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végeredmény: megszületett a kb. harmincéves múltra
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az Expressis Verbis. A kilencvenes évek légköréhez szabott
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sokszínűség ideiglenes hiányát. A februári első rendes számhoz
már reméljük fel tud állni egy „remekjogász" szerkesztői gárda,
amely rendszeres időközönként lesz képes letenni az asztalra
egy-egy új Expressis Verbist. Ezt a számot még az interjúbőség
jellemzi, reméljük a későbbiekben a publicisztikai írások is
kellő súllyal vehetnek majd részt a leendő bátor szerzőknek
köszönhetően az újság arculatának alakításában.
A Glosszátor, a Jurátus, és a Lucidum Intervallum után most
elindul tehát hódító útjára az Expressis Verbis is zászlajára tűzve
jogi kari közélet felpezsdítésének igényét.
Forgassátok kellő alázattal és kritikával a „picikét"!
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A Z Ö R E G KISS

Gyökerek, jövő, gondolkodás
Ma, ha az ember nem csak jogászokkal találkozik, nem kerülheti el, hogy be ne gyűjtsön jópár
megjegyzést a „jogászról". A jogász valamiféle misztikus figurának tűnik a kívülállók szemében,
aki kellőképp sokat beszél (kellőképp kevés dologról), mindamellett öntudata az eget verdesi,
ennek megfelelően pedig az olyanokat, mint egyéb karbéli egyetemisták, mélyen lenézi. Végül
pedig mindennek koronájaként konzervatív is az istenadta, mélységesen konzervatív.

A jogász ilyeneket hallva jobb esetben mosolyog (a
rosszabb esetről a szemérmesség és a sajtótisztesség miatt
most inkább ne szóljunk, legfeljebb cinkos mosolyunkat
rejtsük malaclopónk gallérja mögé), és arra gondol, vajon
van-e igazság az elmondottakban. Hát persze, hogy van,
azért mondják.
Azzal nem édemes foglalkozni, hogy kinek mekkora
önbizalma van, és miró'l mennyit beszél: egy jogásznak
ugyanis elengedhetetlen munkaeszköze a nyelve (kéretik
nem rosszra gondolni). Az is tény, hogy kevés a szerény
ember a karon, de ma elég nehéz lenne más mentalitással
érvényesülni, különösen akkor, amikor a közfelfogás ezt
kvázi „el is várja" az embertől. A megfontoltságot, és főleg
a magamutogatás nélküli hitet önmagunkban valószínűleg
csak sok év gyakorlatban eltöltött idő eredményezhet.
A hagyománytisztelet azonban nem változik a korral.
Mai felbolydult, tocsikoló világunkban lehet, hogy inkább
szerencsének kellene tartani annak a gondolkodásmódnak
a létezését, amely nem dől be a talmi machinácóknak, nem
lát pozitívumot a társadalom testén rákos daganatokként
burjánzó új szokásokban és értékekben. Szikét nekik!
A konzervatív szó használata ráadásul nem is igen helyt
álló akkor, ha nem az elmúlt tíz-húsz-negyven évre nyúlunk
vissza. Márpedig remélhetőleg mind kevesebben vannak
köztünk ilyenek. Nem kenyerem a politológia, sem a
mindenféle izmusok. Egyszerű újságíróként is tudom azon
ban, hogy a magyar társadalomnak semmire sem lenne
nagyobb szüksége, mint arra, hogy végre találja meg azokat
a gyökereket, múltjának azon elemeit, amelyekre támasz
kodhat-e megzavarodott századvégi időkben. Elemekről

van szó hitem szerint, s nem egyes korszakokról. Mert
korszakokkal bizony már többen is próbálkoztak a mai
magyar politikában, s az eredmény egyre gyászosabb.
Minden korban voltak ugyanakkor a társadalomnak hasz
nálni akarók, akik - sokszor egymásra is tekintettel - hagytak
maguk mögött vállalható gondolatokat. A modern, d i 
namikus konzervativizmus ezen haladó gondolatokból
kellene, hogy táplálkozzon, s alkalmazása a minden
napokban az ország előbbre jutását szolgálhatná.
Fontolva haladás, urak és hölgyek, az a bűvös
szóösszetétel, mely zsinórmértékként kell, hogy a nemzet
vezető polgárai előtt álljon. Szándékosan mellőztem a
politikus kifejezést: ők már elégszer bizonyítottak. Nekünk
a gyakorlatban lesz lehetőségünk sok ember gondolkodás
módjára hatni, lehet, sikeresebben az egyszerű politikusnál.
A felismerés kötelez: elvetni a ma konzervatívnak nevezett,
ám a valóságban keveset mutató zavaros gondolatokat, s
helyettük Szászy-Schwarz, Marton, Benedek professzor
nevelését megőrizve mutatni fügét kormányunknak. Azok
nak, akik neves professzorokat sárba rántva degradálják le
őket politikai sakkbábukká, azokat, akiknek az Alkotmány
és annak védelme, kidolgozása csak szükséges rossz, azok
nak, akik szemrebbenés nélkül folytathatják elődeik szintén nem sokkal különb - kufárkodását a köz vagyonával.
Eló'bb utóbb ugyanis el fog jönni a pillanat a annak a
bizonyos fent említett szikének a használatára. A jog bizto
sította örökség helyes alkalmazása már csak idő kérdése.
Várjunk. S ha valaki nem értené így sem gondolatainkat,
vessen magára. A hiba az ő készülékében van.
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A büntetőjog doyen-je
Dr. Földvári József 1926. október 9-én született Attalán. Tanulmányait
a Pécsi Tudomány Egyetemen végezte 1946-50 között. 1950-tól a
Büntetőjog Tanszéken tanársegéd, majd 1968-tól egyetemi tanár,
tanszékvezető. 1971-tól 1974-ig dékánhelyettes, 1974-75 között
dékán, 1975-84: rektor. 1995-ben Szent-Györgyi Albert díjat kapott a
felsőoktatásban végzett tudományos munkájáért.
- Köztudott, hogy Ön több vezető
tisztséget töltött be mind összkari,
mind kari szinten egyaránt, abban a
feszültséggel teli időszakban, ami az
elmúlt rendszer hatására alakult ki.
- Le kell rombolnom az illúzióikat,
hiszen diáknak, oktatónak, sőt veze
tőnek lenni egyaránt jó volt. Mindaddig
ez a hangulat uralkodott, amíg a Pécsi
Tudományegyetem egy karból állt, a
jogi karból. Családias légkör jellemezte
az egyetemet, az oktatók ismerték a
hallgatókat, az emberek közötti kap
csolatok is mások voltak, mint napjaink
ban. Volt egy bizonyos felvirágzás, bár
ma már tudjuk, hogy milyen áron. Erről
a felvirágzásról vezetői éveim alatt be
szélhetünk, ugyanis nem voltak olyan
súlyos anyagi problémái akarnak, mint
jelenleg.
- Mikor és hogyan kezdett el bővülni
az egyetem?
- 1975-től kétkarúvá vált az egyetem,
kiegészült a közgazdaságtudományi
karral. A viszony, a jogászok és a köz
gazdászok hasonló gondolkodásmódja
folytán konflikusmentesnek bizonyult.
Ettől az évtől kezdve lettem rektor, s az
első két ciklus (75-78, 78-81) valóban
örömteli volt. A harmadik ciklust már
nem akartam elvállalni, de akkor kértek
fel a Tanárképző Kar megszervezésére,
amivel kényszerű lépésként együttjárt most már harmadszor - a rektori szék.
Ha volt valami amit az életemben
megbántam, akkor az ez a döntés volt.
A pedagógusok egészen más gondol
kodásúak mint mi. Napi csatáink voltak,
s gyakran azt is meg kellett magyaráz
nom, hogy 2x2 az bizony 4. Innentől
kezdődtek a nehézségek, mind anyagi,
mind egyéb tekintetben. Ugyanis akkor
indult meg az a nagyfokú fegyelem
romlás ami leginkább most, illetve az
elkövetkező években fog megmutat
kozni. Én a fegyelmezést az oktatóknál
kezdeném, és ezt nem a nosztalgia
mondatja velem.
- Milyennek tartja a fiatalabb gene
rációt az oktatók körében?
- Megfelelő utódot nem tudok emlí
teni a magam részéről. Ettől függetlenül

voltak mellettem akik sikerre vitték, pél
dául Erdőssy Emil és még néhány fiatal
tehetség akik közül már néhányan az
élők sorából is eltávoztak (Dr. Ferenc
Zoltán). Azok közül, akiket Önök is
ismernek, megemlíteném Dr. Balogh
Ágnest első hölgy tanársegédemet, aki
már egyetemistaként is ambiciózus volt,
s ez mindmáig jellemzi őt.
- Mi a véleménye a r r ó l , hogy
egyetemi oktatók a gyakorlati életben
is tevékenykednek?
- Régóta nem értek egyet ezzel, s
nem akarok durva szavakat használni,
de minek nevezzem azt, aki a pénz
miatt más foglalkozásba kezd. Szégyen,
hogy az országban erre kényszerülnek
az egyetemi oktatók, és kíváncsi v a 
gyok, hogy fog kinézni 10 év múlva az
egyetemi oktatás. Az egész felsőoktatás
helyzetét tragikusnak látom.
- Ha már a gyakorlatnál tartunk, Ön
mennyire látja hatékonynak az újra
bevezetésre kerülő 3 hetes nyári gya
korlatot?
- Nem hiszem, hogy ez ilyen körül
mények között célszerű és hatékony
lenne.
- Professzor Úr, evezzünk egy kicsit
más vizekre, Ö n a Nemzetközi Bün
tetőjogi Egyesület Nemzeti Tagoza
tának vezetőségi tagja. Arra lennénk
kíváncsiak, hogy mikor, hol, és milyen
céllal létesült az egyesület?
- 1889-ben létesült Liszt, Prins, Van
Hamel közreműködésével, akik igye
keztek jogászokat gyűjteni a bizottság
köré. A szervezet azóta is fennáll,
működése azonban már csak az 5 éven
te megrendezésre kerülő kongresszu
sokra és közte néhány összejövetelre
korlátozódik. Központja Freiburg, ahol
több alkalommal már a magyar büntető
jogászok többsége isgyarapíthatta isme
reteit. Én 1971-ben jártam ott először.
- Továbbra is szakmai kérdésekkel
foglalkozva, szeretnénk megkérdezni,
a Magyarországon is bevezetésre
kerülő áldozati törvényről vallott néze
teiről, amelynek lényege, hogy a sértett
és az elkövető között kapcsolat felvé
telre kerüljön sor. Nyugat- Európában
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ez már bevált gyakorlat, és az esetek
30-40%-ban, elsősorban a vagyon
elleni bűncselekményeknél alkalmaz
zák.
- Függetlenül attól, hogy beválik
vagy sem, be fogják vezetni. Be kell
látnunk, hogy ez a börtöncentrikus
szemlélet nem vezet célra. De, hogy mi
lenne a jó helyette? Erre úgy vélem, nem
lehet kimerítő választ adni.
Nyugat-Európában az esetek 80 % ban pénzbüntetést szabnak k i , de
Magyarországon a jelenlegi gazdasági
helyzetből fakadóan megoldhatatlan
lenne. Nagyon szép az a gondolat, hogy
a bűncselekményt büntetésnek kell
követnie, de hol van az a nyomozói ap
parátus, börtön, amely ezt elősegítené.
Éppen ezért szükséges az ügyek közötti
szelektálás, mit derítsenek fel precí
zebben, illetve hol kell teret engedni a
felek közötti egyezkedésnek.
- Tapasztalatai alapján hasonlítsa
össze a magyar és a külföldi börtönö
ket!
- Alapvető különbség, hogy kül
földön sokkal kisebb a börtönök szerepe
és jelentősége, mint Magyarországon.
Köszönhető ez a már említett gazdasági
helyzetünknek.
- Térjünk vissza a hetvenes évekre,
Ö n 1975-től 1980-ig országgyűlési
képviselőként jelentős szerepet játszott
az akkori törvényhozásban.
A jogi, igazgatási és igazságügyi
bizottság tagja volt. Miből állt tevé
kenységük?
- A képviselőség n e m volt fog
lalkozás, mint ma, hanem társadalmi
jellegű munkának számított havi 2000
Ftdíjazás ellenében. Én soha nem vágy
tam politikai pályára, párttag sem vol
tam. Nem jó olyan helyre bekerülni,
amely megváltoztatja az ember szemé
lyiségét. Nem pártcélok érdekében
vállaltam a képviselőséget, hanem az
1978-as BTK előkészítése és véghez
vitele végett. Az érdemleges munka a
bizottságokban zajlott. Velem azért volt
nehéz együtt dolgozni, mert nem lehe
tett ellenem pártfegyelmit indítani.
Mindig azt szoktam mondani, hogy kell

INTERJÚ
egy pont, ahol meg kell állni és aminél
nem szabad tovább lépni.
- Ön 1989-ben a Koncepciós Pereket
Felülvizsgáló Bizottság társelnöke volt.
Erről szeretnénk néhány mondatban
hallani.
- Sajnos csak azon bizonyos látvá
nyos perekről szereztek tudomást az
emberek (Rajk-per), jóllehet polgárok
tízezreit hurcolták meg családtagjaikkal
együtt. A közvélemény nyomása köve
telte a nyilvánosságra hozatalt, s ez nem
bosszú volt. A kívánalom akkor is és
most is a bűnösök megnevezése. A leg
nagyobb megdöbbenést az 1950. évi
X X V I . tvr. jelentette, amelyről azt
hittem, hogy a bankrendszert szabá
lyozza, jóllehet ez egy olyan tvr. volt,
amely alapján embereket akasztottak
fel.
- Végül egy utolsó kérdés: milyen
instrukciókat tudna adni a joghallga
tóknak, hogy jó jogász váljék belőlük?
- Két rögeszmém van. Az egyik, hogy
egy joghallgatónak legyenek tervei, a
másik, hogy legyen igénye. Mindenféle
szempontból hangsúlyoznom kell az
igényt, mind tanulás, mind viselkedés
terén. Másik rögeszmém, hogy néha a
múltba is vissza kell tekinteni, s meg
becsülni azt, akik valamit tettek értem.
Ragaszkodjanak a hallgatók az egye
temhez, mert valamit mindenki kap e
falak között. Én büszke vagyok arra,
hogy ennek az egyetemnek a diákja vol
tam, s ezt nem felejtem el soha.
Thuránszky Nóra
Sebők Erika

Nyitás és nyilvánossás!
Egy egyetemi közösség külkapcsolati rendszere csak
akkor működhet hatékonyan, ha sokszínű és sokoldalú,
ha igazodik a hallgatók igényeihez, a kar lehetőségeihez,
s mindezek figyelembe vételével törekszik arra, hogy a
leendő jogászok későbbi szakmai előremeneteléhez
nyújtson értékes segítséget!
Mivel a rendszer kiépítése rendkívül időigényes
folyamat, így látványos és azonnali eredményeket várni
hiba volna. A legfontosabb feladat a rendszer alapjainak
lerakása, amelyre a későbbiekben építve már valóban
megfogalmazódhatnak bizonyos elvárások.
A nyitás főbb irányai a következőek: a meglévő német
kapcsolatok kibővítése, az angolszász
kapcsolatok
megteremtése, valamint kapcsolatkeresés más országok
irányában. A nyitás másik eleme a különböző egyetemi,
hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés
kialakítása.
A nyilvánosság kérdése is összetett. Elsősorban azt

jelenti, hogy a hallgatókat minden ezirányú lépésről
részletesen tájékoztatni kell, hiszen róluk, az ő jövőjükről
van szó. Másodsorban meg fel kell kutatni azokat a
lehetőségeket, amelyeket az írott és elektronikus sajtó
helyi, országos és nemzetközi nyilvánossága a célok
eléréséhez nyújtani tud!
A külügyi titkár feladata nem lehet más, mint hogy a
hallgatók aktív támogatásával, a hallgatókkal együtt
dolgozzék a hallgatók sikeréért! Ez már csak azért is igaz,
mert senki se várja azt, hogy az a bizonyos sült galamb a
szájába repül anélkül, hogy őneki ezért bármit is tennie
kéne. Ugyanis már J. F. Kennedy, az Egyesült Államok
elnöke is megmondta az amerikaiaknak 1962-ben: Ne
azt kérdezzétek honfitársaim, hogy mit tehet a haza
értetek, hanem azt kérdezzétek, hogy mit tehettek ti a
hazáért!

Expressis Verbis

Balog András
Levente
külügyi titkár

INTERJÚ TILESCH

GYÖRGGYEL

Tilesch György, ötödéves Joghallgató, a Három Tenor közül a középső. Aki ismeri, nagyjából sejtheti,
hogy miről fog szólni a következő' vele lefolytatott beszélgetés, aki nem, az pedig jól kösse fel a
felkötnivalóját!

„Az emberek a velem való
találkozásukat rendkívüli
élményként élik meg."
- Én ugyan csupán elég felületesen
ismerlek Téged, de a habitusod, az
öltözködésed és az egész viselkedésed
alapján fel merem tenni azt a kérdést,
hogy tulajdonképpen kivel is be
szélgetek most?
- Ki is vagyok én? Ez a kérdés, azt
hiszem végső' eltávozásomig nem lesz
megoldva, legalábbis a nagyközönség
számára. Hát sokféléből tevődök össze,
mint mindenki, az a különbség, hogy
én ezt a sokféleségemet általában fel
merem vállalni, azokkal ellentétben,
akik ezt nem igazán kultiválják. Valami
képpen az egész létezésem egy szem
lélődés, egyfajta s z t o i k u s v i s s z a vonultság, amivel ellentétben termé
szetesen az is előfordul, hogy ugyanúgy
résztveszek a közösségi életben, mint
bárki más, sőt mi több, néha még kitün
tetettebb helyen is. Hogy ki vagyok én?
Hm. Sok mindenből tevődök össze. Fel
vállaltam bizonyos olyan szerepeket,
amik minden emberben benne vannak,
vagy mondjuk úgy, hogy a legtöbb
emberben benne vannak. Én termé
szetemből adódóan nagyon sok em
bernek az érzéseit, a belső lelki világát
képviselem egy bizonyos oldalról. Most
az ö l t ö z k ö d é s e m a l a p j á n , meg
jelenésem alapján kikövetkeztethető,
hogy ez v a l a m i k é p p e n egy sötét
oldalhoz kapcsolódik. Én magamat nem kívánok nagyképű lenni, de mond
juk úgy, hogy egy tükörnek tartom. Egy
tükörnek, ami minden emberrel,
pontosabban akivel találkozom, vagy
akivel közelebbi kontaktusba kerülök,
a z z a l szembe állítom és mindenki
megláthatja magát bennem, magának
egy bizonyos oldalát, és akkor esetleg
felismerheti azt, hogy ez az oldala erősebb annál, mint amit gondolt, vagy
gyengébb annál, amit gondolt, vagy
a k á r m i , de talán arra v a g y o k a
legbüszkébb a saját háttértörté
netemből, hogy az emberek a velem
való találkozásaikat általában rend

kívüli élménykéntélik meg, szóval nem
könnyen törlődök ki az emberek emlé
kezetéből pontosan emiatt a tulajdon
ságom miatt, amit az előbb említettem.
- Gyuri, amit Te művelsz, az sokak
szerint már nem csak bohókás
szerepjáték, élén ezzel a hercegesdivel,
vámpírosdival, valahogy úgy érzem,
hogy Te inkább élvezkedsz az em
bereken, fölébe emelkedsz a tömeg
nek, mintha kinevetnéd az egész csacs
ka világot.
- Igen. Na most, ez csak abban az
esetben lenne e l í t é l e n d ő , ha ez a
felsőbbrendűség-tudat csak bennem
születne és csak bennem realizálódna,
és ezt sugároznám ki magamból, úgy
mond ab ovo, viszont ezeket a reak
ciókat nem én gerjesztem, ezeket a
reakciókat általában kapom, termé
szetesen ezek egymásra generálódnak,
tehát egymást generálják és egymással
érintkezve nagyítják fel egymást, de én
a magam úgynevezett, Te úgy mondtad,
hogy felsőbbrendűség tudatát, hercegesdijét, ezt egy teljesen természetes
d o l o g n a k é l e m m e g , egy o l y a n
dolognak, ami egyszerűen a termé
szetemhez tartozik hozzá, nem egy
klisé. A szerepjátékot is nagyon sok
féleképpen lehet játszani, tehát ezt az
életbéli szerepjátékot is nagyon sok
féleképpen lehet j á t s z a n i . V a l ó b a n
szerepjátékos vagyok, ahogy mondtad
az előbb, élvezkedem az emberekkel.
Legyen. Őszinte típus vagyok, élvez
kedem, igen, játszom az emberekkel,
j á t s z o m m a g a m m a l i s . Roppantul
unalmasnak találom ezt a létezést, meg
v a g y o k g y ő z ő d v e r ó l a , hogy a z
embereknek az értelmesebb többsége
is roppantul unalmasnak találja, ezért
hát némi kis játszadozással feldobjuk
az ő érdekükben, az én érdekemben.
Általában senkinek nem volt a velem
való kapcsolata olyan, hogy tragikus lett
volna és egyértelműen negatív lett volna
az illető s z á m á r a . Én nagyon be
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csületesnek tartom magam az emberi
kapcsolataimban, én nagyon sok min
dent adok az embereknek, azoknak
akik közelebbi kapcsolatba kerülnek
velem, a többieknek persze általában
egy mítosz vagyok, egy pozitív vagy egy
negatív mítosz, erre már az előbb ki
tértem, de mindenképpen v a g y o k ,
mindenképp létezem, mindenképp
kitörölhetetlenül létezem mindenkinek
az agyában. Hogy fő helyen, vagy
m e l l é k h e l y e n , vagy éppenséggel a
tudatalattijában, de létezem. Erre büsz
ke vagyok. Ez talán az, amire a leg
büszkébb vagyok és az emberek, amit
kapnak tőlem, azért természetesen
fizetnek is, ez egy szimbiózis. Senkinek
az életén nem voltam eddig parazita,
nem is szeretem az ilyesmit, nagyon
megvetem azokat az embereket, akiket
a mai kor fő típusának gondolok, ez a
bizonyos parazita nevű dolog. Ez a kor
sem tetszik nekem igazán.
- Amit Te képviselsz, vagy amit ti
képviseltek az számomra egy gondolat
köré csoportosítható, vagy inkább egy
jelszó köré: a társadalom beteg,
vonuljunk ki a társadalomból és
valóban: elbújtok, napokig játsza
doztok egymással, elvagytok, és
valahogy vissza próbáltok térni a gyer
mekkorok mesevilágába. Ez egy tudatos
menekülés?
- Ez egy kicsit erős. Azt hiszem, hogy
szintén előnyös tulajdonságomként
értékelhető, vagyis én nagyon elő
nyöskéntértékelem magamban, hogy a
kezdetek kezdetétől, vagyis amikor
körülbelül n y o l c évvel ezelőtt e l 
kezdtem szerepjátékozni, arra töreked
tem, hogy mindvégig megmaradjak a
magam számára külső szemlélőnek,
tehát lássam magam k í v ü l r ő l . Ú g y
érzem, hogy ezt a mai napig sikerült
kiviteleznem. A szerepjátékosok közös
sége, amit az előbb így velem egy kalap
alá hoztál, egy nagyon megosztott
közösség. Részben személyes mun-
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kámnak az eredménye az is, hogy a
pécsi szerepjátszó közösség kicsit
összetartóbb, mint a világban, vagy az
országban máshol, de nagyon sokféle
szerepjátékos típus van, és tényleg igaz
az, amit mondtál, hogy a szerepjátékos
az, aki a kel lő intellektuális felkészültség
és pszichés stabilitás nélkül vág bele a
szerepjátékok világába, az valószínűleg
tényleg a menekülés miatt teszi és
valószínűleg tényleg menthetetlenül el
fog bukni benne és benn marad az
álmaiban. Én viszont és azok, akik az
eló'bb felsorolt t u l a j d o n s á g o k k a l
rendelkeznek, nem bukhatnak bele, és
azért nem bukhatnak bele, mert gyer
mekek amellett, hogy érett emberek.
Egyszerűen arról van szó, hogy Te,
mondjuk amikor Mortal Combatot
játszol, vagy egy filmet nézel, Te ugyan
úgy elengeded magad, és ugyanúgy a
gyerekkorodban vagy, és ugyanúgy
meséket látsz és szeretnél látni, csak ez
az e m b e r e k többségének k i c s i t
visszataszító, infantilis, leginkább az,
hogy gyengeség. Az hogy a fantáziadús
lényünket a gyermeki lényünkkel
azonosítjuk, ez sem biztos, hogy jó
dolog, nem biztos, hogy a kettő nagyon
szoros és elválaszthatatlan kapcsolat
ban áll egymással. Ez egyáltalán nem
biztos, minden embernek szerintem a
fantáziáját kellene használnia, sokkal
több dologra, sokkal könnyebben el
tudná magát szórakoztatni és sokkal
kisebb lenne a szakadás a társadalom
és adott egyén között. Azt mondtad,
hogy beteg a társadalom. Való igaz,
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hogy beteg a társadalom, de mindig is
így volt. Én nem hiszem, hogy mi ki
akarnánk vonulni a társadalomból, leg
alábbis én a magam közéleti szerep
vállalásait tekintetbe véve, nem hin
ném, hogy kivonultam volna valaha is
a társadalomból, én ezt természetesen
a magam módszerével megpróbálom
k o m p e n z á l n i , de igyekszem olyan
emberekkel tartani a kapcsolatot, most
leginkább szerepjátékosokra gondolok,
tehát azokra a szerepjátékosokra, akik
hozzám hasonló szemszögből nézik az
egész társadalmat és szerepjátékot,
próbálok olyan emberekkel kapcsolatot
tartani, akik megfelelően érzik a hatá
rokat. A szerepjáték káros hatása csak
abból származhat, ha az ember elveszíti
a valóságot, pontosabban ezt a való
ságot és egy másik valóságot elválasztó
határvonal érzékelését.

repjáték roppant nagy előnyeiről is a
későbbiekben, de először megvála
szolok erre a szektás dologra. Gyanítom
az előjelét is a szektának, amit itt fel
vetsz, szerintem semmi ilyesmiről nincs
szó, én magamat karizmatikus szemé
lyiségnek tartom, őszintén, én az em
berekkel beszélgetni szeretek, de nem
kívánom őket közösségbe n e v e l n i ,
egymás mellé rakni, vagy egymás fölé
és alá rakni, egy valamilyen általam
elfogadott cél érdekében. A magam
szempontjából sokkal jobban jön az én
úgymond lelki fejlődésemnek az, hogy
ha nagyon sokfajta véleményt hallok és
az igazságnak úgymond, ami szerintem
úgy egy emberben soha nem létezhet,
annak különböző aspektusait hallgatom
k ü l ö n b ö z ő e m b e r e k t ő l , és e z á l t a l
épülőkén, és amit visszahallanak tőlem,
azáltal épülnek ők is.

- Gondolkodtál-e azon, hogy amikor
ezeket az embereket magad köré
szervezed, és néha csaknem megőrjí
ted, akkor Te óhatatlanul is egy kicsit
pappá változol, valamilyen vallás
sámánjává? Sokan Mesternek, Herceg
nek szólítanak, ez milyen jellegű veze
tést feltételezhet?
- Valamit elfelejtesz, egyrészt azt,
hogy nekem a szerepjáték az nagyon
jó, nagyon megfelelő, nagyon jó szóra
kozás. De nekem nem csak a sze
repjátékosok között vannak ismerő
seim, és meg kell, hogy mondjam, nem
is biztos, hogy a szabadidőm többségét
szerepjátékosok között töltöm, sőt mi
több, amikor szerepjátékosok között
t ö l t ö m , a k k o r sem
biztos, hogy a szerepj á t é k r ó l beszélge
tünk. Voltak olyan
korszakaim nekem is,
mint minden szerep
játékosnak, aki ré
gebb óta játszik, hogy
nem tudott másról bes z é l n i , mint a sze
r e p j á t é k r ó l , kész,
meghalt, e l v o n u l t ,
kiszakadt a társada
lomból. Ezt nem lehet
csinálni, nem lehet
csinálni, mert itt ak
kor meghalsz, ebben
a helyzetben.

- Csak nagyon nehéz meghúzni a
cezúrát, mármint az elválasztóvonalat
a játék, a pszichotréning, és a szemé
lyiség fejlődés- vagy torzulás kérdése
között.
- Szükség van határvonalra sze
rinted?
- De nem csak játékról van szó.
- Az biztos, hogy nem.
- Mennyivel több, mint játék?
- Na hát akkor, itt kéne elsorolnom
az előnyeit. Általában az emberek olyan
tizenöt-tizenhat éves korukban kezde
nek szerepjátékot játszani, amikor nem
egészen stabilak még m e n t á l i s a n ,
nagyon sok féle módon lehet őket befo
lyásolni. Abban az esetben, ha rossz
hatások érik őket, akkor valószínűleg
egész életükre hullák lesznek, ha nem,
akkor viszont a következő előnyök
érhetik őket, de hát ez ugyanaz, mint
az élet. Akinek szerencséje van, vagy
aki jól tud hajózni ezen a viharos tenge
ren, az befut. Na, az előnyei; először
is: fejleszti a kommunikációs készséget,
most csak az ilyen közéleti előnyeiről
beszélek. A szerepjátékosok, amikor
hetente húsz-huszonöt órát eltöltenek
a z z a l , hogy egy karakter szerepébe
beleképzelve magukat beszélnek, be
szélgetnek, szónokolnak, interaktálnak
egymással, feltétlenül fejlődik a
beszédkészségük. Nagyon sok embert
ismerek, akinek kis tinédzser korától
kezdve kísértem szemmel a fejlődését,
mára már kész szónokok. Aztán fejleszti
a szociális kapcsolatteremtést, azzal
ellentétben, amit szoktak emlegetni a
szerepjátékkal kapcsolatban annak
fanatikus ellenzői, hogy elzárkózik a
társadalomtól az illető. Nem, pontosan
azok, akik elkezdenek szerepjátékozni
- ez megint a nagy átlag - valóban azért
kezdik el a legtöbben, mert nincsen
közösségük, szeretnének találni egy
közösséget. Most képzeld e l , amikor

- Magyarul ez is az
erős emberek játéka?
- Igen.
- Tehát a gyenge
itt is elveszik.
-így van, a gyenge
itt is elveszik, egész
más miatt p e r s z e ,
mint a másik világ
b a n . Majd b e s z é l 
nünk kellene a sze
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hat-nyolc ember, aki teljesen bizantróp,
összekerül egy csapatba, és mégis meg
kedvelik egymást, belőlük egy közösség
k o v á c s o l ó d i k , és ahogy a szerep
játékban az illetőnek a karaktere újabb
és újabb emberekkel találkozik. Egy ka
landsorozatban az ember karaktere
találkozik mondjuk ezer személlyel,
akit általában a mesélő személyesít
meg, ezer különböző emberrel beszél
get, ez olyan, mintha az utcán beszél
getett volna ezer emberrel, de mégis
tudja, hogy hogy kell odamenni utána
az éjjeliőrhöz, a rendőrhöz, a bank
igazgatóhoz, és akárkihez, tehát tudja
azt, hogy hogy kell kapcsolatot te
remteni. Aztán, számomra a legfon
tosabb előnye: a szerepjátékok egy
bizonyos fajta mélységet kölcsönöznek
az illetőnek, tehát a z , aki e l k e z d
szerepjátékozni, az elején mégcsak az
egyszerűbb, kincsvadászatos kalando
kat kedveli, aztán egyre jobban ráébred,
hogy ez neki nem elég, akkor elkezdi
vizsgálgatni, boncolgatni azokat a
problémákat, amik felvetődnek neki a
kalandok k ö z b e n . Vegyük például
példának azt, hogy különböző morális
kérdések vetődnek fel az illető karak
terében, amikor a karakternek megölik
a menyasszonyát, akkor mit tesz. Na
most, tudnunk kell azt, hogy a szerep
játékban az embernek a karaktere
elválaszthatatlanul össze van nőve
magával, ebben több a színészetnél,
hogy a karakter az gyakorlatilag belőled
táplálkozik, a te személyiségedből.
Lehetetlen eljátszanod egy embert, aki
abszolút nem hasonlít rád, s ezért sokkal
felkészültebben léphetsz ki az életbe,
ha ki akarsz lépni, mint az úgymond
átlagember, mert te azokkal a hely
zetekkel, amikkel ezek az emberek
majd csak az életben fognak találkozni,
te már találkoztál, döntöttél, többször
is, hogy mit c s i n á l n á l a b b a n a
helyzetben, ezért a döntési fázisod az
lecsökken a minimumra. Te pontosan
tudod, mit fogsz csinálni akkor, ha
megölnék a menyasszonyodat; ez egy
nagyon extrém példa, de pontosan
tudod hogy mit fogsz c s i n á l n i , ha
mondjuk meg akarnak verni az utcán.
- Ahhoz, hogy ez sikerüljön, teljesen
át kell érezni a dolgokat.
- Igen, anélkül nem is mehet.
- De mi a biztosíték, hogy arra hogy
ez sikerül?
- Egyszerűen az, hogy aki nem akarja
átérezni a dolgokat, az egy idő után
abbahagyja a szerepjátékot.
- Mennyiben más az, amikor én este
nálad megsiratom például az elhunyt
feleségemet és mennyiben más az,
amikor valóban megtörténik?
- Mennyire más?
- Bele tudom élni magam teljesen,
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százszázalékosan?
- Ez legfőképp a mesélőtől függ, meg
a játékostól magától is. Az emberek
különbözőféleképpen engedik bele
magukat a karaktereikbe, különböző
szinten. Van, aki minimálisan, van, aki
maximálisan. Aki minimálisan engedi
bele magát a karakterébe, az való
színűleg csak egy egyszerű hobbinak
tekinti a szerepjátékot, magyarán ő áll
legközelebb a s z í n é s z k e d é s h e z , a
színjátékhoz. A z , aki nagyon beleen
gedi magát a karakterébe, az inkább a
mostanában
egyre
divatosabb
pszichodráma irányzat mellékhatása
ként kezeli ezt. Nem tudom erről
mennyit tudsz, majd mesélek erről is.
Ez az ember egy pszichoanalízisnek
tekinti a szerepjátékot. Azért játszik,
hogy megismerje magát, hogy tudjon
dönteni az adott helyzetekben, egyre
mélyebben és mélyebben n y ú l j o n
magába, ahogy a mesélő egyre jobban
c s i n á l j a neki a helyzeteket, egyre
jobban teremt neki szituációkat, úgy
egyre jobban él i meg saját magát. Tehát
személyiségfejlesztési szempontból sem
elhanyagolható a játék. Veszélye az,
hogyha rossz mesélő kezébe kerülsz.
Úgy rossz mesélő, hogy rossz szán
dékkal van irántad, olyan dolgokat
mesél neked, hogy utána lelkibeteg
leszel, de az én praxisomban még nem
is fordult elő (a beszélgetés
hallgatói,
Gyuri barátai ekkor hördültek
fel...).
Hallottam i l y e n e k r ő l A m e r i k á b a n ,
Svédországban, történnek esetek tízévente egy. A világon van sok száz
ezer szerepjátékos, és tízévente történik
egy kisebb-nagyobb baleset, hát ez
belefér.
- Na jó, az odáig rendben van, hogy
évek hosszú sora alatt kipróbálok egy
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csomó karaktert, és a hasznos, pozitív
tulajdonságaikat felhasználom, és
hozzáillesztem, majd esetleg beépítem
a saját személyiségembe, de mi van
akkor, ha olyan gyenge vagyok, vagy
annyira bizonytalan vagyok önma
gamat illetően, hogy inkább kényel
mesen átveszem egy kedvenc szerepem
karakterének személyiségét és totálisan
felhasználom a valós hétköznapi élet
ben, mintsem, hogy színtiszta ön
magamat adjam. Valós veszély-e tehát
az, ha valaki egész életében például
sötét hercegesdit játszik?
- Jó az utalás, de m i n d e n k i ezt
c s i n á l j a . Mindegyik ember szerep
játékos. Már csak azért is, mert nin
csenek eredendően erős emberek. Az
erős ember nem születik, az erős ember
neveli magát, vagy nevelik a körül
mények. Mindenki szerepet játszik, te
is szerepet járszol, és ha körbenézel az
egyetemen, mindenki szerpet játszik.
Az averziójuk a szerepjátékkal kapcso
latban pontosan ez, hogy meg kéne
mutatni az igazi valójukat. Ezért az, aki
nem játszik szerepjátékot, általában
gyáva h o z z á . Nem tartom különö
sebben negatívnak azt, ha valaki fel
vállal egy szerepet, de én tükröt tartok
magam elé azzal, hogy én merem vál
lalni.
- Akkor mindezt most próbáld meg
érzékeltetni azzal, hogy nevezz meg
néhány kézzelfogható változást, amit
önmagáddal kapcsolatban észlelhettél
akár a saját, akár családtagjaid, bará
taid benyomásai alapján. Mennyire
változott meg Tilesch Gyuri, mióta a
szerepjáték a hobbija?
- Hát, nézzük!
Tizenötéves
koromban kezdtem el játszani. Egy
olyan iskolába jártam, amelynek voltak
(FOLYTATÁS A 9. OLDALON

)

Én elmegyek, szólt egy kisgyerek
Az emberek, ahogy néznek rám, érzem,
hidegek
És addig megyek, míg lesz egy kis sziget
Majd írok Neked!
(OMEGA)

Mielőtt bárki bárhova is indulna — itt a Szi
get!!!
Miért is választottuk újságunknak ezt a nevet?
Szimbólum? Vagy csak úgy? Is-is.
Szimbólum annyiban, hogy valóban mindenki
előtt nyitva álló szárazföld szeretnénk lenni az öt
év végtelen óceánjában.
SHVjjflH
Úgy érezzük karunkon egy kicsit megállt az élet
— állóvíz lettünk. A mulatságra vágyó vér a folyosó
minden szabad felületén non-stop programokat
talál, de ezzel vége is. Működő diákkörök — tisz
telet a kevés kivételnek — nincsenek, illetve opti
mistábban fogalmazva nem voltak. Kár, mert aki
valamely jogágban egy kicsit is el akart mélyedni,
nemigen tehette. Lapunk mindenki előtt nyitott. Aki
próbált már valamit írni, tenni, de a rá akasztott
pozitív jelzők — pedál, güzü stb. — megállították,
itt nyitott ajtókra talál. Várjuk azokat is, akik a fenti
példán okulva eddig meg sem próbálták. Min
denkiben lehet valamilyen plusz gondolat, rejtett
tehetség, több tudás, mely sajnos sokszor a köz
utálat, illetve nevetség tárgya.
Kedves bringások! Várjuk ötleteiteket!
Álljunk meg egy pillanatra! Nem akarunk semmi
féle elitképződmény lenni! Invitáló soraim azon
kollégáinkra pedig egyáltalán nem vonatkoznak,
akik hatalmas nyelvcsapásokkal igyekeznek előre
azon a tanszéken, ahol majd vizsgázniuk kell.
Annyit szeretnénk csupán, hogy azon emberek
is megnyilvánulhassanak, akik a sörös-, ill. a fröcscsöspohár melletti dumáláson túl is van valami
mondanivalójuk, illetve van igényük ilyesmire. (Itt

jegyzem meg, hogy a két dolog nem zárja ki egy
mást!)
Mit akarunk? Az egyetemen és a külvilágban tör
ténteknek objektív tükre lenni. Fő vezérelvünk a
semlegesség. A szerkesztők diákok, de megpróbál
juk a történteket hűen visszaadni. Hogy cikkeinkből
ki milyen véleményt szűr le, egyéni beállítottság
függvénye.
Lapunk hasábjain megjelennek majd jogi kérdé
sek, gazdasági-társadalmi-kulturális elemzések,
sport és a kar életének eseményei.
A tényeket nemcsak kutatjuk, hanem elemezzük
is őket. Mennyiben lesz, lehet új, amit a Sziget hoz?
Annyiban, hogy a dolgok megközelítésének aspek
tusa egyedi — egyetemista stílusú.
Partnerünk mindenki — a Deákné Vászna Show,
az alakuló Disputa kör, a téli álmából feléledő Pol
gári jog TDK és még minden más, tudományos
gondolkozást, képzést elősegítő esemény.
Kedvenc novellám jut az eszembe: A ház
mesterek sánta kislánya irigykedve figyeli társai játé
kát, s boldog, ha néha visszadobhatja nekik az
elgurult labdát. Egyszer aztán a labda a pince
ablakot betörve lezuhan a sötétbe. A kislány utána
sántikál, ránéz egy ijedt patkányra a sarokban, aztán
elindul a labdával felfelé. A már megnyugodott
patkány pedig elmereng: milyen jó lett volna sánta
kislánynak születni!
Kedves labdázó gyerekek, sánta kislányok és
patkányok!
A Sziget mindenkit vár!!!!

Sziget

R.Cs.

Tocsik a maqvar értelmiségi!?
A Tocsik ügy kis hazánk zivataros hétköznapjainak leg
újabb, s igen sok oldalról megcsócsált szappanoperája.
A kenyeret és cirkuszt a népnek elvbó'l, a cirkusz már adott,
s ha az Istenadta nép kedve,és intellektuális képessége engedi,
Jokey-k, vagy Zorrok behelyettesítésével egy izgalmas történet
is keletkezhet, tértől, és időtől függetlenedve, s talán a 804
millió(k)+ÁFA (bruttó sikerdíj!! — és még nem is szóltunk az
alvállalkozókról) nem is annyira bosszantó. Jokey-tól meg
mit várjon az ember. Persze szeretném mindenkinek meg
hagyni a jogot arra, hogy saját vérmérséklete alapján ossza ki
a szerepeket.
Nem szabad közben arról sem elfeledkezni, hogy ifjú de
mokráciánkat megelőző érában nagy hagyománya volt a
„szocialista együttmú'ködés"-ként meghatározott korrup
ciónak. Igaz, akkoriban — nem lévén ellenzék — nehezebb
volt lebukni. A régi beidegződéseket pedig nem lehet
levetkőzni, mint egy rossz ruhát.Tőlünk nyugatra is elég
gyakoriak a korrupciós ügyletek, hiszen nap nap után hallunk
ilyenekről. Korábban úgy gondoltam, hogy ott, Nyugaton
mind ki is derülnek. Ma már nem hiszem. Inkább úgy gondo
lom, ha valakinek az érdekeit sérti az ügylet,vagy előnye
származhat a bukásból, és megfelelő kapcsolat, lekötelezett,
sértett áll rendelkezésre, indulhat a lavina. Mára már az ügy
kapcsán meglehet az az illúzióm vagy reményem, Hogy ez
nálunk is működik, s remélem egyre inkább működni is fog.
Tehát legyen bár a legsötétebb diktatúra, vagy a legrégibb
demokrácia emberi természetünknél fogva a korrupció hoz
zátartozik a közélethez. A kérdés már csak az:

Milyen mértékben?
Ez az a kérdés, amely mindenképpen tovább gondolásra
érdemes, azzal együtt,«hogy: Mi határozza meg ezt a mértéket?
Azért is fontos ezeket a kérdéseket feltenni, mert — nagy
szólamok használata nélkül — mi leszünk a jövő értelmisége,
saját „önmeghatározásunk", „viselkedésünk" alaján elit
értelmisége. Melyben van is némi igazság, ha a jogászság
presztízsére, közéletben elfoglalt helyére, vagy a jogot hall
gatott nagy elődökre, pl. Kossuth Lajosra gondolunk. De meg
vannak-e bennünk valóban azok a képességek, amelyek elen
gedhetetlenek ahhoz, hogy értelmiségiként részt vállaljunk,
közös jövőnk, hazánk, lakhelyünk arculatának pozitív alakítá
sában?

Dr. Tocsikok leszünk-e,
vagy Kossuth Lajosok ?
(Sajnos nem jutott közelebbi pozitív példa eszembe, de
talán nem is baj, hiszen jelenünk és közel múltunk személye
inek megítélése meglehetősen változó, a véleményező
politikai,vallási,stb. elkötelezettsége alapján).
Ma igen nehéz olyan témáknak a felvetése, mint a felelős
ség, a közösségi értékek felvállalása, esetleg ezen értekek
megkeresését elősegítő együtt gondolkodások, párbeszédek
létrehozása. Pedig úgy gondolom, hogy ezek azok a témák,
amelyek eldöntik, hogy az ember egyéni fejlődése milyen
irányban halad, érték- vagy érde/corientált lesz-e? Tudom,
környezetünk meglehetősen érdekorientált. Nincsenek illúzi
óim sem. Mégis abban a hitben, vágy tévhitben élek, hogy
csak akkor fogjuk jól érezni magunkat élő-, és munkahe

lyünkön, ha tevékenyen résztveszünk alakíásában. Hiszen a
hallgatás beleegyezés, s nem marad más, mint elfogadni
mások döntését, ha nem szólunk.
Arra pedig igen keveseknek lesz meg a lehetősége,- mégha
a mindennapok ezt sugallják is,- hogy független legyen a
hétköznapok forgatagától.
Más részről — úgy gondolom — egyre kevésbé lesz a
gazdagságnak a presztízs megítélésében kizárólagos szerepe.
Egy halvány, de

meghatározó szerepet
vesz át a becsület,
melybe beletartozik, a munkavégzés,a család, a közért
való tevés pl.rhumanítárius tevékenység.
Akkor még nem is szóltam a felelőség érzetről, amely meg
lehetősen relatív fogalom. Az én értelmezésemben semmi
mást nem jelent,mint — s itt most az emberi élet teljessége
szerint értelmezem — azoknak a képességeknek a lehető
legjobb és legbecsületesebb felhasználása amelyekkel az
ember rendelkezik. Nem könnyű feladat. Ennek az oka, érték
rendszerünk viszonylagossága. Bár ha hajiandok lennénk
leülni, s kicsit elcsendesednénk, s nem csak saját érzelmi
töltetű féligazságainkat hajtogatnánk — általába önma
gunknak—, hanem beszélgetnénk, s közben a mondandó
tartalma és hitelessége, s nem a beszélőhöz való viszonyunk
határozná meg a kijelentések fogadtatását,' akkor meg lenne
rá az esély, hogy sikerüljön megtalálni azt az irányt amely
megmutatja a következő lépést.
Ám már az sem biztos, hogy a közöny nem ölt ki belölünk
minden küzdeni vágyást. Hiszen elég gyakran szélmalomharcot folytat az ember, ha jobbító, újító szándékkal lép a kö
zösség elé.
Ennek ellenére meg kell tenni. Kilépni s felmutatni azokat
az értékeket, melyek előre viszik dolgainkat. Ha nem ismerem
akkor keresem, s lehetőleg nem fogom saját blődségeimet
értékként bemutatni, ehhez pedig

alázat is kell.
Ahhoz, hogy a mi korosztályunk ne azt a cinikus, korrupt
— bár valószínűleg jogszerű — utat járja, melynek szimbó
luma — a szerintem stróman — Tocsik Márta lett, az kell,
hogy helyes önértékeléssel, párbeszédekkel kialakítsuk azt a
légkört, melyben egyre több olyan megnyilvánulásra van mód
és lehetőség, melyek nem szüklátókörüségről, egyéni érde
kekről szólnak, hanem előre mutató, jövőben hívő, jövőben
gondolkodó emberektől származnak, és követhető pers
pektívát képesek elénk tárni.
Nem gondolnám, hogy ez olyan egyszerű lenne, hiszen nagyon
sok munka és jó példa kell ahhoz, hogy mi magyarok képesek
legyünkegyüttdolgozni, saz így elérhető sikereknek együtt örülni.
Szerintem mégis érdemes megpróbálni, bár ez sok vitával,
beszélgetéssel, önfegyelemmel és együtt gondolkodással jár,
s ebben az értelmiségnek kell az élen járnia, mert a mai
Magyarországon, még két süket-néma is jobban megérti egy
mást, - hiszen bennük van igény a megértésre - mint két más
ként gondolkodó értelmiségi, kiket csak egyéni érdekük, s
esetleg a jogszerűség érdekel.
-
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Minden elvégeztetett és semmi meg

megoldást kellene megtalálnunk. De

nem oldattatott. A Kormányzati Ellen

ezek a megoldások szerintem mind

ponthoz, ahol már csak kérdéseket tu

őrzési Iroda (KEI) vizsgálatának lezárása

addig nem fognak megszületni, amíg az

dunk feltenni:

vezethetnek. És elérkeztünk ahhoz a

és a felelősök — ihaj, de szigorú —

ügy politikai síkon is nyitott. E tekin

megbüntetése után sem állíthatjuk,

tetben számos olyan kérdés merült fel,

hogy sokkal tisztábban látnánk a sokak

melyekre eddig még nem kaptunk vá

által az évtized korrupciós botrányának

laszt. Kezdve az ügy kormányzati meg

Tocsik Márta sikerdíja? A választások

tartott Tocsik—ÁPV Rt.—Suchman—

ítélésével, ami napról napra módosult.

előtt feltöltésre váró pártkasszákba, vagy
magánzsebekbe?

Miért nem boldogult a feladattal az
ÁPV Rt. sikerapparátusa?
Hova vándorolt v o l n a valójában

Vektor—önkormányzatok ügyben. A

Kezdődött az ismeretlenség homályából

felmentések, visszahívások, leváltások

előbukkanó fantom, Tocsik Márta sze

után sem hihetjük, hogy eljött az igaz

mélye

ság pillanata. Továbbra is homályos

megejtően korlátlan bizalomról, az

ugyanis, hogy miként zajlanak a privati

Egyáltalán, miért pont ebből az

„erkölcsileg kifogásolható, de teljesen

ügyből lett botrány? A rendszerváltás

jogszerű" meghatározáson át a bizalom

óta eltelt 6 év alatt voltak ennél nagyobb

teljes megvonásán keresztül a zug-

botrányra lehetőséget adó ügyek is!

zációs folyamatok hazánkban. Itt egy
botrányról van szó, de nemcsak egy
botrányról a rendszerben, hanem egy
botrányos rendszerről, a privatizáció
működési mechanizmusának csődjéről.
Látni k e l l , hogy az Á P V Rt. egy

iránt

tanúsított

már-már

Van-e szerepe a koalíciónak ebben
a bunyolult ügyben?

írászattal és adócsalással való vádig, a

Bizonytalan, hogy választ fogunk-e

szerződés semmissé nyilvánításáig és a

egyáltalán kapni, de az biztos, hogy ha

Sikerdíj visszaköveteléséig. Vajon miért

a politikusok nem zárják le meg

értékelődött le és vált terhessé

ilyen

nyugtatóan ezt az esetet, akkor a köz

Tocsik

vélemény még jobban elfordul majd a

öszvérszervezet: egyszerre részvénytár

hirtglen a Kormány számára

saság és állami intézmény, hivatal, vál

tanácsadói munkássága? '

közéleti kérdésektől.

lalat. Állam az államban, amely felett

Sokatmondó tény az is, hogy Tocsik

Fontos ez valakinek a vezetők közül?

miniszteri rangban áll egy olyan politi

az önkormányzatoknál mint politikai

Érdeke ez egyáltalán valakinek? Most

kus, akinek egyszerre mindenre és

tanácsadó mutatkozott be. Ez mit takart

majd meglátjuk...

semmire nincs hatásköre. Igy azonban

és ki bízta meg? Annyira senki nem le

a rendszer működésképtelen. O l y a n

het naiv, hogy elhiggye: egy egyszerű

intézményi keretekre lett vola és lesz

jogász csak úgy besétál az Á P V Rt.-hez,

szükség, ahol a felelősségi és ellenőrzési

ahol tárt karokkal fogadják, majd szer

rendszer világos és egyértelmű. A most
kialakult helyzetre az nem lehet ment
ség, hogy ilyen bonyolult ügyek sehol
a világban nem mentesek a korrupciótól
és a törvénytelenségektől. Politikusok
sulykolják a fejünkbe azt, hogy az er
kölcs és a jog sajnos nem mindig fedik
egymást. De azt hozzáteszi k-e, hogy e
két fogalom azért mégsem mutathat két,
teljesen ellenkező irányba? A jog és az
erkölcs inkongruenciája ugyani mind
két intézményt teljes mértékben diszfunkcionálissá teszi.

ződést kötnek vele és a privatizációt
felügyelő tárca nélküli miniszter ajánló
levelet küld szét róla az országban. És
vajon miért hitték el az önkormány
zatok, hogy Tocsik az egyetlen út az
üdvözüléshez? Bizonyára azért, mert ha
az ügy nem került volna nyilvánosságra,
nem lett volna más lehetőségük. A
háttérben negyon komoly politikai erők
állhattak, m e l y e k most fejvesztett
kapkodásba

kezdtek.

Ahogy

azt

mindenki sejti, ennek az ügynek Tocsik
csak kirakati bábuja. Ilyen komoly

A KEI vizsgálata a problémát többé-

összegek mozgásánál a szálak akár a

kevébé f e l t á r t a , most már csak a

politikai és gazdasági élet csúcsára

Sziget
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Köd
Szürke még a város
a hajnal úgy érzi
maradnia kell
és átszundítja
az egész napot
míg nem marad más
csak az éj
mely fájó szívvel ül
halotti tort,
s halvány ködcseppekkel
siratja gyermekét
az elvetélt fényes
napot.
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„Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban
s már nem vagyok otthon az égben."
Kosztolányi: Boldog, szomorú dal
A napokban médiakultúránk részét képező, Friderikusz
Sándor által vezetett nagysikerű talkshow-ban valami va
donatúj, multifunkcionális bevásárlóközpont megnyitása
kapcsán meginterjúvolták a tizenéves korosztály néhány szép
reményű képviselőjét. A körkérdés eredménye fölöttébb tanul
ságos volt, ugyanis a srácok azt kiválóan tudták, hogy az NC
az Norton Commander és az E-mail az globális levelező
program, de arról fogalmuk sem volt, hogy ki is lakik a mézes
kalács házikóban, olyan mélyfilozófiai kérdésekkel pedig,
hogy a Kis Herceg kit .szelídített meg, ők már nem foglalkoz
tak. Talán érdemes itt megállni egy tűnődő pillanatra.
A fentiekből kitűnően az utánunk jövő nemzedék igen
(ön)tudatosan készül szembeszállni a társadalom poszt
modern fejlődése nyomán előálló új kihívásokkal. A mi plu
rális, de integrálódó Európánkban (amelyhez hazánk csatla
kozni igyekszik — lassan több, mint ezer éve; de nenfkell
elsietni) elharapódzott a fogyasztói szemlélet: csak a z o k r a á
javakra és szolgáltatásokra van igény, amelyek kellően
piacképesek. Ezek megteremtéséhez magas fokon kvalifikált,
különleges szakértelemmel/konvertálható d i p l o m á v a l
rendelkező álló- és ütőképes fiatal technokrataréteg szüksé
geltetik. Az értelmiségiek tekintetében az aztjelenti, hogy a
diploma mellett legalább két-három nyelv és az informatika
ismerete, a jogi diploma mellett közgazdász diploma és kül
országban igazolt szemeszterek, egy agy mellett még^két
másik már jelentősen javítja az ifjú pályakezdő elhelyezkedési
esélyeit. Aki pedig nem rendelkezik szellemi extrákkal, az
elvész a fogyasztói társadalom süllyesztőjében.
És e ponton kezdődik a nyugat-európai demokráciák mo
dern dilemmája: az új társadalmi kettészakadás, amely nem
a szegény-gazdag törésvonal mentén fog húzódni, hanem
amelynek bináris kódja a piacképes/nem piacképes szakma
lesz. Hazánkba a fenti jelenség az elkövetkező évtizedben
feltétlenül begyűrűzik, mert a rendszerváltás leglényegesebl
hatása nem politikai, gazdasági vagy népnemzeti síkon kere
sendő, hanem abban, hogy Magyarország teljesen nyitottá
vált Nyugat-Európa összes problémája előtt.
Vajon mihez kezdünk azokkal á diplomásokkal, akiknek
a szaktudása iránt egyáltalán nem mutatkozik kereslet? Meg
magyarázzák nekik, hogy inkább a Norton Commanderrel
kellett volna ismerkedniük, nem pl. az orosz kultúra rejtel
meivel? Valóban arra van szükség, hogy az általános iskolától
kezdve kizárólag piacképes ismeretekkel és utiliter szemlélet
tel vértezzék fel a jövő generációját, hogy azután felsőfokú
tanulmányaikon túlesvén eladható szaktudású de lélektelen
yuppie-k szédelegjenek ki az iskolapadból? Tényleg egydi
menziós emberekre (Marcuse) van szükség? És szomorúan
bólogassunk Thomas Mann-nal, aki arról ír, hogy „az embe
riség, mintha egy csapat iskolásgyerek módjára megszökött
volna... humanista iskolájából", odahagyva a „szabadság
eszményét" is? Vagy át lehet menteni a kultúrát az integrációs,
rohanó, lélekölő, nivelláló változásokon, amelyek korunkban
zajlanak?

és kultúráját. Erről tanúskodnak a történelmi idők előtt kelet
kezett olyan művészeti alkotások, mint az Altamira-barlang
tizenháromezer éves freskói, és ezt bizonyítják a görög
Polübiosz gondolatai, aki Természettörténet című művében
leírta, hogy a városállamok között miért éppen Róma lett
olyan sikeres. Az ok szerinte nem elsősorban a légiók bátor
ságában, hanem olyan dolgok intézményesítésében egyebek
között az oktatás, a művészetek, a latin írás és irodalom, a
kormányzási, politikai és jogi kultúra fejlesztésében, vagyis
a római kultúra erejében van. Tehát a kultúra-a műveltség,
az ember erkölcsi-kulturális kiteljesedése- olyan humán
erőforrás, amely nélkül a gazdaság is elveszítené dinamiz
musát (Mádl). A gazdasági-politikai stratégiák megalkotásánál
mellőzhetelen a kultúra (a művészet, az irodalom) tudat
formáló ereje.
Ezért néha ki kell lépni a rohanó korból, és megállni —
mondjuk — egy görög váza előtt. Mert lehet, hogy nem azt
fogjuk levezetni, ha ránézünk, hogy „A Szép: igaz a az Igaz:
szép" (Keats), de legalább merengünk egy sort valami jelen
ségen, amely egyetemes és emberi.
Rovatunk célja tulajdonképpen ez: megállni az irodalom,
a színház, a filmművészet, egyszóval a kultúra egy-egy pro
duktuma mellett, és anélkül, hogy megvizsgálnánk: a honoradó és a létszámleépítés milyen direkt és indirekt hatást gya
korolt rá; anélkül, hogy fondorlatos esztétikai elemzésekbe
bocsátkoznánk vagy ajánlanánk - csupán elgondolkozunk
felette. Csak úgy, másképp. A lényegről (ami egyébként lát/hatalan).

Be kell látni, hogy a mentalitásváltáshoz nélkülözhetelen
a kultúra hagyományos, azonossági pontokat, közös fogód
zókat biztosító bázisa. A kultúra ugyanis az emberes közössé
geinek nembeli lényegéhez tartozik (Mádl). Az ember már
megjelenése kezdetén együtt élte meg a gazdasági küzdelmet

S z i<
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November
Az ősz bágyadtan bóklászik
zavaros kontextusában
menjek? maradjak?
rongyos lomb a sárban
bájos tudathasadás:
tavasznak képzeli magát.
De megadón emelik már
fekete karjukat a fák
távoli varjúkárogást
sodor a szél
a véres napkorong alatt
hidegen figyel a tél.

INTERJÚ TILESCH
pozitív és negatív kihatásai is (Pannon
halmára). Az előnyös benne az volt,
hogy elmélyítette a személyiségemet,
tehát ha egy világi gimnáziumba ke
rültem volna Pécsett, és soha nem
ismerkedtem v o l n a meg a szerep
játékkal, valószínűleg most már egy
igen menő manager (sic!) lennék a
hozzátartozó klisékkel együtt, aki telje
sen itt él ebben a világban, teljesen
felismerte, kiismerte és használja a
törvényeit, és valószínűleg hatalmas
karrier előtt állnék mind anyagilag,
mind politikailag. Akkor még politikus
akartam lenni. Ez a szándékom még
nem teljesen dőlt meg.
- A hipnotikus képességeid meg
vannak hozzá...
- Hát, én nem vettem észre, hogy
hipnotikus lennék. Tudod ezt nagyon
jól lehet é r z é k e l t e t n i : a
Vampire
szerepjátékban van két képessége a go
nosznak. Az egyiket úgy hívják, hogy
dominate, ez a dominálás, amit te
hipnotikus képességnek neveztél. Tehát
belenézek a szemedbe, és azt mondom,
hogy csináld ezt, és te azt fogod csi
n á l n i . A másikat úgy hívják, hogy
presence, vagyis kusugárzás. Na most,
nekem a presence-m sokkal jobb, mint
a dominate-m, tehát ha én megjelenek
valahol, akkor valami van, akkor körü
löttem van egy űr, vagy pedig nagyon
sok ember attól függően, hogy milyen
a hangulatom, milyenek az ott ülő em
berek. Egy politikusnak sokkal inkább
erre van szüksége. Na, de visszatérve
arra az előző kérdésedre, hogy mennyit
változtam. Ami a szerepjátéknak na
gyon a javára írható, az az, hogy el
mélyítette a személyiségemet, fölkel
tette az érdeklődésemet különböző
olvasmányok irányába, amik főleg filo
zófiai munkák voltak, és amik nélkül
most nem érezném teljes embernek
magam. Mindazonáltal a szerepjáték
egy kicsit tönkre is tett, mint ahogy kicsit
tönkretesz mindenkit, azért mert a
szerepjáték leghátrányosabb oldala - és
ezért félnek a legjobban tőle az
emberek -, hogy a szerepjáték megöli
az illúziókat, megöli az illúziódat erről
az életről. Azok az értékek, amelyeket
az emberek magukénak vallanak, úgy
mint c s a l á d , gyerek, c s a l á d i h á z ,
gépkocsi, maroktelefon stb., ezek az
értékek elvesznek, eltűnnek, mert a
szerepjátékban a karaktered sokkal
nagyobb alternatívákkal rendelkezik.
G o n d o l j bele, ilyenek mint halha
tatlanság, örökélet, hatalom, mágia,
minden. És ezek után ezek az értékek
nyilvánvalóan semmivé enyésznek,
legalábbis vesztenek a jelentőségükből.
K ö r ü l b e l ü l ezért v a n a z , hogy a
társadalommal súrlódásaink vannak.
Egyszerűen azért, mert a társadalomnak

GYÖRGGYEL

az értékrendje, nem is az, hogy elve
tendő, hanem kevés.
- Belefér mindebbe egy keresztény
istenkép, illetve vallási motívumok? Te
például mennyire tekinted magad
hívőnek?
- Nyilvánvalóan nem vagyok mate
rialista. Néha szoktam játszani, hogy
materialista vagyok. Ez iszonyú nagy
vicc. A legtöbben tudják rólam, hogy
nem vagyok az. Dualista vagyok. Ez
annyit jelent, hogy az én világképem
eléggé kapcsolódik a kereszténységhez,
de én nem vagyok keresztény, sőt mi
több... Mégis valamiképp az egész
öltözködésem, életstílusom azt volna
hivatott jelezni a felületes szemlélő
számára, hogy én valamifajta iszonyú
vérívó, sátánista szektához tartozom.
Nem, nem ez volt a célom. A célom
az, hogy a kereszténység a kétezer éves

fennállása alatt megpróbálta lerombolni
a gonosz mítoszát erőszakkal, tűzzelvassal. A Bibliát is általában a kom
munista történelemkönyvekhez szok
tam hasonlítani, tehát leírja a törté
nelmet és valós történéseket, de egy
bizonyos sarkallatos szempontból. Az
én világképemben két fő erő van. Nem
tagadom az Istent, de nem tartom
mindenhatónak, és főleg rámhatónak.
- Miért fontos a Gonosz jelenléte,
vagy életre keltése?
- Ez nálam valami sokkal mélyebbről
fakadó, mintsem hogy ki tudnám fe
jezni. A Gonosz az én világképemben
teljesen máshogy néz ki, mint ahogy az
emberek elképzelik. A Gonosz nem
egyértelműen negatív. A Gonosz nem
csúnya és a Gonosz nem érzéketlen. A
G o n o s z lehet s z e r e l m e s . A m í g a
kereszténység a közösségi tudatot
neveli, addig a Gonosz az öntudatot,
az éntudatot. A Gonosz azt mondja,
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hogy Én vagyok. A kereszténység azt
mondja, hogy én csak úgy vagyok, vagy
itt vannak a testvéreim és én azokkal
vagyok. Egyáltalán nem könnyebb út,
mint a kereszténységé, mert ez is egy
út, ez is egyfajta megvilágosodás, vagy
besötétülés. Azt hiszem sok ember van,
akinek nincs más választása, mint hogy
ezen az úton járjon.
- Isten világa egyértelműen jó,
viszont a Gonoszé már nem egy
értelműen rossz. Ez pontos követ
keztetés így?
- Hogy Isten világa mennyire jő? Isten
világa legfőképp értelmetlen a Gonosz
filozófiájához képest, vagy amit én a
Gonoszhoz társíthatónak vélek,J]iszen
az egyfajta értelemalapúság. Nem
gyűlölöm a kereszténységet, persze a
k e r e s z t é n y s é g g y ű l ö l e n g e m , de
valahogy úgy érzem a keresztények és
én is ugyanazt az
utat követjük, csak
más irányban. Na
gyon n e h é z ezt
megfogalmazni,
mert nem akarok én
itt katekizmust gyár
t a n i , a n n á l is in
kább, mert tényleg
nincsenek semmi
féle szektaalapítási
hajlandóságaim.
Egyszerűen vissza
szeretném adni a
G o n o s z n a k a rég
elvesztett dicsfényét
- m o n d j u k így magamnak. Mindig
annyi kisugárzás
megy át belőlem az
emberekre, amenynyi a bennük levő
gonosz, mert ugye
minden emberben van gonosz, ezt nem
tagadhatjuk. Eredendően van gonosz,
és nem a kígyó tette bele a paradicsomi
kertben. Sokat vitakoztam már keresz
tényekkel, nagyon sok vitám volt a Hit
Gyülekezetével is. Buták, nem hajlan
dók gondolkodni. Én mindig materia
lizmussal kezdem ilyenkor, de amikor
elfogynak az észérveik, amik voltakép
pen nincsenek is, akkor mindig felmu
tatnak egy kis fekete könyvet, jól fej be
vernek vele, és azt mondják, hogy itt
az igazság édes öregem. Hol az igazság?
Mi ebben a tényszerűség? Ez igazság?
Nem lehet igazság egy próféta vagy egy
szentéletű ember által leírt dolog. Az
igazság az bennünk van, annyit élünk át
az igazságból, amennyi nekünk meg
adatik, amennyire törekszünk. Töre
kednünk kell az igazság megismerésére. Ez
egy nagyon belső folyamat, és ehhez nem
szükséges semmiféle könyv és imádság.
- esőzik -

BESZÉLGETÉS POKOL
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„Pokoli" ötletek
Dr. Pokol Béla egyetemi tanár, európai hírű jog-

- Professzor Úr! Hogyan határozná meg ennek az új
„szerepjátéknak" a lényegét, ami az Ön személyével össze

és politológus-professzor, három tudományág

függésbe hozható, hiszen itt van ugye egy fiatal egyetemi

csendben dolgozó hazai óriása tavaly tavasszal

tanár, aki húsz éven keresztül zavartalanul éldegél a tudo

alaposan felkavarta a politikai élet amúgy sem

életbe, hogy váratlanul több oldalról is mumusként kiáltják

tisztán hömpölygő vizeit. Tanszéki dolgozószobá

ki. Mi vette rá erre a szerepcserére, netán létezik valamiféle

jában három ellenzéki pártelnök násztánca alá
húzta a talpalávalót a polgári szövetség ötletével.
Később egy kis jobbraigazítási manőverrel átiga
zolt a népszerűségi listák éllovasához, Torgyán
doktorhoz, aki már legfőbb tanácsadójaként emle
geti nevét. Ezek a tények, valamint „pokolian"
ördögi megnyilatkozásai érdekes következtetések
levonására adhatnak okot személyével kapcso
latban. Vajon honnan vette a bátorságot, hogy
egymaga csak úgy „ukkmukkfukk" átrajzolja a
magyar pártstruktúra alapszerkezetét, s milyen
apropóból áll a maga kvalitásaival, tudományos

mány világában, amíg egyszer csak úgy robban be a politikai

küldetéstudata?
- Nem, nem. Volt egy váltás nálam. Gyakorlatilag egészen
1978-79-tó'l olyan absztrakt dolgokat olvastam, hogy alig volt
érthető, amit csináltam. A legabsztraktabb társadalmi elméle
tekkel foglalkoztam. Nem is csak Magyarország érdekelt,
hanem a modern világ, a modern társadalom egésze. Ezért
az egész mondanivalóm olyan távoli volt, hogy semmi poli
tikai töltet nem volt benne, kivéve a nyolcvanas évek közepét,
amikor politikai reformokkal foglalkoztam. Alkotmányjogász
ként voltak konkrét elképzeléseim, de nem vitás, hogy kicsit
szobatudós voltam. Akkoriban reggel nyolctól este tízig kis
megszakításokkal olyan absztrakt dolgokkal foglalkoztam,
amelyeknek semmi közük nem volt a napi valósághoz. Most
egyre kevesebb időm van erre. Azután, amikor a politikai
reformok kezdtek bejönni, kaptam egy kétéves Humboldt
ösztöndíjat, s kimentem Nyugat-Németországba. Az elmúlt
egy-két évben aztán valahogy felkeltettem az érdeklődést
magam iránt, hiszen régi alkotmányjogi koncepcióim fel

elismertségével, reputációjával egy sokak által

elevenedtek. Főleg azok a disszonanciák kezdtek el zavarni,

populistának tartott politikus mellé teljes mell

nem lehet elviselni, s mivel nekem van konkrét tudásom arra

szélességgel? Több, mint talány. A most követ
kező válaszaiból sok konkrétum nemigen derül
ki, de egy picit talán közelebb visz a megoldáshoz.
Ez a beszélgetés egy kocsmaasztal mellett zajlott
Pécsett, így ennek megfelelően a stílusa is áttörte
a klasszikus interjú műfaji határait, ezért megpró
báltam a lehetőségekhez képest terjedelmét
csökkenteni, tömöríteni. Nem volt könnyű feladat,
hiszen aki hallotta már Pokol Bélát beszélni, az
tudja, hogy milyen nehézségekre számíthat. Ö
maga is sokszor panaszkodik arról, hogy hihe
tetlen tempójú beszédsebességével gyakran
hadarásba csap át, hát még, amikor egyidejűleg
hat mondatba kezd bele...

nézve, hogy ezeket hogyan lehetne kiküszöbölni, pontos
alternatívákat tudok kidolgozni. Pontosan tudom, hogy
miképpen kell átalakítani a dolgokat, hogy azok a jó irányba
menjenek. Valahogy ebből affinitást nyertem, és cikkeim
révén módomban állt többezer emberhez szólni. Ez feltöl
tődött bennem, s eljutottam oda, hogy az utóbbi időben nem
tudok annyit foglalkozni általános tudományos dolgokkal,
mint korábban.
- Ezzel még nem válaszolt arra a kérdésre, hogy létezneke valamiféle politikai ambíciói.
- Nézze, amikor például volt ez az alternatív államfőjelölt
állítás, akkor ennek én voltam a koordinálója, mert én
ismertem mindenkit a legjobban. Most már el lehet árulni,
hogy először Bihari Mihály volt a jelölt, Szűrös csak később
jött. Biharit elfogadta az összes ellenzéki párt és az MSZP
nagy része is. Lett volna esélye Gönczöt megverni. Csak utána
belső vita alakult ki a szocialista pártban, s Bihari ennek
hatására nem vállalta a jelölést, Szűröst pedig nem fogadta
el a Fidesz. En persze ezt kifogásoltam: még mindig jobb lett
volna Szűrös, mint Göncz, hiszen nemzeti. Elég komolyan

Az alábbi „interjú" egy kedélyes vita sajtó
alá rendezett lenyomata.

amelyekről mostanában beszélni szoktam, tudniillik ezeket

tudtam tehát hatni a pártokra, én tárgyaltam a legtöbbet. Sok
szempontból másképp alakult volna a nemzeti erők ereje,
ha nem Göncz lett volna az államfő, bár most kissé eltá-
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- Természetes dolog, hogy minden lehetséges fórumon
Ön hivatalból így kampányol mellette, de nyilván Ön is
tapasztalta, hogy nagyon sokszor igen durva pontat
lanságokon, szinte szamárságokon érhető tetten nyilvános
megszólalásain, ami egy jogvégzett embertől igencsak
kifogásolható.
- Bizonyos kifejezéseket a Mari néninek is el kell tudni
mesélni. Öt mondatban kell leegyszerűsítenie fontos dolgokat.
Persze, hogy egy értelmiségi elborzad tőle. Nem arról van
szó, hogy nem tudja. Az ilyen típusból hatmillió van, nem
pedig csak fél. De mondok egy ellenpéldát. Egy évvel ezelőtt
a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán ott volt a hat pártvezér. A
legnagyobb sikere neki volt. a gazdasági problémákról be
szélt. Tehát kaméleon-típus, ennek ellenére nem vitás, ha az
értelmiség hallja a „Mari néni"-beszéd közben disszonancia
lép fel. Jó volt ez a tűzoltás dolog is. Minden politikus azt
mondta később, hogy ezt meg kellett volna tenni. Ez egy
szimbólum volt. A kisemmizett tizenötezer forintos jövedel
műek szimbóluma volt a tüntetésük. Ő felvállalta a gond
jaikat, pedig az összes többi pártvezér nem merte ezt meg
tenni. Megvan nála a komplex látásmód, amikor a különböző

Az ABSZOLÚT, A KEMÉNY, A FELBUJTÓ

rétegekkel beszél.

volodott a Szabad Demokratáktól, de mégis ó'ket eró'sfti. A z ,

- Szerintem viszont épp itt van a legnagyobb bökkenő.

hogy én ezt a folyamatot befolyásolni tudtam, nem hiúságból

Torgyán ezidáig nem volt képes sem a fiatalság, sem az

mondom, de adott egy motivációt. Az ölembe pottyant ez,

értelmiség felé igazán nyitni.

csinálnom kellett, és azért is állt le ez részben, mert kiszálltam
a dologból.

- Nézze meg a tematikát: földkérdés, kisparasztság, stb.
Ez volt az alapvetés négy-öt éven keresztül. Az utóbbi időben

- Az egész folyamatban egy zavaró tényező van már csak,

van egy bővülés. Voltak szellemi szférák, amelyek teljesen

nevezetesen Torgyán József személye, akinek különböző in

hidegen hagyták. A média azért volt ilyen, mert nagyon bán

terpretációi vannak. Ezek közül az egyik a legjellemzőbb a

totta. Már össze tudja fogni a komponenseket a diákságnál:

„demagóg bohóc" figurája. Nem vádolták még meg azzal, hogy

rájött, hogy dupla annyi diákot kell felvenni az egyetemekre,

Ön Torgyán mögé állva, marionett-bábuként rángatva saját

nagymértékben csökkenteni kell a fiatalkorúak munkanél

politikai céljai megvalósítására használja fel a pártelnököt?

küliségét. Látta, hogy milyen potenciál van a felsőoktatásban,

- Áá! Aki Torgyánt ismeri, az tudja, hogy nagyon kemény

fel is karolta. Eddig valóban üres volt a téma, de mivel több

ember. Abszolút kemény ember. Volt egy-két javaslatom,

százezer családot érint az ügy, az egész magyar társadalom

amivel nem értett egyet, s elmondta, hogy miért, miközben

benne van. Torgyánban megvan a fogékonyság egy több

olyan átfogó struktúrákat is érintett, amelyekhez nem is kell

dimenziós nagy párt után, nem úgy, mint például a KDNP,

értenie. Például van egy tíz éve kidolgozott reformtervem a

amelyik öreg, nyugdíjas, katolikus, észak-magyarországi em

magyar felsőoktatás átalakításáról, csináltam erről egy rövid

berek pártja. Kezdi bedolgozni magát az egyetemi reformba

kis hatoldalas összeállítást, amely tartalmazott megoldásokat

is. Beszéltem jó pár politikussal, esély sem volt rá, hogy

is: mit lehet várni ettől, milyen hozadéka van, stb. Félórát

megértse miről beszél az ember. Orbán Viktor más még talán,

beszéltünk erről miután három napja megkapta ennek a

mint a többi pártvezér, olyan feje, operatív átlátóképessége

kéziratát, és megértette a modell alapképletét. Többször

és tudás a van, amit a többi meg sem közelít. Torgyán is

jártam vele így, amibe belevág, abba bedolgozza magát, de

hasonló, csak egy generációval idősebb.

hogy bábu lenne az nem igaz. Esély sincs rá, de nem is voltak
vele ilyen ambícióim.

- Mit gondol, van még esély egy teljes körű ellenzéki
szövetség létrehozására?

- Tényleg, ki kereste meg először a másikat?

- Van ebben egy kis csalódás. Ezt gondoltam én is fél éve,

- Márciusban jöttem össze vele. A köztársasági elnök

amikor azt sürgettem, hogy a négy pártból kell egy. Ez úgy

választással kapcsolatban kerestem fel. Nyilván nélküle nem ment

tűnik, hogy most már nem megy. Nem is érdemes erőltetni.

volna. Beszéltünk egy jó órát a különböző modellekről. Tudtam,

Szerintem az MDF bizonyos politikusai átülnek a Kisgazda

hogy ő a prezidenciális mellett van. Mondtam, hogy a kancellár

pártba. Ez teljesen nyilvánvaló. Az MDF úgy kettévágódott,

miniszterelnöki ugyanolyan jó megoldás lenne. Utána rákérdezett

hogy az egyik irányt teljesen kitaszította magából. A KDNP-

erre egy újságíró, és ő ezt rendkívül pontosan visszaadta, pedig

ben is vannak ilyen jelek. Két blokk fog valószínűleg kiala

alig öt percet beszéltem róla. Később olyan pontosan fejtette ki

kulni ebből a választásokig. A gyűlölködés nem mehet tovább

ezt, mintha én mondtam volna. Remekül meg tudja érteni és

közöttük, mert majd a választási eredmények birtokában le

tovább tudja vinni. Nagyon precíz és jó átlátóképessége van.

kell ülni egyezkedniük. 1998-ban nem lehet Torgyán nélkül
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kormányt alakítani. Velük könnyebb egyezkednie Torgyán-

A hely
szelleme

nak, minta az MSZP-vel. A két választási forduló között kell
majd konzultálni. A győztes fogja adni a miniszterelnököt.
Abban már nem lehet reménykedni, hogy a nemzeti szövetség
összefogja őket. Ez álom, el kell felejteni.
- Mi az oka annak a nagyfokú toleranciahiánynak, amely
az Ön nyilatkozatait jellemezte az SZDSZ-szel kapcsolatban,
hiszen Ön teljesen kiszorítaná őket a poltikai életből?
- Nem lehet szó toleranciáról. Ez az öt év bebizonyította,
hogy ha az ember megegyezik velük, akkora mögöttes
hatalmaik birtokában szembefordulnak ezzel. Nem lehet
kompromisszumot kötni velük. Ez kiderült már ötször-hatszor.
Aki velük koalíciót köt, azt kiszorítják a hatalomból.
- De mégiscsak 15-20%-os támogatottságuk. Ezzel a
társadalom egy szeletét is vesztegzár alá helyeznék.
- Hát szavazótábor szempontjából sajnos így van. Ha nem
lenne ez a médiahatalmuk, mert ez mégis sok embert visz
oda. Nem lehet velük mást csinálni. Aki ujjat húz velük, azt
ledarálják. Debreczeni Jóska megkeresett fél éve, amikor meg
jött Amerikából. Ő ugye elég keményen szemben áll a kisgaz
dákkal, és ő is azt mondta, hogy nem lehet velük mást tenni,
meg kell őket törni. A diagnózissal mindenki egyetért: szét
kell őket törni.
- Tulajdonképpen mi ez a párt, érték- vagy érdek
szövetség?
- Összeforrt csapat, amelynek szocializációja részben szár
mazási. A közös ellenségkép is összetartja őket. Ha nem tart
juk kezünkben a hatalmat, akkor bajunk lesz. Ez egy életképes
stratégia a részükről, de én kilátástalannak érzem. A tolerán
sabb csoportjuk még nincs megszerveződve.
- Függetlenül attól, hogy melyik pártról is van szó, nem
kirekesztőek önök kissé?
- Nem kirekesztésről van szó. Ez alkotmányellenes lenne.
A teljes hatalmukat kell a médiában megtörni. A hirdetések
átstrukturálásával el kell érni, hogy a nemzeti lapok is életben
maradjanak. Ki kell szorítani a fröcskölődőket, és be kell en
gedni másokat is.
- Honnan ered ez az Ön által félelmetesnek tartott hatal
muk? Nem lehet, hogy egész véletlenül csupán arról van
szó, hogy évek során egy szelekció mentén kialakult egy
tehetséges újságíróréteg, amelynek egy tekintélyes része
éppen liberális nézeteket vall?
- Negyven évig benne volt ez a csoport az újságírói
rekrutációban. Az egész szakmát uralják, kialakult szabály
szerűségeik vannak. Negyven évig olyan szelekció történt,
hogy beépültek egy másik krémjük a bankszférába is. Alig
párezer pozíciót jelent. Ebből párszáz van a csúcson. Megvan
a mechanizmus, hogy a csapatból ki megyelőre. Ebből fakad
az egész. Az irodalomban és a jogtudományban is évek
kellenek ahhoz, hogy a jó minőségűek szelektálódjanak,
addig a többi talán még jobban háttérbe szorulva kontra
szelektálódik.
De mint mondottam, mindezek a problémák az alkot
mányosság határain belül oldhatók meg.

Van egy furcsa helyiség a jogi karon. Sajátos hangulata van,
mondhatnám szentély, mely ha nem is félelmet, de bizonyos
szorongást okoz a „mezei" joghallgatónak.
Nem, nem a rómás tanszék, nem is a dékán irodája. Ez egy
elvarázsolt hely, a titkok tudói lakoznak benne. S hogy miért
varázslók? Mert a személyek változnak, de az újak is olyanok,
mint a régiek, ezért nem az emberkékben kell az okot keresni,
hanem a helyben: a hely teszi őket ilyenné. Milyenné?
Kezdjük elölről. Elsős voltam, s közelgett a gólyabál. Honnan
szerezzek jegyet? Mondják: az IRODÁN.
Az IRODA... Hm... Elindultam magabiztosan, erélyesen,
előttem az ajtó, kopogás, benyitás. Ámulat. íróasztal mögött
X Y - 1 , kezében pecsét. Mellette még ülnek hárman. Egy
telefonál - mert csak egy telefon van -, kettő valami irtófontosról
cseveg. A Pecsétes felnéz. Arcára a kegyetlen nehéz munka
barázdákat rajzolt, tekintete fátyolos, ugyanakkor szinte látom
a pozíció glóriáját feje felett lebegni. Rámnéz, aztán a papírra,
majd fáradtan az égre, s lecsap pecsétes keze. Pecsétel tovább.
Három perc. „A gólyabál..."- kezdeném. A Pecsétes arca
megrezzen. Én zsugorodom. Rosszat mondtam? Kihagytam,
hogy uram? Megzavartam. Tutira... Megzavartam a pecsételésben... Már indulnék kifelé. „Z intézi" - szól XY-1. Z a
telefonos. „Következő szünetben" - hangzik a szólam.
Becsukom magam mögött az ajtót. Ámulok. Ők aztán igen.
Ők tudják. Fontos feladattal, fontos pozícióval ülnek. Ide nem
lehet csak úgy bejönni, elfoglaltak: a köz érdekében. Az én
érdekemben. Az ő érdekükben...?
Aztán múlnak az évek. Kikupálódtam. Ismertem az összes
varázslót. Már nem voltak három - négy évvel idősebbek, mint
én, nem vette őket körül ilyen misztikus fény. De valami nem
változott. Az új évfolyamok ugyanolyan áhítattal közelítették
meg a helyiséget. Innen jött az információ: pénz (!!!), buli, TENnapok, asztalfoglalás, könyvbón, chip-kártya fotó.
A joghallgató besomfordál az IRODÁBA, ugyanúgy ott ül a
Pecsétes, a Telefonos, meg másik hat, aki tárgyal valami
irtófontosról. Gondoltam, itt már nem változik semmi. Aztán
feltűntek az ifjú titánok. Programjuk volt. Lelkesek voltak,
tervekkel: szabályzatot, választójogot, kultúréletet, demok
ráciát! Jöttek, láttak, győztek. Rendszerváltás! Ámultam. így
elszaladt az idő mellettem? Ismertem őket, tudtam, tehet
ségesek. Kicsit lelkesedtem: ők majd megmutatják! S jött Deák
né a vásznával, jöttek a programok, kezdtünk kapcsolatot
felvenni a küllel. Ez igen. Mentem az IRODA felé. Az ajtóban
magam elé engedtem két elsőst. Beléptünk. Tízen voltak bent.
Egy telefonált - mert csak egy telefon van -, négy a számítógépek
előtt ült - mert már számítógép is van, naja -, egy épp CD-t
keresgélt - mert már a muzsika is szól -,három valami irtó
fontosról tárgyalt, s volt még egy, a Pecsétes. A két elsős állt,
én mögöttük. A Pecsétes felnézett: ő volt XY (n-1). Homlokára
barázdát vont a fontosság tudata, szeme fátyolos, láttam, a
gólyák bámulják feje felett a glóriát. Láttam ezt a srácot azelőtt,
hogy az „irodára került", nem emlékszem, hogy lett volna gló
riája. Most van. A többinek is. Fontosak. A maguk szemében,
a gólyák szemében. Elmosolyodtam. Ebben a szobában
mindenki ugyanolyanná válik. A változtató változik a leg
jobban. És ők észre sem veszik, csak a távoli szemlélő. Mintha
az elveiket az IRODA előtt hagynák. Pedig ők a közért vannak.
Ezért jöttek. Nem telefonálni.
Srácok! A fülke a földszinten van.

- csőzik -
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ARCHÍV

Dr. Bokros Lajos felszólalása
az 1995. március 22-én tartott
diáktüntetésen a Pénzügyminisztérium
épülete előtt
A hiteles, vágatlan változat a rögzített hanganyagunk alapján készült.
azt mondani, hogy például a diá
kok szavazni kívánnak arról, hogy
melyik tanár legyen tanár az egye
temen. Mert ma mi történik? Van
nak olyan tanárok is az egyetemen,
akik 5-10 éve ott vannak, egy órát
sem tartanak, és mégis kapnak
fizetést. („- Kommunisták!", „ - Ne
a tanárok ellen uszíts!", „ - Igaza
van!") Ha oda akarunk eljutni,
amiről az a felirat szól, akkor meg
kell fizetni a minőségi oktatást.

„A DÖGLÖTT OROSZLÁN"

- Köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy nem va
gyok egyedül ezen a téren, (fütty), de ha nem akarnak meg
hallgatni, akkor nem mondom el a beszédemet. („- Nem hall
juk, te szemét!") Köszöntöm azokat is, akik az ország többi
egyetemi városában rendszerint most kinnt vannak az utcán,
és cipelik vállukon azt a koporsót, amelyik koporsóra nem
jó felirat került. („- Nem halljuk! - Nem halljuk! -Nem
halljuk!...")
- Nem jó ennek a koporsónak a felirata, kedves diákok,
mert nem az esélyegyenló'séget kell eltemetni, hanem a teljes
tandíjmentességet. Azt valóban el kell temetni. De örülnék,
hogyha meghallgatnának! Te is, aki olyan nagy szájjal kia
bálsz mocskos dolgokat, ugye? („- Fogd be a pofádat!") Akkor
tudnád, hogy azért kell, hogy ne az egész országot kelljen
koporsóba tenni. Azért kell tandíjat is fizetni. („- Kommunista
patkány!")
- Mieló'tt még lemondanánk, (- Éljen! - Éljen!) azelőtt meg
fogjuk menteni ezt az országot az államcsődtől. Nagyon sze
retném, hogyha mindenki hozzátenné azt a jelképes kétezer
forintot is, amiről itt szó van. (óriási fütty, „~ Élj meg tizenötezer
forint nyugdíjból!") Mert valaki nem fizet semmit az oktatásért,
míg másoknak ez ötven-, sőt százezer forintba kerül már ma
is. Teljes mértékben elfogadom azt, hogy az oktatást moder
nizálni kell. Igy van, de pontosan azon az alapon lehet igazán
beleszólni az oktatás tartalmába, hogyha az oktatás terheit
legalább jelképes mértékben vállaljuk. Ezen az alapon lehet

- Kétezer forint adott esetben
kevesebb, mint amennyi egy hó
nap alatt cigarettára elmegy, höl
gyeim és uraim, (füttytenger, „ Mennyi a fizetésed?")
Hogy én
mennyit keresek? Megmondom. Ki
kérdezte, tegye föl a kezét?! (Min
denki felnyújtja a kezét.) Százhat
vannyolcezer forint bruttó. És ez
jóval kevesebb annál, - hölgyeim
és uraim - mint amennyit az üzleti
szférában kereshetnék, (fütty, „ Szegény!") Tessék? Nem kell saj
nálni engem, nem azért mondtam.
Csak a kérdésre válaszoltam, hogy mennyi a fizetésem, no
hát megmondtam.
- Mennyiért tanultam? Ezt is elmondom. Ingyen tanultam,
pontosan, (morajlás, fütty) Abban az értelemben ingyen, hogy
én valóban nem fizettem kétezer forintot, de nem kaptam
akkora ösztöndíjat se, mint amekkora ösztöndíjat ti kaptok.
(óriási felháborodás,
füttyóceán)
Ez 73-74 forint volt a
közgazdasági egyetemen. Azért nem kellett fizetni tandíjat
sem, mert lám mekkora szociális vívmányok vannak ebben
az országban, amelyeket huszonnyolc milliárd dollár külföldi
adósságból finanszíroztunk. („- Azt nem mi csináltuk!") Re
mek a javaslat! A javaslat úgy hangzott itt a kedves kérdezőtől,
hogy miért nem azokkal fizettetem meg az államcsődöt, akik
csinálták. („- így igaz!", „ - Ez az!") Erre kétféle rendes választ
tudok adni. Az egyik rendes válasz az, hogy egyrészt
próbálom azokkal megfizettetni. Az egyik baj az, hogy ennek
a pénznek a nagy része el lett herdálva. („- Nem mi voltunk!")
S bár erkölcsileg igazatok van, amikor azt mondjátok, hogy
azokkal kellene megfizettetni, de sajnos azonban az igazság
ennél könyörtelenebb, hisz ami nincs, azt már nem lehet
visszakövetelni senkitől. A másik pedig az, hogy sajnos
hogyha ezt a huszonnyolc és fél milliárdot megszorozzuk a
éppen érvényes valutakurzussal, akkor azt is látjuk, hogy ez
nagyon nagy pénz. Ha mi mindenkitől vissza tudnánk szedni
azt a pénzt, amit elherdált, akkor se tudnánk a tíz százalékát
se sajnos annak visszakapni. („- Tönkretettétek az országot!")
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HOT-INFO
- A feketegazdaság elleni fellépéssel, rendes adóbe
szedéssel igenis határozottan fellépünk az államcsó'd ellen.
(„- Alibi!", „ - Duma!") Tehát nem arról van szó, hogy csak a
diákságot akarjuk - idézó'jelben - megnyomorítani. („-Mond
jon le a kormány!") Sajnos ez egy szegény ország. És ezért
mindenkinek ki kell vennie részét bizonyos mértékig a terhek
viseléséből. A diákságnak jelképes mértékben. („- Vonjuk fele
lősségre a volt kommunistákat!")
- Na, nem akarom feltartani a népünnepélyt, mert gondo
lom, hogy az én beszédemnél a rockzene az sokkal színvona
lasabb tud lenni. („- Szégyelld magad!") Csak azt tudom taná
csolni a diákságnak, hogy követeljen az egyetemeken, a főis
kolákon színvonalas oktatást azért a pénzért, amit ti fizettek,
csak a szüléiteken keresztül.
- Egyébként ezt a tandíjat úgy szeretnénk irányítani, hogy
ennek az elköltését maguk a főiskolák, egyetemek a
hallgatóság bevonásával tudják felügyelni. Hát én például
azt fogom javasolni Fodor Gábor miniszter úrnak... (felzú
dulás, füttyorkán)M\ van Fodor Gábort sem szeretitek? Pedig
azt hittem, hogy Fodor Gábor, mint fiatalember még népszerű,

mert én már, mint öregember biztosan nem. („- Tanuld meg
a magyar nyelvet!") Én ezen nevetek, igen. Pontosan. Nevetek
azon, hogy kétezer forintért ennyi hülyeséget tudtok beszélni.
(hatalmas moraj, fütty, „ - jézusom!")
- Abban a pillanatban, amikor egy egyetem kap mondjuk
nyolcezer forintot négy diáktól bevételként, a pénzügyi kor
mányzat hozzá fog adni kétezret. („- De jó!") A főiskolások,
egyetemisták húsz százalékának ténylegesen - a rászorulók
nak, akiknek az esélyegyenlőségét biztosítani kell - tandíj
mentességet kell adni. És ezt nem a minisztériumok akarják
eldönteni, hanem ezt majd eldönti a diákönkormányzat és
az egyetemi vezetés. („- Én megrendültem ebben az em
berben.", „ - Ez egy nulla.", „ - Dilettáns!") Én azt gondolom,
hogy tehát van tere igenis annak, hogy a pénzünkért minőségi
oktatást, és valódi önkormányzatiságot kapjunk. („- Hazaáruló
bolsevik banda!")
- Ebben kérem a megértéseteket. K ö s z ö n ö m , hogy
meghallgattatok, (szűnni nem akaró, és egyre erősödő: „ Menjél haza! Menjél haza!")
Lejegyezte: A szerk.

„Karinternet"
avagy a nyilvánosság szürke háza
Megválasztattunk.
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DUMA

Waszlavik Gazember Petőfi
Sámán Csiga-biga
Velorex Ullmann

A sors úgy hozta, hogy részt vehettem a tavalyi diáktüntetésen
a Pénzügyminisztérium elolt. A demonstrációt követő' unalomba
fulladt rockkoncert elöl menekülve indultam hazafelé, amikor
tévedésből a szentendrei buszmegállóhoz érve társaimmal egy
régi ismerősre akadtam. A közeli padon Forrest Gump helyett
egy félig indiánra félig csólakóra hasonlító közel kétméteres,
szakadt zoknijú, lukas nadrágú, zsíros hajú „horihorog" üldögélt
egy szamárfüles Magyar Fórumot olvasgatva. „- Gyerekek ez a
Waszlavik!" - kiáltottam fel. „Á, hülyeség! Csak egy csavargó"
— hurrogtak le a többiek. Megközelítvén a rocksztárgyanús
alakot egyszerre csaptunk a fejünkhöz: „- Tényleg a Petőfi ül
itt!". Kuc-kuc-oltunk, és megkopogtattuk a hátát. Ó kedvesen
fogadott minket, és helyből belement egy spontán interjúba...
Expressis Verbis

ika László

- Gazember, Ö n feltűnően vihar
vertnek látszik, pedig az ember azt
gondolná, hogy rocksztárként meg
tollasodott.
- A z t ú l z á s , egy k ö l c s ö n t a n y á n
élek. Egy tizenkét éves kölcsön Tra
banttal járok. És negyvenhány vagyok
most? Negyvenhárom éves vagyok
körülbelül. Végülis össze sikerült ku
porgatnom egy telket. így élek, de ez
engem különösebben nem bosszant.
Most jöttem az adóhivatalból épp, ott
marakodtam velük. Kezemben van a
Magyar F ó r u m , ebben írják, hogy
csak annyi adót fizess nekik, amennyi
feltétlenül szükséges. És ennek n a 
gyon örülök, mert valamelyest így si
került lehiggasztani e n g e m . Ezt az
újságnak a javára írom, mert látom,
hogy nagyon jól v a n , szép új épületbe
költözött most a z a d ó h i v a t a l . És
nagyon jól elvannak: tologatják a pa
pírokat egymás között, mindenki a
másikra tolja a felelősséget, a jobb kéz
nem tudja, hogy mit csinál a bal kéz,
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egymásnak e l l e n t m o n d ó leveleket
írnak nekem, meg mit tudom é n . Azt
hiszem a leghelyesebbet akkor te
szem, hogy ha úgy kivonulok amenynyire lehet ebből a világból, és inkább
úgy a barátaim között élek. És tényleg
az v a n , hogy nem veszem igénybe a
jelenlegi szolgáltatásokat, nem ter
melek, nem fogyasztok, egy tanyán
élek, magamnak termelem az áramot,
semmiféle rezsim nincs.
- Nahát, a nagy Sámán tényleg
nomád módon él? Ez komoly?
- Teljesen komoly, egy babettamotorral hajtok egy autógenerátort, az
tölt a k k u m u l á t o r o k a t , és v a n egy
visszaalakítom. Ehhez még elektrom é r n ö k i t a n u l m á n y a i m segítettek
hozzá, és van egy átalakító, ami csinál
220-at is. Tehát ezzel nagyon csínján
kell bánni.
- Akkor Lomonoszovon úgy látszik
nem végeztek félmunkát Önnel...
- N e m , Lembergben végeztem.
Lemberg itt a határ közelében egy
ukrán kisváros.
- Minden bizonnyal Ön még ingyen
tanulhatott, nem?
- Igen, akkor még ingyen, sőt még
ösztöndíjat is kaptunk - nyolcvan ru
belt havonta -, amiből úgy-ahogy ki
lehetett jönni.
- De nekünk már sajnos szep
tembertől tandíjat kell fizetni...
- Annak idején nekem is az volt
egyébként az egyik indítékom, hogy
éppen külföldi ösztöndíjra jelentkez
tem, de akkor csak a Szovjetunióba
lehetett menni. Négyen voltunk test
vérek, és hát nem nagyon bírta volna
így a taníttatást, v a g y l e g a l á b b i s
keményen megterhelte v o l n a a csa
ládot. Ehhez képest most romlik a
helyzet. Anyagi alapon történik a kiválogatódás, a s z e l e k c i ó . A k i meg
tudja fizetni, az megy egyetemre. Hát
nem túl örvendetes. Szóval alapjában
véve úgy látom, hogy ahelyett, hogy
külföldre menne a pénz, ide kellenne
visszaáramolnia. És ez nagyon fontos
dolog lenne, ugyanis pontosan azt
akarják most e l s p ó r o l n i , hogy egy
átlátóképes, tisztafejű fiatalságot le
hessen itt kinevelni, akit nem lehet
manipulálni, mert akit komolyan ok
tatnak, azt nem lehet manipulálni.
- Időhiány miatt ha nem haragszik
témát váltunk. Mi a véleménye a
művészvilág politikai irányzatok
szerinti strukturálódásáról? Ö n is
például Magyar Fórumot lobogtat a
kezében... Szabad-e egy zenésznek
ennyire belefolyni a napi politikába,

mint ahogy azt Önök tették Nagy
Feróval?
- Magánemberként talán úgy ér
z e m , hogy ezen a jobboldalon van a
legkevesebb csúsztatás. T a l á n még itt
beszélnek a legőszintébben. Senki se
szent, itt is ismerem így az embereket,
találkoztunk a Feró révén nagyon sok
jobboldalival. Ott is van egyfajta ön
zés, meg klikkszellem, de ha válo
gatni lehet, akkor nekem inkább ez a
társaság a szimpatikusabb.
- Nem zavarja, hogy sokak szerint
ez a társaság kicsit kirekesztő?
- Én ezt nem tartom valódinak. Én
úgy érzékeltem, hogy inkább többség
volt és van kirekesztve ebben az or
szágban. Legalábbis az én életem és
sorsom erre bizonyíték. Én azért nem
tartoztam a legtehetségtelenebb
zenészek közé, és évtizedeken ke
resztül kirekesztve voltam a magyar
zenei életből, és pontosan egy olyan
kisebbség által, aki most van hatal
mon. Szóval ma visszajöttek ugyan
azok az idők, mint amik valamikor,
és ugyanezt érzem, hogy nincs helye
itt csak annak, aki vagy talpat nyal,
vagy valami bankösszeköttetése v a n ,
és ott komoly szponzorációkat tud fel
venni. Tehát, mint ahogy az egyete
meken se úgy működik, hogy a te
hetség alapján történik a szelekció.
- Egy zenész ezek szerint önma
gában nem tud megélni.
- Igen, a legtöbb együttes ma már
nem tud megélni. Vagy máshonnan
szerzi a jövedelmét, vagy ha az élvo
nalba akar jutni, akkor szponzorált
tevékenységet folytat.
- Ugyanakkor erkölcsileg hogyan
lehet minősíteni azt a Nagy Ferót, aki
SzDSz-től indulva, a Fidesz és az MDF
táborából végül is Csurkáéknál kötött
ki?
- Én is sokat v i t a t k o z t a m v e l e
ugyanezekben az ügyekben. Én sem
tartom egy előnyének, hogy így szere
tett ide-oda csapódni. Volt is ezzel
kapcsolatban közöttünk összetűzés.
- És Sámán vajon az ősidőktől fogva
nemzeti talajon állt?
- Igen, igen. Ennek maga a tevé
kenysége, tehát a z , hogy itt azért
megy Magyarországon egy nagyon
kemény kultúrharc: érkezik a para
bola-antennákon egy amerikai szel
l e m ű fogyasztói kultúra, egy olyan
teljesítmény-centrikus kultúra, amely
az embert valahol a természet fölé
emeli, és nem a természete írja. Ezzel
szemben engem mindig a hagyomány
érdekelt, nemcsak szűken a magyar,
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hanem általában a közép-európai
hagyomány. Nekem egy ökologikus
szemléletem van m a , egyfajta zöldes
ökologikus szemlélet, a m i nagyon
visszahelyezi a hangsúlyt a regionális
életmódra és kultúrára. Én m i n d i g
hagyomány-feldolgozással foglalkoz
tam, és ezért magától adódik, hogy
én nemzeti beállítottságú vagyok. A
modern világnak én úgy látom az két
fő b a j a , hogy a b b ó l az identitás
sorozatból, hogy egyén-család-kis
közösségek-nemzet-nemzetköziségemberi közösség, csak a két végletet
emeli ki, tehát az egyénre és kozmopolitizmusra fekteti a hangsúlyt. A z
összes köztes identitási fokozatokat
valahol nagyon erősen visszanyomja,
márpedig ez nem egy szerves struk
túra. Csak az marad életben a termé
szetben is, ami szervességet képes
képviselni. Vissza kell emelni a csalá
dot, a kisközösséget, és a nemzetet.
A rock p é l d á u l egy k i s k ö z ö s s é g i
forma.
- A legnagyobb gondot mindig is az
egészséges nemzettudat kialakítása
okozta az emberekben. Hogyan le
hetne megálljt parancsolni a szél
sőséges irányba való eltorzulások
nak?
- Úgy gondolom, hogy ez a példa
szervetlen valahol, tehát nincs meg a
folyamatos emberi léptékű folytatása
a többi közösség felé. A z én barát
nőmnek a s z ü l e i , akik lakodalmas
rockot és magyar nótát hallgatnak,
semmiféle folyamatossággal nem
b í r n a k p é l d á u l a nagy g e n e r á c i ó
kultúrája felé, de ugyanúgy a skinhead-zenekaroknak
sincs
egy
folyamatos elfogadható folytonos
ságuk a másik irányba. A z a baj, hogy
széttöredezett á l l a p o t b a n v a n az
ország, de pontosan az áll ennek a
hátterében, hogy nem s z e r v e s az
identitási s t r u k t ú r a , n i n c s m e g a
családi-kisközösségi-nemzeti-nem
zetközi folytonosság olyan arányok
b a n , ahogy meg kéne l e n n i e . Én
olyannyira hagyományőrző vagyok,
hogy mostmár n é p z e n é t is fogok
játszani, illetve népzenésekkel fogok
együtt játszani a közeljövőben, hogy
a zenémet még szervesebben kössem
a h a g y o m á n y h o z . Szerintem e z a
legfontosabb túlélési út.
- Gazember, búcsúzásképpen mit
üzenne így az újságoldalakon keresztül
a pécsi joghallgatóknak?
- N e h é z p á l y a a j o g i , de s z é p
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