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Az országot romokba dön-
tõ választási plakátja
2010 szeptemberében:

A plakátszöveghez – a tár-
gyilagosság kedvéért – némi
kiegészítés szükséges. A Fidesz
– hála Isten – semmit sem
tanult az koalí-
ció elmúlt nyolc éves or-

MSZP
„ A Fi-

desz semmit sem tanult és
semmit sem felejtett. MSZP”

MSZP-SZDSZ

Plakátszöveg-magyarázat
– avagy amikor a tolvaj kiált rendõrért

szágnyomorító kormányzá-
sából…

…És semmit sem felejtett: re-
méljük nem felejtette el, hogy
az MSZP-SZDSZ koalíció Magyar-
országot lelki, erkölcsi, gazdasá-
gi válságba taszító kormányzásá-
nak jogi következményei vannak.

A többi a rendõrség, az
ügyészség és a bíróság dolga.

(Ekler)

A választási plakát jól mutatja az MSZP mai siralmas helyzetét.

– Jocókám, igaz, hogy az Orbán megmondta, hogy Magyar-
ország ma más rendszerben mûködik, de ez nem jelenti azt,
hogy a poharat is csak kétharmadig kell tölteni!...
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Szeptember 13-án, az
õszi idõszakának

nyitónapján napirend elõtt
szót kért . A mi-
niszterelnök alkotmányos ha-
gyományokra hivatkozva be-
szélt a plénum elõtt, tájékoz-
tatva a képviselõket arról, mit
végzett a kormány a nyári
szünetben, amíg nem ülésezett
a Tisztelt Ház.

A kormányfõ kifejtette:
nyolc év lejtmenet után idõ
kell, hogy visszakapaszkodjunk
és feljebb lépjünk. El kell ta-
karítani a romokat, és le kell
rakni az új alapokat. A kor-
mány 100 nap alatt elvégzett
munkájára utalva azt mondta:
„Évtizedes tabuk dõltek le, el-
kezdtük Magyarország feleme-
lését, hiszen ma Magyarország
másképpen, más rendszerben
mûködik.”

, mint a
korábbi kormányzó párt, az
MSZP frakcióvezetõje Orbán
beszédére reagálva kijelentet-
te: arra a politikára, arra az
irányra, amit a Fidesz-kormány
képvisel, Magyarországnak nincs
szüksége. Az, amit Orbán
Viktor romoknak mond, az

Or-
szággyûlés

Orbán Viktor

Mesterházy Attila

Sitt, urak, csitt!

A kupagyõzelem után a
bajnoki aranyérmet is elhódí-
totta a

. A mai együttes fiata-
labb szurkolói csak hallomás-
ból ismerhetik a korábbi eger-
szegi bajnok és kupagyõztes
csapatok sikertörténeteit.

Itt az ideje, hogy felidéz-
zük a dicsõséges múltat is.
Újra kapható a
címû kötet, ami feleleveníti a
kezdeti sikertörténetet.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,

telefon: 92/596-936,
30/378-4465,

fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

ZTE férfi kosárlabda-
csapata

Nagy csapat

Kosárvarázs

A beszéd után

a Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja
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Hová tartozik ez a csodá-
latos vidék?

Ismereteim szerint Henye-
hegy (így persze nem pontos a
meghatározás, mert Kápolna-
hegy, Hosszúhegy, s még szá-
mos hegyhát alkotja, de a na-
pilap így írja, maradjunk hát
ennél az elnevezésnél) pilla-
natnyilag még Pethõhenye ré-
sze. 2011. január elsejétõl –
egy erõsen vitatható népszava-
zás szerint – Zalaegerszeghez
tartozik majd a három hegyhát
(Kápolna-hegy, Hosszúhegy,
Cserlap). Egy korábbi prog-
ramajánlójában viszont a zala-
szentiváni – mintha közigazga-
tásilag köze lenne hozzá – ren-
dezvények között említi a me-
gyei napilap az augusztus hu-
szadiki henyehegyi szentmisét,
amit szokás szerint a Kápolna-
hegyi Szent István kápolnánál
tartanak hosszú évek óta.

Zalaegerszeg, Pethõhenye
és Zalaszentiván. A Henyehegy

Bermuda-háromszöge. Igazi ok-
nyomozó újságírói munka len-
ne kideríteni, hogy milyen ér-
dekek lapulnak Kápolna-hegy
(és a másik két hegyhát) Zala-
egerszeghez történõ csatlakoz-

tatásához? Hogyan lehetséges
egy tucatnyi (a népszavazás
népe), e hegyhátakra állandó
lakónak bejelentkezõ ember
akarata perdöntõ ebben a kér-
désben? Azonnal jön a hivata-

los válasz: a törvény erre lehe-
tõséget ad. Miért nem kérdez-
ték meg azt a többszáz gazdát
is, akik (és õseik) évtizedek, év-
századok óta adófizetõi ennek
a vidéknek? Csak azért, mert
nincsenek „állandóra” bejelent-
kezve? Az „átigazolási” ügyben
egyébként peres eljárás folyik,
s még nincs jogerõs döntés.

Az elõbb említettem, hogy
szép, oknyomozó újságírói fel-
adat lenne ennek a szövevé-
nyes ügynek a feltárása. Egy-
elõre csak az tart vissza, hogy
hegygazdaként magam is érin-
tettje vagyok az ügynek. Egyi-
ke azoknak, akiknek családja
évszázadok óta adófizetõje e
hegyhátnak. Ám ha senkit sem
„érint meg” a téma a kollégák
közül – természetesen nem
egyoldalúan foglalkozva vele –,
kénytelen leszek magam ku-
tatgatni Henyehegy Bermuda
háromszögében.

E.E.

Henyehegy Bermuda háromszöge

Szeptember utolsó vasár-
napján,

ünnepén ezrek kel-
nek útra országhatáron belül
és kívül, hogy felkeressék ha-
zánk egyik legismertebb kegy-
helyét, .

Hajdanán a közeli vidékek-
rõl egy-egy zászlóalja nép éne-
kelve, imádkozva, gyalog tette
meg az utat. A messzebbrõl
érkezõk vonattal jöttek

és felõl. A va-
sútállomáson „zászlót bontot-
tak”, s papjuk vezetésével in-
dultak a kegytemplomhoz. Va-
lamennyi érkezõ csoport foga-
dására megszólalt a harang, s
miután a zarándokok csoport-

Fogolykiváltó Boldog-
asszony

Búcsúszentlászlót

Kani-
zsa Szombathely

jai valósággal egymás sarkát
taposták, szinte szünet nélkül
zengett a tisztelgõ harangszó.

A középkorban remeték él-
tek Búcsúszentlászlón, majd a
XVI. század végén

veszprémi püspök a feren-
ceseknek adományozta a kegy-
helyet. A franciskánusok a
XVIII. század elején építették
fel templomukat és kolostoru-
kat. A hely az õ megtelepedé-
sük után lett jelentõs zarán-
dokhely. A századok során sok
csodás imameghallgatást, gyó-
gyulást jegyeztek fel a temp-
lom krónikásai, és a kegyhely
egyre elõkelõbb rangot vívott
ki magának a búcsújáró helyek
lajstromában.

A mára már történelemmé
lett közelmúlt, az elsõ és má-
sodik világháború utáni esz-
tendõkben vett újabb lendüle-
tet a búcsúszentlászlói zarán-
doklat. A két világégés idején
rengeteg magyar került a fog-
lyok sanyarú sorsára. Hozzátar-
tozóik a kegyhelyre zarándo-
kolva könyörögtek a Szûzanyá-
hoz, szeretteiknek hazavezér-
léséért. „Kegyelmes jó Anyánk,
tekints a foglyokra!/Ó nagy
irgalmú Szûzanya, vezesd õket
haza!”– zengett a könyörgõ
ének a zászlók alatt vonuló
zarándokok ajkáról. Azok a
hívõk, akiknek szerettei meg-
szabadultak a fogságból, hálá-
ból fogadalmat tettek, hogy
minden esztendõben elzarán-

Széchenyi
Pál

dokolnak Búcsú-
szentlászlóra, s a
kegyszobor elõtt tér-
det hajtva mondanak
köszönetet Az „égi
rózsaágnak, Szûz Má-
ria szent virágnak.”

A kegytemplom
fõoltára mögötti, ere-
detileg román stílus-
ban épült kápolná-
ban áll a kegyszo-
bor, amit a legenda
szerint éneklõ an-
gyalok vittek a hely-
re, s amerre mentek
a fák és füvek meg-
hajoltak.

Boldogasszony ven-
dégségében címû
könyvében így ír az
alkotásról: „A kegy-
szobor a török elle-
ni küzdelem leg-
grandiózusabb jel-
képének, a Lorettoi

Bálint Sándor

Szûzanyának magyaros változa-
ta: komoly, misztikus egyszerû-
ségben is és fönséges ragyogó
arca olyan, mint a Bölcsek
Könyvének jellemzése és a pa-
rasztok eszménye a jó asszony-
ról: teljesíti a mindennapi kö-
telezettségeit, de szent titkok
sugároznak belõle, egyszerre
földi asszony és a mennyor-
szág jegyese.”

Fogolykiváltó Boldogasz-
szony ünnepe végérvényesen
beírta magát Búcsúszentlászló

történetébe. Szeptember végén
ma is megindul a zarándoklat.
Persze manapság leginkább
buszokkal, autókkal érkeznek
a zarándokok a kegyhelyre,
vendégségbe Boldogasszonyhoz.
Ma már nem raboskodnak kül-
országokban magyar hadifog-
lyok, de számos lelki rabság
uralkodik rajtunk, s a lélek
béklyóinak lerázásához is szük-
ségünk van Fogolykiváltó Bol-
dogasszony kiáradó kegyelmére.

f.l.

Boldogasszony vendégségében

A Kápolna-hegyi Szent István kápolna.

A román kori kápolna fõoltára
a kegyszoborral.

A zarándoklatok vendéglátója: a búcsú-
szentlászlói ferences templom.
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Sitt, urak, csitt!
tulajdonképpen építési tör-
melék.

A miniszterelnök viszontvá-
laszában hivatkozott az örök-
ségre, ami a szocialista kormá-
nyok után hátra maradt. Mint
mondta, a volt kormánypártok
vélekedése kínos szituációra
emlékezteti: „ … ég a ház, de
azt a házat önök gyújtották fel,
zsarátnokot dobtak a zsindely-
re, az országban sokmillió em-
ber poroltó után kapkod, ho-
mokot keres, vizet húz és meg-
próbálja eloltani a tüzet, amit
önök gyújtottak, önök pedig
félreállnak és elegánsan azt
mondják: nem így kell tüzet
oltani.”

Mesterházynak az építési
törmelékre való hivatkozására
– amivel nyilvánvalóan a szo-
cialisták országépítõ munkájá-
ra utalt a politikus – Orbán a
következõképpen reagált: „Sitt,
urak, sitt.” Hozzáfûzte, hogy az
építési törmeléket sittnek hív-
ják és ha egy ország az építési
törmelékre hasonlít, ami nem
egy elrugaszkodott kép nyolc
év kormányzás után, az feltárja
a kormányzat elõtt álló munka

mélységét. Orbán szavai nagy
derültséget váltottak ki a kor-
mánypárti széksorokban. A
képviselõk körében nyilván
„keletkezett” valami féle áthal-
lás a sitt szó említésekor…

Orbán felszólalását mérle-
gelve megállapíthatjuk, hogy a
kormány munkáját méltató,
kissé papírízû mondandója
után akkor volt igazában ele-

mében, amikor az ellenzéki
kritikákra válaszolt. Különösen
igaz volt ez a Mesterházy Atti-
lának célzott riposztja esetén.

Végezetül csupán annyit,
hogy a cím nem elírás. Nyolc
év elhibázott kormányzása
után, a szocialistáknak na-
gyobb önmérsékletet kellene
tanúsítaniuk. Szóval: csitt!

f.l.

Megszokott és bevált mód-
szer, hogy az éppen ellenzék-
ben lévõ politikai erõk min-
den lehetséges eszközzel a vá-
lasztók elégedetlenségét igye-
keznek szítani, tudjuk, ismer-
jük, minél rosszabb, annál jobb.

Kampány idején pedig fo-
kozottan igaz a fenti megálla-
pítás, nem túl kellemes ez sen-
ki számára, de megszoktuk,
együtt élünk vele.

Azt már nehezebb elfogad-
ni, hogy létezhet, szavazatokat
kaphat olyan párt, pártszövet-
ség, melyrõl sokszor derült ki,
hogy teljes kommunikációs
stratégiája a hamisításra, ha-
zudozásra, adatok és tények
elferdítésére épül.

Ennél is súlyosabb etikai
probléma, ha az emberek
szembefordítására, megosztá-
sára, gyûlöletkeltésre, a leg-
alantasabb érzelmek kiváltá-
sára megy ki a játék.

A módszer aljassága legin-
kább abban rejlik, hogy valós,
sokakat fájdalmasan érintõ prob-
lémát, kétségbeesett, kilátástalan
emberek dühét, elkeseredett-
ségét igyekszik meglovagolni.

A devizahitelek, ez most a
sláger a kampányban.

És a módszer mûködik, mi
több, jól mûködik.

Gyûlölködõ üzenetek jelen-
nek meg naponta a megyei
napilap sms-rovatában, hogy
másnap hasábnyi viszontválasz
érkezzen kioktató, megbán-
tott, vagy éppen észt osztó,
bölcs hangvételben, eladóso-
dottak kontra elõrelátók…

Eközben ezrek vannak baj-
ban, nagy, sürgetõ, egyre nö-
vekvõ bajban.

S a vád kézenfekvõ, a kor-
mány nem védi meg a deviza-
hiteleseket!

Mindeközben síri csend ar-
ról, hogy mikor és milyen kö-
rülmények között keletkeztek
ezek a devizahitelek.

Amikor ugyanis a családok
ezrei adósodtak el devizában
gépkocsi- vagy lakásvásárlásuk
kapcsán, akkor ezeket a hitele-
ket irdatlan reklámhadjárattal
kínálták, szinte tukmálták, fo-
gyassz, nyaralj, mert megér-
demlem, karácsony hitelbõl,
emlékszünk, ismerjük.

Akkor azok voltak hatal-
mon, akik most a devizahite-
lesekért aggódnak. Birtokában
voltak minden adatnak, ismer-
ték magyar családok eladóso-
dottságának mértékét, növek-
võ ütemét, tudták, hogy a nö-
vekvõ hitelállomány döntõ
többsége devizahitel.

Tudták, hogy szinte min-
den újonnan vásárolt, vagy épí-
tett ingatlanon ott a jelzálog,
pontosan tisztában voltak vele,
hogy a valutaárfolyamon ala-
puló törlesztõrészlet idõzített
bomba a magyar családok ez-
rei számára.

Tudták és hagyták.
Amikor már világos volt,

hogy a devizahitelek sokak
számára lakásuk, egzisztenciá-
juk elvesztését jelentik majd,
akkor még tódult a tömeg a
márványpadlós bankokba, ak-
kor még két nap alatt lehetett
újabb hitelt felvenni, s lassan
jelzálog alá került az egész
ország.

Mondjuk ki, írjuk le még
egyszer:

Tudták és hagyták!

Ezzel pedig lényegében fel-
számoltak egy országot, a köz-
tulajdont eladták, a magántulaj-
dont pedig jelzálog alá terelték.

S most?
Most szolidárisak, aggód-

nak, féltik, védik a devizahite-
leseket.

Sõt, a hibásra is rámutat-
nak, célpontot mutatva a ki-
semmizett tömegek haragjának.

Hiba lenne most közgazda-
sági fejtegetésekbe bocsátkoz-
ni, hogy miért gyenge a forint
árfolyama, vagy mirõl tárgyal a
kormány és az IMF, ez a kis írás
ugyanis nem a pénzrõl szól,
szerzõje nincs is birtokában
ilyen típusú ismereteknek, ha
lenne, ha lett volna, nem nyög-
ne most maga is a törlesztõ-
részletektõl, a bankok mohó-
ságától.

Ez a pár sor a hamisságról,
a gonoszságról, a politika ter-
mészetérõl szól.

Arról, hogy az igazi hamis-
kártyás fizetni is hamis pénz-
zel fizet, ha netán veszít.

Mondjuk hamis devizával…
- najó -

A devizahitelek, azaz a politikai hamispénz…

2002-ben elsõ – azóta
egyetlen – sze-
rezte az élvonalban a

.
Idén – fennállása során

elõször – dön-
tõt játszott az egerszegi
együttes, s noha nem sikerült
legyõznie a bajnok ,
így is dicséretes a szereplése.

Hogy ne maradjunk tró-
fea nélkül, idézzük fel a baj-
noki aranyéremhez vezetõ
utat a címû
kötet segítségével. A rengeteg
fotót, statisztikai adatot, ri-
portot tartalmazó könyv is-
mét megvásárolható szerkesz-
tõségünkben, vagy utánvéttel
megrendelhetõ. Ára: 2.500 Ft.

Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,

telefon: 92/596-936,
30/378-4465,

fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

bajnoki címét
ZTE lab-

darúgócsapata

Magyar Kupa

Debrecent

Megkoronázva

Sikeridézõ

Mesterházy: – Miniszterelnök úr, ön nem az optimális
szögben tartja a sugárcsövet!...
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Állomások
Erdélyi útiképek (13.)

Az egykori falu magasab-
ban fekvõ felvégén a világban
szétszóródott egykori ottlakók
emlékhelyet alakítottak ki. A

által 1995-ben
emelt emlékmû márványtáblá-
jának felirata hirdeti az utókor-
nak, hogy az elárasztás elõtt
180 család élt ott vallási és
világi békében.

Sükösd Árpád

„A tó fenekén Bözödújfalu
nyugszik, 180 házának volt
lakói szétszórva a nagyvilág-
ban ma is siratják. A dikta-
túra gonosz végrehajtói le-
rombolták és elárasztották,
ezzel egyedülálló történelmi-
vallási közösséget szûntettek
meg, melyben különbözõ nem-
zetiségû és felekezetû csalá-
dok éltek együtt évszázado-
kon át, egymást tisztelve, és
szeretve, példás békességben.
Immár katolikus, unitárius,
görögkatolikus és székely
szombatosok fohászai örökre
elnémultak. Legyen e hely a
vallásbéke szimbóluma.”

A fenti, márványba vésett
feliratot hordozó emlékmû mel-
lett áll az I. világháború bözödi
hõsi halottainak emlékoszlopa,
amelyet 1996-ban emeltek ki a
vízbõl. Onnan egy sóhajtásnyi
sétatávolságra emeltek egy ház-
ra emlékeztetõ falat, amibe az
elárasztott házak alkotóelemeit
építették be. Az emlékfalon az
ott századokon át békében
együtt élõ vallási felekezetek
szimbólumai láthatók.

A világban szétszóródott
bözödiek minden év szeptem-
berének elsõ szombatján ösz-
szegyûlnek a „felvégen”, s a
felekezetük regulája szerinti
imáik mellett emlékeznek egy-
kori lakhelyükre…

A vízben ázó csonka temp-
lomtorony lehangoló látványa,
és az utolsó bözödi lakó,

családi tragédiájá-
nak története kísért bennün-
ket, míg a rossz minõségû
úton magunk mögött hagytuk
a falut elnyelõ tavat.

Ba-
lázs Gábor

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Õsi zalai zamatok

Léleknyomorító hangula-
tunk akkor kezdett oldódni,
amikor székelyföldi kalandozá-
sunk utolsó állomása,
határába érkeztünk.

jobb
partján épült, az egykori

egyik legnépesebb te-
lepülése. Gazdálkodási profil-
ját tekintve ez a község a hagy-
matermesztés hazája, mond-
hatnánk Kibéd a székelyföl-
di .

Annak, hogy éppen itt áll-
tunk meg egy-két órára, az volt
a praktikus oka, hogy éppen
falunapi vigasság zajlott a köz-
ségben. Persze azon a vasár-
napon bizonyára számos he-
lyen tartottak még falunapot, s
hogy miért éppen Kibéd? Nos
a település erdélyi
testvérközsége, ezért került er-
délyi utazásunk utolsó állo-
másaként az útitervbe.

Az ottani faluközösség mu-
latozása semmiben sem külön-
bözött itthoni falunapi rendez-
vényeinktõl. Az alkalmi sátor-
városban árusok kínálták por-
tékáikat, büfépavilonokban sült
a kolbász, folyt a sör és a bor. A
rendezvény szinte teljes terüle-
tét belengte egy termetes ökör
nyárson piruló húsának illata.

A ma is szinte színmagyar-
nak számító község szíves lakói
nagy szeretettel válaszoltak kér-

Kibéd

Kibéd a Kis-Küküllõ
Ma-

rosszék

Makó

Zalalövõ

déseinkre, szóltak mindennapos
gondjaikról, melyek nagyon ha-
sonlítanak a magunkéira, s
amik még a gondtalannak tû-
nõ mulatozás közben sem meg-
kerülhetõk. Persze azért – amúgy
magyar módra –, ahogy telt az
idõ és ürültek a poharak, a
hangulati görbe úgy kúszott
felfelé a képzeletbeli grafikonon.

Eljárt az idõ. Elbúcsúztunk
vendéglátóinktól, s járgányunk
nekiveselkedett a hosszú haza-
felé útnak. Az aklakokon át
néztük a mellettünk visszafelé
szaladó tájat, s közben sorjáz-
tak emlékképeink,

Kibédig. Lajstromba vettük
az állomásokat, s megállapítot-
tuk, hogy rohanós utunkon is
rengeteg új élményt sikerült
emlékeink dobozába gyûjteni.
Megérintett bennünket a táj
varázsa, az ottani emberek szí-
vélyessége, vendégszeretete s
nem utolsósorban irigylésre
méltó magyarságtudata.

Jócskán benne jártunk már
az éjszakában, amikor a határ-
állomásra érkeztünk. A gyö-
nyörûséges út fáradalmai azért
lassanként kiütköztek társasá-
gunkon. Egyre többünknek
billent le a feje, s azt álmodtuk,
hogy és
ugyanaz a föld.

(Vége)

Kolozsvár-
tól

Magyarország Erdély

f.l.

Az emlékmû a világháborús emlékoszloppal.

Emlékfal a vallási szimbólumokkal.

Ökör nem vész el, csak átalakul...
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Katonákat gyászol Magyar-
ország, az afganisztáni háború
halottait. Egy fiatal nõt és
férfit. Hõsi halottakat.

A gyász, a kegyelet idején
nehéz fogalmazni, az aktuális
tragédiát kellõ tárgyilagosság-
gal, higgadtsággal szemlélni.
Hiányzik az az idõtávolság, ami
a helyzetértékelést az objek-
tivitás felé tereli.

Hogy évtizedek, vagy év-
századok kellenek ehhez? Vál-
tozó. Tekintsük csak – a teljes-
ség igénye nélkül – az utóbbi
száz évet! Hogyan és hányszor
értékelte át az idõ a történé-
seket az elmúlt évszázadban…

A dicsõséges Tanácsköztár-
saság szerepelt még a mi is-
kolai könyveinkben, gyerme-
keinknek viszont már Kun Bé-
la és bandájának vérengzésé-
vel kellett szembesülniük. Ká-
rolyi Mihály nem vörös gróf,
nem európai léptékû politi-
kus, hanem egy gyenge, jel-
lemhibás ember, akinek (Kun
Béláékkal együtt) nagy szere-
pe volt abban, hogy Trianonig
eljutottunk.

Történelem tanárunk még
a fasiszta Horthy-korszakról
beszélt, mára kiderült, hogy a
megcsonkított országot talpra

Hõsi halottaink
– avagy veled vagyunk Amerika!

állította, s többek között olyan
közoktatási rendszert épített
ki, ami példa nélkül álló volt
Európában.

A dicsõséges szovjet Vörös
Hadsereg elõbb felszabadította
Magyarországot, késõbb pedig
úgy változott a vélemény, hogy
újabb rabigát vettünk a nya-
kunkba. Rákosi Mátyásról, né-
pünk bölcs vezérérõl kiderült,
hogy zsarnok és diktátor volt.

1956-ban fasiszta ellenfor-
radalom zajlott, ami késõbb vi-
lágtörténelmi jelentõségû sza-
badságharcként szerepel. Az
elsõ szög a kommunizmus ko-
porsójában. A Kádár-korszak
konszolidációjáról, emberarcú
szocializmusáról ma már úgy
beszélünk, mint a legvidámabb
barakk, amelyben felzabáltuk a
jövõnket, s kimosták az agyun-
kat. „Mellesleg” sok embert ki-
végeztek, még többet börtön-
be zártak politikai okokból.

Elkötelezett tagjai voltunk
a Varsói Szerzõdésnek, a KGST-
nek, ádáz ellenségünk volt a
NATO és a Közös Piac. Be-
vonultunk Prágába 1968-ban,
internacionalista segítséget
nyújtottunk „csehszlovák test-
véreinknek” az imperialista el-
hajlók elleni harcban. Ma már

szégyenletes lépésnek számít
ez az agresszió.

Szerettük Kubát, és Fidel
Castrót, Észak-Koreát. Ma ez a
két ország a túlhaladott kom-
munizmus (soha sem létezett
egyébként) utódvédje. Bará-
taink voltak az arabok, még a
terrorista vezér, Carlos is ven-
dégszeretetünket élvezte. Elí-
téltük a cionizmust. Ma az ag-
resszor Izrael a barát, az ara-
bok nem annyira.

Veled vagyunk Vietnam! –
bíráltuk az agresszor Amerikai
Egyesült Államokat. Ma már
úgy érvelnek az okos, íróasz-
talnál elmélkedõ, a tv-stúdiók-
ban észt osztó szakértõk, hogy
a két Vietnam egyesítése miatt

elkerülhetetlen volt az ameri-
kai beavatkozás. Elkerülhetet-
len volt egyébként a bukás is.

A két Vietnam azóta egye-
sült. Most veled vagyunk, Ame-
rika! Irakban is vele voltunk,
noha utólag kiderült, hogy
mondvacsinált ürüggyel támad-
tak a szövetségesek. S ott va-
gyunk Afganisztánban is. Talán,
hogy ne panaszkodjunk, amiért
a korábbi nagy testvér, a Szov-
jetunió kihagyott bennünket
afganisztáni kalandjából.

Mit írnak az újságok, mit
mondanak a riporterek, a szak-
értõk, a politikusok majd 2030-
ban – két évtized távlatából – a
jelenlegi afganisztáni esemé-
nyekrõl? Hogy változik a meg-
ítélés?

Érdemes lesz majd vissza-
térni rá.

Nem kellene ezt az afga-
nisztáni szerepvállalást hõsi mí-
toszként, eposzként beállítani.
Maradjunk a száraz tényeknél!
Fordult a világ, ami 42 évvel
ezelõtt a Szovjetunió, a Varsói
Szerzõdés volt, az most az
Egyesült Államok és a NATO.
Kötelezettségeinkre hivatkoz-
va vagyunk ott. Igaz, van olyan
NATO-tag ország, amely más-
képp vélekedik errõl az afga-
nisztáni háborúról, s hazavitte
katonáit.

Afganisztán ma a magyar
közvélemény szemében egy ho-
mályos, ködös szerepvállalási
célpont. Háborús áldozatokkal.

Ekler Elemér

Hannibal ante Portas!

Róma

Gyurcsány Ferenc
Debreceni József, Bauer

Tamás, Göncz Kinga, Vitányi Iván, Molnár
Csaba

Orbán-kabinet

Fidesz
Orbán Viktor

f.l.

(Hannibal a kapuk
elõtt (van)! – hangzott el hajdan a vészjelzés,
amikor a pun hadvezér felé közeledett.
Az egykori mondat azóta a közvetlen veszélyre
való figyelmeztetés szinonimája lett.

az elmúlt hét szombat-
ján válogatott csapat (

) élén elõadást tartott „Száz nap –
Becsapott Magyarország” címmel. Az eredeti
helyszínrõl, a Kossuth klubból „kitiltott” ren-
dezvényen mintegy százan, többségükben a
szocialista pártra és Gyurcsány Ferencre fogé-
kony öregasszonyok hallgatták a szónoklato-
kat. Természetesen leginkább Gyurcsány
mondandójára volt kíváncsi a publikum, aki
természetszerûleg a maga sajátos értelmezésé-
ben vesézte ki az száz napban
meghatározott etapját.

A bukott miniszterelnök szerint az áprilisi
választásokon kétharmadot szerzett és
fõleg becsapta Magyarországot,
„hungaroputyini” (a definíció nem tõle szár-
mazik) országot épít, s beletörli a lábát a 89-es
demokratikus alkotmányba. Senki sem várhat-
ta Gyurcsánytól, hogy egyetlen pozitív monda-
tot ejtsen Orbán Viktorról és a mostani kor-
mányról. Jó elõre el lehetett könyvelni, hogy õ

alaposan elparentálja az Orbán-kabinet száz
napját, ezért alighanem fontosabb az, amit
saját pártjával kapcsolatban mondott.

Gyurcsány Ferenc úgy gondolja, ahhoz
hogy a szocialista párt gátat szabjon a Fidesz
antidemokratikus, tekintélyuralmi törekvései-
nek, a pártnak alapjaiban kell megújulnia. A
volt pártelnök beszédébõl ki lehetett érezni,
hogy a szocialisták megújulását a párt nagy
öregjeinek háttérbe kell szorítani. Nevek nem
hangzottak el, de mindenki, köztük az érintet-
tek is kapásból fel tudnák mondani azt a név-
sort, akik Gyurcsány felfogása szerint gátjai a
párt, sõt Magyarország megreformálásának.

Afelõl meg kétségünk sem lehet, hogy
Gyurcsány Ferenc magát gondolja vezérnek
abban a csapatban, amit õ a jövõ szocialista
pártjának vezetõ erejének elképzel. A volt
miniszterelnök nem olyan habitusú politikus,
aki egykönnyen feladja a harcot, aki beletörõ-
dik a még oly súlyos vereségbe is. A szocialis-
ták minden bizonnyal nagy zakót kapnak az
önkormányzati választáson, s ez az õ malmára
hajtja a vizet, gyorsíthatja a párt élére való
visszatérését.

Felsejlik a vészhelyzet. Gyurcsány ante
Portas!

Gyurcsány a kapuk elõtt?

Afganisztán: magyar halottak is vannak.
Fotó: honvedelem.hu

Hirdetés-
szervezõket

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.
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1. Miért van cigánykérdés,
mik az okok?

S akkor vissza kicsit a cím-
re, miért õszintén?

Elsõsorban azért, mert más-
ra már nincs idõ, másnak már
nincs értelme, s nem utolsó-
sorban azért, mert a jelenlegi
problémák nagy része a jelen-
ség eddigi sunyi, hazug, hátsó
szándék által vezérelt kommu-
nikációjából (is) fakad.

S ha valami õszinte, akkor
miért kell, hogy óvatos legyen?

Legfõképpen azért, mert
nagyon vékony jégen korcso-
lyázunk, s nagyon sok a sére-
lem, a be nem gyógyult, vagy
éppen jelenleg is fertõzõdõ
seb, s a kétségtelenül meglévõ
feszültségek bármikor jóváte-
hetetlen, visszafordíthatatlan
folyamatokat indíthatnak el.

Tehát beszéljünk óvatosan,
de végre beszéljünk már õszin-
tén a cigánykérdésrõl, ha ugyan
még nem késõ…

S ha már cigánykérdés, kö-
zelítsük meg a témát kérdése-
ken keresztül, hozzátéve, hogy
a kérdésekre itt megfogalma-
zott válaszok akkor is pusztán
véleménynek minõsíthetõk, ha
tényekre igyekeznek támasz-
kodni.

Érdemes talán onnan kez-
deni, hogy miért is van Ma-
gyarországon és még sok más
országban cigánykérdés, a sok,
kisebbségben élõ etnikum kö-
zül miért pont a cigányok ügye
fogalmazódik meg mindenütt
a legélesebben? Egyáltalán, ak-
tuális-e ma a soknemzetiségû
Európai Unióban a cigány-
kérdés?

Az aktualitást mi sem
szemlélteti jobban, mint az a

Õszintén és óvatosan a cigánykérdésrõl

Puskaporos hordó van alattunk
Ha egy kényes, sokakat érintõ probléma kezelésével

próbálkozik bármely érintett fél, kétségkívül kockázatot
vállal.

Az azonban biztos, hogy a legrosszabb megoldás a
hallgatás, a halogatás, a felismert gondok, s a belõlük fa-
kadó fenyegetõ jövõkép elbagatellizálása.

S miközben tudjuk, érezzük, hogy a helyzet feltárása
nem odázható tovább, holmi álszent toleranciával, netán
a jól ismert vádaktól való félelmünkben, hallgatunk, tû-
rünk, legyintünk.

Közben pedig ég a gyújtózsinór a puskaporos hordó
alatt, s kétségünk ne legyen, garantáltan nagyot fog rob-
banni…

Igen, mondjuk ki végre, a cigánykérdésrõl van szó.

tény, hogy napjainkban az EU
egyik vezetõ hatalma, a színes
bõrûek, valamint mohamedá-
nok és egyéb messzirõl érke-
zett idegenek milliós tömegét
oly toleránsan befogadó Fran-
ciaország karhatalommal to-
loncolja határain kívülre a dú-
ló - fosztogató, illegálisan bete-
lepült cigány hadakat, vállalva
az ezzel járó, különbözõ szintû
nemzetközi bonyodalmakat is.
(Az már csak hab a tortán,
hogy a cigányok által használt
épületeket – nem látván értel-
mét a kárelhárításnak és fertõt-
lenítésnek – azok kitoloncolá-
sa után lerombolják.

Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, történik mindez 2010-
ben, az EU egyik vezetõ ha-
talmában, talán legtoleránsabb
országában!)

Cigánykérdés tehát van, leg-
inkább azért van, mert a kü-
lönbözõ országokban élõ nem-
zeti kisebbségekkel együttvéve
sincs annyi probléma, mint ez-
zel az egy etnikummal.

Ebbõl a szempontból telje-
sen felesleges sajátosan ma-
gyar társadalmi problémáról
beszélni, egyszerûbb talán a
többségi társadalom viszonya-
ként értelmezni a kérdéskört,
a többség életét megnehezí-
tõ, speciális problémákat hor-
dozó és okozó kisebbséggel
szemben.

Sajátosan magyar probléma
csupán egy szelete az ügynek,
a fogyatkozó, kivéreztetett ma-
gyar nemzet (ha van még
ilyen…) ugyanis összehasonlít-
hatatlanul nagyobb áldozatok
árán tud csak megfelelni a
többségi társadalmaktól elvárt,
a kisebbségek felé irányuló
tolerancia igényének, mint

más, nagyobb, erõsebb nem-
zetek.

Melyek tehát azok a prob-
lémák, melyek a cigánysággal
való tartós együttélést nehe-
zebbé (a franciák számára
egyenesen elviselhetetlenné)
teszik, mint ugyanezt más ki-
sebbségek esetében?

– Egyértelmûen legsúlyosabb
baj a bûnözésre való hajlam, a
bûnözõ életmód tömeges el-
terjedése, ennek mély törté-
nelmi gyökerei, beágyazódása.

Érdekes szempont, hogy
míg ezzel a véleménnyel a be-
fogadó társadalom döntõ több-
sége egyetért, addig a társadal-
mak tudatát formáló média ta-
gadja, dühödten ellenzi, diszk-
riminatívnak tartja ezt a meg-
közelítést.

Tény ugyanakkor, hogy sa-
ját létszámán belül a bûnelkö-
vetõk aránya egyetlen más et-
nikumon belül sem olyan ma-
gas, mint a cigányság eseté-
ben. Ismét csak tény, vitatha-
tatlan statisztikai adat, hogy
azokon a településeken a leg-
magasabb az elkövetett bûn-
cselekmények száma, ahol ma-
gas a cigány lakosság létszám-
aránya. Ez az utóbbi években
olyannyira nyilvánvalóvá vált,
hogy a sajtóban – a törvény-
tisztelõ többség ellenérzéseit
mérséklendõ – még csak uta-
lást sem tesznek a bûnelköve-
tõk etnikai hovatartozására,
még akkor sem, ha például egy
körözött személy elfogását ez
az információ nyilvánvalóan
megkönnyítené.

Ez a bûnözõ életmód
olyannyira nyilvánvaló és év-
századok óta tudott tény a be-
fogadó nemzet körében, hogy
a magyarság például nyelvi
bizonyítékot is szolgáltatott
meglétére.

A cigányútra megy kifeje-
zés a rossz úton járás, a tör-
vénytõl, rendtõl való eltérés
nyelvi megjelenési formája.

További problémát jelent,
hogy az idõk során az elköve-

tett bûncselekmények súlya jól
érzékelhetõen nõtt.

Kezdetben a cigányokra
leginkább jellemzõ bûncselek-
mények a tolvajlások, lopások
különbözõ válfajai voltak, ezek
javarészt a táplálkozást, a napi
problémák sajátos megoldását
szolgálták (pl. tyúklopás, újabb
nyelvi bizonyíték a csirkefogó
kifejezés) s igen ritkán fajultak
erõszakos cselekményekké.

Mára ez megváltozott, a ci-
gányok – leginkább, ha cso-
portosan jelennek meg – ko-
moly fenyegetettséget jelente-
nek az elsõsorban idõs, beteg,
gyenge, egyedül élõ emberek
számára.

– A következõ, súlyos prob-
léma a cigányságnak az euró-
pai normáktól gyökeresen el-
térõ értékrendje, mind morális
téren, mind pedig életmód te-
kintetében.

A fentebb részletezett bû-
nözõ életmód is elsõdlegesen
ebbõl az eltérõ értékrendbõl
fakad, hiszen a cigány számára
a lopás nem bûn, hanem élet-
forma, évszázados hagyomány,
nem szégyen, hanem élel-
messég, a nagy létszámú
család eltartásának legfonto-
sabb eszköze.

Ugyanebbe a kategóriába
tartozik a jobb üzletszerzés,
vagy a számonkérés elõli me-
nekülés érdekében véghezvitt
hazudozás, vagy ravasz, hízel-
gõ magatartás.

– A gondok sorában nem
elhanyagolható fontosságú adat,
hogy a cigányság döntõen alul-
képzett, iskolázatlan, ma sem
ritka körükben az analfabetiz-
mus, egyetlen más, kisebbség-
ben élõ etnikum sincs ilyen
alacsony szinten iskolázottság
tekintetében.

Tovább súlyosbítja a hely-
zetet, hogy a cigány tanulók
körében rendkívül magas a
gyenge szellemi képességû,
részképesség-zavaros diák, akik
gyakorta beilleszkedési prob-
lémákkal, magatartászavarokkal

A 100 tagú cigányzenekar… Óriási kulturális értéket képvisel.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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is küszködnek, egy-egy tanuló-
csoport légkörét nagymérték-
ben tönkreteheti a társaiknál
gyakran jó pár évvel idõsebb, a
kisebb gyermekeket terrorizá-
ló, meglopó cigány gyermekek
viselkedése.

Igazolja ezt az állítást az a
körülmény, hogy a speciális,
valamely területen sérült gyer-
mekeket oktató-nevelõ intéz-
ményekben a cigány tanulók
részaránya többszöröse a la-
kosságon, de még a kortárscso-
porton belül képviselt ará-
nyának is.

Az oktatás területén foko-
zottan érvényesülnek mind-
azok az extremitások, melyek
a cigány származású tanulók
egyre növekvõ hányadot kite-
võ részarányából következnek.

– Szintén az európai em-
berre jellemzõ gondolkodás-
módtól való jelentõs távolság,
gyökeresen eltérõ szemlélet és
hagyományrendszer az oka an-
nak a problémakörnek, melyet
leginkább a testi és környezeti
higiénia hiányával lehet jel-
lemezni.

Aki látott már közelrõl ci-
gánytelepet, pontosan tudja,
hogy nem egy-egy családot
jellemzõ környezeti igényte-
lenségrõl, lustaságról van szó,
hanem az egész cigány etni-
kumot súlyosan érintõ, az élet-
minõséget rendkívül hátrányo-
san befolyásoló problémáról.
Ez megnyilvánul úgy a táplál-
kozásban, mind az öltözkö-
désben, a lakáskörülmények-
ben, a tágabb környezetben.

A mosdatlanság, kosz, sze-
mét, bûz közvetlen járvány-
veszély okozója is lehet, s ezen
körülmények kialakulása az
esetek döntõ többségében nem
az anyagiak hiányából fakad.

Egy-egy népes cigány csa-
lád megjelenése egész telepü-
lések, településrészek minden-
napi életét változtatja meg,
gyakori, hogy a cigányok je-
lenléte ingatlanpiaci tényezõ, a
közelségükben lévõ ingatla-
nok ugyanis eladhatatlanná
válnak, vagy jelentõsen veszí-
tenek értékükbõl.

– Nagyon nehéz a soron
következõ – talán legsúlyosabb
– problémakörrõl úgy beszél-
ni, lehetõleg õszintén beszélni,
hogy az alábbiak miatt ne rob-
banjon ki botrány, a lehetõ leg-
súlyosabb vádakkal – rasszista,
fasiszta ! – kell majd szembe-
sülnie annak, aki az itt részle-
tezendõ tényeket akárcsak vi-
taindító véleményként is meg-
fogalmazza. Jelen viszonyaink
közepette hozzászoktunk már
ahhoz, hogy amirõl a legjob-
ban hallgat a hivatalos hata-
lom, ill. a megfélemlített több-
ség, ott van a lényeg.

A cigányság, mint etnikai
kisebbség azért okoz nagy és

egyre nagyobb gondot a befo-
gadó nemzetnek, mert létszá-
mában rendkívül gyors ütem-
ben növekszik, aránya a több-
ségi nemzethez viszonyítva
napról napra nõ. Ez önmagá-
ban még nem lenne probléma,
ha ennek a létszámában és az
össznépesség arányában egyre
növekvõ kisebbségnek a jel-
lemzõi, életmódja nem a felso-
roltak szerinti jellemzõket tük-
rözné.

A megfogalmazáson lehet
és kell is gondolkodni, kerülni
kell minden bántó általáno-
sítást, a bajok gyökere mégis
ott van, hogy a cigány etnikum
élõsködõ jelleggel van jelen a
többségi társadalmakban, lét-
számarányánál jelentõsen na-
gyobb arányban veszi igénybe
a társadalom gondoskodását, s
létszámánál jelentõsen kisebb
arányban hajlandó viselni a
közös terheket.

Ezt a problémát tovább mé-
lyíti az a körülmény, hogy a
többségi, a teherviselõ nemzet
viszont létszámában fogyatko-
zik, az öregedõ társadalom
ereje, teherviselõ képessége
egyre fogy. Erõsen leegyszerû-
sítve, úgy is meg lehetne ezt
fogalmazni, hogy egyre több
embert kell eltartani egyre ke-
vesebbnek.

– A soron következõ prob-
léma az eddigiekhez képest
jelentéktelennek tûnik, hatá-
sait, következményeit tekintve
mégis fontos.

Ez pedig a stílus, többség
és kisebbség viszonya, a ho-
gyanok sora. Évszázadok óta
éltek és élnek cigányok a Kár-
pát-medencében, ennek az
együttélésnek írott és íratlan
szabályai voltak, melyek min-
den kétséget kizáróan jól mû-
ködtek, mert a mai gondok
korábban egyáltalán nem, vagy
csak igen elenyészõ mérték-
ben jelentettek össztársadalmi
problémát. Többség és kisebb-
ség viszonyát ugyanis a törté-
nelem kezdetétõl a többség
szabályozta, mégpedig oly mó-

don, hogy saját dominanciája a
kisebbséggel szemben tartó-
san megmaradjon az élet min-
den területén. Ma ezzel szem-
ben azt látjuk, hogy a többségi
társadalom saját érdekeivel
szemben, önkorlátozó, öncson-
kító módon szabályozza több-
ség és kisebbség viszonyát, az-
zal tudattal együtt, hogy hosz-
szú (vagy nem is olyan hosszú)
távon az évszázados egyensúly
minden bizonnyal felborul.
Ennek pedig súlyos, kiszámít-
hatatlan következményei lesz-
nek mind a jelenlegi többség-
re, mind pedig a mai kisebb-
ségre vonatkozóan.

– Végül egy olyan problé-
ma, mely csupán a többségi
nemzet számára jelent gondot,
a cigányok oldaláról nézve sok-
kal inkább megtartó erõ, bár
bajok forrása is egyúttal.

A cigányságból teljes mér-
tékben hiányzik ugyanis az
asszimiláció igénye és képessé-
ge, soha nem válnak a befoga-
dó nemzet részévé, nem keve-
rednek azzal, legalábbis olyan
arányban nem, mint más nem-
zeti kisebbségek. Éles határvo-
nalat húznak saját népük és a
befogadó nép közé, hagyomá-
nyaikat tiszteletben tartják, õr-
zik, mind negatív, mint pozitív
értelemben.

A ma is jól látható és
érzékelhetõ következmények
elsõ sorban mint tendenciák
jelentenek fenyegetést mind a
kisebbségi, mind a többségi
társadalom számára.

Megváltozni látszanak az
évszázados együttélés körül-
ményei, szabályai, arányai.

Ami igazán ijesztõ, az a
változások tempója.

Ez az egyre gyorsuló tempó
nem csupán a mai kisebbség
létszámának hihetetlen növe-
kedésébõl fakad, hanem több-
ség és kisebbség egymáshoz
való viszonyának átalakulásából.

A mai viszonyt leginkább
az ellenszenv, az irritáció jel-
lemzi mindkét részrõl, eseten-
ként tetten érhetõ a nyílt el-
lenségeskedés, vádaskodás is.

Melyek a társadalmi több-
séget leginkább irritáló körül-
mények?

– A többségnek úgy kell fi-
nanszíroznia a kisebbség gyors
növekedését, szaporodását,
hogy eközben saját maga fo-
gyatkozik, a családoknak nincs
anyagi ereje gyermeket vállal-
ni, felnevelni.

– A többségnek olyan ki-
sebbséget kell eltartania, mely
kisebbség ezt az eltartást köve-
telõzve, fenyegetõzve kényszerí-
ti ki, elégedetlen a társadalom-
tól kapott javakkal, s a közös
teherviseléshez nem járul hozzá.

2. A mai következmények

– Mindezen erõfeszítések-
kel egyidejûleg a többségnek
olyan sértéseket és vádakat
kell elviselnie, melyek szerint
idegengyûlölõ, üldözi, eseten-
ként irtja az életét megkeserítõ
kisebbséget. A dolog pikanté-
riája, hogy mindezeket a váda-
kat attól a médiától kell elvi-
selnie, melyet maga tart el.
Ezen vádak képtelenségét
egyébként két körülmény bi-
zonyítja a legképletesebben:

a) A cigány etnikumon kí-
vül valamennyi nemzeti ki-
sebbség befogadó otthonra
lelt a Kárpát-medencében, s
kölcsönös tiszteletben él az õt
befogadó nemzettel

b) A cigány etnikum vi-
szont egyetlen más országban
sem tudott zökkenõmentesen
beilleszkedni, a fentebb részle-
tezett problémák mindenütt ne-
hézkessé (esetenként lehetet-
lenné, lásd Franciaország, 2010.)
tették a vele való együttélést.

– A többség – bár megfé-
lemlítése miatt nem mondhat-
ja ki – aggódik, saját jövõjét,
továbbélését veszélyeztetve lát-
ja a kisebbség jelenléte, létszá-
mának gyors növekedése miatt.

S vajon mely körülmények
irritálják leginkább a társadal-
mi kisebbséget, a cigányságot?

– Leginkább a többség
irányából felé áradó lenézés,

Bari Károly: cigány származá-
sú költõ, mûfordító, képzõmû-
vész. Üstökösként indult
pályafutása.

Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz

(Folytatás a 8. oldalon)
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Õszintén és óvatosan a cigánykérdésrõl

Puskaporos hordó van alattunk

gyûlölet, undor váltja ki a ci-
gányság ellenséges viselkedé-
sét, függetlenül ezek okaitól.

– Bár a többségi társada-
lom erején felül teljesít, a ci-
gányság keveselli a megszerez-
hetõ, kikövetelhetõ javakat,
többet akar.

– Saját nyomorának, elma-
radottságának elsõdleges okát
a jelenlegi többségi nemzet-
ben látja a cigány kisebbség,
ez további gyûlöletet szül.

A lehetséges, jövõbeli kö-
vetkezmények vizsgálata alap-
vetõen két irányból lehetséges.

Az egyik irány a jelenlegi
tendenciák folytatódását, netán
erõsödését, gyorsulását jelenti.

A pontos következmények
csak becsülhetõek, tippelhe-
tõek, számítások, modellezé-
sek eredményei ugyanis nem
kerültek, nem kerülhettek nyil-
vánosságra, hiszen már a lehet-
séges következmények említé-
se is rasszizmusnak, idegen-
gyûlöletnek, fasizmusnak szá-
mít manapság.

Nos, mindettõl függetlenül
bizton állítható, hogy ha a je-
lenlegi tendenciák folytatód-
nak, akkor annak következmé-
nye nem lehet más, mint kon-
frontáció, a társadalmi ellátó
rendszerek összeomlása, sokkal
súlyosabb kifejezések is helyt-
állóak lennének a lehetséges
változások jellemzése terén.

Amennyiben viszont a je-
lenlegi tendenciák megfordul-
nának, akkor a cigányság vál-
hatna a Kárpát-medence fo-
gyatkozó népének természetes
utánpótlásává, a munkaképes
korú lakosság biztosítása által
a társadalmi ellátó rendszerek
mûködõképességének fenntar-
tó erejévé.

Az elsõ – sajnos valószí-
nûbb – lehetõséggel nem ér-
demes bõvebben foglalkozni,
ugyanis annak bekövetkezése
alapjaiban rendítené meg a
magyar társadalmat, bármely
energiát fordítani csak a má-
sodik, az optimistább variáció
elõmozdítására szabad és ér-
demes.

A megoldás nem lehet más,
mint a jelenlegi helyzet tisz-
tázása, elõbb a diagnózis, aztán
a terápia.

A tisztánlátás érdekében
elengedhetetlenül fontos né-

3. Lehetséges következ-
mények

4. A megoldás?

hány kérdés feltevése, majd in-
dulatoktól mentes, tényszerû
megválaszolása.

A legfontosabb megvála-
szolandó kérdések:

– Milyen létszámú cigány
kisebbség él ma Magyar-
országon, ez mekkora hánya-
dát teszi ki a jelenlegi né-
pességnek?

– A jelenlegi tendenciák
alapján milyen létszámú lesz a
cigányság tíz-húsz év múlva, s
a mai demográfiai mutatók
alapján hány százalékát teszi
majd ki az addigra megfo-
gyatkozott magyarságnak?

– Mennyibe kerül ma a
társadalomnak a cigány ki-
sebbség, mennyi ez egy fõre
vetítve, s hogy néznek majd ki
ezek a számok húsz év múlva?

– Milyen eredményt hozott
az eddigi ráfordítás, sikeresnek
mondható-e a cigányság integ-
rációja, ill. arányban áll-e az
eredmény a ráfordított erõfe-
szítésekkel?

– Milyenek a cigányság is-
kolázottságával kapcsolatos va-
lós adatok, milyen tendenciák
következnek ezen adatokból?

– Milyen mértékben veszi
ki a részét a cigányság a közös
terhek (adók) viselésébõl, akár
egy fõre vetítve is?

– Mire enged következtetni
a fenti adat húsz év múlva, az
akkori demográfiai arányok
ismeretében?

– A felderített bûncselek-
mények elkövetõinek hány szá-
zaléka cigány származású, a fel-
nõtt korú cigány lakosság hány
százaléka került már összeüt-
közésbe a törvénnyel, milyen
ez az arány a fiatalkorúak ese-
tében?

– A fenti kérdésekbõl vilá-
gossá vált tények milyen ha-
sonlóságokat vagy eltéréseket

mutatnak más országok ada-
taival szemben?

(A kérdés álnaív, hiszen
ilyen típusú felmérés más, nyu-
gati típusú demokráciával súj-
tott országban sem készülhet,
ill. ha készül, az eredménye
nem kerülhet nyilvánosságra.)

S végül a legfontosabb
kérdés:

– Ha belátjuk és elfogad-
juk, hogy a mindenhol nyilván-
való gondok megoldásához
nélkülözhetetlen a helyzet
õszinte feltárása, akkor miért
nem nevezhetõk néven a valós
problémák? Ha tudjuk, hogy a
társadalmak összeomlásához,
konfliktushelyzetekhez vezet-
nek a kezeletlen sebek, akkor
miért tabutéma a jövõnket leg-
súlyosabban veszélyeztetõ ci-
gánykérdés?

A fentiekre – sajnos – csu-
pán egy logikus válasz létezik.

Amennyiben felismertük a
veszélyt és mégsem tehetünk
ellene, mert erõs ellenérdekek-
be ütközünk, akkor nyilvánva-
ló, hogy valamely háttérerõknek
érdeke a társadalmak szétzül-
lesztése, atomizálása, átalakítá-
sa, s ez esetben a

A kiválasztás logikája is vi-
lágosnak tûnik, hiszen véd-
telen, iskolázatlan, más népek
által lenézett, kiszolgáltatott et-
nikumra osztották ezt a szere-
pet, mely etnikum éppen ki-
szolgáltatottságánál fogva kép-
telen a védekezésre.

S mely társadalmak atomi-
zálásra alkalmas a kiszolgálta-
tott cigányság?

Természetesen szintén ki-
szolgáltatott, más okokból ki-
szolgáltatott társadalmakról le-
het szó.

Demográfiai csõdben lévõ,
öregedõ, eladósodott, katonai-

cigányság nem
több, mint ezen célok eszköze.

lag is védtelen nemzetek jö-
hetnek itt szóba, mint például
Magyarország A jelenség per-
sze másutt is tetten érhetõ,
csak az erõs, saját érdekeit
ismerõ társadalom védekezik,
lásd Franciaország, 2010.

Az eddigi okfejtés legszo-
morúbb, egyben legmeré-
szebb következtetése pedig az,
hogy a cigányság sorsa akkor
lesz majd igazán szomorú, ha
feladatát betöltve, mint eszköz-
re nem lesz többé szükség rá.

S itt semmiképpen sem
kell valamiféle újabb cigányho-
lokauszt rémképére gondolni.
Egyszerûen arról van szó,
hogy a cigányságot rászoktat-
ták, hogy ne legyen önellátó,
önfenntartó, a cigányság be-
rendezkedett az élõsködésre,
az élõsködés technikáit fejlesz-
tette magas szintre, más, a meg-
maradáshoz szükséges tech-
nikák rovására.

Elég tehát megvonni a gon-
doskodást, s a cigányság lété-
ben válik veszélyeztetetté.

A jövõbeni bajok, a teljes
összeomlás elkerülésének szin-
te egyedüli eszköze a párbe-
széd, a felvilágosítás, az ellen-
ségeskedés megszüntetése, a
békés együttélés feltételeinek
megteremtése.

Mondhatnánk, hogy évszá-
zadok óta ezzel próbálkozunk.

Ez igaz, csakhogy évszáza-
dokon át jól is mûködött ki-
sebb-nagyobb népek együtt-
élése a Kárpát-medencében.
Ez a mûködõ rendszer azon-
ban valamikor gyökeresen át-
alakult, megváltozott. A hely-
zet kulcsa minden bizonnyal
az, hogy magyarok és cigányok
rádöbbenjenek, hogy a rend
helyreállítása, egymás elfoga-
dása és tisztelete KÖZÖS
ÉRDEKÜK, a jelenlegi helyzet
fenntartásában, a jelenlegi ten-
denciák folytatódásában mind-
annyian ellenérdekeltek!

Világosan kell látni és lát-
tatni, hogy a mai problémák
nem véletlenül, nem természe-
tes úton jöttek létre, azok nyil-
vánvalóan más, eltérõ érdeke-
ket szolgálnak.

Ha tehát meg akarunk ma-
radni itt a Kárpát-medencé-
ben, mi, magyarok és cigá-
nyok, nincs más lehetõségünk,
mint egymást megértve, segít-
ve, elfogadva, kompromisszu-
mokat keresve dolgozni kezd-
jünk közös jövõnkért.

S ebben mindenkinek van
dolga.

Kinek mi, azt tegye.
Már ma.

-najó-

A söjtöri Vörös Rózsák együttes. Õrzik a hagyományokat.

(Folytatás a 7. oldalról)



Az elõadássorozat támogatói

Akik még lélekben velünk vannak

:
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Magyar
Olajipari Múzeum, MOL NyRt. ROTARY ZRt.,

, DRILL-TRANS
ZRt., Lemezkuckó, Nagykanizsai és Kiskunhalasi Csillagászati
Egyesület, Zala Megyei 56-os Hagyományõrzõ Egyesület, Össz-
magyar Testület, Magyar Világ, Magyarok Szövetsége, Zalai
Magyar Nemzeti Szövetség, Zalai Fürkészek Íjász Egyesülete,
Szent László Király Lovagrend, Magyar Hagyományõrzõk Zalai
Szövetsége, Zalatáj

:
, és ,

(Magdika) (Mag-
dika)

A hõsök történelmét mindig és minden korban a
hóhérok írják!

A szíved szabad, legyen bátorságod követni!

2010/2011. (3x7 = 21.)

Magyar szemmel a nagyvilágban I.

18.15
(P) A LEGÕSIBB KULTÚRÁK EGYIKE

A világ legõsibb romvárosa, elképesztõ építési szerke-
zettel és technológiával

mûvészettörténész vetítettképes elõadása
–

Rendhagyó történelem óra II.
18.00 :

Vendégeink: és –
a kor hiteles tanúi A beszélgetést vezeti:

, történelem szakos tanár
2012?

18.00 Mi, mennyi és meddig elegendõ az energiakészlet
(P) geológus - egyetemi tanár

vetítettképes elõadása
Bemutatkozik a Magyar Olajipari Múzeum
Vendégünk: óth ános igazgató

18.00 A Szent Korona-eszme a magyar történelemben
és közjogban jogtörténész
vetítettképes elõadása

Magyar szemmel a nagyvilágban II.
18.00
(P) Több templom oldalán a Teremtés történetének

eredeti, mezopotámiai, illetve sumer változatát
fedezték fel. Tudták az ember eredetét az
istenek szerepét…
Cuskotól Machu Picehuig mûvészet-
történész vetítettképes elõadása

18.00 Einstein speciális relativitáselméletének cáfolata
(P) elméleti fizikus

vetítettképes elõadása

MAGYAR MÛ-
VELTSÉG KINCSESTÁRA SZABADEGYETEM

Buda Ernõ Bors István Honty Márta Trombitás
István, L. Kovács Károly, Bartis Ferenc, Pintér Ká-
rolyné , Fekete Gyula, Rózsás Jánosné

, Darab Csaba, Síklaki István, Romhányi László,
Bodnár Attila, Kovács János, Rosta Sándor, Bátki József

Csak tiszta forrásból”
A MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA

–

NYITVA VAN AZ ARANYKAPU
TIAHUANAKU

Pap Gábor
„Az elhallgatott magyar múlt”

Rózsás János Takács János

Horváth Krisztina
FÖLD nevû bolygó rövid története –

dr. Bérczi István

T J

MEGMARADÁSUNK ALKOTMÁNYA

Tóth Zoltán József

INKA ÖSVÉNYEN –

Pap Gábor

AZ IDÕ NEM MÚLIK – Mi a relativitás elmélet?

dr. Murguly György

„

szeptember 17.

szeptember 24.

iktor uvorov címû könyvének
(2. kötet)

október 8.

október 29.

november 12.
Azték, Inka, Maya kultúrák

december 3.

Helyünk az országban és a világban
Mûvelõdéstörténeti szabadegyetem

V S A JÉGTÖRÕ

18.00 A szabadegyetem baráti közössége koszorút és
virágokat helyeznek el a Nagy- -
emlékmûnél.

(P)

A vulkánkitörés miatt elmaradt elõadás!

(P)

Magyarország

nyilvános ismertetése és vitája

december 17.
a valóságos hit örök ”

január 21.

dr. Cabrera Icai gyûjteményének õsi vésett kövei

február 11.
a mágia, a jóslás,

a természetfeletti lényekkel, túlvilággal, halottakkal
val kapcsolatteremtés bizonyos módszereit
birtokolták!

február 25.

március 4.
A garabonciás

…

március 25.
A magyar népmûvészet kincsei

április 8.

április 29.

építészmérnök vetítettképes elõadása
május 13.

A padban ülõs iskolától a cselekvõ gyermekélet felé:
iránymutató teljesség-törvények

június 5. Nagykanizsa

Programszervezõ és mûvészeti vezetõ:
Bánffy Miklós-díjas bölcsész- magyar menekült

„
18.00 A hajdan volt kerek világban a mindenség

lélekrajzát valósította meg az ember
néplélek-kutató vetítettképes elõadása

ÖSZÖNTJÜK A AGYAR ULTÚRA APJÁT!
18.00 Magyar szemmel a nagyvilágban III.
(P)

Miért számítanak tiltott köveknek a régészet és a
paleontológia számára?

mûvészettörténész vetítettképes elõadása
*** A magyar örökség érdekében kifejtett

szép és önzetlen emberi tettek elismerése:
! ***

TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGÛ EMBEREK I.
18.00 –

„
”

mûvelõdéstörténész vetítettképes elõadása

18.00 A magyar néplélek természetes öngyógyulása
(P) Legyünk összhangban a természettel, hogy sokáig és

egészségesen éljünk a Földön!
természetgyógyász vetítettképes elõadása

TERMÉSZETFELETTI KÉPESSÉGÛ EMBEREK II.
18.00 –

„
.”

mûvelõdéstörténész vetítettképes elõadása

18.00 Égi vezérlés: néprajzkutatás más úton
(P) néprajzkutató vetítettképes elõadása

Vendégünk: fafaragó - népi
iparmûvész és barátai

–

18.00 A nemzetközi pénzrendszer és a demokrácia
összefüggései
Dr. , közíró, a Szabad Európa Rádió
ny. v. szerkesztõje

–
18.00 Arányos, kiegyensúlyozott házak tervezése és építése
(P) Személyhez, néphez és tájhoz illõ épületek

18.00
(P)

tanár vetítettképes elõadása
Nagy- Emlékmû –

14.00 TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
(V) A megemlékezés szónoka:

néplélek-kutató

„

Drábik János

-
: (Nagykanizsa,

Kálvin tér 4.)

Az elõadásokról hang- és videó felvétel készül,
amely megrendelhetõ Horváth Zoltánnál (06-30-6002449)!

„
! „

Felelõs kiadó: Rajnai Miklós – Nagykanizsa

AZ EMBERÉLET SZENTSÉGE –

Molnár V. József
K M K N

A FEKETE KÖVEK ÜZENETE –
Mit ábrázolnak ezek a kövek?

Pap Gábor

PAJZSRA EMELÉS

FEHÉRTÁLTOSOK

Révedek, révedek, sólyomként rejtezem:
Rejtezem, rejtezem, Turulként ébredek.

Szántai Lajos
A TEST ÉS A LÉLEK HARMÓNIÁJA

Rozgics Mária

GARABONCIÁSOK

Világod a világ, mindenekkel benne, légy része
a fénynek, ragyogással telve

Szántai Lajos
A MAGYAR NÉPLÉLEK FORMÁI –

Szelestey László
Jerausek Gyula

ÖRVÉNYLÉS globális térnyerés és a hitelpénz
monopóliuma!

Drábik János

MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET

Ekler Károly
ÉLET és ISKOLA

Hintalan János László
Magyarország-

Molnár V. József

Fel kell hagyni azzal az önzésen alapuló nézettel,
hogy nem lehetnek igaz barátaink,

ha nincsenek igaz ellenségeink,
továbbá ha nem gyûlöljük azt amik nem vagyunk,

nem szerethetjük azt amik vagyunk. „ –

Rajnai Miklós

Halis István Városi Könyvtár

******* Az elõadások ingyenesen látogathatók. *******

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

AZ IGAZI SZABADSÁG A SZERETETBEN
VALÓ SZOLGÁLAT

(P)

(P)

(P)

(P)

tudományos
ember

szerves építés

rajnaimk@t-online.hu rajnaimiklos@drilltrans.hu
Helyszín

„ Többé nem lehet kérdés, vajon
az agy modellezi-e a környezetét,
vagy sem: kell, hogy modellezze.”

M M K
Sz

*** ***

Dr. W. Ross Ashby

Szeretettel hívjuk Önt, kedves
családját és ismerõseit

a szabadegyetem elõadásaira.

agyar ûveltség incsestára
abadegyetem

Szellemi Tanácsadó Testülete
Nagykanizsa

MEGHÍVÓ

2010 2011/ .
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Araszolunk a gyászoló tö-
megben. A „Doki” mellett bak-
tatok, csendes, visszafogott sza-
vak: hogy vagy, mit csinálsz? A
kölcsönös udvariassági kér-
dések után Bánhegyi doki
könyörtelenül rátapint a va-
lóságra:

– Te, elkezdõdött!… Lassan
tényleg legenda lesz „az” a
csapat.

Már korábban elkezdõdött.
Elõször – jó pár évvel ezelõtt –
Szabó „Remó” költözött abba a
másik világba. S most „Bole”
követte. Három héttel fia te-
metése után. Mérhetetlen gyász
a családnak.

A múlt megszépítõ messze-
sége sem tud nagyszerûbb ké-
pet alkotni errõl az emberrõl,
mint ami négy évtizeddel eze-
lõtt kialakult bennem. Serdülõ
korom szikrázó tükre által is
úgy villan elém, mint egy csu-
pa kéz-láb sudár ember, nyur-
ga lépésekkel, tökéletes izmok-
kal. Az Isten is focikapusnak
teremtette.

Amikor már kapitulált a
ZTE védelme, õ még ott volt.
Az ellenfél csatára hiába tá-
madta gólt ígérõen a kaput,
jött a zalaivá szelídült fekete
párduc. A lelátó kapu mögötti
szögletében álló cigány szur-
kolók azóta szállóigévé vált
bekiabálása (és természetesen
a kifutó kapus) megsemmisí-
tette a csatárokat:

– Hát mit akarsz, te, nem
látod, hogy ott van még a „Be-
lemányi”?!

Ott volt, aztán eltûnt. Egy
öntörvényû kapuszseni civil
pályáján is sajátos életet élt.
Zalatárnoki hegyiremeteként
nem sok látogatót fogadott.

Kék(zöld) nefelejcs
Újságírót fõleg nem. Nekem
szerencsém volt.

– Gyerek – mondta, miköz-
ben szokás szerint összerop-
pantotta kezemet az üdvözlés-
nél –, veled szívesen beszélge-
tek, mert nem akarsz okosko-
dó firkász lenni. Jobban érteni
a focihoz, mint azok, akik azt
a pályán csinálják. Szeretted a
focit, azt a csapatot, s azt hi-
szem engem is kedveltél. De
ne legyen cikk ebbõl a beszél-
getésbõl!

Hogy befutotta-e a tehet-
sége által kijelölt pályafu-
tást? Nem hiszem. Õstehetség
volt, de…

Öntörvényû ember. Egy
anekdota szerint maga a „Mes-
ter”, vagyis Szõcs János vállalt
garanciát érte, úgy igazolha-
tott Zalaegerszegre. Az MLSZ-
nél ugyanis fekete báránynak
számított.

Pedig „csak” fekete párduc
volt. Tudom, ez a jelzõ az
Aranycsapat kapusának, Gro-
sics Gyulának a védjegye. Ne-

künk „Bole” volt az egerszegi
fekete párduc.

Lassan halad a gyászmenet.
A sorban egykori csapattársak,
késõbbi ZTE-játékosok, klub-
vezetõk, szurkolók, volt me-
gyei és városi vezetõk. A sírnál
Sömenek István érseki taná-
csos mond utolsó istenhoz-
zádot. Talán a klub helyett is.
Aztán elénekli a Kék nefelej-

cset. Temetésen talán nem szo-
kás, de most nagyon ideillik.

Isten veled Bolemányi
János!

Ekler Elemér

1976 legjobb zalai sportolói (balról jobbra): Bakos György, Bolemányi János, Mihalecz István
(a ZTE csapatkapitánya, az együttes képviseletében), Balogh Katalin, Sallai Alexandra.

A felsõ sorban balról egymás mellett Szabó Rezsõ és
Bolemányi János.

De ott volt még a Bolemányi…

A végsõ nyughelyen.
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Lapunk legközelebbi
száma

2010. október 21-én
jelenik meg.

A derby, csak így, szeré-
nyen. Az foci-
meccs igencsak majmoló elne-
vezést kapott. Ha már ez az
anglománia végképp legyûrt
bennünket, akkor legalább a
szellemét is vegyük át. Lehet
tõlük tanulni, megoldották,
amit máshol nem tudnak.

Három lezárt szektor, ennyi
kell, hogy a két szurkolótábort
el tudják választani egymástól.

Mert a rendezõk, a min-
denféle „szekurítik” képtele-
nek rendet tartani. Nem úgy,

Újpest - Fradi

mint Angliában, ahonnét a ná-
lunk affektálónak tûnõ „derbyt”
importáltuk. Azt a légkört kel-
lene átvenni, nem a stadionon
kívül rekedt, jeggyel rendelke-
zõ szurkolókat verni (Magyar-
ország - Moldova EB-selejtezõ).

Nálunk megint leszállt a
köd… A füstköd. Máshol ezért

példás büntetés következne.
Magyarországon akadálytala-
nul garázdálkodnak.

Rendet kellene már tenni
itt is! Parlamentek, kormányok
jönnek-mennek, a futballhuli-
gánok maradnak. Undorító,
ami történik. Elég ebbõl!

Lazajlott a magyar „derby”,
magyar módra. Késelés, kerí-
tés- és székszaggatás, füstbom-
ba, félbeszakított játék.

Kezdõdjön végre a rend-
csinálás!

E.E.

A magyar derby

A lelátón két-háromszáz ember, zömmel férfiak, üres
tekintetek, bamba arcok, szotyola.

A hangszórókból évtizedes slágerek üvöltenek, recsegnek
torzan, elnyomva a tizenévesekbõl álló „B-közép” hamis
ordítását.

A fiatal fanatikusok egyébként tízen - tizenöten vannak,
negyvenkilós, fülbevalós, sálas legénykék, némileg felbáto-
rodva az elfogyasztott olcsó sörtõl.

Velük szemben, feléjük nézve, durva arcú, primitív tekin-
tetû, másfél mázsásra hízott biztonsági õrök állnak bakancs-
ban, mellényben, némelyikük fekete napszemüvegben, esõs,
borús ugyan az idõ, de biztos, ami biztos… Létszámuk
hozzávetõlegesen megegyezik a lelátón ülõkével, ha a kutyás,
maszkos rendõröket is ide számítjuk, akkor többen vannak,
mint a nézõk.

Aztán megérkezik a két csapat.
Nagyjából fele-fele arányban négerek és fehér bõrûek.
Néhány egészen különleges figura is van köztük, mintásra

nyírt frizurák, tetoválások, törzsi szimbólumok, vérben forgó,
olajbarna szemek, sokkal inkább kalózokat formáznak, mint-
sem futballcsapatot. (Mint késõbb kiderült, játékban is…)

A kezdés elõtt aztán felsorakoznak, s ekkor felhangzik
nemzeti imádságunk, a Himnusz.

Nem is akárhogyan, a hangszóróból játszott dallamhoz
ugyanis egy túltáplált, vörös hajú tizenéves lányka énekel szó-
lót mikrofonba, éles, bántó, visító fejhangon, idõnként fél-
hangnyi eltéréssel a kísérettõl.

A két csapat pedig becsülettel hallgatja, vigyázzállás-szerû
terpeszben csámcsogják rágójukat kannibál külsejû bantu né-
gerek, hollandok, szerbek, románok, hottentották, üres tekin-
tettel bámulnak maguk elé, idõnként megmozgatják mere-
vedõ izmaikat.

Morbid…
Aztán elkezdõdik a mérkõzés.
A hatodik fordulót rendezik a magyar elsõ osztályú

bajnokságban…
- najó -

Telt ház – kürtöli világgá az
idióta újságíró az Újpest - FTC
mérkõzésrõl. Ahol három szek-
tor üres, ott nem lehet telt ház,
ezt legalább tudhatná… Nem
tudja, de ez nem csoda.

Angliában, Németország-
ban, Spanyolországban 60, 70,
80, 90 ezer ember zsúfolódik
össze egy

bajnoki mérkõzé-
sen. Nem marad három szek-
tor üresen a „telt házas” sta-
dionban. Van viszont bizton-
ság, fegyelem, kényelem, tisz-
taság és maximális kiszolgálás.

Ebben a bolhaszaros ma-
gyar bajnokságban viszont alig
több a „szurkoló”, mint a biz-
tonsági ember. 342
(háromszáznegyvenkettõ) né-
zõ látta a legutóbbi bajnoki
találkozót. Egy NB I-es össze-
csapást. Egy

megyei meccsen
volt már 1 500 szurkoló is.

Manchester, Arse-
nal, Bayern München, Dort-
mund, Schalke, Real Madrid,
Barcelona

Siófokon

Tótszerdahely-Tót-
szentmárton

Kis-

pesten
Honvéd

ZTE

Ba-
lázs Zsolton

(Ekler)

sem tolongtak a nézõk,
alig ezren látták a és a

szenvedését. S hallhatták,
hogy néhány kispesti elõem-
ber elõszeretettel buzizta az
„Egerszeget”, amelyben egyet-
len egerszegi játékos sem sze-
repelt a csereként beállt

kívül.
Újságírónk még képes volt

a hülyeséget fokozni. A telt há-
zas minõsítés után maximális
osztályzatot adott a meccs han-
gulatára. Valamennyi magyar
labdarúgó joggal álmodozhat
hasonló hangulatról – lelken-
dezett a tollforgató.

Késelés, füstbombák, ke-
rítés- és székszaggatás, több
milliós stadionkár, letartóztatá-
sok, mérkõzés-félbeszakítások,
egy nemzetközi futball-idió-
ta különszáma. Kell ennél
több? Valóban errõl álmodoz-
hat egy magyar labdarúgó?
Másról – a mai helyzetben –
azt hiszem nem.

Telt házas hülyeség

Meccs…

Külvárosi vagányok

– Milyen hülyék voltunk, hogy az Újpest-Fradi helyett egy
közönséges kocsmai verekedéssel aláztuk magunkat…!
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Alig múltak el a választások-
kor megszokott csatározások,
máris újra választási kampány
van, ismét ígérgetnek, ismét gya-
lázkodnak, ismét plakátról vicso-
rognak ránk kisminkelt arcú,
jól táplált példányok, készülünk
a helyhatósági választásokra.

És ismét trükköznek.
Furcsa kettõsség, hogy a

magát vadonatúj, friss szelle-
miségû társulatként kínálgató
párt módszereiben lelhetõ fel
leginkább a hagyományok tisz-
telete, a bevált, kipróbált prak-
tikák használata.

Igen, persze, az SZDSZ
reinkarnációjáról, az LMP-rõl,
a Legkevésbé Magyar Pártról

szól a mese, hallgassuk, olvas-
suk csak!

Bizony, hallgatni is lehet,
például az egyik legolvasot-
tabb, a liberális sajtó által szi-
szegõ gyûlölettel övezett, szél-
sõségesnek mondott jobbolda-
li hírportálon.

Egy telefonbeszélgetés fel-
vétele hallható jó minõségben,
mely beszélgetésben egy me-
zõszilasi álláshirdetésre jelent-
kezik egy magát érdeklõdõ-
ként bemutató hang. Az aján-
lott munka pedig nem más,
mint kopogtatócédulák gyûj-
tése, természetesen fekete-
munka formájában, zsebbõl
fizetve.

A már összegyûjtött, félig
kitöltött ajánlószelvényekért da-
rabonként százötven forintot
kínál a hirdetés feladója, aki-
nek megadott telefonszáma va-
lami fatális véletlen következ-
tében az LMP, a Legkevésbé
Magyar Párt által használt te-
lefonszámok egyike…

A telefonszám a szolgáltató
adatbázisában ellenõrizhetõ, a
felvétel jól hallható, az ott el-
hangzott tartalom tisztán ért-
hetõ.

Ebbõl persze ne következ-
tessünk arra, hogy a liberális
médiában órákon belül irdat-
lan botrány lesz, nem, ettõl

még nem fognak megjelenni
az esti hírmûsorokban a racs-
csoló politológusok, a ké-
nyesen nyafogó szakértõk,
elemzõk.

A felvételrõl bizonyára ki-
derül majd, hogy hamis, a te-
lefonszámról pedig, hogy nem
létezõ, nem is telefonszám, ha-
nem egy sörös doboz vonal-
kódja.

A módszer, a stílus azért
visszaköszön, ismerõs.

Tudjuk, tudjuk, a politika
lehet más, az irányvonal azon-
ban nagyon régi.

Régebbi, mint hinnénk…
- najó -

Igen, lehet újra más…

A közszolgálati televízió
legutóbbi gyöngyszemeibõl
adunk közre kettõt:

A körzeti stúdió mûsor-
vezetõje szerint ifjúsági
gyermekfilmet forgatnak Pa-
csán.

Hallottak már nyugdíjas
gyermekfilmrõl?

Jegyes - Tóth Kriszta, az
MTV1 mûsorvezetõje így ve-
zeti be a reggeli mûsor egyik
blokkját: – Ez egy új nóvum.

Valóban az… A Magyar Te-
levízió újdonsága. Már majd-
nem a kereskedelmi adók
szintjén vannak.

-er-

„Egy új nóvum”Veterán szoci

– Vogel úr, maga mégiscsak értelmiségi, magyarázná meg
nekem, hogy mint az uralkodó munkásosztály tagja, miképp
lehetne már a megszûnt kizsákmányolás áldozata?

Választások jönnek

– Tudod, Anasztázia, hetek óta nem mentem be egy kávéra
sem. A gazda képviselõ-jelölt az ellenpártnál és nem
szeretném támogatni a kampányát.
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