majd indulnak jelöltként 2022-ben, képesek lesznek országot vezetni.
– Az ellenzék részének tekinti
magát?
– Nem. Eger polgármesterének
tekintem magam. Nem pártokra
és nem ideológiákra tettem esküt
városvezetőként, hanem Eger fejlődésére.
– Ellenzéki összefogással indult,
úgy választották meg polgármesternek.
– 2019-ben az országban elsőként én hoztam össze ezt a csapatot, és szándékosan nem az ellenzéki pártok logója szerepelt
a szavazólapon. Már akkor is deklaráltam, hogy itt nem a pártérdekek
mentén születnek majd a döntések.
– Legyen kormányváltás 2022ben?
– Bízom a magyarok kollektív
bölcsességében, de én nem akarom
a szekerét tolni egyik félnek sem,
mert nem ez a dolgom.
– Azt tudja, hogy miután erre nem
válaszolt egy határozott igennel, az

a kép alakulhat ki, hogy behódolt a Fidesznek.
– Akkor kifejtem részletesebben.
Amíg ellenzéki oldalról olyanokat
hallok, mint az Európai Egyesült
Államok vagy az alapjövedelem
meg a négynapos munkahét, hogy
a genderről ne is beszéljek, ezektől megőrülök. Semmilyen szinten
nem tudok azonosulni ilyen célokkal. Lehet, hogy megmosolyognak
egyesek, de nekem a konkrét program, a vízió nagyon fontos. Ennek
kapcsán ma még több bennem
a kérdőjel, mint a megnyugtató válasz. Aki pedig azt hiszi, hogy megvett vagy megzsarolt a Fidesz, csak
nézze meg, mit művelnek velem az
egri médiájukban. Ott mindenért
én vagyok a hibás.
– Jobb lenne, ha maradna a Fidesz? A cinizmus, a sokszor megfogalmazott intézményesített lopás?
– Ezt egy szóval sem mondtam.
Pártállástól függetlenül egyetlen
politikusra vagy politikai közösségre sem vet jó fényt, ha ilyen
ügyekkel terheltek.
– Volt pártja, a Jobbik…
– Számomra borzasztó ez
a végtelenül proli kommunikáció,
amit most folytatnak.

– Kire gondol?
– Ide sorolom Schiffer Andrást vagy éppen Vona Gábort. Nem
tudok objektív lenni, mert a városvezetésnek rengeteget ártottak az ellenzéki pártok az elmúlt
egy évben. Megszüntették Egerben a többségünket, ez elsősorban
a Momentum számlájára írható.
Számomra ma a Momentum a legvisszataszítóbb politikai jelenség.
Nagyképű arrogancia, teljesítmény
nélkül. Bár kiváló ütemérzéküket
jelzi, hogy ezután jött a rendkívüli
jogrend, így az általuk előre beharangozott szavazatukért való zsarolás még várat magára. Nagyon
nehezen tudom elképzelni, hogy
ők felelősségteljes gazdái lennének
az országnak.
– Ebben nem érzi magát hibásnak? Az ön mögül kifarolók azt állították, hogy diktatórikus vezető.
– Úgy léptek ki, hogy előtte egy
maratoni frakcióülésen átbeszéltük a vélt és valós nézeteltéréseket. Volt olyan kritika, ami jogos
volt, változtattam is rajta. Amikor
pedig mindenki számára megnyugtatóan rendeződött a helyzet,
kiléptek a régi sérelmeikre hivatkozva. Visszatérve a kormányképességre: mit is bizonyított itt
a Momentum? Simán beáldoztak
egy megyeszékhelyt, mint utólag
kiderült azért, hogy az országos
tárgyalási pozíciójukat javítsák.
Így viselkedne egy felelős politikai
közösség?
– Vagyis nem kíván része lenni
annak a „kampánynak”, amelyben
az ellenzék azt demonstrálja, hogy
együttm ködve tud kormányozni?
– Nem akarom, hogy Eger bármelyik párt zászlaján egy bokréta
legyen a kampányban. Nem arra
kértem bizalmat a választóktól,
hogy polgármesterként országos
kampányt folytassak, hanem arra,
hogy a városfejlesztésért dolgozzak. A kampány a pártok és a jelöltek dolga. Miért olyan nehéz
elhinni, hogy én komolyan gondolom a nagypolitikától mentes
városvezetést?

BELFÖLD
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A harmadik hullám
nyerte a versenyfutást
Döntenünk kell arról, kit kapcsoljunk le a gépr l – állítja a Honvédkórház o vosa
Már a legrosszabb forgatókönyvnél tartunk: a járvány jelenlegi terjedési ütemével kalkulálva jövő hét végére 15 ezer felett lehet a kórházban kezeltek száma, a gépi lélegeztetésre szorulóké pedig jócskán meghaladhatja a kritikus ezret. Orvosi beszámolók szerint már
a negyvenes korosztály a priorizált az intenzív osztályokon, ahol egyre
többször kell eldönteni, kinek jusson gép és ellátás.

B ODACZ PÉTER

M

ár a múlt héten covid-intenzívvé kellett
átalakítani az egyik
műtőt és a betegőrzőt, a korábban kijelölt osztályok
ugyanis alig néhány nap alatt megteltek. – Ma már ott tartunk, hogy
arról kell dönteni, átvegyünk-e beteget külső osztályról. Ezek a Honvédkórházban dolgozó forrásunk
szavai. – Egyre többször találkozunk azzal a helyzettel, hogy az
életfenntartó ellátás befejezéséről,
vagyis a gép lekapcsolásáról kell
döntenünk, hogy más, esetleg jobb
eséllyel bíró betegen segítünk – fogalmazott az orvos, megjegyezve:
ez akkor is így van, ha hivatalosan
senki nem vállalja fel.
Minderről természetesen megkérdeztük a Honvédkórház kommunikációjáért felelős Honvédelmi
Minisztériumot is. Konkrétan arra
voltunk kíváncsiak, hány esetben
fordult elő, hogy az intézmény orvosainak életvégi döntést kellett
meghozniuk, ebben milyen támogatást kapnak az orvosok, illetve
irányadónak tartják-e a Magyar

R. KISS K ORNÉLIA
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ácz András
külpolitikai szakértő, a Német
Külpolitikai
Társaság
(DGAP) kutatója nem
feltétlenül érti a pánikot, amelyet a keleti oltóanyagok esetleges
geopolitikai hatásai okoznak. A vásárlásról azt gondolja, önmagában
nem jelent tartós függést: Oroszország egyelőre nem is lenne képes
arra, hogy nagyobb számú országot ellásson oltóanyaggal. A legoptimistább becslések alapján is saját
lakosságuk 60 százalékát is csak
augusztusra sikerülhet beoltani,
ám egy részük továbbra sem bízik
az oltóanyagokban. – Elképzelhető
az is, hogy a vakcina külföldi eladásával az oltások iránti belföldi
bizalmat szeretné növelni az orosz
kormány – véli.
Rácz András úgy látja: az oltásokkal kapcsolatos kételyek elsősorban szakmai, nem pedig
geopolitikai alapokon állnak, bár
a politikai szempontok rárakódhatnak ezekre. – Szerbia nyilvánvalóan azért rendelt annyi keleti
vakcinát, amennyit csak tudott,
mert nem volt más esélye: a szabad piacon kellett versenyeznie

Orvosi Kamara Etikai kódexének
vonatkozó részét, amely legvégső
esetben a sorshúzás lehetőségét is
felveti. Választ azonban nem kaptunk. Lapzártánk előtt átküldtük
cikkünk vonatkozó részét is, ha
esetleg arra reagálnának, ám ezzel
a lehetőséggel sem éltek.
De nem csak a Honvédkórházban van baj: egy másik fővárosi
központi covid-intenzíven dolgozó forrásunk arról beszélt, hogy
a hét elején egyetlen éjszaka leforgása alatt négy beteg esetében
hívtak össze konzíliumot, amelyeken arról döntöttek, hogy intenzív osztályra helyezzék-e őket.
Ám mind a négyet elutasították
kapacitáshiány miatt. – Megfelelő ellátás nélkül az intenzív lélegeztetés csak ront az egyébként
is nagyon rossz túlélési esélyeken. Ezek a betegek többnyire
a „sima” covid-osztályon halnak
meg anélkül, hogy egyáltalán lélegeztetőgép közelébe kerülnének
– mondta. Hozzátette azt is, bár
hivatalos iránymutatás nincs, ám
az intenzív osztályokon nem az
idősek, hanem a negyvenes korosztály „priorizált”.

De drámai helyzetről számoltak
be azok az orvosok is, akik arccal,
névvel vállalhatják a megszólalást:
Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa arról beszélt, az intézményben
minden, a koronavírusos betegeknek fenntartott ágy tele van, és
nagyon sokan vannak az intenzív
osztályon is. Szavai szerint jellemző, hogy egész családokon söpör
végig a vírus, a brit vírusmutáns
ugyanis sokkal fertőzőbb, ráadásul a betegek 10–15 százalékánál
súlyosabb lefolyású megbetegedést
okoz. Ugyanilyen nagy a baj Hatvanban is: Zacher Gábor toxikológus
a 168 Órának nyilatkozva elmondta, közel telt ház van, a betegek
egyharmada harmincas–negyvenes éveiben járó életerős fiatal, és
egyre többen vannak. Naponta három-négy vagy annál is több beteggel kell közölnie, hogy lélegeztetőgépre fogják kapcsolni és lehet,
soha többet nem ébred fel.
Magyarországon „békeidőben”
ezer betegnek van meg a kapacitás
a lélegeztetésre. Azonban a járvány
első hullámában – az Észak-Olaszországban ellátatlan betegekről
szóló híreket látva – a Magyarországra készített matematikai modellek alapján a legkedvezőtlenebb
forgatókönyv esetén akár 14 ezer
ember egyszerre történő lélegeztetésére lett volna szükség. Ezért
indokolt volt a lélegeztetőgépek
beszerzése – nyilatkozta a távirati irodának még decemberben

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a koronavírus elleni
küzdelem egyik élharcosa, a kormányfő járványügyi főtanácsadója.
Néhány hónappal korábban, szeptember 21-ei parlamenti felszólalásában Orbán Viktor szintén a modellszámítások szerinti legrosszabb
forgatókönyvet vázolta. Az ő interpretációjában ugyanakkor az állt,
hogy a legrosszabb esetben összesen 16 ezer kórházban kezelttel és
egyidejűleg 800 gépi lélegeztetést
igénylő beteggel kell kalkulálni, ám
a hazai egészségügy kétszer ennyi
beteg ellátására is képes.
Hogy végül melyik modell alapján szervezték meg a védekezést
és készítették fel az egészségügyet, azóta sem tudni. Hiszen
érdemi óvintézkedéseket Európában az utolsók között vezettünk
be, miközben egyetlen fővel sem

Egyetlen fővel sem
gyarapodott azon
szakemberek száma,
akik „békeidőben” is
rendelkezésre állnak és
képesek lélegeztetőgéppel
életet menteni
gyarapodott azon szakemberek
– aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvosok és intenzív terápiás
ápolók – száma, akik – Merkely
megfogalmazásában – „békeidőben” is rendelkezésre állnak, és
képesek lélegeztetőgéppel életet
menteni. Ennek megfelelően az ősz
és tél folyamán a halálozások számát tekintve az európai élvonalba
tornászta magát Magyarország,
helyünket azóta is őrizzük.
Mostanra pedig egyértelművé
vált az is: hibás döntés volt mindent
egy lapra feltenni, azaz az oltások

A vakcina az új csodafegyver?
Kínában úgy kalkuláltak, jobb a fél világot beoltani, mint a saját népességüket
jóval erősebb és gazdagabb országokkal. A geopolitika legfeljebb abban játszhatott szerepet, hogy meg
is kapta a vakcinákat – mondja
a szakértő. Szerinte Európa számára geopolitikai szempontból
akkor lehetne nagyobb jelentősége az oltóanyaggyártásnak, ha az
orosz oltóanyagot az EU-n belül
is gyártanák: egy üzem tartósabb
függést eredményezhet, főleg, ha
rendszeres oltásra lesz szükség.
Arról viszont egyelőre nincs konkrét megegyezés, hogy Európában
is előállítják majd az orosz vakcinát, bár tárgyalásokról érkeztek
hírek. Mindenesetre a hazai gyártókapacitás szűkösségét Oroszország igyekszik áthidalni, már
indiai, dél-koreai, valamint hamarosan kínai és brazil üzemekben is
gyártják a Szputnyik V-t.
– Közvetlen függést valóban nem
hoz létre a vakcinavásárlás, a vakcinaháború csak egy kisebb frontot jelent az új hidegháborúban, de
azért van geopolitikai jelentősége

Magyarországot követve Szlovákia is rendelt a Szputnyik V oltóanyagból, és már Ausztria sem
utasítja el az orosz vakcina alkalmazását, Csehország pedig kínai
oltóanyagot vásárol. Ugyanakkor
Európában és a világ más részein
is gyakran felmerül, hogy Kína
és Oroszország befolyásának
növelésére használja az oltóanyagokat. A Magyar Hang által
megkérdezett szakértők szerint
közvetlen függést a vakcinavásárlás nem okoz, inkább a soft
power erősítését szolgálja: Kína
és Oroszország bizalmat szerez
az értékesítéssel.
– mondja Salát Gergely Kína-szakértő, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem docense – A kínaiak és
az oroszok bizalmat akarnak szerezni, a soft powerüket („puha
erő”) erősítik, ezt pedig a nyugati
világ nem szeretné. Ez az oka annak, hogy ennyire rossz a kínai és

orosz vakcinák nyugati sajtója, ami
a magyar médiába is átszüremlik.
Szerinte azonban a frontvonal
nem Európában, hanem a harmadik világban húzódik. Salát
úgy véli, a nyugati vakcinapolitika
vezérelve – kimondatlanul – tulajdonképpen a klasszikus fehér
felsőbbrendűség volt: az Egyesült
Államok és az Európai Unió egymás között osztották el a nyugati
vakcinákat anélkül, hogy számottevő mennyiséget juttattak volna
például az afrikai országoknak. –
Tény, hogy van ebben kínai részről
geopolitikai számítás: a járványt
más eszközökkel fékezték meg, és
úgy kalkuláltak, jobban járnak, ha
a fél világot beoltják, mintha a saját népességüket. (Kínában rendkívül alacsony az oltott lakosság aránya
– a szerk.) Mindemellett jó dolgot
tesznek, ha beoltják az afrikaiakat
– véli a kutató. Úgy véli, nagy nyomás volt a nyugati világ vezetőin,
mert ha meg akarják nyerni a választásokat, akkor elsősorban az áll
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tömegessé tételére alapozni a teljes védelmi stratégiát. A versenyfutást ugyanis a járvány harmadik
hulláma, a vírus brit és dél-afrikai
mutánsa nyerte, amely minden
korábbinál pusztítóbbnak bizonyul, és sajnos Magyarország sem
kivétel. Az önmagában is minden
túlzás nélkül tragikusnak nevezhető helyzeten ráadásul még rontani
is sikerült a jogállási törvény életbe
léptetésével, hiszen az új szabályok szerinti munkaszerződéseket
a mintegy 110 ezer egészségügyi
dolgozóból több mint ötezren nem
írták alá, azaz az egyébként is létszámhiánnyal és a coviddal küzdő
ágazatban március eleje óta még
kevesebben dolgoznak.
Azt, hogy az egészségügyi ellátórendszernek mivel kell szembenéznie, az adatok mutatják: március
második hetére a gépi lélegeztetést
igénylők száma jócskán meghaladta az Orbán szeptemberi forgatókönyve szerinti legmagasabb,
800 főt (lapzártánk napján, szerdán
844 főről szólt a hivatalos jelentés). Az intenzíven ápoltak számát
inkább kihagyják a hivatalos tájékoztatásból, ám a második hullám
tapasztalatai alapján az ott kezeltek
kétharmada van gépen, ha tehát ezt
az arányt vesszük alapul , az intenzíven ellátott covidosok száma már
a hét elején átléphette az 1300 főt.
A realitással, vagyis a járvány
mostani terjedési ütemével kalkulálva e hét végére–jövő hét elejére
átlépheti az intenzíven kezelt koronavírusosok száma a 1,5 ezret,
a lélegeztetésre szorulóké pedig
a kritikus 1000-et, a kórházban
kezelteké 10 ezer fölé emelkedhet. Jövő hét végére pedig 15 ezer
kórházban kezelttel és 1200-nál is
több gépi lélegeztetést igénylő betegre lehet számítani, hacsak nem
torpan meg a fertőzés terjedése
a napokban bevezetett szigorítások
és az oltások eredményeképpen.

érdekükben, hogy a saját lakosságukat átoltsák.
Salát Gergely szerint lehet
a geopolitikai játszmák részének
tekinteni, hogy Szerbia és Magyarország is rendelt kínai oltóanyagot,
de ezekben az estekben a két európai ország volt a kezdeményező:
– Mindkét kormányzat hatalmi érdekeit az szolgálja, ha minél előbb
átoltják a népességet. Bízhatnak
abban is, hogy a lakosság nem
ódzkodik annyira a kínai termékektől – mondja.
Salát Gergely elsősorban ellenkampánynak tekinti a kínai vakcinát
ért nyugati kritikákat, amelyekről
azt tartja, Kína befolyásszerzésére reagálnak. A kételyeket szerinte
részben az is táplálja, hogy Kínában a gyógyszerkísérleteket más
protokollok mentén végzik, mint
ami a nyugati tudományosságban
megszokott. – Ugyanakkor a nyugati világ virológusai és immunológusai közül is többen foglalkoztak
a kínai oltóanyaggal, de egy mérvadó szakember sem állt ki azzal,
hogy rossz lenne a vakcina. Az volt
a véleményük, hogy a célnak valószínűleg megfelel. A kínai vakcina
ügyében elsősorban az újságírók
keltik a feszültséget – véli Salát.
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 Szavazatszámlálás a 2018-as
parlamenti választás után
Budapesten. Sok kicsi…
FOTÓ: REUTERS/LEONHARD FOEGER

SZABÓ ZSOLT LÁSZLÓ

N

oha a 2018-as országgyűlési választás számos visszaélést hozott
– ajánlóívek másolása,
kampányra fordítható állami támogatással való visszaélés, voksturizmus –, érdemben a kampány szabályain nem változtatott
az Országgyűlés. – A 2018 nyarán
megszavazott módosítás értelmében a pártvezetők mellett a jelöltek is teljes vagyonukkal felelnek a felvett kampánytámogatás
felhasználásáért, de ez – a vagyonnyilatkozathoz hasonlóan –
könnyen kijátszható. Amíg nem
kizárólag kincstári kártyán férnek
hozzá a pártok a sok száz milliós
kampánytámogatáshoz, és amíg
nem kell minden fillérről részletesen elszámolniuk, a kamupártok
gond nélkül hazavihetik a könnyen
megszerzett közpénzt – mondta
lapunk érdeklődésére László Róbert,
a Political Capital választási szakértője egy évvel a választások előtt.
A témának az ad különös aktualitást, hogy a február végén két
89 éves asszony ült a vádlottak
padján a Fővárosi Törvényszéken,
miután a 2018-as országgyűlési választáson a Munkáspárt jelöltjének hamisítottak aláírásokat
Budapesten az ügyészség szerint.
Számos ilyen esetre derült fény
a legutóbbi és a 2014-es választás
után is. Az idős nők ügyében azért
került sor tárgyalásra, mert bár
a bíróság tárgyalás nélkül hozott
büntetővégzést (próbára bocsátották őket), az ügyészség tárgyalás megtartását kérte, mondván,
a végzésnek önmagában nincs
semmiféle visszatartó ereje, sőt,
éppen ellentétes a hatása. Vagyis
az, hogy ilyen enyhe szankcióval
meg lehet úszni az aláírás-hamisítást, még bátorítólag is hathat.

Jövőre is hízhatnak
az állami kasszán
a kamupártok
A Szekszárdi Törvényszéken
pedig a Magyarországi Cigánypárt
színeiben induló fiatal nőt ítéltek
el választási csalás miatt.
azt
követően kezdett aláírásokat hamisítani, hogy rájött, még rokonai
támogatásával sem lesz meg a képviselőjelöltté váláshoz szükséges
500 ajánlás. Ez után kereste meg
őt valaki, aki mintegy száz aláírást
tartalmazó ívet adott át neki, hogy
arról másolja át az adatokat. A nő
megúszta százezer forintos pénzbüntetéssel. A két ügyben közös,
hogy mindkét esetben felderítetlen
maradt az a személy, aki az aláírást
tartalmazó íveket szerezte.
Noha a választás rendje elleni
bűntettért akár hároméves szabadságvesztés is kiszabható, letöltendő
börtönbüntetést hozó ítéletet egyáltalán nem találtunk a bíróságok által ismertetett esetek között, pedig
számos törvényszéket és ítélőtáblát megkerestünk. Akadt, ahonnan
visszaírtak, hogy nem volt választás
rendje elleni bűntettel kapcsolatos
ügyük, máshol az Országos Bírósági
Hivatalhoz továbbították a kérdéseinket, de onnan lapzártánkig nem
érkeztek válaszok.
A voksturizmussal lebukók is
olcsón megúszhatják. Putnik Lázár
(független) újszentiváni és Ferenczi
Ferenc (Fidesz) tiszaszigeti polgármestert 2019-ben ítélték pénzbüntetésre az Atlatszo.hu szerint,

míg két társuk másfél éves börtönbüntetést kapott egy évre felfüggesztve.
A kampánytámogatással elszámolni nem tudókat költségvetési
csalás miatt vonják felelősségre.
Egy nádudvari nő például felvette
a több mint egymillió forintos támogatást, de később visszalépett
az indulástól. Ezért 9 hónap – három évre felfüggesztett – börtönt
és 160 ezer forintos pénzbüntetést
kapott. A Debreceni Járásbíróságon
pedig egy vádlottat azért ítéltek
el, mert nem tudott elszámolni
a kampányra kapott pénzzel. két
évre felfüggesztett, 10 hónapos
börtönbüntetésre és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélték.
– A 2018 nyarán történt szigorítás azt jelenti, hogy a választáson induló jelölt felel a felvett
állami
kampánytámogatásért.

A választási szakértő
emlékeztetett arra,
hogy több olyan politikai
szereplő is volt, aki
korábban szívességet
tett a Fidesznek, és aligha
a véletlen műve, hogy
ők zökkenőmentesen
hazavihették
a kampánytámogatást

A vagyonnyilatkozatokból viszont
ismerős az a „rendszer”, hogy
közeli hozzátartozók nevére írják
át a vagyont. Miért ne tudnák ezt
a kamupártok jelöltjei is megtenni?
A kampánytámogatáshoz a pártok
lényegében készpénzben hozzáférnek, beszámolási kötelezettségük
nevetséges, nincs jelentős akadálya
annak, hogy a jövőben is viruljanak
a kamupártok – mondta László Róbert választási szakértő, aki szerint
a célzottan felhasználható kincstári kártya bevezetése és szigorú
beszámolás előírása húzhatná ki
a kamupártjelenség méregfogát.
Úgy véli, a tavaly decemberi jogszabály-módosítás – miszerint 27
helyett immár 71 jelölt kell az országos listaállításhoz – nem a kamupártok elleni fellépésről szólt,
hanem arról, hogy egy listára terelje az ellenzéket. Ezzel legfeljebb
azoknak az asztaltársaságoknak
vehetik el a kedvét a pártalapítástól, akik most érlelnék, hogy jövőre
elindulnak a támogatásért. Az elszántabb politikai opportunistákat
viszont ez nem fogja elrettenteni,
mivel eddig is az volt a jellemző,
hogy 40-50 jelöltnek gyűjtöttek
ajánlásokat. Aki 50 jelöltnek gyűjt,
tud 70-80-nak is – magyarázta.
„A Fidesznek nem érdeke a kamupártjelenség megszüntetése, csak
a kontroll alatt tartásuk” – sommázott László Róbert.

Felvetésünkre – hogy miért nem
történik nagyobb fokú szigorítás az
egyértelmű visszaélések ellenére
sem – a szakember több motivációt is említett. Szerinte a választók megtévesztése ilyen lehet, de
2018-ban már nem nagyon működött (alig 1 százalékot kaptak
a kamupártok). Emlékeztet viszont
arra, hogy több olyan politikai szereplő is volt, aki korábban szívességet tett a Fidesznek, és aligha
a véletlen műve, hogy ők zökkenőmentesen hazavihették a kampánytámogatást. Az elemző például
a volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, Zuschlag Jánost említette,
aki – a börtönből való szabadulása
után – a róla megjelent könyv révén a kormányközeli sajtóban turnézott, majd két olyan párt alapításában vett részt, amely 2014-ben
elindult a választáson. A vasárnapi boltzárról szóló népszavazási
kezdeményezések esetében pedig
előbb a Szepessy Zsolt-féle Öszszefogás Párt, majd Thürmer Gyula
(Munkáspárt), később Wodicska Zoltán (Schmuck Andor Szociáldemokrata Pártjának tagja) kezdeményezett népszavazást, ezzel hónapokra
blokkolva az MSZP népszavazási
terveit. Mindegyikük kapott 2014ben kampánytámogatást.
László Róbert úgy látja, a többes jelölés nagyban megkönnyíti
a kamupártok tömeges indulását a választáson, hiszen ezeknek
a szervezeteknek alig vannak valós támogatóik, számos lebukásuk
is bizonyítja, hogy jórészt másolt
adatokkal biztosítják a szükséges
ajánlásszámot. Szerinte egyébként
a többes jelölés önmagában demokratikus intézmény, de a jelenlegi rendszerben kétségkívül káros.
Azt is mondta, nagyon valószínű,
hogy még a jövő évi választás előtt
módosítani fogják a választási szabályokat. – Tévhit, hogy egy évvel
a választás előtt nem lehet hozzányúlni a választást szabályozó törvényekhez. Csak a választókerületi
térképek módosítása tiltott, de mivel a Fidesz–KDNP-nek kétharmados többsége van, bármikor hatályon kívül helyezheti a tiltást, mint
ahogy történt ez egy technikai módosítás esetében 2013-ban – hívta
fel a figyelmet. Emlékeztetett, hogy
a Pest megyében lezajlott lakosságmozgások miatt a parlamentnek
kötelezettsége lenne a megye választókerületeinek többségét átrajzolni. A folyamat tavaly el is indult,
még a törvényalkotási bizottságon
is átment a javaslat (fideszes szavazatokkal), hogy aztán a végszavazás
napjára a kormányoldal meggondolja magát, és leszavazza. Szerinte
ez annak jele, hogy a Fidesz nem
éri be Pest megye kerülethatárainak átrajzolásával, ennél átfogóbb
tervei vannak, csak tavaly év végére nem készültek el vele. Idén tehát
még bármilyen módosítás lehetséges, hivatkozási alapnak pedig ott
van az aránytalanná vált Pest megyei állapot, amely ha így maradna,
akár még a választás eredményét is
támadhatóvá tenné – magyarázta
László Róbert.
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Zöld jelzés
az új GMO-k számára?
Elszántan küzdenek a biotechnológiai cégek az élelmiszer-biztonsági
szabályok kilúgozásáért
Félő, hogy a génmódosított termékeket (GMO-kat) mégiscsak beengedik Európába, és a szupermarketek polcain ilyen termékek sorakoznak majd jelöletlenül, mert a biotechnológiai vállalatok gyakorlatilag
„foglyul ejtették” az új GMO-kkal kapcsolatban nemrég folytatott
brüsszeli konzultációt – figyelmeztet a Föld Barátai Európa környezetvédelmi szervezet elemzésében, amelyet a Közép-magyarországi
Zöld Kör juttatott el lapunkhoz.

FACSINAY K INGA

A

szóban forgó cégek az
elmúlt hónapokban időt
és fáradságot nem kímélve lobbiztak azért,
hogy az új generációs génmódosított termékekre ne vonatkozzanak
a szigorú uniós engedélyezési előírások, és a környezetvédők szerint
több tekintetben is sikerrel jártak.
Az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerügyi Főigazgatósága (DG Santé) által szervezett
zárt konzultáción csak 14 százalékban képviseltethették magukat
a civil szervezetek, 74 százalékuk viszont iparági szereplő volt,

vagyis ők vitték a prímet. Ráadásul
néhány, az új GMO-k deregulációjában anyagilag érdekelt biotechnológiai vállalat többszörösen
képviseltette magát, önállóan és
különböző ernyőszervezetek részeként is. Így tett például a svájci
Syngenta, amely egyszerre tagja az
EuropaBio, az Európai Növényvédelmi Szövetség és az Euroseeds
szervezeteinek. A hírhedt Monsantót felvásárló német Bayer–BASF
öt hasonló szervezet tagja, míg az
amerikai Cargill gabonaipari óriást
is legalább kilenc különböző ipari testület képviseli. – Érthetetlen
módon a bizottság a kozmetikai
és gyógyszeripari lobbicsoportok

részvételét is bátorította, pedig
a génmódosított termékekre vonatkozó jogszabályok csak az élelmiszerekre, takarmányokra és vetőmagokra vonatkoznak – mondta
lapunknak Fidrich Róbert, a Magyar
Természetvédők Szövetsége – Föld
Barátai Magyarország programfelelőse.
További problémát jelentett,
hogy a konzultáció felmérésében
szereplő 29 kérdés közül hét az
új GMO-k lehetséges előnyeinek
megvitatására koncentrált, és csak
három kérdés tért ki a biztonsági
hatásokkal kapcsolatos fenntartásokra, amelyeket terjedelmi okokból nem is lehetett rendesen kifejteni. Pedig komplex problémáról
van szó, hiszen ezek a cégek már
nem minden esetben építenek be
egy másik szervezetből származó DNS-t, de a kívánt változások
eléréséhez továbbra is géntechnológiai eljárásokat alkalmaznak,
jelentős mértékben beavatkozva a célszervezet génkészletébe.
A GMO-lobbi előszeretettel hívja

ezt génszerkesztésnek, új nemesítési technikának vagy precíziós
nemesítésnek, de számos szakértő szerint ezzel is úgy módosítják
a növények, állati sejtek vagy mikroorganizmusok DNS-ét, ahogyan
az természetes körülmények között vagy hagyományos növénynemesítés nyomán nem fordulhatna elő. Ezért újfajta kockázatok és
következmények állhatnak elő. Így
látta az Európai Unió Bírósága is,
amikor 2018-ban kimondta, hogy
a géntechnológiai úton módosított szervezetek új generációjára is
a hatályos uniós GMO-szabályozás
alkalmazandó. Vagyis meg kell fe-

Az Európai Bizottság
Egészségügyi és
Élelmiszerügyi
Főigazgatósága (DG
Santé) által szervezett
zárt konzultáción
csak 14 százalékban
képviseltethették magukat
a civil szervezetek, 74
százalékuk viszont iparági
szereplő volt, vagyis ők
vitték a prímet
lelniük a szigorú egészségügyi és
környezetvédelmi
feltételeknek,
biztosítani kell a nyomonkövethetőségüket, és a címkéken fel kell
tüntetni, hogy genetikailag mó-

dosított összetevőt tartalmaznak.
Ebbe az ítéletbe nem nyugodtak
bele az érintett óriáscégek, és mostanra sikerült is elérniük, hogy napirendben van az új génmódosított
termékekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata.
A környezetvédő szervezet harmadik kifogása az átláthatósággal
kapcsolatos: az uniós irányelvek
értelmében a konzultáció eredményeit közzé kellene tenni, de a DG
Santé közölte, hogy a benyújtott
előterjesztéseket csak a tanulmány elkészülte után – amely áprilisra várható – hozza nyilvánosságra. A környezetvédők szerint ez
is arra utal, hogy kiegyensúlyozott
konzultáció helyett a folyamat
eredményei az iparági szereplők érdekeit szolgálják majd, és
az új GMO-k deregulációját fogják ösztönözni. Tartanak az olyan
érvek megjelenésétől is, hogy
a génszerkesztés nélkül nem lehet megoldani a klímaváltozás, az
aszály vagy az éhezés világméretű problémáit, holott szerintük
az Európai Uniónak inkább azt
kellene támogatnia, hogy a gazdák diverzifikálják terményeiket,
és környezetbarát gazdálkodási módszereket fejlesszenek ki.
Ezért arra szólítják fel az Európai
Bizottságot, hogy a tisztánlátás
végett haladéktalanul tegye közzé
a konzultáció során beadott öszszes előterjesztést, és ne próbáljon
megágyazni a biztonsági és jelölési szabályok átírásának.

 A solymári bányató kora
tavasszal. Ahol a part szakad

HAJDÚ PÉTER

É

rdekes beszélgetés alakult ki a Solymáriak közössége elnevezésű Facebook-csoportban a község
külterületén található bányató sorsával kapcsolatosan. A tó, amely hivatalosan nem is létezik, mert a mai
napig is bányazsompként tartják
nyilván, hozzávetőlegesen harminc
éve alakult ki. De erről később.
A tóról folyó beszélgetést egy
február 15-én született rövid bejegyzés indította: „Ennyi volt... ”, és
alatta néhány kép, amelyen a parton dolgozó teherautók és földmunkagépek láthatók. Az eszmecsere lényege, hogy vajon miért
töltik fel a tavat, hiszen ott az elmúlt évtizedekben gazdag élővilág
alakult ki, amely így elpusztulhat.
Egymásnak ellentmondó vélemények ütköztek, hogy tulajdonképpen kinek a tulajdonában is van
a terület, illetve hogy milyen szabályozás vonatkozik rá.
Szente Kálmán, Solymár polgármestere a Magyar Hangnak
elmondta, bár akadnak híresztelések, hogy magánszemélyek
megvásárolták a bánya területét,
de erről szó sincs, az továbbra is
a Wienerberger Magyarország tulajdonában maradt. Amit valóban
értékesítettek, az a szomszédos
téglagyári épület, illetve a hozzá
tartozó zóna, ahol valószínűleg
építőanyag-kereskedés, illetve logisztikai központ épül majd.
A polgármester azt is elmondta,
miután a terület a téglagyáré, és
mert az ott zajló tevékenység felett a bányakapitányság gyakorol
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Ilyen tó nincs – és mégis van
Aggódnak a solymáriak a bányazsomp jöv jéért,
jól jönne a községnek egy szép vizes pihen hely
felügyeletet, az önkormányzatnak semmiféle hatásköre nincs az
ott zajló munkálatok fölött. Ezzel
együtt az önkormányzat tájékoztatást kért a Wienerbergertől, hogy
mi az elképzelésük a területtel.
Kérdésünkre elmondta, az ingatlan akkora értéket képvisel,
hogy annak megszerzése alsó han-

gon is százmilliós nagyságrendet
jelent, ekkora szabad összeggel
pedig nem rendelkezik Solymár.
Egyébként, ha a Wienerberger meg
akarna szabadulni a „telektől”, akkor minden bizonnyal már jelentkezett volna az önkormányzatnál.
Egy esetleges turisztikai pályázaton való indulást firtató kér-

désünkre az volt a válasz, hogy
jelenleg nincs olyan pályázat kilátásban, amelyből esetleg finanszírozni lehetne egy, a tó hasznosításával kapcsolatos beruházást.
Területvásárlásra egyébként sem
nagyon adnak forrást a pályázatokon. De még ha valamilyen csoda
folytán önkormányzati tulajdonba

kerülne is a tó, akkor is felmerül a kérdés, hogyan juthatnánk
el oda, hiszen körben magántulajdonban lévő birtokok vannak,
mindössze egy önkormányzati
erdős területtel határos a bányaterület. Azt pedig, hogy milyen
élővilág alakult ki a tóban, szakembereknek kellene felmérniük.
Megkeresésünkre a Wienerberger Magyarország közölte, jelenleg is művelés alatt álló, aktív
külszíni bányáról van szó, amely
a gyártáshoz szükséges agyaggal
látja el a III. kerületi, Solymárvölgyi úton lévő téglagyárat. A terület
jóváhagyott és érvényes kitermelési műszaki üzemi tervvel és környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A solymári bányatóként
elhíresült víz hivatalosan sem
tónak, sem bányatónak nem minősíthető, hanem – szakszóval –
vízgyűjtő zsomp. A zóna határán
egyébként is belépést tiltó táblákat helyeztek el, mert a gyorsan
mélyülő víz veszélyes, fürdeni és
korcsolyázni tilos.
A Facebook-bejegyzéssel kapcsolatosan azt a tájékoztatást adta
a Wienerberger, hogy a két évvel
ezelőtt eladott régi téglagyári épület értékesítésekor vállalták, a korábban kitermelt föld (meddő) egy
részét visszaszállítják a bányagödörbe, ez azonban nem csökkenti
a vízfelületet, illetve a föld viszszaszállítása nem károsítja a környezetet. Ezeket a munkálatokat
egyébként a bányahatóság által
előírt rekultiváció részeként végzik.
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Oltásfélelem
PUZSÉR RÓBERT

H

ogy lehet, hogy abból
lesz tűz, hogyha oltasz?
– teszik fel a zavarba
ejtő kérdést a magyar
nyelvű hiphop megújítói, Akkezdet Phiai, a válasz pedig húsba vágóbb, mint valaha, mára ugyanis
a komplett civilizáció így járt.
Az emberiség oltástól való félelme egyidős az oltással. A psziché ösztönvilág felé nyitott mélységeibe vezet a kérdés: mi okozza
az elemi rettegést a tűtől, a bőr
alá hatoló idegen testtől és az azzal járó fájdalomtól. S nemcsak az
ember irtózik a szúrástól: kutyákat
karban kell az állatorvosi rendelőbe vinni, miközben a tű látványától
szűkölnek, tömegével látni gyermekeket, akik képtelenek kiheverni a csecsemőkori oltás sokkját:
túl nagy trauma volt nekik, hogy
édesanyjuk odadobta őket a fájdalomnak. Sok közülük hiába nő fel,
megmarad bennük a bizalmatlanság a tűvel szemben, s olyanok is
akadnak köztük, akik nem állnak
meg a szorongásnál, hanem racionális érveket gyártanak a tudattalanjukban megbúvó démonok igazolására – ők az oltásellenesek.
Ez a mém megtévesztésig hasonlít a zsidó világ-összeesküvésre. A történelem nem arra tanít,
hogy az erős és gyarapodó zsidó

DÉVÉNYI ISTVÁN

A

mikor pedig az unokáim megkérdezik, hogy
nagyapa, hol voltál, hogy
élted meg, milyen volt ez
a történelmi pillanat, szemlesütve
hebegek-habogok majd valamit,
mert lemaradtam róla. Az adott
történelmi pillanatban ugyanis
épp azzal birkóztunk, hogy a gyerek feje nem jelenik meg a digitális
tanteremben, és mi hiába hallunk
mindenkit, minket nem hall senki
sem. Plusz az osztályfőnök azzal
küzdött, hogy ő csak az osztály felét látja. Plusz-plusz az ötödikesek
tizede azzal harcolt, hogy egyáltalán benne legyen a tímben.
De szerintem a történelmi pillanatok testközelből gyakran ilyen
bénák, mert a hétköznapi kisember
ott karistol a maga hétköznapi kisemberszintjén, miközben odafent,
a nagyon nagy emberek elitszférájában zajlik a történelem. Például,
amikor Sz rös Mátyás ideiglenes
köztársasági elnökként kikiáltotta a köztársaságot, édesanyám
sztrapacskát szaggatott, krumplis
kezét a kötényébe törölve pislantott rá a televízióra, majd, amikor
a tömeg lehurrogta Szűröst, mivel
bejelentette, hogy az USA mellett
a Szovjetunióval is jó kapcsolatokra törekszünk, megvonta a vállát,
kezdődik, jegyezte meg, és visszafordult a konyhába, mert a fazékban felforrt a víz. Így tehát, amikor
az egymilliomodik magyar honfitársunk is felvette a koronavírus

közösség bármelyik társadalom
katasztrófáját jelentette volna –
épp ellenkezőleg: a zsidóság prosperitása a társadalmak egészének
gyarapodásával járt akár a dualizmus idején Magyarországon, akár
a keleti part metropoliszainak épülésekor az Egyesült Államokban.
Ahogy a zsidó közösségek elüldözése soha nem oldotta meg azokat
a gazdasági és társadalmi problémákat, amelyekért az antiszemita mozgalmak a zsidóságot tették
felelőssé, ahogy nem tűnik úgy,
hogy az arab országok sikeresebbé
váltak a zsidó diaszpórák elüldözésétől, ahogy a középkori spanyol
állam nem számolta fel belső problémáit azzal, hogy tömegesen üldözte el a zsidókat, viszont monetáris és kulturális válságba sodorta
magát, ugyanígy köztudott, hogy
az oltás előtti korokban járványok
tizedelték az emberiséget, és hogy
védőoltás nélkül a ma embere soha
nem élne ennyire sokáig. A zsidótól meg az oltástól való félelem és
az ezekkel szemben táplált ellenségesség mégis ott szunnyad kitörölhetetlenül a nyugati kultúra
mélyén – sőt: e két pusztító mém
alátámasztására szolgáló összeesküvés-elméletek a közösségi
média korában minden korábbinál
tömegesebbek és virálisabbak.
Két rossz stratégia vetélkedik a zsidóságot és az oltást ille-

tő konteók híveivel kapcsolatban.
Egyik a civilizációból való száműzése azoknak, akik ilyen primitív,
de ragályos világmagyarázatokhoz
menekülnek a felfoghatatlanul
bonyolult és szorongatóan kiszámíthatatlan valóság kihívásai elől
– a tiltás azonban csak ellenállást,
kiválasztottságtudatot,
áldozati
identitást és ezekben való megigazulást eredményez, szabad polgárok társadalmát pedig nem lehet

Félsz az oltástól? Én
is. De még jobban félek
a nagyvárosi levegő
károsanyag-tartalmától,
amelybe minden évben
tízezer honfitársam hal bele
berendezni arra, hogy szüntelenül
gondolatok körül csendőrködjön.
A másik lehetőség a vita, amelyet
bár időről időre érdemes megkísérelni, tagadhatatlan azonban, hogy
bár mindkét mém irracionalitásból
táplálkozik, híveiknek mégis van
egy sajátos érvkészletük, amelyet örömmel mérnek össze lépten-nyomon bárkiével – hisz ki ne
hallott volna még csaló gyógyszercégekről, mérgező gyógyszerekről,
rossz minőségű kínai és orosz ter-

mékekről, az Egyesült Államokban tomboló opiátkrízisről, ahol
a gyógyszergyárak profitéhségébe
százezrek haltak bele az elmúlt
évtizedek során? Tényleg megállapítható, hogy minden vakcina jó
és mellékhatásmentes? Nyilvánvalóan nem. Tényleg megállapítható,
hogy minden zsidó jó szándékú és
tisztességes? Nyilvánvalóan nem.
Hisz vannak becstelen zsidók –
ahogy vannak becstelen angolok,
franciák, németek és magyarok is.
Tényleg megállapítható, hogy nincsenek titkos társaságok, amelyek
jelentős befolyást gyakorolnak
a politikára? Nyilvánvalóan nem.
Köztudott, hogy vannak titkos társaságok – s mert titkosak, mi sem
könnyebb, mint befolyásuk mértékét túlbecsülni.
Erre az elemi bizonytalanságra épül a konteóhívők önmagában
véve intakt érvrendszere, s hiába
válik komikussá, hogy Salgótarján
külsőn a helyi italkimérés törzsvendégei mindent tudnak a világot
mozgató, szupertitkos összeesküvésről, mégsem lehet egy alapvetően pszichológiai problémát vitával megoldani. A pszichoterápia
sem arra épül, hogy a terapeuta
páciensét a valóság természetéről
leckézteti.
Úgy gondolom, hogy személyes példamutatással, átlátható
döntésekkel, oktatással, kultúrával, valamint több és még több
tudománnyal nagyon sokat lehet
javítani a helyzeten – a pusztító
mém, az elemi gyanakvás mégis
megmarad. Nem a félelem mítoszaival való konfrontáció, hanem

És akkor a rendszer
bemondta az ennyikét
elleni oltást, jómagam a Teams
programozó csoportjának felmenőit szidtam mormogva, hogy miért az oldal legalján rejtették el az
Upload lehetőséget.
Kinek mi jut, ugyebár.
Eztán jött a történelem. Már
a tanóra. Ami nem kontakt, de interaktív, amennyiben a szaktanári
útmutatás alapján (a tankönyv kiadói oldalán lépjetek be diákként,
és regisztráljátok a tankönyvben
található személyes kódotokat)
sikerül hozzájutni az úgynevezett
prémiumtartalmakhoz. Ez nem
volt olyan vészes, én, aki ha informatikai problémába ütközöm,
addig nem nyugodhatok, míg nem
orvosolom; volt olyan is, hogy
hajnali kettőkor riadtam fel, mert
eszembe jutott a megoldás, szóval
nekem alig negyvenöt percembe
telt, míg a minimalista leírás alapján megtaláltam a megfelelő linket,
ahol megadták, hogy hol található
a másik link, ahol a tankönyv hátuljába ügyesen elrejtett kódot kell
beírni, hogy regisztrálhassak.
Innen már csak a matek volt
hátra, ami úgy nézett ki, hogy
megkaptuk, hányadik oldal melyik
feladatait kell elkészíteni, a gyerek az egyiket a füzetébe, a másikat a munkafüzetben írta meg,

lefotóztam mindkettőt, átküldtem
magamnak mélben, nyitottam egy
Word doksit, de nem fért el egy oldalra a két kép, úgyhogy vágtam
rajtuk, úgy már pont jó volt, eztán
jött az Upload keresése, és amint
megleltem, már küldtem is be az
órai munkát.
Nem azért írom mindezt ily bőséges részletességgel, hogy megalkossam önnön digitális nagyszerűségem/lúzerségem szobrát,
hanem, mert a végén pihegve elgondolkodtam.
Hogy ha ezt itt mi így, akkor mi
van azokban a régiókban, községekben, falvakban, ahova az elmúlt
két esztendőben oly sokat jártam.
Ahol anya, apa (úgyis, mint nő és
férfi) közmunkás vagy reggeltől
estig a földeken küszködő termelő, a Putyilovban látástól vakulásig
keccsölő melós? Akinek sem ideje,

Orbán Viktor kormányfő
rutinból becseszte a lovak
közé az oktatási gyeplőt.
Mert a marha nép, ha az
első hullámkor megoldotta
saját hatáskörben, csak
kitalál valamit most is

sem ereje, sem kedve, sem tudása
nincs az énféle informatikai marhaságokkal piszmogni? Ahol nem
egy-kettő, hanem négy-öt gyermek kényszerült haza hirtelen az
iskolából, de laptop, táblagép alig?
Tudunk ezekről a vidékekről, az
első hullámban úgy 30 százalékos
volt arrafelé a diáklemorzsolódás.
Szerencsére itt volt egy teljes esztendő, amikor a kormányzat a tapasztalatokra építkezve javíthatta
a hibákat, befoltozhatta a rendszer
tátongó hasadékait, kikalapálhatta
a súlyos terhek alatti beroskadásokat. És lőn világosság, 2021. március 5-én Orbán Viktor kormányfő
rutinból becseszte a lovak közé
az oktatási gyeplőt. Mert a marha
nép, ha az első hullámkor megoldotta saját hatáskörben, csak kitalál valamit most is.
Hejj, de nem szeretem a Facebook-eszmecserékre alapozott cikkszerűségeket, de most elkövetném
mégis az újságírással szembeni korszerű ősbűnt. Mert tanulságos. Szóval posztoltam erről,
a kis élménybeszámolómnál pedig megjelent a kormánymédia
egyik képviselője (lásd még: volt
kolléga) hozzászólva ahhoz, hogy
a kormány részéről szerintem nem
történt semmi. Emígyen: „De.

ezen energiák átcsoportosítása
a járható út.
Félsz az oltástól? Én is. De én
még jobban félek a tartósítószerektől, a gyorséttermi kajától és
a koronavírustól. Ezek biztosabban
ölnek meg.
Félsz az oltástól? Én is. Éppúgy,
mint minden más gyógyszertől,
mert még a legártalmatlanabbnak
is ezerféle mellékhatása lehet.
Félsz az oltástól? Én is. De még
jobban félek a nagyvárosi levegő
károsanyag-tartalmától, amelybe
minden évben tízezer honfitársam
hal bele – és senkit nem érdekel,
mert nem lehet sem félelmetes science fiction mítoszokat, sem törzsi
ösztönöket mozgósító közgyűlöletet hozzárendelni. Ilyesmire legalábbis még nem gondolt senki.
A halálfélelem és az elemi bizalmatlanság evolúciós ösztöne
az ember mivoltának legállandóbb
kísérője. Bármilyen felvilágosult is
egy kor, bármennyire érti is a világot, ezt nem teheti semmissé – küzdhet, és küzdenie is kell
ellene, mégsem győzheti le soha.
Még kevésbé lehet magabiztos és
fölényes ma a nyugati civilizáció,
amely hiába tud oly sokat a világról, ha semmit nem mer tenni érte.
A nyugati embernek bőven van oka
félni. Nyilván nem a járványoktól,
s még kevésbé az oltásoktól – sokkal inkább az emberi kapzsiságtól
és mohóságtól: a korlátozhatatlan
és fenntarthatatlan növekedéstől,
a bioszféra meg az ökoszisztéma
pusztulásától, a demokráciák cselekvőképtelenségétől és a közéleti
gyűlölködés elhatalmasodásától.

Történt. Legalábbis ott, ahová én
ellátok, nem egy helyen történt.
Informatikai eszközökkel segítettek vállalkozók, iskolaigazgatók
próbáltak ki új dolgokat. Szidd
a rendszert vagy a kormányzást
szíved szerint, csak néha láss ki
a politikai bokszmeccsből, mert az
élet azon kívül (is) történik.”
Mire én: „De hát ezt mondom!
Te megoldod, én megoldom, igazgató ügyeskedik, a tanár kitalál
valamit, a vállalkozó segít. Szuper,
csak az állam nincs sehol.”
Viszont súlyosan tévedtem,
mert az állam igenis van valahol.
2016 nyara óta van minékünk digitális jólét programunk, amelynek pediglen van digitális oktatási
stratégiája. Efféle cölöpökkel:
– alkalmazott módszertan (tanárképzés és továbbképzés, valamint intézményi fejlesztések);
– pedagógusok digitális felkészültsége és attitűdjei;
– fizikai infrastruktúra, hozzáférés, belső hálózatok;
– oktatási intézmények eszközellátottsága;
– tartalom (Nat és kerettantervi
felülvizsgálat, digitálistartalomfejlesztés);
– oktatásirányítás (adminisztráció és minőségirányítás, törzsinformációs rendszer, tanulói mérés-értékelés, vezetői információs
rendszer).
És a programnak van miniszterelnöki megbízotti felelőse is:
Deutsch Tamás.
Csak felszívódott. Ennyike.
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Orbán Viktor három
honvédő háborúja
L ÁNYI ANDRÁS

H

ogy megelőzze képviselőinek
eltávolítását az Európai Parlament néppárti frakciójából, a Fidesz maga hagyta el
a pártcsaládot. Emelt fővel távoztak. Nem
az ereszcsatornán.
Most lehet mérleget vonni.
Magyarország megítélése a nyugati világban a mélypontra süllyedt. Európában ez idő szerint nem akad olyan
ország, amely a rossz illatú magyarok
szövetségét keresné. A magyarokét, ismétlem, mert ne áltassuk magunkat: azt
az országot, ahol ez a politika több mint
egy évtizede szilárd többséget élvez, nem
alaptalanul azonosítják Orbán Viktorral és
rendszerével. Márpedig a demokratikus
jogállam rendjét felforgató jobboldali
radikalizmust konzervatívnak a nyugati
féltekén senki sem nevezné. A kereszténységet pedig mint politikai eszmét inkább a nemzethatárokon átnyúló testvériséggel, az elesettek iránti szolidaritással
kapcsolatban szokták emlegetni. Még
véletlenül sem forgatja senki a keresztet
világnézeti ellenfeleire lesújtó bunkósbot
gyanánt. De még a jobboldali populizmus
is mást jelent Európában: a szabadkereskedelmi világrend kárvallottjainak tiltakozását a globális hálózatok és a kormányzó technobürokrácia ellen. Ennek
a helyi érdekekre és tömegindulatokra
hivatkozó politikának sincs szüksége egy nyíltan jogtipró, tekintélyuralmi
rendszer szövetségére. Alkalmi koalíciók
lesznek bizonyára, de a hasonszőrű, ám
kétes jövőjű lengyel kormány kivételével
nem akad jóakarónk az Európai Unióban.
Érdekérvényesítő képességünk hirtelen
a nullára csökkent, beleszólási lehetőségünk az ügyek menetébe ugyancsak.
Zsarolási potenciálunk minimális, mert
a mozgásterünk kiszámítható: szüntelen
fenyegetőzés és vádaskodás (justice for
Hungary, imádják hallani), de a pénzükről azért nem fogunk lemondani. Gazdaságunk kiszolgáltatottsága a német autóiparnak pedig visszatartja kormányunkat
a meggondolatlan lépésektől. Az új helyzet első számú kárvallottjai természetesen a szomszéd országokban élő magyar
kisebbségek lesznek. Jogaik védelmében
a magyar kormány ezentúl semmit sem
érhet el a nemzetközi fórumokon, és ez
bátorítani fogja a magyarellenes közhangulatból profitáló politikusokat.
Mi pedig visszatérünk oda, önként és
dalolva, ahonnan elindultunk: a posztszovjet Oroszország vonzáskörzetébe,
hogy finoman fejezzem ki magam. A változó idők próbáját kiállt titkosszolgálati szálak és a guruló rubel birodalmába.
Politikai elvbarátaink körébe. Mert ne
feledjük – és ne feledjék az Orbán kivételes politikai képességeitől ájuldozó megmondóemberek –, Belorussziát, Azerbajdzsánt, Kazahsztánt, Törökországot
stb. is hasonlóan leválthatatlan, többségi
felhatalmazással önkényeskedő, egyszóval zseniális politikusok irányítják. Hogy
a kompországot sikerült visszakormányozni a keleti partra, ahová a legkevésbé
kívánkozott, ez vitán felüli teljesítmény,
de hogy elismerésre méltó-e, abban nem
vagyok biztos. Ahhoz szerintem nem elég
nyíltan dörgölőzni azokhoz a kisebb és

nagyobb hatalmakhoz, akik a magyar
alaptörvényben kimondott elveket nap
mint nap lábbal tiporják, nem elég seftelni velük, és falazni bűntetteikhez. Persze ha van olyan ország, ahol az ellenzék
vezérét, ha nem sikerül a jól bevált sztálini hagyományokhoz híven eltenni láb
alól, mindjárt a merénylet kudarca után
koholt vádakkal évekre börtönbe zárják,
és akad egy másik, egyetlenegy, amelyik
hallgat ilyenkor, és blokkolja az európai
politika (erőtlen) tiltakozását, akkor ezek
valóban egymáshoz illenek. De hogy idáig eljussunk anélkül, hogy a szovjet iga
alól alig szabadult magyar nép elkergetné
hőn szeretett vezérét, ehhez kellett Orbán
Viktor három korábbi honmentő hadjárata a Nyugat ellen. Hogy megtanuljuk,
hol a helyünk, kik az ellenségeink, és ki
véd meg tőlük. Azóta árkon-bokron keresztül követjük őt.

Kormányzati plakát 2019-ből. Arcot
kellett adni az ellenségnek
FOTÓ: REUTERS/KASZÁS TAMÁS

Az elsőt inkább hadgyakorlatnak nevezném. Az illiberális demokrácia jelszavával vívtuk, leplezetlen kárörömmel gyaláztuk az elbizakodott, válsággal
küszködő nyugati civilizáció alapértékeit,
a szabadelvűséget, valamint a mindenkori hatalmat önkorlátozásra kényszerítő
jogállamot. Dicsőítettük ellenben a nyugati technológiát keleti kegyetlenséggel
párosító diktatúrák politikai szilárdságát,
gazdasági sikereit. Mindez előkészítette az új pártállam kiépítését, a fékek és
ellensúlyok rendszerének szétverését.
Vagyis az igazi háború – már ekkor is –
idehaza folyt. De hát a proskripcióhoz
hadiállapot kell, a hadiállapothoz meg
ellenség. És aki a szövetségeseiből ellenséget csinál, jól teszi, ha új barátok után
néz. Közeledésünk nagy keleti példaképeinkhez szilárd hátországot teremtett
a Nyugattól való elszakadáshoz.
A második már igazi hadjárat volt, és
nyíltan Európa ellen irányult, egy Orbán
szempontjából szerencsés pillanatban.
Az Ázsiából és Afrikából Európába özönlő
bevándorlás veszélyeit Európa későn ismerte fel. Az olcsó munkaerő, az igénytelen, kiéhezett fogyasztó jól jött az üzletembereknek. Az is igaz, hogy a milliós
nagyságrendű népmozgás kezelhetetlen-

nek bizonyult az emberi jogok fogalomkészletével. Magyarország ugyan nem
szerepelt a migráció célországai között,
a kormányzati propagandának mégis sikerült felkorbácsolni a nálunk történelmi
okokból máig erős xenofób indulatokat.
De nem a migránsok voltak az igazi ellenség, hanem az Európai Uniót uraló átkos
liberalizmus, amely a nyakunkra hozta
őket. Még szerencse, hogy nálunk már
más világ van! Orbán egy pillanatra Európa megmentőjének szerepében tetszeleghetett. Túljátszotta, de nem tévedésből:
a szakításhoz kellett a kibékíthetetlen
ellentét nyugati kollégáival. Szakítani pedig azért kellett, mert előre látható volt,
hogy egyre leplezetlenebb önkényuralmi
törekvései, de különösen a rendszerszintű korrupció, az uniós fejlesztési források
eltérítése kiváltja majd az EU tiltakozását.
Mire ez tényleg bekövetkezett, már tudtuk, hogy az csupán az ellenség hangja,
aki irigyli sikereinket.
A 2018-as választáson aratott fölényes
győzelemhez azonban ez kevés lett volna.
A veszély, amely ellen védekeztünk, még
nem volt elég nagy, és mivel nem létezett, arca sem volt. Előbb tehát meg kellett személyesíteni. Erre találták fel Soros
Györgyöt, a világuralomra törő pénzhata-

lom megtestesítőjét, aki markában tartja az Európai Uniót, és ránk szabadítja
a migránsokat. Ellene küzdünk, maroknyi
magyarság. áll minden hazai mozgalom
és közszereplő mögött, aki bírálni merészeli a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. Nem mellesleg zsidó, de erről nyíltan
nem beszélünk. A primitív agymosás bevált, főleg ott, ahová ekkoriban már nem
jutott el más hír és más vélemény, mint
amit a kormányzati propaganda sulykolt.
A hadiállapot maga volt a győzelem.
Európa ellenkezése semlegesítve, keleti
orientációnk legalizálva, a hazai ellenzék
fondorlatai egyszer és mindenkorra leleplezve: Soros ügynökei. Elhárult minden akadály, most lehetett felpörgetni
a közvagyon széthordását, a független
média és a független igazságszolgáltatás
elleni támadást, a kultúrharcot, a szellemi élet pozícióinak kisajátítását. Igen,
mert elfelejtettem mondani, külpolitikánk belpolitika. Nemzetközi kapcsolatainkat aszerint romboljuk vagy javítjuk,
hogy mi szolgálja a Fidesz-kleptokrácia
uralmának háborítatlanságát idehaza.
Elszigetelődésünk Európában áldozat
a nemes cél érdekében. Taktikai siker.
Történelmi kudarc.
Mélyre süllyedtünk. S a költő nem tévedett: a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. Ajkukon gúny és enyhe
megvetés.
Hétfőn egyébként március tizenötödike lesz. Kijárni tilos. Gondolkodni nem.
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Trükkök,
hibák, bűnök
SZERET SZABOLCS

Ú

gy érezhetjük magunkat az újabb
korlátozások hatályba lépésével,
mint akinek a társasjátékban viszsza kell lépnie a kezdőmezőre. Egy
éve érte el hazánkat a koronavírus-járvány,
s akkor is a nemzeti ünnepünk előtt döntött
a kormány az iskolák bezárásáról. A veszély
azóta sem múlt el; nemhogy a végét, de amikor ezt írom, a minden eddiginél fenyegetőbb
harmadik hullám tetőzését sem látni még.
Rendkívüli helyzetben a politika két irányba indulhat el. Az ellentéteket ideiglenesen
zárójelbe tevő összefogás felé, amikor a hatalom az ellenzéket és másokat is bevon a döntéshozatalba, megosztva ezzel a felelősség egy
részét. Vagy a válságkezelést is a versengés
terepének tekinti. Nálunk hamar eldőlt a kérdés: az orbáni karakter csak a második lehetőséget ismeri, nincs fegyverszünet. Akár volt
benne szándék a viták jegelésére, akár nem,
az ellenzék csak reagálhatott erre. Így a járványügyi válságkezelés a jövő évi választás
előrehozott kampánya lett. Meddő, kemény
jelzőkkel nem fukarkodó szócsata zajlik,
amelynek abszurditása a vírusnak szurkoló ellenzék halálkampánya versus halálkormányzás vádaskodásnál talán nem fokozható
már tovább. Figyelmet érdemel Szél Bernadett
és Hadházy Ákos küzdelme a közérdekű adatok
megismeréséért. Bármit gondoljunk is róluk,
ez a fajta közszolgálati ellenzékiség többet ér
minden karcos kormánykritikánál.
A miniszterelnök néhány hónapja evidenciát rögzített, amikor a védekezés eredményességének mércéjeként a halálozást nevezte meg. szig e mutató alapján jól álltunk
– természetesen minden elvesztett élet tragikus veszteség –, mostanra azonban a halálozási arány tekintetében a világ tíz legrosszabbul teljesítő országa közé süllyedtünk.
Az átoltottság terén is az élvonalhoz tartozunk. Ez jó hír, még ha a nyájimmunitástól
így is hosszú hónapok választanak el bennünket. A kormányzati kommunikáció persze itt is trükközik: miközben szünet nélkül
a keleti vakcinák nagyszerűségét zengi, nem
veri nagydobra, hogy az itthon beadott oltások túlnyomó része uniós beszerzésből származott.
Arról, hogy a kormány a válságkezelés
mellett/helyett mi mindennel foglalkozott az
elmúlt egy évben, s hova szórta a pénzünket,
sokszor írtunk már. Vannak laikus szemmel
is feltűnő baklövések. A korlátozások közül
a legroncsolóbb társadalmi hatása a teljes iskolazárnak van: nem tudom, elkerülhető lett
volna-e ez a lépés, de arra egyszerűen nincs
értelmes magyarázat, miért nem szerepeltek előkelő helyen a pedagógusok az oltási
tervben. Csak üdvözölni lehet az orvosi béremelést és a hálapénz elleni harcot, de vajon
miért kellett most, ebben a kritikus pillanatban erőltetni az újfajta jogviszony bevezetését? A propaganda hiába ünnepli, hogy a nagy
többség az aláírással nem az állásvesztést választotta: az ellátórendszer ilyen fokú terhelése idején néhány ezer egészségügyi dolgozó
hiánya is végzetes lehet.
A miniszterelnök eközben nem létező versenyszámban arat sokba kerülő győzelmet:
nálunk van raktáron a legtöbb lélegeztetőgép
a világon. Ha visszavenne a Háry János-i nagyotmondásból, talán a hétvégi oltási kudarc
sem szólt volna ekkorát. Nem tudni, miféle
fordulatokat vesz még a járvány elleni küzdelem, de egy év után mintha kezdené megtépázni a Fidesz kormányképességébe vetett
hitet. Nincs miért örülni ennek.
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Rabosítása rajtunk
és a mi fiainkon
L UKÁCSI K ATALIN

A

rendőrök 2019. augusztus 20-án
vezetőszáron elhurcoltak egy fiatalembert, akit a katolikus egyház
papja abuzált, mert vezető katolikus papok feljelentették zaklatásért. A fiatalt. Nem az abuzálót.
A fiatalember, Pető Attila története, mint
egy újra és újra megjelenő fonál, 2015 óta
van jelen a magyar közéletben. Kezdetben
az Index, majd a 444 és a Válasz Online,
végül pedig a Partizán You Tube-csatornája tette szóvá és mutatta be. A történet elhúzódását nem az újságírók dramaturgiai
érzéke komponálta meg, hanem az egyház
ügykezelése, amely vontatottan és ellentmondásosan próbált megküzdeni egy papja visszaélésével. A molesztálások 1999 és
2003 között történtek, az egyház 2003-ban
értesült róla, a kiengesztelődésért küzdő
áldozattal szembeni per azonban napjainkban zajlik. A per két pap feljelentése miatt
indult, akik az Esztergom–budapesti Főegyházmegye nevében azért jelentették fel
zaklatásért a fiatalembert, mert az mint
papi molesztálás elszenvedője találkozni
akart volna főpapjával, Erdő Péter bíborossal, továbbá e bűnökkel szembeni általános szembenézésre akarta volna rávenni az
egyházat. A bocsánatkérés végül az egyház
részéről 2019 szeptemberében nyilvánosan
megtörtént, amelyben Pető Attilának elé-

K ENDERNAY JÁNOS

A

z állatvédelem ma Magyarországon felelőtlen
és hozzá nem értő. Ezen
változtatni kell. Mindehhez először is egy átfogó és
részletes állatvédelmi stratégiára
lenne szükség. És ha utánanézünk
a dolgoknak, világossá válik, hogy
a kormánynak nem is áll szándékában ténylegesen cselekedni.
Persze konzultálgatunk ismételten
(értsd: jóhiszemű állampolgárok
adatait lenyúlják, és közben igazi interaktív konzultációs felületet
sem biztosítanak az érdemi párbeszédhez). Még arra sem adnak
lehetőséget, hogy a kérdőív után
vissza lehessen lapozni, utána lehessen olvasni a felvetett problémáknak, javaslatoknak. Így jártam
én is, kitöltöttem, aztán Sanyi.
Máshol kellett újból rákeresnem
a kérdésekre, mert a kormány felülete ezt nem engedte. Ez is mutatja
kampányként, politikai termékként, adatgyűjtésként használják
ezt az ügyet is.
Bevallom, eddig ellenálltam
minden ilyen kormányzati konzultációs kísértésnek. Megvolt
mindegyikről a véleményem, annak tartalmáról, relevanciájáról, és
persze a lóláb is kilógott ama bizonyos takaró alól, amit kormányzati
politikának lehetne nevezni. Most
mégsem tudtam félretenni ezt. Hiszen vallom, hogy az állatvédelem
a politikai és a gazdasági érdekek
felett kell álljon. Szeretném végre
azt látni, hogy egy átfogó, valós és

vülhetetlen érdeme van, de az ellene indult
per még ma is tart.
A legújabb teológia az egyházról mint
ősszentségről beszél. Az egyház bűneivel
szembesülve ez ijesztő önmagasztalásnak
hathat, de valójában segít helyre rakni egyházképünket. Van ugyanis egy egyház, amely
ősszentség, szent és szeplőtelen, és Krisztus
legszebb álmának megvalósulása a földön,
de van egy egyház, amely a hétköznapi valóságok rabja és az emberi gyarlóságnak kitett
intézmény. A kettő a végidőkig összetartozik
és szétválaszthatatlan, mégis fontos emlékeznünk arra, hogy melyik méltó a tiszteletre, és melyik szorul állandó megújulásra.
Az egyházon általában vezetői, a főpapok
és a klérus további tagjainak tevékenységét
értjük. Az egyház azonban ennél jóval több.
Bár itt bátrabban bővítem az egyház fogalmát a hivatalos használatnál, de az egyház
az a hely, az az emberek által alkotott tér,
ahol szeretet történik. Isten nélkül ugyanis nem tud a szeretet megjelenni az emberi
kapcsolatokban. Teljesen természetes, hogy
pusztán a kövek, pusztán a hivatalok, az
élet folyamán egyszer megkapott papi rend
szentsége vagy a szerzetesek örökfogadalma
nem azonos ezzel a szeretettel átitatott térrel. Olykor egybeesik, de általában nem.
Hans Urs von Balthasar, a XX. század nagy
teológusa erről így ír: „Ott van leginkább
egyház, ahol a legtöbb hit, szeretet, remény,
a legtöbb önzetlenség és a másik hordozása

Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti
érsek. Főpásztoraink „attól krisztusibbak,
ha jobban szeretnek, és nem attól, hogy
tisztséget viselnek”
FOTÓ: WIKIPÉDIA

van”. XVI. Benedek pedig (még Joseph Ratzingerként) ezt az állítást elemezve a következő
kijelentést teszi: „Az Egyház külső és belső csúcsa nem esnek egybe csak úgy egyszerűen. […] az Egyház belső csúcsa sokkal
messzebbre nyúlhat, mint az Egyház közvetlen határai”. Leegyszerűsítve itt a „külső Egyházon” a hierarchiát, az intézményt,
a látható emberi valóságot kell érteni,
a „belső Egyházon” pedig a szeretet misztériumával átitatott emberi és isteni közösséget.
Az egyház tehát nem papok, nem pusztán intézmény. Az egyház ennél jóval több,

és sajnos sokszor teljesen más. A hitem és
a szeretetem mértéke szerint vagyok én is
méltó, és sokszor méltatlan a krisztusi névre.
Ugyanez igaz főpásztorainkra is, akik attól
krisztusibbak, ha jobban szeretnek, és nem
attól, hogy tisztséget viselnek. Jóindulattal
szemlélve a hierarchia gyarló bukdácsolását,
kijelenthető, hogy a „külső Egyház” minduntalan igyekszik egyre teljesebb módon
azonossá válni a „belső Egyházzal”, amely
törekvés azonban változó mértékben sikeres.
E törekvés kudarca mutatkozik meg drámaian Pető Attila történetében, azé a fiatal
honfitársunkéban, aki először merte névvel
és arccal vállalni, hogy papi molesztálás áldozata lett. További megrendítő mélységet
ad az ügynek, hogy a megrázó személyes
interjú után, amely a Partizán You Tubecsatornáján tekinthető meg, koronavírusban
elhunyt az egyik pap, aki Pető Attilát feljelentette, Snell György segédpüspök. Vele már
a személyes kiengesztelődés itt, a földön
semmiképpen sem történhet meg, ezért annál is inkább ránk, nemcsak a hívek közösségére, hanem minden polgárra hárul ezen
kiengesztelődés sürgető feladata. Érintett
benne az ország népe a sorsközösségen túl
azért is, mert az állam is belecsöppent ebbe
a kálváriába azzal, hogy a rendőrök és az
ügyészség fokozták az áldozat szenvedéseit.
A kiengesztelődés feladata abban áll, hogy
a szenvedés bátor felvállalása előtt meghajolunk, nem pedig megbotránkozunk. A fájdalmat együttszenvedéssel, nem pedig megkérdőjelezéssel próbáljuk csökkenteni, készen
arra, hogy elismerjük saját szenvedéseinket és szenvedésokozásainkat is. A szeretet
ezen otthont adó terét építve országunkból
moshatjuk tisztára magunkat abból a bűnből, amelyet állami ünnepünkön az állam az
egyházzal karöltve követett el egy ártatlan
áldozattal szemben.

Az állatoknak is vannak jogaik
az összes állatvédelmi szempontot
figyelembe vevő és főleg aktuálpolitika mentes állatvédelemnek jön
el az ideje. És bár hosszú napok óta
kínlódtam azzal, mit tegyek, ezért
mégiscsak engedtem. Mert állatvédő vagyok. Igaz, nem működtetek
menhelyet, de egyéni szinten felelősséget vállaltam négy állattársamért. Két mentett kutyám és két
mentett cicám nap mint nap emlékeztet a felelősségre és az állatvédelem fontosságára. Ahogy sokan
rajtam kívül is elkötelezettek az
állatvédelem és a felelős állattartás
mellett. Mi így tudunk azért tenni,
hogy jobb lehessen nekünk mindannyiunknak, minden élőlénynek
ezen a Földön.
Több felelős állattartóval az állatvédelmet professzionálisan ellátó szervezetek és civilek jobban
tudnának speciális problémákra
fókuszálni, olyan tevékenységre, amelyik meghaladja az egyéni
jó szándékú teljesítőképességet.
Sajnos ma nagyon sok szervezet,
egyesület olyan tömeges állatjóléti
szolgáltatást végez, ami elvonja az
energiájukat attól, hogy normális
karitatív, kiegészítő tevékenységet
végezhessenek.
A
kormányzati
konzultációs kérdéssor sajnos nem az igazi állatvédelemről szól. Nem szól
a biodiverzitás megőrzésének fontosságáról, nem szól például sem
a méhek védelméről, sem a kémiai

szúnyogirtásról, sem a nagyipari
mezőgazdaság és állattartás kérdéseiről, sem a háziállat szaporításról és annak egyéb vonzatairól,
akárcsak az állatkereskedelemről,
nem szól az állatok szállításának körülményeiről. De nem szól
a háziállatok, elsősorban a kutyák
tartásának kultúrájáról, a kutyapiszokról, ahogy a felelős állattartás lényeges kérdéseiről sem. Nincs
szó arról sem, hogyan lehetne az
állattársakat elfogadtatni, valóban

Elég kevés helyen éreztem
azt, hogy a kutya, ha kell, ha
szükséges, ha nem, ki van
csapva. Itthon sajnos annál
inkább
állattársként engedni az emberrel
együtt közlekedni, járni kelni, betérni üzletbe, étterembe. A kutya
valóban azért van, hogy üvöltsön
a kerítés mellett? Vagy arra jó,
hogy az asszonyt át lehessen billenteni rajta? Sok országban jártam
már, de mégis elég kevés helyen
éreztem azt, hogy a kutya, ha kell,
ha szükséges, ha nem, ki van csapva. Itthon sajnos annál inkább.
A konzultáció meg sem említi az
egyik, talán legsúlyosabb problémát, a szaporítást. Az ivartalanítás

felvetése ugyan fontos, de tudjuk,
a probléma súlyát az üzletszerű
szaporítás jelenti. Majd a szaporított, túltenyésztett állatokat eladják itthon vagy külföldön, illetve
kiteszik őket az utcára. Tehát nem
elég a kóbor kutyákkal és cicákkal
foglalkozni, az alapproblémát kellene komolyabban körbejárni.
Állatot befogadni, együtt élni
velük, felelősséget jelent. Lemondást olyan dolgokról, amikről kiderülhetnek, hogy nem is olyan nehéz lemondani róluk. Egy állattárs
örömet hoz, újra rajzolja a környezetünket, kinyit olyan kapukat, amelyek zárva maradtak addig
számunkra. Sőt, tükröt tartanak az
ember elé. Az ő életszükségleteik
alapján rádöbbenünk, mennyire
önzővé és vakká válik az ember, ha
elveszíti kapcsolatát az élővilággal.
Azzal a környezettel, amelyik az
ember életfeltételeit is jelenti. Mert
tudjuk, a körbe bebetonozott környezetben nem terem sem zöldség,
sem gyümölcs, nem marad életben
sem hal, sem madár. Sem ember.
Környezetünk pusztítása idején
nem beszélhetünk állatvédelemről
sem. Sajnos a kormányzat és érdekcsoportjai is inkább pusztítják,
semmint védenék az elő környezetet. Természetes vizeink mentén
ipari ütemben és mértékben zajlik
kormányzati pénzekkel megtámogatva környezetünk pusztítása,
állatok élőhelyeinek kiirtása. Mert

nem ez zajlik a Balaton mellett,
a Fertő tónál vagy a tatai Öreg-tónál? És most a Duna meder kotrásának elindításával kapcsolatban mit gondolnak a nagy urak
és hölgyek a környezetvédelem és
állatvédelem kérdéseiben? Mert
a nagyvállalatok, a globális turisztikai iparágazat, a hazai milliárdosaink, NER-lovagok ingerküszöbét
bizonyára nem éri el sem a klímavédelem, sem a biodiverzitás, sem
az állatvédelem és állatjólét szempontrendszere. Számukra egyetlen
dolog marad fontos: környezetünk,
természet, állat és ember kizsákmányolása, és bármi áron, akár az
élő testen keresztül is.
Hiányzik ma az állatok jogainak védelme is. Ezt a jogot nekünk
embereknek kell megalkotnunk,
elfogadnunk és érvényesítenünk.
Az állatok biztonsága a mi védelmünket is szolgálja, ezért tartom
kiemelten fontosnak és azonnali
feladatnak az állatrendőrség felállítását. Nem számítok arra, hogy
a jelenlegi kormányzat zöld kérdésekben képes lenne korrekcióra, így
az állatvédelem kérdésében sem.
Az új kormányra vár ez a feladat
is. Új és felelős kormányzati politikára van szükség, az állatvédelem láthatóvá tételére és arra, hogy
a kormányzati munkamegosztásban számonkérhetővé válhasson.
A klímavédelemért és állatvédelemért felelős minisztertől várom
a XXI. századi válaszokat. De erre
térjünk majd vissza a 2022-ben
esedékes választások után.
A szerző az LMP politikusa
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z az írás a március 15-ei
hétvégére jelenik meg,
legalábbis
nyomtatott
változatban. S ez már
a második olyan március 15-énk
lesz, amely a járványhelyzet következtében lényegében elmarad.
Könnyű lenne itt olcsó publicisztikai szólamokkal előállni, és azon
búsongani, hogy akik ezt egyáltalán számon tartják, azoknak többnyire valószínűleg nem a ’48-as
forradalomról való megemlékezés
hiányzik igazán, hanem a kora tavaszi kiruccanással, esetleg némi
wellnessezéssel egybekötött hoszszú hétvége. De jobb beismerni,
hogy nemzeti ünnepeink már rég
nem jelentenek „mentális wellnesst”, és nem segítenek kiszakadni a mindennapok nyomasztó
politikai valóságából.
Épp ellenkezőleg: március 15-e
és október 23-a a politikai menetrend fontos állomásaivá váltak. Ennek nyilvánvaló oka – az ünnepelt
események
történelmi-politikai
tartalmán túl –, hogy egyrészt eleve
arra szocializálódtunk, hogy ezeken
a napokon hosszú beszédeket hallgassuk, másrészt munkaszüneti
napokról lévén szó, ilyenkor lehet
tömegrendezvényeket, nagygyűléseket, demonstrációkat tartani. (Augusztus 20-a természetesen kivételt jelent ez alól, hiszen
a nagy melegben, a nyárzáró hoszszú hétvégén a legelszántabb politikafogyasztók sem vevők igazán
a szónoklatokra, és csak a tűzijáték
kedvéért hajlandók tömegbe men-

TÖBB A ZÁSZLÓ

Kinek hiányzik
a nemzeti ünnep?
ni.) Ez a közéleti ütemezés pedig
valamennyire a mostani lezárások
idején is tartja magát, amit jól mutat többek között az ellenzék sokat
hangoztatott célkitűzése, hogy legkésőbb október 23-áig megválasztja közös miniszterelnök-jelöltjét.
A járványhelyzet azonban arra
is alkalmat kínál, hogy rákérdezzünk, hiányoznak-e egyáltalán az
emiatt elmaradt politikai rendezvények. Hiszen legyünk őszinték:
ezek megrendezése híján is egész
pontosan tudjuk, hogy mi hangzott
volna el rajtuk. A miniszterelnök
tovább stilizálta volna hívei számára a mindig elnyomott Magyarország szabadságharcát az éppen
aktuális nemzetközi ellenséggel
szemben – ezúttal valószínűleg
a lomha és bürokratikus, ám a magyarok leckéztetésében nagyon is
dinamikus Brüsszel került volna
sorra, ahol mára az Európai Néppártról is kiderült, hogy a globális
baloldal segédcsapataként üzen
hadat hazánknak („Nem-hagyjuk! Nem-hagy-juk!”). Az ellenzéki együttműködés pártjai pedig
immár végképp közös színpadon
licitáltak volna egymásra, hogyan fogják akár feles többséggel

is felülírni a kétharmados törvényeket, hogy lebontsák a jogtipró
orbáni diktatúrát, s legfeljebb az
okozott volna némi előzetes fejtörést, vajon idén kitalál-e valamit
Gyurcsány Ferenc, amitől mindenki
más kénytelen sürgősen kármentő
üzemmódba kapcsolni.
Ilyenformán a pártok „megemlékezéseinek” korántsem fájó
hiánya is csak arra emlékeztet ben-

Március 15-e és október
23-a a politikai menetrend
fontos állomásaivá
váltak. Ennek nyilvánvaló
oka – az ünnepelt
események történelmipolitikai tartalmán túl –,
hogy egyrészt eleve
arra szocializálódtunk,
hogy ezeken a napokon
hosszú beszédeket
hallgassuk, másrészt
munkaszüneti napokról
lévén szó, ilyenkor lehet
tömegrendezvényeket,
nagygyűléseket,
demonstrációkat tartani

nünket, milyen monoton kiszámíthatósággal demonstrálják nemzeti
ünnepeink az ország végletes megosztottságát. S még ha naivitás is
lenne valamiféle sosem volt nemzeti egységet visszasírni, az egyáltalán nem magától értetődő, miért
nem érzi úgy a hivatalos Magyarország, hogy neki dolga lenne ezzel,
és esetleg illene valamilyen pártok
felett álló, az ország egészéhez szóló üzenetet is közvetítenie. Ha már
szó esett a politikai kalendáriumról: vajon miért van az kőbe vésve,
hogy a nemzet egységét megjeleníteni hivatott köztársasági elnök
leghangsúlyosabb megszólalásának szilveszter éjfélre kell esnie?
(Sólyom László tett ugyan kísérletet
ennek az arrébb tolására, de kevés
sikerrel.) Vajon miért nem érzi úgy
az államfő, hogy legalább a nemzeti
ünnepeken azzal kellene észrevétetnie magát, hogy az emelkedett
frázisokon túlmenően van mondanivalója is az ország számára?
A kérdés persze költői, hiszen
Áder János többször is tanúbizonyságát adta, hogy nem várhatunk
tőle a Schmitt Pál-inál nagyobb autonómiát. De érdemes eljátszani
a gondolattal, miről beszélhetne
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Magyarország köztársasági elnöke a koronavírus-járvány második
évében március 15-e kapcsán. Például arról, hogyan segít a kialakult
helyzet jobban értékelni a szabadságot, amiért eleinknek még küzdeniük kellett, mi viszont évtizedekig
magától értetődőnek tekinthettük.
De egyúttal mennyi dilemmát is
felvet a szabadságot illetően: egyrészt hogy meddig terjed az egyén
felelőssége mások védelmében,
másrészt hogy meddig mehet el
a kormányzat mások védelmére hivatkozva az egyén szabadságának
korlátozásában. S még ha nincs is
rövidre zárt válaszunk ezekre a dilemmákra, azt az egyet joggal várhatjuk el, hogy pontosan tudjuk,
miért kell időlegesen lemondanunk
a szabadságunkról – hogy a kormányzat tegye transzparenssé, milyen stratégia mentén cselekszik,
amikor ilyen mértékig avatkozik be
az életünkbe, és vállalja ezért az őt
megillető felelősséget.
A mai Magyarországon ez majdhogynem felforgató, de mindenképpen egyoldalú politikai véleménynek számítana a köztársasági
elnök részéről. Pedig ez az a minimum, aminek közös nevezőnek
kellene lennie a két oldal között, és
amit mindkettőnek el kellene várnia a mindenkori kormányzattól.
Amíg ez nincs így, addig nem sokat
értettünk meg elődeink szabadságküzdelmeinek üzenetéből. Addig
marad a külön ünneplés, a nemzeti
egység hiányának monoton és kiszámítható demonstrálása. És hogy
hova álljanak a belgák? Legfeljebb
mennek a wellnessbe.

Látlelet
K ALMÁR B ENEDEK

A

politikai elit is válaszút elé
kerül lassan, ahogy láthatóan a globális elmozdulások döntési kényszerbe
szorítják Magyarországot. Viszont
a magyar közéletben ma tapsot
arató nyugatellenes narratívák,
a demokrácia aláásása vagy a zűrzavaros helyzetek ajándék a torz
rendszerben hívőknek. De ezek
csak akadályozzák az országnak oly
szükséges stratégiai egyértelműség
kialakítását, a közös alapok megkeresését, a nemzet önmagára találását. Azt a végleges döntést gátolja,
hogy nincs visszatérés a nehezen
magunk mögött hagyott mérgező
konfl iktusokba. Ma már lelkesedés
és megkönnyebbülés nem érezhető a magyar politikában, mert úgy
tűnik, az esély a megtisztulásra
örökre elmúlóban van. A kormány
elfogadtatta a magyar néppel, hogy
a korrupció Magyarország része, és
ezzel együtt is kell élni. Még akkor is, ha ez destabilizálja az ország jövőjét, kiszolgáltatva idegen,
számunkra inkább veszélyt jelentő
érdekeknek. Ennek tükrében feltehető a kérdés: ma mit jelent magyarnak lenni? Milyen mélységekbe
kell lemerülni, hogy érezzük a dolgok kicsúszását a kezünkből, leszámoljunk a naivitásunkkal, és viszszatérjen a bátorság a cselekvésre?

A koronavírus előtti világ elmúlt. Véglegesen. Igaz, ennek az
időszaknak a főszereplői még porondon vannak. De az elmúlás szele
talán már megcsapta őket. A jövőt
tekintve pedig nagyon sok a bizonytalanság, és valótlanság lenne
azt állítani, fényes jövendő áll előttünk. Mint ahogy azt is megtévesztő volt belehazudni az emberek arcába a rendszerváltás idején, pár év,
és elérjük Ausztria életszínvonalát.

Nincs mindenható
állam, sem mindenható
vezető. Egyelőre
Magyarországon sem
Még mindig nem értük el. Ámde
akkor ezt sokan elhitték. A mostani, világjárvány okozta helyzetben
a már meglévő van veszélyben,
érezhetően növekvő stresszt kiváltva esetleges elvesztésük okán.
Az emberek hatékony válaszokat,
érdemleges politikai képviseletet
és cselekvést várnak a kormánytól,
mélyebb megértést a problémákra,
a járvány következményeinek sikeres kezelését. Viszont hatékony civil szervezetek híján, amelyek mély
társadalmi kapcsolatokkal, hálózattal rendelkeznek, egyértelmű-

en nyilvánvalóvá vált, a kormány
egyedül képtelen a helyzetet sikeresen menedzselni. Immár világos,
a kormány hatástalan, nehézkes
intézkedései, hogy csökkentse a vírus okozta tragédia mértékét, viszszavezethető a rossz kapcsolatára
a támaszt jelentő civil társadalommal. Ebből nyugodtan leszűrhető,
nincs mindenható állam, sem mindenható vezető. Egyelőre Magyarországon sem. Ellenben a járvány
kíméletlenül rámutatott az ország
egyensúlyhiányára,
hiányosságaira, kihangsúlyozva az elherdált milliárdokat, amelyek a kormány állandóan éhes kedvenceihez
áramlottak, áramlanak a mindennapi nehézségekkel küzdő emberek
megsegítése helyett.
Most itt tartunk. Valamint hiába írunk 2021-et, a vita jelenleg
mindig ott tart, Orbán Viktor vagy
Gyurcsány Ferenc, eltékozolva rengeteg értékes időt. De az is sokat
elárul az ország állapotáról, hogy
ma Magyarországon nincs olyan
ellenzéki párt, sem civil szervezet,
komoly társadalmi támogatottsággal, amely képes lenne eredményesen ellenőrizni a kormány lépéseit.
A világjárvány sok mindent megváltoztatott körülöttünk. A kérdés
az, ez a változás elősegíti-e végre
a nemzetben gondolkodást, vagy
marad a civakodás a fentebb említett két személy körül.

Nem tisztelt Lukács Csaba!
Régóta szerettem volna írni Önnek, nagyszer újságírónak tartottam még akkor, amikor a régi Magyar Nemzetnél dolgozott. Csodáltam a bátorságát amikor Nyíró József
hamvait Szőcs G.-val együtt, otthon akarták az anyaföldbe elhelyezni. Most örülök, hogy akkor nem írtam köszönő
levelet Önnek.
Amikor magát Magyar Hang-nak nevező orgánum
lapigazgatója lett, ahol magyarságot gyalázó, hazug,
nemzetellenes írásokhoz adja a nevét, akkor Önt nem
nemzettársamnak, hanem az erdélyi magyarság elárulójának, szégyenfoltjának nevezem. Mi késztette arra, hogy
ilyen mélyre süllyedjen?!!! A karrierizmus?!!! A magasabb
polcra vágyó gyarló emberi szándék?!!! A pénz?!!!! A sértettség valami miatt?!!!
Lapjának új neve: Hazug Hang. Időnként belenézek,
olyankor felfordul a gyomrom és magasabb lesz a vérnyomásom. Remélem, hogy nem az Orbán kormánytól
kapta a magyar állampolgárságát, ha mégis, adja vissza,
és kérje a Gyurcsány-bandától, a „haverjaitól”, akikkel
lepaktált.
Legutóbb „egy Puzsér Róbert nev sérült személyiség”
ontja, okádja gy lölettel teli balliberális, magyarellenes
propagandáját, ez az „egzaltált pojáca”.
Én, Erdélyben született magyartanárnőként csak azt
tehetem, hogy bocsánatot kérek Ön helyett erdélyi barátaimtól, akik most felháborodnak az Ön gyalázatos „hazug
hangja” miatt. Megkérem őket, hogy otthoni lapokban
írjanak lejárató cikkeket az Ön gyalázatos pályafutásáról,
hogy még mélyebbre süllyedjen, mint ahova Nyírő hamvait helyezték volna.
Nem tisztelettel,
L. E. nyugdíjas magyartanárnő, Debrecen
A levelet betűhíven közöljük
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adházy Ákos jókora gödröt ásott a nyírbogáti
Kölcsey utcában. Meg
is találta, amit keresett,
a bitumennel fedett úttest közvetlen közelében haladó gázvezetéket.
Persze a független országgyűlési
képviselő akár meg is spórolhatta
volna a lapátolást, hiszen itt is előírásszerűen jelzik a gázórákra helyezett kis műanyag táblák, hol halad a vezeték. Csakhogy ha tényleg
a jelzett helyen fut a cső, akkor bizony felmerül az ügyben a költségvetési csalás és a közokirat-hamisítás gyanúja. Talán nem véletlen,
hogy az utcában élő Tóthné Szabó
Éva szerint rendszeresen el-eltűnögetnek a vezetéket jelző, már
említett sárga műanyag táblák.
Az építkezés idején egyébként
eltűntek az asszony gyümölcsfái
és virágai, a munkálatokban elbontották a kerítése egy részét is.
Nyírbogáton ugyanis úgy épült ki
a szennyvízhálózat, hogy a vezetéket nem az eredeti nyomvonalra,
azaz a bitumenút közepére helyezték, hanem a burkolat mellé.
Igen ám, de az 1,7 milliárdos támogatásból megvalósuló projekt,
(Nyírbogát és Kisléta település
szennyvízelvezetése és tisztítása)
költségeit úgy kalkulálták ki, hogy
abban benne van a bitumenút felbontása és visszazárása. Ezzel jelentős, egyes becslések szerint
körülbelül 350–500 millió forint
körüli összeget spóroltak meg,
helybeliektől származó információink szerint ugyanis így történt
a kivitelezés a község területének
úgy 85 százalékán és a szomszédos
Kislétán is.
Nyírbogát–Kisléta-konferenciára mentem aznap, amikor a munkákat megkezdték. Még beszéltük
is itthon, nem biztos, hogy kocsival
be tudok jönni, mert fel lesz bontva az út, mire hazaérek. Hát nem
volt, a fák viszont ki voltak döntve
– emlékszik vissza az asszony.
Éva feljelentést is tett az ügyben, amihez igazságügyi szakértőt bízott meg, aki beszerezte
a beruházáshoz kapcsolódó öszszes dokumentumot, például az
építési naplót és a műszaki leírást.
Már ez a hat évvel ezelőtti jelentés
is tartalmazza, hogy „az engedélyezett beruházási terv szerinti
nyomvonallal nem egyezik meg
a ténylegesen kiásott, lefektetett
szennyvízvezeték
nyomvonala”. A szakértő megjegyzi azt is,
hogy a tervet ugyan megkapta, de
a módosult nyomvonal engedélye
nem áll rendelkezésére. Egy dokumentumot viszont odaadott neki
a nyírbogáti jegyző: azt a 2014-es
engedélyt, amely kötelezi a kivitelezőt, hogy kárpótolja azon lakosokat, akiknek kivágták a portájuk
előtt álló fákat. Éva feljelentését
elutasították, de a rendőrség megjegyezte, hogy a fakivágásra engedélyt adó dokumentum kapcsán is
„felmerültek törvénytelenségek”.
Az asszony két levelet is kapott
az eset jogi útra terelését követően
a település kormánypárti polgármesterétől, dr. Simonné dr. Rizsák
Ildikótól. Az elsőben a település
vezetője felszólítja Évát, hogy három héten belül helyezze át a telke
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Született
árokásók
A nyírbogáti szennyvízberuházás fu csa lepapí ozása
és a „f elmerül törvénytelenségek”

kerítését, mert Simonné érvelése szerint az az önkormányzati út
egy részén található. Két hónappal
később pedig többek között arról
írt a polgármester asszony, hogy
a leendő üzemeltető végig szakmai kontrollt gyakorolt a kivitelező
felett, valamint kifejezetten sérelmesnek nevezte, hogy Éva ellenzéki politikusokhoz és a hatóságokhoz fordult, nem pedig a térség
országgyűlési képviselőjét kereste
meg az ügyben, „aki tudna tenni
a település érdekeiért”. A Simonné
által említett fideszes honatya, akit
Évának keresnie kellett volna, nem
más, mint a polgármester asszony
férje, Simon Miklós.
egyébként
éppen akkor volt Nyírbogát polgármestere, amikor a Kislétával közös
szennyvízelvezető hálózatról szóló
szerződéseket aláírták. Simonné levelében azt is írta, hogy neki
nincs ráhatása a nyomozás folyamatára, arról viszont nem számolt
be, hogy Nyírbogát jegyzője miért
kezdeményezett ebben az időben
vagyonosodási vizsgálatot feljelentést tevő Tóthné Szabó Éva ellen.
A két levél mellett egy, a Nyírbogáti Tükör című lapban megjelent egész oldalas cikk is taglalja
a szennyvízberuházás ügyét. Ebben „született árokásókról” esik
szó, akik csak akadályozni próbálják Nyírbogát fejlődését, sőt lejáratják a települést a feljelentéssel
és a „sajtós mutyizással”, mindezt
„egy kis vélt politikai vagy egyéb
haszon reményében”. Évát ugyan
nem említi a cikk, de a beruházást
és annak kivitelezését megvédő
érvek szinte szóról szóra Simonné
neki írt levelét idézik.
Sem a polgármester asszony
levelében, sem a Nyírbogáti Tü-

Hadházy Ákos ásót ragadott.
Fecseg a mély
FOTÓ: HADHÁZY ÁKOS FACEBOOK-OLDALA

kör névtelen cikkében, sem pedig
a rendőrség feljelentéselutasításában nem szerepel azonban a kutatóárok szókapcsolat. Ami azért
érdekes, mert Seszták Miklós akkori
fejlesztési miniszter Tukacs István
MSZP-s országgyűlési képviselőnek adott írásbeli válasza szerint
a „kutatóárkos feltárás” a kulcsa
mindennek. A miniszter ezt írta:

Nyírbogáton úgy épült
ki a szennyvízhálózat,
hogy a vezetéket nem az
eredeti nyomvonalra, azaz
a bitumenút közepére
helyezték, hanem a burkolat
mellé. Igen ám, de az 1,7
milliárdos támogatásból
megvalósuló projekt
költségeit úgy kalkulálták
ki, hogy abban benne van
a bitumenút felbontása
és visszazárása is
„A társközművek (gáz- és vízvezeték) kutatóárkos feltárása során
kiderült, hogy a gázvezeték nem
az előzőekben említett módon
– a közműszolgáltatók által rendelkezésre bocsátott alaptérképek
és közműnyilatkozatok alapján –
előállított kiviteli tervben szereplő
helyen található.” Ebből pedig arra
jutott, hogy a szennyvízcsatornát
a tervezett útvonalon nem lehetett
megépíteni.

Erre hivatkozva szüntette meg
2016 februárjában a nyomozást
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága is. „A műszaki bejáráson
(kutatóárkos feltárás) megállapításra került, hogy a gázvezeték valós helyzete miatt új (módosított)
nyomvonalra
kellett
a szennyvíz-gerincvezetéket áthelyezni.” Ezt az állítást döntötte meg tavaly Hadházy Ákos, aki
leásott a szóban forgó területen,
és ott megtalálta az út mentén
futó gázvezetéket. Az ezúttal valóban elkészülő kutatóárok betemetése után pedig szerette volna
megtekinteni azt a jegyzőkönyvet,
amelyre hivatkozva a hatóságok
nem terjesztették ki a nyomozást
a beruházás teljes területére, azaz
Nyírbogátra és Kislétára. A NAV
azonban nem bocsátotta rendelkezésére a dokumentumot. Hadházy a látottak alapján feljelentést
is tett, ám a NAV arra hivatkozva,
hogy feljelentett cselekmény nem
bűncselekmény, elutasította azt.
Egészen pontosan a költségvetési
csalás ügyében kaszálta el a feljelentést, a közokirat-hamisítás
ügyét átette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányságra, a Bűnügyi Igazgatóság
Gazdaságvédelmi Osztálya pedig
feljelentéskiegészítést rendelt el
annak megállapításárára, hogy
történt-e bűncselekmény a hivatkozott jegyzőkönyv önkormányzati felhasználása során.
A Hadházynak írt rendőrségi válaszlevélben egyébként az
szerepel, hogy 2014. október 30án készült egy helyszíni bejárási
jegyzőkönyv, ebben pedig rögzítették, hogy hol helyezkedik el

az ivóvíz– és a gázvezeték. Majd
a hatóság adatgyűjtést folytatott,
amelynek során meghallgattak
egy műszaki ellenőrt és egy gépkezelőt, akik megerősítették a dokumentum valódiságát, és hogy az
alapján „gond nélkül le lehetett
fektetni a gázcsöveket”. A rendőrség és a NAV képviselői tehát
megküldött válaszok alapján nem
ástak újabb kutatóárkot Nyírbogáton. Viszont választ adtak arra,
hogy miért nem kapta meg ezt
a jegyzőkönyvet a kivitelezőtől az
igazságügyi szakértő. Íme az indok: „a módosított részletes helyszínrajztervnek nem képezte sem
részét, sem mellékletét a módosítást okozó körülményről készült
irat. Ezen jegyzőkönyv csak megalapozta, alátámasztotta a módosítás szükségességét”.
A helyszínbejárásról készült
jegyzőkönyvről a rendőrség azt
írja, hogy az valós, az igazságügyi
szakértő jelentése viszont így zárul: „az ingatlanok előtt megvalósult szennyvízvezeték az eredeti
tervtől eltérő nyomvonalon épült
meg. Az eltérésről engedély, megállapodás, vagy építési naplóban
tett bejegyzés nem áll rendelkezésemre. Tény, hogy a módosítással
a kivitelezés költsége csökkent”.
– Azt hallottam, úgy spórolnak
meg pénzt, hogy azt vissza lehessen osztani – bár nem tudom, hogy
ki által és minek. Nem lett úgy felbontva és visszaépítve az út, ahogy
az a szerződésben meg volt határozva, hanem csak kisebb mértékben, viszont ugyanazért a pénzért
– ez szerepel az ügy kapcsán abban
a bejelentésben, amelyet dr. Helmeczy László tett a Központi Nyomozó
Főügyészségen.
Kerestük az ügyben a térség kormánypárti képviselőjét és
a polgármester asszonyt is kérdéseinkkel, de nem válaszoltak.
A beruházás „alapcső-letételén” egyébként Seszták Miklós
mondta a beszédet, akinek a minisztériuma megvizsgálta a beruházást, és mindent rendben talált.
Az ünnepségen arról beszélt, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök ugyan
más programot szánt neki aznapra, de végül elengedte őt, hogy beszédet mondhasson Nyírbogáton.
– Üdvözöl is benneteket, mondta, hogy adjam át az üzenetét,
majd személyesen is meg fogom
ezt tenni, hogy ti viszontüzenitek
a köszöntést. Mert nagyon nagy
szeretettel emlegeti ezt a térséget! – anekdotázott a miniszter.
Vélhetően így van ezzel a komplett
Fidesz is, ugyanis 2008-ban a párt
minden parlamentben ülő tagja – így maga Simon is – az ellen
szavazott, hogy az Országgyűlés
megvonja Simon mentelmi jogát
egy korábbi költségvetési csalással kapcsolatos ügyben. Akkor
egyébként nem a szennyvízcsatornán, hanem a belvízelvezetőhöz kapcsolódó kiadásokon spóroltak. 2011-ben született jogerős
ítélet: volt, aki a vádlottak közül
letöltendő börtönbüntetést kapott,
más megúszta felfüggesztettel, az
elsőrendű vádlottnak, Simon Miklósnak még bíróság elé sem kellett
állnia.
ma egyébként a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke.

RIPORT

2021. MÁRCIUS 12–18.

GRIMM B ALÁZS

A

z ebéd utáni szieszta várható végére beszéltük
meg a találkozót. Fazekas
Zsolt négy gyermekével él
Szombathelyen: Renáta 13, Noémi
10, Kristóf 7, Zsolt 5 éves. A legidősebb fiú, a 14 éves Roland súlyos
állapota miatt egy Zala megyei autistaotthonban lakik.
nem tudja,
hogy meghalt az anyukája, lehet,
hogy ez így is marad, nem értené meg. A kisebbek tudják, épp túl
vannak az első sokkos időszakon.
Frontátvonulásos, erősen szeles az
idő, már régen ébren vannak, amikor megérkezem. A lányok a szobájukba bújtak, a fiúk a nappaliban
rajzfilmet néznek. Az időjárásra is
haragszanak kicsit, meg rám is,
mert nem mehetnek ki az udvarra
játszani.
Az öt gyermek édesanyja, a
42 éves Németh Anita alig egy hónapja, február elsején – a szüle-

valahová, mert lent, a szolgalmi út
alján nyitva maradt a kapu. Egy fáradt mosoly erejéig megbeszéljük,
hogy a hétköznapi világ pont fordítva működik, mint a hollywoodi
filmekben. A mozik biztos sikerének egyik receptje, ha gyerekek
és cuki kiskutyák is szerepelnek
bennük, a magyar főbérlők viszont
valószínűleg nem kedvelik az amerikai filmeket.
Zsolték nem álomvilágként
gondoltak a falusi életre, korábban éltek már vidéken. Tetszett is

Zsolt közgazdász, az volt a terv,
hogy ő végzi tovább a munkáját,
Anita főállású anya volt, a továbbiakban is maradt volna otthon.
–
biztosította a családi hátteret. Minden tekintetben. Zsolt sokat utazik építőipari vállalkozása
ügyeinek intézése miatt, nyilván
kell… vagy kellett volna valaki,
aki összefogja az egészet. Hogy
ne legyen idő megint elrévedni, az
egyik gyerek kinyitja a bejárati ajtót. – Nicsak, beszökött egy cica –
csodálkozik az apuka.

mutatkozik, Zsolt rengeteg felajánlást kapott gyerekfelügyeletre,
a srácok iskolába meg hazafuvarozására, de még azt is beosztották, hogy ki mikor segít takarítani
Fazekaséknál.
Az apuka éppen annyi pénzt keres, amennyiből meg tudnak élni.
A tavalyi évet nagyon megérezte
a vállalkozásuk, elfogyott a félretett pénzük. Sok a kiadásuk, az
iskola is fizetős, de a legnagyobb
gyerek, a 14 éves Roland ellátásáért
is 120 ezer forintot kell fizetni ha-
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is. Augusztus még messze, de már
most el kell kezdeni a keresést,
mert ahogy Zsolt mondja, itt, a határ szélén nincs nagyon sok albérlet.
Zsolt szülei már nem élnek,
a másik két nagyszülő Balatonfüreden lakik, ha tehetik, hétvégente
kölcsönösen látogatják egymást,
de nem tudnak a hétköznapok részei lenni.
Anita halálának nem volt előjele. Amikor hat évvel ezelőtt a legkisebb gyerekükkel, Zsoltival volt
várandós, terhességi toxémia ala-

Fazekas Zsolt és négy gyermeke.
Segítő kezekre várva
A SZERZŐ FELVÉTELE

tésnapján – agyvérzést kapott. Az
orvosok nem tudták megmenteni.
Előző nap együtt ünnepelt a család, aznap, a történtekkor Zsolt
a laptopján dolgozott, Anita éppen
almát evett.
– Egyik pillanatról a másikra
leesett a székről. Az arca lefitytyedt, a jobb oldala azonnal lebénult. Felsegítettem, leültettem,
kérdeztem tőle, mi a baj, de nem
tudott válaszolni. A bénulástól
képtelen volt nyelni, fuldokolni
kezdett. Azonnal mentőt hívtam –
idézi fel a történteket halk szóval,
erős önuralommal Zsolt. Az apuka
néhány óra múlva beszélt az intenzív osztály egyik orvosával, aki
azt mondta, az agytörzsnek, vagyis az agy létfontosságú szervekért
felelős részének olyan nagy része
bevérzett, hogy nem operálható.
Másnap az anyukát már gépi lélegeztetéssel tartották életben az orvosok, és közölték, a folyamat nem
visszafordítható, nincsen remény.
Az agyhalál aznap este beállt. Anita korábban többször azt mondta
férjének, hogy ha úgy alakul, szívesen lenne szervdonor. A szakemberek fél-fél tüdejét és a máját
átültethetőnek ítélték meg, ezért
az asszonyt egy napig mesterségesen életben tartották. A szerveit
szerdán három ember megkapta,
Anitát pedig levették a gépekről.
Zsolt azt mondja, nagyon büszke
a feleségére, aki a halálával három
életet is megmentett. Aztán a terveikről kezd beszélni. Ez egy bérelt
ház, ahonnan néhány nappal a felesége halála után költöztek volna
ki: a Szombathelytől 22 kilométerre lévő Gyanógeregyére. A 170 fős
falucskában találtak megfelelő albérletet, ahol kényelmesen elfértek
volna. A sok gyerekre tekintettel
egy viszonylag tágas házat kerestek, olyat, ahol nagy kert is van.
A négy gyerek, a nagy családdal
járó helyigény, valamint a két kutya miatt nem számítanak ideális
albérlőnek, nagy öröm volt, hogy
végül sikerült házat találni. Itt és
most a két kutyából csak az egyiket
látom, a másik éppen elcsavargott

Egyik pillanatról
a másikra
leesett a székről
Születésnapján kapott agyvérzést az ötgyermekes anya,
halálával három ember életét mentette meg
nekik, aztán bizonyos okok miatt
néhány éve mégis visszaköltöztek
a városba. A bizonyos okokról nem
esik szó. Mindenesetre ebben az
albérletben már több mint három
éve laknak.
Odaszalad apjához a kis Zsolt,
hívná játszani. – Még nem lehet,
nézzél addig, jó, Zsozsóka? – válaszolja az apuka a laptopon futó
rajzfilmre mutatva. A kisfiú szófogadóan mászik az íróasztalnál álló
székbe.
A család nem tervezte, hogy
Gyanógeregyén teljesen átáll a
gazdálkodásra, de állatokat akartak tartani. Megint jön egy gyerek,
súgja az apjának, hogy menjenek
ki az udvarra játszani. Most nem
lehet. Szóval Zsolték korábban már
tartottak tyúkokat, azok biztosan
lettek volna, meg ki tudja, még mi
minden. – A feleségem vidéken
nőtt fel, ő még megtanulta a családjától, hogyan kell egy tyúkot leforrázni, megkopasztani – mondja
maga elé révedve.

Agyvérzést kapott, másnap már
nem élt egy ötgyerekes szombathelyi fiatalasszony. Szerveivel
három ember életét mentették
meg. Férjének és a gyerekeknek
hamarosan ki kell költözniük a házból, amelyet bérelnek.
Nemcsak új otthonra, pénzügyi
támogatásra is szükségük volna,
mert tartalékaik sincsenek.

Anita halála után gyorsan viszsza kellett mondani a költözést,
a falusi életet az apa nem tudja
vállalni a gyerekekkel. Itt, Szombathelyen van segítsége, mint fogalmaz, „elég nagy közösségi segítség alakult ki körülötte” Anita
halála óta. A gyerekek Waldorf-iskolába járnak, azok meg többek
közt arról híresek, hogy a szülők is
aktívan részt vesznek a suli életében. Hogy mást ne említsünk, az
iskolát is a szülők festik ki. Összetartó közösség, ami most is meg-

vonta. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász felkarolta Zsoltékat,
a szervezet biztosítja az étkeztetésüket, a család a hét hat napján kap
meleg ebédet tőlük.
– És a vasárnap? – kérdem.
– Bőséges a menü, szokott maradni vasárnapra is, meg hát az
az egy nap megoldható – mondja
Zsolt. A párom főzött ránk, de most
már ez is rendben van. Illetve nincsen, de érti, ugye? – teszi hozzá.
Fazekaséknak leginkább anyagi
segítségre lenne szükségük. Meg
lakóhelyre. Az utolsó utáni pillanatban sikerült ugyan visszalépni
a bérlemény elhagyásától, de csak
augusztusig maradhatnak, utána
a tulajdonos eladja a házat. Addig kell találniuk másik albérletet,
olyat, ami – a segítségek miatt –
lehetőleg városon belül van, vagy
Szombathelyhez nagyon közeli, és
ahol a gyerekeknek lenne megfelelő tér. Renáta már kamasz, igényli
a külön szobát. És ugye olyan hely
kéne, ahová lehet vinni a két kutyát

kult ki a szervezetében. Ennek
egyik alaptünete a magas vérnyomás, amely nála a szülés után idővel normalizálódott. Anita halálát
követően az orvosok azt mondták
a kórházban, hogy az asszonynak
az utóbbi években vélhetően nem
volt állandóan magas a vérnyomása, de lehettek periódusok, amikor
felszökött. Viszont ez is csak hipotézis, mert nem voltak tünetei,
amelyek miatt indokolt lett volna
orvoshoz fordulnia.
A macska békésen alszik a kanapén, a nem elkódorgott kutya az
előszobában, a gyerekek továbbra
is „néznek”. Megint visszakanyarodunk oda, hogy a február elsején
történteknek nem volt figyelmeztető jele. És, hogy Anitának aznap
volt a születésnapja. Néhány nappal korábban közösen választották
ki az ajándékot: egy gyűrűt. Ami
azóta Renátáé lett. A gyerekek az
eltelt idő alatt átestek az első sokkon, egy picit már oldottabbak az
életkoruktól függően. Most a kisebbek fogadják a dolgot könnyedebben, ha lehet ilyet mondani, de
ez nyilván nem egy párhetes folyamat. Az iskola pszichológusi segítséget is felajánlott.
Ha kap pénzügyi támogatást,
akkor Zsolt az összeget tartalékolni szeretné, illetve félretenni
a gyerekek jövőjére. Pontosabban:
csak akkor felhasználni a pénzt,
ha az ő érdeküket, vagy az egész
családét szolgálja. Aki szeretné
támogatni a gyerekeket, az alábbi
számlaszámon teheti meg: Fazekas Renáta, 11773487-01775691.
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KÜLFÖLD

Míg Magyarországon március 4-én szigorú lezárásokat
jelentett be a kormány, addig
Belgiumban egy nappal később
enyhítésekről tájékoztatták
a lakosságot. A magyar adatok
nagyon aggasztó képet festenek
a közeljövőről, a belga számok
azonban rendkívüli bizakodásra
adnak okot.

ARATÓ LÁSZLÓ (B RÜSSZEL)

A

fertőzöttek száma ugyan
naponta
meghaladja
a kétezer főt Belgiumban, de őket legalább
negyvenezer teszt alapján szűrik
ki. Vagyis a mintavételeknek alig
6,5ászázaléka pozitív, miközben
Magyarországon 18–20 százalék
körüli ez az adat. A belga kórházakban ápoltak száma egyenletesen csökken, ahogy a halálozási
adatok is. Az elmúlt egy hétben
hétnapos mozgóátlaggal számolva
naponta 25 halálos áldozata volt
a koronavírusnak, és már hosszú
hetek óta 30 alatt van ez a szám.
Pedig egy éve minden éppen
fordítva volt. Az első hullám nagyon sok ember életét követelte,
március eleje és június vége között közel 10 ezer belga veszítette életét. Mára több mint 22 ezer
áldozata van a koronavírusnak
Belgiumban, ami lakosságarányosan a világ egyik legrosszabb
adata. A járvány tavalyi berobbanása minden képzeletet felülmúlt.
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Miért nincs Belgiumban
harmadik hullám?
Az első halálos áldozatot március
10-én jegyezték fel, húsz nappal
később már 233, április 8-án pedig – ez volt a járvány csúcsa – 322
ember vesztette el életét egyetlen
nap alatt a Covid–19 miatt.
De vajon mi történhetett? A legvalószínűbb, hogy a járvány gyors
belgiumi terjedésében a február
végi egyhetes iskolai szünetnek
volt nagyon nagy szerepe. Több
tízezer belga ment síelni az osztrák
és az olasz síparadicsomokba, ahol
– mint utólag kiderült – ekkor már
nagyon sok volt a megbetegedés.
Az első belga betegek is azok közül
kerültek ki, akik innen tértek viszsza. Katasztrófát okozott, hogy sok
hazatérőnek az első dolga az volt,
hogy meglátogatta a hozzátartozóit
az idősek otthonában. A belga koronavírus-áldozatok fele ezen gondozási központok lakói közül került
ki. Ne feledjük, az európai szintű
lezárásokig ekkor még két hét volt
hátra, ez idő alatt nagyon sokan
megfertőződtek úgy, hogy még alig
tudtunk valamit a vírusról.
Nos, ezt a helyzetet nem akarták még egyszer átélni a belgák. Így
amikor a második hullám megérkezett, és október közepén ismét
ijesztő mértékben nőtt a fertőzöttek száma, szigorú korlátozásokat

Egy belga vendéglős
„Üzlet eladó” felirattal
a kezében, a bárok és éttermek
bezárása ellen tiltakozva, 2021.
február 5-én. Nagy árat fizetnek
FOTÓ: REUTERS/JOHANNA GERON

léptettek életbe, amelyek közül sok
még jelenleg is tart. A maszkviselés
már akkor – és azóta is – mindenhol kötelező volt, de tulajdonképpen az élelmiszerboltok, bankok és
gyógyszertárak kivételével mindent
bezártak. December elején kinyithattak az üzletek, a múzeumok,
február elején pedig a fodrászatok.

Szétesőben az európai
vakcinaegységfront
Egyre több a külön utas ország, Brüsszel bukdácsolásán pedig
ismét Kína és Oroszország nyer
STIER GÁBOR

E

gyik fiaskót követi a másik az Európai Unió járványellenes fellépésében.
Pedig ebben a kritikus
időszakban Brüsszel igazolhatta
volna a közös fellépésben, a szolidaritásban rejlő erőt. Ehelyett
az elmúlt egy évben bebizonyosodott, hogy az éles helyzetekben
sokszor felülkerekedik a nemzeti egoizmus. A tavaly tavaszi fejre állás után Brüsszel a vakcina
gyors fejlesztésével és gyártásával,
illetve beszerzésével helyreállíthatta volna megfakult renoméját,
ám a kezdeti egység egyre inkább
felbomlik. Már az is kissé érthetetlen, miért buktak meg a fejlesztésben olyan gyógyszeripari
nagyhatalmak, mint Franciaország
és részben Németország, a gyártás
megoldásáról már nem is beszélve.
Még mindig menthető lett volna
a helyzet, ha az EU ki tudja használni piaci előnyét, de a beszerzés
is jóval lassabb a kelleténél.
Kezdetben Brüsszel még a kemény fellépéssel, fenyegetéssel
próbálta megfékezni a közös vakcinapolitikából kikacsingató Orbán

Az Európai Unión belüli szolidaritás már tavaly év elején
sem volt igazán erős, jól emlékezhetünk a lélegeztetőgépek
és a maszkok beszerzése körüli
csatákra. Egy ideig úgy tűnt, hogy
a vakcina közös beszerzésével
Brüsszel kiköszörüli ezt a tekintélyén esett csorbát. De ez sem
sikerült. Az oltóanyag szállításának lassúsága miatt egyre több
ország jár külön utakon, és az EU
bukdácsolásán ismét Kína
és Oroszország nyer.

Viktort, ám miután már a németek
is elkezdtek tárgyalni az oroszokkal, nyilvánvalóvá vált, hogy az
eredeti elképzeléseket fel kell adni.
Egyre több politikus hangoztatja,
hogy egy ország nem függhet csak
az uniós beszerzésektől. De az új
realitásokhoz igazodva változott
az Európai Unió hozzáállása is. Míg
nem is olyan régen még az utazásokból kizárással fenyegették azokat, akiket az orosz vagy kínai vakcinával oltottak be, addig a minap
Thierry Breton belső piacért felelős
európai biztos már teljesen rend-

ben lévőnek nevezte, ha az Európai
Unió tagországai meg akarják vásárolni a Szputnyik V vagy a Sinopharm oltóanyagokat. Breton értelmes lépésnek nevezte, ha valamely
uniós tagország különböző forrásokból szerez be oltóanyagokat.
Jegyezzük meg, Breton nem is
mondhat mást, hiszen azzal megsértené a WTO szabályait, de példák során láthatjuk, hogy a szabad
kereskedelem szabályait a nyugati
országok is felrúgják, ha érdekeik
úgy kívánják. Az EU a szükséghelyzetben egyértelműen feladni
kényszerül a kínai és orosz vakcina
kiszorítását célzó politikáját. Azzal nyugtatják magukat – ezt tette
Thierry Breton is –, hogy az orosz
és kínai vakcina beszerzése csak
csepp a tengerben, és nagy menynyiségben csak az Európai Unió és
az Egyesült Államok képes ellátni
vakcinával a világot. A legtöbb ország ugyanis nem képes a tömeges előállításra. Ahogy Christian
Ehler, a CDU európai képviselője
a külön utas osztrák–dán vagy visegrádi beszerzési kísérletek kapcsán fogalmazott a Focus német
magazinnak, ez csak a szegények
koalíciója,
nincsenek
komoly

De ami talán a legfontosabb volt,
hogy szinte nullára csökkentették
annak az esélyét, hogy az ember
másokkal kapcsolatot tartson. Egy
család – jelenleg is – csak egyetlen embert, ugyanazt a személyt
fogadhatja az otthonában rendszeresen. Ha valaki egyedülálló, akkor
két emberhez van „joga”. Családi, baráti partik, összejövetelek,
ünnepségek kizárva. Ha ez mégis
megtörténik, és ki is derül, akkor
súlyos büntetést kell fizetni, jelenleg 700 eurót egy résztvevőnek és
4000 eurót a házigazdának, szerve-

gyártási kapacitásaik, és amíg
a nagyok együttműködnek, addig
az európai vakcinastratégia működik. Ezekből a szavakból is kiviláglik, hogy a lényeg az üzlet, és
az Brüsszel szerint a megbicsaklás
ellenére működik.
Aggódik ugyanakkor, és komoly politikai kihívásnak tartja az egység felborulását, a külön
utas nemzeti beszerzéseket Ehler
frakciótársa, az Európai Néppárt
EP-frakciójának egészségügyi szóvivője, Peter Liese. S ha figyelembe
vesszük, hogy az európai sajtóban már majdhogynem általánosak az Orbán Viktoréhoz hasonló
megállapítások, akkor a német
képviselő aggódhat is. A járvány
és annak elrontott kezelése felerősíti a széttartó tendenciákat, és
a vakcinabeszerzések kapcsán két
nagy csoport is kirajzolódik a Berlin–Párizs-tengellyel
szemben.
Az egyik Ausztria és Dánia körül
formálódik. A két ország közös
oltóanyag-fejlesztéséről
tárgyal
Izraellel, de Sebastian Kurz gyártana orosz vakcinát is. Az osztrák
kancellár indoklása szerint országa
nem függhet csak az EU-tól, sza-

A járvány és annak
elrontott kezelése felerősíti
a széttartó tendenciákat,
és a vakcinabeszerzések
kapcsán két nagy csoport is
kirajzolódik a Berlin–Párizstengellyel szemben

zőnek. Persze mindig vannak olyanok, akik megszegik a szabályokat,
emlékezzünk csak arra a házibulira, amely Szájer József jelenléte és
távozása miatt vált világhírűvé.
Ugyancsak előírás volt, hogy házon kívül, a szabadban, maszkban,
távolságtartással, négy felnőttel
lehet kapcsolatot tartani. A mostani enyhítéseknek köszönhetően
ez a szám felment tízre. Amikor
pedig januárban szerte Európában
elterjedtek az új variánsok, akkor
a belgáknak azonnal megtiltották
a nem alapvető fontosságú, nemzetközi utazásokat. És ez alól nem
voltak olyan kivételek, mint ahogy
például Magyarország a V4-ek
polgárait mentesítette a beutazási
korlátozások alól.
Ha csak az idei számokat veszszük figyelembe, akkor több mint
hatezer magyar áldozatról kell beszámolnunk, romló adatok mellett,
miközben idén kevesebb mint ezer
belga hunyt el ebben a betegségben.
Természetesen Belgiumban is
elégedetlenek az emberek a szigorú lezárások miatt, rendszeresek
a tüntetések, szeretnék visszakapni
a régi életüket. A most bejelentett
enyhítések már erre is adnak némi
reményt: ha nem romlik a helyzet,
és a tervek szerint folyik a lakosság
beoltása, akkor májusban nyithatnak az éttermek, a fitnesztermek,
a sportpályák stb. A szigorú lezárásoknak tehát van értelme, ugyanakkor megvan az ára is. A belga állam
hónapok óta fizeti az állásukat és/
vagy jövedelmüket vesztett emberek fizetésének hetven százalékát.

vai pedig egyértelműen Brüsszel
vakcinapolitikájának kritikájaként,
a bizalmatlanság jeleként értékelhetők. E duóhoz csatlakozás lehetősége felmerült Hollandiában
is – ahol egyébként a többség már
a Szputnyik V-t is elfogadná –, és
már csak a svédek hiányoznak ahhoz, hogy ismét összeálljon a költségvetési tárgyalások során az erejét megmutató, úgynevezett fukar
négyek koalíciója.
A másik ilyen csoport az egyre több kérdésben külön úton járó
V4-ek. A vakcina kérdésében először senki nem követte az orosz és
kínai oltóanyagot is beszerző Orbán
Viktort. Sőt, a lengyelek kijelentették, hogy csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinákkal beoltottakat
engedik be. Szlovákia is elvetette
a Szputnyik V beszerzését, és a csehek is ragaszkodtak az EMA által
jóváhagyott vakcinákhoz. Az egyre
tragikusabbá váló járványhelyzet
azonban felülírta ezt az alapvetően politikai indíttatású hozzáállást.
Szlovákiába – magyar közbenjárásra – azóta már meg is érkezett
az első 200 ezer dózis a 2 milliós
megrendelésből, Csehország pedig
intenzíven tárgyal mind az orosz,
mind pedig a kínai beszerzésről.
A lengyelek azért itt még nem tartanak, ám a Sinopharm esetleges
beszerzéséről már ők is tárgyaltak.
Közben meglepő módon felgyorsult a Szputnyik V engedélyezési
eljárása az EMA-nál, Németország
és Olaszország pedig az orosz oltóanyag gyártását is szervezi.
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Kormányválság
az orosz vakcina miatt
M AJLÁTH RONALD

S

zlovákiában a helyzet
rendkívül válságos, és ez
nem csak a világjárvány
szempontjából igaz. Ezért
fontos, hogy a kormány kifejezze,
tisztában van a helyzet súlyosságával – jelentette ki a héten Zuzana Caputová szlovák államfő. Szerinte a kormánynak képesnek kell
lennie az önrefl exióra és bizonyos
mértékű önkritikára is. Caputová
annak kapcsán beszélt erről, hogy
múlt héten északi szomszédunknál
ismét kormányválság állt elő, aminek egyelőre nem látni a végét.
Habár
Szlovákiában
eddig
sem működött zökkenőmentesen
a négypárti koalíció, a mostani
konfl iktus jóval súlyosabb, mint az
előző, amelyet az abortusz szabá-

lyozása váltott ki még tavaly. Ezúttal ugyanis a katasztrofális járványügyi adatok vezetettek töréshez,
aminek csak egyik jelzőszáma,
hogy Szlovákiában már nyolcezren
haltak meg a fertőzés következtében. Míg a szlovák kormány korábbi csodafegyvere, a tömeges tesztelés a járvány első hullámakor jól
szerepelt, addig mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy az óvintézkedéseket is komolyabban kellett volna
venni múlt év végén. Így állt elő az
a helyzet, hogy januárra és februárra a koronavírus miatti lakosságarányos halálozások és kórházban ápoltak tekintetében Szlovákia
a világ legrosszabb helyzetben lévő
országai közé került.
A vita kezdetben a miniszterelnök, Igor Matovic és gazdasági minisztere, Richard Sulík között zaj-

lott – aki egyben a Szabadság és
Szolidaritás (SaS) nevű párt elnöke
is –, mert teljesen más stratégiával
álltak volna neki a járvány kezelésének. Tovább rontotta a helyzetet, hogy időközben egyre több
panasz merült fel az egészségügyi
tárca munkájával szemben, ami
egyébként Matovic pártjának, az
Egyszerű Emberek és Független
Személyiségek (Ol’aNO) kezében
van. Az sem sokat segített, hogy
az egészségügyi miniszter, Marek
Krajcí végül beismerte a hibáját,
mert ekkor már a többi koalíciós
párt menesztette volna a politikust
a tárca éléről.
Az igazán érzékeny ütést azonban az orosz Szputnyik V vakcinák
beszerzése jelentette a kormánynak. Ismert, a legkisebb koalíciós
párt, Az Emberekért februárban

egy parlamenti szavazáson nemet
mondott az orosz oltóanyag beszerzésére, mivel szerintük csak
az uniós szervek által jóváhagyott
vakcinával biztonságos az emberek
oltása. De nem csak a jobboldali liberális pártnak voltak fenntartásai
az orosz oltóanyaggal szemben.
A SaS részéről geopolitikai aggályok is felmerültek, mert szerintük egy ilyen vásárlás Moszkva felé
orientálná az országot.
Mindezek után villámcsapásként érte a koalíciós partnereket,
hogy Matovic egyszer csak közölte, megérkezett az első szállítmány
a Szputnyik V vakcinából, amelyből
összesen 2 millió adagot rendeltek.
A bejelentés nemcsak azért volt
meglepő, mert Matovic hetekkel
korábban még kételkedett az orosz
oltóanyag hatásosságában, hanem
azért is, mert ezzel világossá vált,
hogy a kormányfő a parlament
megkerülésével szerződött az oroszokkal. Csak tetézte a bajt, hogy
a miniszterelnök még Ukrajnával is
összerúgta a port egy szerencsétlen
kijelentése miatt: mikor Matovicot
egy rádióműsorban arról kérdez-

Teljesen átalakítja a hadászatot
a mesterséges intelligencia
A nagyvállalati vezet kb l álló szakbizottság azt kéri Joe Bident l, hogy utasítsa vissza az önm köd
fegyverrendszerek tilalmát szorgalmazó kezdeményezéseket
B ALOGH ROLAND
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a a csapatainkat nem
szereljük fel mesterséges
intelligenciával
(MI) bíró eszközökkel,
akkor alulmaradnak a csatamezőn. Amennyiben az Egyesült Államok nem tartja a lépést Kínával,
úgy 2030-ra elveszítheti katonai,
technikai világelsőségét – nagyjából így lehet összefoglalni azt a 756
oldalas jelentést, amelyet az MI
harcászati alkalmazási módszereiről, fejlesztési irányairól készített
a Fehér Ház és az amerikai kongresszus számára egy erre felkért
szakértői bizottság. A Google egykori feje, Eric Schmidt vezette testület nyomatékosan azt ajánlja az új
elnöknek, Joe Bidennek, hogy utasítson vissza minden mesterséges
intelligenciával működő autonóm
fegyverrendszer globális betiltására vonatkozó kezdeményezést. Úgy
vélik ugyanis, hogy Kína és Oroszország amúgy is fittyet hányna egy
ilyen egyezményre. S miközben
Amerika és szövetségesei lemaradnának a fejlesztésekben, Pekingnek
és Moszkvának nem lennének emberi jogi aggályai a fegyverek bevetésével kapcsolatban.
A többek között Obama és Trump
volt helyettes védelmi államtitkárát, a Google és a Microsoft mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegeinek vezetőit, valamint
az Oracle és az Amazon vállalatok
irányítóit tömörítő testület arra
figyelmeztet, hogy az MI-technológia már rövid távon is alapvetően
alakítja át a hadviselés eddig me-

netét. Mesterséges intelligenciákat, okosprogramokat szerintük
a hadászat minden szektorában
– nemcsak gyakorlatokon, hanem
élesben is alkalmazni kell. Leszámítva a nukleáris fegyverzetet,
amelyet továbbra is kizárólagos elnöki hatáskör alatt kell tartani, és
mindent meg kell tenni azért, hogy
meggyőzzék az oroszokat és kínaiakat is arról, ők is így tegyenek.
Hogy a kérdés egyre aktuálisabb,
azt jól mutatja, a február végén
Abu-Dzabiban megtartott Idex2021 fegyverkiállításon az önműködő fegyverrendszerek – drónok,
harci járművek – vitték a prímet.
A gyártók között pedig Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek,

A légierő egyik katonája járőrözik
a Ghost Robotics vállalat
Vision 60 robotkutyájával
egy 2020. szeptemberi
hadgyakorlaton a nevadai
Nellis légibázison
FOTÓ: US AIR FORCE/CORY D. PAYNE

Dél-Afrika vagy épp Észtország is
feltűnt.
A bizottság sok ajánlást fogalmazott meg a Fehér Ház és a Pentagon
felé. Így például azt, hogy 2026-ra
a jelenlegi duplájára, azaz 32 milliárd dollárra emeljék a nem védelmi
célú mesterséges intelligencia fejlesztésre szánt éves költségvetési
keretet. A védelmi tárcánál pedig
az MI-technológiára szánt 1,5 milliárdos forrást 2025-re 8 milliárdra

tornázzák fel. A javaslatok között
szerepel az is, hogy az amerikai hírszerző szerveknél fel kell gyorsítani
az ez irányú technológiák alkalmazását, a szakterület iránt érdeklődő
közszolgák számára pedig külön
egyetemet kell létrehozni.
– Mi ezt ébresztőnek szántuk
– mondta a katonai fejlesztésekre
szakosodott amerikai C4ISRNET
portálnak az elkészített dokumentumról az Oracle igazgatója, Safra
Catz. Azt persze nem lehet mondani, hogy az amerikai haderő eddig homokba dugta volna a fejét.
Három éve hozták létre a jövőbeli katonai képességekért felelős parancsnokságot, amely az MI
katonai-stratégiai döntések fel-
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ték, mit ajánlott az oroszoknak az
oltóanyagért cserébe, ő viccelődve
annyit válaszolt, hogy Kárpátalját.
Az ukránok azonban véresen komolyan vették a kormányfő kijelentését, ezért Matovic bocsánatkérésre kényszerült.
A szlovákiai belpolitikai káosz
súlyosságát mutatja, hogy két koalíciós párt most már a kormány
radikális átalakítását követeli, de
olyanok is vannak, akik szerint
közel a bukás. És hogy a szlovák
kormányfő helyzete még ennél is
nehezebb legyen, ma már a saját
pártjában is egyre többen gondolkodnak egy Matovic nélküli kormánykoalícióban.
A miniszterelnök persze jól
tudja, hogy a kisebb pártok aligha
mennének el a falig, vagyis addig,
hogy kilépjenek a kormányból,
a közvélemény-kutatások szerint
ugyanis most a Peter Pellegrini-féle Hlas – SD (Hang – Szociáldemokrácia) nyerné a választásokat.
Így pedig valószínűleg mégis csak
Matovicra hárul majd a feladat,
hogy kivezesse az országot a válságból.

gyorsításában játszott szerepét is
vizsgálja. De Pathfinder néven saját MI-rendszert állított hadrendbe az Észak-amerikai Légvédelmi
Parancsnokság, a NORAD is, hogy
ennek segítségével szűrje ki a légtérre leselkedő potenciális fenyegetéseket.
A szakemberek szerint ugyanakkor a washingtoni törvényhozásnak még gyorsabban kell lépést
tartania a kihívásokkal, mert minél
tovább halogatják a döntéseket,
annál jobban lemaradhat riválisaitól. A jelentés szerint az Egyesült
Államoknak le kellene szűkíteni
Kína önálló mikrocsip-fejlesztési
képességeit, ennek érdekében pedig jelentős adókedvezményeket
kellene adnia az Amerikában csipeket gyártó cégeknek. Növelni kell
a kutatók elcsábítására tett erőfeszítéseket, és Kínából is meg kell
próbálni elszívni a szakembereket.
Technológiai exporttilalmat kell
kivetni Kínára, így lehetne megakadályozni, hogy az ázsiai óriás
a megszerzett eszközöket lemásolva, továbbfejlesztve ne tudjon
csúcstechnológiát importálni. Nem
sokkal korábban egyébként Biden
37 milliárd dolláros támogatást
ígért a hazai csipgyártóknak, vagyis vélhetően ő is hasonlóan gondolkodik.
Az MI-technológiák harcászati alkalmazásának vannak komoly
ellenzői is. „Ez egy megdöbbentő és ijesztő jelentés, amely olyan
fegyverek elterjedéséhez vezethet,
ahol a gépek önállóan dönthetnek
arról, kit öljenek meg. A terület
számos vezető tudósa figyelmeztetett az ezzel kapcsolatos veszélyekre, a kormányok mégis folytatják a fejlesztéseiket” – adott
hangot aggodalmának Noel Sharkey
professzor. A Campaign To Stop
Killer Robots (Kampány a gyilkos
robotok leállítására) nevű szervezet BBC-nek nyilatkozó szóvivője
szerint az önműködő fegyverek
használata a nemzetközi jog súlyos
megsértéseihez fog vezetni.
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Az elfelejtett
forradalom
A harag és az elégedetlenség nem múlt el,
a tüntetések azonban kifulladtak Belaruszban,
ahol a hatalom ismét magabiztosnak érzi magát
Fél évvel az országot felbolygató több százezres tüntetések után Belarusz csendes.
Az ellenzék ugyan még abban reménykedik, hogy Aljakszandr Lukasenka tavasszal
lemond, az elnöknek azonban esze ágában sincs távozni. Újra magabiztos, mint régen,
és már a hatalmi átmenet felgyorsításáról Vlagyimir Putyinnak tett ígéretét is elfelejtette.

N

éhány napja a belarusz különleges
egységek rajtaütöttek egy társaságon, amely az elmondásuk szerint
éppen sasliksütéshez készülődött. Csakhogy az omonosok (rendőri erők)
megtalálták náluk az ellenzéki tüntetések
szimbólumának számító fehér-piros-fehér
zászlót, és emellett egy, a jelenlegi belarusz
nemzeti lobogó színeibe öltöztetett bábut.
A 25 nyugdíjas télbúcsúztatóra jött össze
a Mologyecsno mellett a szabadban, és az
ilyenkor szokásos szalmabábu helyett tiltakozásuk jeléül Lukasenka figuráját akarták
elégetni. A társaság egyik tagját rosszullét miatt a mentő vitte el a rendőrségről,
a többiek az ítéletükre várnak. Egy 25 fős
tiltakozás manapság komolynak számít, és
el sem hinné az ember, hogy fél éve még
mindennaposak voltak Minszkben a százezres tüntetések.
Ám hogy ilyenek voltak, azt igazolja,
hogy a hatóságok a fényképek és videofelvételek alapján módszeresen azonosítja az
őszi tüntetések résztvevőit, és viszi be őket
kihallgatásra. Örülhet, aki pénzbírsággal
megússza, és nem bocsátják el a munkahelyéről, vagy kap letöltendő börtönbüntetést. A rendszer eltökéltségét jelzi a Tut.by
újságírója Katerina Boriszevics és a minszki
sürgősségi kórház egyik orvosa, Artjom Szorokin elleni per is. A hatalom most boszszút áll a kétes körülmények között a fogházban elhunyt tüntető Raman Bandarenka
halálának körülményeit feltárt újságírón
és a sürgősségi kórház orvosán. Miközben
a propaganda azt állította, hogy a tiltakozó
alkoholmérgezésben halt meg, és a hatóságoknak ehhez nem volt közük, addig ők
a vérében lévő minimális alkoholszinttel
ennek az ellenkezőjét igazolták. A hatalom
mindent megtesz annak érdekében, hogy
elvegye az elégedetlenek kedvét az utcai
tiltakozásoktól. Ezt figyelembe véve szigorították a büntető törvénykönyv politikai
tiltakozásokra vonatkozó passzusait. Így
például az eddiginél keményebb ítélet vár
a nem engedélyezett tüntetéseken részt vevőkre, a nem jóváhagyott szimbolikát – ide
tartozik a fehér-piros-fehér zászló és a történelmi címer is – használókra vagy azokra,
akik állami tisztséget betöltőkkel szemben
tiszteletlenül lépnek fel.
Már ebből is látszik, hogy a hatalom újra
magabiztosságot sugároz. De ez volt az üzenete Lukasenka Szocsiban tett látogatásának is. A Putyinnal folytatott tárgyalásokról
vajmi keveset tudunk, ehelyett elárasztották
a médiát a két elnök közös síelésének képei.
Az ellenzék közben azt kommunikálja, hogy
Lukasenka márciusban távozik, és minden
megváltozik. Szvjatlana Cihanouszkaja előbb
egy interjúban elismerte, a tiltakozások ki-

fulladtak, majd mindenkit biztatott, hogy
tavasszal újra kezdik az utcai demonstrációkat. Ezután a Bild am Sonntagnak már
arról beszélt, hogy növelni kell a nyugati
nyomást Lukasenka rezsimjére, és az minden bizonnyal megroppan e súly alatt. Azt
is belengette, hogy tavasszal hazatér, mire
a belarusz hatóságok nemzetközi körözést
adtak ki ellene. Az ellenzéki koordinációs tanács elnökségének tagja, Pavel Latuska
ugyanitt a rendszer teljes gazdasági elszigetelését sürgette, és Cihanouszkajához
hasonlóan szintén tavaszra ígérte a döntő
csatát. Ugyanakkor az egykori diplomata elismerte, hogy Európa nem kész a szakításra
Lukasenkával. A jelenlegi, a tavaly augusztusi választások meghamisításában érintett hivatalnokok elleni személyes szankciókat kozmetikázásnak és hatástalannak
nevezte. S valóban, Lukasenka rezsimjére
a legnagyobb csapás az volt, hogy elvették
Minszktől a jégkorong-vb rendezési jogát.
De az sem fogja Minszket térdre kényszeríteni, hogy nem ismerték el Lukasenka fia
megválasztását a nemzeti olimpiai bizottság élére, s ha esetleg az ellenzék és néhány
skandináv politikus kezdeményezésére kitiltják az Eurovízióról Belaruszt.
Egyelőre semmi jel nem mutat arra, hogy
Lukasenka és köre feladná a pozícióit. Sőt!
Vontatottan halad a beígért alkotmányreform előkészítése is, és bár tényleg voltak
arra utaló jelek, hogy tavasszal Lukasenka
hátrébb lép, most mintha a hatalmi átmenetről is elfeledkezett volna az elnök. Persze ezen ne lepődjünk meg, hiszen mindig
így tesz, amikor magabiztosnak érzi magát.
Ilyenkor indul be a hintapolitika, így most
a rendszer nyugatos szárnya aktívan keresi
a megegyezés lehetőségeit a Biden-adminisztrációval és Brüsszellel. Közben Lukasenka a Putyinnál tett látogatása után egy
általában jól értesült Telegram csatorna
szerint az őt felhívó, és a hatalomátadás
befejezésére rávenni akaró Dmitrij Medvegyevnek keresetlen szavak kíséretében állítólag azt mondta, hogy neki Moszkva ne
parancsolgasson, először inkább a saját
portáján tegyen rendet, s csak azután osztogassa a tanácsait. Az orosz belpolitikában
tapasztalható turbulencia most kétségkívül
Lukasenka kezére játszik, a belarusz elnök
jövője azonban ettől függetlenül alapvetően
Moszkvától függ. A belarusz helyzet hosszú
távú normalizálása a Kreml érdeke is, és ez
elképzelhetetlen egyfajta hatalmi átmenet
nélkül. E forgatókönyvek egyikében sem
szerepel azonban, hogy egy váltás Cihanouszkajáékat hozná helyzetbe. Ez ugyanis
a Kreml gyengeségének jele is lenne.
Kép: Reuters, szöveg: Stier Gábor
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Katerina Boriszevics újságíró
és Artjom Szorokin orvos
a minszki bíróság előtt
2021. március 2-án.
Nagyon veszélyesek
lehetnek
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 Monumentalitás és
pusztulás kéz a kézben jár.
Az egykori Sertésvásárcsarnok
a Ferencvárosban
FOTÓK: VÉGH LÁSZLÓ

FICSOR B ENEDEK – MAKRAI SONJA

T

alán a romok árulják el
a legtöbbet egy városról.
Különösen a szögesdróttal és omladozó kőfalakkal körülvett, magukra hagyva
pusztuló épületek, amelyek egykor
nélkülözhetetlen szerepet töltöttek be a település életében, mára
azonban egyetlen értékük maradt
csupán, a telek, ahol az összedőlésre várnak. Monumentalitás és
pusztulás kéz a kézben jár ezeken
a területeken, néha ellenállhatatlan
szépséget kölcsönözve az elmúlásnak. Ez az érzés keríti hatalmába az
embert, ha belép az egykori Sertésközvágóhíd csarnokába. A Gubacsi
út és a Koppány utca sarkán álló
épület nincs még száz éves – 1932ben adták át –, mégis mintha ókori maradványok magasodnának
a külső-ferencvárosi pusztaságban. A sertésvásárnak otthont adó
létesítmény Georg Simmel német
filozófus sorait idézi: az építészeti
alkotás a szellem győzelme a természet felett, a rom pedig a természet bosszúja a rajta erőszakot
elkövető szellemen.
A Sertésközvágóhíd is egyike
azon telkeknek, amelyeket a Ferencváros rozsdaövezeti akcióterületként fejlesztésre javasolt a kormány számára. A tavaly tavasszal
bejelentett kormányzati lakásprogram eredetileg éppen az ilyen funkciótlanul pusztuló területek revitalizációját célozta, a rozsdaövezetek
életre keltésével, enyhítve Budapest
lakhatási válságán. A lendületesen
indult projekt azonban néhány hónap után megfeneklett, a főváros
és a rehabilitáció szempontjából
jelentős potenciállal bíró kerületek
azóta is várják a kormány döntését.
Könnyen elképzelhető, hogy hiába
várnak, hiszen amikor Orbán Viktor
miniszterelnök tavaly októberben
bejelentette az új lakásokra vonatkozó áfakedvezmény kiterjesztését,
a rozsdaövezeti fejlesztés elvesztette vonzerejét.
De ne szaladjunk ennyire előre.
A program megtorpanásának előz-

A természet
bosszúja
Megfeneklett a rozsdaövezetek rehabilitációjának terv e,
nem enyhül a lakhatási válság
Továbbra sem született döntés a tavaly bejelentett rozsdaövezeti akcióterv ügyében. A magányosan
pusztuló egykori ipari területek megújításával a kormány Budapestnek, az ingatlanfejlesztőknek, és az
elérhető árú otthonra vágyó családoknak egyszerre segített volna, végül azonban a saját rendeletükkel
lehetetlenítették el a programot. A szakértők szerint történelmi lehetőség a rozsdaövezetek rehabilitációja,
amelyre előbb-utóbb mindenképpen sort kell keríteni, a kérdés csak az, hogy a fejlesztés hosszabb távon
érvényesülő előnyei vonzók-e még a kormány számára.

ménye egy öt évvel ezelőtti kormánydöntésben keresendő. 2016ban hirdetették meg azt a 2019
végéig érvényben lévő kedvezményt, amely az új lakások áfáját
27-ről 5 százalékra csökkentette.
A döntés élénkítően hatott a piacra,
ebben az időszakban éves szinten
7600-ról 24 ezerre nőtt a megépült
lakások száma. A kedvezmény kifutása visszavetette az építési kedvet, amiben közrejátszott az is,
hogy drasztikusan drágultak az új
építésű ingatlanok, a 27 százalékos
áfa visszavezetésével pedig jórészt
eladhatatlanná váltak a lakások.
Ebben a helyzetben érkezett az
újabb ingatlanpiacot érintő ígéret
a kormány részéről. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter tavaly április közepén
– a járvány első hullámának csúcsán – jelentette be, hogy a rozsdaövezetben épülő lakások áfáját
ismét 5 százalékra csökkentik. Az
indoklás szerint ezzel fejlesztésre
ösztönöznék a beruházókat, fellendítenék a lakáspiacot, és elérhető árú otthonokat teremtenének
a családoknak. Az áfacsökkentésről
júliusban döntött a kormány, és
még abban a hónapban módosították az építési törvényt, egysze-

rűsítve a rozsdaövezetek beépítésének szabályait. Fürjes Balázs,
a Miniszterelnökség Budapestért
és az agglomerációért felelős államtitkára, a rozsdaövezeti program kidolgozója szeptemberre
ígérte a rozsdaövezeti akcióterületeket kijelölő térkép elkészítését.
Ezt a mai napig nem hozták nyilvánosságra.
Pedig a program eleinte ígéretesnek tűnt, a járvány utáni talpra
állás és a város szerkezetének újraértelmezése szempontjából egyaránt. A törvényi szabályozás ráadásul nem kényszerként jelent volna
meg, a kedvezmény érdekeltté tehette volna a beruházókat a rozsdaövezeti fejlesztésben, még úgy
is, hogy a területek előkészítése
jelentős plusz költséggel járna számukra. Csakhogy az Orbán Viktor
által októberben bejelentett otthonteremtési program egy tollvonással megszüntette ezt az előnyt
azzal, hogy minden új építésű lakásra kiterjesztette az áfakedvezményt. A rozsdaövezet így ismét
„régi fényében tündököl”, vagyis
a döntés következményeként semmivel sem kedvezőbb ezeken a területeken fejleszteni most, mint
korábban.

A váratlan bejelentés hátterében
feltételezett kommunikációs zavart jelzi, hogy az áfakedvezmény
kiterjesztése még Fürjes Balázst is
meglepte, aki, hogy mentse a helyzetet, gyorsan bedobta az ötletet,
hogy a rozsdaövezetekben bevezethetik a teljes áfamentességet oly
módon, hogy a megfizetett 5 százalék áfa teljes egészében visszaigényelhető lesz. Azóta azonban
ezzel kapcsolatban sem született
döntés.
Ezen a ponton nem árt röviden
kitérni a program definícióira. Az
akciótervben szereplő rozsdaövezet a barnamező részeként jelenik
meg, ez utóbbi pedig olyan területet jelöl, amelyet korábban kereskedelmi vagy ipari célra használtak – és amely így akár veszélyes
hulladékkal is szennyezett lehet –,
mára azonban használatlanul áll.
A barnamezőt és a rozsdaövezetet olykor szinonimaként használják, máskor utóbbi szűkített
jelentést hordoz: a barnamező
még nem megújult részére utalva.
A kormány fogalomhasználata is
ezt erősíti, vagyis az akcióterv az
elhagyott ipari – esetleg vasúti –
létesítményeket célozta volna,
amelyek esetében elkerülhetetlen

a területe alapos megtisztítása és
előkészítése.
Az aktuális fővárosi barnamezős kataszter szerint Budapesten összesen 3507 telket érinthet a kormány programja, ami
2945 hektárt, a korszellemhez illő
mértékegység szerint, több mint
4200 focipályányi egykori üzemi
területet jelent. S bár Budapest
számos pontján találkozhatunk
a definíciónak megfelelően magányos létesítménnyel, egyes városrészek kiemelt szerephez juthatnának a programban, elsősorban
a III., a VIII., a IX., a X., a XI. és
a XIII. kerület számára van jelentősége a rozsdaövezeti akcióterületeket kijelölő térképnek.
Amelynek azonban, ahogy már
utaltunk rá, egyelőre nyoma sincs,
hiába ígérték tavaly szeptemberre. Ennek egyik oka lehet, hogy
bár a kormány több illetékes önkormányzatot is megkeresett, javasolnának területet a program
számára, a felkérés csak az eredeti
határidő után, szeptember második felében történt, így esély sem
volt rá, hogy időben elkészüljön az
akcióterületek kijelölése. Érdemi
tárgyalásokról pedig értesüléseink
szerint szó sem volt, a Budapesti
Fejlesztési Központ (BFK) csupán
egy adatlap kitöltését kérte a városvezetőktől.
Az Újbudai Önkormányzat esetében a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről először a Magyarország vezető ingatlanfejlesztő
vállalatait tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal (IFK) kezdeményezett egyeztetést, ennek keretében prezentálták az IFK javaslatait
az újbudai rozsdaövezeti akcióterületekre. Az önkormányzat lapunk
megkeresésére elárulta, a Főépítészi Igazgatóság és a városfejlesztésért felelős alpolgármester már ekkor jelezte, hogy nem ért egyet az
IFK javaslataival, mert a kerület így
is a túlépítettség következményeivel küzd – például a hiányzó humán- és közlekedési infrastruktúra
megteremtésével –, a rozsdaövezet
kijelölése pedig további ösztönzőket teremtene a fejlesztőknek újabb
építkezések gyors megvalósítására.
László Imre polgármester a lakáskínálat bővítésével egyetért, de azok
megvalósítására az eddig ismert
rozsdaövezeti akcióprogramot nem
tartja alkalmasnak, sőt, Újbuda
esetében sok szempontból inkább
károsnak ítéli.
A Józsefvárosi Önkormányzat hosszas mérlegelés után úgy
találta, hogy az egyedüli felelős
városvezetői lépés, ha a kerület
fejlesztésre alkalmas ingatlanjait
javasolják akcióterületnek, minden más konstrukció véleményük
szerint ugyanis hátrányba hozná a területet. – A mérleg egyik
serpenyőjében volt a kormányhatározat fenyegetése, hogy ezek
a beruházások könnyen nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá
válnak és az önkormányzat elveszti
szabályozási kontrollját az építkezések felett. A másikban, hogy
a rozsdaterületnek tekinthető bel-
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ső foghíjakon, vagy éppen erősen
leromlott állagú épületek helyén,
illetve a jó elhelyezkedésű rozsdaövezeti területeken új otthonok
jöhessenek létre – nyilatkozta Rádai Dániel városfejlesztésért felelős
alpolgármester.
Mivel a rozsdaövezeti fejlesztések kiemelten közérdekű beruházásnak minősülnek, a kormány
a programban kijelölt területeket
végső soron kivehetné az önkormányzatok kezéből, ami a gödi
Samsung-gyár esetét látva nem
sok jót jelent a kerületek számára,
erre utalt Rádai Dániel is. A másik
felmerülő probléma a területek kijelölése. Több szakember szerint
félő ugyanis, hogy a kormányközeli ingatlanfejlesztők lobbija és
nem a város valós igényei határozzák majd meg a rehabilitáció
helyszínét. Igaz, a program megtorpanásával ezek a félelmek is indokolatlanná váltak.
A cikk elején említett Ferencváros több szempontból is izgalmas terepe lehetne a rozsdaövezeti
megújulásnak. Az önkormányzat
a kerületet derékban kettészelő
körvasútvonaltól délre eső, fővárosi barnamezős kataszterben
nyilvántartott területeit javasolta
kijelölésre. – Meggyőződésünk,
hogy a célt a valóban volt ipari tevékenységeknek helyet adó
rozsdaövezeti területek revitalizációjával lehet elérni, az egybefüggő betonfelületek feltörésével,
új jelentős zöldfelületi mutatóval
bíró lakóterületek kialakításával.
Megfelelő befektetői finanszírozású intézményhálózat kiépítésével
a nagyobb léptékű lakóprojektek
fejlesztésének nincs akadálya –
fogalmazott a Magyar Hangnak
Sz cs Balázs ferencvárosi főépítész.
A szakember szerint a Soroksári
út mentén a Kálvin térig tervezett
mélyvezetésű
HÉV-rekonstrukcióval, illetve a korszerű elővárosi vasútközlekedés új, az atlétikai
stadionhoz közel eső Danubius,
illetve Népliget megállóival a jelenleg is rendelkezésre álló közösségi közlekedés lényegesen magasabb színvonalon lenne megoldva.
De véleménye szerint a Galvani

Történelmi lehetőség lenne
a rozsdaövezeti fejlesztés

híd szintén megfelelő elérést fog
biztosítani a Külső-Ferencvárosi területek eléréséhez, és „egy,
a mostaninál sokkal egészségesebb
városrész megszületéséhez.”
Budapest új hídja sok egyéb
mellett a rozsdaövezeti rehabilitációnak is kritikus pontja lehet.
A Galvani-híd a tervek szerint az
Andor utca magasságában a Galvani utcától indulva (innen a feltehetően ideiglenes név) érné el
Észak-Csepelt, a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág fölött átívelve pedig
az Illatos útba torkollna. Megépülése ugyan eldöntött ténynek tűnik,
hasznosságáról azonban megoszlanak a vélemények. A BFK álláspontja szerint a híd tehermentesíti
a belvárost, a Levegő Munkacsoport szakemberei szerint azonban
csak megnehezíti a tervezett kör-

Olyan volt ipari területekről
van szó, amelyek
nagy valószínűséggel
szennyezettek
út mentén élők mindennapjait. Az
autósforgalom ugyanis a tervek
szerint a Ferencváros és Kispest
határán található Kiserdő mellett
haladna el, ami egyrészt a zöldterület jelentős átalakítását eredményezné, másrészt naponta közel
50 ezer autót eresztene át a területen, ami több helyi civil szervezet
szerint is súlyosan veszélyezteti
a környéket. A rozsdaövezeti területek szempontjából ugyanakkor
kifejezetten vonzónak tűnhet a fejlett infrastruktúra, ezek után nem
meglepő, hogy Ferencváros a tiltakozások ellenére támogatja a Határ
úti nyomvonal tervét.
A kormányzati akcióterv elodázásával ugyanakkor a Galvani híd
szerepe is megváltozik, legalábbis ami a ferencvárosi rozsdaövezeteket illeti. Kíváncsiak voltunk
mindezek után a kormány álláspontjára, hogy miként módosul az
eredeti terv, mikor hozzák nyilvánosságra az átdolgozott program
részleteit, ám mindenekelőtt arra,
hogy számolnak-e még egyáltalán
a rozsdaövezetek megújításával,
vagy az otthonteremtési program
elindításával ez végleg lekerült

a napirendről. Kérdéseinkre nem
kaptunk választ.
– Történelmi lehetőség lenne
a rozsdaövezeti fejlesztés, hiszen
lakásépítési inkubátorprogramot
jelenthetne, új utakat nyitva az
ingatlanfejlesztésben – mondta
a Magyar Hangnak Balogh László,
az Ingatlan.com vezető gazdasági
szakértője. – Ahhoz azonban, hogy
kiforrott programmá álljon össze,
rendkívül sok keretszabály-módosításra is szükség lenne. Ezek egy
része, mint az övezeti besorolás,
a helyi építési szabályok, illetve
a településfejlesztési tervek területi illetékességűek, vagyis öszszhangba kell hozni az országos
településrendezési és építési követelményekkel. A helyzetet tovább
nehezíti, hogy tavaly tavasz óta
az építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági és az örökségvédelmi feladatokat a megyei
kormányhivatal látja el. Ha bármi
is lesz a rozsdaövezetek rehabilitációjából, az csak akkor lehet sikeres, ha a kormányzati és területi
hatáskörök kéz a kézben dolgozzák
ki a jogszabályi keretrendszert –
fogalmazott Balogh László.
– Noha nagyon jók a rozsdaövezetek adottságai, hisz az infrastruktúra, az úthálózat, a közműellátás
adott, ennek ellenére igen nagy
problémákkal is bírnak, mivel olyan
volt ipari területekről van szó, amelyek nagy valószínűséggel szennyezettek. Ezeknek a lakásépítésre való
alkalmassá tétele, a veszélyes hulladék elszállítása, a talaj megfelelő
kezelése, tisztítása és rekultiválása
bonyolult és költséges munka, de
ez az első és legfontosabb lépés –
mutatott rá Párdi Zsófia, a Társaság
a Lakásépítésért, Lakásfelújításért
Egyesület projektvezetője. – Az államnak ennek a szabályozásban,
vagy akár a finanszírozásban is érdemes lenne részt vállalnia, hiszen
sok fejlesztőt elriaszt, hogy ilyen
területen építkezzen. Jelenleg nem
látom, miként lehet a rozsdaövezeteket vonzóvá tenni, mivel a lakásépítésre fordított állami támogatásokkal az ingatlanpiac az előttünk
álló jó pár évben vélhetően ki tudja
elégíteni a keresletet. Ugyanakkor
nem szabad elfeledkeznünk arról,
hogy a zöldmezős felületek egyre
csökkennek, így előbb-utóbb mindenképpen szükség lesz a rozsdaövezetek megújítására.
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Még egyszer
az
oltakozásról
Múlt heti Újbeszél rovatunkban írtunk az oltakozásról
és társairól (Elolt, 2020. március 5.). Pécsi olvasónkat
ez sarkallta írásra.

O

ltakozási hajlandóság, olvasom dékáni hivatalunk egyik legutóbbi körlevelében, mely
melegen ajánlja a jelentkezést a covid elleni védőoltásra. Megjegyzem, nagyon helyesen. Az „oltakozik” az országos tiszti főorvos asszony
(vagy szövegírója) nyelvi leleménye. Mondjuk, én
jobban örülnék, ha inkább a szakmájában brillírozna,
mint a nyelvújításban. Néhány éve volt egy „tudós”
országos rendőrfőkapitányunk is. (Egyik egyetemünk
jogi karának címzetes docense is volt egyben.) Minden bűnügyi jelenséget firtató kérdésre azt válaszolta,
hogy őt „jobban izgatja a kérdés szociológiai vetülete”. (Nem, kedves főkapitány úr! Magát izgassa csak
a kérdés rendőri vetülete, ha már ezen a poszton áll!)
Nagyon nem jó az, hogy felelős vezetők teljesen más
területen aktívkodnak, pláne laikus módon: például
kiváló orvosok vezető pozícióban a történészt, vagy
semmihez sem értő politikusok járványügyi szakembert játszanak. (Persze én meg miért foglalkozom
nyelvészettel, amihez semmi közöm, ugye? De én legalább nem vagyok „felelős pozícióban”.)
Az elmúlt év egyébként is a modern kori Nagy Nyelvújítás Éveként vonulhat be a magyar történelembe
(lásd: libernyák, eresztény stb.). De térjünk vissza inkább a vizsgált szóhoz. Az interneten már sok minden megjelent ezzel kapcsolatban. Gyors terjedése az
operatív törzsnek és médiabeli állandó jelenlétének
köszönhető, vagyis aktívan terjesztik, nem spontán
módon terjed. Mondhatnánk, politikai hátszele van. Ez
elég ritkán tapasztalható egy nyelvi jelenség esetében.
Pedig az elmúlt száz évben ennek a szónak alig egykét megjelenésével lehetett találkozni a teljes magyar
digitalizált szövegállományban (azok szerint, akik utánajártak), így gyakorlatilag új szóalkotásnak tekinthető. A védőoltást eddig ugyanis beadattuk magunknak,
esetleg a szakkönyvek szerint az oltást „felvettük”.
Szabályos-e ez a fajta szóképzés? Nézzük meg a lehetséges analógiákat. Az „ad”-ból az adakozik, a „szeret”-ből a szeretkezik, az „imád”-ból az imádkozik
képezhető, mindegyik cselekvő ige. Az oltakozik nem
lehet cselekvő, mert nem mi oltunk.
A borotválkozik, merítkezik, szárítkozik visszaható
igék, magunkkal csináljuk. Az oltakoziknál ez sem lehet igaz, hiszen nem mi oltjuk magunkat.
Kiváló nyelvészünk, Balázs Géza pártolja a használatát. „Az oltakozik jelentése: beoltatja magát. Tehát
egy kötelező vonzatos ige helyett tömörebb (s ezért
szintetikusabb, egyesek szerint ráadásul magyarosabb)
szerkezet.” Analógiának a tilt és tiltakozik, valamint az
avat és avatkozik szóképzést említi. Ezek viszont szerintem éppen, hogy rossz példák, csak formailag állják
meg helyüket, tartalmilag a képzett szó teljesen más
értelmű.
Nekem a józan nyelvérzékem idegenkedik, berzenkedik, tiltakozik. Archaizálónak és affektálónak érzem.
Más az, hogy tiltakozik a nyelvérzékem, és megint
más, hogy helyes-e a szóképzés. Az ízlés nem nyelvészeti kategória. Az oltakozik szóképzésének logikája
a következő lehet: olt (tárgyas ige, beolt vkit) + (a)kozik (szenvedő jelentés). Tehát aki oltakozik, az az oltás
tárgya, őt oltják, oltva van, oltatik, oltódik.
Viszont a -kezik/-kozik/-közik képzőnek nincs
ilyen jelentése, avagy használata. Hasonló jelentése
persze van, viszont – mint fentebb láttuk – ez a viszszaható(!) jelentés, vagyis csatlakozik = csatolja magát;
felkínálkozik = felkínálja magát stb. Az oltakozik viszont azt jelenti az analógiák, illetve a képző jelentése
alapján, hogy oltja magát, és nem azt, hogy beoltják.
Mit mondhatnánk ezek után? Csak azt, ami biztosan
helyes, hogy mindenki oltassa be magát!
(- Széphalom -)
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történetben kiemelt szerep
jut a falra fújt jeleknek. Ön
gra tizett már valaha?
Igen. De az én firkám
egy rejtett helyen látható, amelyről többet nem mondhatok.
– Florian, a Herscht 07769 központi alakja Michel Tournier regénye, A Rémkirály főszereplőjét, Abel
Ti auges-t idézi, aki ugyancsak
szelíd óriásból válik a nácik kegyetlen végrehajtójává. Az oktalan erő
előbb-utóbb mindig a totalitárius
rendszerek kiszolgálója lesz? Mi teszi
vonzóvá a terrort?
– A könyv főhősének ereje nem
oktalan erő. Sőt, az erő, ahogy ön
a szót használja, soha nem oktalan. Amire ön valószínűleg gondol,
az a tárgyát kereső, rombolni kész
düh. Na, ez a düh előbb-utóbb valóban kiszolgálója lesz totalitárius rendszereknek. A terrort e düh
alanyai számára az teszi vonzóvá, hogy felhatalmazást kapnak
a rombolásra. A gyűlölet irányadás nélkül, belülről rombol.
– Több interjúban is hangsúlyozta,
hogy nem politikus m vet írt, a neonácik befolyása alá kerülő főhős, Florian ugyanakkor Angela Merkel német
kancellárnak címezve írja folyamatosan a leveleit, hogy az univerzumra
leselkedő veszélyre figyelmeztesse őt.

Az a Nap a mi
számunkra nem létezik,
amelyik itt kisüthetne.
Ez a mi kozmológiai
állandónk

A kétségbeesés egy pontján szükségszer en az erős politikai vezetőkhöz
fordulunk segítségért?
– Bizonyára van ilyesféle kétségbeesés is. De könyvem főhőse,
aki nem kerül neonácik befolyása
alá, kifejezetten retteg tőlük, csak
apaként tisztelt munkaadója náci
volta miatt van velük távoli kapcsolata, szóval e főhősnek a kétségbeesése nem ilyen. nem azért
fordul Angela Merkelhez, mert
benne az erős politikust látja, Florian Herscht Merkelben egyáltalán
nem is érzékeli a politikust, azért
fordul hozzá, mert olyan személynek tartja, akiben megbízik, és aki
meggyőződése szerint biztosan
segíteni tud a világon. Florian számára Merkel anyafigura. Némi eltéréssel s egy ellenkező előjelű szereposztással, de mechanizmusát
tekintve hasonlít ez az egész ahhoz, mint amikor a mi Csontvárynk
levelet írt a bécsi külügyminiszternek, kérvén, hogy továbbítsa a császárhoz, miszerint ő, Csontváry
a világot már megmentette, nem
kell vele tovább fáradozni.
– Miért (Kelet-)Németország lett
a helyszín, és miért a szélsőjobboldal
a közeg? Ebben sem szükséges aktuálpolitikát keresnünk?
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„Én megvetem
a politikát”
– Én megvetem a politikát, azt
a szűk nézőpontot, ahonnan az
ember nem egyéb, mint a saját
csupasz érdeke – ezért is idegenkedem Marxtól. Kelet-Németországba, pontosabban Türingiába
Johann Sebastian Bach vezetett,
az ő emlékhelyeit kívántam egyszer az életben meglátogatni, s
utam során csatlakozott hozzám
egyszer csak Florian Herscht, s
kezdte mondani a történetét. Nem
vonhattam ki magam elbeszélése,
sorsa rendkívüli szuggesztivitása alól, s amikor elkezdtem leírni
a történetét a maga összes vonatkozásával együtt, természetesen
nem maradhatott ki a Türingiában
rejtetten gomolygó neonáci vonatkozás sem. A neonáci jelenlét,
a neonáci agresszivitás tradicionálisan hozzátartozik az ottani valósághoz. Márpedig Florian
Herscht története a valóságban
játszódik — azzal, hogy leírtam.
– A történetben szereplő neonácik vezetője Johann Sebastian Bach
megszállottja, és Bach zenéje határozza meg a szöveg legkegyetlenebb
részeit is. „A zene bánat, amiért az
ember az otthonát a mennyben elvesztette” – olvashatjuk a Seiobo jár
odalent cím kötete egyik írásának
mottóját. Hogyan lehet Bach bánata
az erőszak és a gy lölet eszköze?
– Megmagyarázhatatlan. De
számos esetben találkozni efféle
döbbenetes összeférhetetlenséggel
az emberi karakterekben. A mi esetünkben – és joggal – hajlamosak
vagyunk a náciban egy elborzasztó
figurát látni, és eszünkbe sem jut,
hogy a náci is ember – csak hát
milyen. Emlékszik azokra a szóbeli visszaemlékezésekre, amikor
a második világháború után túlélő megkínzottak arról számoltak
be, hogy a koncentrációs tábor
őre-tisztje-ki tudja, mije magasrendű klasszikus zenét hallgatott
a hangszórókon? Vagy emlékezzen vissza a könyv ama jelenetére,
amikor a főhős elhalad a könyvben
szereplő NS-csoport épületének
nyitott bejárata előtt, valami megállítja, visszalép, benéz a nyitott
ajtón, megcsapja egy, a penészes
falak meg a főtt krumpli-káposzta-kozmált hús vegyületéből
származó hideg szag, és maga elé
suttogja: „szegény nácik”. Amikor
Florian nekem ezt elmesélte, egészen zavarba jöttem. Aztán megrendültem. Mert megértettem,
miért mondta ezt. Kérdésének
második felére pedig azt mondhatom csak, hogy kérem, gondolja
meg, Florian Herschtben, amikor
öldökölni kezd, van valami zavarba ejtő szomorúság.
– Egy interjúban úgy fogalmazott,
hogy sosem verekedne, akkor már

Mégis miféle Magyarország-kép
rajzolódik ki az én műveimből?!
– tette fel a kérdést interjúnkban
Krasznahorkai László. Kétségtelen, hogy publicisztikában nem
bírálja az országot, de „hát, az
isten szerelmére, én művész
vagyok, nem publicista! El tudja
képzelni Pilinszkyt a taxisblokádban a menet élén?!”. Az író
Herscht 07769 című, új könyvének főszereplője fáradhatatlanul
írja leveleit Angela Merkelnek,
hogy az univerzumra leselkedő
veszélyre figyelmeztesse, a katasztrófa azonban előbb érkezik,
mint a kancellár válasza. Krasznahorkai Lászlót levélben kérdeztük falfirkáról, neonácikról,
Bachról, a Sátántangó valóságáról,
hamis prófétákról, reményről és
arról, hogy az elmúlt harminc
évben kisütött-e felettünk a Nap.

inkább lőne. A technikai fejlődésbe
vetett hit és a demokrácia megóvhat
bennünket az erőszaktól, vagy Az
ellenállás melankóliája cím könyvében is felbukkanó, engesztelhetetlenül romboló tömeg előbb-utóbb
megérkezik, és akkor lőnünk kell?
– k megérkeznek, mert ők
időnként elkerülhetetlenül megérkeznek, és igen, akkor lőnünk
kell.
– Látásmódját gyakran rokonítják
Thomas Bernhardéval. Van azonban
egy látványos különbség, az osztrák
író szinte megszállottan ostorozta
hazáját, Ön azonban legtöbbször távol tartja magát az explicit kritikától. Érdektelenség vagy lemondás áll
emögött?
– Kérem, olvassa el a Báró
Wenckheim hazatér című regényem A magyarokhoz című fejezetét, és kielégítő választ kap majd
erre a kérdésre. De hogy valamit
feleljek ebben a beszélgetésben
is, azt mondom, aligha hiszem,
hogy a Sátántangó és az azt követő
könyveim nagy része ne ostorozta
volna Magyarországot, explicite,
ahogy ön fogalmaz. Csak lehet,
hogy ez a „kritika” nem értelmezhető politikai fogalmakkal. Mégis
miféle Magyarország-kép rajzolódik ki az én műveimből?! Kétségtelen, hogy publicisztikával nem
foglalkozom, ahol azt mondanám,
hogy micsoda egy elcseszett mocsár ez az egész, s azzal aláfirkantanám a nevemet, na, de ezek
a könyvek?! A Sátántangó?! Az
ellenállás melankóliája?! A Báró
Wenckheim hazatér?! És hát, az
isten szerelmére: én művész vagyok, nem publicista! El tudja
képzelni Pilinszkyt a taxisblokádban a menet élén?!

– Első regényéből, a Sátántangóból Tarr Béla rendezővel készítettek filmet. A forgatás helyszíne,
a hortobágyi tanyavilág a mai napig
változatlanul idézi a könyvet és a filmet, az ember, ha arra jár, ugyanúgy
beleragad a sárba, és a szitkozódásra a regény groteszk figurái bújnak
elő a házaikból. A fikció teremti újra
a valóságot, vagy ez a valóság szivárog bele a m veibe?
– A Sátántangó regény esetében bonyolult a viszony valóság
és fikció között, a film esetében
azonban a valóság nem igényelte
a fikciót. Ez a valóság ilyen volt,
és ilyen marad örökre. Tudja, Indiában tapasztaltam hasonlót. Ott
a nyomornak egy több ezer éves
szürreális valósága van, és ha az
ember belép ebbe, azonnal tudja, hogy ez örök, ez volt, ez lesz,
a valóságnak ebben a mélységében a változás ismeretlen. Igen,
azonnal tudja ezt, és összeroppan,
ahogy énvelem is történt. Itt is,
mint minden lehető helyen, felhívom a figyelmet: érző szívvel senki
ne menjen Indiába! Annál még az
is jobb, ha a Sátántangót olvassa!
– A Tarr Bélával közös filmjeik
borús világa kapcsán közel harminc
éve úgy fogalmazott, hogy „miért
kívánják a filmjeinktől, hogy süssön
bennük a Nap? Odakint állandóan
szakad. Ha odakint egyszer még sütni
fog, az elsők között leszünk, akik nem
habozunk majd erről tudósítani”. Az
elmúlt három évtizedben kisütött valamikor?
– Nem, az istennek sem. Az
a Nap a mi számunkra nem létezik, amelyik itt kisüthetne. Ez a mi
kozmológiai állandónk.

Többször mondtam már,
de hátha valaki még nem
ismeri: az embereknek nem
prófétákra van szükségük,
hanem hamis prófétákra

– A Sátántangó messiása, Irimiás
azt ígéri a haldokló telep lakóinak,
hogy felvirágoztatja rohadó otthonukat, minden szava ámítás, mégis
hallgatnak rá. Mi a titka a történelem
során felbukkanó hamis megváltóknak? Miért követik őket tömegek újra
és újra?
– Többször mondtam már, de
hátha valaki még nem ismeri: az
embereknek nem prófétákra van
szükségük, hanem hamis prófétákra. A próféták az igazat mondanák, a hamis próféták meg azt,

amit az emberek hallani akarnak
tőlük. Az igazság megijeszti az
embereket. Álmokat, reményt,
biztató szavakat, ígéreteket akarunk mi hallani – még hogy igazság!!! Megúszni akarjuk, nem beleállni…
– Egy nemrég készült interjúban
megvesztegethetetlen
elitistának
nevezi önmagát. Ez a nietzschei álláspont megvetést jelent, vagy egy
értékrend védelmét? Mi az az érték,
amelyet még érdemes megóvni?
– Megvetését az alantasnak,
a sunyinak és a közönségesnek.
S védelmét mindannak, ami tökéletes, ami tiszta, ami szép.
– A kultúra demokratizálódása,
a tömegessé vált kultúrafogyasztás
szükségszer elértéktelenedéshez vezet? Előbb-utóbb Bach zenéje is elveszíti jelentését?
– Bach már ma is egy hűtőmágnes. Türingiai kirándulásokon lehet beszerezni, akit érdekel.
– A Herscht 07769 Florianjának
alakjában az angyali „erősebb lét”
jelenik meg. Walter Benjamin írja,
hogy az angyal „arcát a múlt felé fordítja. Ahol mi események láncolatát
látjuk, ott ő egyetlen katasztrófát lát,
mely szüntelen romot romra halmoz,
s mindet a lába elé sodorja”. Amit mi
fejlődésnek nevezünk, azt az angyal
folyamatos romhalmaznak látja.
Ahogy a történet főhőse, úgy mindannyian a folyamatos pusztításra és
haladásnak hitt pusztulásra ítéltettünk?
– Nem, nem. Másról van szó.
Az Angyal üzenet, kettős arccal.
Ha a bal orcáját mutatja felénk,
akkor csak az egyik üzenetet tudjuk elolvasni, ha pedig a jobb orcáját, akkor meg csak a másikat.
Az egyik egy végtelenül szelídnek,
bölcsnek tűnő, de közömbösen
gyöngéd üzenet, míg a másik kíméletlenül elpusztítja azt, amit
a Jóisten megteremtett. Ez az univerzum jutott nekünk. Az Angyal
pedig, hogy éppen melyik arcával
fordul felénk, arra nekünk van
egyszer egy kauzális képességeinkkel elérhető magyarázatunk
– ahogy Floriannál is találni akarunk és fogunk ilyet –, de arcának
fordulatát, hogy mikor melyikkel
néz ránk, nem az idő határozza
meg, bár nem tudjuk, hogy akkor
meg mi a csoda. Nincs köze hozzá
annak, mi milyenek voltunk vagy
vagyunk éppen.
kiismerhetetlen, és egyszerre, egyidejűleg van.
Egyszer tétlenül átjárja a mindenséget, máskor tomboló dühvel
rombol ebben a mindenségben.
Semmit nem tehetünk. Befolyásolhatatlan. Küldetése érthetetlen.
– A Théseus-általános cím m vében szerepel egy madár, az okinavai guvat, amely évszázadok alatt
leszokott a repülésről, ezzel azonban
védtelenné vált, így rejtőzködni volt
kénytelen, amit olyan sikeresen csinált, hogy az ember hosszú ideig nem
is találkozott vele. Egy interjúból kiderült, hogy ön egy időben okinavai
guvatként mutatkozott be a telefonban. A röpképtelen rejtőzködés lenne
az életstratégiája?
– Hát, elszállni magamtól már
nem fogok.
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Regényanyag
NAGYGÉCI K OVÁCS JÓZSEF

K

FOTÓ: VALUSKA GÁBOR

rasznahorkai László új regénye nem
regény, de nem csak úgy nem az,
ahogy az író nyilatkozza, ha épp
megkérdezik. ugyanis azt mondja, ez egy szuszra elmondott történet, egy
lendülettel kimondott-leírt közlés, nincs
túlszerkesztve, még központozva sincs, és
valóban, a Herscht 07769 egy ötszáz oldalas
mondat. A szerző alcímként, műfaji besorolásként pedig ezt írja: „Florian Herscht
Bach-regénye”, azaz amit olvasunk, egy
ember Johann Sebastian Bachhoz fűződő viszonyának története. A főhős tehát – ezúttal címbe, sőt műfajba emelve – úgy játszik
szerepet a Krasznahorkai-szövegben, hogy
jelentősége túlnő a könyv keretein. Az ilyen
és ehhez hasonló gesztusok nem váratlanok a szerzőtől, emlékezhetünk, a Háború és háború című regény főszereplőjének
(Korim György) mint a regényből kilépő,
létező személynek még emléktáblája is van.
Ennek oka – sok más mellett – az, hogy
Krasznahorkai a szövegben történteket
úgy rímelteti a valósággal, hogy az olvasó
egyértelműen tudhassa, érezhesse: a fikció bármikor valóság lehet. És ez, tekintve,
hogy nem sci-firől vagy valamilyen disztópiáról van szó, meglehetősen nyugtalanító.
Angyallal (Angela) kezdődik, és éjszakával végződik az egymondatnyi regény, van
tartalomjegyzék, amelyben szerepel a Szivárványpászmák című fejezet, ám a fejezet
maga a tartalomjegyzék. A fejezetcímek
ugyan valamiképpen tagolják a szöveget,
de nem törik meg, valóban csak egy-egy
pászma, fénycsík villan bele a német kisvárosban zajló események folyásába. A szövegáradástól nem kell félni, mert ahogy
hömpölyög, úgy visz is magával, nem árvízként elsodor, hanem hullámfürdőként
beterít. A főhős, akinek a regényét olvassuk,
Florian Herscht egy német kisváros, Kana
lakója. Ez a jámbor és eközben hatalmas
testi erővel rendelkező ember aggódik a világ jövőjéért (ez ügyben ír leveleket Angela
Merkelnek, egyszer személyesen is megpróbál beszélni vele), ugyanis a szabad idejében egy fizikusprofesszor előadásait (és
később őt magát is) látogató Florian arra
jut, az emberiség által ismert univerzum
veszélyben van.
Kana nevű település egyébként nem létezik Németországban, de van ilyen a Volga-menti német vidéken, és ilyen néven
ismerünk magyar, ma már nem létező falut
Budapest közigazgatási határán belül, fontos régészeti leletekkel, középkori apátsági
romokkal, de Kána ismerős lehet a Bibliából is, János evangéliuma szerint Jézus
első csodája is itt történt. (És itt akár egy
újabb megbújó kapcsolatot is felfedezhetünk, János evangélistának a művészettörténetben jól ismert szimbóluma, a sas és az
elbeszélésben megjelenő, az egyik neonácira a magasból vadászó sas között. Ez is
Krasznahorkai, makroszinten az egyetemes
kultúrtörténet, az európai – és még a távol-keletit is ide vehetjük – műveltség az
ő szövegeinek a mindenkori legtágabb kontextusa.)
Mikroszinten pedig az egyén és közösség
egyedi és eközben nagyon is tipikus jellemzői: problémái, kihívásai és tragédiái. Floriant is – hétköznapjait tekintve – elsősorban
a különböző kapcsolataiban ismerjük meg,
jól érzékelhető függéshelyzetét a Bossz nevű
neonáci erősembertől, amely függésben
Florian fokozatosan ér el odáig, hogy előbb
fel- és elismeri a hazugságokat, majd egyre
jobban elvaduló igazságosztóként megpró-

bálja módszeresen levadászni és kiiktatni
a gonoszt. Eszközei kívül esnek a jogi normákon, míg végül ő maga is teljesen kívül
reked a társadalmon. Az elbeszélés utolsó
képe az, ahogy Florian találkozik azokkal
a farkasokkal, amelyek a regény első felében
jelennek meg a kisváros feletti hegyekben,
mintegy jelezve – mit? Egyrészt azt, hogy
bizonyosan Krasznahorkai-szöveget olvasunk, hisz farkas van benne, másrészt pedig
hogy probléma van az emberi működéssel.
Ez a probléma, az ellentétek feszültsége
a kívülről olajozottan működőnek tűnő élet
nyilvánvaló jelei miatt kezdetben alig-alig
érzékelhető. Amikor Krasznahorkai Kana
mindennapjairól, a benne élő jellegzetes figurákról ír, az olvasónak még Hrabal
is eszébe juthat, egy-egy helyen a szöveg
hrabali áradása és benne a jellem- és más
komikum már-már derűssé teszi a regényt.
Ráadásnak ott a Bach-szál: az újnáci Bossz
ugyanolyan, ha nem még nagyobb hőfokon izzik érzelmileg, ha Johann Sebastian
Bachról van szó, mint amikor „idegenek-

ről”, szó szerint rajong a zeneszerzőért,
a zenéért. A poros kisvárosban képes
azért szponzorálni egy zenekart, hogy az
Bach-műveket adjon majd elő, és Floriannal kapcsolatban is ez az egyik legfontosabb célja: mentoráltja-beosztottja tanulja
meg hallani Bachot. (Meg is tanulja, később, önbíráskodása kiteljesedésekor mindig Bachot hallgat, miközben a legvadabb
módon erőszakoskodik, gyilkol.)
„A remény hiba” – mondja a kötet mottója. És minden bizonnyal arra gondol, hogy
a világ keletkezése (és berendezkedése)
a szövegben is tárgyalt módon az anyagi és
antianyag-részecskék folytonos létrejöttekor a köztük lévő egyensúly – egy hiba
folytán – megbomlott, eggyel több anyagi részecske jött létre, és lett a világ. Nem
a reménykedés a hiba, hanem egy hibában
lehet bízni, akár abban is, hogy van lehetőség a jó-rossz együttállását a jó irányába
kibillenteni. És – bár én a magam világlátása szerint tudok erre már egy (egyszeri
és megismételhetetlen) példát – őszintén
szorítok minden ilyen „hibának”, ami a remény. Krasznahorkai új könyve ebben az
értelemben: anyag.
Krasznahorkai László: Herscht 07769.
Magvető Kiadó, 2021. 5999 Ft
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 Az erdélyi Hátszegi-medence
egykori látképe
PECSICS TIBOR ILLUSZTRÁCIÓJA

A lengyelországi Olsztynban a Lengyel
Nemzeti Emlékezet Intézet régészei feltárták azon apácák sírját, akiket az 1944-ben
előretörő, és Lengyelországot (újra) elfoglaló szovjet katonák gyilkoltak meg. A Vörös
Hadsereg az általa meghódított területeken
azonnal megkezdte a lengyel polgári, katonai és vallásos elit kiiktatását, a művelet
részének tekinthető a hét Alexandriai Szent
Katalin-rendhez tartozó apáca meggyilkolása is. Egyiküket, Charytyna nővért
Gdanksban földelték el, őt tavaly júliusban
találták meg, a többiek sírját pedig október
és december között tárták fel Olsztynban.
Mindannyian a helyi Szűz Mária Kórház
ápolói voltak. Ahhoz, hogy hozzáférjenek
az utolsóként megtalált három apáca földi
maradványaihoz, fölülük több újabban
eltemetett holttestet is exhumálni kellett az
olsztyni köztemetőben. A történelmi dokumentumok, a holttestek neme és kora, illetve a mellettük talált vallásos kellékek mind
azt bizonyítják, hogy valóban a meggyilkolt
apácák holtteste került elő.

A világ legritkább fókafaja, a mediterrán
barátfóka eddig ismeretlen szaporodóhelyét fedezték fel Cipruson. A barátfókából
mindössze hétszáz példány maradt életben
a világon, ezért minden egyes populáció
kincset ér. Az Exeteri Egyetem kutatói kameracsapdák (automata fényképezőgépek)
segítségével bizonyították, hogy a barátfókák egy észak-ciprusi barlangban is szaporodnak titokban. No, azért nem szabad tömegekre gondolni, egyelőre arról szereztek
bizonyítékot, hogy 2016–19 között legalább
három borjú jött világra az egyik barlangban. Minthogy a fókák nagyon válogatósak
a tekintetben, hogy mely barlangokban
hajlandók borjazni, az alacsony szám
ellenére a konzervácibiológusok azonnali lépéseket követelnek a hatóságoktól
a szóban forgó barlangok védelme érdekében. Közleményükben kiemelik, hogy az
érintett partszakaszon rendkívül intenzív,
turisztikai célú ingatlanfejlesztés zajlik, így
félő, hogy a barátfókák szaporodása itt is
ellehetetlenül.

Egy atomreaktorból kivezetett részecskenyaláb vezethet el az Amelia Earhart eltűnését övező rejtély megoldásához. A híres
pilóta volt az első nő, aki egyedül átrepülte
az Atlanti-óceánt. Máig élő hírneve azonban annak is köszönhető, hogy 1937-ben,
miközben Electra repülőgépével éppen
a Föld körberepüléséért küzdött, eltűnt
a Csendes-óceán közepén. Nyilvánvalóan
meghalt, de hogy pontosan hol és hogyan, az máig rejtély. Rengeteg expedíciót
indítottak a felkutatására, eredménytelenül.
1991-ben azonban egy ütött-kopott alumíniumlemezt mosott partra az óceán Nikumaroro szigetén, 480 kilométerre Earhart
úti céljától, a Howland-szigettől. Egyesek
úgy vélik, hogy a lemez az Electrából is
származhat. A Pennsylvaniai Állami Egyetem kutatóreaktorából származó neutronynyalábbal fogják pásztázni a lemezt, amely
atomi pontossággal feltárhat minden apró
szennyeződést, sérülést rajta. Azt remélik,
hogy találnak bármit, például egy lekopott
sorozatszámot, ami Earharthoz kapcsolhatja a lemezt, bár más kutatók szerint bármi
is lesz az eredmény, az nem lesz perdöntő
bizonyíték.
Összeállította: M. Cs.

Mielőtt eljött
az emlősök hajnala
Néhány hónapja számoltunk be Botfalvai
Gábor paleontológus és munkatársai
páncélos dinoszauruszok viselkedéséről
szóló iharkúti felfedezéseiről. Most egy
másik, erdélyi ásatásukról közöltek
tanulmányt, amelynek története a múlt
század elejére vezet vissza, és a lelőhely
megtalálása valóságos történeti
nyomozómunkát igényelt.

M OLNÁR CSABA

A

z 1900-as évek elején Kadic Ottokár,
a Magyar Királyi Földtani Intézet
főgeológusa földtani térképezést
végzett az Erdélyi-medencében,
és ennek során gazdag őslénycsontdúsulásokat fedezett fel. Itt érdemes tudni, hogy
a hajdan volt állatok csontjai a legtöbb esetben nem ott találhatók, ahol ők elpusztultak.
Az évmilliók során a geológiai folyamatok
szinte mindig elmozdítják a csontokat, majd
a vándorló maradványok az erre alkalmas
helyeken csapdába esnek, és feldúsulnak
(ahogy a por is a sarokban gyűlik össze).
Kadic begyűjtötte az általa talált csontmaradványokat, amelyek között számos
dinó, krokodil és teknős is volt. A leleteket
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
(MBFSZ) gerincesgyűjteményében helyezte
el, amely akkoriban nemzetközileg is híres
volt. Aztán jött az első világháború, és utána
a leletekhez tartozó dokumentáció (a gyűjtés
helyét mutató térkép, illetve a csontok megtalálásának feljegyzései) elvesztek. Vagyis
volt számos őslénycsont, amelyről a kutatók
nagyon keveset tudtak, így tudományosan
sem lehetett őket értékelni.
– Eddig nem lehetett tudni a pontos lelőhelyet, csak annyi volt ismert, hogy a Hátszegi-medencéből, és nagyjából Valióra közeléből származnak. De a pontos rétegről,
a korról és a környezetről semmit sem tudtunk – mondja Botfalvai Gábor, a Magyar
Természettudományi Múzeum és az ELTE
slénytani Tanszék munkatársa. – Az áttörést az jelentette, hogy néhány évvel ezelőtt
az MBFSZ térképtárából előkerült Kadic Ottokár térképe, amelyen X-ekkel be voltak jelölve a lelőhelyek. Minthogy azonban ez a térkép
már több mint százéves, nagyon nehéz volt
a rajta szereplő pontokat a mai topográfiával
és a mai településszerkezettel korreláltatni.
A lelőhelyek megjelölése nem volt elég
pontos, mert a térkép léptékéhez képest túl
nagy volt az X, amely így túlságosan nagy

Botfalvai Gábor ásatáson
FOTÓ: MAGYAR DINOSZAURUSZ ALAPÍTVÁNY

A feltárt sauropoda-csigolyasor
FOTÓ: MAGYAR JÁNOS

A Magyarosaurus dacus kis termet
sauropoda dinoszaurusz
PECSICS TIBOR ILLUSZTRÁCIÓJA

területet fedett le. De végül sikerült összehozni a hajdani térképen megjelölt helyszíneket a mai tereppel. Így amikor a paleontológusok expedíciót szerveztek Erdélybe (még
2019-ben, a járvány előtt), nemcsak hogy
meglelték Kadic eredeti lelőhelyeit, de más
csontdúsulásokat is találtak egy patakmeder
oldalában, így igazán gazdag leletanyagot
sikerült begyűjteni.
Összesen hat gazdag lelőhelyet azonosítottak a Hátszegi-medencében, Valióra mellett. Ott minden kis patakmedernek külön
neve van, ami rendszerint csak a szájhagyomány útján terjed. Így a helyi lakosoktól kellett segítséget kérni, akik szerencsére mind

a mai napig használják ezeket az elnevezéseket. Az őslénykutatók az időszakosan víz
alatt lévő patakmedrek számos pontján végeztek próbaásatást, és így találtak rá a hat
termékeny lelőhelyre.
– Több mint száz gerincesmaradványt
gyűjtöttünk be, amelyek közül talán a legérdekesebb egy több csigolyát tartalmazó,
összefüggő gerincoszlop. Ez feltehetően egy
sauropoda, vagyis nagy testű, hosszú nyakú
dinoszaurusz maradványa. Bár a csigolyasor
tudományos feldolgozása jelenleg is folyik,
de valószínűleg a területről ismert Magyarosaurus egy eddig nem ismert változata lehet
– folytatja Botfalvai Gábor. – Ennek a csigolyasornak a formája eltér a Hátszegről
eddig ismertektől. Még nagyobb szenzációt
jelent az, hogy a legkisebb, néhány milliméteres csontmaradványok feldolgozása után
felfedeztük, ezek a maradványok a legkorábbi emlősöktől származtak. A csontok között
van fog és végtag is, amelyek a területen talált
legidősebb emlősmaradványnak számítanak.
Bár az emlősök csak a dinókkal 66 millió
évvel ezelőtt történt sajnálatos események
után kezdték intenzíven meghódítani a világot, valójában akkor már több mint 110 millió
éve jelen voltak a Földön, de addig a dinoszauruszok dominálták az élővilágot. Ezek a leletek a kréta időszak legvégéről származnak
(amikor már közelített az aszteroida, amely
kiirtotta a dinoszauruszokat). Az emlősök
későbbi radiációjának (evolúciós szétterjedésének) megértéséhez fontos, hogy minél
jobban megismerjük őket akkor, amikor még
nem ők voltak az uralkodó gerinces állatcsoport a szárazföldön.
Az emlősöket részben az tehette aszteroidaállóvá a dinókkal szemben, hogy testhőmérsékletüket jobban tudták szabályozni,
így könnyebben tudtak adaptálódni a változó környezeti körülményekhez. Az emlősök
már a dinoszauruszok árnyékában is nagy
változatosságot értek el, így amikor utóbbiak
eltűntek a színről, viszonylag könnyedén elfoglalhatták azokat az ökológiai fülkéket (az
életközösségekben betölthető szerepköröket), amelyet azelőtt a dinók uraltak.
A késő kréta korban a mai Erdély éghajlata szubtrópusi volt, erdővel borított élőhelyet
kell elképzelni. A magyar paleontológusok
által vizsgált élőhely azonban jelentősen különbözik a régió gyakori őslénylelőhelyeitől.
Itt a csontok egészen sötét, vagyis sok szerves anyagot tartalmazó rétegből kerültek elő.
Ebből arra következtetnek, hogy a megtalált állatok vízhez kötődő élőhelyen, például mocsarakban élhettek. A medence többi
lelőhelye távolabb helyezkedik el a vízmosásoktól, feltehetően hajdanán is szárazabb
lehetett. Vagyis itt máshonnan hiányzó,
különleges ökológiájú élőhely szerkezetébe
nyertek betekintést.
A térség őslénycsontokban kivételesen
gazdagnak tűnik, hiszen már az első próbaásások többsége is eredményt hozott. Éppen
ezért biztos, hogy a Hátszegi-medence még
sok őslénykincset tartogat, a 2019. őszi, néhány hetes ásatás még csak a felszín megkaparására volt elegendő. A kutatók 2020ban is terveztek visszatérni a helyszínre, de
ez a koronavírus miatt meghiúsult. Amikor
lehetőség nyílik az újabb expedíció megszervezésére, már célzottan azokat a rétegeket
fogják kutatni, ahonnan a csontmaradványok előkerültek. Addig pedig az eddig begyűjtött leletanyagot elemzik. Az újonnan
talált csontokat a Bukaresti Egyetemen helyezték el, ahol a kutatás egyik résztvevője,
Csiki-Sava Zoltán a Geológiai és Geofizikai
Tanszék munkatársa. Kadic Ottokár évszázados leleteit pedig továbbra is a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat őrzi.
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Goop cég honlapján Paltrow (vagy
a nevében valaki) blogot vezet.
A blogon megjelenő cikkeket szinte
biztosan tudatosan úgy írják meg,
hogy az kiverje a biztosítékot a bizonyítékokon alapuló orvoslás támogatóinak körében.
k majd újságcikkekben tiltakoznak emiatt,
minden értelmes ember megosztja a cikkeket, a cég pedig hatalmas értékű ingyenreklámra tesz szert. Attól nem kell tartaniuk,
hogy kuncsaftjaik elpártolnak tőlük, hiszen
a méregtelenítés, a ketodiéta és társaik rajongói már rég immunissá váltak az észérvekkel szemben. A maga szempontrendszerében Paltrow rendkívül tehetséges, hiszen
a vállalkozás dübörög, a médiahack működik. Lám, ez a cikk is megszületett.
Mi más is lenne az aktuális Goop-botrány tárgya, mint a koronavírus! A pandémia elején egyes – naiv – kutatók azt hitték,
hogy eljő a második felvilágosodás kora, és
az emberek belátják, hogy csak a tudomány
húzhat ki minket a csávából. És a tudomány

 Paltrow egy másik
illatgyertyáját reklámozza
az egyik talkshow-ba bejelentkezve

mélypontja. Pontosabban a Goop
oop magáról
forgatta a filmet, csak úgy adták el,
mintha az a valóságot szeretné
né bemutatni. A Goop Lab című műsort
sort
tavaly január végén mutatták
ák
be, alig néhány héttel a globális járvány berobbanása
előtt. Szinte néhány órán
belül hosszú cikkek születtek szerte a világon
a filmben szereplő ezernyi állítás butaságáról.
A Goop története
2008-ban
kezdődött,
amikor az egészségügyi áltudományokhoz
egyébként is vonzódó
Paltrow életvezetési tanácsait tartalmazó hírlevelet kezdett szerkeszteni.
A hírlevél köré gyorsan céget
et
alapítottak, létrejött a honlap,
ap,
a webshop, nyomtatott magazin,
gazin,
podcast. A cég az elhivatott és megtéveszthető törzsvásárlókon kívül még

FORRÁS: YOU TUBE/THE TONIGHT SHOW

Kávés beöntéssel
a depresszió ellen
nem is hagyott cserben minket: kevesebb
mint egy évvel azután, hogy az emberiség
tudomást szerzett a SARS-CoV-2 vírus létezéséről, máris oltani kezdtek ellene a világon. De ez persze nem gátolta meg a csalókat, akik rögtön feltalálták a Covid–19
ellenszereit, amelyeket mindenféle bizonyíték (és hatás) nélkül árulnak a rettegő embereknek.
Nyilván a Goop (amelynek neve nyúlós, ragacsos, undorító masszát jelent)
sem hagyhatta ki ezt a lehetőséget. Paltrow blogbejegyzésében, amelynek elején
j
egy „Goop Egyetem”-logós pólóban feszít
eszít
op(megvásárolható 125 dollárért a webshopban, bár ilyen egyetem természetesen nem
em
létezik), arról vall, hogy még a járvány
y
korai időszakában esett át a betegségen, ami után maradtak tünetei, például levertség, és a tudata sem tisztult ki teljesen. De meggyógyította
magát, mégpedig azzal, hogy nem
reggelizett, 11 óra után „keto- és
növényi alapú diétát” alkalmazott,
alkoholmentes koktélokat ivott, és
infravörös szaunába járt.
Talán mondanunk sem kell, hogy
mindezen „gyógymódok” hozzávalói megvásárolhatók a Goop online
boltjában, és azt sem kell említeni,
hogy semmiféle tudományos bizonyíték
k
nincs arra, hogy ezek a praktikák bármit
mit
teiis csinálnának a covid maradványtüneteivel. Paltrow azonban túl nagy hatású figura
ahhoz, hogy ezeket a hülyeségeket az igazi
gazi
tudomány csak úgy elengedje a füle mellett.
„Az utóbbi napokban értesültem róla, hogy
Gwyneth Paltrow sajnálatos módon a covid
hatásától szenved. Jobbulást kívánunk neki,
de az általa ajánlott megoldások valójában
nem is megoldások, és az NHS nem ajánlja
őket” – nyilatkozta a The Guardiannek Stephen Powis, a brit állami egészségügyi szolgáltató, az NHS igazgatója.
A Goop akkor robbant be a köztudatba,
amikor a Netfl ix meglehetősen kritikátlan, és reklámnak is beillő dokumentumfilmet forgatott róluk; valószínűleg ez volt
a streamingszolgáltató (általában jó minőségű) dokumentumfilmes aktivitásának

Gwyneth Paltrow-t a legtöbben a legutóbbi
időkig színésznőként ismerték, pedig már
évek óta nagyobb pénzügyi sikereket ér el
üzletasszonyként. Goop nevű életmódés egészségiparban utazó márkája ma már
negyedmilliárd dollárt ér. A gond csak az,
hogy Paltrow egy csomó olyan terméket
árul, amelyek semmire nem jók, csak
a hiszékeny emberek átverésére. Most pedig
felfedezte a Covid–19 ellenszerét is.

Az állítólagosan az egészségre
ható Body Vibes matricákat viselő hölgy
FORRÁS: GOOP

inkább elhivatott utálóiból él, akik biztosítják a folyamatos hírverést, a hívek számára
pedig a folyamatos külső támadás csapatformáló érzetét biztosítják. 2018-ban a cég
értéke meghaladta a 250 millió dollárt, és
tavaly nyáron, az amerikai járvány legsötétebb időszakában költöztek még nagyobb
székhelyre, szóval nem kell aggódni a sorsukért.
Paltrow kétségtelenül ért a publicitáshoz,
végül is Hollywoodban dolgozott. Tavaly
januárban, a Goop-dokumentumfilmmel
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egyszerre dobták piacra eddigi legsikeresebb terméküket, az „Ennek olyan a szaga,
mint a vaginámnak” elnevezésű illatgyertyát. A gyertya pár perc alatt elfogyott, azóta már egész termékvonalat építettek köré.
Ezzel persze semmi baj nincs, inkább ügyes
marketinggegnek lehet tekinteni. Sok más
termék és állítás, amelyet Paltrow és a cég
magáénak vall, és amelyeket a gyertyához
hasonló fiatalos, feminista, szexis imázzsal
terjesztenek, azonban már korántsem enynyire vicces.
A Goopon a vásárlók a méregtelenítés kifejezés
fejezésre keresnek rá a leggyakrabban. Bár
a szót olyan sokszor halljuk, hogy azt hihetnén
hetnénk, létező mechanizmusról van szó,
való
valójában semmi értelme. Nincs olyan
ism
ismert biológiai mechanizmus, amely
b
bármiféle étkezési mód vagy külső
beavatkozás hatására befolyásolná a „méreganyagok” kiürülését
a szervezetből. Valójában a méreganyagnak sincs semmi értelme.
Persze a méreg szó elég ijesztő ahhoz, hogy az eltávolítása népszerű
legyen. Néhány éve Paltrow például
azt állította, hogy egy speciális széken ülve, a „vaginagőzölés” nevű
e
eljárás segítségével szokta méregtelenít
níteni a méhét (tényleg).
A Goop üzleti stratégiájának központi
eleme a vásárlók folytonos aggodalmának
fenntar
fenntartása és erősítése. Emellett gyakran
haszná
használnak a keleti filozófiákból kölcsönzött ló
lózungokat, és nagyon erősen jelenik
meg marketingjükben a szexualitás. Egyszer
azt állították, hogy a merevítős melltartók mellrákot okoznak. Valójában a mellrák
kockázata a mell méretével van összefüg-

A Goop bocsánatot kért, és
törölte a NASA-ra való hivatkozást
a reklámból, de továbbra is árulta
az egyszerű matricákat, amelyek
semmit nem csinálnak, ha a bőrre
ragasztjuk őket

gésb
gésben, nem a melltartóval. Az ehhez
ha
hasonló állításaik miatt 2018-ban
1145 ezer dollár kártérítést kellett fizetniük a vásárlók megtévesztéséért, de ez nyilván nem vágta őket
a földhöz.
De kaphatók náluk a Body Vibes elnevezésű, testre ragasztható
matricák is, amelyek nem kevesebbet tudnak, mint „visszaállítják
a testünk energiafrekvenciájának
egyensúlyát”, mivel „ugyanabból
a
az elektromosan vezető szénszálas
an
anyagból készültek, amellyel a NASA
bél
béleli a szkafandereket, hogy így kövessé
vessék nyomon az asztronauták életjeleit”. E
Ezt a sületlenséget már a NASA sem
tűrhette
tűrhette, kiadtak egy közleményt, hogy nekik ugy
ugyan nincs semmiféle elektromosan
vezető s
szénszálas anyag a szkafanderükben,
így az eg
egész csak átverés. A Goop bocsánatot
kért, és törölte a NASA-ra való hivatkozást
a reklámból, de továbbra is árulta az egyszerű matricákat, amelyek semmit nem csinálnak, ha a bőrre ragasztjuk őket.
Ennél sokkal veszélyesebb volt az, amikor egy otthon végezhető béltisztító eljárást
árultak az embereknek, ami gyakorlatilag
kávés beöntést jelentett. Persze ennek sincs
semmi értelme, a Goop mégis azt állította,
hogy az eljárás segít megszabadulni a depressziótól, az idegi feszültségtől, az allergiától, és a súlyos fájdalmat is csillapítja.
A valóságban többen kórházba kerültek,
miután kávés beöntést adtak maguknak, az
eljárásnak ugyanis rengeteg káros mellékhatása lehet a fertőzésektől a szívproblémákig.

A gyertya
FORRÁS: INSTAGRAM/GOOP

A Goop pont ugyanazt csinálja, mint hajdan Gyurcsók József és társai, csak nagyobb
léptékben. Pénzt, méghozzá rengeteg pénzt
húznak ki a tudatlan, de aggódó emberek
zsebéből. Egy időben futtattak egy Anthony
Williamnek nevezett „orvosi médiumot”, azt
állítva róla, hogy „a Szellemnek nevezett isteni erő hangja vezette őt arra, hogy megtalálja a betegek nehezen diagnosztizálható
betegségeinek gyökerét, és az egészségük
visszaállításának legjobb módját”.
A Goop állításai sorozatosan buknak el
a bíróságon, de mindez mit sem árt sem
a cégnek, sem Paltrow-nak. A színésznőt
továbbra is tenyerén hordozza Hollywood.
Jóbarátként csevegnek vele a beszélgetős
műsorokban, és még az egyébként kritikus hozzáállásukra büszke műsorvezetők
is mosolyogva asszisztálnak ahhoz, hogy
őrültségeit reklámozza.
egy közülük, és
ezt nap mint nap aprópénzre is váltja. Azt
talán soha nem fogjuk megtudni, hogy csupán tisztességtelenül kihasználja az emberi
hiszékenységet, vagy tényleg hisz ezekben
a marhaságokban. De az eredmény szempontjából mindegy is.
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Kell egy kellően
kunkori farok
Szület ben a tizedik magyar kutyafajta? Avagy mi fán terem a sinka,
ez a rendkívüli pásztorkutya?

Repelik Zsolt
és sinka kutyája
A TULA JDONOS FELVÉTELE

GULYÁS B ALÁZS

K

utyasétáltatás
közben
egyszer szembejött velem egy fiatal pár, egy
számomra teljesen meghatározhatatlan fajtájú ebet vezetve. Első pillantásra úgy nézett
ki, mint egy kis méretű akita: hegyes, felálló fülek, visszapöndörödő farok, rövid, sima szőr, izgága
természet. Azt hittem, egy jobban
„sikerült” keverék jön szembe
velünk, ám nem akarván megsérteni a gazdákat, mégis inkább azt
kérdeztem tőlük: „Ez, ugye, akita?” „Sinka” – válaszolták. „Hogy
micsoda?” „Sinka” – ismételték.
Ebben maradtunk, gondoltam,
majd utánanézek.
Ám a sinkának nem is olyan
könnyű utánanézni. Nem születtek még róla könyvek, nincsenek
sinkás honlapok, nincs sinkaegyesület. Néhány, nem túl mélyre ásó
újságcikk és Facebook-csoport jelenti a forrást a kutatómunkához.
Ezekből annyi körvonalazódik,
hogy egészen friss magyar „fajtáról” van szó. Sőt, nem is kutyafajta még ez, inkább az azt megelőző
stádiumban van. Kezd kialakulni
a valamennyire egységes külső tulajdonságok sora, amelyeket fenn
is felsoroltunk, ám sokkal többre tartják a pásztorkutya kedvelői és tartói a belső tulajdonosságokat: a szívósságot, az egészen
elképesztő terelési ösztönöket
és a fáradhatatlanságot. A sinkát
egyaránt alkalmazzák juhnyájak és szarvasmarhagulyák mellé,
legfeljebb 50 centiméteres marmagassága ellenére jól elbír a makacsabb marhákkal is. Nem profi
tenyésztők nemesítették, hanem
a pásztorok válogatták nemzedék-

ről nemzedékre. A hozzáértők azt
mondják, lehet benne vér a pulifélékből (puli, pumi, mudi, német
pumi) és a német juhászokból is.
Bár a külső jegyeket kevesebbre tartják tenyésztői, mint az
„eszét”, mégis van pár, látszólag
lényegtelen jegy, amelynek nagy
jelentőséget tulajdonítanak a sinkákat alkalmazó pásztorok: sok
esetben nem is tekintik igazi sinkának azokat az egyedeket, amelyek nem rendelkeznek ezekkel.
Ilyen a tízforintos nagyságú fekete
pigmentfolt a nyelven, a kellően
kunkorodó farok és a farkasköröm
megléte. Ezek csak első ránézésre
tűnnek haszontalannak, tisztelete azonban nagyon is racionális
okokra vezethető vissza: minden
bizonnyal volt valaha, a fajta kialakításának kezdetén egy (vagy
több) olyan egyed, amely kiváló

terelőképességekkel bírt, és mellékesen a fenti külső jegyeket viselte magán. A pásztorok fejben
összekapcsolták a külső és belső
tulajdonságokat, és keresték az
olyan kölyköket, amelyek rendelkeztek a külsőségekkel, azokat tenyésztették tovább.
Sinkás körökből nyilatkozót
találni hasonlóan nehéz, mint
kormánykritikus lapnak politikai kérdésben fideszes nyilatkozót megszólaltatni. Volt olyan
pásztorember, aki úgy utasított el
minket, hogy „most éppen körmölöm a juhot, és a következő tíz
évben is ezt fogom csinálni, nincs
időm nyilatkozni, bohóckodni”.
Általános vélekedés volt, hogy ez
a fajta „nem a nézettség kedvéért
van tartva, hanem a pásztorember mindennapi munkáját segíti”,
ezért nem is kell a fajtának a publicitás, mert az csak a sinka kommercializálódásához vezetne.
Hosszas utánajárás után végül
sikerült találnunk olyan autentikus sinkást, aki kötélnek állt.
Repelik Zsolt, aki maga is pásztor,
az 1990-es évek óta tenyészti
a fajtát, most is van olyan kutyakölyke, amelynek a dédnagyanyja
is nála született. Repelik szerint
a legtöbb sinkás valóban attól tart,
hogy divattá lesz a sinka, és felfedezik benne az üzleti lehetőséget
a szaporítók.
A pásztornak a tigriscsíkos a kedvence, igazából ez vált
a Repelik-sinkák védjegyévé, és
ő is úgy tartja, az az igazi sinka,
amelyik „a háta közepén hordja
a farkát”. A farkasköröm és a terelési képességek összefüggését
viszont babonának tartja. A vevői
leginkább a hortobágyiak, és körülbelül 100 000 forintért mennek
el a kipróbált egyedek. (Sinkákból
nem csak kiskölyköket szoktak

Csendes Imre
sinka kutyái
A TULA JDONOS FELVÉTELEI

FOTÓK: CSENDES IMRE

értékesíteni, mint más fajtákból,
hanem betanított, kiképzett, kicsit
idősebb, 5-6 hónapos kutyákat is,
sőt úgy tűnik, inkább az utóbbi
a jellemző. Ez Repelik Zsolt szerint nem jelent gondot a beilleszkedésnél, hamar megszokják az
új gazdájukat, az ő sinkáira nem
igaz, hogy egygazdás állatok volnának.)
Amikor nála is rákérdezünk
a sinkák főbb külső és belső tulajdonságaira, riportalanyunk rögtön
rávágja: „Szerelmes beléd, a gazdájába. Minden pillantásodat lesi.”
például ha leheveredik a fűbe,
a sinkája egyből ráfekszik. Ez
a fajta keresi a fizikai érintkezést
a gazdájával, amit később munkája során meg is hálál. Repelik szerint fontos alaptulajdonság, hogy
egy sinka tudjon „mezsgyézni”,
azaz ne engedje a veteményesbe
a terelt állatot, hanem tartsa határon belül. Ugyanakkor azt mondja:
„kutyát adok, de juhászt nem tudok mellé adni”.
Arra a felvetésünkre, hogy miért volt szükség újabb pásztorfajta
kialakítására a puli, pumi, a mudi
mellé, így válaszol: a klasszikus
fajták már nem voltak olyan kitartók és okosak, mint őseik és
mint az új fajta, a sinkák. Repelik
Zsolt még egy olyan finomságot is
említ, hogy a pumi és a mudi terelés közben „cibálja a hátsó lábát a birkának”. A sinkák ráadásul
igénytelenebbek is, jobban bírják
mind a hideget, mind a hőséget.
Az utóbbi években a sinkákat
viszik már divatkutyának is, de
ennek alanyunk nem örül. „Addig

jó, amíg nincs kiállítás és törzskönyv” – visszhangozza a Repelik-sinkák névadója a másoktól is hallott vélekedést.
is tart
a túltenyésztésről és attól, hogy
a fajta kikerül a pásztorok kezéből.
Mivel az igazi, bejegyzett fajtává válás útján idehaza a Magyar
Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségén (MEOESZ)
keresztül vezet az út, meginterjúvoltuk őket is, hol tart, egyáltalán tart-e bárhol is ez a folyamat.
A MEOESZ nevében Korózs András szövetségi elnök azt mondta,
a fajtát tenyésztők kezdeményezésére a sinka esetében első körben állományfelmérést tartanak
szükségesnek. Amennyiben ezen
első felmérés eredménye azt mutatja, hogy van érdeklődés a sinka
tudatos tenyésztése, törzskönyvezése iránt, a MEOESZ személyes állományfelmérést tervez.
Ennek keretében felállhatna egy
adatbázis a jelenlegi állományról.
Ennek a munkának az eredménye
lehetne a kiindulópontja a tudatos
tenyésztésnek, amelynek révén
elindulhatna az állomány egységesítése és végül a fajta elfogadása is. A fajtaelfogadás nemzeti
szinten kétlépcsős, szükség van
a MEOESZ nemzeti fajtaként való
elismerésére, illetve az állami elismerésre az Agrárminisztérium
részéről.
De itt még nem tartunk, hisz
láttuk, maguk a pásztorok nemigen vágynak erre a fajta elismerésre. Addig pedig a sinka „nem
hivatalos fajta”-ként végezheti
a dolgát a legelőinken.
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A világ közepe
FEHÉR ANIKÓ

N

a, jó, nem a világé, csak
az országé. Magyarországé. És az is igaz, hogy
nem egészen a hivatalosan kikiáltott Pusztavacs, hanem
hét kilométerre tőle: Táborfalva.
Akik itt élnek, valóban úgy gondolják, hogy ez a világ közepe, hisz
elég régóta és igen gyakran veri fel
zeneszó a közösségi tereket. Ahol
pedig muzsikálnak, ott minden
más is jó lehet.
Negyven éve működik itt a Táborfalvi Népzenei Együttes, ma már Csutorás
együttes néven. Vezetője
a kezdetektől Birinyi József néprajzkutató, népihangszer-történész, aki
maga is számos hangszeren játszik. Harmincöt
éve rendszeresen megrendezik az úgynevezett
Csutorás tábort, ahol
korosztályi
keveredéssel, óvodástól idős korúig
mindenféle ember tanulhat hangszeren játszani,
énekelni vagy táncolni.
Birinyi 1975-ben alapította meg gyermekkorának színhelyén, Táborfalván a Népzenei Műhelyt.
Három évvel később az
ő és Hajnal István irányításával elkezdődött az utánpótlás nevelése,
gyermekzenekart, népzenei szakkört szerveztek a helyi iskolásokból, ahol a citera mellett furulyán,
bőgőn,
tekerőn,
facimbalmon,
okarinán, dorombon, bőrdudán,
töröksípon, kobzán és nádsípon is
tanulhattak a fiatalok. Meglepő és
megkapó ez a sokszínűség, de megértéséhez ismerni kell Birinyit, aki
közel másfél ezer hangszer tulajdonosa, legtöbbjének megszólaltatója.
A fiatal együttes 1984-ben elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere kitüntető címet, idővel több tag
egyénileg is Ifjú Mester lett. A Csutorás Zenekar kétszer is eljutott
a nyolcvanas években a hírneves
televíziós Ki mit tud? döntőjéig.

A Birinyi-féle gyűjtemény Európa legnagyobb, legteljesebb és
szakmailag dokumentált, feldolgozott népi hangszer magángyűjteménye, amely mintegy 1400
darabból áll. A gyűjtemény kisebb
részben családi örökség, nagy
részben saját gyűjtés nemcsak itthonról, hanem a világ legtávolabbi
helyeiről is. Hangszerbemutatókat,
kiállításokat is szerveznek ezekből,
nagy sikerrel.
Ez az együttes adta most ki CD
formájában az elmúlt negyven év
történetét, dalokban elmesélve.

Miután a vidék népművészeti hagyományokban nem túlságosan
gazdag (vagy csak nem akadt olyan
gyűjtő, aki mélyre ás), főként más,
akár távoli vidékek zenéjét mutatják be. Bár különböző terekben és
időben készült felvételeket hallunk, nem tűnik fel ez, olyan élő,
egészséges és arányos a hangzás. A
lemezen hallható tizenöt számból
hetet az együttes ad elő, a többit
szólisták (Birinyi József és a már
fiatalon kitűnt, azóta szintén
hangszerkészítő és előadó Kovács
László).
Hallhatunk egy már-már történelminek is nevezhető felvételt,
amelyen id. Birinyi András kíséri
szájharmonikával az énekeseket.
Első hallásra lehet, hogy furcsa ez
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a hangszer, de a paraszti világban előszeretettel használták. Az
együttes énekesekből és citerásokból áll egyébként, néhol furulyát, nádsípot, illetve tekerőt is
hallhatunk.
Ötletes
hangnemváltásokkal
örvendeztet meg a Kanásztáncok című szám, amit a különféle hangolású citerákkal érnek el.
Dudaimitációt is hallunk, ráadásul citerán. Megkapó líra sejlik fel
a Párosítókban és a Kinyílt a rózsa
című összeállításban. De egészen
odáig elmerészkednek, hogy egy
erdélyi pontozó dallamot
is eljátszanak két citerán,
nem is akárhogyan. A
Szerelem, szerelem című
somogyi
összeállításban hosszú furulya kíséri
az éneket, ami valóban
olyan finoman szól, ahogyan Birinyi hangszerbemutatóin gyakran elmondja: „olyan a hangja
ennek a hangszernek,
hogy ha a betyár a bokor egyik oldalán fújta,
a zsandár a másikon nem
hallotta…”
A borító meglehetősen
szűkszavú, szinte csak
képeket tartalmaz. De
minden benne van, látjuk
a legjelentősebb események dokumentumait.
Múlik a falusi élet? Üresen maradnak a falvak, a kisebb települések? Sokan látják ezt így, mert
sokfelé így is van. Pedig csak egy
ember kell, aki kovászként megsokszorozza az erőt, magához
hívja a többieket és valami olyant
ad nekik, amit talán ők is tudnak,
de közösségben jobban megy. Ez,
vagy ehhez hasonló dolog történt
Táborfalván negyven évvel ezelőtt.
Valahogy – szerencsénkre – nem
akar ez abbamaradni. Bizonyára
azért, mert jó.
Csutorás Együttes 40:
A Kárpát-medence vadvirágaiból.
Táborfalvi Közm velődési
és Népzenei Egyesület, 2020
Birinyi József
FOTÓ: CSUTORASTABOR.HU

Szabadalom
T OMASOVSZKI ISTVÁN
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elemen akkor fogadott, amikor az üzembe
kerültem: energikus léptekkel jött elém, széles mosolya átfogta a párnázott ajtó félfája
közötti teret, keze egy gépészmérnökéhez
híven rázta az enyémet, szabályosan, mint a dugattyú
üteme. Hellyel kínált, majd kávéval, és az iskoláimról
kérdezett. Mondta, hogy látta a Nemzetközi Egyetemi
Diákolimpiára küldött pályamunkámat, és tényleg látta, mert még a szivattyúház bekötéseinek paramétereit is ismerte – ezért vett fel, tette hozzá. Látta bennem
a jövőt, az invenciózus elmét, és ide kellett csábítania.
Bekerültem a csapatba. Évek alatt bekoptam, akár
a szorosra állított alkatrész – a súrlódás leforgácsolt
rólam minden sallangot. Ha a tükörbe néztem, már
nem láttam azt a ragyogást, amit a pályám elején:
a tenni akarás glóriája megfakult. Nem tudtam megtartani, hiába kapaszkodtam belé kétségbeesetten –
igaz, néha még felvillant, erőre kapott egy-egy reggeli
értekezlet előtt. A legjobban akkor izzott, amikor lejött a tervezésre, hogy megnézzen egy-egy új munkát.
Szikszai, a vezető tervező mögött álltam, aki szinte
sajátjaként ismertette a tervet. Kelemen a tekintetemet kereste, felismerte a jellemző tervezési jegyeket,
tudta, hogy tőlem ered minden, ami különleges azon
a pauszpapíron.
A Varsói Épületgépészeti Szakkiállításon megszorította a vállamat, ne haragudj, mondta, hogy még nem
tudlak magam mellé venni. Több éve ígérte már, nem
probléma, mosolyogtam, van időm. Zdenek, a lengyel
társiroda fiatalja tudta, hogy a nagydíjas épület tervébe
sokat raktam, rengeteg tus kifogyott azokon az éjjeleken. – Gyere, neked nem itt a helyed – szólt, és este
elvitt egy külvárosi klubba. A bejáratnál a Szolidaritás
szórólapját nyomták a kezembe, benn meg a munkásjogokról beszéltek. Zdenek a beszéd gyors angol öszszegzése közben bemutatott egy szlovák lánynak, aki
elnyerte a kiállítás Fiatal Tervezője Díjat. Érdekes módon ő is hallott róla, hogy a mi díjnyertes munkánk
nagyja tőlem ered, a díjat mégis a vezető tervező vette
át. Hazafelé, a vonaton, a táskámat raktam fel a csomagtartóra, amikor valaki megkopogtatta a vállamat.
Szikszai volt az, kezében a Szolidaritás szórólappal:
ezt elhagytad, mondta.
Három épületgépészeti szabadalmam került a közösbe a cégnél, egyiket Zdenek is látta, aki Finnországban kapott munkát. Hívott, hogy menjek ki dolgozni – Bécsből van járat, fizeti a jegyet. Kelemen
akkor fogadott másodszor: fizetésemelést lengetett be,
nagyon dicsért – érezte, hogy másképp már nem tud
megtartani. Hát beérik a nagy ígéret, mondta búcsúzásképpen, furcsa, távolságtartó stílusban.
A rendszerváltás után kaptam levelet Kelemen feleségétől, a Nemzetközi szaknévsorból írta ki a bécsi címemet. Kelemen láthatóan sokat beszélt rólam:
nyomasztotta, hogy a vezető tervező minden alkalommal elgáncsolta az előléptetésem – Szikszai egy magas
rangú káder fia volt, elenyésző tehetséggel. Kelemen
öngyilkos lett, mert azt ígérte az állománynak, hogy
a privatizáció után az új tulajdonos senkit sem fog elbocsájtani.
Nina – a Varsóban fiatalon kitüntetett, de azóta
már érett, szlovák tervezőnő – lett a társam az életben
és egy bécsi tervező cégben, amikor egy leendő magyar
partnert keresett meg minket egy nemzetközi projekthez. A feleségem nyújtotta felém a telefont: a titkárnő
az, mondta, és kapcsolja a főnököt, valami Szikszait.
A kezem megállt a levegőben, majd pár másodperc
töprengés után mégis átvettem. Németül szóltam bele.
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Trianon tárgyi emlékei

de olvashatók azok a publikációk is, amelyek értelmezik
a bemutatott tárgyidokumentum-örökséget. A virtuális
gyűjtemény a Trianon.néprajz.hu oldalon tekinthető meg.

A Jutka meg a többiek
Március 12-én, pénteken, este nyolc órától a Trip Webszínház élőben közvetíti Lovasi András szerzői estjét.
A Jutka meg a többiek című koncerten előkerülnek a legfrissebb Lovasi-szerzemények is, köztük egy Kispál Andrással közös dalpremierrel.

A nemzeti ünnep estéjén nyolc órától az Eiffel Műhelyház Hevesi Sándor háziszínpadáról az Erkel Ferenc
Bánk bán című operájának részleteiből összeállított
koncertet közvetítik. A címszerepet Kovácsházi István
alakítja, partnere Komlósi Ildikó (Gertrúd), Kertesi Ingrid (Melinda), Cser Krisztián (II. Endre), Horváth István
(Ottó), Kálmándy Mihály (Tiborc), Kelemen Zoltán (Petur
bán), Geiger Lajos (Biberach) lesz, zongorán közreműködik Katona Anikó. A koncert a Magyar Állami Operaház
Facebook-oldalán látható.

A rendes lányok csendben sírnak

Tisztelgés a forradalom
harcosai előtt
FORRÁS: TRIANON.NÉPRA JZ.HU

A Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum és Intézet, illetve a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményének felhasználásával jött létre
a Trianon tárgyi emlékei elnevezésű internetes adatbázis,
amely nem az események kronológiájára fókuszál, hanem
a történések, következmények, a trauma és az emlékezet
tárgyiasult lenyomatát, annak hivatalos és privát formáját mutatja be. Jelenleg 330 tárgyat, dokumentumot és
fényképet tartalmaz az online gyűjtemény, köztük irredenta plakátok, jelvények, hímzések, kitűzők, a visszacsatolások emlékére készült fémplakettek, fotográfiák,

Március 15-én, hétfőn este, hét órától közvetítik a pécsi Kodály Központból a Pannon Filharmonikusok díszhangversenyét, amelyen magyar szerzők műveivel tisztelegnek a forradalom harcosai előtt. Erkel Ferenc Ünnepi
nyitánya indítja az estét, a mű eredetileg a Pesti Magyar
Színház 50 éves jubileumára született, ezt követi Liszt lí-

Rendes lányok
FORRÁS: VÍGSZÍNHÁZ/DÖMÖLKY DÁNIEL

Petőfi a Nemzeti Múzeumnál
FORRÁS: WIKIPÉDIA

rai tónusú A-dúr zongoraversenye. Felcsendül a Pécsett
élő zeneszerző, Dubrovay László Magyar szimfóniája,
zárásként pedig Dohnányi Ernő Ruralia Hungarica című
zongoraciklusa, amely egyik fontos lenyomata a folklorizmusban kevésbé alkotó Dohnányi hazaszeretetének.
További információ: www.pfz.hu.

FORRÁS: TRIANON.NÉPRA JZ.HU

Március 13-án, szombaton, este hét órától mutatják be
a Vígstreamházban Paczolay Béla rendezésében Durica
Katarina A rendes lányok csendben sírnak című regényének színpadi adaptációját. A mű a női áldozatok sorsán
keresztül meséli el a dunaszerdahelyi maffia történetét.
A kilencvenes évek elején a csallóközi kisvárosban éveken
át rettegésben éltek az emberek, a nők sokszor csoportos
nemi erőszak áldozatai lettek, voltak olyanok, akiknek
eltűnt a párjuk, vagy nem tudták megvédeni gyermekeiket a bűnözőktől, de akadt, akinek épp saját gyereke
vált maffiózóvá. A Durica Katarina történetében szereplő
három nőalak, Hilda, Júlia, Erzsi – akiket Kiss Mari, Balázsovits Edit és Márkus Luca alakít – különböző szálakon
kapcsolódnak a dunaszerdahelyi maffiához. Lassan pedig
nyilvánvalóvá válik: ugyanazon események áldozatai ők,
csak másféleképpen.
Összeállította: Makrai Sonja

TAVASZI AKCIÓ!
Rendelje meg lapunk kereskedelmi forgalomba soha nem került
nulladik számát, és választhat egyet ajándékaink közül!
Női Magyar Hang-póló
M, L, XL, XXL méretben

Férfi Magyar Hang-póló
M, L, XL, XXL, 3XL méretben

Kötöttfogás-póló
S, M, L, XL, XXL, 3XL méretben

Magyar Hang-táska
natúr és lime (zöld) színben

Magyar Hang-tornazsák
natúr és lime (zöld) színben

Magyar Hang-bögre
(csak a szerkesztőségben vehető át)

Magyar Hang-maszk
A nulladik szám ára postázással együtt 2390 Ft.
Érdeklődni az elofizetes@magyarhang.org e-mail-címen
vagy a szerkesztőségi telefonszámokon.

MAGAZIN • VETÉSFORGÓ

2021. MÁRCIUS 12–18.

L AKNER DÁVID

H

a Jászai Mariról és Blaha
Lujzáról teret neveztek
el, hát akkor Kiss Manyiról virágos rétet kellene
– állapította meg a Film, Színház,
Muzsika szerzője 1982-ben. A túl
korán, hatvanévesen távozott színésznő akkor már több mint egy
évtizede nem volt köztünk. Ehhez
képest rengeteg színházi és filmes
szerepe őrzi emlékét. Nem csoda,
hogy ötven évvel ezelőtti, 1971.
március 29-ei halála óta sem feledték el őt. Ráadásul 110 éve, hogy
1911. március 12-én megszületett,
így még kiválóbb az alkalom rá,
hogy elővegyük a korszakos színésznő filmjeit, felidézzük alakját.
Na de miért is emlegetett Sas
György kritikus tündéri virágos
kertet? Kurázsi mamát játszva,
tragikus hősként illett volna rá
ez? Nevezhetünk tündérnek egy
markotányosnőt, aki a háborúból
él? Vagy amikor máshol játszott
megtört, kérges kezű idős asszonyokat? Sas is elbizonytalanodott,
amikor Kiss Manyi épp Füst Milán
tragédiájára, a Boldogtalanokra
készült. Ott eljátszva özvegy Hubernét, ezt a sors által vert, munkaképtelen édesanyát. A színésznő
még mindig csak az ötvenes évei
elején járt, mások ebben a korban
életük virágában lévő asszonyokat
keltenek életre a leghitelesebben.
De hát már negyvenes évei elején,
a Körhintában is a hamar öregedett
Patakiné szerepében láthattuk őt.
Kiss Manyinak ment szinte minden. Erre jutott az említett
szerző is, amikor úgy látta, mégis csak rehabilitálnia szükséges
a művésznő tündér voltát. „Pedig
hát láttam én őt egyszer is, amint
kibontott aranyhaját fésülgeti?
Minek tagadnám, Kiss Manyi köznapi lénye szürke volt és minden
csillogástól, hivalkodástól mentes, és ráadásul oly törékeny, hogy
már-már félteni kellett: a leg-

ID Ő GÉP

„Mindent eljátszik, csak
beszélnie ne kelljen”
Száztíz éve született, ötven éve nincs köztünk Kiss Manyi
kisebb teher és megpróbáltatás
alatt egyszeriben összeroppanhat.
Hanem a mosolya meg a szeme
csillogása pajzán volt. De hogy az
milyen mélységekig visz el, csak
a játéka tárta fel. A játéka tündérvarázslattal felért. Szubrettnek
és komikának utolérhetetlen volt.
A kedélye, a humora, a bűbája,
a frissesége cirógatott” – foglalta
egybe karakterét.
És valóban: nézem a Butaságom történetében a kislányt
lelkesen oktató, színészkedésre
buzdító Gizi néniként. Ruttkai Éva
főhőse is el van alélva tőle, ahogy
az alapokat magyarázza, s ebből
a nagymamás, Müller Cecília-féle
karakterből hirtelen előtör a kislányos báj, a játékos kedv. Na meg
az a fülig érő vigyor, ami annyira
utánozhatatlannak bizonyult. Senki sem tudta volna olyan hitelesen
előadni, hogy épp színpadiasan
megjátssza magát, mint ő. Nemegyszer képtelenek voltunk kiigazodni: Kiss Manyit láttuk, amint
eljátssza azokat a figurákat, akik
szintén szerepeket voltak kénytelenek ölteni. A színésznő teljesen
elveszett hát filmben és darabban
egyaránt. Máskor, sokszor meg
épp olyan parasztasszony volt, aki
igazán csak önmagát tudta adni.
A színésznőnek tökéletesen ment
mindegyik. Mindig elhittük neki,
hogy ő nem lehet más, csak az,
amit éppen játszik.
A harmincas években már fontos szerepek találták meg, ott

Kiss Manyi 1959-ben…

...és 1964-ben. Ment neki szinte minden
FOTÓK: FORTEPAN

HÍD JENŐ RAJZOS ROVATA

Áttörés
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volt a korszak legjelentősebb, ma
már elfeledett filmjeiben: a Café
Moszkvában, a Pesti mesében,
a Maga lesz a férjem-ben. Pályája utolsó évtizedében pedig még
mindig jutottak számára meghatározó alakítások. A legtöbben ma
is a Mici néni két élete címszerepéről emlékeznek rá. Hát igen,
a néniszerep nagyon ment neki,
akár megtört asszonyt, akár komikus primadonnát játszott. Erre
a kettősségre pontosan illett, amit
Sas írt: Kiss Manyi rekviemjét
komponálva a Jaj, de jó a habos
sütemény, illetve a brechti dalok
motívumait kellene egybeszőni.
maga persze mindig igyekezett szerénynek megmaradni.
„Azt mondják, sokoldalú színésznő vagyok. Ha eljátszott szerepeimre visszagondolok, hajlandó
vagyok én is elhinni. De sikereim
helyett inkább eljövendő szerepeim foglalkoztatnak. Addig színész
az ember, amíg művészvágyai
vannak – mondta az erdélyi Új
Életnek 1961-ben. Egy évvel korábban, a Szabad Földnek nyilatkozva még nagyobb zavarban volt:
„Jaj, muszáj ezt? Nem szeretek
magamról beszélni, és nem is tudok.” És ez nemcsak afféle kezdeti
húzódozás volt, Vass Éva is úgy fogalmazott róla: Kiss Manyi mindent eljátszik, csak beszélnie ne
kelljen. Azért mégiscsak beszél,
válaszolva a kérdésre, miért tudja
ilyen hitelesen játszani a parasztasszonyokat: „Egy háromszéki
faluban nőttem fel, ahol édesapám igazgató-tanító volt. Most
is, ha egy kis szabad időm van,
lerándulok Jászjákóhalmára, ahol
a bátyám is igazgató-tanító. Mert
falun lehet a legjobban pihenni”
– mesélte. De hogy honnan jön
mégis, hogy olyan jól képes ezeknek az alakoknak a bőrébe bújni,
azt még pontosabban összefoglalta néhány szóban: „az csak úgy
magától”. Ennél jobban talán nem
is érdemes túlbonyolítani.
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ákosi Mátyás 1956 őszén reggelizzen virslit hajdinakásával és
teával, ebédre kapjon zöldborsólevest, töltött paprikát és eperkrémet, vacsorára joghurtot, túrót. Az ételek
a szokásos zsírmennyiség felével, a hal pedig szálkamentesen készítendő; kakaó, csokoládé mellőzendők.
A bukott vezér akkor már lassan három
hónapja Moszkvában élt, még úgy hitték,
hogy ideiglenesen. Ezért is készítette neki
a pesti pártkórház a zsírszegény menülistát. Az Étrendi előírások Rákosi Mátyás elvtárs részére című, 1956. október 18-án kelt,
egyhónapnyi diétás ötletet tartalmazó iratot
Budapest Főváros Levéltára őrzi. A megsárgult gépelt papirost 2018-ban Ungváry Krisztián bocsátotta a levéltár rendelkezésére egy
264 tételt tartalmazó csomag részeként.
Az első, 1941-ből származó rövid szöveg
tintával írt cirill betűs meghatalmazás Rákosi Mátyás kézjegyével arról, hogy a Gorkij utca 15-ben lévő 83-as számú lakását
és a benne lévő ingóságokat felesége, Fenya
Kornyilova is használhatja. Rákosi éppen egy
évvel korábban szabadult 15 éves magyarországi börtönéből. A szegedi Csillagban
ült, ahol megkülönböztetett bánásmódban
volt része, még szemináriumot is tarthatott
a fogságba vetett kommunistáknak, Péter
Gábor és Kádár János innen ismerte a későbbi pártfőtitkárt. Bizonyára Szálasi Ferenccel
is találkozott, akit 1938 tavaszán ítéltek el.
Állítólag az 1939. augusztus 23-ai Molotov–
Ribbentrop-paktum hírét hallva Szálasi így
fordult hozzá: „Tehát mi is szövetségesek
lettünk.” Rákosi az anekdota szerint válaszra sem méltatta a nyilasvezért.
Ha nem is lettek szövetségesek, az kétségtelen, hogy a paktum nyomán megindult
szovjet–magyar közeledés kedvezményezettjeként szabadulhatott ki börtönéből, s
juthatott ki az 1848-as zászlókért cserébe
Vas Zoltánnal együtt Moszkvába. Nem sokkal
érkezése után a szovjet katonai hírszerzés,
a GRU be is szervezte. (Ez nem volt ritkaság
az emigráns kommunisták körében. Az ügynöklét védelmet is nyújthatott, s persze jó
kapcsolatokat, patrónusokat jelentett.)
A következő dokumentum – megint csak
diéta és „életrend” tárgyú, sok sétát, Salvus-vizet, kevés állati belsőséget és húst
javasol – 1953. október 26-án kelt, azokban
az időkben tehát, amikor szovjet parancsra
meg kellett osztania hatalmát az új miniszterelnökkel (ebben a tisztségben utódjával),
Nagy Imrével, s szintén moszkvai instrukcióra
gyakorolt önkritikája szellemében asszisztálnia kellett terrorrendszerének lebontásához – legalábbis egy ideig és csupán látszólag. Rákosi az MDP első titkáraként (egyben
mai tudásunk szerint a legbuzgóbb moszkvai
feljelentőként) gyakran tartózkodott Moszkvában, ahol feltehetően lakása is volt. Hatalmát Nagy Imre megbuktatásával ugyan
sikerült még egyszer rövid időre megszilárdítania, ám 1956. július 18-án kénytelen volt
lemondani – egészségi állapotára hivatkozva – a párt vezetéséről. A közhiedelemmel
ellentétben nem ültették azonnal repülőre,
s küldték „gyógykezelésre” a Szovjetunióba, hanem még egy bő hetet itthon töltött;
a pártvezetőség díszvacsorát is adott a távozó első titkár tiszteletére.
Később is törődtek vele – legalábbis
a forradalom kitöréséig. A legutolsó, már
idézett havi étrendi tanácsokat öt nappal
október 23-a után kapta meg Moszkvában.
Ott találkozhatott nem sokkal később bukott
vezetőtársaival, Gerő Ernővel, Révai Józse el,
Bata Istvánnal és a többiekkel. Az ekkor keletkezett iratokkal a levéltári anyagban nem
találkozhatunk, nem szerepel a dokumentumok között az az 1957. márciusi, Hruscsovnak szóló, Kádár ellen íródott feljelen-
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Kalocsai vizet
Rákosinak
Magánlevelek, orvosi tanácsok, Hruscsovhoz, Brezsnyevhez, Kádárhoz írt
feljegyzések olvashatók abban a 264 tételt tartalmazó dokumentumcsomagban,
amely jórészt Rákosi Mátyás 1956 utáni, emigrációs levelezését tartalmazza. Az iratok
digitalizált változatát néhány hét óta bárki elolvashatja a Hungaricana oldalán.

tőlevél sem, amelyet a szovjet vezetés azzal
utasított vissza, hogy Rákosi „még mindig
Magyarország vezetőjének szerepére tart
igényt, pedig ezt visszavonhatatlanul elvesztette”. Az ügynek következménye lett,
a száműzöttnek Moszkvából Krasznodárba
kellett költöznie feleségével, igaz, a nyarat a tengerparti Gelendzsikben tölthették.
Ide érkezett a magyarországi forgalomból
kivont harcostársak, Kovács István, Hegedüs András, Bata István, Piros László hosszú
levele, amelyben beszámoltak a moszkvai
fesztiválról (látták a díszpáholyban Dobi

István államfőt és Rónai Sándor parlamenti
elnököt), majd azt kifogásolták, hogy a budapesti „újságokban nincs semmi különös,
hacsak az nem, hogy teljesen abbamaradt
az áruló Nagy Imre-csoport elleni fellépés.
Ennek okát mi sem értjük”. Az ideiglenesen száműzött Gerő Ernő is elküldte levelét Gelendzsikbe: beszámolt arról, hogy
megírja a magyar ipar 1918-1955 közötti
történetét, s hogy további magyarországi
letartóztatásokban reménykedik (a Nagy
Imre-kormány szociáldemokrata miniszterét, Kelemen Gyulát és a Népakarat korábbi

Plakát 1956-ból. Tényleg ment
FORRÁS: WIKIMÉDIA

főszerkesztőjét, Horváth Zoltánt említette).
A forradalom alatti eseményekre refl ektált
Hegedüs András is (1955–56-ban miniszterelnök): 1957 nyarán, moszkvai lakásában
postai úton anyagokat gyűjtött arról, hogy
mi volt „a burzsoá nacionalizmus szerepe
az októberi eseményekben”. Írt a történésztársadalom korábbi diktátora, Andics
Erzsébet, és volt Tervhivatal-elnök férje,
Berei Andor: otthon nem közölték Andics
hazaküldött tanulmányát, lányaik, köztük
Vera (Farkas Vladimir volt felesége) jól van,
a Nemzeti Bankban csoportvezető.
Nagy Imréék kivégzéséről egyetlen utalást találhatunk. Gerő hozta fel 1958. július 1-jei levelében a „Nagy Imre és áruló
bandája” elleni ítéletet, s gyorsan hozzáfűzte, hogy „az imperialisták és szekértolóik meg fogják kísérelni provokációkra
felhasználni”, ehhez pedig „nem kis segítséget kapnak a jugoszláv revizionistáktól”,
akik most „alaposan kimutatják a foguk fehérjét”. Hazulról is érkezett posta: Schneider Péterné például felhívja Rákosi figyelmét
a Kalocsán található gyógyvíz áldásos hatására, Gáti Tibor balatoni nyaralásáról és
filmélményeiről számolt be.
A bukott vezér eközben folyamatosan
készült a Magyarországra való visszatérésre. Sorozatban bombázta feljegyzéseivel
a szovjet és a magyar pártvezetést. Amikor
az MSZMP központi bizottsága 1962-ben
kizárta a pártból, áttelepítették a kirgizisztáni Tokmakba, ahol a hetvenéves Rákosit
rendkívül primitív körülmények fogadták:
udvari pottyantós vécé és egy utcai artézi kút, ahonnan vödörben kellett hordania
a vizet az emeleti lakásba. Egyik innen kelt
első, a VIII. pártkongresszushoz intézett levelében tiltakozott kizárása ellen, egyben
a realitásokkal való kapcsolatát egyre jobban
elvesztő Rákosi arra is felhívta a küldöttek
figyelmét, hogy Kádár János részt vett Rajk
László kihallgatásában. (Postásnak korábbi hívét, Révész Géza moszkvai nagykövetet
kérte meg.)
A gazdag anyagban olvashatunk Kínába
való költözésének ötletéről, és betekinthetünk fogadott unokájával, Marina Pahomovával folytatott angol nyelvű levelezésébe is.
(Rákosi még a szegedi Csillagban tanult meg
angolul, amikor 1946-ban koalíciós kormányküldöttség tagjaként Washingtonban
járt, állítólag Truman szimpátiáját is felkeltette nyelvtudásával.)
1966-ban aztán, ha nem is Magyarországra vagy Kínába, de a Gorkij közelében
fekvő Arzamaszba, komfortosabb lakásba
költözhettek Fenya Kornyilovával. Bő egy
évvel később eldőlni látszott hazatérésének
ügye is: Aczél György és Sándor József Moszkvában aláíratott vele egy nyilatkozatot,
hogy Magyarországon nem fog politizálni.
Aláírta, de ügyében mégsem történt semmi. (A pártvezetés 1970 tavaszán ugyanakkor kijelölt számára egy XI. kerületi házat,
amelyet csak kísérettel hagyhatott volna el.
Rákosi viszont a megalázó feltételbe, a házi
őrizetbe nem egyezett bele.)
Egyik utolsó levelét Fock Jenő miniszterelnöknek írta, amelyben megint csak hazaengedését sürgette. 1971. február 5-én második
szívrohama végzett vele a gorkiji kórházban.
A Farkasréti temetőben lezajlott búcsúztatásáról – a rokon, Bíró Eugénia visszaemlékezése szerint körülbelül 60 ismeretlen kísérte
Rákosi urnáját a temető félreeső részére –
amatőr filmfelvétel is készült.
A dokumentumanyag amiatt is tanulságos, ami hiányzik belőle: Rákosi Mátyást
egy csöppnyi kétség sem gyötri pártfőtitkári működésével kapcsolatban. Fanatizmus,
önbecsapás, mások vádolása, mártíromság
– bűntudatnak, belátásnak nyomát sem találni a levelekben.
Rákosi Mátyás levelezése,
Hungaricana.hu

MAGAZIN • KRITIKA

2021. MÁRCIUS 12–18.

A harmónia ura
FICSOR B ENEDEK

A

műbírálat nehéz és gyakran ellentmondásos műfaj. A kritika még akkor is konfrontatív lehet, ha dicsér,
hiszen a bíráló a sokszor emlegetett
közmondást – ízlésről nem lehet vitatkozni – zárójelbe téve érvel egy, a mű szerzőjétől szükségszerűen különböző nézőpontból.
Ízlésről nem lehet vitatkozni, mégis évezredek óta ezt csináljuk, a kritika pedig a művészi alkotások elválaszthatatlan részévé
vált. Posztmodernnek is nevezett korunkban
a személy fogalmának átalakulásával ugyanakkor megváltozott a szerző és így a kritikus
pozíciója is. Előbbi eltűnt a műben – hiszen
a szerző halott –, és csak az
elmúlt években bújhatott elő
újra, utóbbi pedig éppen e
felszívódás – vagy szétszóródás – tanújaként tűnt fel.
Túlzott általánosítás azonban egyetlen nagy fordulatra
redukálni a műbírálat történetét, hiszen a különbségekre és távollétre koncentráló
differenciáló gondolkodásmód
mellett – amelynek gyökerei
persze a posztmodernnél lényegesen messzebbre nyúlnak vissza – a hasonlóságot,
jelenlétet és harmóniát kereső
integratív kritika sem tűnt el soha. Jó példa
erre Szegő György Műleírás című kötete, amely
legtöbb írásával egyértelműen az egységesítésre törekvő integráció mellett foglal állást.
„Máig úgy gondolom, hogy a művészet
a harmónia ura – írja a szerző az előszóban. –
Valahol olvastam, talán le is írtam már: az
ógörög arkhitekton kifejezés összetett jelentésű fogalom. Előtagja uralkodót, utótagja
ácsmester jelent. Egymástól távol álló tevékenységek, de összefűzve ez az etimológia
az építészet varázserejét is érzékelteti. Kell
ez a bűverő, mert az ókorban az architektúra
még cselszövést is jelentett. Ma ezt az egész
világot átszövő, fenyegető mellékhatást magának az építésznek kell elhárítania, a művészek segítségével. A legszélesebb értelemben:

MAJLÁTH RONALD

K

ezdetben volt a klinikai pszichológia, melynek fókuszában már
a kezdetektől a mentális megbetegedések gyógyítása állt. Ebben
az időszakban a pszichológiai kutatások
nagyrészt az emberi pszichében fellépő
zavarokra, gyengeségekre és negatív érzelmekre koncentráltak, amelyeket aztán
a pszichológusok megpróbáltak kezelni
több-kevesebb sikerrel. Az viszont már viszonylag gyorsan kiderült, az, hogy nincsenek tüneteink, nem vagyunk betegek, netán
még problémáink sincsenek, sőt még csak
nem is érezzük magunkat rosszul, egyáltalán nem jelenti azt, hogy jól lennénk, még
kevésbé azt, hogy boldogok lennénk.
Ezt ismerte fel több pszichológus az
ezredfordulón, ami aztán arra ösztökélte
a kutatókat, hogy foglalkozzanak többet az
emberi boldogság kérdésével és a betegség
puszta gyógyítása mellett összpontosítsák
figyelmüket a szellemi egészségre is. Ez-

az alkotó- és előadóművészeteknek együttes dolga ez, és ez nem is kevés” – fogalmaz Szegő György, aki a szövegben felvetett
szinergia lehetőségét a saját pályafutásával
igazolja, amelyben építészet, belsőépítészet,
díszlet- és jelmeztervezés, művészetelmélet, egyetemi oktatás és intézményvezetés áll
össze harmonikus egységgé.
A harmóniára törekvés vágyát érhetjük
tetten a kötetben is, amely már a címével –
Műleírás – is jelzi a kritikai attitűdöt: nem
bírál, hanem körbejár, megtekint, elemez és
leír. A kiadvány az elmúlt harmincöt év írásaiból válogató sorozat harmadik darabja, ezúttal a 2008 és 2020 között különféle folyóiratokban – Új Művészet, Fotóművészet, Magyar
Építőművészet – megjelent
írásokat gyűjti egybe. A válogatás a periodikáknak megfelelően rendkívül heterogén,
a szerző az építészettől a fotóművészeten át a színházig
és kultúrtörténetig számos területet fog egybe. Elméleti okfejtésének gyakorlati hasznát
pedig az utolsó, Kultúrpolitikai koncepciók című fejezetben méri fel, ahol a Műcsarnok igazgatójaként (is) közelít
a kultúra közéleti és politikai
szempontú fogalmaihoz.
Fent idézett művészeti
eszménye minden írásában felfedezhető, és
ugyanez a szemlélet érhető tetten a vezetői
koncepcióban is. Interdiszciplinaritás, elmélet és gyakorlat tökéletes egységben jelenik
meg a Műcsarnok jövőképét összefoglaló
szövegben: „Olyan szabad, a tradíciókra és
az innovációra arányosan nyitott intézményt
tervezek, amely képes az alkotóművészek élő
műhelyeként párbeszédet generálni. Egyúttal alkalmas a széles közönség újramegszólítására. Ha tetszik, a kísérletező művészet
immár maga is hagyomány, de még inkább
igaz: a tradicionális műfajok visszahozása
ma kötelező kísérlet.”
Szegő György: M leírás – Válogatott m vészeti,
építészeti írások 2008–2020.
MMA Kiadó, 2020. 4800 Ft

Az elfeledett
magyar királyi dinasztia
BALOGH ROLAND

J

ános király egész életében szelíd és nagylelkű volt, mégis hajlamos a nagyravágyásra, erkölcseiben
azonban feddhetetlen, kivéve, hogy
a törökök oltalma alatt látott hozzá tervei
megvalósításához. Így jellemezte a kor ismert történetírója, István y Miklós az utolsó
nem Habsburg magyar koronás főt, Szapolyai
Jánost két emberöltővel annak halála után.
Kevés mostohább gyermeke van a magyar történelemnek Szapolyai Jánosnál. Lassan ötszáz éve lesz, hogy elhunyt, mégsem
készült még róla szabatos életrajzi összefoglaló. Ennek részben az is oka lehet, hogy
a mai napig nincs túl sajtója János királynak.
„II. Lajos gyilkosa, a mohácsi csatát tudatosan lekéső erdélyi vajda,
az elasszonyosodott király,
török bérenc” – nagyjából
ezek a szitokszavak bukkannak még ma is elő, ha Szapolyairól szó esik. Az ötvenévesen, fia, János Zsigmond
születését 1540 júliusában
megünneplő tejfakasztóját
követően az erdélyi Szászsebesen elhunyt királlyal
a Habsburg ellenpropaganda
miatt sem bánt kegyesen az
emlékezet.
Ezen próbál most enyhíteni a Fodor Pál és Varga Szabolcs szerkesztésében megjelent Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak
című kötet. Tizenhat tanulmány: a családi
vagyon megalapozásától a Szapolyaiak várospolitikájáig, mecenatúrájáig vagy épp
a hadügyekig. A feldolgozásban külön hangsúlyt kap a reprezentáció, illetve az emlékezetpolitika. De azt is megtudhatjuk, vajon mi
történhetett a „családi ezüsttel”, azaz hová
lettek a Szapolyai-kincsek.
Kifejezetten érdekes a Hunyadiakkal vont,
nem alaptalan párhuzam. Nemcsak azért,

A boldogság anatómiája
zel született meg a pozitív
pszichológia, ami az emberi természet pozitív oldalára
helyezte a hangsúlyt, így az
erényeket, az erősségeket és
a pozitív érzelmeket emelte a középpontba. A kutatások ugyanis bebizonyították,
hogy az apró pozitív érzéseknek sokkal nagyobb a jelentősége, mint azt korábban
hittük: ma már pontosan
tudjuk, hogy ezek nem a jóllétünk puszta „tünetei” vagy
megnyilvánulásai,
hanem
sokkal inkább a megteremtői, ezért a pozitív pszichológia eredményeit nemcsak
a szakmabeliekkel, hanem a pszichológia
iránt érdeklődőkkel is érdemes megismertetni.

A
LÉTE
AZ OLVASÓKTÓL IS FÜGG.
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Ez a cél lebegett dr. Nagy
Henriett klinikai szakpszichológus és egyetemi oktató
előtt, aki Lehetnénk-e boldogabbak? című könyvében
közérthetően,
tudományos
kutatásokkal és hétköznapi
példákkal illusztrálva foglalja össze a pozitív pszichológia boldogsággal kapcsolatos
megállapításait. A könyv első
részében a szerző a boldogságtól való félelem jelenségét
vizsgálja, vagyis azt, miért
állhat elő olyan helyzet, hogy
valaki el akarja kerülni az öröm hosszan tartó,
intenzív átélését. Majd a második részben azt
ismerhetjük meg, hogyan vélekedünk a hétköznapjainkban a boldogságról, pontosabban
arról, mi tesz minket boldoggá. Talán nem

mert a szinte a „semmiből” feltűnő és pár
évtized alatt az egyik legvagyonosabbá váló
család első generációja épp Mátyás uralkodása idején indult hódító útjára. Hanem
mert jól látszik, pár évtized alatt mennyit
változtak a lehetőségek. Azaz, mit tudott
elérni az ország legtehetősebb famíliája
a durván megerősödött, a Magyar Királyságot épp felmorzsolni készülő Oszmán Birodalom és a világuralmi ambíciókat dédelgető Habsburg dinasztia harapófogójában.
Noha a tanulmányokat a korszak és
a téma ismert kutatói jegyzik, szinte mindenkinél érezhető egyfajta óvatosság. Ez
leginkább abból fakad, hogy jó néhány
esetben még a mai napig sem történtek
meg az azokat mélységeiben vizsgáló alapkutatások. Még úgy is, hogy az elmúlt két
évtizedben a Szapolyaiak
kutatásában történtek komoly előrelépések. A témában korábban jelent meg
konferenciakötet a Miskolci Egyetem gondozásában.
Ahogy a korszak néhány
prominens
személyiségéről, így János király csúcsdiplomatájáról, a mohácsi
csata egyetlen ma ismert
személyes beszámolóját is
jegyző Brodarics Istvánról, vagy épp a pálos szerzetesből lett nagy hatalmú
kincstartó-helytartó
Fráter
Györgyről
is
készült
életrajz.
Ezt a pozitív nyomvonalat követi a Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és emlékezet sorozatában megjelent kötet is. S ki
tudja, talán Mohács ötszázadik évfordulójára János király életrajza is elkészül végre.
Ígéret van rá.
Fodor Pál–Varga Szabolcs (szerk.):
Egy elfeledett magyar királyi dinasztia:
a Szapolyaiak. MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont, 2020. 3900 Ft

nagy titok, de a legújabb kutatások sokszor
élesen cáfolják azokat a mítoszokat, amelyek
széles körben elterjedtek, ezért a szerző nagy
hangsúlyt fektet ezeknek az ismertetésére.
Ezt követően a boldogság különböző pszichológiai magyarázatait ismerhetjük meg
a műből – ugyanis a pozitív pszichológia
mostanra egészen konkrét megállapításokat
tett ebben a kérdésben. Majd végül, az utolsó
részből megtudhatjuk, hogy – az előzőek fényében – mi mindent tehetnénk a saját boldogságunkért, így Nagy Henriett műve nem
marad meg az elmélet bemutatásánál, hanem hasznos útmutatót is nyújt az olvasóknak. És hogy a könyv így betöltse küldetését,
a szerző számos boldogságnövelő feladatot
is megfogalmazott benne, amelyek segítségével javulhat az önértékelésünk, mélyebbé
válhatnak a kapcsolataink és optimistábban
gondolkodhatunk, ami alapvető fontosságú
ahhoz, hogy könnyebben megbirkózzunk
mindennapi problémáinkkal.
Nagy Henriett: Lehetnénk-e boldogabbak?
HVG Könyvek, 2020. 3900 Ft

FIZESSEN ELŐ LAPUNKRA!
elofizetes@magyarhang.org • +36 (1) 303 3944
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Korallvörös rózsák
SZENCZI T ÓTH K ÁROLY
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iztos a lányokhoz mész…
évődött feleségem édesanyja keddenként, amikor délután a rendelőintézetbe indultam. Tudta ő, de
mindig mondta, köszönésemhez
rendelt szókincsének része volt.
Most, hogy nem említi többé,
mert elment, üres lett minden,
nemcsak napfényes szobája, de
a ház, a kert, a világ. Anyósom volt,
igen. A szót az idétlen jópofaság
a nyelv legalsó polcára, a szitokszavak közé rakta. Édesanya volt.
A feleségemé. Keresztnevén emlegettem, így is szólítottam. Ha Fickó
kutyánkat hívtam: gyere, menjünk
Lilikéhez.
Lilike hetedik gyermekként
született 1936-ban Nógrádban. Jó
testalkatúak voltak mind, a sporttal közeli barátságban, atletizált,
nem is rosszul, nem lett hivatása,
de könnyed volt, karcsú és csinos.
Huszonkét évesen ment férjhez.
Gyermekként elszenvedte, miként lakoltatják ki a kommunisták a családot. (Édesapja a Rimamurány–Salgótarjáni
Vasműnél
volt mérnök, de csak addig, míg
ugyanazok el nem zavarták). Aztán
meghalt az édesapa. Az anya egyedül maradt a sok gyerekkel. Lilike
korán megismerkedett a nélkülözéssel, az anyagi javakat alig teremtő verítékes munkával, együtt
csetlett-botlott a kisemmizett család többi tagjával. Idős korában is
bánatosan mesélte: édesanyja segédmunkásnak állt, krumplit válogatott. rzöm a hét testvér egyikének, Gyuszikának adatait, Lilike
megkért, kerestessem a Vörös Kereszttel. Gyuszika tizenhat évesen,
1944-ben leventének jelentkezett,
nem tért haza sohasem. Fényképe
ott van ezüstözött keretben azon
a könyvespolcon, melyen a többieké is, a szülők, a testvérek, és Lilike két gyermeke. Néha kézbe vette
mindet, gondosan letörülte, szeme
közelében voltak utolsó pillanatáig.

FOTÓ: PIXABAY

Lilike és férje pár év házasság
után más-más sorsot választott.
A kopott öreg ház, amelyben aztán édesanyjával és gyerekeivel
lakott Salgótarjánban, a hatvanas
években áldozatul esett a nagy ívű
városrendezésnek. Helyette másfél
szoba lakótelepi jutott. A Karancs,
a Medves és a Cserhát völgyének
csillogó ékszerét a hatalom szocialista proletárvárosnak nézte ki,
központjának polgári házait lebontották, tündéri kis utcáit, ahol
Lilike leányként szerelmesen sétált, durva sokemeletes vasbetonok tiporták semmivé. 1969-ben
a Kálváriahegyen (hol másutt)
felállították a nógrádi partizánok
emlékművét. A nép nyelvet öltött,
a krómacél monstrumot azonnal
elnevezte Pléh Öcsinek. A munkásmozgalmi szocreál ízléstelenség típusszobra volt. Lilike sokszor
elbeszélte, helyén valaha Trianonra
emlékező országzászló lengett.
1956-ban néhány percen múlt
az élete, röviddel az előtt indult
haza a Vásártérről, hogy a forra-
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nnek a szövegnek két kiindulópontja van. Az egyik egy interjú,
ami velem készült öt évvel ezelőtt,
akkor, amikor a Magyar Nemzethez szerződtem, és arról beszéltem benne
többek közt, hogy elveszett a világnézetem.
A másik a zseniális kortárs író, a norvég Erlend Loe immár klasszikus műve, a Doppler,
amelyben a főhős kivonul a társadalomból.
Szó szerint. Kiköltözik az erdőbe. Mivel elege lesz az okoskodásból és az okoskodókból.
Több mint különös, jegyzem meg szőrmentén, hogy a Dopplert jócskán a közösségi média szárba szökkenése előtt írta az
író, 2004-ben adták ki a művet a hazájában, és két esztendővel később már magyarul is olvasható volt.
Azóta irdatlanul sok víz folyt le a folyókon és a homlokokon, így manapság közhelyszámba megy olyasmiről okoskodni,
hogy általános jelenséggé vált a vélemények
infl ációja. A vélemény olyan, mint a segglyuk, mindenkinek van, de senki sem kíván-

dalmi gyűlés tömegét halálosan
megsorozták. Másnap visszament,
elborzadt, hány holttest feküdt
ott még mindig. Nemrég filmesek
szemtanúkat kerestek, nem tudták
pontosan a halottak számát, biz-

Néha kézbe vette
mindet, gondosan
letörülte,
szeme közelében
voltak utolsó pillanatáig.
tattam, jelentkezzen. Nemet mondott. Félt. Még mindig.
Mérlegképes könyvelőnek tanult, Karancslapujtőn a téesznél
helyezkedett el, naponta kibuszozott. Víkendházhoz való gyalult faáru fizetetlen számlájára bukkant,
szóvá tette, az elnök azt mondta:
ezt M. miniszter elvtársnak szállítottuk le, ne foglalkozzon vele az
elvtársnő.

Muri és majré

1987-ben felpakolt, lányával,
Katával Budapestre jött, a másfél
szobás lakást átengedte fia családjának. Testvérei budai családi
házában a legkisebb szobát választotta. Magára nem költött, Katának mindene meglegyen. Virágcsokorral mentem bemutatkozni,
méregetett fenemód. Tényleg el
akarja venni a lányomat? Évek
egymásutánja, a nagy házba költöztünk mi is. Lilike nyugdíjas lett,
pompás ebéddel, terített asztallal
várt naponta, hétvégén sütemények, hosszú beszélgetések, pohár
bor, cigarettaillat. Sohasem volt
nyaralni, jött hát velünk. Utaztunk
a Dunakanyarba, meg Salzburgba,
Melkbe, Bécsbe. Rómát és a Vatikánt terveztük, de súlyosan megbetegedett. Fegyelemmel tudomásul vette, hogy élete infúziókon
és sorozatbesugárzáson múlik.
Meggyógyult, de megviselt szervezete az idő múlásán nem tudott
úrrá lenni, mindinkább segítségre
szorult. Hetente váltottuk oxigénpalackját, egyre soványodott. Kata
gondozta, mosdatta, fodrászolta
haját. Boltban neki vásárolt először. Kabát, cipő, pongyola. Időközben négyen maradtunk a házban. A negyedik: Fickó. Napját
Lilike heverőjén töltötte, Lilike
betakarta, becézgette.
Aztán következett három rettenetes hónap. Az utolsók. Tudatzavarok, nyelési képtelenség. Odaadó
kórházi kezelés. Lilikét hazaszállítottuk, hogy megszokott helyén
gyógyuljon. A kis napfényes szobában. Kétszer sikerült székbe ültetnünk, cigarettát már nem kért.
Inkább vágyott feküdni. Gondos
ápolónők segítettek, úgy kezeltük,
felépül és rágyújt megint.
Február huszonkettedike estéje volt az utolsó. Március ötödikén
lett volna nyolcvanöt éves. Aznap,
mint addig, Kata elment a virágoshoz. Lilike kedvencét köttette csokorba. Vázába raktuk. A kis szobában, ahol élt. Korallvörös rózsa. Azt
szerette, nagyon.

A tett
csi a másikéra, hangoztatják megannyian,
akik hadilábon állnak az eredeti hasonlatok kiötlése tekintetében. Egy baj van ezzel,
túl azon, hogy gusztustalan: a második fele
egyáltalán nem igaz. Talán sosem volt az, és
ha mégis, akkor réges-rég túl vagyunk rajta.
Ha a politikánál maradunk – nem fogunk, mint lentebb kiderül –, akkor is kíváncsi a lakosság egyrészt az általa gondoltakat megerősítő „gondolatokra”, másrészt
a gyűlölködésének szintjét további munícióval emelő túloldali megmondásokra. Az
ember háborús állat, így ez a jelenség rendeltetésszerű működésének alapját képezi.
Ráadásul a politika semmi. Vagy ha nem
is semmi, akkor sem sok minden minden
máshoz képest.
Napjainkban a közösségi média platformjaira épülnek a dolgok, és a létet
a visszacsatolás fűti. A pokol elszabadult,
bármit tesz, mond, gondol az egyed, instant
feedbackre vágyik. Csak a közösség igazol-

ÓSZLENG

hatja vissza, hogy van értelme az életének.
A rendszer éhes, és éhessé tesz mindenkit,
aki a részévé válik. A fénykép és a videó
hazudja a legnagyobbakat, de vélemények
is kellenek, minél markánsabbak és harsányabbak, bármiről. Mikor mi van napirenden, merről fúj a szél, merre támolyog
a világ. Vírusról, vakcináról, tudományról, orvoslásról, kuruzslásról, kormányról,
ellenzékről, egészségügyről, oktatásról,
a kiscica farkáról. Infl uenszernek lenni
lenne jó, sok-sok követővel, de ha csak kevesebbel lehet, legalább annyival. Így lesz
minden vélemény egyenlő, a hazánk meg
tízmillió infl uenszer országa. A föld pedig
8 milliárdé – vagy mennyien is vagyunk –,
mínusz hamut is mamunak posztoló aggastyánok és karon ülő kisdedek.
Szegény árva doppleristáknak fel van
adva a lecke.
Miután az erdőben hűvös van, a talaj
göröngyös, és közel sem állnak rendelke-
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rukkról és drukkerről
beszélgettünk legutóbb.
A különbség – emlékezhetünk rá – kettős:
a drukker újabb szó a magyarban
és nincs köze a félelemhez, míg
a drukkolásnak nagyon is. A félelemre, ijedelemre (nem a megijedés pillanatára) mi magyarok
rengeteg szót ismerünk, ami talán
történelmi traumáinkból, máig
tartó rabló-pandúr játékainkból,
kisebb-nagyobb
stiklijeinkből,
enyhe üldözési mániánkból is következik. Nemcsak bátor, de félős
nép is vagyunk (írom többesszámban, nehogy rám süsse valaki a nemzetgyalázás vádját).
Félelmes
szavainkból
hadd
nyújtsak át egy gazdag csokrot
most mindjárt olvasónknak. Mert
mit is csinál a mi népünk? Retteg,
szepeg, reszket, szorong, szűköl,
szurkol, drukkol, tart (valamitől),
frászol, citerál, cidrizik, rinyál, majrézik, tremolózik, trémázik, sztremál, fosik, begyullad, berezel, begazol, beszarik, drasál. Húzzunk is
ki mindjárt két szálat a bokrétából.
Rendkívül kifejező, bár viszonylag ritkán használatos, szláv
eredetű a sztremál. A régi jassznyelv egyik éke volt, ma már alig
ismeri valaki; igekötős változata, a besztremál hangalakja miatt
mindannyian félelemmel összekötött testi szükségletünkre aszszociálhatunk. A majrézik eredete
– legyen ez a másik –, kifejezetten
érdekes. Rokona a murinak, ami
mulatozás, veszekedés, lárma, patália, de baj, riadalom is. A muri
a német szlengből került hozzánk.
More machen lármát csap, a mohr
machen pedig elmenekül. Végső
forrása a héber mora, amelynek
jiddis változata, a mojre átvándorolt a német jassznyelvbe.
Buli és félelem voltaképpen egy
– szűrhetjük le magunknak a filozófiai áthallásokban is gazdag
tanulságot.

zésre megfelelő mennyiségben és minőségben bogyós gyümölcsök, úgy határoztam: világnézetem megsemmisülése után
a véleményeimet is hasonló sorsa juttatom.
A véleményekre vonatkozót meghagyom
és ápolgatom a maga lesújtó formájában,
de a minden túlnyomó részével kapcsolatban nem alkotok semmilyet. Abbahagyom
az okoskodást, kész, slussz, passz. Ez kiváló életprogram szerintem. Hozzá is láttam. Persze be kell vallanom, hogy meszsze nem vagyok tökéletes, olykor szinte
észrevétlenül gondolok valamit valamiről,
amit inkább nem kéne, nem könnyű pálya
ez. Hiszen a vélemény-önpusztítás mégiscsak tett. Olyasfajta, mint abban a Cseh–
Bereményi-dalban, a Verában, amiben arról
van szó, hogy ha várunk, elszalad a korszakunk, a saját korszakunk, ezért egyetlen tett kell, valami jel kell, hogy vagyunk.
A dal így folytatódik: azzal felálltál, és falhoz vágtál egy hétdecis vagy literes fehéret. Hát így. Csak ez a tett, az enyém, nem
csörömpöl, és nem marad nyoma a falon.
Vagyis sehol sem.
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Két másik világ,
miközben mindkettő sport
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke: a parasportolók a járvány ellené e is lelkesek
HUTTER M ARIANNA
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a önön múlna, lenne paralimpia és
olimpia idén Tokióban?
– Ha rajtam múlna, lenne,
de ennél összetettebb a kérdés.
Két-három hete adta ki a nemzetközi olimpiai és paralimpiai bizottság az úgynevezett
playbookot (szabálykönyvet), amely arról
szól, hogy a rendezvények előtt és alatt milyen vírusvédelmi szabályokat kell követni. Olyan kemény rendszert alakítottak ki,
hogy az majdnem betarthatatlan. A legvalószínűbbnek most az tűnik, hogy nézők egyáltalán nem lehetnek majd a helyszínen, de ha
mégis, akkor csak a hazai, a japán szurkolókat engedik be, a külföldieket nem.

Egy bizonyos kockázati szintet nem érdemes túllépni, vannak fontosabb dolgok is
az életben, mint az olimpia és paralimpia,
például az, hogy életben maradjunk –
mondta lapunknak adott interjújában az
idei évre halasztott Tokióban megrendezendő világverseny kapcsán Szabó László,
a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.
Arról is beszélt, hogyan befolyásolta a koronavírus a parasportolók felkészülését,
és hogy szerinte ugyanakkora jutalom
illetne-e meg egy paralimpikont, mint egy
olimpikont.

– És ha addigra már világszerte bevezetik
a vakcinaútleveleket?
– Hogy nyáron Japán milyen stratégiát fog
alkalmazni, azt nem tudom, de jelenleg szinte egyáltalán nem oltanak, mert nem igazán
hisznek a nem általuk gyártott oltóanyagokban.
– Nézők nélkül van értelme a megmérettetésnek?
– Természetesen a sportolók szempontjából van, erre készülnek lassan öt éve, ez
életük egyik csúcspontja, és az országok önbecsülése szempontjából is fontos. Persze
nyilván egy bizonyos kockázati szintet nem
érdemes túllépni, vannak fontosabb dolgok
is az életben, mint az olimpia és paralimpia,
például az, hogy életben maradjunk. Azon
viszont már elgondolkodtam, hogy sportvezetőként van-e értelme kiutazni, hiszen
a helyszínen mi is csak annyit látnánk a versenyekből, amennyit a tévében.
– A parasportolók még ilyen körülmények között is lelkesek?
– Nagyon. A legrosszabb időszak a tavaly
tavasz volt, amikor még nem lehetett tudni, mi lesz az olimpiával. A bizonytalanság
a legrosszabb. Amikor megszületett a döntés
a halasztásról, azt láttam rajtuk, hogy ha nem
is könnyebbültek meg, de átprogramozták
magukat, és elkezdtek az idei évre készülni.
Nagyon szeretnék ezt a megmérettetést, hiszen ez az életük csúcspontja lehet.
– Az olimpiára készülő magyar versenyzők
kaphatnak soron kívül oltást. Ez a paralimpikonoknak is biztosított?
– Igen, leadtuk azon személyek listáját,
akiket már kvalifikáltak, vagy esélyük lehet rá. Ezen szerepelnek még az edzők, az
orvosi stáb, illetve a paralimpiai bizottság
azon munkatársai, akik majd a kinti irodát
működtetik. Ez körülbelül 120 ember. Saját
magamat lehúzattam a listáról. A sportolóink
90 százaléka már meg is kapta az első oltását.
– A járványhelyzet hogyan változtatta meg
a parasportolók mindennapjait?
– Sportszakmailag teljesen összeomlott
a felkészülésük, katasztrófa. A parasportban
tavaly szinte teljesen megszűntek a nemzetközi versenyek, ezzel együtt a nemzetközi edzőtáborok is. Ha egy sportolóban nincs
meg az érzés, hogy milyen versenyezni, nem
látja a saját riválisait, nem érzi, hogy ő maga
mire képes, az tragédia. Versenyek hiányában
például a legjobb férfi kerekesszékes vívónk,
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Osváth Richárd kialakított otthon, a szobájában egy szúrópárnát, és úgy gyakorolt, de
nyilván otthonról nem lehet felkészülni a paralimpiára. Az idei évre már van valamifajta
tervezés, de sajnos ez is állandóan változik,
folyamatosan halasztják a versenyeket.
A dolognak emberi része is van. Egy fogyatékos személy számára a járvány elleni
védekezési szempontok nem ugyanazt jelentik, mint egy ép embernek. Például nem
biztos, hogy egy kerekesszékes ember tudja
tartani a másfél méteres távolságot másoktól, mert behatároltak a mozgási lehetőségei.
Ezért esetükben a vírustól való félelem hatványozottabban léphet fel. Nincs ezzel baj, de
ezt is le kellett küzdeniük.
– Nemrégiben, a parasport napján a kormány
növelte a paralimpikonoknak járó jutalom összegét. Így aki aranyérmet nyer, 17,5 millió forint helyett 25 millió forintot kaphat. Ám ez még mindig
csak fele az olimpikonok 50 milliós jutalmának.
Ön szerint szükség lenne arra, hogy ismét akkora összeg járjon egy parasportolónak, mint egy

épnek? Akik ellene érvelnek, azt mondják, hogy
kevesebb parasportoló küzd meg egymással egyegy kategórián belül, mint egy olimpikon, míg
az emellett kiállók hangsúlyozzák, hogy minden
sportoló ugyanúgy éveken át azért küzd, hogy
a legjobb legyen.
– Ez egy évek óta zajló, nagyon összetett
vita. Két dolgot válaszunk szét: míg a jutalmak mértéke valóban eltér az ép és parasportolók közt, ám a 35 éves kor felett járó életjáradékuk összege megegyezik.
Ami a jutalmakat illeti, úgy helyes, ha elmondjuk, a rendszerváltás környékén még
semmit nem kaptak a győzelmükért a paralimpikonok – leszámítva egy kis ajándékcsomagot, amelyben tollat, noteszt adtak nekik.
Idővel lett pénzjutalom is, és két olimpia/
paralimpia után ugyanakkora jutalom illette itthon a parasportolókat, mint az épeket.
Most megint más rendszer van. Ám leszögezném: a jelenlegi kormányrendelet végre
nem köti össze a kettőt egymással, vagyis
nem azt mondja, hogy egy ép arany X forintot
ér, egy para- pedig ennek az ötven százalékát. Ez fontos. Ehelyett van egy olimpiai és
van egy paralimpiai táblázat. Ugyan jelenleg
a parasportolók jutalma valóban csak az ötven százaléka az épekének, de a parasportolók végre nem azt érzik, hogy a rendelet azt
mondja ki, hogy feleannyit ér a teljesítményük, mint az olimpikonoké.
– Ez nemcsak a valóság átkeretezése, ami attól még ugyanaz marad?
– Szerintem nem, mert fontos, hogy kimondják: két külön versenyrendszerről van
szó. Fontos az új rendeletben az is, hogy az
olimpia és a paralimpia esetén is a csapatsportágakban ugyanakkora jutalom jár a versenyzőknek, mint az egyénikben, mert korábban a csapatversenyzőknek csak az utóbbi
töredéke járt. Ez például a kerekesszékes vívócsapatunknak már önmagában nagy jutalomnövelést jelent.
Visszatérve az eredeti kérdésre: a Magyar
Paralimpiai Bizottság elnökeként azért küzdök, hogy minél többet kapjanak a sportolóink. Mégis az a helyes, ha az ember elvszerű.
Hadd mondjak egy példát egy olyan sportolónkkal, akiről tudom, hogy nem bántódik
meg. Adámi Zsanett paraúszónk sérültségi
kategóriájában rajta kívül körülbelül tíz másik versenyző van az egész világon, akik mind
el is indulnak a paralimpián. Ha ő legyőzi ezt
a tíz úszót, és bajnok lesz, az ugyanannyit ér,
mint Hosszú Katinka egyéni úszóaranyérme, amikor 200 vegyesen úsznak a világon,
mondjuk, kétszázezren? Összemérhető-e
ez, és ha igen, ki vállalja ennek a felelősségét? Szerintem objektív módszerekkel ez
nem összevethető, ez két másik világ, miközben mindkettő sport. Mert az a tizenegy
úszó a súlyos mozgáskorlátozottsága ellenére
a sportolást választotta, és ezzel példát állít
a világnak.
– Mi a helyzet a felkészülési feltételeikkel? Néhány éve a paralimpiai bizottság akkori elnöke,
Gömöri Zsolt azt mondta, vannak olyan sportolók,
akik „a havi méltatlanul alacsony támogatásból
legfeljebb naponta egyszer tudnak megenni egy
párizsis zsömlét vagy egy pár virslit”.
– Gőzöm sincs, hogy volt-e olyan parasportoló akkoriban, aki naponta csak egy
pár virslin élt. Ma biztosan nincs. A parasportolóink közül 20-30-an profik, és meg
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tudnak élni pusztán ebből, köszönhetően az
állami Gerevich-ösztöndíjnak, az egyesületüktől kapott fizetésnek, az esetleges szponzori támogatásoknak.
– Mekkora a Gerevich-ösztöndíj a parasportolók, illetve az ép sportolók számára?
– A parasportolóknak havi 50 ezer forinttól 200 ezer forintig terjedhet, ennyit tudunk
adni nekik. Az ép élsportolóknál milliós öszszeg is lehet csúcsteljesítmény esetén, de nekem nincs ezzel problémám, az a feladatom,
hogy a parasporttal foglalkozzak.
– Általánosságban miben kéne változnia
a parasportnak?
– A fogyatékos sport világa ugyanakkora
robbanásszerű fejlődésen megy át, mint korábban az olimpia. Elkezdett bejönni a pénz,
a globális szponzorok, és a pénzzel együtt
jön a teljesítménykényszer is, amivel viszont
megjelenik a dopping és a klasszifikációval
történő csalás. (A versenykategóriák megállapításánál többek között a sérültség típusát, a súlyosság mértékét veszik figyelembe. Ezt hívják
klasszifikációnak – a szerk.) Nagyon kell figyelnie a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak,
hogy utóbbiakat lenyesse.
Szintén globális probléma, hogyan találjuk
meg a fiatal fogyatékos embereket, és hogyan
vegyük rá őket, legyen a sport az életük része. Ez abból a szempontból is kihívás, hogy
a tendencia azt mutatja, évről évre nő a hazai
parasportolóink átlagos életkora.
– Jönnek a magyar fiatalok?
– A magyar parasport napját azért is találtam ki, hogy minden évben legyen egy olyan
nap az iskolákban, amikor megmutatjuk az
érintett diákoknak, hogy a sport nekik is szól.
Mintegy 82 ezer fogyatékossággal élő fiatal van az oktatási rendszerben. Többségük
fogyatékossága minimális, például hiányzik
egy ujjuk, vagy nagyot hallanak, így 90 százalékuk együtt tanul az épekkel.

Adámi Zsanett paraúszónk
sérültségi kategóriájában rajta
kívül körülbelül tíz másik versenyző
van az egész világon, akik mind el is
indulnak a paralimpián. Ha ő legyőzi
ezt a tíz úszót, és bajnok lesz,
az ugyanannyit ér, mint Hosszú
Katinka egyéni úszóaranyérme,
amikor 200 vegyesen úsznak
a világon mondjuk kétszázezren?
Összemérhető-e ez, és ha igen, ki
vállalja ennek a felelősségét?
– Közülük hányat sikerül megszólítani?
– Pontos számot nem tudnék mondani, de egy normál, nem vírus sújtotta évben
11 ezer fogyatékos diákot érünk el valamilyen formában. Nagy eredménynek tartom,
hogy elindítottuk a Testnevelési Egyetemen
az inkluzív edzőképzést, amely azt oktatja,
hogyan foglalkozzanak a szakemberek a fogyatékkal élő sportolókkal.
– Végül: ha sikerül idén megrendezni a paralimpiát, hány éremre esélyes a magyar csapat?
– 2016-ban azt a célt tűztem ki magunk
elé, hogy a következő paralimpián minden
idők legnagyobb csapatával minden idők legjobb eredményét érjük el. Ehhez legalább 54
sportolónak kellene kijutnia, és 25 érmet kéne
szereznünk, erre ma már kicsi az esély. Abban
biztos vagyok, hogy hat sportágban nyerünk
érmet: úszás, vívás, atlétika, asztalitenisz,
erőemelés, kajak-kenu, ezekben vagyunk
hagyományosan a legerősebbek. Ami pedig
jó hír: idén esélyesek vagyunk íjászatban és
taekwondóban is kijutni a paralimpiára.
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MAGA ITT A KULTÚRHÖRCSÖ G?

Az agyafúrt Orbán Viktor
elpáholja a vírust
GULYÁS B ALÁZS

T

örténetünk kulcsfigurájának, K. V.nek rosszul kezdődött a 2021-es
esztendő, érezte, nem sokan lennének a helyében. Már az év legelején róla beszélt a miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában,
márpedig akit dr. Orbán Viktor a szájára vesz,
az ne számítson sok jóra: „sikerült leszorítanunk, ha még nem is semlegesíteni, de
most már földharc van… levittük a birkózószőnyegre” – mondta akkor róla a rettenthetetlen kormányfő. És valóban, miközben
Orbán a rádióban beszélt, K. V. érezte, ahogy
erős, markos karok megragadják az oldalánál, majd a birkózószőnyegre puffan, hogy
az egész oldala beleremeg. Ezt megelőzően
is kapott már kisebb pofonokat: az ingyenes
parkolás taslija és a 20 óra utáni 500 méteres
kutyasétáltatási tilalom tockosa – mintha
dr. Gődény patikamérlegén mérték volna ki –
éppen annyira szédítette meg, hogy aztán
januárban földre vihesse a miniszterelnök.
K. V.-nek már ez sem volt ínyére, de még
állta az orbáni csapásokat. Aztán csend lett,
a szorítás enyhült, K. V. azt hitte, megmenekült. Már-már elhitte, hogy békén hagyja
Orbán, hetekig nem történt semmi, ezért január végén szabadjára engedte a harmadik
hullámát.
Februárban aztán, miközben K. V. éppen
gyanútlanul fertőzgetett egy kaszinóban,
Orbán ellentámadásba lendült. K. V. az egyik
rulettasztal mellett olyan parasztlengőbe
szaladt bele, hogy egyből földet fogott: elindult a tizenegyedik nemzeti konzultáció,
benne olyan embert próbálóan nehezen
megválaszolható kérdésekkel, hogy példá-

ul: „Egyesek szerint a járványügyi korlátozó
intézkedéseket fokozatosan, lépésről lépésre
fel lehet oldani. Mások szerint ezt csak a járvány végén, egy lépésben lehet megtenni. Ön
mit gondol erről?”
Aztán hetekig megint csend, ami alatt
K.V. gyanútlanul csak hurcolta befelé Orbán
Viktor országába a különféle brit, dél-afrikai, brazil és más országból származó rokonait. Később rá kellett döbbennie, hogy
a Vezénylő Tábornok részéről a hallgatás
csak elterelő hadművelet, vihar előtti csend
volt, a népmesék Fanyűvőjéhez, Vasgyúrójához és Kőmorzsolójához hasonlóan csupán
erőt gyűjtött az újabb csapásokhoz. K. V. felültetése persze februárban is folytatódott:
„Fordulóponthoz érkeztünk. Eddig úgy volt,
hogy a vírus támadott, mi pedig védekeztünk, most mi támadunk és a vírus védekezik” – zavarta össze K. V.-t Orbán Viktor
február 5-ei nyilatkozatával, majd egy héttel később folytatta a megtévesztési hadjáratot a minden hájjal megkent kormányfő:
„Én úgy látom, hogy nem szükséges további
szigorításokat tennünk. Sőt, ezt kifejezetten
ellenezném.” De ez is csak Orbán hihetetlenül leleményes koncepciójának része volt.
Mint már említettem, K. V. pár hétig fertőzhetett csak szabadon új rokonaival-mutánsaival, mert ezt követően felgyorsultak az
események. A március elejei gyomrost Orbán
Viktor az egyik szárnysegédjére, Jenei Zoltán
országos kórház-főigazgatóra bízta. Aki haláli pontossággal kivitelezve gyomorszájon
is vágta K. V.-t: bejelentette, hogy a járvány
kellős közepén az egészségügyi dolgozókra
kényszerített új szerződést csak 5500-an nem
írták alá. Jenei ezt óriási eredménynek nevezte, és azt hangoztatta, ebben a helyzetben

minden garancia megvan arra, hogy az ellátás színvonala az ország bármely területén az
eddiginek megfelelő marad, sőt akár javulhat
is. K. V. ezt már nem bírhatta: térdre rogyott.
Közben kiderül, hogy a drágajóminiszterelnökúr 19 milliárdért építtet stadiont
a másodosztályú csapattal rendelkező Nyíregyházán. Ettől pusztul igazán a vírus.
Ezután úgy hullottak K. V.-ra az ütések,
mint a záporeső. Igaz, hogy heteket várt vele
a Dunántúli-középhegység géniusza – ahogy
fent is bemutattuk, ezt csak K. V. éberségének kijátszása okán rendezte így Orbán –, de
végül bejelentette, hogy nyitási konzultáció
ide, nyitási konzultáció oda, most aztán bezárják az országot. Még ügyelet sem lesz az
iskolákban. Aztán mégis. Még a virágárusoknak is be kell zárniuk. Vagy mégse. Vagy
mégis, de piacokon mégse. Mindezt a ravasz
miniszterelnök egy autóalkatrész-kereskedés honlapján tette közzé, megint csak annak érdekében, hogy rászedje K. V.-t.
K. V. ekkor már megbánta, hogy balszerencséje a csavaros magyar észjárás hazájába kalauzolta, pedig a java csak eztán jött:
szép lassan ugyanis elérkeztünk a csihi-puhi hétvégéjéhez. Orbán ugyanis a március
6–7-ei hétvégére beröffentette a tömeges
védőoltások masináját. 74 ezer embert akartak volna beoltani, akiket – már megint csak
a vírus ébersége kijátszása szándékával –
készakarva egy kőkori csatornán keresztül: SMS-ben értesítettek. Láttak már önök
SMS-t olvasó koronavírust?! Na ugye. Ám
még e ponton is megbukhatott volna Orbán
Viktor haditerve, ha azt nem a legfurfangosabb módon szervezik meg: mert a sülysápiakat Kisbérre, a solymáriakat Nagykőrösre,
a debrecenieket Kisvárdára invitálták.

További vírusmegtévesztés gyanánt megjelentetik, hogy elmarad az SMS-ek útján
szervezett hétvégi oltás, majd az erről szóló
sorokat törlik, majd bejelentik, hogy mégis elhalasztják. Sakk-matt a vírusnak. Decemberben Orbán még azt mondta, hogy
„a szükséges eszközökkel, számítógépes
nyilvántartással, adatbázissal, helyszínkijelöléssel, mindennel készen vagyunk, a vakcina hiányzik”, ám ez is csak furfang és cselvetés volt, az oltási tervet – bár soha senki
nem látta – valójában Müller Cecília tiszti
főorvos vezeti egy franciakockás füzetben.
Azon a bizonyos lemondott oltásos hétvégén aztán az is kiderült, ha a lemondó SMS
ellenére mégis elmész az oltópontra, akkor
beoltanak. Sőt, egyeseket akkor is, ha nem
kaptak semmilyen SMS-t. K. V. a földön feküdt magzatpózban, miközben Orbán fehér
köpenybe öltözött fidelitasosai rugdalták.
Még a csihi-puhi hétvégéje előtt Orbán
ismét ellátogatott a Kossuth rádióba, ahol
elmondta, hogy van egy telefonszám, ahol
az oltások kapcsán lehet érdeklődni. Hogy
mi ez a szám, azt még a közmédia közismerten véreb természetű riporterének kérdésére sem árulta el a fineszes miniszterelnök. Ugyanígy tett (pontosabban nem tett)
ugyanazon napon az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília. Amikor másfél nap
múlva kiírták a kormány Facebook-oldalára
a számot, kiderült, nem csoda, hogy nem
jegyezték meg: a négyjegyű, két ismétlődő
számot tartalmazó 1818-as telefonos elérhetőség még átlag feletti intelligenciával sem
könnyen megjegyezhető. Szerencsére ezen
a számon előfizető nem volt kapcsolható,
így aztán megint csak – mint mindig – Orbán Viktornak lett igaza: minek bemondani
egy olyan számot, amit senki sem vesz fel?!
Nemsokára aztán be is vitték K. V.-nak
a kegyelemdöfést: a Magyar Közlöny honlapja után a hétfőn elinduló „digitális oktatásé” is lefagyott. Orbán Viktor felmászott
a szorító hármas gumikötelére, majd egy
látványos szaltóval térddel beleszállt K. V.
mellkasába. Miközben lassan lecsukódott
K. V. szeme, arra gondolt, hogy nem kellett
volna Európa erős emberével, az utcai harcossal kezdenie, mert ezek két dolgot nagyon tudnak: kormányozni és vírust irtani.
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HAVONTA A MAGYAR HANGBAN

 Rogán Antal, a Miniszterelnöki
Kabinetirodát vezető miniszter éves
meghallgatásán az Országgy lés
igazságügyi bizottságának ülésén az
Országházban, 2020. november 24-én

Egyelőre elsikálták Rogán Antal új nejének
földügyét, legalábbis a médiában. Az
1022 hektáros földterület eladói oldalán
még az a vélekedés: a szerződés érvényes.
Közel sincs lefutva azonban a Rogán új
apósának céges érdekeltségéről szóló
története, amelyben a földügyben is feltűnő
bank játszott kulcsszerepet. A 2,2 milliárd
forintos európai uniós finanszírozású
pályázati pénzből mezőgazdasági
szaktanácsokat adó cég ügyében az
Átlátszó cikkei alapján az Európai Unió
Csalás Elleni Hivatalánál tett bejelentést
Hajnal Miklós, a Momentum politikusa.
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SARKADI NAGY M ÁRTON

É

n csak annyit tudok, hogy van közöttünk egy adásvételi szerződés,
és amit még meg kell csinálniuk,
annak teljesülnie kell – mondta az
Átlátszónak februárban Barna Izabella arról a szerződésről, amelyet Rogán Barbara
is aláírt még a leánykori nevén. A szerződést tavaly novemberben kötötték összesen
1022 hektár Borsod megyei földbirtok adásvételéről. Rogán Barbara és szülei a szerződésben az összesen öt vásárló személy
között szerepeltek, Barna Izabella pedig az
eladók között.
Február elején írtunk először arról az Átlátszón, hogy a miniszterelnöki kabinetfőnök új neje és annak szülei két további társukkal még az esküvő előtt, novemberben
szerződtek 1022 hektár földbirtok adásvételéről. A földek a Borsod megyei Csokvaomány
környékén vannak.
A szóban forgó szerződés szerint az eladók a földek vételárát, mintegy 1 milliárd
664 millió forintot úgy kapnak meg, hogy
annak egy kis részét, 83 millió forintot az eladók banki letétbe helyeznek. A maradék közel 1,5 milliárd forintot a szerződés szövege
szerint az eladók „a Budapest Bank Zrt.-től
igényelt termőföld vásárlási kölcsönből kívánják megfizetni”. Feltehetően erre az utalásra várnak az eladók.
Csokvaomány környékén a mai napig jó
szívvel emlegetik azt a családot, amelyhez
a szerződésben eladóként szereplő négy
ember tartozik. Amerikába szakadt és ott
sikeres magyar családként az eredeti szándék az volt, hogy az óhazába is sikeres üzletet, jó szándékú befektetést hoznak. A tervek azonban nem jöttek be. A földszerződés
elsikálására irányuló politikai törekvés most
azt jelentené: annak ellenére maradhat
nyakukon a föld, hogy elvileg szerződéses
vásárlójuk van.
Obrusánszki Barbarát a szerződés megkötése után, decemberben feleségül vette a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán
Antal. Rogán a Magyar Nemzetnek februárban azt nyilatkozta, hogy „a feleségem állami
banktól hitelt nem kapott, és semmilyen föld
nem került a tulajdonába. Ráadásul a jövőben
sem szeretne földtulajdonos lenni”.
A kormánypárti napilap ezután röviddel közzétette egy határozat részletét: ezt
ránézésre arról szól, hogy a Borsod megyei
kormányhivatal megtagadja a bejegyzését
annak a földvásárlási szerződésnek, amelyet Rogán Antal új felesége is aláírt tavaly
novemberben. Az Átlátszó telefonos érdeklődésére a kormányhivatal földhivatali
osztályán azt válaszolták, hogy ezek a határozatok nem nyilvánosak. Csak az érintetteknek, illetve az ügyvédjüknek küldik meg
az iratokat. Ebből két lehetőség adódik: hogy
a kormányhivatal a szokásos eljárásmóddal

Ezerhektáros
birtok,
2,2 milliárdos
uniós támogatás
szemben adhatta oda mégis a kormánypárti
napilapnak a határozatot, vagy az érintettek
közül valaki szivárogtatott.
A teljes határozat megismerésére irányuló közérdekű adatigénylést nyújtott be
Tordai Bence az Átlátszó által működtetett
Kimittud közadatigénylő felületen keresztül.
A Párbeszéd politikusa egyszersmind arról
is megkérdezett több megyei kormányhivatalt, hogy náluk 2020-ban milyen arányban
hagyták jóvá, illetve tagadták meg a hasonló
szerződések bejegyzését.
Eközben Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja bejelentést tett az Európai
Unió Csalás Elleni Hivatalánál (OLAF) Rogán Antal új apósának cégügye miatt – az
Átlátszó cikkei alapján.
A cégügy lényege, hogy Rogán Antal új feleségének apja, bizonyos Obrusánszki Zsolt tavaly nyáron 750 ezer forintért szerezte meg
egy nyíregyházi mezőgazdasági szaktanácsadó vállalkozás negyedét, amely cég nem
sokkal korábban 2,232 milliárd forint vissza
nem térítendő állami forrást kapott.
A földvásárlási szerződésen az Obrusánszkiak mellett megjelent egy másik férfi,
Farkas Zsigmond, aki a cégügyben is érintett.
a Ductus Kft. további negyedrészét vásárolta meg, szintén 750 ezer forintért, és
társügyvezetői posztot is kapott a vállalko-

zásban. Farkasról korábban a 444 írt azért,
mert korábban a férfi érdekeltségében működő vállalkozás 2014–2015 során különös
körülmények között százmilliónál is több
forintnyi közbeszerzéses megbízást nyert el
arra, hogy más cégek dolgozóinak mindenféle képzéseket nyújtson. Az újság helyszíni bejárása és a pályázati, valamint a céges
adatok elemzése során ügyeskedésre utaló
jelekre bukkant.
Farkas előélete azért érdekes, mert ennek
a 2,232 milliárd forintnak a terhére most a
Ductusnak kell mezőgazdasági szaktanácsadást nyújtania gazdák részére. Az állami,
illetve európai uniós pénz arra szolgál, hogy
a szaktanácsadásért kiállított számla nagyját fedezze: például csoportos képzés esetén a gazdáknak semmit sem kell fizetnie,
a Ductus egész cechhét a program fedezi.
A projekt támogatott mezőgazdasági
szaktanácsadásra szolgál: a pénz arra van,

A feleségem állami banktól
hitelt nem kapott és semmilyen
föld nem került a tulajdonába.
Ráadásul a jövőben sem szeretne
földtulajdonos lenni

hogy annak a terhére kedvezményes szaktanácsadást nyújtsanak gazdáknak. A jóárasítás mértéke akár 90 vagy 100 százalékos is
lehet. A komolyan leakciózott szolgáltatások
után járó, az uniós eredetű forrásokból kipótolt díj természetesen már a Ductus Kft.-é
lehet. Emellett az összes pénz akár 20 százalékát költségekre is el lehet számolni
a felhívás alapján.
A nyíregyházi illetőségű Ductus a projektcím szerint kelet-magyarországi aktivitásra pályázott, az interneten fellelhető
álláshirdetések viszont arra utalnak, hogy
országos, illetve nemzetközi üzleti hálót
tervez kiépíteni.
A mezőgazdasági szaktanácsadás általában adminisztratív segítséget jelent olyasmi
dolgokban, amiket a legtöbb magyar gazdálkodónak kötelezően meg kell csinálnia
– tudtuk meg egy egyéni szaktanácsadótól.
A téma politikai jellege miatt neve elhallgatását kérő szakember hozzátette azt is: nem
érti, hogy az őhozzá hasonló egyéni szaktanácsadók miért nem pályázhattak ilyen
forrásokra.
Az összesen 14,1 milliárd forintra kiírt pályázaton egyelőre 17 cég nyert forrást,
közülük a Ductus nyerte a legnagyobbat
2,232 milliárddal. A nyíregyházi kft. projektjének összköltsége 2,399 milliárd forintos.
Obrusánszki Zsolt, valamint Farkas Zsigmond személyén túl a Ductus Kft. ügyét az
köti össze a földvásárlási üggyel, hogy a pályázathoz szükséges 165 millió forintos önrészt a 2019. végi beszámolója alapján a cég
önerőből nem tudta letenni, bankkölcsönt
viszont csak az után kapott, hogy a korábban százszázalékos tulajdonos, az ügyvezetői
feladatokat is betöltő Hernáczki Ibolya eladta
a vállalkozása felét Obrusánszkiéknak.
A cégnek 315 millió forintos kölcsönt adó
pénzintézet ugyanaz a Budapest Bank, mint
amelyre a földvásárlási szerződés szerint
Obrusánszkiék az ezerhektáros üzletben is fő
finanszírozóként számítottak.
A Budapest Bank állami kézben van azóta, hogy az Orbán-kormány megvásárolta.
Az állami tulajdonost Bártfai-Mager Andrea
nemzeti vagyonért felelős miniszter képviseli a Budapest Bank (BB) részvényeit
birtokló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-ben. A bank egyike annak a három
állami-kormányközeli tulajdonú pénzintézetnek, amelyet éppen bankholdingba készülnek egybegyúrni. A Telex hívta fel arra
a figyelmet, hogy az akkoriban kormányzati irányítás alatt állt BB-nél vezérigazgató-helyettesi pozícióban dolgozik Puskás
András, Rogán Antal régi bizalmasa.
Az ügyvezető-résztulajdonos Hernáczki Ibolya az Átlátszó kérdésére azt mondta, nincs oksági összefüggés amögött, hogy
a Ductus Kft. csak Obrusánszkiék beengedése után kapta meg a bankhitelt. Azt is
mondta, hogy „ezeréves cimborák” a két új
üzlettársával.
Hiányosak a kormányzati pályázati honlapon a Ductus Kft. projektjére vonatkozó
információk, így nem sokat lehet tudni arról,
pontosan hogyan kell a cégnek elköltenie az
európai uniós finanszírozású 2,232 milliárd
forintot. Az Átlátszó ezért közérdekűadatigénylésben fordult az Agrárminisztériumhoz, és elkértük a pályázati iratok másolatát
– ezeket azóta is várjuk.
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em tudunk szó nélkül eltekinteni
Kövér Lászlónak a politikai értelemben felelőtlen erdélyi portyájától – jelentette ki 2012 júliusában Kelemen Hunor, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke,
miután a Fidesz politikusa az önkormányzati választások idején a Magyar Polgári
Pártnak kampányolt. Nyolc évvel később,
2020 novemberében, a parlamenti választási kampányban az RMDSZ által közzétett Facebook-videókat végignézve nem
könnyű eldönteni, hogy a Fidesz vagy az
RMDSZ politikusai kampányolnak.
Hogyan melegedett fel az RMDSZ és Fidesz közötti, kezdetben hidegháborús hangulat annyira, hogy ma már senki nem kapja
fel a fejét, ha a választások napján Szijjártó
Péter magyar külügyminiszter telefonos
üzenetben buzdítja az erdélyi magyarokat
arra, hogy szavazzanak az RMDSZ-re? Hogyan lett mára teljesen természetes, hogy az
RMDSZ egyik alapítványa tevőlegesen segíti
az erdélyi magyarok regisztrációját a magyarországi országgyűlési választásokra,
a vezető RMDSZ-politikusok pedig nyilvánosan is a Fidesz mellett teszik le a garast
a kampányban? Mit jelent az, hogy az RMDSZ
holdudvarába tartozó civil szervezetekhez az
utóbbi években nagyságrendileg ugyananynyi magyarországi közpénz érkezett, mint
amennyi a magyar kisebbségnek járó bukaresti támogatás?
Ez a cikk a magyarországi kormánypártok
és az RMDSZ közötti kapcsolatok alakulását
tekinti át 2010-től, a második Orbán-kormány beiktatásától 2020 decemberéig,
amikor az RMDSZ részvételével megalakult
a Cî u-kormány.
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Béla gyenge utánzatát látták benne. A fizikai
hasonlóság mellett ez annyiban is megalapozott volt, hogy Kelemen ebben az időben nagyon vigyázott arra, hogy mindig pontosan
ugyanazt mondja, amit az RMDSZ-elnök.
A nagy váltásra 2011 februárjában a nagyváradi tisztújító kongresszuson került sor.
Ekkor három jelölt indult az RMDSZ elnöki
pozíciójáért: a fő esélyesnek tartott Kelemen
Hunor mellett a szabadelvű Eckstein-Kovács
Péter, valamint Semjén Zsolt pártfogoltja,
Olosz Gergely.
„Olosz totális tévedés volt. Mondtuk Orbán Viktornak és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek is, hogy ne invesztáljanak
Geribe, mert korrupt, alkalmatlan, és esélye sincs” – mesélte forrásunk. Semjén, aki
gyermekkora óta jól ismeri a tanulmányait
a pannonhalmi bencés gimnáziumban végző
Olosz Gergelyt, az erdélyi politikusok figyelmeztetését azzal hárította, hogy védencét
a székelyföldi RMDSZ-politikusok, Tamás
Sándor és Antal Árpád mocskolják, de valójában fordítva van, Tamás és Antal a korrupt.
A sors különös fintora, hogy a befolyással
való üzérkedésért jogerősen három év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Olosz Gergely
jelenleg Magyarországon bujkál. Védelmezője, Semjén Zsolt pedig gyakori vendége
Tamás Sándornak és Antal Árpádnak.
De vissza a nagyváradi kongresszusra:
a Fidesz üzenetét hozó Pelczné Gáll Ildikó alig

Milliárdokkal olajoz
így hódította meg a
Kezdetben kivéreztette, de miután belátta hogy nem tudja megkerülni, lojalitási
versenybe hajszolta az RMDSZ-t a Fidesz. Hidegháborúból egy olyan viszony alakult ki,
amelyben a magyar kormány páratlan befolyást épített ki Erdélyben. Eközben az RMDSZ
ellenzékeként fellépő Tőkés-csapat a Fidesz stratégiai partneréből „nemzetárulóvá” vált.

2009-ben – tehát az MSZP (Bajnai)-kormány utolsó évében – összesen 11 külföldi
útjuk volt az RMDSZ tisztségviselőinek, ebből tízszer Magyarországra utaztak.
2010-ben, tehát abban az évben, amikor
a Fidesz kormányra került, az utak száma
38-ra nőtt, és túlnyomó többségben szintén
Magyarországra vezetett. 2011-ben, Kelemen
Hunor elnöki mandátumának első évében
49 utat számoltak el. Az évek során a külföldi
utak száma folyamatosan növekedett.
A békülékenyebb sajtónyilatkozatok és
egyre gyakoribb találkozók ellenére 2011ben még háborúban állt az RMDSZ és a Fidesz.

„Rúgjuk-e szét az RMDSZ-t?”
„Értsétek meg, az RMDSZ nélkül nem tudok a Kárpát-medencében nemzetpolitikát
csinálni” – mondogatta zárt körű beszélgetéseken Orbán Viktor a kilencvenes években.
A Fidesz elnöke azonban nem feltétlenül arra
a szoros együttműködésre gondolt, amely
az utóbbi években a magyar kormány és az
RMDSZ között kialakult.
„1998-ban, amikor Orbán Viktor először
jött a Tusványosra miniszterelnökként, egy
zárt körű egyeztetésen megkérdezte, rúgjuk-e szét az RMDSZ-t. Kezdjünk-e invesztálni egy alternatív RMDSZ-be, vagy ne? Mi
akkor azt mondtuk, erre nincsen szükség,
ehelyett az RMDSZ-en belüli ellenzéket
kell megerősíteni” – emlékezett vissza egy
olyan politikus, aki az egykori Reform Tömörülés, vagyis az RMDSZ belső ellenzékének tagja volt.
És bár az első Orbán-kormány idején sikerült normalizálni a kapcsolatokat a Markó
Béla által vezetett RMDSZ-szel, a feszültségek, súrlódások, üzengetések mindennaposak voltak. Markó egy 2010-es interjúban
így beszélt kapcsolatáról a Fidesszel: „Rám
nagyon sok magyarországi politikus azért
haragszik, mert mindenkit zavart, hogy az
RMDSZ önálló politikát folytat. Én senkinek
nem engedtem, hogy diktáljon, sem Budapestről, sem Bukarestből, miközben szinte
mindenki megpróbálta. Bukarestben hamarabb rájöttek, hogy ez nem megy, Magyarországról folyamatos volt a sértődöttség, hogy
nem tudtak ránk telefonálni (…).”
Az RMDSZ akkori elnöke szerint úgy Budapesten, mint Bukarestben kapcsolatot kell
fenntartani úgy a jobb-, mint a baloldali
pártokkal. Ez azonban nem jelent alárendeltséget, az RMDSZ minden döntést önállóan, a saját érdekeinek megfelelően hoz meg.
A Markó Béla által kiszemelt és a 2000es évek második felében gondosan felépített
utódnak, Kelemen Hunornak nem volt könynyű dolga. A Fideszben sokáig csak Markó

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség elnöke fogadja
Orbán Viktor miniszterelnököt
a szatmárnémeti Kossuth-kert előtt, 2016.
december 8-án. Romániában parlamenti
választásokat tartanak december 11-én
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burkoltan megfenyegette az elnökválasztásra készülő RMDSZ-küldötteket. A magyarországi kormánypárt alelnöke szerint a politikai szervezetek is elfáradnak, amiként
az emberi test: lomhává, betegessé válnak.
„Önök ma eljutottak erre a szintre – jelentette ki. – Ha ma a változásra szavaznak, mi
segítő kezet nyújtunk a jövőben.”
Az RMDSZ élére megválasztott Kelemen
Hunor egyik fő feladata az első pillanattól
kezdve világos volt: rendeznie kell a viszonyt
Orbán Viktorral.
Keveset tudunk arról, hogy a zárt ajtók
mögött mi zajlott, azt azonban tudjuk, hogy
2011-től az RMDSZ-politikusok magyarországi útjainak a száma folyamatosan emelkedett. Az Átlátszó Erdély információkat perelt ki az RMDSZ-től politikusainak külföldi
útjairól, bár az RMDSZ nevekkel és részletekkel nem szolgált. Az adatokból kitűnik, hogy

2011 májusában a magyar kormány elvette az oktatási-nevelési támogatás lebonyolítását az RMDSZ alapította Iskola
Alapítványtól. Nem annyira a program lebonyolításával járó erőforrások, sokkal inkább
az erdélyi magyar családokra vonatkozó,
naprakész adatok elvesztése volt fájdalmas,
magyarázták forrásaink.
Ezzel egy időben a szintén RMDSZ-közeli Progress Alapítvánnyal is közölték, hogy
már nem jogosult ellátni a magyarigazolvány ügyintézésével kapcsolatos feladatokat.
A státusirodák felszámolása azért érintette
érzékenyen az RMDSZ-t, mert ezek nagyrészt az RMDSZ területi szervezeteivel egy
irodában működtek, így a területi szervezetek működési költségeit, valamint az alkalmazottak egy részét el lehetett számolni
a magyar kormány felé.
Jelen tudásunk szerint a marosfői tábor
után néhány héttel, július 23-án találkozott
először négyszemközt Kelemen Hunor és
Orbán Viktor Tusnádfürdőn. Nagyon keveset
tudunk erről a találkozóról, egy részlet kivételével. A találkozó szervezői semmit nem
bíztak a véletlenre: hogy kettejüket senki ne
zavarja, a Bálványosi Nyári Szabadegyete-

men jelen levő politikusoknak – köztük Tőkés Lászlónak, Sógor Csabának és Eckstein-Kovács Péternek – más programot szerveztek
az üdülőváros másik felében.
Ezzel párhuzamosan az RMDSZ ellenzéke szervezkedett. 2011. szeptember 15-én
sikerült bejegyezni Bukarestben az Erdélyi
Magyar Néppártot (EMNP). „Ebben, a párt
bejegyzését megelőző időszakban egyáltalán semmilyen támogatást nem kaptunk
a Fidesztől. Orbán úgy volt vele, hogy ha ezt
akarják, csinálják. Nézzük meg, mit tudnak,
támogassuk őket, de ne nagyon” – mondta
az Átlátszó Erdélynek egy ellenzéki politikus,
aki részt vett az aláírásgyűjtés, majd a párt
bejegyzésének a folyamatában.
„Miközben az világos volt, hogy az
RMDSZ le van vágva a támogatásokról, az
nem volt világos, hogy az EMNP-t hogyan
és mennyivel fogja támogatni a magyar kormány” – magyarázta Toró Tibor politológus.
„2012-ben kísérlet zajlott: meg lehet-e roppantani az RMDSZ politikai monopóliumát?
Maga Orbán Viktor sem lehetett biztos benne, hogy ez működni fog, ezért nem is állt
bele teljesen. Sokkal inkább olyan volt ez,
hogy próbáljuk ki, hagyjuk őket futni, nézzük meg, mi lesz belőle” – értékelt Toró.
Bár a választások előtt az EMNP saját
szavazatarányát 30–40 százalékra becsülte, az erőviszonyokat a 2012 júniusi önkormányzati választások eredményei segítettek
tisztázni: az EMNP 44 ezer (0,45 százalék),
az MPP pedig 36 ezer (0,37 százalék) szavazatot kapott. Világossá vált, hogy egyik
párt sem tudja veszélyeztetni az RMDSZ-t,
amelynek listáira 490 ezren szavaztak.
Ebben az évben a Tusványoson ha lehet egy fokkal józanabb kijelentést tett
Orbán Viktor: Tőkés Lászlóval és az EMNP-vel „stratégiai szövetségben vagyunk,
és kívánok sikert számukra, de nem kívánok
konfl iktusba keveredni azzal a 80 százaléknyi magyarral, aki az RMDSZ-re szavazott”.
A 2012 decemberében megtartott parlamenti választásokon az önkormányzati
választásokhoz hasonló eredmény született: az RMDSZ képviselőjelöltjei 380 ezer
szavazatot (5,13 százalék), szenátorjelöltjei
pedig 388 ezer szavazatot kaptak (5,23 százalék). Az EMNP képviselőjelöltjeire 48 ezren
(0,64 százalék), szenátorjelöltjeire 58 ezren
(0,79 százalék) voksoltak.

Valahogy „újragombolni a mellényt”
„Hazardírozás, hogy néhány tizeddel alatta
vagy felette van az RMDSZ az ötszázalékos
küszöbnek, ilyen kockázatot nem szabad
többet vállalni” – nyilatkozta a parlamenti választások után a közmédiának Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes. A politikus
arról is beszélt, hogy az erdélyi magyar politikai pártok túl kell lépjenek a személyes
konfl iktusokon a jövőben, a parlamenti képviselet érdekében összefogásra van szükség.
A
Fidesz–RMDSZ-viszony
alakulása
szempontjából mérföldkőnek számít egy
2014 elején született interjú, melyben Semjén Zsolt úgy fogalmazott: el kell kerülni azt
a helyzetet, hogy az RMDSZ 85–92 százalé-
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ott érdekházasság:
az RMDSZ-t a Fidesz
kos támogatása miatt az erdélyi magyarok
ne tudjanak a magyarországi választáson
leszavazni a Fideszre.
A 2014-es országgyűlési választásokra való regisztráció lebonyolításába már az
RMDSZ is besegített. 2014 májusában megtörtént az áttörés: az EP-választási kampány idején Orbán Viktor és Kelemen Hunor
együtt kampányolt. A hét éve EP-képviselő
Tőkés László ekkor már nem erdélyi, hanem
a Fidesz-listán kapott befutó helyet. Időközben Bukarestben is zajlik az élet: 2014. december 13-án a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) úgy döntött, hogy az RMDSZ
lépjen ki a harmadik Ponta-kormányból. Ez
a mindössze 8 hónapnyi kormányzás volt az
RMDSZ utolsó kormányzati szerepvállalása
az általunk vizsgált időszakban.
A 2010-es évek első feléig a Magyarországról érkező támogatások viszonylag kis
összegűek voltak, így az RMDSZ elsősorban
a nagyságrendekkel nagyobb bukaresti források megszerzésében volt érdekelt. Sikeresen monopolizálta is ezeket a forrásokat,
vagyis Bukarestből a pénz minden esetben az
RMDSZ révén érkezett. Csakhogy 2015 után
az RMDSZ már nem kormányzati tényező, a korrupcióellenes harc pedig az RMDSZ
egyedi érdekkijárásra, alkudozásra összpontosító bukaresti stratégiáját ellehetetlenítette.
Ezzel párhuzamosan a magyarországi támogatások 2016 után exponenciálisan megnövekedtek. Már nem kiegészítő jellegűek,
a magyar nemzetpolitika „felüllicitálja” a román államot. Az RMDSZ és a Fidesz közeledését ebben a kontextusban kell szemlélni.
A bukaresti jelenlét gyengülésével és
a magyarországi nemzetpolitika térnyerésével alapvetően megváltozott az RMDSZ
pozíciója: lojalitási versenybe kényszerült.
Míg a bukaresti kormánnyal való alkufolyamatokban az RMDSZ – és annak vezetősége – minden esetben monopolhelyzetet
élvezett (a román pártok szinte soha nem
próbálták az RMDSZ-t megkerülve közvetlenül megszólítani a magyar közösséget),
a magyarországi nemzetpolitika alapvetően
másképp működik.
A Nemzeti Együttműködés Rendszerében
a kontroll úgy valósul meg, hogy a hatáskörök, funkciók közt átfedések vannak, és ez
a nemzetpolitika terén is jellemző. A miniszterelnök mellett mintegy féltucatnyi vezető
politikus, valamint 15–20 nemzetpolitikai in-

tézmény alakítja ezt a mezőt, ahol a szereplők látszólag önállóan és egymással is versenyezve építenek ki határon túli hálózatokat.
A versenyben nem annyira a mérhető teljesítmény, hanem egy sokkal szubjektívebb
kritérium: a lojalitás a mérvadó. Ennek az az
eredménye, hogy a szereplők nemcsak lesik
Orbán Viktor óhaját, hanem adott esetben
„továbbgondolják” a szándékát, és megpróbálják azt is teljesíteni, amit a miniszterelnök valójában nem is kért. Ebben a mezőben
az RMDSZ korábbi monopolhelyzete eltűnt.
Bár Kelemen Hunornak sikerült konszolidálnia saját helyzetét, azonban az általa vezetett RMDSZ már nem hasonlít arra a szigorúan centralizált szervezetre, mint amilyen
Markó Béla idején volt. Kelemen „elengedte
a széleket”, egy sokkal kevésbé centralizált
RMDSZ-t épített. „Mindenről akarok tudni,
kevés dolgot akarok meghatározni” – mondogatja gyakran.
Az RMDSZ pozícióinak gyengüléséhez
a magyar kormány sosem látott összegű
médiaberuházásai is hozzájárultak. Ha öszszesítésünk teljes, akkor a Demeter Szilárdhoz kapcsolható Erdélyi Médiatér Egyesület 2017 decembere óta 5,25 milliárd forint
(mintegy 15 millió euró) támogatást kapott,
és felvásárolta az erdélyi magyar médiaorgánumok túlnyomó többségét.
„Egy funkciója van ennek a konglomerátumnak: sakkban tartja az RMDSZ-t” –
mondta egy forrásunk, aki szerint az RMDSZ
bajban lenne, ha egy választási kampány során ez a médiatröszt hirtelen kritikus hangra
váltana.

Megnyílnak a pénzcsapok
Ha 2013 decemberében Kelemen Hunor még
azt nyilatkozta, hogy a Fidesz–KDNP-kormánytól az RMDSZ, az RMDSZ-közeli alapítványok nem kaptak semmiféle támogatást, ez 2015-től megváltozott.
2015 februárjában írta alá az RMDSZ egyik
alapítványa, az Eurotrans Alapítvány a Miniszterelnökséggel és a Külgazdasági és Külügyminisztériummal azt a megállapodást,
amellyel részt tudott venni az egyszerűsített
honosításhoz szükséges iratok előkészítésében. Erre évente 250 millió forintot kapott.
2017 márciusában jelent meg nyilatkozatok
szintjén, hogy Erdélyben is elindul a gazdaságélénkítő program, amely Vajdaságban
és Kárpátalján már működött. A programért

a Külgazdasági és Külügyminisztérium felel.
A gazdaságfejlesztő program újabb barátságtalan gesztus az EMNP felé. Úgy tudjuk,
a program alapjául szolgáló stratégia valójában az ellenzék Mikó Imre-terve, amely az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által
felkért erdélyi közgazdászok és a VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. által kidolgozott gazdaságfejlesztési
stratégiára épül, amellyel ők éveken keresztül
házaltak a magyar kormánynál. Az RMDSZ
felhasználhatja e fejlesztési projekteket kampányok idején a promóciós anyagaiban.
Miközben az Eurotrans Alapítvány az
EMNT-vel együtt segítséget nyújtott a magyarországi országgyűlési választásokat
megelőző regisztrációban, 2017 szeptemberében újabb premierre került sor: az RMDSZ
elnöke nyilvánosan a Fidesz mellett állt ki.
„Az az érdekünk, hogy továbbra is olyan
kormány irányítsa Magyarországot, amely
bebizonyította, nemzetpolitikai víziójában és
a mindennapi gyakorlatban egyaránt fontos
helyet foglalnak el az erdélyi magyarok” –
mondta Kelemen Hunor.
A koronavírus-járvány miatt 2020 tavaszáról szeptemberre halasztották az önkormányzati választásokat. Az RMDSZ kam-

A bukaresti jelenlét
gyengülésével és a magyarországi
nemzetpolitika térnyerésével
alapvetően megváltozott az RMDSZ
pozíciója: lojalitási versenybe
kényszerült
pánya számára ismét nagyrészt a Fidesz
szállította a muníciót. Az RMDSZ ellen induló
jelöltekről Semjén Zsolt azt mondta, hogy
„esélytelenek”. Potápi Árpád ennél is tovább
ment: „a magyar közösség érdekei elleni cselekedet”-nek minősítette az esélytelen magyar jelöltek indítását olyan településeken,
ahol nincs elsöprő többségben a magyarság.
Mi több, a 80 százalék fölötti magyar többséggel rendelkező településeken sem „jó
megoldás a magyar–magyar verseny, mert
egymásnak ugrasztja az embereket.”
Az ellenzéki pártok tiltakozása ellenére
a választások után, 2020. október 12-én az
Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt még tovább vitte ezt a kijelentését Potápi Árpád: Biharban és Szatmárban az
RMDSZ jelöltjére egy másik magyar jelöltet
„ráindítani”, az nemzetárulás.
Az RMDSZ–Fidesz-viszony alakulásáról
szóló idővonalunkat talán nem is lehet sokatmondóbb eseménnyel zárni, mint azzal,
hogy 2020. december 19-én az RMDSZ elnöke közvetlenül a bukaresti kormányalakítási

tárgyalásokról – a tisztségek végleges elosztása előtt – utazott el Budapestre, hogy Orbán Viktorral egyeztessen.
Mára az RMDSZ holdudvarához tartozó alapítványokhoz évente nagyságrendileg
ugyanannyi – ha nem több – magyarországi
támogatás áramlik, mint amennyi az erdélyi
magyarság számára kiutalt bukaresti kormánytámogatás, amelyet az RMDSZ kezel.
A már említett Eurotrans Alapítványnál is
fontosabbá vált az utóbbi években az Iskola
Alapítvány. Összesítésünk szerint az Iskola Alapítvány 2017-től mintegy 6,6 milliárd
forintot (napi árfolyamon 18,5 millió eurót)
nyert a Bethlen Gábor Alapnál, a pénz túlnyomó többsége ingatlanberuházásokra megy.
Úgy az Eurotrans Alapítvány, mint az Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke Nagy Zoltán Levente, Kelemen Hunor csapatának egyik
legrégebbi tagja. Nagy Zoltán jelenlegi funkciója szerint az RMDSZ-elnök kabinetigazgatója, pontosabban: a jobbkeze. Lojális,
pragmatikus, konfl iktusokban pedig „megfelelően durva” – ismerői így jellemzik. Az
egykori biológus-denevérész a 2000-es évek
elejétől dolgozik az Iskola Alapítványnál, és
rövid kormányzati kitérő után találta meg
azt a szerepet, amely a leginkább illik hozzá:
a refl ektorfényt elkerülve, hatékonyan elintézi azokat a dolgokat, amelyekre Kelemen
Hunornak már nincsen ideje és energiája.
Nagy Zoltán kezében fut össze minden, ami
az RMDSZ és a magyar kormány projektjeinek
a menedzselésével, a politikai alkuk adminisztratív részleteivel kapcsolatos. a sofőrje az RMDSZ-elnöknek, amikor Budapestre
utazik, és ugyancsak ő az, aki a magyarországi államapparátussal tartja a kapcsolatot.
Az Iskola Alapítvány ugyanakkor az
RMDSZ-szel teljesen párhuzamos struktúra. Bár éves költségvetése mára vetekszik az
RMDSZ költségvetésével, az itt folyó dolgokra
senkinek – sem az alapítvány kuratóriumának, de akár az RMDSZ gazdasági igazgatójának sincsen rálátása. Egykori munkatársai
szerint Nagy Zoltán nem bonyolítja túl a dolgokat: kiosztja a munkát, aztán számonkéri,
hogy megvan-e vagy sem, egyéb részletek
nem érdeklik. „Pártkatona: elvégzi a feladatát, hogy milyen áron, az nem fontos. Megold problémákat, semmit nem filozofál túl”
– így a jellemzés.
Nagy Zoltán sikerének fontos összetevője, hogy feleségével, Nagy Debreczeni Hajnalkával együtt nélkülözhetetlenekké tudott
válni az RMDSZ-elnök és családja számára. A kabinetigazgató sofőrködik, felesége – amellett hogy a Maszol.ro kiadójaként
kontroll alatt tartja a portál szerkesztőségét – bevásárol, és ha kell, a gyermekekre
is vigyáz. Túszul ejtették Kelemen Hunort,
mondogatják többen, azt értve ezen, hogy az
RMDSZ-elnökhöz csakis a kabinetigazgatón
keresztül lehet elérni.
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Messze még az oltási kampány vége
A koronavírus-járvány megállításának
fontos tényezője a nyájimmunitás kialakítása, amely akkor valósul meg, ha a népesség egy bizonyos része átesik a betegségen,
vagy védőoltás segítségével immunitást
szerez. Megnéztük, hogy különféle oltási
és fertőzöttségi szcenáriókkal számolva
mikorra érhetjük el a nyájimmunitást.

legalább év végéig elérjük a 70 százalékos
nyájimmunitást. Becslésünk szerint, ha a jelenlegi átlagok ötszörösét vesszük, akkor még
idén elérhetjük az ideális szintet. Ha pedig
ugyanezt megtízszerezzük, akár július elejére
elérhetnénk a szükséges immunitás szintjét.
Külön ábrázoltuk emellett azt is, hogy ha
kizárólag a beoltottak számát nézzük, mikor

közelítjük meg a népesség nyájimmunitásához szükséges minimális értéket. Jelenleg ugyanis több adat áll rendelkezésünkre
a beoltottak immunitását tekintve, és ez egy
biztosabb tényező lehet, mint a betegségen
átesettek jósolt száma. Fontos azonban azt
is megjegyezni, hogy a járvány alakulását
számos tényező befolyásolhatja. A nyájim-

munitás változása olyan kérdésektől is függ,
mint az új vírusvariánsok megjelenése, illetve a szerzett immunitás időtartama. Nem
tudjuk továbbá, hogy a hivatalos statisztikában közölteken kívül hányan estek át valójában a víruson és közülük hányan élveznek
immunitást. Fontos azt is figyelembe venni,
hogy nem mindenki akarja magát beoltatni.
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népességben fennálló teljes immunitás meghatározásához azoknak az együttes számát vettük,
akik már átestek a víruson és akik
mindkét oltást megkapták. Ezeket a számokat a Koronavírus.gov.hu napi adatai alapján
gyűjtöttük össze. Az oltási adatoknál figyelembe vettük az oltási kisokosban megfogalmazott 7 napos csúszást is, amely után
kialakul a védettség. A koronavírus esetében jelenleg még nem tudni pontosan, hogy
a népesség mekkora részének kell átesnie a
fertőzésen vagy vakcinához jutnia nyájimmunitás kialakulásához, azonban ezt az értéket nagyjából 70 és 90 százalék közé teszik.
A jelenlegi tempót a február 23-át megelőző egy hét oltási és fertőzési átlagát nézve határoztuk meg. A kapott értékeket Magyarország lakosságával arányosan fejeztük
ki százalékban. Ez alapján, ha azt feltételezzük, hogy a járvány azonos tendenciában terjed tovább, és az oltás is a jelenlegi tempóban
halad, akkor 2022 végére a nyájimmunitásnak csupán a 40 százalékát közelítjük meg.
Különböző forgatókönyvek szerint néztük
meg, hogy a kiindulásul vett tendenciákat
hányszorosára kell növelnünk ahhoz, hogy

Az Átlátszó infografikája

Egy erdőkertesi háziorvos
nem hajlandó részt venni az oltásban
Dr. Kiss Csaba nemet mondott arra, hogy
részt vegyen a lakosság beoltásában, mert
a rendelőjében nincsenek meg a feltételek,
amelyek mellett biztonságosan el tudná
látni ezt a feladatot. Azt sem vállalja, hogy
olyan vakcinákkal oltsa be a lakosokat,
amelyeknek nincs EU-s engedélye.

ZSILÁK SZILVIA

A

háziorvos 24 éve tevékenykedik az
alapellátásban, és 2015 óta Erdőkertesen dolgozik háziorvosként.
Február elején a háziorvosok 90 százaléka jelzett vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) megkeresésére.
Az orvosok 20-25 százaléka valamilyen okból kifolyólag nem vesz részt az oltásban.
„A NEAK engem meg sem kérdezett, hogy
szeretnék-e élni a rendelői oltás lehetőségével, helyettem a helyettes járási tisztiorvos
döntött úgy, hogy igen, minden konzultáció
nélkül”– mondja dr. Kiss Csaba.
Kiss Csaba kaotikusnak írja le az oltási
rendszert, szerinte „az egész egy nagy improvizáció”. Több okból kifolyólag nem kíván
részt venni az oltási folyamatban háziorvosként. A háziorvosi praxisa nem felel meg az
oltóponti kritériumoknak, ugyanis nem tudja
biztosítani, hogy az oltásra érkezők és a ren-

delésre várakozó betegek ne találkozzanak.
Továbbá a rendelőben nincs megfelelő fektetőhelyiség, ahol el tudnának látni valakit, ha
rosszul lesz az oltás után. „Az összes vakcina előiratába bele van írva, hogy csak olyan
helyen lehet beadni, ahol a ritkán kialakuló
anaphylaxiás reakció ellátásának feltételei
megvannak” – mondja az orvos.
A betegek oltása az eleve leterhelt háziorvosra újabb adminisztrációs terheket róna.
„Az adminisztrációs terhek e nélkül is fokozatosan nőnek. Először az internetes tesztrendelést vezették be. A betegeket ki- és bejelenteni kell az Országos Szociális Információs
Rendszerbe (OSZIR). Februártól egyik napról
a másikra kötelezővé tették a halottvizsgálati

Minden vakcina használ
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) határozottan támogatja a koronavírus elleni oltást.
Véleményük szerint a tömeges oltásoknak
jelenleg nincs alternatívája. Hangsúlyozzák
ugyanakkor, hogy a különböző vakcinák beszerzésének gyorsasága nem mehet egy határon túl a szakmaiság és biztonság rovására. Mivel azonban az Oroszországból, majd
Kínából beszerzett oltások engedélyeztetése
kapcsán felmerülő szakmai kérdések jelentős részére megnyugtató válaszokat kaptak,
a MOK határozottan kinyilvánítja és képviseli egyértelműen oltáspárti álláspontját.

bizonyítványok és jogosítványok elektronikus
rögzítését is a papíralapú mellett.” A nagymértékű leterheltség mellett, heti egyszer el
kellene mennie Gödöllőre az ampullákért, ez
fél óra út oda, és megint fél óra vissza. Az állam által januárban beígért fizetésemelés az
orvos számára 25 év praktizálás után bruttó
200 ezer forintot jelent.
Az orvos nem vállalja, hogy olyan vakcinákkal oltson, amelyeknek nincs európai
uniós engedélyük. „Gyógyszerkísérletben
nem veszek részt” – jelentette ki. Jelenleg
ötfajta vakcinával olthatnak Magyarországon: a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és
a Szputnyik V mellett megkezdődött az oltás
a kínai Sinopharm vakcinával is. Viszont sem
a Szputnyik, sem a Sinopharm nem rendelkezik az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével, de ennek ellenére Magyarország
engedélyezte őket. (Mint ismert, a kormány
rendeletben mondta ki, hogy vizsgálat nélkül engedélyezhető Magyarországon minden
olyan vakcina, amelyet legalább három államban alkalmaznak már, ha ebből a háromból legalább az egyik európai uniós tagállam
vagy tagjelölt, illetve ha az adott oltást már
legalább egymillió ember megkapta.)
„Május óta semmiféle védőfelszerelést
nem kaptam az államtól, addig is csak sebészi maszkot. Bár január elején regisztráltam
a NEAK kiküldött kérdőívére, még én sem
kaptam oltást, sőt tájékoztatást sem arról,

hogy egyáltalán hova fordulhatnék, és most
az egészségügyi dolgozók oltása felsőbb utasításra le is van állítva” – mondja az orvos.
Az interneten nem találtunk arról szóló információkat, hogy az egészségügyi dolgozók oltása szünetelne, ezért megkérdeztük
a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)
sajtóosztályát, hogy meg tudják-e erősíteni
az értesülésünket. Az NNK a cikkünk megjelenéséig nem válaszolt.
Erdőkertesen egy másik háziorvos vállalta
a lakosok beoltását, de nehezményezte, hogy
„külső nyomással” próbálták rávenni, álljon be
a sorba, miközben azt sulykolták, nem mondhat nemet arra, hogy akar-e oltani. Dr. Kiss
Csaba azonban kiállt amellett, hogy nem vesz
részt az oltási folyamatban, és hogy ez a döntése nem vonhat szankciókat maga után.
„Kényszerhelyzetbe vagyok szorítva, de
én nem szoktam a kényszernek engedni. Azt
gondolom, hogy az állam feladata az, hogy
járási szinteken olyan oltópontokat hozzon
létre, ahol megfelelő körülmények mellett
vehetik fel az oltásokat az emberek. A jelenlegi helyzetben, ahol tömegek állnak sorban
az oltásért (látva a szombathelyi, és a kistarcsai oltópontokról, illetve a Honvédkórházról
megjelent tudósításokat) ez inkább a vírus
terjedését segíti, nem a védekezést.”

