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Ellenzéki harc az  
embertelenség ellen
Felszólalásokkal huszonkét  órásra 
húzta el az ellenzék azt a parla-
menti ülést, ahol igyekezett meg-
akadályozni, hogy elfogadják azt  
a jogszabálycsomagot, amelyről 
lapunk írt először, és azt is tartal-
mazza, hogy az államnak csak ak-
kor kell segítenie a rászorulóknak, 
ha mások nem tudtak.  4. oldal

Napelemes cégek  
százai mehetnek csődbe
„A háztartási méretű kiserőmű 
csak saját áramigény kielégítésé-
re létesíthető, a visszatáplálás le-
hetőségét „ideiglenesen felfüg-
gesztik” – áll a kormányrendelet-
ben. „A jövőben nem éri meg ház-
táji napelemet telepíteni” – mond-
ta lapunknak Kiss Ernő, a Magyar 
Napelem Napkollektor Szövetség 
elnöke október közepén, amikor 
kiderült a kabinet terve.  6. oldal
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Körbeér a tiltakozás
DEMONSTRÁCIÓ Sztrájk, polgári engedetlenség, élőláncok – ismét az 
oktatásért álltak ki az országban tanárok, diákok, szülők és szimpatizánsok.
NÉPSZAVA
Iskolások és szülők támogatásával 
újra sztrájkoltak és „engedetlen-
kedtek” a pedagógusok tegnap; eb-
ben a hónapban ez már a negyedik 
nagyszabású megmozdulás volt az 
oktatás jobbá tételéért. A munka-
beszüntetéshez több száz iskola 
több ezer pedagógusa csatlakozott 
szerte az országban.

A fővárosban már reggel 13 kilo-
méteres élőláncot formáltak, a til-
takozás méretét mutatja, hogy ha 
helyenként szellősen is, de körbe-
érte Budapest belvárosát az Egysé-
ges Diákfront diákszervezet akció-
ja. – Egy hónapja még nem nagyon 
hittem ebben az egészben, láttam 
én már dühös diákokat, akkor sem 
lett semmi. A tanárok meg, ugye, 
eleve nem pattogósak – fogalma-
zott lapunknak egy ötvenes közép-
iskolai oktató, József. Az október 
23-ai tüntetés óta viszont úgy látja: 
„ha most kitartóan tüntetünk és 
tényleg egyre többen leszünk, főleg 
vidéken végre, akkor talán elérhe-
tünk valamit.”

– Tarthatatlan a helyzet az ok-
tatásban – erről már egy kaposvári 
fiatal tiltakozó beszélt a Népszavá-
nak. Ott a Zrínyi két tanítási nyelvű 
iskola 20 pedagógusa nem vette fel 
a munkát az első két órában, este 

MINDSZENT – Nem tudunk sem-
mit, nem mondanak semmit! Azt 
sem tudjuk, mennünk kell-e innen, 
és ha igen, akkor mikor – így hábor-
gott a mindszenti idősotthon egyik 
lakója tegnap. Őt és 18 lakótársát he-
tek óta bizonytalanságban tartja a fi-
deszes városvezetés: először úgy volt, 
menniük kell, aztán lefújták a költö-
zést, jelenleg mégis úgy áll a helyzet, 
hogy csomagolhatnak. Most csak azt 
nem mondják meg, hogy mikor.

Nemcsak az eljárás, az indok is 
kifogásolható. Mindszent vezeté-
se először az „elhibázott brüsszeli 
szankciók” káros hatásaira hivat-
kozva költöztette volna el átmene-
tileg az öregeket. Aztán ellenzéki 
politikusra mutogattak. Többek úgy 
vélik, valójában a város nagy pénz-
ügyi bajban van, és most az energia-
krízisre hivatkozva szüntetnék meg 
az otthont. A fideszes polgármester 
legújabb álláspontja szerint a „csőd 
állapot” elkerülésén dolgoznak.

RIPORTUNK A 4. OLDALON

pedig Kaposváron is összejött egy 
több mint egy kilométeres élő-
lánc. De tiltakozás és sztrájk volt 
Szegedtől Debrecenen át Székes-
fehérvárig és Kőszegig számtalan 
településen. Budapesten, a Hősök 
terén este élőképet alkotva a tün-
tetések szimbólumát, felkiáltójelet 
formálták diákok.

A kormány tegnap – két hónap 
kihagyás után – újra egyeztetés-
re hívta a pedagógus-szakszerve-
zeteket, miközben ugyanaznap a 
tankerületek ismét jogellenes in-
tézkedésekkel, például rendkívüli 
tanrenddel próbálták ellehetetle-
níteni a tanárok sztrájkját.

REFLEKTOR A 2. ÉS A 3. OLDALON

AB: előnyben az orosz érdek

Tovább támadják az infrastruktúrát 

Bizonytalanságban 
tartott idősek

Parragh: Alap 
az olcsó magyar 
munkaerő
MINIMÁLBÉR Nem fogja támo-
gatni az uniós minimálbért a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK), mert az egy versenyké-
pességi előny elvesztését jelentené 
– jelentette ki Parragh László, az 
MKIK elnöke. „A versenyképes-
ségünk egyik alapja ma még min-
dig az olcsó munkaerő. Van, aki ki 
meri mondani, van, aki nem, de ez 
még mindig egy lényeges eleme. 
Változtatni kell rajta, tudjuk a re-
cepteket. De hogy bemenjünk egy 
olyan uniós rendszerbe, ahol nem 
mi mondjuk meg, hanem valaki 
más kívülről, hogy mekkora legyen 
a bér növekedése, a minimálbér, az 
számunka 2030-ig biztosan nem 
elfogadható” – mondta az elnök.

RÉSZLETEK A 6. OLDALON

A fideszes ve-
zetés először 
Brüsszelre 
hivatkozott, 
majd ellenzé-
ki politikust 
hibáztatott 
a kialakult 
helyzet  
miatt.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG A fi-
deszes főispánok után az Alkot-
mánybíróság is egyengette az utat 
az orosz mágnás, Ruszlan Rahim-
kulov angyalföldi társasházépítése 
előtt: tárgyalás nélkül elutasította 
azt a panaszt, amit a XIII. kerületi 
önkormányzat nyújtott be a pro-
jekt ellen.

DRÓNCSAPÁSOK Újabb orosz 
dróncsapások érték a kijevi ré-
gió energetikai hálózatát szerda 
éjjel, kulcsfontosságú létesítmé-
nyeket téve működésképtelenné. 
Kijevben és környékén emiatt 
meg kell hosszabbítani az üteme-
zett áramszüneteket. Az Ukrajna 
elleni különleges hadművelettel 
Oroszország „csak a létezéshez 
való jogát próbálja megvédeni” 
– hangoztatta Vlagyimir Putyin 
csütörtökön a Valdaj Klub rendez-

Budapest 
belvárosát 
körbeérte a  
13 kilométe-
res élőlánc, a 
Margit hídon 
is voltak tün-
tetők 

A helyi 
idősotthon 
18 lakója nem 
tudja, ma-
radhat vagy 
mennie kell

Angyalföld önkormányzata még 
tavaly novemberben nyújtott be 
alkotmányjogi panaszt a tervezett 
társasház építése miatt. Azért tette 
ezt, mert bár a helyi tervtanács túl-
zónak, környezetéhez nem illesz-
kedőnek, „lélektelennek” találta a 
projektet, a kormány rögtön nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházássá minősí-
tette a beruházást, így a kerület el-
utasítása többé nem jelentett aka-
dályt. A kormányhivatalok pedig 
végig asszisztáltak a beruházáshoz.

Az Alkotmánybíróság panasz 
befogadásáról döntő tanácsa arra 
is hivatkozott elutasításában: „Hi-
potetikus, jövőbeli, még be nem 
következett, potenciális sérelme-
ket fogalmaznak meg.” Cinikusan 
hozzátette: „Az Alkotmánybíróság 
kiemelt jelentőséget tulajdonít a 
megelőzés elsőbbségének.”

ÍRÁSUNK AZ 5. OLDALON

Putyin ismét 
azzal vádolta 
Ukrajnát, 
hogy „piszkos 
bomba” beve-
tésére készül

vényén, ahol ismét azzal vádolta 
Ukrajnát, hogy előkészületeket 
tett „piszkos bomba” bevetésére. 
Egyre nyilvánvalóbb, hogy az uk-
rán erők csak súlyos városi harcok 
árán foglalhatják vissza Herszont. 
Jelentések szerint az oroszok friss 
erőket vezényeltek a dél-ukrajnai 
régióközpontba, és ott többszörös 
védelmi vonalat alakítanak ki, mi-
közben folytatták a lakosság eva-
kuálását. 
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Ezen a telken 
építhet 
Ruszlan 
Rahimkulov 
327 lakásos 
társasházat



FEKETE NORBERT

– Azért vagyok itt, mert a közoktatás 
nem csak az általános és középiskolá-
kat jelenti, odáig el is kell jutni, ebben 
pedig az óvodáknak is nagy szerepük 
van – mondta a körúton demonstráló 
óvodapedagógus, Erzsébet csütörtök 
reggel. Szerinte most kell tenni va-
lamit, mert „tapintható” a kormány 
szándéka az oktatás leépítésére, és ez 
már az óvodákban is elkezdődik, mi-
vel „a megalázó fizetés miatt” nincs 
elég óvónő, ezért „ha belegebednek” 
sem jut annyi figyelem egy gyerek-
re, hogy eredményesen felkészítsék 
őket az általánosra.

Erzsébet kiállása is jelzi: hétről 
hétre egyre többen állnak be a tün-
tetők közé a pedagógusok alacsony 
bére, túlterheltsége, fenyegetése 
miatt tiltakozva, az oktatás javítását 
követelve. A tiltakozás méretét mu-
tatja, hogy ha helyenként szellősen 
is, de körbeérte Budapest belvárosát 
az Egységes Diákfront diákszervezet 
csütörtök reggeli élőlánca. A Petőfi 
hídtól a körúton, Margit hídon át a 
Déli pályaudvar mellett kígyózva, a 
Villányi úton ért össze a tiltakozók 
sora. Mint emlékezetes, az első őszi 
élőlánc még csak kettészelte a belvá-
rost, tegnap már körbe is ölelte azt. 
Az élőláncban jobbára középiskolai 
diákok és tanárok álltak, de egyete-
misták továbbá óvodákban, általános 
iskolákban dolgozók, szülők, szimpa-
tizánsok is tüntettek a főutak szélén. 
A több ezer gyereket és felnőttet ut-
cára hívó akció résztvevőinek támo-

gatóik is akadtak: a körúton rengeteg 
autós dudálva, integetve, ujjával V 
jelet formázva mutatta egyetértését, 
voltak akik kockás sálat vagy inget 

lobogtattak a kocsik leeresztett abla-
kán át. A Király utcánál voltak olyan 
percek, amikor tökéletes hangzavar 
alakult ki: egyszerre 10-20 autó du-
dált, villamosok csilingeltek, a tün-
tetők pedig sikítással és tapssal jutal-
mazták a kürtös szolidaritást.

– Én egy hónapja még nem nagyon 
hittem ebben az egészben, láttam én 
már dühös diákokat, akkor sem lett 
semmi. A tanárok meg, ugye, eleve 
nem pattogósak – utalt egy ötvenes 
középiskolai oktató, József az évek-
kel ezelőtti diáktüntetésekre. Szerin-
te azokban a demonstrációkban lát-
szólag „több volt a kraft”, de hamar 
elhaltak. Az október 23-ai tüntetés 
óta viszont úgy látja: „Ha most kitar-
tóan tüntetünk és tényleg egyre töb-
ben leszünk, főleg vidéken végre, ak-
kor talán elérhetünk valamit.” Arra a 
kérdésre, hogy mit érhetnek el, hosz-
szas gondolkodás után bizonytalanul 
széttárta karjait:

– A Fidesznek idomított, tudatlan, 
összeszerelő biorobotok kellenek, 
nem olyanok, mint akik itt vannak: 
gondolkodó, cselekvő, igazi polgárok 
– mondta a tanár, és lemondóan tet-
te hozzá: – És valaha a Fidesz volt a 
nagybetűs polgári párt, atyaég, mint-
ha egy másik világ lett volna!

Voltak, akik lelkesen demonstrál-
tak ugyan és szeretnének változást, 
de készülnek B tervvel is. Brigitta és 
Ákos az egyik pesti gimnáziumban 

VIDÉKI MEGMOZDULÁSOK 
– Minden reggel megőrülök, mire 
sikerül parkolót találnom, de most 
örülök, hogy ennyien itt vannak – 
mondta Lilla, miután elbúcsúzott 
a kislányától a kaposvári Zrínyi két 
tanítási nyelvű iskola kapujában. – 
Reméltem, hogy a szülők átérzik a 
tanárok gondját, és valahogy meg-
oldják, hogy a gyerekek otthon ma-
radhassanak az első két órában.

A keskeny utcában csütörtök 
délelőtt fél tíz után valóban olyan 
dugó alakult ki, mint más normá-
lis napokon két órával korábban, 
a tanítás kezdete előtt szokott, s 
még átellenben az ipari középis-
kola parkolója is megtelt autókkal. 
Az intézményben 20 pedagógus 
nem vette fel a munkát az első két 
órában, így csatlakozva az országos 
tiltakozáshoz.

– Teljesen egyetértek velük, 
tényleg tarthatatlan a helyzet 
az oktatásban – állt meg egy pil-
lanatra Kornél. – Nem is értem 
azokat a szülőket, akiknek iskolás 
a gyerekük, s azt hiszik, csak fize-

tésemelést akarnak a tanárok, hi-
szen mindennap szembesülünk a 
problémákkal évek óta. Év elején 
rendre kérik az osztályfőnöki órán, 
hogy hozzunk be időről időre vé-
cépapírt, papírtörlőt, fertőtlenítőt, 
zsebkendőt, fénymásolópapírt, sőt, 
ha egyszerre nagyobb tételt kell 
másolni, akkor meg szoktak kérni 
bennünket, hogy aki tud, otthon se-
gítsen be. Ha pedig elromlik valami 
az osztályban, akkor vagy valame-
lyik hozzáértő szülő szereli meg, 
vagy összedobjuk az árát a javítás-
nak, cserének.

Láthatóan tényleg mind többen 
értenek egyet a pedagógusok ak-
cióival, több szülő állította, hogy 
tavasszal, amikor legutóbb figyel-
meztető sztrájkot tartottak az is-
kolában, még a reggeli kezdésre 
bevitte a gyerekét, ezúttal azonban 
inkább már otthon tartotta.

– Mindkét gyerekem osztályá-
ban akadtak olyanok, akik a zárt 
szülői csoportban napokkal ezelőtt 
jelezték, reggel inkább hozzájuk vi-
gyék a gyerekeket, akik nem tudják 
megoldani, hogy otthon maradja-
nak – mondta Zsófi, egy alsós és egy 
felsős diák édesanyja.

– Három osztálytársára vigyáz-

tam a fiamnak, egyikük reggel hét 
óra után tíz perccel jött, mert a 
szülők fél nyolckor már dolgoztak 
– szólt közbe Anita. – A gyerekek 
nagyon élvezték, végre elegen vol-
tak a társasjátékozáshoz. Közben 
megreggeliztek, sőt, teljesen meg-
lepődtem, de a végén még a tör-
ténelemleckét is megbeszélték. A 

szüleikkel pedig megegyeztünk, 
hogy délután ötkor az élőláncnál 
találkozunk.

A somogyi megyeszékhelyen 
ugyanis az október közepi, több 
mint ezerfős szolidaritási séta után 
ezúttal élőláncot szerveztek a 67-es 
főút belvárosi szakasza mellé. Ezen 
végül több mint ezren gyűltek ösz-
sze - ez Budapesten arányaiban 
mintegy 35 ezer embert jelentene 
- és alkottak 1,1 kilométeres élőlán-
cot, amelyet az arra autozók közül 
sokan dudálással üdvözöltek.

A Pedagógusok Szakszervezete 
és a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete által csütörtökre 
meghirdetett országos tiltakozás-
hoz rengeteg településen csatla-
koztak. Szegeden több oktatási 
intézmény szervezett akciót, az 
összefogás jegyében általános isko-
lák, gimnáziumok, szakgimnáziu-
mok, egyetemi karok előtt tanárok 
közösen mondták el Arany János 
A walesi bárdok című balladáját és 
olvasták fel a tanárok petícióját.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON
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Ezrek voltak 
az utcákon,  
a tüntetőket 
sok autós 
dudálva 
biztosította 
szolidaritá-
sáról   

Sok kaposvári szülő csak a har-
madik órára vitte be gyerekét, így 
támogatták a tanárok sztrájkját

Tizenhárom kilométernyi 
tüntetés
ÖSSZEFOGÁS Budapest 
belvárosát körbevéve 
kígyózott a diákok, 
tanárok, szülők sokezres 
élőlánca: a pedagógusok 
megbecsüléséért és az 
oktatás rendbetételéért 
demonstráltak.

– Felháborodva hívott a lányom, 
hogy miközben élőláncot alkot-
tak a Széll Kálmán téren, a felet-
tük lévő lakások valamelyikéből 
nagyon büdös, olajos folyadékkal 
nyakon öntötték a közvetlenül 
mellette álló diákokat. Először azt 
hitték, benzin, vagy gázolaj, de 
vélhetően a használt étolajat zú-
dította rájuk egy „bátor hazafi” – 
mondta lapunknak egy budapesti 
édesanya, akinek lánya a Marczi-
bányi téri Kodály Zoltán Általános 
Iskola és Gimnázium érettségiző 
tanulója. A tizenéveseket érthe-
tően felzaklatták a történtek, úgy 
tudjuk, a jelen lévő szülők rendőrt 
hívtak és feljelentést tettek.

Hasonló eset fordult elő szep-
temberben Miskolcon, ahol a 
Herman Ottó Gimnázium elől vo-
nultak tiltakozó diákok, tanárok, 
óvónők és szimpatizáns szülők a 
tankerületi központhoz, hogy ott 
átadják petíciójukat. Eközben a 
diákokat egy Széchenyi úti eme-
letes ház egyik, magyar zászlóval 
fellobogózott lakásából vízzel lo-
csolta le egy férfi. A DK egyik helyi 
politikusa szégyenletes incidens-
nek nevezte a történteket, becsü-
letsértés és garázdaság vádjával 
feljelentést tett.  D. J.

 Szégyenletes incidensek

Felkiáltójel, élőlánc, demonstráció – országszerte

tizenegyedikesek, és azt mondták, 
„mindenképpen gondolkodnak” kül-
földi egyetemekben is. Indoklásuk 
így szólt: 

– Sok jóra nem lehet számítani 
egy olyan országban, ahol a hatalom 
nyomorban tartja, megfélemlíti a ta-
nárokat és az emberek többségének 
ez még tetszik is.

Ezzel együtt a lapunk által meg-
kérdezett tüntetők többsége opti-
mista volt, mert úgy látják, egyre 
többen vesznek részt a demonstrá-
ciókon, az erő pedig hat a Fideszre. 
Néhányan már azt is „a hatalom pu-
hulásaként” értelmezték, hogy már 
nem mernek kirúgni tanárokat, már 
csak fenyegetik őket. Más viszont 
arra hívta fel a figyelmet, hogy még 
több erőt kellene mutatni: 

– Főleg a nagyvárosokban gyű-
lünk, a falusi, kisvárosi iskolák zömé-
ben még mindig a fásultság és félelem 
a jellemző – állapította meg Márta és 
Kolos, akik két gyereket nevelnek. 
– Most az a kérdés, kitartunk-e addig, 
amíg vidékre is leszivárog a tömeges 
elégedetlenség, vagy megint előbb 
elfáradunk.

Erzsébet híd

Széchenyi lánchíd

Szab
adság

 híd
Hegyalja út

Budaörsi út

Krisztina körút

Üllői út

Rákóczi út

And
rás

sy 
út

Bajcsy-Zsilinszky út

DUNA

DUNA

Élőlánc Budapesten

Alkotás utca

Margit híd

Nagykörút

Petőfi híd

Villányi út

Bartók Béla út

Margit körút

Forrás: Egységes Diákfront-Grund/NÉPSZAVA-grafika
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Október 
eleje óta 
nem tudnak 
újabb peda-
góguselbo-
csátásokról, 
ami Törley 
Katalin 
szerint a 
szolidaritási 
akcióknak 
köszönhető.

NAGY 
ERZSÉBET:
Egyes tankerületi 
központokban 
továbbra is jogel-
lenes intézkedé-
sekkel próbálták 
ellehetetleníteni 
a tanárok mun-
kabeszüntetését

BEAVATKOZÁS

Élőlánc előtt 
gördülő tilta-
kozó: sokszor 
előkerült a ta-
nártüntetések 
szimbóluma,  
a kockás ing is
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„Diákok vagyunk, nem politikusok”
OKTATÁS Újra sztrájkoltak és „engedetlenkedtek” a tanárok több száz iskolában,  
a tanulók is támogatták őket. A kormány már tárgyalna a pedagógus-szakszervezetekkel.
JUHÁSZ DÁNIEL
Több hete tartó országos tiltakozási 
hullám, iskolai sztrájk, polgári en-
gedetlenségi akciók, több tízezer főt 
megmozgató demonstrációk után a 
kormány – két hónapnyi kihagyás 
után – újból egyeztetésre hívta a 
pedagógusok sztrájkbizottságát – 
erről Nagy Erzsébet, a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezetének 
(PDSZ) ügyvivője számolt be csü-
törtökön. Aznap, amikor ismét több 
száz iskolában több ezer pedagógus 
tiltakozott munkabeszüntetéssel 
országszerte, emellett 33 tankerü-
letben legalább 65 egyéb kiállást 
– élőláncokat, flashmobokat, tün-
tetéseket, szolidaritási akciókat – is 
tartottak.

Nagy Erzsébet elmondta, Maru-
zsa Zoltán köznevelési államtitkár 
november 7-én fogadja a PDSZ és a 
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 
közös sztrájkbizottságának képvi-
selőit, ezt megelőzően, november 
2-án pedig közoktatási vitanap is 
lesz a parlamentben – igaz, ezt nem 
a kormány, hanem a Momentum 
országgyűlési képviselői kezdemé-
nyezték.

A PDSZ ügyvivője a Népszavá-
nak azt is elmondta, annak elle-
nére, hogy a szakszervezetek által 
meghirdetett sztrájk törvényes til-
takozási forma, egyes tankerületi 
központokban továbbra is jogelle-
nes intézkedésekkel próbálták el-
lehetetleníteni, érzékelhetetlenné 
tenni a tanárok munkabeszünteté-
sét. Korábban többször előfordult, 
hogy a sztrájk napjára rendkívüli 
szünetet rendeltek el, ám Nagy Er-
zsébet szerint több tankerületben 
stratégiát váltottak, és szünet he-
lyett rendkívüli tanrendet írtak elő. 
Ez úgy nézett ki, hogy csütörtökön 
egyszerűen törölték a sztrájkoló ta-
nárok óráit, amiket a nem sztrájkoló 
pedagógusok tanóráira cseréltek fel 
– így „hivatalosan”, adminisztratív 
szempontból nem volt sztrájk az 
adott intézményben, mert a tan-
rend átszervezésével nem maradt el 
egyetlen óra sem.

Az érdekvédő ugyanakkor be-
számolt arról is, a PDSZ-hez ér-
kezett visszajelzések szerint sok 

helyen a diákok után már a szülők 
is arra biztatják a tanárokat, állja-
nak ki magukért, tanítványaikért, 
és a nehezítő körülmények ellené-
re is vegyenek részt a sztrájkban. 
Számos intézményben a szülők 
azzal is támogatták a pedagógu-
sok munkabeszüntetését, hogy 
csütörtökön nem küldték iskolába 
gyermekeiket. Az állami intézmé-
nyek mellett több egyházi iskola is 
csatlakozott a tiltakozáshoz az el-
múlt hetekben, tegnap a Budapest 
II. kerületi Szent Angéla Ferences 
Általános Iskola és Gimnázium 60 
tanára adott ki közös nyilatkozatot, 
egyebek mellett önálló oktatási mi-
nisztériumot, a Nemzeti alaptan-
terv újrafogalmazását, szabad tan-
könyvválasztást, a pedagógusbérek 
rendezését, a tanárhiány orvoslá-
sát követelve.

A törvényes sztrájk mellett or-
szágszerte több száz tanár polgári 
engedetlenség keretében tagadta 
meg a munkavégzést csütörtökön, 
mert az iskolai sztrájk szabályainak 
törvényi korlátozása miatt már nem 
hisznek a jogszerű munkabeszün-
tetés érdekérvényesítő erejében 
– erről Törley Katalin, a Tanítanék 
Mozgalom képviselője számolt be, 

akit szeptember végén rúgtak ki 
négy kollégájával együtt a VI. kerü-
leti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, 
miután többször is polgári enge-
detlenségben vett részt. Elmondta, 
hogy október eleje óta nem tudnak 
újabb pedagóguselbocsátásokról, 
ami szerinte a szolidaritási akciók-
nak, valamint azoknak a szülői és 
diákcsoportoknak köszönhető, akik 
megvédik a tiltakozókat.

Tanárok, diákok, szülők szer-
vezésében egy minden eddiginél 
nagyobb, több mint tíz kilométer 
hosszú élőláncos demonstráció 
is volt tegnap reggel Budapesten.  

Az egyik szervező diák, Pirint Ger-
gő az Egységes Diákfront (EDF) 
képviseletében arról tájékoztatta a 
sajtót az akció előtt, bár az EDF csak 
október közepén alakult, már nyolc 
városban jelen vannak, és eddig 
több mint 60 demonstrációt sike-
rült megszervezniük. Kormánypár-
ti politikusok és a propagandamé-
dia vádjaira reagálva azt mondta, 
tevékenységük nem pártpolitika, 
ők nem pártpolitikusok, csak diá-
kok, akik egyszerű érdekképviseleti 
munkát végeznek, saját és tanáraik 
érdekeiért harcolnak. Egyebek mel-
lett azt szeretnék elérni, hogy csök-
kenjen a pedagógusok és a tanulók 
iskolai terhelése, legyen nagyobb 
szabadsága az oktatási szereplők-
nek, például a tanároknak legyen 
beleszólásuk abba, milyen tanköny-
vekből szeretnének tanítani.

A tiltakozások folytatódnak: az 
újabb, egységes sztrájknapot kö-
vetően november 22-én, a magyar 
közoktatás napján is lesznek akci-
ók, november 26-ra pedig a Peda-
gógusok Szakszervezete hirdetett 
demonstrációt Budapesten a Kos-
suth térre, ahol egy valódi nemzeti 
konzultációt szeretnének tartani az 
oktatásról.

ismét összefogtak tanulók, tanárok és szülők
FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

A szomszédos Hódmezővásárhe-
lyen reggel a tiltakozók élőláncot 
alkottak a Kossuth téren. Székes-
fehérváron a Tóparti gimnázium 
tantestületének fele csatlakozott 
a sztrájkhoz az első három taní-
tási órában. Nagykanizsán közös 
akcióban tiltakozott kilenc iskola: 
a demonstrációban részt vevő ta-
nárok reggel elénekelték a Grund 
című dalt, majd petíciót írtak a 
jobb oktatási körülményekért.

Ajkán 21 tanár szüntette be a 
tanítást egy óra erejéig az Ajkai 
Gimnázium, Technikum, Szak-
képző Iskola, Általános Iskola, 
Sportiskola és Kollégiumban, Do-
rogon pedig a Zsigmondy Vilmos 
gimnázium sztrájkhoz csatlakozó 
tanárai 8 és fél 12 között nem ta-
nítottak. A debreceni Tóth Árpád 
Gimnáziumból 40 tanár csatlako-
zott a sztrájkhoz, a szolnoki Szé-
chenyi gimnáziumban pedig 23-
an, a tantestület közel kétharmada 
nem vette fel a munkát, s tiltako-

zott a diákokkal közösen, délután 
pedig az Egységes Diákfront szer-
vezett élőláncot.

Nyíregyházán a Zrínyi gimná-
zium tanárainak fele sztrájkolt, a 
tanulóknak pedig háromnegyede 
nem ment iskolába, míg Kisvár-
dán a Bessenyei gimnáziumban a 
diákok a sportpályán álltak össze 
a tiltakozás jelképét jelentő felki-
áltójeles körívvé, így mutatva ki, 
hogy szolidárisak tanáraikkal.

Vecsésen a Halmi telepi iskolá-
ban is a diákok – és persze szüleik 
– vitték a prímet: a több mint 420 
tanulóból csak alig 30 ment be az 
intézménybe, ahol 17 tanár lépett 
sztrájkba. Kőszegen a Jurisich 
gimnázium előtt több mint 200 
fős élőlánccal kezdődött a nap, a 
demonstrációhoz más iskolákból 
is csatlakoztak, ahogyan Dunake-
szin a Szent István iskola előtt is 
élőláncot alkottak szülők és ta-
nárok a tanítás megkezdése előtt. 
A Budapest melletti Pátyon az 
oktatási és nevelési intézmények 
dolgozói a pedagógustiltakozás 

szimbólumát, a felkiáltójelet al-
kotva álltak ki az oktatás jövőjéért, 
Ócsán a Bolyai gimnáziumban is 
megtagadták pedagógusok a mun-

kát, rengeteg diák pedig szolidari-
tásból nem ment iskolába.

Szentendrén két iskola előtt 
élőláncot alkottak a szülők és a 
 diákok, Monoron sétademonstrá-
cióval álltak ki a tanárok mellett. 
Zalahalápon a Csontváry iskola 
teljes tantestülete döntött úgy, 

hogy polgári engedetlenség ke-
retében nem veszi fel a munkát, 
gyerekfelügyeletet sem vállaltak, s 
a tiltakozáshoz csatlakozó szülők-
kel, gyerekekkel és támogatóikkal 
együtt élőláncot alkottak. A Heves 
megyei Ecséd iskolájában két ta-
nár kivételével az összes pedagó-
gus sztrájkolt, miközben a közel 
150 diák kétharmada nem ment 
be az intézménybe. Répcelakon a 
Móra Ferenc iskola 11 pedagógusa 
tagadta meg a munkát csütörtök 
reggel, Balatonkeresztúron szülők 
és tanárok együtt demonstráltak 
az iskola előtt. Nagyatádon kora 
este élőlánccal álltak ki a pedagó-
gusok és az oktatás megreformálá-
sa mellett, ezen a demonstráción 
több mint 300-an vettek részt.

Dunaújvárosban és Pilisvörös-
váron fáklyás felvonulást tartot-
tak, Győrben mécsesgyújtással 
jelezték a helyiek, hogy egyetérte-
nek a pedagógusok követeléseivel, 
s a kiskunhalasi Fő téren is ezért 
gyűltek össze a demonstrálók.

VAS ANDRÁS
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Dunakeszi tankerületi központja 
előtt is tüntettek tegnap

November 2. Parlamenti vitanap 
a közoktatásról.
November 7. Sztrájkbizottsági 
tárgyalás Maruzsa Zoltán közne-
velési államtitkárral.
November 18. Újabb egységes 
sztrájknap.
November 22. A magyar közok-
tatás napja, tiltakozásokkal.
November 26. Tüntetés a Parla-
mentnél.

Menetrend



PARLAMENTI MARATON Az 
obstrukció csak megakasztani tudja 
az állam szociális felelősségválla
lásának szűkre szabását, azonban 
javíthatja az ellenzék megítélését a 
politika iránt érdeklődők körében 
– hangsúlyozta Mikecz Dániel poli
tológus, a Republikon Intézet vezető 
kutatója lapunknak nyilatkozva.

A parlamenti munkában azt ne
vezik obstrukciónak, amikor az el
lenzék különféle módon hátráltatni 
igyekszik a döntéshozatalt. Az ellen
zéki pártok ezúttal felszólalások so
rával próbálták késleltetni, hogy a 
kétharmados fideszes többség elfo

gadja a kormány legújabb „salátatör
vényét”. A szerdán reggel 9 órakor 
kezdődött általános vita egész éjsza
ka, csütörtök reggel 7 óráig – össze
sen tehát 22 órán keresztül – tartott.

Ahogyan a Népszava elsőként 
megírta, ebben a jogszabálycsomag
ban szerepel az a nagy felháborodást 
kiváltó javaslat is, amely szerint a 
rászorulók esetében, akik önhibá
jukon kívül nem képesek megte
remteni szociális biztonságukat, az 
államnak csak akkor van feladata, 
ha már a hozzátartozók, az önkor
mányzat és a karitatív szervezetek 
sem tudtak segíteni.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társ
elnöke kijelentette: ez a „lex meg
döglesz”. A javaslat ugyanis arról 
szól, hogy „aki szegény, az dögöljön 
meg”. Kifogásolta azt is, hogy a kor
mány akkor nyújt be csaknem 200 
oldalas törvényjavaslatot társadal
mi egyeztetés nélkül, amikor éppen 
azt ígéri az EUnak, hogy minden 
törvényt társadalmi egyeztetésre 
bocsát. Más ellenzéki politikusok 
is keményen bírálták az indítványt. 
Ungár Péter, az LMP társelnöke 
például arra hívta fel a figyelmet: 
évek óta látható, hogy kivonul a szo
ciálpolitika területéről az állam, da
cára annak, hogy alapvető feladatai 
vannak ezen a téren.

Mikecz Dániel kérdésünkre kö
zölte: a 2022es választások után 
újra megindult az ellenzékiség lé
nyegéről szóló diskurzus, aminek 
fontos eleme a parlamentben vég
zett tevékenység értelme, hatékony
sága. A választások utáni tüntetési 
hullámok során – amilyenek a jelen
leg is folyó oktatási demonstrációk 

– felmerül a pártpolitikai ellenzék 
hitelessége: parlamenti munkájukat 
a politizáló közvélemény összeha
sonlítja a mozgalmi, tüntető politi
zálással, aktivizmussal.

A 2018as túlóratörvény elleni tün
tetések során az ellenzéki pártok 
parlamenti obstrukcióval, az elnö
ki pulpitus elfoglalásával emelték 
a tiltakozó hullám tétjét, vették át 
a kezdeményezést a kormánytól 
és erősítették hitelességüket a vá
lasztók felé – emlékeztetett Mikecz 
Dániel. Az ellenzéki képviselők kö
zel 24 órás vitája az állam szociális 
felelősségének témájában jelezheti 
az utcán tüntető és a tiltakozásokat 
szimpátiával követő közvélemény 
számára az áldozatvállalást és az 
elköteleződést. Mikecz Dániel sze
rint utóbbiakra szükség van ahhoz, 
hogy az ellenzék legalább megtart
sa a 2019es önkormányzati válasz
tás során elnyert pozíciókat. CZ. G.

BELFÖLD4  l  NÉPSZAVA
2022. október 28., péntek

Árulják a kúriájukat 
Rákay Philipék

Eladásra kínálják az egyik nagy 
ingatlanos oldalon a Balatonfel
vidéki Szent Györgyhegyen álló 
Tarányiprésházat 4 millió euróért, 
azaz csaknem 1,65 milliárd forintért 
– vette észre a 444.hu. Az ingatlan a 
fideszes Rákay Philip ( jelenleg fele
sége az egyik tulajdonos) és a ven
déglátós Szoják Miklós érdekeltsé
gébe tartozik. A présház, amelyet 
2020ban újítottak fel, vendéglátó
helyként működött, ám a hirdetés 
szerint „könnyedén visszaalakítha
tó családi kúriává, vagy céges ven
dégházzá”. Dupla keresztboltozatos 
pincéje 270 négyzetméteres, a kúri
ához egyhektárnyi, részben parko
sított terület is tartozik. NÉPSZAVA

Vétót lengetett be  
Orbán Balázs
Ha nem kapjuk meg az uniós hely
reállítási program pénzeit, akkor 
megvétózhatjuk azt az újabb közös 
adósságfelvételre épülő tervet, ami 
az energiaválság kezelésére szol
gálna – legalábbis a brit The Tele
graph szerint ezt lengette be Orbán 
Balázs, a miniszterelnök politikai 
igazgatója. A lap tudósítója számos 
kormánypárti politikust megszó
laltatott Budapesten, köztük Or
bán Balázst is, aki a jogállamisági 
viták miatt egyelőre visszatartott 
uniós pénzek ügyében – a HVG ál
tal idézett beszámolóban – azt fej
tegette: „Nagy örömmel venném, 
ha valaki el tudná magyarázni ne
kem, hogy miért kellene nekünk 
támogatni egy újabb közös projek
tet, ha nem kapjuk meg a pénzeket 
ebből a koronavírus miatti közös 
projektből”. NÉPSZAVA
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KÁROLY
fideszes polgár-
mester nemrég 
azt mondta 
lapunknak, hogy 
maradnak az 
idős emberek 
Mindszenten, 
szerdán már azt 
állította, „persze, 
hogy költöznek”

DÖNTÉS 

Az otthon 19 
lakójának biz-
tosan mennie 
kell, de még 
nem tudni, 
hogy mikor

A szerda reggel 9-kor kezdődött 
vita csütörtök reggel 7-ig tartott

Mikecz Dániel:  
Az ellenzék par-
lamenti „akciója” 
jelzés az utcán 
tüntetőknek is

Obstrukció a „lex megdöglesz” ellen

Ezerszeres 
fölényben a Kreml
PROPAGANDA Ha egy kormány 
ugyanazt a narratívát terjeszti a 
háborúról, mint az orosz propagan
daeszközök, akkor az a szankciók 
szellemének világos megsértése – 
hangzott el csütörtökön az Európai 
Parlament illetékes szakbizottságá
ban, amelyben az EU demokratikus 
folyamataiba történő orosz beavat
kozás magyarországi eseteiről is 
meghallgatást tartottak. A meghí
vott előadó, Krekó Péter, a Political 
Capital ügyvezető igazgatója arról 
beszélt, hogy az Orbánkormány 
„döglött lovon lovagol”, amikor Pu
tyinhoz igazodik, Magyarország sem 
gazdaságilag, sem politikailag nem 
profitál a szoros kapcsolatrend
szerből. Jakub Kalensky, a hibrid 
fenyegetések elleni küzdelem euró
pai központjának vezető elemzője 
egy felmérést idézett, amely szerint 
Ausztria, Csehország és Magyaror
szág az orosz beavatkozásnak leg
inkább kitett európai uniós tagálla
mok. Mindkét kutató azt ajánlotta 
az európai döntéshozóknak, hogy 
támogassák a szabad médiát és a 
tényfeltáró újságírást a dezinformá
ció leleplezésére és visszaverésére. 
Kalensky szerint az orosz állam 
ezerszer annyit, nagyjából 1,5 mil
liárd dollárt költ propagandájának 
külföldi terjesztésére, mint ameny
nyit az Európai Unió fordít a hamis 
hírekkel szembeni védekezésre.

HALMAI KATALIN (BRÜSSZEL)

„Az öregeket szívatják”
MINDSZENT A jelek szerint nem a brüsszeli szankciók vagy az ellenzék, 
hanem a fideszes vezetésű város csődközeli helyzete miatt kerültek 
bizonytalan helyzetbe a helyi idősotthon lakói.
KRÁLIK EMESE

– Nem tudunk semmit, nem mon
danak semmit! Azt sem tudjuk, 
mennünk kelle innen, és ha igen, 
akkor mikor – így háborgott tegnap 
a CsongrádCsanád megyei Mind
szent idősotthonának egyik lakója. 
Kétségbeesése érthető: őt és 18 la
kótársát hetek óta bizonytalanság
ban tartják, meddig maradhatnak 
itt. A fejetlenségről sokat elárul az: 
a fideszes többségű városvezetés 
először azt mondta, november 1től 
kell másik intézménybe költözniük 
átmenetileg, aztán úgy volt, mégse 
kell menniük, most viszont a testü
let megerősítette korábbi döntését, 
ami szerint az időseknek csoma
golniuk kell – valamikor. Arra a 
kérdésünkre ugyanis nem tudtak 
válaszolni, hogy mikor kell költöz
niük az otthon lakóinak. 

– Az öregeket szívatják – összeg
zett egy másik idős férfi az otthon 
közelében.

Az intézményben élők helyzete 
– mint arról többször írtunk már 
– szeptember végén vált bizony
talanná. A fideszes városvezetés 
az Oroszország elleni „elhibázott 
brüsszeli szankciók” káros ha
tásaira hivatkozva bejelentette: 
az otthon lakóit átmenetileg egy 
hódmezővásárhelyi intézmény
be költöztetik, hogy spóroljanak 
az rezsiszámlán. A döntést sokan 
ellenezték a városban. Különösen 
azért, mert mindössze 3,5 millió 
forintot spórolna a költöztetéssel 
a város, amely 3 milliárd forintból 
gazdálkodik. Emiatt többen is azt 
mondták: az idősotthon ügye csak a 
jéghegy csúcsa, a város nagy pénz
ügyi bajban van, és most az ener
giakrízisre hivatkozva szüntetnék 
meg az otthont.

Ami biztos: míg a 3,5 milliós spó
rolás életbe vágóvá vált a városve
zetés számára, az nem zavarta őket 
eddig, hogy Mindszent évek óta 
jelentős, több tízmilliós adósságot 

Mindössze 
3,5 millió 
forintot spó-
rolna a köl-
töztetéssel a 
város, amely 
3 milliárd 
forintból 
gazdálkodik.

görget maga előtt, ennyivel tarto
zik annak a társulásnak, amelyhez 
az idősotthon is tartozik. Ebben a 
társulásban tag Hódmezővásárhely 
is, amelynek polgármestere az el
lenzéki MárkiZay Péter. Ennek az 
ügy szempontjából azért van jelen
tősége, mert Zsótér Károly, Mind
szent fideszes polgármestere – ta
lán a tiltakozások miatt – később 
már nem a brüsszeli szankciókkal 
indokolta a költöztetést, hanem azt 
mondta: MárkiZay rendelte el azt. 
MárkiZay ezt tagadta. Mindezek 
után több mint százan tüntettek az 
otthon bezárása ellen és akkor Zsó
tér Károly lapunknak azt mondta: 
maradnak november 1. után az idős 
emberek Mindszenten. Ehhez ké
pest szerdán a mindszenti testület 
másként döntött: elutasították azt 
a képviselői indítványt, amely visz
szavonta volna az otthon bezárá
sát elrendelő határozatot. Zsótér 

Károly az ülés napján annyit felelt 
munkatársunk kérdésére, hogy köl
tözneke az idősek: „Persze, hogy 
költöznek.” Később kérdésünkre 
írásban annyit árult el: még tárgyal
nak arról, hogy mikor kell költözni
ük az időseknek.

A városban az ügy kirobbanása 
óta többen is úgy vélték, sokkal na
gyobb a pénzügyi baj a városban an
nál, mint ahogyan azt bevallják. Ezt 
a feltevést erősítette, hogy szerdán 
a városban járt Gémes László, a me
gyei közgyűlés fideszes elnöke, aki 
a Facebookoldalára azt írta ki: „A 
megye minden segítséget megad a 
városnak, de addig fent kell tartani 
a folyamatos működést!” Zsótér Ká
roly pedig lapunknak tegnap már azt 
írta: az önkormányzat „annak érde
kében, hogy biztosítsa a folyamatos 
működést és elkerülje a csődállapo
tot, költségracionalizálási intézke
déseket dolgozott ki és hajt végre.”
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GYÁSZ 2022. október 26-án, éle-
tének 74. évében elhunyt dr. For-
gács Imre közigazgatási szakem-
ber, a Bajnai-kormány igazságügyi 
és rendészeti minisztere. Mind-
össze ebből az egy mondatból 
áll a család által megfogalmazott 
gyászhír. Ami emögött van, s talán 
nem vagyok indiszkrét, ha leírom: 
Imrét egy közelmúltban diagnosz-
tizált betegség tragikus hirtelen-
séggel elragadta. Szeptember első 
napjaiban hívott fel, ekkor be-
széltünk utoljára, elnézést kért, 
mondván, kórházi kezelésre szo-

rul, így ne számítsak az októberi s 
esetleg a novemberi Szép Szóban 
az írására. Minden hónap első 
szombatján az ő cikkével indult 
ugyanis a Népszava hét végi mel-
léklete, írásai a 2000-es évek kö-
zepétől jelentek meg lapunkban, 
havi rendszerességgel pedig 2016 
óta publikált a Szép Szóban. Ak-
kor is megtisztelt minket, amikor 
a lap nagyon nehéz helyzetben 
volt, honoráriumot viszont soha-
sem fogadott el. Ez a szerénység, 
visszafogottság jellemezte írásai 
hangnemét is, pedig igen lesújtó 

véleménye volt a jelenlegi hazai 
és európai közállapotokról, amit 
nem is rejtegetett. A (nemzetkö-
zi) jogi és politikatudományi kér-
désekben rendkívül tájékozott, 
naprakész volt, ám az átlagolva-
sók számára is érthetően fogal-
mazott; talán nem véletlenül, 
hiszen közéleti szerepvállalásai 
mellett – nem csak miniszterként, 
közigazgatási hivatalvezetőként 
is dolgozott – évtizedekig tanított 
az ELTE-n, a Károli Egyetemen 
és több más felsőoktatási intéz-
ményben. Elkötelezett baloldali-

ként tagja lett annak a munkacso-
portnak, amely a közös ellenzék 
megbízásából „leváltani” készült 
az egypárti Alaptörvényt, bár 
némi pesszimizmussal figyelte a 
hazai közéletet. Nem úgy az eu-
rópai ügyeket, amelyek az utolsó 
évei írásainak állandó témáját ad-
ták. Meggyőződéses européerként 
érzékenyen érintette a populiz-
mus és a szélsőségek térnyerése, 
úgy vélte, Magyarországnak csak 
egy prosperáló Európai Unióban 
lehet jövője.

Bár a két őszi Szép Szó-anyagát 

lemondta, a decemberi cikkét már 
tervezgette. Ám ez az írás most 
már sosem készül el.

SIMON ZOLTÁN

SZALAI ANNA
Angyalföld önkormányzata még 
tavaly novemberben nyújtott be 
alkotmányjogi panaszt a Népfür-
dő utca–Dagály utca–Jakab József 
utca–Bodor utca által határolt te-
rületre tervezett társasház építé-
se miatt. Az ingatlan egyik felére 
sportcsarnokot építene az Erdért 
Sportegyesület, míg a Népfürdő 
utcai részre az APR Bodor Projekt 
Ingatlanhasznosító Kft. húzna fel 
egy brutális méretű lakóépületet. 
Ahogy arról elsőként beszámol-
tunk, a bemutatott koncepcióter-
vet a kerületi tervtanács túlzónak, 
környezetéhez nem illeszkedőnek, 
„lélektelennek” találta és nem tá-
mogatta. A hatályos jogszabályok 
szerint így a terv nem valósulha-
tott volna meg. 

Csakhogy a kormány az eluta-
sító döntés után meglehetősen 
nagy gyorsasággal nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelen-
tőségű beruházássá minősítette a 
beruházást, így a kerület elutasí-
tása többé nem jelentett akadályt. 
Ráadásul a kormányrendelet még 
a korábbinál is eltúlzottabb be-
építést tett lehetővé a kötelező 
zöldterület méretének csökkenté-
sével. A kerület teljesen szakmai-
atlannak tartotta a döntést, amely 
semmibe veszi a környéken élő-
ket, és csak a befektetői érdekek 
kiszolgálására, a profit maximali-
zálására alkalmas.

Az Alkotmánybíróság (AB) pa-
nasz befogadásáról döntő taná-
csának október 25-én kelt végzése 
szerint a beruházás nem sérti az 
egészséges környezethez való jo-
got, mivel az Alaptörvény egyrészt 
csak „a visszalépést tiltja a kör-
nyezetvédelem egyszer már elért 
védelmi színvonalától”, másrészt 
ez az alapjog természeténél fogva 
csak az embereket illeti meg, jogi 
személyt, jelen esetben az önkor-
mányzatot nem. Ráadásul, mint 
írják, „hipotetikus, jövőbeli, még 
be nem következett, potenciá-
lis sérelmeket fogalmaznak meg 
az általánosság szintjén”. Majd 
meglehetősen cinikusan még hoz-

záteszik: „az Alkotmánybíróság 
kiemelt jelentőséget tulajdonít a 
megelőzés elsőbbségének”.

A 12 ezer négyzetméteres telek-
re összesen 327 lakás épül nettó 
(tehát a falak alatti terület nélkül) 
több mint 16 ezer négyzetméte-
ren. A beépítés mértéke ennél is 
nagyobb lesz, mivel külön beruhá-
zásként a telek másik részén egy 
másik cég egy sportcsarnokot is 
felhúz. A legmagasabb pontján 29 
méteres társasház 4-6-8 emeletes 
lesz. A Bodor utcai, alacsonyabb 
épületrész tetején zöldtetőt alakí-
tanak ki. A lakások átlag 50 négy-
zetméteres alapterületűek lesz-
nek, de az otthonok csaknem fele 

nem lesz nagyobb 35, illetve 45 
négyzetméteresnél. A földszinten 
6 üzlethelyiséget is kialakítanak 
ezer négyzetméteren, és összesen 
420 férőhelyes parkoló létesül.

Az Alkotmánybíróság leszögezi, 
„Magyarország független, demok-
ratikus jogállam”, így természe-
tes személyek és szervezetek is 
fordulhatnak hozzá, de „a jogálla-
miság elve nem minősül Alaptör-
vényben elismert jognak, így nem 
alapozható rá alkotmányjogi pa-
nasz”. Angyalföld önkormányzata 
hiába érvelt azzal, hogy a kormány 
egy meghatározott ingatlanra a 
kerületi építési szabályzattól elté-
rő beépítési paramétereket állapí-

tott meg, a normatív szabályozás-
ba beleavatkozva egyedi döntést 
hozott és megsértette rendeletal-
kotási hatáskörét.

Az Alkotmánybíróság érvelé-
sében többször is visszaköszön a 
megkérdezett Gulyás Gergely kan-
celláriaminiszter válaszában olvas-
ható értelmezés. A Miniszterelnök-
ség többek között azzal érvel, hogy 
a kiemelt kormányberuházássá 
nyilvánítás törvényi felhatalmazá-
son alapuló végrehajtási jogszabály, 
így nem sérti a jogállamiságot. Mint 
írják: Európában sem példa nélküli, 
egy vasútépítés kapcsán a német al-
kotmánybíróság is arra jutott, hogy 
az építésügyi szabályoktól való 
eltérés nem sérti a német alaptör-
vényt. De ne feledjük, ez egy társas-
ház, amelyből a köznek – ellentét-
ben egy új vasútvonal kiépítésével 
– semmiféle előnye nem származik. 
Gulyásék szerint a kerület „nem 
mutatta be, hogy milyen közvetlen 
jogsérelem érte egy olyan beruhá-
zás kapcsán, amely még meg sem 
valósult”. A Miniszterelnökség még 
azt is hozzáteszi, hogy a rendelet 
nem helyettesíti a hatósági engedé-
lyezési eljárást. Valóban. De nem is 
kell. Erről már korábban gondosko-
dott a kabinet.

A kormány által kinevezett és 
a választások után hivatalukban 
újra megerősített két fideszes – 
Sára Botond és Tarnai Richárd – 
főispán vezette kormányhivatalok 
ugyanis időközben meghozták a 
megfelelő döntést. A Pest Megyei 
Kormányhivatal március végén 
úgy határozott, hogy a 327 laká-
sos társasház létesítésének nincs 
jelentős környezeti hatása, ezért 
felmentést adott a környezeti ha-
tásvizsgálat elkészítése alól. Ezzel 
megnyílt az út az építési engedély 
kiadása előtt. Az erre vonatkozó 
kérelem kiemelt beruházásként a 
NER számára megbízható Kosztyu 
Anikó osztályvezető asztalán kö-
tött ki, aki az illő kivárás után meg-
adta az építési engedélyt. Így nincs 
már akadály, hatósági döntéssel 
nyílt meg az út Ruszlan Rahim-
kulov orosz milliárdos cégének an-
gyalföldi projektje előtt.

BELFÖLD NÉPSZAVA
2022. október 28., péntek   l  5
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Szinte min-
dent beépí-
tenek, hiába 
nem akarja 
ezt a kerület. 
A fideszes 
főispánok 
után most 
az Alkot-
mánybíróság 
egyengette az 
utat a projekt 
előtt

1949–2022

HIRDETÉS

Félreugrott az Alkotmánybíróság
BERUHÁZÁS Tárgyalás nélkül elutasította az AB azt a panaszt, amit a XIII. kerületi önkormányzat 
nyújtott be az orosz mágnás, Ruszlan Rahimkulov angyalföldi társasházépítése miatt.

Az AB sze-
rint „a jogál-
lamiság elve 
nem minősül 
Alaptörvény-
ben elismert 
jognak, így 
nem alapoz-
ható rá al-
kotmányjogi 
panasz”.

Búcsú Forgács Imrétől



visszatáplálást akkor teszik ismét 
lehetővé, ha a remélt EU-támoga-
tásból felújítják a hálózatot. Szak-
értők szerint az érvelés rendkívül 
ingatag lábakon áll. Részint, az 
Európai Bizottság és az Orbán-kor-
mány közötti, éles politikai ellenté-
tek miatt a támogatások beérkezte 
kérdéses. Másrészt még hozzávető-
legesen sem tisztázták, meddig és 
milyen beruházásokat terveznek. 
De e tekintetben kevéssé ad okot 
bizakodásra, hogy az évtizedek óta 
sürgetett átalakítások elmaradása 
tárgyában a kabinet saját felelős-
ségét kevéssé domborítja ki. Kiss 
Ernő ráadásul már azt az alapfelte-

vést is valótlannak tartja, miszerint 
a jelenlegi áramhálózat ne lenne 
képes további napelemek terme-
lésének befogadására. Bár azt elis-
merte, hogy a kormánytervekben 
2030-ra várt 6 ezer megawattnyi 
(MW) napelem helyett a jelenleg 
3 ezer MW-s szint jövőre – a már 
kiadott engedélyek alapján – akár 
8 ezer MW-ra is ugorhat, a kabi-
net 2040-re már 12 ezer MW-tal 
számolt, ami szintén megalapozott 
tervezést feltételez. Az MNNSZ 
szerint az intézkedés napelemes 
cégek százait dönti csődbe, aminek 
nyomán munkavállalók ezrei ke-
rülhetnek utcára.

GAZDASÁG6  l  NÉPSZAVA
2022. október 28., péntek

€/HUF
409,09  +0,09%

$/HUF
410,10  +1,13%

CHF/HUF
413,93  +0,64%

Tovább emelkedett  
a munkanélküliség

A munkanélküliségi ráta 3,8 
százalékra, a munkanélküliek 
száma 185 ezer főre nőtt szep-
temberben a KSH friss adatai 
szerint. Júniusban még 3,3 szá-
zalékon állt a ráta, és 160 ezren 
voltak állás nélkül. A számok 
alapján csökken a foglalkozta-
totti létszám, miközben nő az 
aktivitás. Ez alapvetően azt je-
lezné, hogy miközben elkezdő-
dött a fokozatos munkaerőpiaci 
leépítés, többen döntenek úgy, 
hogy visszatérnek a munkaerő-
piacra aktív munkakeresőként 
– mutatott rá Virovácz Péter, 
az ING vezető elemzője. A nyári 
csúcsot követően megkezdődött 
a foglalkoztatás lemorzsolódá-
sa. Egyre több vállalat a leépí-
tésben látja a megoldást, mi-
közben egyre kevésbé tudják az 
emelkedő költségeket az áraik-
ban érvényesíteni. NÉPSZAVA

Kamatot emelt  
az EKB
A várakozásoknak megfelelően 
0,75 százalékponttal, 2 száza-
lékra emelte alapkamatát az eu-
rózóna jegybankja, az Európai 
Központi Bank (EKB). (Össze-
hasonlításul: az MNB irányadó 
kamata 18 százalék.) Az EKB 
a kamatemelést az eurózónás 
inflációval indokolta, a drágulás 
mértéke szeptemberben a devi-
zaövezetben elérte a 9,9 száza-
lékot. NÉPSZAVA

Uniós vizsgálat egy 
kormánydöntés miatt

Az Európai Bizottság vizsgála-
tot indított annak kiderítésére, 
hogy az Észak-Magyarországon 
tervezett új gépjárműalkat-
rész-gyár építéséhez a magyar 
kormány által nyújtott támoga-
tás összhangban van-e az uniós 
szabályokkal. A kormány 17,8 
milliárd forintos támogatást 
akar nyújtani a Rubin NewCo 
Kft. részére – ez a beruházás 
32 százaléka. A brüsszeli tes-
tületnek kétségei vannak azzal 
kapcsolatban, hogy indokolt-e a 
beruházás ilyen mértékű támo-
gatása. MTI

LAPSZÉL

RÉSZVÉNYEK

BUX
40 809,2  +0,63%
Mol
2472 Ft  +0,32%
MTelekom
299,5 Ft  +1,53%
OTP
8948 Ft  +0,54%
Richter
8150 Ft  +1,12%
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Napelemhajrá

Parragh: alap az olcsó munkaerő

MEGSZORÍTÁS A háztáji rendszerek tervezői mindössze két 
munkanapig élhetnek a megtérülést biztosító nyilatkozattal.
MARNITZ ISTVÁN
Szerda este megjelent a napelemes 
szakma által feszülten várt, a jö-
vőben telepítendő háztáji panelek 
hálózati visszatáplálási lehetősé-
gének „ideiglenes” felfüggesztésé-
ről szóló kormányrendelet. Az irat 
különösebb meglepetést nem hoz 
az elsőként az október 13-i kor-
mányinfón bejelentett, a háztáji 
napelem-telepítést sokak szerint 
ellehetetlenítő elképzelés kapcsán. 
Önmagában ugyanakkor visszás-
ságként hat, hogy az október 26-án 
este megjelent módosítás a jövőbe-
ni rendszereik hálózati visszatáp-
lálási lehetőségét igénylők számára 
mindössze két munkanapot biz-
tosít ebbéli igényeik bejelentésé-
re, végső határidőként a hétvégét 
követő, október 31-i pihenőnapot 
megjelölve. Igaz, ezt az időpontot 
Gulyás Gergely kancelláriaminisz-
ter, kérdésre, már az október 22-i,  
kormányinfón megszellőztette. 
Mindazonáltal, annak ellenére, 
hogy a hivatkozható részletszabá-
lyok megjelentetését e hét hétfőre 
ígérte, azokat csak szerda este hir-
dették ki. A változatlanság viszont 
arra utal, hogy a szakma az elmúlt 
hetek során hasztalan érvelt a szi-
gorítás ellen.

A friss rendelet szerint mostan-
tól „háztartási méretű kiserőmű” 
csak saját áramigény kielégítésére 
létesíthető; ennek értelmében a 
visszatáplálás lehetőségét „ideig-
lenesen felfüggesztik”. Az október 
31. előtti igénybejelentések alapján 
megvalósított fejlesztések ugyan-
akkor még élhetnek a lehetőséggel. 
Ilyenek a hálózati cég ügyfélszol-
gálatán vagy internetes felületén 
megtett nyilatkozatok. A joggal 
azok is élhetnek, akik bizonyítha-
tóan a szolgáltató miatt maradtak 
le. A felfüggesztést a közműhivatal 
javaslatára a technológiai és ipari 
miniszter szüntetheti meg.

A hálózati visszatáplálás révén 
a napelem épp fölösleges áram-
termelését a „hálózat” befogadja 
és megvásárolja. Ez a bevétel nem 
csak a háztáji napelemrendszerek 
megtérülését biztosította, de így 
fizikai értelemben is hasznosult a 
napelem által megtermelt minden 

MINIMÁLBÉR Nem fogja támo-
gatni az uniós minimálbért a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK), mert az egy versenyké-
pességi előny elvesztését jelentené 
– jelentette ki Parragh László, az 
MKIK elnöke a Munkástanácsok 
által a minimálbér aktuális kérdé-
seiről szervezett csütörtöki kon-
ferencián. „A versenyképességünk 
egyik alapja ma még mindig az 
olcsó munkaerő. Van, aki ki meri 
mondani, van, aki nem, de ez még 
mindig egy lényeges eleme. Változ-
tatni kell rajta, tudjuk a recepteket. 
De hogy bemenjünk egy olyan uni-
ós rendszerbe, ahol nem mi mond-
juk meg mint szakszervezetek, 
mint munkaadók, hanem valaki 
más, kívülről, hogy mekkora legyen 
a bér növekedése, a minimálbér, az 
számunka 2030-ig, amíg az uniós 
átlagot el nem érjük, biztosan nem 
elfogadható” – fogalmazott az Or-
bán Viktor egyik fő tanácsadója-
ként is ismert kamarai elnök.

E gondolatmenetnek némi-
leg ellentmondva Parragh László 
ugyanakkor arról is beszélt, hogy 
a képzett munkaerő mobil, és nem 
szabad figyelmen kívül hagyni a 
határon átívelő munkaerőmozgást. 
Ma már nem mi hozzuk be az ol-
csó szlovák munkaerőt, hanem az 

olcsó magyar munkaerő megy ki 
Szlovákiába. Romániában, főleg a 
Partiumban ma már a munkaerő 
ára magasabb, mint nálunk Ke-
let-Magyarországon – hívta fel a 
figyelmet az MKIK elnöke.

Az Európai Parlament nemrég 
fogadta el az uniós minimálbérről 
szóló irányelvet, amelynek lényege, 
hogy a tagállamoknak a helyi költ-
ségeket és bérszinteket figyelembe 

véve garantálniuk kell a tisztességes 
megélhetést biztosító minimálbért. 
Konkrét összeget nem határoz meg 
az irányelv – annak megállapítása 
továbbra is tagállami hatáskör –, 
csak egy keretrendszert. Viszonyí-
tási alap lehet például a bruttó me-
diánbér 60, vagy a bruttó átlagbér 
50 százaléka. Augusztusban a brut-
tó átlagbér 497 200, a bruttó medi-
ánbér pedig 402 200 forint volt. Ez 
alapján a minimálbérnek 241–248 
ezer forint körül kellene lennie. Je-
lenleg a bruttó minimálbér azonban 
csak 200 ezer forint. Ez a jelenlegi 
410 forintos euróárfolyam mellett 
488 eurót ér, amivel már csak Bul-
gáriát előzzük az Unióban. 

Parragh László szerint azonban 
Magyarországon az elmúlt évek-
ben lényegesen gyorsabban nőt-
tek a bérek, mint a hatékonyság 
vagy a termelékenység, ezt pedig 
nem bírja sokáig egy gazdaság. Ha 
a béremelések költségét nem tud-
ják kitermelni a cégek, elbocsát-

ják a dolgozókat. Azt is közölte: az 
adórendszer „lényegi cölöpjeinek 
megváltoztatását” nem támogat-
ják, így nem értenek egyet azzal, 
hogy a minimálbér adómentes 
legyen. Kiemelte azt a „szomorú 
közgazdasági összefüggést” is, mi-
szerint inflációcsökkenés akkor 
van, ha csökken a kereslet. Szerinte 
ezért „nehéz azt feltételezni, hogy a 
keresletet, azaz a béreket és a jutta-
tásokat tovább nyomjuk fölfelé, és 
egyébként csökkentjük az infláci-
ót”. Ez meg fogja nehezíteni a tár-
gyalásokat – vetítette előre.

A jövő évi minimálbérekről ed-
dig két alkalommal egyeztettek 
a munkaadói és a munkavállalói 
szervezetek. Az emelés mértéké-
ről még nem esett szó – mondta 
Palkovics Imre, a Munkástanácsok 
elnöke. Hangsúlyozta: abból nem 
engednek, hogy a létminimum 
szintjét elérje a nettó minimálbér, 
és a legkisebb bérek reálértékét is 
szeretnék megőrizni. V. A. D.

kilowattóra áram. A jövőben kiala-
kítandó rendszerek hálózati vissza-
táplálási lehetőségének megszünte-
tésével ugyanakkor nemcsak hogy 
„elvész” a háztartás által az adott 
pillanatban nem igényelt, megúju-
ló-alapú villamos energia, de eme 
bevétel híján a jövőben egyszerűen 
nem éri meg háztáji napelemet te-
lepíteni – fogalmazott lapunknak 
a kormánybejelentés október kö-
zepi napján Kiss Ernő, a Magyar 
Napelem Napkollektor Szövetség 
(MNNSZ) elnöke. Bár Gulyás Ger-
gely az így „szigetüzeművé” váló 
napelemesek számára akkumu-
látor közbeiktatását javasolta, az 

erre alkalmas, legolcsóbb egységek 
többmilliós költsége miatt a nape-
lem-telepítés a jövőben túl drágává 
válik – tette hozzá. (Szakértők fel-
hívják a figyelmet, hogy a döntéssel 
a jövőbeni nap elemes háztartások 
hálózati kapcsolatát nem szünte-
ti meg, ám az csak áramvásárlásra 
lesz használható.)

A kormány a lépést azzal indo-
kolja, hogy a közcélú hálózat jelen 
állapotában elért az elmúlt évek 
során robbanásszerű bővülést mu-
tató, váltakozó termelésű napele-
mek befogadási képességének ha-
táráig. A felelősséget e tekintetben 
is Brüsszelre hárítják, mondván: a 

A 10 kilovolt
amperes 
háztartási 
kiserőművek 
műszaki 
tervét 3 mun
kanap alatt 
elbírálják

HATÉKONYSÁG

Parragh László: 
Ma már az olcsó 
magyar munkaerő 
megy ki Szlovákiá-
ba, Romániába
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KISS ERNŐ: 
A jövőben 
 egyszerűen  
nem éri meg 
háztáji napele-
met  telepíteni

8 
ezer 
megawattra 
ugorhat már 
jövőre a hazai 
napelem-
kapacitás
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Sunak tory egységet kovácsol 
KABINET Az államtitkári és miniszterhelyettesi kinevezésekkel folytatta csütörtökön  
az elődeitől megörökölt kormány átalakítását a két napja kinevezett új brit miniszterelnök.
R. HAHN VERONIKA
LONDON

Az első nyilatkozatai alapján a Kon-
zervatív Párt egységének, stabilitá-
sának és tisztességének helyreállí-
tására törekvő Rishi Sunak jelentős 
gesztusokat tett a széthúzó, az el-
múlt hónapokban látszólag saját 
sírját ásó toryk minden szárnya felé. 
Ellentétben elődjével, Liz Truss-
szal – akinek kormányzása a híres-
sé vált mém szerint rövidebb ideig 
tartott, mint egy fejes saláta frisses-
sége – a szigetország első hindu és 
1812 óta legfiatalabb vezetője nem 
csak saját hívei közül szemezgetett. 
A legmagasabb pozíciókba is rakott 
volt Boris Johnson- és Truss-híve-
ket, például James Cleverley kül-
ügyminisztert, sőt Thérèse Coffey, 
a volt miniszterelnök legközelebbi 
bizalmasa megkapta a környezetvé-
delmi portfóliót. Bölcsen nem moz-
dította el a nem egészen két héttel 
korábban hivatalba lépett pénzügy-
minisztert, Jeremy Huntot sem, 
akinek – a végzetesnek bizonyult 
Truss-féle minibüdzsé legtöbb ele-
mének visszavonásával – néhány 
nap alatt sikerült megnyugtatnia a 
háborgó piacokat.

A tory jobboldalnak nyújtott 
olajág ugyanakkor problémásnak 
bizonyult. A hat nappal korábban 
lemondott Suella Braverman bel-
ügyminiszter rehabilitációja válto-
zatlanul vita tárgya. A szintén indiai 
gyökerekkel rendelkező politikus 
súlyos biztonsági hibát követett el 
egy szigorúan bizalmas, a bevándor-
lási politika reformájával foglalkozó 
dokumentum továbbításával ille-
téktelen e-mail-címekre. Braver-
mannal már korábban is előfordult, 
hogy nem tartotta be a titoktartási 
szabályokat, így most várhatóan 
leckéket fog kapni az MI5 nemzet-
biztonsági hivataltól. Ha Braver-
man a támadások közepette meg is 

marad tisztségében, hamar meg-
gyűlhet a baja az új kormányfővel. 
Ugyanis bevándorlási nézeteik 
erősen eltérőek. Miniszterével el-
lentétben Sunak nem ragaszkodna 
hozzá, hogy évi százezerben korlá-
tozzák a tartózkodási engedélyben 
részesülők számát, ehelyett olyan 

vízumrendszerben gondolkozik, 
ami több befektetőt és jól képzett 
munkavállalót vonzana az Egyesült 
Királyságba.

Máris rossz pontot szerzett az új 
külügyminiszter, akit képviselők és 
az LGBT-közösség „felháborítóan 
botfülűnek” nyilvánított, amiért 

felszólította a katari labdarúgó- 
világbajnokságra készülő meleg 
drukkereket, „tanúsítsanak komp-
romisszumkészséget és rugalmas-
ságot a bajok elkerülése érdekében”. 
A napokban Dohában rövid időre 
előállították és kihallgatták a Nem-
zeti Múzeum előtt tüntető veterán 
LGBT-aktivistát, Peter Tatchellt. 

Rishi Sunak saját frakciója és 
politikai megfigyelők körében is 
nemtetszést váltott ki azzal, hogy 
a legfelső vezetésben 24:7 arányú 
többségbe kerültek a férfiak. A tár-
sadalmi mobilitás elősegítésével 
foglalkozó Sutton Trustnak az is 
feltűnt, hogy a „top menedzsment” 
tagjainak 65 százaléka privát isko-
lában végzett. A brit iskolásoknak 
csak 5,8 százaléka részesül a magán-
oktatás előnyeiből. Míg Truss és 
 Johnson kabinetje hasonló felállás-
ban működött, Theresa May 2016-
ban csak 30 százalékot válogatott be 
ebből az elitből.

Az új kormányfő eddigi dönté-
sei közül nagy visszhangot kapott, 
hogy ismét betiltotta a frackinget, a 
földgáztartalékok kitermelésének 
vitatott, repesztéses technológiáját. 
 Sunak nem hozta még nyilvános-
ságra, hogyan határozott az öregsé-
gi nyugdíjak és a szociális juttatások 
jövő évi emelésének dolgában, va-
jon ezek követik-e majd a jelenleg 
10,1 százalékos inflációt?

Ami azonban eldőlt: a London-
ban és számos más helyen fényűző 
ingatlanokkal rendelkező Sunak 
család valóban a Downing Street 
10.-ben, s nem a 11.-ben kialakított 
tágasabb luxuslakásban rendez-
kedik be. Itt lakott a família Sunak 
pénzügyminisztersége idején is. 
Ezzel viszont az elmúlt negyed szá-
zad első olyan kormányfője lesz, aki 
ténylegesen a miniszterelnökök hi-
vatalaként és rezidenciájaként em-
legetett Downing Street 10.-ben fog 
lakni.

Egy sosem volt menetelés száz éve
RÓMA Mára válhat véglegessé az 
új olasz kormány összetétele. Gior-
gia Meloni, aki kedden a képviselő-
házban, majd szerdán a szenátus-
ban is bizalmat kapott, már a múlt 
hét végén bemutatta a miniszterek 
listáját, mára az államtitkárok sze-
mélyéről kíván dűlőre jutni az Olasz 
Testvérek koalíciós partnereivel, a 
Matteo Salvini által fémjelzett Li-
gával és Silvio Berlusconi Forza Ita-
liájával.

Meloni legfontosabb üzenete a 
törvényhozás két kamarájában el-
mondott beszédében az volt, hogy 
sosem volt a diktatúrák híve, és 
elítéli a fasizmust. A sors különös 
fintora, hogy kijelentése szinte egy-
beesik az olasz történelem egy nem 
éppen fényes eseményének száza-
dik évfordulójával: 1922. október 
27-én kezdődött a „római menete-
lés”, azaz indultak meg a főváros 
felé Benito Mussolini fasiszta erői. 
Ennek eredményeként Mussolini 
kormányfő lett, 1922. október 31-én 
megalakult az új kormány három 
 fasiszta miniszterrel. 

A „Marcia su Roma” azonban 
nem úgy zajlott, ahogy azt Musso-
lini állította. Egy meg nem történt 
legendával ámította honfitársait, s 
valójában nem is nevezhető mene-
telésnek. Mussolini és feketeingesei 
azt állították, hogy „a nép által tá-

mogatott” 300 ezer harcos vezette 
a „nemzeti forradalmat”, amelyért 
„3000 fasiszta mártír adta életét”. 
Ehelyett az egész esemény inkább 
bohózathoz volt hasonlítható. 

A „Marcia su Roma” kiváltó oka 
az volt, hogy Luigi Facta miniszter-
elnök be akarta vonni kabinetjébe 
a szocialistákat, ezért október 24-
én Nápolyban a fasiszta nagygyű-
lés megtárgyalta a főváros elleni 
felvonulás részleteit. A menetelés 
október 27-i kezdetére azonban alig 
ötezer fasiszta fegyveres gyűlt össze 

Rómától északra és keletre, ráadá-
sul mivel éjszaka szakadt az eső a 
fővárosnál, a rosszul felfegyverzett 
és elegendő élelemmel nem rendel-
kező feketeingesek belesüp pedtek a 
sárba, hamar elment a kedvük min-
denfajta erőszakos hatalomátvétel-
től. Október 28-án a római kormány 
a tétova Luigi Facta miniszterelnök 
vezetésével úgy döntött, ostrom-
állapotot hirdet, és a hadsereget 
a fasiszta erőkre küldi. Ez döntő 
momentum lett volna, s alighanem 
hamar megsemmisítették volna a 
duce seregét még akkor is, ha októ-
ber 28-a folyamán mintegy tízezer 
újabb feketeinges csatlakozott a 
többiekhez. 

Abban, hogy az események még-
is szerencsésen alakultak Musso-
lini szempontjából, döntő szerepe 
volt III. Viktor Emánuel királynak.  
Az uralkodó ugyanis nem írta alá az 
ostromállapotról szóló rendeletet, 
meg akart egyezni a fasisztákkal. 
Döntésében szerepet játszhatott az 
is, hogy unokatestvére, Emanuele 
Filiberto rokonszenvezett a fasisz-
tákkal. 

Sokat elmond a tervek komoly-
ságáról, hogy Mussolini nem is volt 
ott a fasiszta menetben. Október 
27. és 28. estéjét Milánóban töltöt-
te, az operában, majd a színházban, 
az előbbi napon zsidó szeretője, 
Mar gherita Sarfatti társaságában, 
másnap feleségével, Rachelével él-
vezhette az előadást. Csak október 
29-én este, amikor III. Viktor Emá-
nuel király már felajánlotta neki a 
miniszterelnöki tisztséget, szállt fel 
az éjszakai vonatra, amely Rómá-
ba vitte, majd október 30-án reggel 
vette át a királytól a kinevezési ok-
levelet. Mussolini óvatosságát az 
magyarázhatta, hogy tisztában volt 
azzal: serege alkalmatlan a hata-
lomátvételre. Emilio Lussu (1890–
1975) történész szerint azért várta 
Milánóból a római események ala-
kulását, hogy ha puccskísérlete ku-
darcot vall, gyorsan a közeli Svájcba 
menekülhessen.

Másnap, október 31-én, amikor 
már régen minden eldőlt, és Rómán 
kívül egyetlen lövés sem dördült el, 
az újdonsült kormányfő a fővárosba 
hívta a Róma kapujában összegyűlt 
osztagosait. 

Kétségtelen, sok olasz akkor úgy 
látta, a fasizmus „népi mozgalma” 
választ kínál a polgári liberalizmus 
válságára és a nemzetközi baloldal 
kihívására. Bár kezdetben az olasz 
fasiszták mozgalma nem tűnt erő-
szakosnak, hamar kiderült, meny-
nyire hamis a magukról kialakított 
kép. Mussolini hatalomátvétele 
után ugyanis a feketeingesek ámok-
futásba kezdtek, üldözni kezdték a 
szocialistákat és a kommunistákat 
vagy bárkit, akiről azt hitték, hogy 
baloldali. Bár a kommunisták álta-
lános sztrájkkal fenyegettek, az el-
lenállás hamar elbukott. 

A fasiszták „inváziója” előfutára 
lett a XX. századi Európa egyik leg-
sötétebb érájának. A mozgalom a 
„menetelést” követő két évtizedben 
a rasszizmusban és az antiszemi-
tizmusban, az újkolonializmusban 
és a világháború kirobbantásában, 
a népirtásban és a holokausztban 
bontakozott ki. A gyászos következ-
mények ellenére a ducét még ma is 
sokan dicsőítik Itáliában, Meloni 
pártjában is.
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A király addigra már felajánlotta 
Mussolininek a kormányfői posztot

Az új tory 
kormány 
legmagasabb 
pozícióiba 
is kerültek 
Johnson- és 
Truss-hívek.

Rishi Sunak 
újra betiltotta 
a földgáz-
kitermelés 
repesztéses 
technológiáját
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Raiszi a tüntetőket 
okolja a merényletért

Egyebek közt a fejkendőviselés 
elleni tüntetéseket okolta ki-
mondatlanul is Ebrahim Raiszi 
iráni elnök a dél-iráni Siráz egyik 
muszlim szentélyében szerdán 
elkövetett, 15 halálos áldozatot 
követelő merényletért, amely-
nek tetteseként a magát Iszlám 
Államnak nevező terrorszerve-
zet jelentkezett. Az állami televí-
zió híradása szerint a hatóságok 
elfogták azt a 30-as éveiben járó 
férfit, aki az esti ima idején tüzet 
nyitott a Sah Cserag szentélyben 
lévő hívőkre. NÉPSZAVA

Kína összezavarná az 
amerikai választókat
Egy Kína-barát online kampány 
igyekszik lejáratni az amerikai 
demokráciát és eltántorítani 
a polgárokat attól, hogy részt 
vegyenek a közelgő félidős vá-
lasztásokon. A Dragonbridge 
elnevezésű kampány célja, hogy 
„fokozza a megosztottságot az 
Egyesült Államok és szövet-
ségesei, valamint az amerikai 
politikai rendszer résztvevői 
között” – áll a Mandiant kiber-
biztonsági cég jelentésében. 
Egyik videójuk azt sulykolja, 
hogy a szavazás „nem megoldás 
Amerika bajaira”, s a törvényho-
zás tevékenysége nincs érdemi 
hatással az amerikaiak életé-
re. NÉPSZAVA

Vuhanban százezrek 
kerültek karanténba

A közép-kínai Vuhan hatósá-
gai a város egyik kerületében 
800 ezer embert köteleztek 
arra, hogy október 30-ig ne 
hagyja el otthonát. Kína csü-
törtökön harmadik egymást 
követő napon jelentette, hogy 
országosan több mint 1000 új 
Covid-megbetegedést regiszt-
ráltak. Emiatt több városban is 
karanténintézkedések léptek 
életbe. NÉPSZAVA

Izrael és Libanon is 
ratifikált
Hivatalosan is jóváhagyták a 
felek azt a Washington közvetí-
tésével létrejött történelmi je-
lentőségű szerződést, amely első 
ízben határozza meg Izrael és 
Libanon tengeri határait, meg-
nyitva számukra a lehetőséget 
földközi-tengeri gázlelőhelyeik 
kiaknázására. A Michel Aoun li-
banoni elnök által aláírt ratifiká-
ciós levelet még a nap folyamán 
átadták az amerikai tisztviselők-
nek Libanon legdélebbi határ-
pontján, Nakúrában. Az izraeli 
kormány szintén ratifikálta a 
megállapodást – áll Jair Lapid 
miniszterelnök hivatalának köz-
leményében. NÉPSZAVA
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Putyin ismét 
azt állította, 
hogy Ukraj-
na előkészü-
leteket tett 
egy piszkos 
bomba beve-
tésére.

A kijeviek kis 
csomagokat 
helyeznek el a 
liftekben arra 
az esetre, ha 
áramszünet 
miatt benn 
szorulnának

HIRDETÉS

Újabb csapások a kijevi régióra
246. NAP Ismét drónokkal támadták a kijevi régió energetikai 
létesítményeit. Putyin a Nyugat törekvéseivel indokolta az inváziót.
HARSÁNYI GYÖRGY

Kijevben és környékén az áram-
szünetek új menetrendjét vezetik 
be, miután az orosz hadsereg által 
bevetett iráni drónok szerda éjjel 
újabb károkat okoztak az energeti-
kai infrastruktúrában. A támadások 
„számos kulcsfontosságú létesít-
ményt működésképtelenné tettek” 
– mondta Telegram-csatornáján 
közzétett csütörtöki videóüzene-
tében Olekszij Kuleba, a régió kor-
mányzója. Médiajelentések szerint 
a kijevi házak lakói elkezdtek kis 
élelemcsomagokat hagyni a liftek-
ben arra az esetre, ha benn szorul-
nának áramszünet idején.

„Oroszország nem akar kihívást 
intézni a Nyugat elitjével szem-
ben, csak a létezéshez való jogát 
próbálja megvédeni” – hangoztat-
ta Vlagyimir Putyin csütörtök este 
Moszkvában, a Valdaj Klub rendez-
vényén tartott éves beszédében. Az 
orosz elnök visszautasította azon 
állításokat, melyek szerint fontol-
gatnák atomfegyverek bevetését 
Ukrajnában. Viszont bizonyítékok 
nélkül ismét arra célozgatott, hogy 
Ukrajna előkészületeket tett egy 
piszkos bomba bevetésére. Az orosz 
gazdaság „tönkretételére” irányuló 
nyugati kísérletekről azt mondta, 
kudarcot vallottak, mert sikerült 
alkalmazkodni az új gazdasági va-
lósághoz.

Az ENSZ segélyezési főnöke, 
Martin Griffiths „viszonylag op-
timistán” nyilatkozott azzal kap-
csolatban, hogy az ENSZ által köz-
vetített, az ukrán fekete-tengeri 
gabonaexportot 120 napra lehetővé 
tevő megállapodást meghosszabbít-

ják novemberi lejárta után. Moszk-
vában viszont azt közölték, hogy az 
egyezménynek az orosz mezőgaz-
dasági és műtrágyaexport könnyí-
tését célzó rendelkezései nem tel-
jesülnek, ezért még nem döntöttek 
arról, hogy a megállapodást meg 
akarják-e hosszabbítani.

A dél-ukrajnai Herszon visz-
szafoglalását célzó városi harcok 
kilátása egyre közelebb kerül, mi-
vel jelentések szerint az orosz erők 
többszörös védelmi vonalat alakí-
tanak ki a városban, és folytatják 
a lakosság áttelepítését a Dnyeper 
folyó keleti partjára. Egy hét alatt 
legalább 70 ezer ember hagyta el 
otthonát Herszon tartományban – 

mondta egy Moszkva által beikta-
tott tisztviselő csütörtökön.

Zaporizzsja régió orosz hatósá-
gai csütörtökön elrendelték a la-
kosok telefonjának ellenőrzését, 
bejelentve a katonai cenzúra be-
vezetését Vlagyimir Putyin hadi-
állapotról szóló rendelete alapján. 
„A mai naptól (...) a rendfenntartó 
erők tisztviselői megkezdték a pol-
gárok mobiltelefonjainak szelektív, 
megelőző ellenőrzését” – közölte 
egy Moszkva által kinevezett tiszt-
ségviselő, Vlagyimir Rogov. Elmon-
dása szerint azok, akik előfizetnek 
„a terrorista kijevi rezsim propa-
gandaforrásaira”, büntetésre szá-
míthatnak.

Kibertámadás választás előtt
POZSONY Megszakították a szlo-
vák parlament ülését csütörtökön, 
miután súlyos kiberbiztonsági 
problémákat észleltek a hálózati 
kommunikációban. Boris Kollár 
házelnök utóbb jelezte, egyelőre 
azonosítatlan hackertámadás tör-
tént. A törvényhozás munkája vél-
hetően csak november 8-án indul-
hat újra.

Bár Pozsonyban semmiféle felté-
telezés nem hangzott el a hivatalos 
szervek részéről arra vonatkozóan, 
hogy kik állhatnak a támadás mö-
gött, az a tény, hogy tegnap a lengyel 
szenátus szervereit is hackertáma-
dás érte nem sokkal azután, hogy a 
felsőház megszavazta az Oroszor-
szágot terrorista rezsimnek nyilvá-
nító határozatot, legalábbis gyanúra 
ad okot. 

Szlovákiában szombaton önkor-
mányzati és megyei választásokat 
rendeznek, amelyeken egyszerre 
voksolnak a polgármesterekre és ön-
kormányzati képviselőkre, valamint 
a megyei elnökökre, képviselőkre.

Az országos és települési-me-

gyei politikai erőviszonyok ugyan 
nem teljesen azonosak, a pártok 
országos népszerűségi mutatói így 
is irányadóak. Az erősorrendet vál-
tozatlanul a volt kormányfő, Peter 
Pellegrini szociáldemokrata párt-
ja, a Hlas vezeti. Második helyen 
Robert Fico pártja, a Smer áll, har-

madik a Zuzana Caputová államfő 
nevével fémjelzett Progresszív 
Szlovákia, a korábban 10 százalék 
fölött álló liberális SaS-nak viszont 
megártott a kormányból való távo-
zás, negyedik helyre zuhant vissza. 
A 2020 tavaszán még nagy többség-
gel parlamenti választást nyerő Igor 

Matovic és pártja, az OLaNO tovább 
gyengülve az ötödik helyen áll.

A parlamenten kívülre rekedt 
magyar pártok, az MKP és a Híd-
Most koalíciójaként létrejött egysé-
ges magyar párt, a Szövetség orszá-
gos szinten továbbra is 3 százalék 
alatt mozog. Az önkormányzati és 
megyei választáson viszont minden 
bizonnyal jobban fog szerepelni, hi-
szen a magyar többségű vagy jelen-
tős magyar lakossággal rendelkező 
településeken előnyös helyzetben 
van, polgármestereinek közel száz 
helyen nincs ellenjelöltje.

A szombati választás lesz a Szö-
vetség első megmérettetése és meg-
lehet, túlélésének főpróbája is. Ha 
a települési és megyei szinten is je-
lentős veszteséget szenved el, akkor 
reménye sincs arra, hogy visszator-
názza magát az 5 százalékos parla-
menti küszöb fölé.

GÁL MÁRIA
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A szőlődombok között sétálva 
akár többputtonnyi édes, lédús 
bogyót is összegyűjthetne, akinek 
erre türelme, ideje van, mégsem 
szöszmötöl evvel senki.

Hamarabb kezdődött idén a 
szüret, nagy volt a meleg, aztán 
meg sok az eső. Mégis, a természet 
mintha jótékonyan igazgatná a 
világ dolgait: a száraz időszakban 
összetöppedt szemeknek a szoká-
sosnál jobban megvastagodott a 
héjuk, hogy aztán, mikor az eső na-
pokig szakadt, a mokány kis burkok 
erősebben tartsák a visszaduzzadó 
szemeket, elkerülve a kirepedést, 
majd rothadást. Jó évjárat lesz, 
csak legyen időnk kivárni, ahogyan 
a hordókban szépen kerekednek az 
errefelé kissé tüzesebb, „szittyább” 
savak.

Vidámabbak ilyenkor az utolsó 
táblákat szüretelő napszámosok is. 
Még néhány sor, még pár tucat put-
tony vagy kis láda, netán előttük las-
san baktató kis gépi konténer, aztán 
letehetik végre a metszőollót vagy 
éppen a kiskést, kampós cégű kézi-
szerszámot, ki mivel szereti jobban 
leszakítani a fürtöket. Jó szerszám-

Hajrá, Óceánia! Inflációsokk

Rozsdállnak a szőlőlevelek, 
némelyik ág tartja még 
úgy-ahogy magát, hal-
ványsárgán, tompazölden. 
De a fehér pitypanggöm-

bök felett már leginkább össze-
pöndörödött, barnába hajló, néhol 
lisztharmattal pöttyözött, fáradt 
leveleket látni csak. Az október 
végi langyos időt kihasználó kirán-
dulók elvétve még találnak ham-
vaskék bogyókat, ottfelejtett, ne-
tán a guberálóknak hátrahagyott 
laza fürtöket. Régi szokás volt, 
hogy aratás, szüret, betakarítás 
után a módosabb gazdák mindig 
meghagytak néhány szár kukori-
cát, tököt, búzanyalábot, ízletes 
szőlőt, kivermelt krumplit a föl-
deken, amit aztán a föld nélküli 
szegényparasztok, a háborúban 
férjüket vesztett özvegyek vagy 
épp a faluszéli drótos cigányok 
szedhettek össze, büntetés, dorgá-
lás nélkül.

A veszendőt menteni ma már 
nem divat.

A brüsszeli szankciók 
tönkretesznek minket, 
harsogja a propagan-
dagépezet s vele kánon-
ban a kormánypárti 

politikusok, városvezetők, fideszes 
megmondóemberek. És persze 
Orbán Viktor is minden létező té-
mához hozzá tudja kapcsolni a „ki-
zárólag erkölcsi és érzelmi alapon 
született”, Oroszországgal szemben 
meghozott, általa kártékonynak 
nevezett szigorításokat. Melyek a 
honi hatalom szerint egyedüli és 
kizárólagos okai a válságnak, az Eu-
rópa-rekorder hazai inflációnak, a 
lassan recesszióba forduló magyar 
gazdaság viszontagságainak. Óri-
ásplakátok, sajtó- és közösségi ol-
dali hirdetések, propagandavideók 
sulykolják az orbáni szólamokat, 
melyek, hasonlóan a korábbi dózer-
kampányokhoz, ha lassan is, de el-
jutnak az érintettekhez. A kemény 
magot nem kellett meggyőzni, ők a 
kezdetektől az orosz propagandá-
hoz simuló kormányzati narratívát 
ismételgetik, ám mostanra a nyár 
közepén a gazdasági visszaesés, az 
elszabadult árak miatt még a ha-
talom felelősségét emlegetők egy 

részénél is hatott az agymosás: 
a legfrissebb felmérés szerint a 
szankciókat elutasítók aránya há-
rom hónap alatt több mint tíz szá-
zalékkal nőtt, ma már a magyarok 
52 százaléka elutasítja az EU oro-
szokkal szembeni szigorát.

Nincs ebben semmi meglepő, 
abban az országban, ahol hét évvel 
a menekültválság és a határkerítés 
megépítése után még mindig értő 
fülekre talál a migránsozás, ahol ti-
zenkét év szabad rablás, hazudozás 
után választást lehet nyerni némi 
gyurcsányozással és egy átlátszó, 
ezerszer megcáfolt hazugsággal, 
hogy az ellenzék katonákat küldene 
a szomszédban dúló háborúba, ahol 
a megfelelő anyagi megbecsültsé-
gükért és jobb oktatásért küzdő 
pedagógusokat és diákokat az el-
lenzék által felhergelt tömegként 
lehet bemutatni. Miért egy világ-
gazdasági kérdésben lenne tájéko-
zott a többség? Melynek nagy része 
a hivatalosan állami média néven 
futó kormánypropaganda, az ér-
dekkörbe szippantott kereskedelmi 
csatornák, a vidéket lefedő megyei 
napilaphálózat alapján tájékozódik, 
illetve hiszi azt, hogy tájékoztatják, 

s fogalma sincs róla, hogy félrein-
formálják, s egy központilag vezé-
relt Patyomkin-világ alanya. Hogy 
szinte már az orwelli Óceánia lakó-
ja, akivel bármikor elhitetik, hogy 
 Eurázsia a barát és Kelet-Ázsia az 
ellenség. Vagy ha az érdek azt dik-
tálja, fordítva, akár napok alatt is.

Ezért teheti meg a kormány, 
hogy súlyos milliárdokért hazug és 
álnok nemzeti konzultációt hirdet 
a szankciókról, s kétség sem férhet 
hozzá, az irányított kérdések borí-
tékolhatóvá teszik a végeredményt, 
melyet véres kardként lóbál a továb-
biakban az erre szakosodott sajtója. 
Mely arról nem tesz említést, hogy 
a kormány Brüsszelben minden 
szankciót megszavazott, ahogy a 
közös uniós állásfoglalásra is rá-
bólintott, mely szerint az energia-
válságért kizárólag Oroszországot 
terheli a felelősség. S persze arról 
is mélyen hallgatnak, hogy a gáz ára 
70 százalékkal alacsonyabb, mint 
augusztusban, s kevesebb, mint mi-
előtt bevezették a szankciókat. Me-
lyek tehát egyértelműen hatásosak. 
Ahogyan a hazug kormánypropa-
ganda is.  Eurázsia rossz. Kelet-Ázsia 
is. Egyedül Óceánia tökéletes.

ra, ha a saját pénztárcájukból kell 
költeni, s nem a gazda kölcsönzi 
azt, nemigen ruháznak be. Inkább 
élezik a régit, jó lesz az, míg el nem 
kopik. Ez is régről maradt szokás, a 
szerszám az idő múlásával az ifjabb 
és gyengébb generációkhoz iga-
zodott. A széles, vastag, erőteljes 
férfikapa előbb csak az él szélén vé-
konyodott, aztán a tetejét is lemarta 
a használat, míg a kéttenyérnyi fém-
ből másfélnyire zsugorodott a hasz-
nálható felület. Kopott a kapanyél 
is, nem látványosan, de azért lassan, 
biztosan, hogy aztán tíz-tizenöt év 
múlva a férfiéből az asszony kezébe 
menjen át, majd legyen végül a si-
heder gyereké, aki ezen tanulva vált 
később rendes kapássá.

Pakolnak aztán az utolsók is, ki-
válogatva még utoljára a lédúsabb 
fürtöket, a sorok közé okosan be-
ültetett ízletes, szagos csemegét, 
ami talán mazsolává aszalódott az 
idei szezonban, de ízre nincs vele 
semmi baj. Igazi csemege lesz ka-
rácsony előtt, amikor leakasztják 
a padlás kampójáról, búcsúztatva 
vele az évet, átlépve a következőbe, 
ami újra a szőlőben találja a mos-
tani munkásokat. Hiába a decem-
ber vége, hiába a január, metszeni 
kell, hogy újra legyen mit leszedni 
majd.

VAS ANDRÁS

DOROS JUDIT

BONTA MIKLÓS Az MNB Monetáris 
Tanácsa, amelynek 
törvényi kötelessége, 
hogy a pénzügyi és az 
árstabilitás felett őr-

ködjön, Matolcsy György vezér-
letével hosszú-hosszú hónapokig 
azon mesterkedett, hogy újabb és 
újabb trükkökkel elleplezze, hogy 
az infláció növekedési ütemének 
lelassítására tett erőtlen próbál-
kozásai elbuktak. A kamatdöntő 
üléseiket követő magyarázkodások 
bővelkedtek unortodox megoldá-
sokban. Egy hónapja – felettébb vá-
ratlan módon – bejelentették, hogy 
az alapkamat-emelési ciklusukat 
a 13 százalékos csúcson lezárták, 
mire a spekulánsok dörzsölni 
kezdték a markukat, s rekord-
mélységekbe lökték az amúgy is 
elerőtlenedett forint árfolyamát. A 
sarokba szorított jegybankárok ezt 
látván két hét múltán életet lehel-
tek az egyik kamatfajtájukba, s azt 
emelték fel 18 százalékra. El kell 
ismerni, ez a lépés elűzte a forin-
tot könnyű prédának tekintő, szá-
munkra kellemetlen szereplőket 
a porondról, s nemzeti devizánk, 
feltehetően átmenetileg, az erősö-
dés jeleit kezdte mutatni. (Az egy 
év alatt elszenvedett közel 14 szá-
zalékos értékvesztés, amiből még 
az elmúlt 30 napra is maradt 2-2,5 
százalék, különösebb büszkeségre 
nem ad okot.) A brutális mértékű 
inflációról viszont elfeledkeztek. 
A legfrissebb, az előző határoza-
tait mindenben helybenhagyó, 
jegybanki döntés ugyanakkor, 
elgondolkodtató módon, afelett 
örömködik, hogy végre csökkent a 
lakossági fogyasztás, s a reálbérek 
növekedése lefékeződött. A csalá-
dok jövedelmük és megtakarítása-
ik egyre nagyobb hányadát hagyják 
a boltokban, fordítják számláik 
kiegyenlítésére. Az MNB ugyan-
akkor megadóan tudomásul veszi, 
hogy a közeljövőben is „a változé-
kony élelmiszerárak emelhetik to-
vább az inflációt”. Két hete még élt 
az a hiú remény, hogy a jegybank és 
a pénzügyi kormányzat (Varga Mi-
hály és Nagy Márton miniszterek) 
kutya-macska barátsága együtt-
működéssé szelídül, hiszen a jegy-
bank saját devizatartalékából segíti 
az energiaimportőrök számláinak 
kiegyenlítését. Az egymásra találás 
azonban ezzel ki is fújt. Ismét min-
denki a saját útját járja.

Látszatharc

JEGYZET

Bernau 
Péter

A szőlődom-
bok között 
sétálva akár 
többput-
tonnyi édes, 
lédús bogyót 
is össze-
gyűjthetne, 
akinek erre 
türelme, 
ideje van, 
mégsem 
szöszmötöl 
evvel senki.

TÜZES LÓ

Kapamese

Csak szavakkal harcol a 
Magyar Labdarúgó-szö-
vetség a rasszizmus 
ellen, a tettei ugyanis 
egészen mást mutatnak. 

Az MLSZ azt állítja, hogy minden 
lehetséges eszközzel, rendkívüli 
szigorral lép fel minden rasszista 
megnyilvánulással szemben. A gya-
korlatban ez úgy néz ki, hogy egy 
hónapos eltiltást kapott Ricardo 
Moniz, a ZTE színes bőrű vezető-
edzője, amikor a pályára belépve  
jelezte a játékvezetőnek, hogy a 
Honvéd szurkolói huhogással pro-
vokálják a zalaiak kongói futballis-
táját. (Hogy a kispestiek színes bőrű 
játékosai mit érezhettek, ez nyilván 
nem foglalkoztatta a huhogókat.)

Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) zéró tolerancia szabálya 
előírja, hogy a játékvezető köteles 
megállítani a játékot, ha a lelátón 
rasszista rigmusok hallhatók. A 
ZTE–Honvéd meccsen a jelek sze-
rint a bírónak és a találkozó ellen-
őrének is baj lehetett a hallásával, 
ezért nem intézkedtek. Lehet, hogy 
a játékvezetők szezon előtti fizikai 
tesztje mellett érdemes lenne elvé-
gezni náluk egy hallásvizsgálatot is. 

Moniz a pályára lépett, jelezte a 
bírónak a rasszizmust, ezért kiállí-
tották, mire ő lehívta a játékosait a 
pályáról. Az MLSZ közleménye sze-
rint „a játékosokon kívül senki, így a 
vezetőedző sem léphet a mérkőzés 
közben a játéktérre semmilyen in-
dokkal”. A futballisták lehívásáért 
két évet is kaphatott volna a tréner. 

Kész szerencse, hogy Christian 
Eriksennek Eb-mérkőzésen és nem 
magyar bajnokin állt meg a szíve. 
Itthon az MLSZ logikája szerint 
várni kellett volna az életmentéssel, 
amíg megáll a játék, vagy egy hónap-
ra eltiltották volna a dán játékoshoz 
azonnal, játékvezetői engedély nél-
kül pályára rohanó csapatorvost.

Orbán Viktor miniszterelnök 
szerint hazánkban fantasztikus 
eredményeket sikerült elérni a 
rasszizmus, antiszemitizmus elleni 
küzdelemben. A valóságban nálunk 
nem a rasszizmus ellen, hanem 
azokkal szemben folyik a harc, akik 
ezt szóvá teszik.

ÉDES ANYANYELVÜNK (VAGY SLAM POETRY)

PÁPAI GÁBOR RAJZA

A spekulán-
sok dörzsöl-
ni kezdték a 
markukat, s 
rekordmély-
ségekbe lök-
ték az amúgy 
is elerőtle-
nedett forint 
árfolyamát.
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A megélhetési válsággal 
és energiaválsággal fel-
tárult a magyar lakos-
ság előtt teljes terjedel-
mében, Európa kellős 

közepén az Orbán-sivatag. Az Or-
bán-sivatagban élünk, az egész tár-
sadalmi táj lepusztult körülöttünk, 
hiszen az összes közszolgáltatás 
összeomlóban van, nem csak a köz-
oktatás, amelynek a feltámasztásá-
ért újra és újra tömegek tüntetnek. 

Az elmúlt hosszú évtizedben el-
pusztítottak, letaroltak mindent, 
ami most nagyon is kellene a vál-
ságkezeléshez, mert elloptak min-
dent, ami csak ellopható volt, sőt 
még többet is. A kádári időkben 
volt egy népszerű vicc arról, hogy 
lesz-e lopás a „kommunizmusban”: 
a válasz az volt, hogy természetesen 

nem lesz, mert a „szocializmusban” 
már mindent elloptak. Hát tényleg 
ide jutottunk, mert az „orbániz-
musban” már tényleg mindent el-
loptak. Bár az első osztályú hazai 
kleptokratáink igen innovatívak, 
hiszen most már azt is felfedez-
ték, hogy a hadiiparban még óri-
ási lenyúlási lehetőségek vannak. 
Ezért mostanság hirtelen „katona-
nemzet” lettünk. Már nem ócska 
lélegeztetőgépeket vásárolunk tö-
megével és magas áron, hanem tan-
kokat – most éppen itt nyílik újabb 
lehetőség a Nagy Lenyúlásra.

Ahogy egyre jobban feltárul kö-
rülöttünk a teljesen lepusztult Or-
bán-sivatag, az agresszív kormány-
zati kommunikációból az is kiderül, 
hogy minden hiány az EU bűne, de 
főleg a jelenlegi „szankciós” válság. 
Hiszen nyilvánvaló, hogy ha ösz-
szeomlik a forint, ha ikerdeficit van 
a költségvetésben, ha már éhbérért 
dolgoznak a tanárok, arról is csak 
az EU tehet, mert nem küldik a tá-
mogatást idejében. Természetesen 
az EU miatt torlódik ezernyi más, 
elintézetlen ügy is, miként addig 
nem hozhatják rendbe a mellékhe-
lyiségeket az iskolákban, amíg az 
EU nem ad rá pénzt. 

Aki tehát elégedetlen a jelenle-
gi elhanyagolt helyzettel, az egész 
Orbán-sivataggal, az szidja csak 
nyugodtan az EU-t, hiszen mindez 
az EU kötelessége lenne. Az utóbbi 
években a kormányzati hazugság-
gyár legalábbis egyre inkább az EU 
tevékenységének meghamisítására 
és rágalmazására koncentrált, így 
a hazugságok sűrű szövevényére 
épülő agresszív kormányzati kam-
pányban már az EU felelős min-
denért, a teljes hazai káoszért, az 
egész lepusztult országért, vagyis 
az Orbán-sivatagért. Azt viszont 
eszébe se jusson bárkinek megkér-
dezni, hogy hová tűnt el eddig az a 
rengeteg uniós pénz.

Minden területen, ahol a legsú-

Az Orbán-sivatag
lyosabb problémák halmozódnak, 
egyértelműen kimutatható, hogy a 
többi tagországtól való lemaradá-
sunk a jelenlegi válságkezelésben az 
Orbán-kormány évtizedes, szorgos 
romboló munkájának következmé-
nye. Ennek a legnyilvánvalóbb pél-
dája az egészen egyedülálló energia-
függés Oroszországtól – miközben 
tovább rohanunk a Paks 2 függési 
program felé. Az olyan apróbb, őrült 
ügyekről, mint például a néhány 
milliárdos metrókocsi-skandalum, 
már nem is érdemes beszélni. 

Az energiafüggés súlyos kár-
tételének édestestvére az egyéb, 
nem fosszilis energiaforrások el-
hanyagolása, és az uniós források-
nak az épületek szigetelése helyett 
a kedvenc oligarchák irányában 
való eltérítése. De az egészségügy 

teljes tönkretétele miatt orszá-
gunk sokkal többet szenvedett már 
a Covid-válságtól is, mint mások 
Európában. Akkor is így van ez, ha 
az egyenruhások által tartott saj-
tótájékoztatókon professzionális 
félrevezetéssel rendre az Uniót 
kárhoztatták, a járvány folyamán 
mindvégig titkolóztak és ködösítet-
tek, az adatokat pedig évtizedekre 
titkosították.

A sort hosszasan lehetne folytat-
ni más, látványosan kudarcos terü-
letekkel is, de mindenhol ugyanaz 
a konklúzió adódik: a kleptokrata 
állam rendszeresen eltérítette az 
uniós erőforrásokat az oligarchák 
cégei felé. Ráadásul az Orbán-re-
zsim a valamennyi közszolgáltatást 
lebénító, megszorító költségvetési 
politikájával a működőképtelen-
ségbe sodorta az egész közszol-
gáltatást. A rabló állam gyakorlata 
nálunk a megélhetési és az energia-
válság szélsőséges állapotát hozta 
létre, amelynek felelősségét a kor-
mány hazugsággyára folytonosan a 
külső szereplőkre hárítja át, koráb-
ban a „háborús”, mostanság pedig 
a „szankciós” jelzővel hadonászva, 
lásd háborús infláció vagy szankci-
ós energiaválság. 

A jelenlegi vészhelyzetben, a 
költségvetési válság és az utcákat 
elárasztó tüntető tömegek miat-
ti pánikban a kormány az utóbbi 
hónapokban felerősítette a már 
megszokott pávatánc-stratégiáját, 
avagy a kettős beszédet. Egyfelől 
még erőteljesebb a demokrácia 
imitációja, amelyet könyörgéssel 
kombinálnak kifelé, az EU felé; 
másfelől, befelé a hazugsággyár ma-
ximális kapacitásra van felpörgetve 
az EU megvádolásával, a tömeges 
átverés érdekében.

A közvélemény-kutatások a 
kormány csökkenő támogatásá-
ról nagyon fontosak, de nem jelzik 
a mélyben lezajló folyamatokat. 
Jórészt arra koncentrálnak, hogy 

mi a véleményük az embereknek 
az egyes politikai, társadalmi és 
gazdasági folyamatokról, és jóval 
kevésbé arra, hogy a hazugsággyár 
évtizedes működése ellenére mit 
tudnak még egyáltalán a világról, 
főleg az EU-ról. A Fidesz dezinfor-
mációs gépezete ugyanis teljesen 
elbutította a társadalmat, az embe-
rek „nem tudnak magukról”, a saját 
életük valóságos folyamatairól. 

Mindenekelőtt – a hazugsággyár 
működése következtében – európai 
polgárként egyre kevesebbet tudnak 
a válságkezeléssel sikeresen küzdő 
EU-ról, Magyarország és az EU való-
ságos kapcsolatáról. Ebben az érte-
lemben már szinte kiléptünk az EU-
ból, hiszen már nem is tudjuk, hogy 
mennyire és hogyan vagyunk benne. 
Az Unió és a tagállamok viszonyá-
ban három kategória van: uniós, kö-
zös és tagállami kompetencia, és a 
föderalizáció minden előrelépésével 
a hangsúly az uniós kompetenciák 
növekedése felé tolódik el. 

Az Unió most éppen komoly 
lépéseket tesz a válság megoldása 
felé, a „szuverenisták” az EU-ban 
ezzel szemben a visszafordulást, az 
EU-nak a tagállami ügyekből való 
kivonulását, de közben az uniós 
szolgáltatások és juttatások bőví-
tését követelik. Ez a bohózat ját-
szódik le most idehaza, a szemünk 
előtt, amikor a rabló állam a maga 
által ásott költségvetési csapdában 
a jussát követeli az Uniótól, de mi-
közben alázatosan kéreget, egyben 
vadul vádolja is az EU-t minden 
olyan súlyos hibáért, amit saját 
maga követett el.

Az Orbán-rezsimben a válságke-
zelést illetően ködfüggöny ereszke-
dett le, ezért jelenleg az a legnagyobb 
probléma a magyar politikában, 
hogy a kirabolt, az Orbán-sivatag-
ba kitaszított lakosság többsége 
még nem látja át a saját helyzetét 
és a válságkezelés perspektíváit. 
Teljes rendszerválság van Magyar-
országon, mert minden társadalmi 
terület mély krízisbe sodródott, de 
ennek alapvető oka, a rabló fideszes 
állam évtizedes tevékenysége még 
nem tárult fel a maga igazi valójá-
ban. Ezért nincs még széles társa-
dalmi szolidaritás és érdekközösség 
az autokráciával szemben. Igaz, a 
közelmúltban a háború, a béke és a 
szankciók fogalmának zavaros ka-
vargásával egyre jobban kiderült a 
súlyosan információhiányos és ka-
tasztrofálisan félrevezetett társada-
lom számára, hogy az Orbán-rezsim 
nem képes a rendszerválság kezelé-
sére. Hogyan is lenne képes, hiszen 
maga a rezsim okozta és tartja fenn 
ezt a súlyos válságot.

Ez a bénult helyzet gyorsan vé-
get érhet, amikor a súlyosbodó 
válság láttán a lakosság többsége 
fájdalmasan rádöbben az Orbán-si-
vatag kialakulására. A megélhetési 
és energiaválságnak már a mostani, 
kezdeti időszakában óriási a tár-
sadalmi mozgalmakat mozgósító 
ereje – ahogy most a közoktatás 
tönkretételének legutóbbi fázisa ki-
váltotta a tömeges megmozdulást, 
és „feltámadt a tenger”, a fiatalok 
tengere. 

A várva várt változásban az első 
reménysugár a diáktüntetések so-
rozata, az, hogy a szülők és a diákok 
felfedezték magukban a szolidáris 
állampolgárt. Így a pedagógusok 
„éhséglázadása” már kissé kinyitot-
ta a jövő ablakát az autokráciából a 
demokrácia, egy európai Magyaror-
szág felé. Megkezdődött a keserves 
átkelés az Orbán-sivatagon, a visz-
szatérés Európába: sok nehézség-
gel, de egyre növekvő reménnyel. 
A közoktatás 2022 őszén nemzeti 
üggyé vált, de az igazi nemzeti ügy 
az Orbán-rezsim megbukása.

ÁGH ATTILA
politológus

A magyarok 
– a hazug-
sággyár 
működése 
következté-
ben – euró-
pai polgár-
ként egyre 
kevesebbet 
tudnak a 
válságkeze-
léssel sike-
resen küzdő 
EU-ról, Ma-
gyarország 
és az EU 
valóságos 
kapcsolatá-
ról. Ebben az 
értelemben 
már szinte 
kiléptünk  
az EU-ból.

Petőfi-kör
Előbb-utóbb eljön a felismerés, 
hogy a társadalmi zsákutcából, 
ahová a mai hatalom juttatta a 
nemzetet, az egyetlen kivezető 
utat 1956 mutatja. Hogyan is 
kezdődött? Az bizonyos, hogy az 
érlelődésben a Petőfi-körnek fon-
tos szerepe volt: ott formálódott 
a szabad gondolat. Egyre többen 
gyűltünk össze, hogy meghallgas-
suk a szabad szellem kiválósága-
it, vitáikat a múltról, jelenről és 
jövőről. Ezek a gondolatok útnak 
indultak a szamizdatban és a 
párbeszédekben, és ahogy Petőfi 
idejében, a pesti és budai ifjúság 
egyre nagyobb tömegei váltak 
tettre késszé. Ennek lett várat-
lan kirobbanása az október 23-i 
tüntetés. Órák alatt megdöntötte 
a fennálló rendet. Lehet ez a sor-
sa a mai hatalomnak is! Jövőre 
Petőfi-emlékév lesz. A kormány 
a maga módján képzeli el az ün-
neplést, didaktikus filmalkotá-
sokkal. De Petőfi a szabadság, 
a világszabadság költője volt: 
legyen egy új Petőfi-kör a szabad 
gondolat érlelődésének színhelye!

SCHWEITZER IVÁN

Szankciók
A legújabb hülyítő kampány kri-
tikus része az uniós szankciókat 
bombaként ábrázoló plakát. Tud-
juk, hogy a háború nem a nyugati 
szankciókkal kezdődött, hanem 
az orosz bombákkal. De én ma-
gam is szankcióellenes vagyok. 
Már az orosz felvonulás idején 
többet ért volna, ha NATO-egy-
ségek jelentek volna meg Ukraj-
nában, Zelenszkij kérésére. Ezzel 
jelentősen megnőtt volna az oro-
szok kockázata, és az esetleges 
kelet-nyugati katonai összecsa-
pás miatt egyértelműen Putyiné 
lett volna minden felelősség. A 
szankciók a Nyugat óvatosságát 
fejezték ki. Aki nem a szankció-
kat támogatja, annak katonákat 
kell küldenie Ukrajnába. Orbán 
szankcióellenessége egyszerre árt 
Ukrajnának és Magyarország-
nak. Van olyan helyzet, amikor a 
páva sem tud táncolni.

MÁNDY GÁBOR

Gender
A lányom rendszeresen jár az 
egyéves unokámmal a kerületi 
játszóházba. Az egyik alkalom-
mal egy kislány vasúti síneket 
épített ott, a fiúk pedig babáztak. 
Azonnal bevillant a gyermekvé-
delmi törvény: abban az áll, hogy 
a veszélyeztetettség fennállhat 
a gyermek általánostól eltérő 
magatartása esetén. Most nem 
tudom, hogy aggódjak-e.

DR. JÓKAI OSZKÁR

Vallás
A 2022. évi népszámlálás kap-
csán úgy tűnhet, hogy egy új val-
lási közösség van kialakulóban: 
ez a Mi a vallása, felekezete? 
rovatban kiválasztott „Nem nyi-
latkozom”. Kíváncsian várjuk, 
hogy a népszámlálás végső ösz-
szesítését követően ez az új kö-
zösség (gyülekezet) megkapja-e 
a hivatalos egyházi státuszt. 
Persze még az is lehet, hogy ha-
marabb, mint Iványi Gábor lel-
kész egyháza, a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség 
(MET), amely a mai napig csak 
technikai számmal rendelkezik.

LADÁNYI ANDRÁS

SZERINTEM

Olvasóink leveleit a következő címre várjuk:  
olvasoilevel@nepszava.hu

Az oldalon megjelenő 
vélemények nem 
feltétlenül tükrözik 
szerkesztőségünk 
álláspontját. Lapunk 
fenntartja magának 
a jogot a beérkező 
írások szerkesztésére, 
rövidítésére.
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Remekmű a sekrestyéből
TÁRLAT Nyolcéves előkészület után megnyílt Magyarország 
első nagyszabású El Greco-kiállítása. A Szépművészeti 
Múzeumban az is kiderül: a krétai-spanyol festőművész 
kétségbevonhatatlanul zseniális, de nem volt tévedhetetlen.
TÖLGYESI GÁBOR
Spanyolországon kívül Európában 
a legtöbb El Greco-festménye a 
Szépművészeti Múzeumnak van – e 
gyűjtemény a Szépművészeti leg-
jelentősebb műtárgyegyüttese. A 
manierista mester saját kezű műve a 
Bűnbánó Magdolna, az Angyali üd-
vözlet, a Krisztus az Olajfák hegyén, 
a Szent András apostol és Szent 
Bertalan apostol töredék – amelyet 
korábban Férfi tanulmányfej cím-
mel is ismerhettünk. Szent Gonza-
ga Alajos portréja a Mol-Új Európa 
Alapítványnak köszönhetően a múlt 
héten került a múzeumba letétként.  
El Greco műhelyének tulajdonítják 
a Krisztust megfosztják ruháitól 
című festményt (e képet több vál-
tozatban is megfestette El Greco), 
valamint a Szent Család Szent Er-
zsébettel című művet – e műről sem 
mondaná meg egy laikus, hogy nem 
El Greco maga festette.

A XX. század első felében leg-
alább huszonegy El Greco-festmény 
fordult meg Magyarországon vagy 
magyar műgyűjteményekben. Itt 
elsősorban Nemes Marcell műgyűj-
tőt kell megemlíteni, aki El Greco és 
Goya képeit 1911 tavaszán ajánlotta 
fel megvételre a Szépművészeti Mú-
zeumnak, ám a Régi Képtár akkori 
vezetője, Térey Gábor művészet-
történész nem tudta meggyőzni a 
vásárlási bizottságot a művek kva-
litásáról. A mai szemmel (is) nézve 
botrányos történetet a Szépművé-
szeti most nyíló El Greco-tárlatának 
katalógusa Balló Ede festőművész 
naplójából idézve ismerteti: a bizott-
sági tag Deák-Ébner Lajos realista 
festő gyengének minősítette El Gre-
co képeit – vajon hányan hallottak 
Deák-Ébnerről? –, a mára már szin-
tén elfeledett akadémista festő-ta-
nár, Zemplényi Tivadar érdektelen, 
nyers kezdeménynek nevezte El 
Greco munkáit, míg az állami meg-
rendelésekben dúskáló, historikus 
szobrász, Strobl Alajos hevesen kelt 
ki El Greco „hiányos konstrukciója” 
ellen. Mellőzve a visszafogott stílust: 
ha nem ezek a középszerű marhák 
vannak döntési pozícióban, a Szép-
művészeti Múzeumot ma a múzeu-
mi csúcskategóriában jegyezhetnék 
– tanulság a kultúrpolitikának. 

Nemes Marcell 1913 nyarán gyűj-
teményének harminckilenc darab-
ját bocsátotta árverésre Párizsban, 
köztük tizenkettő El Greco-képet. 
Konkrét tervvel és listával jelen volt 
az árverésen Térey Gábor is, ám az 
aukció napján sürgönyt kapott, hogy 
a magyar állam mégsem tud pénz-
ügyi keretet biztosítani a vásárlás-
hoz. Jelen volt az árverésen Nemes 
Marcell üzlettársa, Herzog Mór Li-
pót is, aki az árverés 121 tárgyából 
tizenötöt szerzett meg, köztük két 

El Greco-festményt: a Szent András 
apostolt és Szent Bertalan apostolt. 
Az árverésen a legmagasabb árat 
– 173 ezer frankot – egyébként El 
Greco a Szent Család Mária Mag-
dolnával című képe érte el, és elkelt 
Szent Gonzaga Alajos portréja is. 
(Ezért most 3,6 millió dollárt fizetett 
a Christie’s aukciósháznak a Mol.) 
A gyűjteményi történet persze foly-
tatódik a Tanácsköztársasággal, to-
vábbi eladásokkal, a második világ-
háborúval, a szovjetek rablásával és 
de facto államosítással, ami a rend-
szerváltozás után pert vont maga 

után, de ideje megérkezni a jelenbe: 
az egykori Nemes Marcell-gyűjte-
ményből a mostani kiállításon lát-
ható még az 1608–1614 körül készült 
Szeplőtelen fogantatás is a madridi 
Thyssen-Bornemissza Múzeum-
ból, amelyet El Greco műhelyének 
gyakorlata szerint már a fiával, Jor-
ge Manuel Theotokopulival valósí-
tott meg – e kép legutóbb 1911-ben 
volt látható a Szépművészeti Mú-
zeumban. 

Domenikosz Theotokopulosz 
(1541–1614), azaz El Greco (A Gö-
rög) művészetét mintegy hetven 
alkotással mutatja be a Szépművé-
szeti Múzeum, a tárlatra több mint 
negyven magán- és közgyűjtemény, 
például a madridi Museo Nacio-
nal del Prado és a Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza, a toledói 
Museo del Greco, a párizsi Musée du 
Louvre, a londoni National Gallery 
és a washingtoni National Gallery 
of Art kölcsönzött alkotásokat. Het-
ven kép: körülbelül épp annyi, mint 
amennyi a párizsi Grand Palais nagy 
sikerű El Greco-retrospektívjén volt 
látható 2020–21-ben. (A párizsi ki-
állításról 2020. január 21-i lapszá-
munkban írtunk.) Franciaország-
ban is akkor rendezték meg az első 
nagy El Greco-tárlatot, s bár vannak 
egyéb hasonlóságok is, a párizsi és 
a budapesti kiállítás közé mégsem 
lehet egyenlőségjelet tenni. Igaz, itt 
mintegy tíz olyan kép szerepel, ami 
a párizsi tárlaton is jelen volt, igaz, 
ebből kettő a Szépművészetiből uta-
zott Párizsba, a Bűnbánó Magdolna 
és az Angyali üdvözlet. 

A Szépművészeti tárlata ugyanis 
több, akár sokkoló meglepetést is 
tartogathat a látogatóknak. Az első 
ilyen „sokkoló” élmény a tárlat első 
képe, rögtön a bejárattal szemben 
látható: az 1587 és 1596 közé datált 
Idősebb Szent Jakab mint zarándok. 
Hogy mi benne a sokkoló? Az, hogy 
korábban Krisztus-ábrázolásnak 
hitték? Vagy az, hogy Spanyolország 
védőszentjének képe egy oltárfelé-
pítményhez, retablóhoz készült, és 
így azt is láthatjuk, El Greco miképp 
törölte bele az ecsetjét a kép olyan 
részére, ami takarva lett volna? 

Mindez lehet, de leginkább az sok-
koló, hogy 1944-ben, mikor a szov-
jet megszálló csapatok elrabolták 
a Herzog-gyűjtemény egy jelentős 
részét, annak egyik híres képe épp 
El Greco Idősebb Szent Jakab mint 
zarándok című festménye volt. Igaz, 
ez a festmény nem pont ugyanaz a 
festmény, ez Toledóból érkezett. 

A másik meglepetés az 1577 körül 
készült, már a modern El Grecót fel-
tételező Szent Sebestyén. A festmé-
nyen több az ultramarinkék – a kor 
legdrágább festékje –, mint Vermeer 
Lány gyöngy fülbevalóval című re-
mekművén, de nem ez a kép megle-
petése, hanem az, hogy a palenciai 
székesegyház sekrestyéjéből került 
egyenesen a Szépművészeti Mú-
zeumba. Templomok, rendházak, 
sekrestyék inkább múzeumi letétbe 
helyeznek műveket, nem pedig köz-
vetlenül kiállításra adnak kölcsönbe, 
ám a kiállítás kurátorának, Leticia 
Ruiz Gómeznek, a Prado művészet-
történészének akkora renoméja van 
Spanyolországban, hogy ez is simán 
ment. Ahogy a Krisztus feltámadása 
című kép is az 1570-es évek óta elő-
ször hagyta el a toledói Santo Do-
mingo El Antiguo-kolostort.

Kréta, Velence, Parma, Bologna, 
Firenze, Siena, Róma, Madrid, To-
ledo: El Greco 1541 és 1579 közötti 
utazásai egy művészi (fejlődési) pá-
lyát is leírnak – a kurátor részben 
kronologikusan, részben tematiku-
san mutatja be El Greco életművét, 
olyan mestereinek megidézésével 
is, mint Tintoretto vagy Veronese. 
A „velenceiség” – a kolorit minde-
nek fölöttiségének eszméje – persze 
El Grecót is megzavarta, már ami a 
művészetfilozófiai kérdéseket illeti. 
A tárlat bemutatja Giorgio Vasari 
híres-hírhedt műve, A legkiválóbb 
festők, szobrászok és építészek élete 
1568-as kiadásának egyik példányát, 
amelybe El Greco mintegy hétezer 
szavas széljegyzeteket írt. Ebben – 
az egyébként igen öntudatos festő – 
arra vetemedett, hogy Michelange-
lót nagy szobrásznak és építésznek, 
de pocsék festőnek nevezi, ami – el-
nézve a Sixtus-kápolnát – hát elég 
nagy tévedés.

El Greco.
Szépművészeti 
Múzeum.
2023.  
február 19-ig.
Kurátor: Leticia 
Ruiz Gómez
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Szent Sebes-
tyén (1577). 
A palenciai 
székesegyház 
sekrestyéjéből 
érkezett

Laokoón 
(1612–14).  
Látomásszerű 
remekmű, 
a háttérben 
Toledo

Szent Pál 
apostol 
(1585 körül). 
Feltételezhe-
tően El Greco 
önarcképe

Krisztus meg-
keresztelése 
(1597–1600). 
A madridi 
Prado egyik 
kincse

Ma a múzeu-
mi csúcska-
tegóriában 
jegyezhetnék 
a Szépmű-
vészetit, ha 
1911-ben 
nem akadá-
lyozzák meg 
középszerű 
marhák El 
Greco képei-
nek megvá-
sárlását.

A kisebb intézményeink – a Hopp Ferenc 
Ázsiai Művészeti Múzeum – téli nyitvatartás 
szerint, hétvégenként lesznek látogathatók, 
a Szépművészetiben pedig olyan takarékos-
sági intézkedéseket vezettünk be, aminek 
köszönhetően a tavaly szeptemberi ener-
giafogyasztásunkhoz mérten idén szeptem-
berben 30 százalékkal kevesebb energiát fo-
gyasztottunk, így van remény arra, hogy ezt 
a telet drasztikus bezárások nélkül vészeljük 
át – mondta el a Népszava kérdésére Baán 

László. A Szépművészeti Múzeum – Magyar 
Nemzeti Galéria főigazgatója szerint azzal, 
hogy a nemzetközi múzeumi példákhoz ha-
sonlóan nem pont 21 fokosra és 50 százalé-
kos páratartalmúra temperálják a kiállítási 
tereket, hanem ettől lefelé és fölfelé is eltér-
hetnek néhány fokkal, rengeteg energiát le-
het megtakarítani. De az olyan apróságokkal 
is, hogy a számítógépeket nem hagyják alvó 
módban, hanem kikapcsolják, ahogy a világí-
tást is, ha nincs rá szükség.

Így spórol a Szépművészeti
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Gauder Áron 
új animációs filmje

Kojot négy lelke címmel egész 
estés animációs filmet készít 
Gauder Áron, a legendás Nyóc
ker! rendezője. Az indiánok 
varázslatos teremtéstörténe
tét, a mitikus Kojot kalandja
it, Bereményi Géza forgató
könyve révén ismerhetjük meg 
márciusban. Gauder Áron és 
a filmet jegyző Cinemon En
tertainment már két kisfilmet 
készített indián mesék alapján, 
melyekkel jelentős nemzetközi 
sikereket értek el. HVG.HU

Hannibál tanár úr 
az Átriumban
Jövője bizonytalan, de új elő
adásra készül az Átrium. A 
színház decemberben mutatja 
be Móra Ferenc kisregényé
nek és Fábri Zoltán filmjének 
színházi változatát, Hannibál 
tanár úr címmel. A politikai 
csörtébe keveredő latintanár 
történetét Mucsi Zoltán fősze
replésével, Vidovszky György 
rendezésében láthatják a né
zők. Noha a közönség példát
lan összeggel, eddig több mint 
90 millió forinttal támogatta, 
a Margit körúti színház jövője 
a független színházak állami 
támogatásának megszüntetése 
következtében továbbra sincs 
biztonságban: az éves forrásból 
csaknem 50 millió forint hiány
zik. NÉPSZAVA

Az emberi test 
rejtett formái 

November 3ig látható Földes 
Borbála Rejtett formák című 
fotósorozata a Bartók Béla úti 
RANDOM Galériában. Az alko
tó eddigi munkásságához híven, 
a számára legkedvesebb fo
tográfiai témát, az emberi testet 
örökíti meg. A Rejtett formák 
című legújabb fotósorozatában, 
az eddigiektől eltérően a képek 
színesek, a valóságtól még elru
gaszkodottabb látványvilágot 
hoz létre az alkotó. Földes Bor
bála fotóművész egyéni kiállítá
sa, a Fotóhónap programjaként 
jött létre. NÉPSZAVA

Elhunyt 
Galsai Dániel
Életének 56. évében, tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Gal
sai Dániel író, újságíró, Galsai 
Pongrác, a kiváló József Atil
ladíjas író fia – adta hírül a 
Magyar Hírlap. Galsai Dániel 
több szerkesztőség munkatár
sa volt élete folyamán, szabad
úszóként is tevékenykedett. A 
Magyar Hírlapnál állandó sza
tirikus rovatot vezetett Fricska 
címen. NÉPSZAVA

LAPSZÉL

A TV-CSATORNÁK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

MŰSORAJÁNLÓ
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GÁBOR 
GYÖRGY
A filozófus sze-
rint ma, amikor 
emlékezetpoliti-
káról beszélünk, 
naponta tapasz-
taljuk a különféle 
politikai hatal-
mak szándékát 
a történelem 
újraírására

ÚJRAÍRNÁK

CampusCULT
az Országos 
Rabbiképző – 
Zsidó Egyetem 
és a Mazsihisz 
közös programja
november 3.,
december 7. 
Goldmark Terem, 
Mazsihisz

INFÓ

Egy XVII. 
századdal 
foglalkozó 
történész a 
németalföldi 
festészet nél-
kül aligha tud 
dolgozni. 
Képünkön  
Jan Havicksz. 
Steen: A 
vidám család 
(1668)
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Duna
06.00 Híradó; Sporthíradó 06.40 Kenó 
(ism.) (12) 06.45 Álmok álmodói (ism.) 
06.50 Rondó 07.15 Kárpát-medence 
(ism.) 07.40 A Nagyok (ism.) 08.05 Önök 
kérték! (ism.) (6) 08.45 Az érzelmek ten-
gerén. Török sorozat (ism.) (12) 09.30 
Család-barát 09.55 Egy Perc Híradó (ism.) 
09.57 Bajorország vadvilága (12) 10.55 
Család-barát 12.01 Híradó; Sporthíradó 
12.55 Főmenü mini 13.00 Álmok álmo-
dói. Kazinczy Ferenc (ism.) 13.05 Lengyel-
ország ízei (6) 13.30 Almárium 14.25 Íző-
rzők – Takarékos konyha (6) 14.50 Almá-
rium 15.10 Egy Perc Híradó (ism.) 15.15 
Önök kérték! (6) 15.40 Ridikül (12) 16.35 
Almárium 16.45 Don Matteo. Olasz soro-
zat (12) 17.50 SzerencsePerc (ism.) (12) 
18.00 Híradó; Sporthíradó 18.55 Az ér-
zelmek tengerén. Török sorozat (12) 19.40 
Mindennapi (ism.) 19.50 Brown atya. An-
gol bűnügyi sorozat (12) 20.30 Főme-
nü mini (ism.) 20.45 Hajsza a föld alatt. 
Amerikai játékfilm (1974) (12) 22.25 Ke-
nó (12) 22.35 Szemtől szemben. Olasz–
spanyol westernfilm (1967) (16) 

TV2
06.15 Mokka. Reggeli magazin (12) 08.45 
Mokkacino. Reggeli magazin (12) 10.45 
Csapdába csalva (12) 11.15 Tények Plusz 
(12) 12.00 Tények délben 12.30 Rex fel-
ügyelő. Osztrák–olasz akciósorozat (12) 
14.35 Válaszutak. Mexikói sorozat (12) 
15.40 Testvérek. Török sorozat (12) 16.45 
Összetört szívek. Török romantikus so-
rozat (12) 17.20 Remények földje. Török 
sorozat (12) 18.00 Tények 18.45 Tények 
Plusz (12) 19.50 Ázsia Expressz. Magyar 
realitysorozat (12) 21.20 Párharc. Magyar 
szórakoztató műsor (12) 23.00 A csoda-
doktor. Török sorozat (12) 

RTL Klub
06.00 Reggeli. Élő magazinműsor (12) 
09.00 Teleshop 11.50 A dadus. Ame-
rikai vígjátéksorozat (12) 12.10 Fókusz 
(ism.) (12) 12.55 A mentalista. Amerikai 
krimisorozat (12) 15.20 A szerelem re-
ceptje. Török sorozat (12) 16.35 Elcserélt 
élet. Brazil sorozat (12) 18.00 RTL Híradó 
– Esti kiadás 18.55 Fókusz (12) 19.50 Ke-
resztanyu. Magyar sorozat (12) 21.00 Ce-
leb vagyok, ments ki innen! Mindenkire vár 
a Vadon! (12) 22.30 RTL Híradó – Késő es-
ti kiadás 22.55 Halálos fegyver. Amerikai 
akcióvígjáték-sorozat (16) 23.55 Gyilkos 
lelkek. Amerikai krimisorozat (16) 

ATV
06.00 ATV Híradó 06.25 ATV Start. Reg-
geli politikai és közéleti magazin. Benne: 
07.00 Híradó 08.00 Start plusz 08.30 
Fórum 08.55 ATV Híradó 09.15 Fórum 
10.35 Mediashop 13.20 A nap híre 14.15 
Hazahúzó 15.20 Szépség Akció 16.30 Fó-
rum 17.25 ATV Híradó 17.55 A nap híre 
18.45 ATV Híradó 19.25 Egyenes beszéd. 
Benne: 19.55 ATV Híradó 20.45 MaiTÉ-
MA 21.55 Öt. Vitaműsor 23.25 Hazahúzó

M4 Sport
07.00 Sporthíradó 07.30 UEFA BL. FC 
Barcelona–FC Bayern München csoport-
körmérkőzés (ism.) 09.30 UEFA Bajnokok 
Ligája összefoglaló (ism.) 10.00 Sporthír-
adó 10.10 Sportlövészet (ism.) 10.30 UE-
FA BL-összefoglaló (ism.) 11.00 UEFA Eu-
rópa Liga. Ferencvárosi TC–AS Monaco FC 
csoportkörmérkőzés (ism.) 13.00 Sport-
híradó 13.30 UEFA Európa Liga és Konfe-
rencia Liga összefoglaló (ism.) 15.00 Vol-
lé! (ism.) 15.30 CHI – A belső erő (ism.) 
16.00 Golf 16.30 Futsalmagazin 17.00 
Sporthíradó 17.10 FIFA-vb 2022 – A csa-
patok 18.15 Puskás Akadémia 18.45 Baj-
nokok Klubja 19.30 Péntek Esti Foci 20.00 
Labdarúgás. OTP Bank Liga: Mezőkövesd 
Zsóry FC–Kisvárda Master Good mérkő-
zés (élő) 21.50 Péntek Esti Foci 22.15 For-
ma–1. Mexikói Nagydíj – 1–2. szabadedzés 

klubradio.hu
06.00 Reggeli gyors/Reggeli személy 
10.00 Ötös 12.00 A lényeg – a Klubrádió 
hírműsora 12.15 Ez itt a fórum 13.00 Euro-
zóna 14.00 Vény nélkül 14.30 Ép ésszel 
15.00 Realitás 16.00 Megbeszéljük 18.00 
Esti gyors 19.00 A világ urai 20.00 Café 
péntek 21.00 Szabad a pálya 22.00 Ötös 
(ism.) 23.30 Ép ésszel (ism.) 

Létszükségletek
DISKURZUS Tudomány, művészet és a befogadó 
közönség találkozhat a novemberben induló 
CampusCULT sorozatban, amelyet az Országos 
Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Mazsihisz szervez.

HOMPOLA KRISZTINA

– Az universitas intézménye a 
XII–XIII. században történt kiala
kulása óta az egyetemi autonómia 
mellett az egyetemes tudás megjele
nítésének terepe. Az egyetem okta
tási és tudományos intézmény, ahol 
a tudás, a rákérdezés, a gondolko
dás, a vita szabadsága és az egymás
ra való nyitottság elengedhetetlen 
– kezdi első benyomásra kissé távol
ról a november 3án induló Cam
pusCULT ajánlását Gábor György 
filozófus. Az Országos Rabbiképző – 
Zsidó Egyetem tanszékvezető egye
temi tanára nyugateurópai egyete
mekről hozta az ötletet: a művészeti 
és tudományos alkotások létreho
zói, az egyetemi oktatók, hallgatók 
és a kívülről érkező közönség közös 
diskurzusáról van szó. – Francia, 
olasz, flamand stb. egyetemek be
vett gyakorlata írók, filmesek, ze
nészek, színházalkotók, képzőmű
vészek meghívása, hiszen az órákon 
gyakran hivatkozunk szépirodalmi 
művekre, színdarabokra, zenékre, 
festményekre vagy filmekre. Ezek 
alkotói új szempontokat jeleníthet
nek meg a tudomány számára, az 
értő közönség pedig új impulzusok
kal szolgálhat az alkotóknak – foly
tatja Gábor György.

A havonta jelentkező sorozat 
első alkalmával a „Fiction vagy 
nonfiction? Mi dolga a szépírónak 
a történelmi múlttal, s vane dolga 
a történésznek a múltat feldolgozó 
szépirodalommal?” kérdést járja 
körül Gyáni Gábor történész, Spiró 
György író, Závada Pál író és Gábor 
György filozófus, Dési János mode
rálásával. 

– Jöjjön el a gimnazista, aki már 
nagyjából látja, merre indul tovább, 
vagy, aki épp ellenkezőleg: eltévedt
nek érzi magát. Jöjjön el a kíváncsi 
értelmiségi, aki bár a magyar oktatá
si rendszerben úgy szocializálódott, 
hogy ne vitatkozzon, ne kérdezzen, 
ne kételkedjen, és olvasóként mini
mum legyen hálás az írónak, jólle
het a műalkotás akkor műalkotás, 
ha találkozik a közönséggel, vagyis a 
„hála” alkotó és befogadó esetében 

legyen kölcsönös. Érdemes elhagy
ni az elefántcsonttornyot, hozzá
szokni a kérdésekhez, a vitához, a 
diskurzushoz, amely létszükséglete 
korunknak, s amely minden értel
mes élet feltétele – válaszol Gábor 
György a kérdésre, miszerint ki
nek szól a program. – Ma, amikor 
emlékezetpolitikáról beszélünk, 
s naponta tapasztaljuk a különfé
le politikai hatalmak szándékát a 
történelem újraírására, az első ren
dezvényünkön azt a kérdést tesz
szük fel, hogy a történettudomány 
műveléséhez elége „csak” profi 
történésznek lenni, avagy nem árt, 
ha a történész esztétikai érzékkel 
is rendelkezik. Egy XVII. századdal 
foglalkozó történész a németalföldi 
festészet nélkül aligha tud dolgozni, 
a XIX. század Franciaországát nem 
lehet megérteni Balzac és Stendhal 
regényei nélkül, de hogy aktuálisab
bak legyünk: az orosz–ukrán hábo
rú értelmezéséhez elengedhetetlen 
például Tolsztoj és Dosztojevszkij, 
illetve a XIX. századi orosz eszme
történet ismerete – sorol néhány 
konkrét példát.

A CampusCULT második al
kalmával, december 7én Kalmár 
Judit Iványi Gáborról készített 
portréfilmjét vetítik le, az ezt kö
vető beszélgetésen pedig a szociál
politikáról lesz szó. Iványi Gábor, 
Háberman Zoltán, Lakner Zoltán 
és Szikra Dorottya beszélget majd 
például arról, hogy mi történik, ha 
az állam kivonul a rászorulók, hát
rányos helyzetűek segítéséből. A 
harmadik eseményen – amely már 
2023ban lesz – terveink szerint 
olyan filmekről esik szó, amelyek a 
holokauszt témakörével foglalkoz
nak. – Háromnégy rövidfilmet ve
títünk majd le, olyanokat, amelyek 
a soához vezető utat és olyanokat, 
amelyek a soá utáni hatásokat vizs
gálják: mi vezetett el oda, s milyen, 
máig ható traumatikus vagy épp 
politikai következményei vannak a 
soának. Vagyis az emberi méltóság 
leértékelődésének és végső kiikta
tásának folyamatára és következ
ményeire vagyunk kíváncsiak – fe
jezi be Gábor György. 

„Az orosz–
ukrán há-
ború értel-
mezéséhez 
elengedhe-
tetlen példá-
ul Tolsztoj és 
Dosztojevsz-
kij, illetve a 
XIX. századi 
orosz esz-
metörténet 
ismerete.”
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Hanga meggyógyult

Felépült sérüléséből Hanga Ádám, 
a Real Madrid magyar válogatott 
kosárlabdázója. A 33 éves kosaras 
elmondta, minél jobban és gyorsab-
ban be akar illeszkedni az új csapat 
új játékrendszerébe, amit az elmúlt 
hetekben csak kívülről tudott kö-
vetni. A Real Madrid a szezont a 
spanyol szuperkupa megnyerésé-
vel indította, azóta a bajnokságban 
négy győzelemmel és egy vereség-
gel, az Euroligában pedig két győ-
zelemmel és két vereséggel állt csü-
törtök estig. NÉPSZAVA

Szegeden nem lesz jég
A delmagyar.hu oldal tudósítása 
szerint a szegedi közgyűlés elfo-
gadta azt a takarékossági intéz-
kedéscsomagot, amelynek értel-
mében az energiaárak drasztikus 
emelkedése miatt idén nem nyit ki 
a műjégpálya. A közgyűlési határo-
zat a lakossági korcsolyázók mel-
lett két szegedi klub életét is alap-
vetően befolyásolja. NÉPSZAVA

Olimpiai bajnokot vertek

A nyolcaddöntőben búcsúzott 
Andy Murray, a britek kétszeres 
olimpiai bajnok, háromszoros 
Grand Slam-tornagyőztes egykori 
világelsője, akit a 2,2 millió euró 
(910 millió forint) összdíjazású 
bázeli kemény pályás tenisztor-
nán a hatodikként rangsorolt spa-
nyol Bautista Agut vert meg 6:3, 
6:2-re. A meccs 1 óra 41 percig tar-
tott. NÉPSZAVA
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A szövetség 
november 
8-ai elnök-
ségi ülését 
követően 
nyilvános 
fórumot tart, 
hogy a kriti-
kát megfo-
galmazókkal 
áttekintsék 
a sportág 
jelenlegi 
helyzetét és 
a felmerülő 
kihívásokat, 
problémákat.
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A volt főtitkár szerint az MTSZ rossz-
hiszeműen indított pert ellene

„2025-ig szól a szerződésem,  
addig itt szeretnék maradni”

Az immáron 
Lázár János 
vezette MTSZ 
továbbra 
is kitart 
amellett, hogy 
a Billie Jean 
King Kupa 
rendezésének 
visszamon-
dásával 20 
milliárd forin-
tot takarított 
meg

Marco Rossinak 
nincs oka a távozásra
KAPITÁNY A magyar labdarú-
gó-válogatott szövetségi kapitánya 
a tribalfootball.com-nak adott in-
terjújában edzői pályafutása legte-
kintélyesebb győzelmének nevez-
te a Németország és Anglia elleni 
idegenbeli történelmi diadalokat. 
Marco Rossi elmondta, ahogy gra-
tulációt, úgy megkeresést sem ka-
pott ezek után hazájából, Olaszor-
szágból. Kijelentette, az elmúlt tíz 
évben a magyar futballban csak az 
infrastruktúra fejlődött, „a bajnok-
ság nem sokat változott”. Ugyanak-
kor szerinte a magyar válogatottat 
egyre többen tisztelik. „Száz ember-
ből kilencven értékeli a munkám. 
Általánosságban azt mondhatom, jó 
edzőnek tartanak itt. Jelenleg nincs 
okom arra, hogy távozzak, 2025-ig 
szól a szerződésem, addig itt szeret-
nék maradni” – mondta Rossi, aki 
hozzátette, az angol élvonal vonzza 
leginkább.  NÉPSZAVA

Patthelyzet, per nincs, 
de a perlekedés maradt
VITA A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) visszalépett a munkaügyi 
pertől a korábbi főtitkár Juhász Gáborral szemben, a felek ennek 
körülményeit eltérően értékelik. A csődveszély továbbra is fenyeget.
KOROM MILÁN
Egyik fél számára sem kielégítő 
szituáció alakult ki, miután a Ma-
gyar Tenisz Szövetség (MTSZ) el-
állt a Juhász Gábor ellen indított 
munkaügyi pertől. Az MTSZ még 
tavaly szeptemberben kezdemé-
nyezett jogi eljárást, mondván, a 
volt főtitkár elnökségi jóváhagyás 
nélkül közjegyzői okiratba foglalt 
tartozáselismerő nyilatkozatot 
tett az A-Z Tenisz Produkció javá-
ra. Juhász erre már akkor úgy re-
agált, hogy pénzügyi biztosi és el-
nöki hozzájárulással rendelkezett, 
továbbá ő ezzel csökkentette az 
MTSZ tartozásait, ehhez pedig nem 
volt szüksége az elnökség jóváha-
gyására. Az MTSZ ezt tagadja, a te-
niszszövetség szerint egy ilyen tar-
tozáselismerést kizárólag elnökségi 
jóváhagyással lehetett volna aláírni.  

Juhász szerint a teniszszövetség 
a kezdetektől fogva a konszolidá-
ció keretében kívánta elszámolni 
ezen számlákat, így tudatában volt 
annak, nem éri kár, a munkaügyi 
pert pedig már ennek tudatában 
– jogellenesen és rosszhiszeműen 
– indította az MTSZ, amely így fe-
leslegesen költött jelentős összeget 
ügyvédre. A volt főtitkár hozzátette: 
az MTSZ-nek lehetősége lett volna 
arra, hogy az érintett számlát ne te-
gyék be a konszolidációba, mégsem 
ez történt.

Az MTSZ-től többek között arról 
is érdeklődtünk: miért nem vette ki 
az A-Z Tenisz Produkció számláját 
a konszolidációból és vitte végig 
a pert? „Amennyiben az említett 
számlák nem kerültek volna bele az 
elszámolásba, úgy a szövetség nem 
tudott volna maradéktalanul elszá-
molni a Bethlen Gábor Alapkezelő 
felé. Ebben az esetben a szövetség 
költségvetésében azonnali hiány 
jelentkezett volna, ami tovább nö-
velte volna a felszámolás esélyét. A 
BGA számára kifejezetten jeleztük, 
hogy az elszámolásban szereplő 
szolgáltatásokkal kapcsolatosan 
több partnerével összefüggésben 
tett a szövetség büntetőfeljelen-
tést” – jelentette ki az MTSZ, amely 
továbbra is fenntartja azon véle-
ményét, a korábbi főtitkár jelentős 
kárt okozott az adófizetőknek.

Juhász szerint viszont hiány 
egy konszolidációs keretből való 
ki nem fizetés kapcsán sem jogilag, 
sem pénzügyileg, de még logikailag 
sem tud keletkezni. A Fővárosi Tör-
vényszék Munkaügyi Kollégiuma 
végül úgy határozott, hogy az alpe-
res részére 8,5 millió forintos per-
költséget kell megfizetnie a pertől 
visszalépő MTSZ-nek, amely ezt az 
összeget túlzónak találta, ezért fel-
lebbezést nyújtott be. 

Az MTSZ egyébiránt két hete 
számolt be arról, hogy a 2020 óta 
húzódó konszolidációra már kifi-
zetett több mint 13 milliárd forint 
akár további egymilliárddal nőhet. 
Lapunk érdeklődésére a teniszszö-
vetség elárulta, hogy az október 4-i 
elnökségi ülésen a pénzügyi biz-
tos részletes tájékoztatást adott az 
esetlegesen felmerülő további költ-
ségekről.

A teniszszövetség korábbi köz-

leményében azt is jelezte, csőd-
veszélyben van. Lapunk arról is 
érdeklődött, hogy minekutána fize-
tésképtelenséggel fenyegető hely-
zetben van, összehív-e egy rendkí-
vüli közgyűlést. Az MTSZ lapunkkal 
azt közölte, likviditási problémával 
jelenleg nem küzd, csődveszélyben 
van, nem pedig csődhelyzetben. 
Mint írták: az Alapszabály X. 6.1.- 
X. 6. 3. pontja szerinti esetek nem 
állnak fenn, ezért nincs szükség a 
közgyűlés összehívására. „Többször 
már azt hihettük, hogy a konszoli-
dáció végére értünk, de a végkime-
netel az utóbbi időszakban ismét 
bizonytalanná vált, tekintettel a 
folyamatban lévő jogi eljárások ala-
kulására” – jelentette ki az MTSZ.

A szövetség állítása szerint köz-
vetlenül 4,62 milliárd forint állami 
(konszolidációs) támogatásban ré-
szesült. Ezenfelül ugyanakkor tete-
mes költséget jelentett a Billie Jean 
King Kupa világdöntőjének vissza-
mondása. Mint ismert, 2019-ben 
– a fideszes Szűcs Lajos regnálása 
idején – Budapest megnyerte az 
akkoriban Fed-kupa néven futó női 

torna rendezési jogát a 2020–2022 
közötti időszakra. 2020 nyarán az-
tán az ugyancsak fideszes Lázár 
Jánost nevezték ki az akkora már 
adósságot maga előtt görgető szö-
vetség élére.

A politikus információink sze-
rint hamar szembekerült Fürjes 
Balázs nemzetközi sportpályázato-
kért felelős kormánybiztossal, aki 
a költségek lefaragásával szerette 
volna Budapesten tartani a világ-
eseményt, ám végül Lázár akarata 
érvényesült, hazánk elállt a rende-
zéstől. Két éve a koronavírus-jár-
vány miatt nem lehetett lebonyolí-
tani a viadalt, tavaly viszont ezt az 
érvelést már nem fogadta el a Nem-
zetközi Tenisz Szövetség (ITF), 
amely jogi útra terelte az ügyet. A 
magyar fél 2019-ben a rendezési 
szerződés alapján már nyolcmillió 
dollárt megfizetett, később a Nem-
zetközi Sportdöntőbíróság (CAS) 
az ITF Licensing Limited (ITFL) 
cég által kért további 52 millió dol-
lár helyett 12 millió dollár megfi-
zetésére kötelezte az MTSZ-t és a 
Nemzeti Sportügynökséget (NSÜ).

„Az MTSZ azóta is egyértelmű 
sikerként értékeli a döntést, mert 
számításai szerint a rendezvények 
megrendezésének összköltsége a 
kormány által erre a célra allokált 
20,6 milliárd forintot (cca. 71-72 
millió dollár akkori átváltási ár-
folyamon) – az infláció és a Covid 
gazdasági hatásaira is tekintettel 
– jelentősen meghaladta volna. A 
CAS döntésével a Lázár János ve-
zette MTSZ és annak elnöksége 
több mint 20 milliárd forintot taka-
rított meg a magyar adófizetőknek” 
– jelentette ki érdeklődésünkre az 
MTSZ, amely hozzátette, ez eset-
ben a konszolidáció nem a szövet-
séget terhelte, viszont az NSÜ által 
kifizetett összeg is szorosan kap-
csolódik az MTSZ felszámolástól 
való megmentéséhez.

A Billie Jean King Kupának 
2021-ben végül Prága adott ott-
hont, az utolsó pillanatban beugró 
csehek hárommillió dollárért ren-
dezték meg, miközben hazánknak 
egy évre került volna 20 millióba. 
A nagy különbség részint abból is 
adódik, hogy a csehek nem vállal-
ták, hogy állják a 12 millió dollár 
összegű pénzdíjat, ám 5 millió dol-
lár különbség így is megmaradt. 
Novemberben Glasgow lesz a házi-
gazda. Lapunk szerette volna meg-
tudni, mindez mennyibe kerül, ám 
sem az ITF, sem pedig a skót szövet-
ség nem reagált megkeresésünkre.

Az MTSZ egyébiránt a közel-
múltban több kritikus hangvételű 
levelet is kapott az önmagukat Te-
niszező Szülők Köreként jegyző 
csoportosulástól, amiről senki sem 
tudja, kikből áll. A szövetség emiatt 
november 8-ai elnökségi ülését kö-
vetően, 18 órakor a Nemzeti Edzés-
központban nyilvános fórumot tart 
– amelyről a Népszava beszámol 
majd –, hogy közösen tekintsék át a 
sportág jelenlegi helyzetét és a fel-
merülő kihívásokat, problémákat.

Emmi: fel nem használt vagy 
nem elszámolt támogatások visszafizetése 1503,6
NAV-adótartozás 768,8
Szállítói tartozások 1096,0
Klubok és sportolók felé fennálló tartozás 188,5
Elnökségi jóváhagyás, rendelkezésre álló forrás és 
kormánygarancia nélkül leszerződött tornák jogdíj- 
és egyéb költségei 443,7
Fed-kupa-jegyek visszatérítése 73,6
Egyéb visszafizetési kötelezettség 54,0
Nemzetközi bírósági díjak 69,0
Ügyvédi és szakértői díjak 258,7
Egyéb, többek között működési költség tartozásai, 
munkavállalók elmaradt bérei, végkielégítés 
és munkavállalók által nyújtott kölcsönök 77,1
FORRÁS: MTSZ

A konszolidáció keretében eddig az alábbi 
kifizetések történtek (millió forintban)



NÉPSZAVA
A Bayern München 3-0-ra nyert a 
Barcelona otthonában a labdarúgó 
Bajnokok Ligája csoportküzdel-
meinek ötödik fordulójában, ezzel 
a zárókör eredményeitől függetle-
nül biztosította első helyét a C cso-
portban. A rendkívül magabiztos 
játékkal diadalmaskodó münche-
niek saját BL-rekordjukat tovább 
javítva immár 33 mérkőzés óta 
veretlenek a sorozat csoportkörös 
fázisaiban. Mivel az olasz Inter 
4-0-ra verte a cseh Plzent, eldőlt: a 
kvartettből nem jut tovább a Barca. 
A katalánoktól Joan Laporta elnök 
és az edző Xavi is önkritikusan ér-
tékelt, szerintük a csapat nem volt 
versenyképes. 

„Sajnos nem történt csoda. Há-
lásak vagyunk a szurko-
lóknak, hogy a csapat 
mögött álltak. Tud-
tuk, hogy lesznek 
h u l l á m v ö l g y e k , 
amikor újjáépítjük 
a klubot, de most 
előre kell tekinte-
nünk, mert még sok trófeáért játsz-
hatunk” – kommentálta a történte-
ket Joan Laporta, az FC Barcelona 
elnöke a BL-búcsú után az Európai 
Labdarúgó Szövetség (UEFA) hon-
lapján.

Xavi, a csapat edzője azt mond-
ta, szeretné megköszönni szur-
kolóik feltétlen támogatását, akik 
rendkívüli hangulatot teremtettek, 
amit igazán nagyra értékel. Ugyan-
akkor sajnálja, hogy ezt a pályán 
nem tudták meghálálni. „Szembe 
kell néznünk a valósággal. El kell 
viselnünk a pofonokat, és tanul-
nunk kell belőlük. Ez nagy csapás 
volt. Ezúttal nem voltunk verseny-
képesek, nem tudtunk felérni az ő 
szintjükre. A Bayern sokkal job-
ban, intenzívebben játszott, mint 
mi” – húzta alá. Szerinte a futball 

kegyetlen velük, volt, amikor a ne-
héz napokon jól teljesítettek, de ez-
úttal nem. „Az idény azonban még 
nem ért véget októberben, még sok 
trófeáért versenyben vagyunk, de 
egységesnek kell lennünk” – fogal-
mazott, egyúttal leszögezte: őszin-
tén hiszi, hogy csapata trófeákat 
nyer még az idényben, hiszen a 
Barca másik négy sorozatban érde-
kelt még.

A Bayern München vezető-
edzője, Julian Nagelsmann szerint 
csapata mindent megmozgatott a 
győzelemért. „Nem hiszem, hogy 
a Barca arra számított, hogy eny-
nyire merészek leszünk, de ellene 
így kell játszani. Szereztünk két na-

gyon szép gólt, aztán 
a végén még egyet, 
miközben nem 
engedtük, hogy a 
kapunkra lőjenek, 
mert védekezésben 
sok erőt mozgósítottunk” – 
értékelt a bajorok edzője.

Az A csoportból a már biztos 
továbbjutó Napoli mellé csatlako-
zott a Liverpool is, amelyik Amsz-
terdamban aratott 3-0-s sikerrel 
biztosította helyét a legjobb 16 kö-

zött. A csapat zsinórban hatodszor 
jutott be a nyolcaddöntőbe Jürgen 
Klopp irányítása alatt – ez a leg-

hosszabb sorozat a csapat törté-
nelmében. Az olasz Napolinak, 
amelyik simán verte a Rangerst, 
karnyújtásnyira került a cso-
portelsőség.

A B jelű négyesben az Atléti-
co Madrid csak döntetlent 

játszott a Bayer Lever-
kusennel – a haza-

iak a 99. percben 
11-est rontottak 
–, így a Belgium-
ban győztes Por-

to nyolcaddöntős 
szereplése is biz-

tossá vált.
A D csoportban 

a Sporting Lisboa 
a Tottenham Hot-
spur otthonában ért 
el döntetlent, míg 
az Európa-ligában 
legutóbb győztes 
Eintracht Frank-
furt az Olympique 
Marseille-t győzte 
le otthon, ezáltal a 
záróforduló előtt 

még mind a négy 
csapatnak van esélye 
a továbbjutásra.

SZERZŐDÉS Stine Oftedal 2024 
nyaráig, Linn Blohm pedig 2025 
nyaráig hosszabbította meg a szer-
ződését a női kézilabda NB I-ben 
címvédő és listavezető Győri Audi 
ETO KC kézilabdacsapatánál.  
Az ötszörös BL-győz-
tes együttesben külö-
nösképp Oftedal meg-
tartása bravúr, aki posztján a világ 
legjobb játékosa, ennek megfelelően 
több ajánlata is volt. A háromszoros 
világ- és négyszeres Európa-bajnok, 
kétszeres olimpiai bronzérmes nor-
vég irányító szerint nem volt nehéz 
döntést hoznia. „Nagyon jól érzem 
magam Győrben, nagyszerű csapat 

tagja lehetek. Ugyan valóban meg-
volt a lehetőségem a jövő szezonról 
dönteni, de nem kellett sokat gon-
dolkodni a folytatásról. Győrben 
továbbra is minden adott a nyugodt 
munkavégzésre, a sikerorientált és 
motivált klubvezetés céljai és elvá-
rásai teljesen megegyeznek az enyé-
immel, azaz minden fronton minden 
bajnokságban nyerni szeretnénk. 
Örülök, hogy folytatódik az ETO-val 
közös történetünk” – idézte a klub 

közleménye a hosszabbításról Stine 
Oftedalt. A játékos 2017 nyarán csat-
lakozott a Győri Audi ETO KC csa-
patához. A kiváló irányító azóta 214 
tétmérkőzésen szerepelt zöld-fehér 
mezben, és összesen 874 gólt szer-
zett. Eddigi győri időszaka alatt két-
szer nyert Bajnokok Ligáját a csapat-
tal, valamint három Magyar Kupa- és 
bajnoki elsőséget ünnepelhetett.

Az Eb-bronzérmes svéd Linn 
Blohm hasonló cipőben jár: „Az öl-
töző hangulata kiemelkedően jó, 
nagyszerű érzés ezekkel a lányokkal 
együtt szerepelni. Vonzó volt szá-
momra a jövőkép, amit a vezetők 
felvázoltak, ezért nem kellett sokat 

gondolkodnom, hogy elfogadjam a 
hosszabbítási ajánlatot” – mond-
ta Blohm, aki tavaly nyáron igazolt 
Győrbe, ahol magyar bajnoki címet 
nyert, valamint BL- és Magyar Ku-
pa-ezüstérmet szerzett. A 30 éves 
svéd beálló 53 tétmérkőzésen 198 
gólt szerzett győri színekben.

Endrődi Péter ügyvezető kiemel-
te, örömteli, hogy mindketten a foly-
tatás mellett döntöttek, és jelzés-
értékű, hogy jóval a szerződésükben 
kikötött határidő előtt jutottak kö-
zös nevezőre a klubbal. Oftedalról 
ezt mondta: „Stine kiemelkedő ké-
pességű, a pályán és azon kívül is 
igazi vezető karakter.” NÉPSZAVA
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Csakis a rivális edzője kellett
A menesztett Frank Kramer utódja a 
német labdarúgó-bajnokságba visz-
szajutott Schalke 04 kispadján a másik 
újonc, az ősi rivális, a VfL Bochum ko-
rábbi szakvezetője, Thomas Reis lesz. A 
Schalke 11 forduló után az utolsó helyen 
áll a Bundesligában. NÉPSZAVA 

Kubatov maradt az FTC elnöke
A Ferencvárosi TC tisztújító közgyűlésén megvá-

lasztott elnökségi tagok újabb négy évig a 2011 
februárja óta hivatalban lévő Kubatov Gábort, a 
Fidesz pártigazgatóját és alelnökét bízták meg 
az elnöki teendők ellátásával. A klub honlap-

ján nem számoltak be arról, hogy Kubatovval 
szemben indult-e másik elnökjelölt. NÉPSZAVA

Az Ajax a legjobb nevelőegyesület
A Sporttudományok Nemzetközi Központja felállítot-
ta a labdarúgó-nevelőegyesületek rangsorát, és ta-
valy után idén is az Ajax akadémiája volt a leghatéko-
nyabb a 15 és a 21 éves fiatalok exportjában: a holland 
klub 85 játékost adott az európai bajnokságokban 
szereplő csapatoknak – képünkön Matthijs de Ligt 
már a Bayern München szekerét tolja. NÉPSZAVA
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„Szembe kell néznünk a valósággal. 
El kell viselnünk a pofonokat” – 
mondta Xavi, a Barca edzője

Magabiz-
tos katalán 
vereség lett a 
vége a Bayern 
barcelonai 
vendégjáté-
kának

Oftedal a világ egyik legjobb irányí-
tója, s noha voltak lehetőségei, nem 
sokat hezitált, 2024-ig marad

Hosszabbított a Győr norvég világklasszisa

Megalázott, felpofozott, 
BL-ből kiejtett Barcelona
KÉJ Nincs olyan alkoholmámoros müncheni Oktoberfest, amely 
felülmúlná azt a gyönyört, amit a Bayern-híveknek okozott a katalán 
sztárcsapat idegenbeli legyőzése. Xavi edző szerint azonban nincs itt a vég.

A csoport:
Napoli–Rangers 3-0
Ajax–Liverpool  0-3
A csoport állása: 1. (továbbju-
tott) Napoli 15 pont, 2. Liverpool 
(továbbjutott) 12, 3. Ajax Ams-
terdam 3, 4. Rangers 0.
B csoport:
Atlético Madrid–Leverkusen  2-2
Brugge–Porto  0-4
A csoport állása: 1. (továbbju-
tott) Brugge 10, 2. (továbbjutott) 
Porto 9, 3. Atlético Madrid 5, 4. 
Leverkusen 4.
C csoport:
Barcelona–Bayern München  0-3
Internazionale–Plzen  4-0
A csoport állása: 1. (továbbju-
tott) Bayern München 15 pont, 2. 
(továbbjutott) Internazionale 10, 
3. Barcelona 4, 4. Plzen 0.
D csoport:
Tottenham–Sporting Lisboa  1-1
Frankfurt–Marseille  2-1
A csoport állása: 1. Tottenham 
Hotspur 8 pont, 2. Sporting Lis-
boa 7 (7–7), 3. Eintracht Frankfurt 
7 (5–7), 4. Olympique Marseille 6.

Bajnokok Ligája, 
csoportkör, 5. forduló
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Új madárvilágrekord 
Világrekordot állított fel egy kis goda (Limosa 
lapponica): a műholdas jeladók szerint 13 560 kilo-
méteren át repült megszakítás nélkül, Alaszkától egé-
szen Dél-Ausztráliáig. Október 13-án indult Alaszkából, 
majd 11 nap és 1 óra alatt érte el Tasmániát. A korábbi 
rekordot ugyanennek a fajnak egy hímje tartotta, 
amely tavaly 13 ezer kilométert repült. 444
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Csavaros csiripelés
ÜZLET Megveszi? Nem veszi meg? Mármint Elon Musk  
a Twittert. Hónapok óta találgat a világ, hogyan végződik a románc.
VARGA PÉTER
Twister Twitter: nehéz feladat, 
megbízhatatlan ember, sodrógép 
– fordítja több más között az angol 
szótár a twister szó jelentését. Az 
általunk kreált szójáték (csavaros 
csiripelés) tehát abszolút igaznak 
tűnik azoknak az eseményeknek és 
szereplőknek a jellemzésére, ame-
lyek és akik a Twitter eladása, meg-
vétele körüli ügyben az elmúlt hó-
napokban megjelentek. „Haldoklik 
a Twitter?” – kérdezte áprilisban 
Elon Musk amerikai milliárdos – a 
Tesla és a SpaceX tulajdonosa – pár 
nappal azelőtt, hogy 14-én bejelen-
tette, 44 milliárd dollárért megvásá-
rolná a szociálismédia-óriást, „hogy 
arénát építsen a szabad beszédnek”. 
A cégben egyébként kisebbségi rész-
vényesként jelen volt és van most is. 

Azóta szappanoperába illő és 
nehezen kibogozható szálakon 
futó történet vette kezdetét, amely 
mindmáig tart. A lényege, hogy még 
mindig csak az ajánlatnál tart Musk. 
Májusban ugyanis kiderült számá-
ra, hogy a Twitter oldalain rengeteg 
a „kamuprofil”, tízből akár kilenc is 
az lehet, állította. Vagyis, ha az aktív 
véleményformálók nagy része nem 
létezik, valójában csak egy személy 
vagy szervezet áll több  felhasználó 
mögött, vagy egyenesen robotok ge-
nerálják a tartalmakat világszerte, 
akkor azok a vélemények, amelyek 
napvilágot látnak a szociális média 
oldalain, manipuláltak, legyenek 
azok gazdasági vagy politikai ter-
mészetűek. Az ezek által generált 
reklámbevételek tehát valószínűleg 
szintén hazugságok, így a cég ko-
rántsem ér annyit, amennyit aján-
lott érte. A Twitter jogászai azonban 
azt állították, az ő felméréseik sze-
rint a kamuprofilok csak 5 százalé-
kot tesznek ki, amire Musk termé-
szetesen a Twitteren azt válaszolta: 
„Oké, tehát ha meg akarom venni a 
házadat, és azt mondod, csak 5 szá-
zalékába költöztek be termeszek, 

az elfogadható szám, de ha kiderül, 
hogy 90 százalékába, az már nem 
oké!” Azt mindenesetre nehéz el-
dönteni, mi számít hamis profilnak, 
a valós szám független kutatók sze-
rint 20 százalék lehet. Parag Ag-
rawal, a Twitter vezérigazgatója ez 
ügyben többször is üzent Musknak, 
aki a maga nyers stílusában a jól is-
mert kaki emojival válaszolt. 

Persze komolyabb fordulatot is 
vett az ügy, Musk visszalépett az 
üzlettől, a Twitter ezért beperelte.  
A per folyik, de Musk pár hete újabb, 
a járulékos költségekkel együtt 46,5 
milliárd dollárról szóló ajánlatot 
tett, amit viszont a Twitter nem fo-
gadott el. Ráadásul közbeszólt a bí-
róság is, amely szerint nem vet túl jó 
fényt a jogbiztonságra és jogegyen-
lőségre, ha egy milliárdos e minősé-
géből adódó hatalmával visszaélve 
ilyen kétes módon kezelne egy ilyen 
volumenű üzleti tranzakciót. 

A Reuters is az ügy nyomába 
eredt, és betekintést nyert a Twitter 
belső kimutatásaiba, amely szerint 
a cég küzdelmet folytat azért, hogy 
megtartsa legaktívabb felhaszná-
lóit, akik a túlélést jelentik az üzlet 
számára. Ők a „nehéz tweetelők”, 
akik a havi felhasználói létszám 
mindössze tíz százalékát teszik ki, 

de a tweetek 90 százalékáért fele-
lősek, a bevétel felét generálva. Ők a 
hét hat napján lépnek be az oldalra, 
és háromszor-négyszer posztolnak. 
A járvány kezdete óta azonban egy-
re tünedeznek. Az is rosszul érinti 
az oldalt, hogy az eltűnők között sok 
az angol nyelvű ,,nehéz felhaszná-
ló”, ami tovább csökkenti a reklám-
bevételeket: több nyereség szárma-
zik az USA-ból, mint a többi piacról 
együttvéve. Az sem tesz jót a láto-
gatottságnak, hogy a leggyorsabban 
növekvő keresettségű oldalak a 
kriptovaluta és az NSFW-k (munka-
helyen nem biztonságos tartalmak: 
meztelenséget, pornót ábrázoló ké-
pek), utóbbiakat tehát napközben 
sokan nem keresik fel. Eközben a 
hírekkel, sporttal, szórakoztatással 
kapcsolatos témák egyre csökke-
nő érdeklődést keltenek közöttük, 
pedig ezek a legkívánatosabb felü-
letek a reklámozók számára. Ezek 
„zavaró” trendek, amiket a napi fel-
használók növekedésének számai 
még elfednek. A Reuters kérdésére 
a Twitter szóvivője azt válaszolta, 
hogy a felméréseik szerint a globá-
lis közönségük száma nőtt, 2022 
második negyedévében elérte a 238 
millió mDAU-t (pénzben kifejezhe-
tő napi felhasználó).
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Vizsgálják a Tesla 
önvezető rendszerét
AUTOMATA Büntetőeljárást in-
dított az amerikai igazságügyi mi-
nisztérium a Tesla ellen, miután 
több mint egy tucat olyan – rész-
ben halálos kimenetelű – baleset 
történt, amiben a vezetéstámogató 
rendszer, az Autopilot aktiválódott 
a balesetek során – írja a 444.hu.  
A cég honlapján jelenleg látható vi-
deó szerint: „A vezetőülésben ülő 
személy csak jogi okokból van ott. 
Nem csinál semmit. Az autó önma-
gát vezeti.” A vállalat azonban kife-
jezetten figyelmeztette a sofőröket 
arra is, hogy az Autopilot használa-
ta közben is a kormányon kell tar-
taniuk a kezüket, és meg kell tarta-

niuk az irányítást a jármű felett. A 
Tesla technológiáját úgy tervezték, 
hogy segítse a kormányzást, a féke-
zést, a sebességet és a sávváltást, de 
a funkciói „nem teszik a járművet 
autonómmá” – írják. A szövetségi 
és kaliforniai hatóságok már vizs-
gálják, hogy az Autopilot képessé-
geivel és a rendszer kialakításával 
kapcsolatos állítások nem kelte-
nek-e hamis biztonságérzetet az 
ügyfelekben, ami arra készteti őket, 
hogy a Teslákat valóban vezető nél-
küli autókként kezeljék. NÉPSZAVA

BIZARR Megölt és lenyelt egy 
piton egy nőt Indonéziában. Az 
ötvenes éveiben járó nő egy kau-
csukültetvényre ment dolgozni, de 
mivel aznap nem tért haza, keresni 
kezdték. A holttestét a kígyó gyom-
rában találták meg. Az óriáskígyó 
leg alább öt méter hosszú volt, a 
holttest szinte sértetlen volt. Egy 
szakértő korábban azt mondta a 
BBC-nek: a pitonok jellemzően 
patkányokat és más kisebb állato-
kat esznek, „de amint elérnek egy 
bizonyos méretet, már nem foglal-
koznak a kisebb zsákmányokkal, 
mert nem biztosítanak nekik ele-
gendő kalóriát”.

NÉPSZAVA

Nő egy pitonban
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Partnereink:

Új veszély fenyegeti a világot
Az Egészségügyi Világszervezet 19 olyan gombafaj-
ra hívta fel a figyelmet, amely elterjedtsége, ellen-
álló képessége és veszélyessége miatt fenyegetést 
jelenthet a közegészségügyre. A WHO – amelynek 
van hasonló listája a vírusokról és a baktériumokról 
is – most először készítette el a legsúlyosabb gom-
bás megbetegedéseket okozó fajok listáját. MTI

Óriási veszteséget termelt  
a metaverzum 
A Meta nagy összegeket ölt a metaver-

zumba, de az eddig nem igazán térült meg. A 
Reality Labs, a metaverzummal foglalkozó részleg 3,7 

milliárd dolláros veszteséget könyvelt el ebben a negyed-
évben, és a vállalat közlése szerint arra számít, hogy ezek 
a veszteségek jövőre jelentősen növekedni fognak. MTI

A Simon férfinév a Simeon név görög Szimón alakvál-
tozatából ered. Női párja: Szimóna.

   7 9 10 12 14 15 22 26 28 33 
37 39 45 56 60 63 64 66 69 70

Boldog névnapot, Simon!

KENÓ Október 27.

A NAP KÉPE

LEGÓBÓL KÉSZÜLT  
MÉRETHŰ OROSZLÁNT  
ÜLTETTEK A LÁNCHÍDRA

Elkészült a Lánchíd legújabb orosz-
lánja – legóból. A 850 ezer darab-
ból készült 2,8 tonnás oroszlán 1:1 
méretarányban készült. A szobor 
csütörtök délelőtt az egyik restaurá-
lás alatti kőoroszlán helyét foglalta el 
a Lánchíd pesti hídfőjénél, majd dél-
után átköltözött a Clark Ádám térre, 
a 0 kilométerkő mellé. Az érdeklődők 
ott csodálhatják meg november 
végéig. A műanyag oroszlánt Dóczy 
Balázs hivatalos legóépítő-mester 
modellezte és tervezte, és 560 óra 
alatt építették meg Budapesten.FO
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2022. április eleji adatok 
(millió)

 1. @BarackObama  131,4 
 2. @justinbieber  114,3 
 3. @katyperry  108,8 
 4. @rihanna  105,9 
 5. @Cristiano  98,8 
 6. @taylorswift13 90,3 
 7. @ladygaga 84,5 
 8. @elonmusk 81,0 
 9. @narendramodi 77,7 
 10. @TheEllenShow 77,5

A tíz leginkább követett 
Twitter-oldal

Az amerikai 
fiatalokat már 
nem érdekli 
annyira  
a Twitter
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VASÁRNAP HÉTFŐ KEDD SZERDA

4 14

A vállalat 
kifejezetten 
figyelmeztette 
a sofőröket 
arra is, hogy 
az Autopilot 
használata 
közben is a 
kormányon 
kell tartaniuk 
a kezüket, 
és meg kell 
tartaniuk az 
irányítást a 
jármű felett

Több mint 
egy tucat 
baleset 
történt, ahol 
a vezetés-
támogató 
rendszer 
aktiválódott.

ELON MUSK 
Tagadja, hogy 
azért veszi meg 
a Twittert, hogy 
több pénzt 
keressen. „Azért 
tettem, hogy 
megpróbáljak 
segíteni az 
emberiségnek, 
amit szeretek” 
– írta csütörtö-
kön a Twitteren. 
Hozzátette, 
személyre sza-
bott hirdetéseket 
tervez

VALLOMÁS



– Mi volt a kiindulópontja a Pécsről, a „pé-
csiségről”, a közvetve-közvetlenül Pécshez 
fűződő viszonyáról írt regényének – átölelve 
másfél évezredet, a Nyugatrómai Birodalom 
bukásától egészen az elbeszélés 2012-es jele-
néig?

– A nagymamám pécsi születésű, és sokáig 
nem adta fel a pécsi házat, így a gyerek- és a 
fiatal korom három város – Zágráb, Budapest 
és Pécs – háromszögében telt. Amikor csak 
tehettem, nála töltöttem a nyarakat. Tizen-
hat-tizenhét éves lehettem, amikor egy po-
koli forró nyáron elkezdtem szisztematiku-
san felfedezni magamnak a város kulturális 
intézményeit, beleolvasni a múltjába. Főleg a 
hódoltság kora érdekelt. Nem volt ez komoly 
történészi kutatómunka, hiszen csak gimna-
zista voltam, de már akkor elhatároztam, 
hogy egyszer megírom a város történetét. 
Egyfajta esszére gondoltam, nem tudhattam, 
hogy időközben prózaíróvá is leszek, hiszen 
elsősorban festőnek, másodsorban szimbó-
lumtörténettel foglalkozó kultúrtörténész-
nek készültem. Eltelt némi idő, de végül meg-
született a könyv.

– Miként vannak jelen általában a váro-
sok az ön számára?

– Mintha személyiségük lenne. Van olyan 
város, ami azonnal beenged, ahol rögtön 
otthon érzem magam, ismerős valahonnan, 
együtt tudok rezegni vele. Miközben van 
persze olyan is, amiről csak azt hittem, hogy 
nekem ott biztos nagyon jó lesz, de kiderült: 
ez nem így van. Egyik ilyen nagy csalódásom 
Barcelona, amiről azt gondoltam, ha valahol, 
akkor itt otthon érzem majd magam, de a Ka-
talán Nemzeti Múzeumon és talán a gótikus 
negyeden kívül nem tudok olyan dolgot mon-
dani, ami megragadott benne. Ennek az ellen-
téte Lisszabon, amihez addig nem volt sem-
milyen viszonyom, de amikor megérkeztem 

este 11 órakor a reptérre, rögtön úgy éreztem: 
hazaértem. Úgy mentem át a városon, mintha 
már éltem volna itt, tudtam, merre kell for-
dulni, és mi hol van, amikor pedig elértem a 
Lisszabontól nem messze lévő Cascaisba, rá-
ismertem arra a kikötőre, amit korábban fél-
álomban sokszor láttam. Ezt amúgy bele is 
írtam a Hóesés Rómában című regényembe. 
Nehéz a racionalitás keretein belül maradva 
erről beszélni, de én hiszek az átadható gene-
tikus emlékezetben, és talán voltak előző éle-
teink is, ami alapján az ember rá tud ismerni 
olyan városokra, helyekre is, ahol jelen életé-
ben még nem járt, és nem lehetnek ismerősek 
a családi emlékezetből sem.

– A Vénusz jegyében című Pécs-regény-
ben a város nem afféle organizmus, inkább 
civilizációs rétegek egymásra épülése, kultu-
rális architektúra. A jelenkori Pécs esetében 
melyik rétegek érezhetőek ma is?

– Még nem jelent meg, de a regény mellett 
írtam egy történeti esszét is, amiben éppen 
ezt a kérdést tettem fel magamnak. Az elgon-
dolásom erről sok ponton érintkezik a panno-
nizmus gondolatkörével. A Római Birodalom 
limesén belülre eső, megmaradt városoknak 
eredetileg nagyon hasonló, nemegyszer meg-
egyező a szerkezete. Megjegyzem: a rómaiak 
előszeretettel alapítottak városokat korábban 
már létező települések alapjaira – Sophianae 
helyén is volt már egy kelta város. A váro-
saik szerkezete mindig egy központi tér köré 
szerveződött, amely körül aztán koncent-
rikusan terebélyesedett a város a különféle 
korszakokban, ahogy tapasztaljuk ezt ma is 
Rómában vagy Pulában. Rómában például a 
Colosseum, a Fórum ma is a város középpont-
ja. Pécsett, ha nem is ugyanott volt az antik 
városmag, mint a mai, azért bemérhető távol-
ságra esett, s megvan az a római alap, amire 
építkeztek a későbbi korok, és mindegyikből 
fennmaradtak emlékek.

Érdekes ebből a szempontból a Szent Péter- 
és Szent Pál-székesegyház története. Szent 
István pécsi püspökségalapítása kapcsán fel-
merül ugyanis a kérdés: volt-e akkor ott már 
egy működő város működő keresztény közös-
séggel vagy sem? Az istváni alapítólevélben 
nincs benne, hogy építsenek templomot, ami 
sokak szerint azt valószínűsíti, hogy volt már 
működő templom a városban, azaz létezhetett 
keresztény közösség is. Aki ezt nem így gondol-
ja, arra hivatkozik, hogy a barbárok bejövetele-
kor elmenekülő rómaiak óta nem maradhatott 
fenn annyi ideig keresztény közösség, nincs 

kontinuitás. Igen ám, de akkor miért nincs 
templomépítésre vonatkozó kitétel az alapító 
levélben és miért kerül egyáltalán szóba Pécs 
mint az egyik új püspökség helyszíne, ha nem 
él ott amúgy is városi közösség?… Én a konti-
nuitásra szavazok, nekem az tűnik logikusnak 
és életszerűnek – s így folytonosságot látok a 
római időktől a mai napig a városban. Egy, az 
országnál régebben alapított városról van szó, 
ahol „egymásra épülnek az idők”.

– Akkor talán Szombathely esetében is ez 
áll fenn?

– Nem jelenthetjük ki, hogy minden lime-
sen belüli város – Hamvas Béla szavával élve 
– a „dél Géniusza” alatt áll, mert Londinium 
vagy Savaria annak ellenére sem lesz hason-
ló Rómához, hogy római alapítású. Hamvas 
egyébként, aki Az öt Géniusz földje című mű-
vében öt részre osztja fel Magyarországot, a 
pécsi környékről azt írja, hogy 

a pannon 
vidék sok olasz 
tájegységnél 
déliesebb, s arcával 
még mindig Athén 
és Róma felé 
fordul. 

És valóban, az Itáliával való szoros érintkezés, 
a török cezúrát kivéve, minden korszakban 
megvan, akár a XV. századi Janus Pannonius 
tanulmányaira és általában a Hunyadi-korra 
gondolunk, akár a XVIII. századi, következő 
nagy püspök, Klimó György erős olaszországi 
kapcsolataira, aki híve volt a reformkatoliciz-
musnak, amit egyáltalán nem néz jó szemmel 
a Habsburg-udvar.

– A török kori város esetében milyen for-
rásokra támaszkodhatott?

– A legismertebb Evlija Cselebi XVII. szá-
zadi utazó könyve, amiben külön fejezet szól 
Pécsről, azaz Iremről, „a földi mennyország-
ról”, „a szívrablóról”. Leírja, hogyan néz ki a 
pécsi fürdő, amelynek közepén márványme-
dence állt, ennek közepén a szökőkút kelyhe 

sárgarézből készült, körötte 12 sárkány torká-
ból ömlik a víz az alsó medencébe. Ez három 
ökörfejen áll, amely három bronzteknős há-
tán ül. Beszámol azokról is, akik oda járnak: 
a pécsiekről azt jegyzi fel, hogy harmincéves 
koráig mindenki ifjú és szép marad. Rajta kí-
vül nagyon sokat használtam Sudár Balázs a 
hódoltság korával foglalkozó tanulmányait. 
Emellett rá kellett jönnöm, ha nem merülök 
el a szúfizmusban, akkor nem fogom tudni 
megírni a regény török kori fejezetét, hiszen 
Pécs nagyon fontos szúfi központ. Az összes 
szúfi szerzetesrend jelen volt, így az Európá-
ban „kerengő dervisekként” ismert Mevlána 
rendje is, aminek szellemi hagyománya – kü-
lönutasként és feszültséget is keltve az iszlá-
mon belül – egy végtelenül gyönyörű filozófiai 
rendszer. Hogy megértsem ezt a lelkületet, 
elkezdtem szúfi szövegeket olvasni, és hatal-
mas élmény volt… amikor az ember egy tel-
jesen más koordináta-rendszerben ráismer a 
védikus írásokra meg a buddhista hagyomány 
bizonyos rétegeire… Igazi szellemtörténeti 
kalandtúra volt ez számomra, s remélem, a 
könyvben szereplő – egyébként valós törté-
nelmi személy – szúfi szerzetes, Idrisz be-
szédmódjában ez meg is mutatkozik.

– Elbeszélésmód tekintetében is tükrözni 
kívánta az egyes korokat?

– Törekedtem rá, hogy minden fejezet az 
általa leírt adott kor nyelvén szólaljon meg: a 
római részben Apuleiusén, a törökben a túl-
díszített körmondatok, a XVIII. századiban 
a barokk kor fény-árnyék kettőssége dominál 
– arra kellett odafigyelnem, hogy mindez a stí-
lusjáték mégis egységben maradjon képileg és 
nyelvileg egyaránt.

– Melyik kor ábrázolása jelentette a leg-
nagyobb kihívást?

– Több ilyen volt, és más-más okból. A kö-
zépkor a forráshiány miatt, és mert hatalmas 
időszakot kellett átfognom: Szent Istvántól 
Janus Pannoniusig. Mindezt úgy, hogy csak 
tárgyi leletanyag létezik meg az egyházi forrá-
sok – a város életének rekonstruálásához itt a 
fantáziámat kellett leginkább elővennem.

A másik, a XIX. század épp az ellenkezője 
a beláthatatlan forrásanyag miatt. Egy-egy 
külön életműkutatás lehetne csak a korabeli 
pécsi sajtó-, gyár- és ipartörténeti anyagokat 
feldolgozni – ez messze túlnőtt volna a regény 
keretein. Az Angster és a Zsolnay család épp 
emiatt csak érintőlegesen kapott szerepet a 
regényben.

2022. október 28., péntek
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A irodalmi melléklete

RÁCZ I. PÉTER

Az időbe 
települve
Péntek Orsolyával a szívrabló 
földi mennyországról

Péntek Orsolya festőművész, író. Az Óbudai 
Anziksz című magazin szerkesztője. Kötetei:  
Az őszön egy rőtbarna komondor borongol ke-
resztül (versek, 2002); Regénytrilógiája: Az Anda-
lúz lányai (2014), Dorka könyve (2017), Hóesés 
Rómában (2020); A magyar fotó 1840–1989 
(2018); Vénusz jegyében (regény, 2022). Buda-
pesten (Óbudán) él.

Vajon a város határozza meg a lakóit, 
vagy a benne élők alakítják a maguk 
képére? S ki éli túl a kölcsönös hatást? 
Péntek Orsolya Vénusz jegyében 
című, költői igényű új regénye egy 
olyan városról szól, mely régebbi, 
mint az ország, ahol található. Pécs 
1500 éves történelme elevenedik meg 
lakosai történetei által a római kortól 
napjainkig. A szerzővel beszélgetve 
arra is fény derül, mikor mondhatjuk 
a lakhelyünkre: itt otthon vagyunk. 
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A kávé kihűlt a csészében. És a kotyogósban is. Förtel
mes pazarlás. Mert ami egykor volt a vinkó, az az ez
redfordulón a feketekávé a Beregben. Az élet segítő an
gyala, ami nélkül kilépni sem érdemes a házból. De ha 
az életnek már úgy eleve nincs, nem maradt értelme, 
a koffein sem tudja azt visszahozni. A csésze oldalán a 

tálcát soha el nem érő folyások. Mitróné Irénke máskor ugrott, 
hogy letörölje, de most minek? És főleg: kinek?

Kopogás. Nem a pitvarajtó megvetemedett fáján, hanem a ki
lazult üvegén. Irénke képzeletben bólint, mire az érkező, egy jó 
húsban lévő asszony benyit.

Derékban szoros, szárban bő barna műszálas nadrág van rajta 
és gombolós blúz, amit a hetvenes évek vége óta viselnek a fekete 
nagykendőt és szoknyát elhagyva az ötven fölötti nők a beregi fal
vakban, így Bockeréken is, ha decensen akarnak kinézni. Irénke 
nem tudja, ki a jövevény, de halálesetnél rendre megjelennek rég 
elfeledett rokonok.

– Fogadja részvétem, Irénke néni!
– Köszönöm. Maradt még a torról egy kis tepertős pogácsa, ha 

elfogadod.
– Nagyon kedves tetszik lenni.

Eszegetik a pogácsát. Már egyhetes, de nem ártott neki az idő. 
De hetvenöt év múlva (Mitró Pál is ennyit ért meg) azért a pogá
csa is biztosan elemeire akar majd hullni.

– Szegény Pista bácsi! – mondja a vendég, és eltöröl egy könny
cseppet a szemében.

– Szegény… Meghalt?
– Meghalte? Hiszen, Irénke néni, azért vagyok itt.

– De milyen Pista?
– Pista bácsi! Irénke néni férje.
– Az én uram Pali volt. Mitró Pál!
Az idegen összerándul. Kiesik a kezéből a pogácsa. Keresni 

kezdi az asztal alatt. Hogy ne kelljen a másik szemébe nézni.
– Bolond vagyok! Persze, Pali bácsi! Aki kilencvenben, mikor 

mindenki vágta kifelé az almafákat, még akkor is telepített.
– Ő! Ő volt az uram. És te ki vagy?
– Tokárné Bözsi. A háziápolási szolgálattól.
– A szolgálattól Tóth Juli járt hozzánk.
– Én a szolgálat helyi irodavezetője vagyok. Én hoztam ide Ju

lit, én mutattam be, amikor tavaly nyáron Pali bácsi állapota rosz
szabbra fordult.

– Emlékszem! Bözsi vagy, tényleg. Az a Bözsi, akinek az anyja a 
kútba bújva menekült meg az oroszoktól.

– Így volt, bizony. Szerencse, hogy nem fulladt meg.
– A te urad jár Bécsbe banánért!
– Már nem jár. És már nem az uram. Elnézést, hogy Pista bá

csit mondtam Pali bácsi helyett.
– Hagyjad, lányom! Én is keverem a neveket.
– Szokás, hogy a szolgálat nevében elbúcsúzom a hozzátarto

zóktól. És felajánlom, hogy ha ne adj’ isten megint szükség lenne 
ránk…

– Ki tudhassa. Maholnap tán velem lesz dolgotok. Mindkét lá
nyom elment. Az egyik Nyárligeten iskolaigazgató, a másik Ber
linben takarítónő.

– És Irénke néni egészsége?
– Meglehetős. Csak semmihez nincs kedvem. Az uram nagy 

kujon volt. És ivott. A munkát meg csak ímmelámmal… Viszont 
soha egy ujjal nem nyúlt hozzám! És jól tudott viccet mesélni. 
Meg nótázni. Az is valami.

– Nem is kevés!
– Szóval elszórakoztatott. Most meg… Csak én, egyedül. Meg a 

jószágok. De lehet, eladom a hízókat! Borzalmas drága a tengeri. 
Az újság azt írja, idén megint lesz csiga meg székfűfelvásárlás. In
kább abból kéne egy kicsit pénzelni.

– Meg lehet próbálni.
– Én nem undorodom a csigától. Az is csak Isten teremtménye.

– A temetés rendben lement, Irénke néni?
– Lement.
– Drága volt?
– Jaj! Harmincezerrel adósa maradtam a koporsósnak. Pedig 

olcsót kértem. Farostlemezből.
– Meddig kell megadni?
– Lehet részletben. Havonta ötezret. De honnan vegyek any

nyit? Tán mégis kell hízó. Ha nem adnám bérbe a földet, megte
remne rajta a takarmány. Csak én már egyedül pláne nem bírom 
megművelni. Jaj, istenkém! Nem lehet ezt megszokni, hogy már 
egyedül…

– Irénke néni, azt a virágos dézsát arrébb húzom az udvaron.
– Húzzad nyugodtan. De minek?
– Hogy a nagyszoba ablaka alá tudjak állni az utánfutóval.
– Értem. De minek akarsz oda állni, kedveském?

Egy Audi Quattro gördül be a portára. Bár Irénke nem ért az 
autókhoz, meghökken a jármű méretén. Az utánfutó magas. To
kárné lecsapja a hátulját, a ponyvát félrehúzza és kiköti. Mintha 
otthon lenne, úgy vonul be a házba. A nagyszobában körbenéz.

– Irénke néni! Tisztában kell lenni a dolgokkal!
– Miféle dolgokkal?
– A lányai elköltöztek itthonról.
– Már igen régen.
– De a ruháik még itt vannak.
– Ezt meg honnan tudod?
– Ismerem a beregi népet. Most pedig elment… sajnos… örökre 

Pist… izé Pali bácsi is. Gondolom, neki is van ruhatára.
– Van. Csak öltönyből négy rend!
– Ki kell üríteni a lányok és Pali bácsi ruhásszekrényét! Minek 

etetni a molyokat!
– Volt már a fejemben, csak… Meg is csinálom hamarost, csak 

még…
– Most! Most kell megcsinálni! Segítek. A lányok szobája hol 

van?
– A konyha mögött.
– A néni adogassa a holmikat a polcokról a kezembe, én pedig 

hordom a csomagtartóba meg az utánfutóra.
– Gondolod, hogy…
– Kezdjük! Legyünk túl rajta!
– Igen ám, de amíg átnézem, kiválogatom…
– Nincs válogatás! Mindent elviszek. Kivéve a lyukas zoknikat, 

a foltnak való rongyokat meg az efféle himihumit.

A szállítmány lezárásakor a végig készséges Irénke néni kicsit 
dacoskodni mer:

– Te, Bözsi, honnan tudjam, hogy ez mind eljut a szegények
hez?

– A szegényekhez? – és a betolakodó értetlenül megrázza a 
fejét.

– Hát nem nekik viszed ezt a regiment holmit?
– Bízza csak azt rám a néni! – és félrelöki az öregasszonyt.

Tokárné Bözsi oda viszi a zsákmányt, ahová a korábbi hu
szonnyolcat. A dohánypajtába. Ott már akkora a ruhahalom, 
hogy a létrát a legfelső dohánypórésor tartórúdjához kell ál
lítania, onnan szórja a sok télikabátot, szoknyát, inget, háló
réklit, Abbapólót, Boney M.pólót és minden mást az épület 
gyomrába. S ez lúdbőröztető örömöt okoz neki, mert közben 
fiatalkorára gondol, amikor a szakiskola farsangi báljára a nő
vérétől kellett ünnepi ruhát kérnie, amikor, ha elkopott egy 
cipője, nem újat kapott, hanem vitték talpaltatni, amikor az 
építőtábori pénzéből kellett megvennie első bikinijét.

S mikor kész van az újabb adag elhelyezésével, leveszi saját 
gönceit is. És így, meztelenül ráveti magát a ruhahegyre. És 
meghal.

 Csabai László 
A csinovnyica 
halála
(Csehov-átirat)

– A forrásanyagok mellett szépirodalmi elődöket is szem-
lézett a sajátja megírásakor? Nekem a pécsi láthatatlanok 
kapcsán jutott eszembe Lázár Ervin A fehér tigris című 
regénye. De bőven van Pécset terepül használó regény még, 
többek között Horváth Viktor (Török tükör), vagy Horváth 
Tamás (Öt torony) regényei…

– Inkább a forrásanyagokkal igyekeztem táplálni a víziói
mat, igyekeztem csak akkor elolvasni mások Pécskönyveit, 
amikor az adott korszakról szóló fejezetet már megírtam. Nem 
akartam, hogy befolyásoljanak. Egy kivétel volt, Surányi Mik
lós, az azóta elfeledett XX. század eleji prózaíró, aki a Kantate 
című művében és a folytatásban, a Noé bárkájában nagyon ér
zékletes képet ad a századfordulós Pécsről.

– A Vénusz jegyében felépített Pécs és a valós(nak tar-
tott) város között bizonyára van némi distancia. Mekkora 
ez a távolság?

– Végig arra törekedtem, hogy ahol lehet, ott a történet hite
les maradjon. Példának okáért konkrét források szólnak arról, 
hogy 

a Monarchiában 
nevelkedett pécsi 
polgárok ténylegesen 
felháborodtak azon, 
mikor a várost megszálló 
szerbek nem váltottak 
maguknak jegyet 
a villamoson utazva 
– ahogy ez a regényben 
is szerepel: hát micsoda 
dolog ez?! 

A török korban, remélem, hitelesen rekonstruáltam a csársit, a 
piacot, de megvan a polgárok neve is, a felbukkanó Ferhád pél
dául tényleg kardműves volt. Utánanéztem, milyen süteményt 
árultak Caflishék. Hogy mit játszottak a moziban a világhábo
rú kitörése napján. Hogy hogyan jöttek be az oroszok a város
ba ötvenhatban, hajnalban miként foglalták el a kollégiumot. 
A fiktív dolgok akkor jönnek elő, amikor a személyes történe
tek terepére lépünk. Van tehát egy többékevésbé hitelesen 
modellezett városi környezet, amiben hiteles vagy forrásokkal 
igazolható az, mi hol volt található, vagy egy bizonyos történel
mi fordulónál mi történt, hányan lázadtak fel, mit kiabáltak az 
utcán a tüntetéseken. Viszont, hogy az emberek, akik átélik 
mindezt, eközben mit gondolnak, hogy néznek ki, milyenek a 
mindennapi párbeszédeik – azt kénytelen voltam íróként ki
találni. S minél inkább visszamegyünk az időben, annál keve
sebb forrásom akadt.

– A Vénusz jegyében nemcsak egy város regénye, hanem 
arra is rámutat, hogy az emberek identitását milyen mér-
tékben határozza meg egy város története, a közössége, a 
kultúrája. Épp ezért messze nem egy szokványos történelmi 
regény, s nem is a sokszor kritizált, de mégis bevett magyar 
történelemi narratívát használja, ami alapvetően hanyat-
lástörténet.

– Az össznemzeti történetnél – ami beágyazódik az európai 
vagy a Monarchia történetébe – a városok története sokkal tar
kább képet mutat. Pécs mikrotörténelme több okból kifolyólag 
kilóg a magyar narratívából. A török megszállás ugyan ren
geteg emberáldozattal járt, ám a város hamar kikerült a vég
várszerepből, amit Nagykanizsa vett át, kevesebb lett az ott ál
lomásozó katona, s már csak a török történeti elbeszélésekben 
Platón (a törököknél mágusként tisztelt Eflátún) sírhelyeként 
azonosított város kiemelt státusza miatt is, itt az oszmán és a 
mevlevik által ide hozott perzsa írásbeli kultúra egészen más 
arcát mutatta, mint a felperzselt Alföldön. De említhető még, 
hogy 1848ban éppúgy elkerülték a komolyabb harcok, ahogy 
1944ben sem kellett megostromolni, mert a németek felad
ták a várost. Itt, szemben Moháccsal, nem voltak bombázások, 
nem pusztult el a város, az emberek egészen máshogy élték 
meg a háborút, mint az ostromlott Budapesten – igaz, a zsidók 
szégyenteljes elhurcolása a pécsi emlékezetben is jelen van.

– Ha már emlékezet! A regénye családregényként is olvas-
ható. Hogy tudta a mintegy 60 nemzedék leszármazási vonalát 
fejben tartani, netán igen méretes családfát kellett rajzolnia?

– Az imaginatív írásban hiszek, akkor kezdek írni, amikor 
már pörög bennem a film, és látom magam előtt a figurákat, az 
egymáshoz való kapcsolódásukat, ki származik majd le kitől, 
ki hogy beszél, hogyan néznek ki.

 +1 kérdés:
– A regény megírásának ideje alatt miként változott a viszo-
nya Pécshez?

– Amennyi időt csak tudtam, Pécsen töltöttem, és még in
kább megerősödött bennem, hogy itt érzem magam a legin
kább otthon.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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 Bankó Ágnes 

Sorsodiglan

M indig volt kutyája, amióta csak ismertük őt. 
I. Tóbiással, a kimért öregúrral költözött a lép
csőházba, aki (igen, aki!) nem szerette a bizal
maskodást, és minden ilyen törekvést gyengéd, 
de határozott harapással honorált, amíg tehette. 
Aztán jött II. Tóbiás, a korábbi állatmenhelyi 

ebecske. Fő mutatványaként tartottuk számon, hogy amikor 
figyelt, akkor csak a jobb fülét hegyezte, a bal mindig lekonyult. 
Ellenállhatatlan volt. Szálltak az évek, sokasodtak az együtt le
gyűrt kilométerek, a kutyus szeretettől övezve, kényelemben 
morzsolgatta napjait, s öregedett meg, míg végül rajta is betel
jesült az Élet örök törvénye.

Ekkor két döntést is hozott: egyrészt, hogy nem lesz több ku
tyája, másrészt, hogy ideje elgondolkodni azon, hogy öregek ott
honába költözzön, mert felette is eljárt az idő. Talált is egyet, de 
bizonytalan ideig várnia kellett az „üresedésre”. Miközben gon
dolatban szoktatta magát jövendő új életéhez, toppant be uno
kaöccse a hétéves Mazsóval (leánykori nevén: Mazsola), a gyö
nyörű vizslahölggyel, hogy átmenetileg magához vennée, mert 
közben megszületett a gyerek, túl nagy kötöttség s a többi, s a 
többi, s a többi; magyarul: már megunták a kutyát. Átmenetileg… 
hát persze.

Mazsó befészkelte magát a lakásba, hercegnőként élte min
dennapjait, volt kutyaágya, díszes nyakörve, minőségi (házilag 
főzött) kajája, és fáradhatatlanul rótta az utat „ideiglenes gazdá

ja” oldalán. Nagyon tudott mindenkinek örülni, akitől jó szót és/
vagy simit kapott, csak arra kellett vigyázni, nehogy a farkcsóvá
lása útjába kerüljön az ember, mert akit kedélyesen megcsapott 
husángszerű farkával, az egy életre megtanulta a leckét.

Aztán megjött az értesítés, hogy van hely az öregek otthoná
ban, egy hónapon belül el kellene foglalnia lakrészét. Szorongás
sal telt az egy hónap, ezt Mazsó is megérezte. Az utolsó éjjelen na
gyon rosszul lett, úgyhogy másnap, a költözés előtt állatorvoshoz 
száguldott vele, csak utána szedte össze gondosan kiválogatott, 
kevéske cókmókját, és távozott az öregek otthonába, tudván, in
nen már nincs visszaút. Az unokaöccsével a kapuban beszélték 
meg a találkát, itt került sor a kutya átadására. Mazsó nem akart 
régi/új gazdájával menni, nem értette, mi történik, annyira nem, 
hogy szűk hónap múltán itt hagyta ezt a világot, amely oly rútul 
elbánt vele.

Napokig bőgött. Csak az vigasztalta valamelyest, hogy az 
öregek otthonának parkjában néhány kóbor cica élt, akik a la
kók egy részének jóvoltából élelemhez jutottak. A cicák közül 
kitűnt Tücsi, az alig féléves macskalány, őt a nagyobb, erősebb 
kandúrok mindig elhajtották, úgyhogy inkább külön etette a 
vézna jószágot. Egy idő után, a gondos táplálás eredménye
ként, kipendült a macska, sőt, annyira a bizalmába férkőzött, 
hogy kabátja alá rejtve csempészhette be a szobájába. Ott a 
cica az ágy közepére telepedett, a melegben, biztonságban ki
pihente magát, és kiadós nyújtózkodással jelezte, ha készen 

áll az újabb kalandokra a kertben. Utóbb már nem is kellett 
eldugni, kibesétálhatott vele, nem szóltak a portán. Ez kivált
képp emberséges cselekedet volt, mert közben a Covid miatt 
lezárták az épületegyüttest, csak a kerítésen keresztül láthatta 
rokonaitszeretteit – legalább Tücsiről gondoskodhatott ked
ve és hajlama szerint.

Két év körüli lehetett a cica, amikor észrevette, hogy nehezeb
ben veszi a levegőt, mint eddig, sőt, mintha kapkodná is. Rohanás 
az állatorvoshoz. A diagnózis lesújtó volt: tüdőrák. Pár napja van 
hátra, ha akarja, hagyja itt a kórházban. Nem akarta. Visszavitte 
oda, ahol kis életét élte, az udvarba, a bokrok közé – meghalni.

Egyik este hiába szólongatta, hiába járta körbe azokat a helye
ket, ahol ételt szokott adni neki, nem találta. Másnap reggel fe
dezte csak fel, hogy az egyik etetőhelyen fekszik élettelenül, már 
mereven. Előző este utolsó erejével még elővánszorgott a bokrok 
rejtekéből gazdája hívó hangjára…

Első gondolata az volt, hogy legalább Tücsit el kellene temetni. 
Megkereste a gondnokot, ásót kért tőle, de a gondnok elkezdett 
vele üvöltözni, hogy ezt mégis hogy képzeli, ez nem állattemető, 
majd ő elintézi a dolgot. Az öregek otthonának eme izgága, de 
legalábbis gondnokot bőszítő lakója a mai napig nem tudja, hogy 
dédelgetett Tücsikéje egy pöcegödörben, avagy egy dögkútban 
alusszae örök álmát, vagy csak simán kihajítottáke egy kukába. 
A rendet kivont szablyával őrző, kelletlen gondnoktól ezt vala
hogy azóta sem volt lelkiereje megkérdezni…

Metasztázisok
a sírásomra ébredek.
elkapom álombéli arcod,
ami olyan, mint egy elengedett
léggömb, egyre kisebbedik,
ki tudja, milyen magasan
durran el.

anyu a boltból tomi mosógélt hozott,
aromaterápiás. maláj orchidea.
a göncök, akár a sejtjeid, egymásba
kapaszkodva forognak, émelygés
fog el, ahogy a dobba bámulok.

megvolt az első kezelésed.
egész nap renyhén táplálkozom.
mintha kitépnének belőlem,
titkos belső szervet,
szuperképességet.

queent hallgatok, I want to ride my bycicle,
I want to ride my bike. gyerekkorom
fekete bakelitlemez, pörög a szoba.
nézzük a napfogyatkozást,
mindketten másmás szögből.

Emlékek háborúja
ma azt álmodtam, hogy ugyanúgy kifújtad
a levegőt a szád sarkán, mint amikor meghaltál.
pár napra rá feltámadtál, és szidtuk az orvost
egy ápolóval, amiért tévesen halottnak
nyilvánított. ültél az ágyon, mintha mi sem
történt volna, mentünk a parkba, cigizni
akartál, kávét inni. a macska reggel megint
feltúrta a szekrényedet. az összes zoknid
szétgurult a szobában, én alig bírtam
összeszedni magam, hogy felkeljek
a zsibbadásból, ami a gyógyszereim
mellékhatása. a kutya játéka papucsod
mellett az ágy alatt, ami már csak egy
vakráma letakarva, festmény nélkül.
állítólag a temetésig nem szabad
a tárgyakat eltávolítani, mert azok
még tieid, nehogy megharagudjál.
ma fognak hamvasztani, vagy holnap.
vajon te látod a testedet kívülről?
amikor előrehaladt a betegséged,
és átaludtad a napokat, éppen
csak szenvedni ébredtél fel, gyakran
figyeltem álombéli arcmimikádat,
felfelhúztad a szemöldököd, mint aki
rájött valamire, és érdekesnek találja,
egészen meglepődött, csodálkozó
csukott szem. máskor meg hirtelen
elmosolyodtál, akár a babák, valami
érthetetlent préseltél ki a szádon, és
hiába kérdeztem, min nevetsz, angyalom,
nem válaszoltál. de túlsúlyban voltak a 
függőleges homlokráncolások, frontvonalak,
a háborús arcod, amit annyira vártam,
hogy végérvényesen, örökre kapituláljon,
kezemet kihúzzam hideg kezedből, és zavartan
a szerszámos fiókba dobjam az ezüstgyűrűt,
amit a hullaszállító nyújtott be az ajtón, és mintha
költöztetők zaja a házban, hogyan felejtsem
el a puffogó lépteket, zsáktested surrogását.

Fájdalomtermészet
hullámokban tör rám. top gun. tom
cruise, fiatalon, akárcsak te, amikor
bevonultál a katonaságba. ma vámos
miklósra hasonlítasz, anya csak egy van.
felfelé kopaszodtál. vajon a kemótól
majd tovább magasodik a homlokod?

take my breath away…

hullámokban tör rám. napokra elfelejtem
a kérdést, mennyi lehet még hátra. a centi,
amit magaddal vittél a laktanyába, elveszett.
gyakran kihúzogattam a fiókjaid. öngyújtó
gyűjtemény, szerelmes levelek. humorista
akartál lenni. a konyhában ülünk, felváltva
utánozod gobbi hildát és gálvölgyit. kiesik
a számból a nokedli, úgy röhögök.

hullámokban tör rám. nagyon fáj, nem megy.
gyakran megfeddem magam, hogy kevés
a hitem. olyankor arra gondolok, miért ne
történne csoda. mikor érdekeltek engem
a statisztikák? keresem a túlélőket a neten.
de olyanok jönnek föl, hogy palliatív kezelés,
meg inoperábilis. karácsonyra megveszem
magamnak a hasnyálmirigynaplót. eddig
nem mertem elolvasni, de most feltétlenül.

hullámokban tör rám. letagadok mindent.
már hogy lenne benned a halál? mi az, hogy
pont te, aki: az egészség megszállottja. ez kérem,
tévedés lesz. elcserélt lelet, vagy benézett minta.
absztinens, nemdohányzó. rendes, megbízható férj,
akár a kék opel, családi modell, régi. emlékszel?
bőrkabátot kerestünk neked pesten. hosszú
távra, jó minőségűt, de végül nem találtunk.

hullámokban tör rám. hogy nekem nincs emlékem.
ideám van csak rólad, és a tudatalattim, ahova
bezárkóztál. bontom ki a fájlt, és egyfolytában várlak.
múltkor azt álmodtam, ravatalozóban ülök, mint
túlexponált fotón, a rokonok vonásait kifakítja a fény,
talán fehérben vagyunk. örülünk egymásnak, rég
nem látott unokatesók, ismerős nénik, bácsik,
kereslek, de úgy tűnik, hogy te nem jöttél el.
nincsen bátorságom érdeklődni utánad.

hullámokban tör rám. esténként imádkozom.
üdvözlet és aláírások egy karácsonyi képeslapon,
legszívesebben odaadnám az immunrendszeremet.
anyu is elsírja magát, miért nem ő jön. és hogyan
szülhetett pont erre téged. minden délután alszik. kisfiút
vezet az utcán, akinek folyton összerogynak
a piszkafa lábai. amikor felébred, nagyon fázik,
lassú a keringése, a dereka majd’ leszakad.

nincs fontosabb, mint az álmaid

hullámokban tör rám a megbocsájtás,
amiért sokáig nem kerestél minket. csak elhoztad a
gépet, telepítetted rá, ami kell, plusz az any disc táv
segítséget, hogy majd a frissítéseket otthonról
megcsinálod, amikor szükség van rá. mi az az uplód,
kérdezte anyánk, elmagyaráztad. később egy idegen
kurzormadár cikázott fel és alá a fényes monitoron, 
követtem izgága reptét, mappák közötti tépelődését,
egy virtuális gondolatmenetet, ahogyan újraformázza
a hibás meghajtót, és csőrével mindent megkopogtat,
futtat, kipipál, bezár.

hullámokban tör rám, hogy végül majd friss emlék leszel.
lefogyott a hangod a telefonban. karcos lett és gyenge, mintha
valaki a földön túlról beszélne hozzám. kopasz, csontsovány
emlékműmagad a mélység ünnepélyébe csomagolod,
és soha többé nem jössz ki onnan. kémcsőből kémlelsz,
szétdurrant vénáidban a kishúgod úszkál, akit a lábánál
fogva lógatsz, és én vinnyogok, eressz el, pisilni kell,
ne csiklandozz tovább. vajon hogy bírom ki a temetésed.
mindig csak magamra gondolok. meg arra, hogy fájni fog,
rohadtul fájni fog a derekad, és nem fogsz tudni aludni.
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– A Karcok cím előrevetíti, hogy a könyvben 
tapasztalható világ sértő és bántó, nem a leg-
kellemesebb. Az ég alatt a föld zárvány, átme-
neti karantén?

– A Karcokat én, az első kötet, A holt szere-
tő folytatásának szántam, már csak azért is, 
mert az életem egy konkrét időszakában ké-
szült mindkettő anyaga. Akkoriban hajlamos 
voltam a világ negatív oldalát látni. Váratlanul 
elveszítettem a munkahelyem, ami megviselt, 
és alaposan rányomta bélyegét a mindenna-
pos közérzetemre. Ugyanakkor a rám szakadt 
rengeteg szabadidő lehetőséget nyújtott az el-
mélyült gondolkodásra. Kényszeresen írtam 
le, amit láttatott velem a tudatalattim. Nem 
volt nehéz munka, egyszerűen csak le kellett 
írnom, amit elém vetített. Beültem a nézőtér-
re, és figyeltem.

– A költészet kiút?
– Igen, a költészet kiút volt azokban a pil-

lanatokban. Egyfajta terápia, amely valame-
lyest feloldozott, enyhülést adott a csalódások 
után. Talán ezért érzékeltem akkor karcosnak 
a világot, ahol csak bukdácsolni lehet. Valami 
ütött-kopott régi szemüvegen át szemlélődni. 
Eltévedni, hogy aztán megkerüljek.

– Hol közelít, hol távolodik a kötetben 
használt objektív, a látvány törékeny, az em-
lékezés megbízhatatlan, a kép pontos. Nagy 
jelentőséget tulajdonít a képnek?

– Fontosak a képek! Ha nagyot akarnék 
mondani, úgy fogalmaznék, én egy fényképal-
bum vagyok. Nem egy hagyományos album, 
hanem olyan, amely olykor fölnagyít bizonyos 
részeket egy képen, olykor viszont annyira el-
távolodik, hogy az egész csak egy érzés marad. 
Képlékeny út. Lebegés, zuhanás, repülés. Em-
lék, ahol kóborolni lehet, viszont nem egyér-

telmű a hol és a most. Írás közben nem kellett 
megállnom, ha valamilyen rémisztő dolog 
került elő az albumból, egyszerűen megragad-
tam, és pontosan odakerült bennem, ahová 
való. Így tettem rendet magamban.

– Nem esett nehezére?
– Ahogy születtek a versek, úgy lettem egyre 

bátrabb, szembenézni, szembesülni mertem a 
valósággal, és ettől megkönnyebbültem. Oly-
kor már sikerült a felszínre úsznom, és a kép 
éles lett. Olyan, amilyen, az már más kérdés, 
hogy talán nem szép, nem jó érzésekkel teli, de 
valódi. Ez a lényeg. Próbáljuk meg meglátni a 
valóságot. Hajlamosak vagyunk feltétel nélkül 
elfogadni a szemfényvesztést, mert az köny-
nyebb.

– A könyv egyik visszatérő motívuma az 
angyal. „Iszonyú minden angyal” – írja Rilke. 
Milyen viszonyt ápol az angyalokkal, a versei 
angyalaival?

– Az angyal ma már tükörkép, de volt, hogy 
pusztán árnyék volt. Talán a félelmeim kive-
tülése. Benne volt a mindennapjaimban. 
Körülölelte az érzéseimet, és ezzel bizto-
sított számomra egy bizonyos látásmódot, 
amit a verseim tükröznek az olvasó felé. 
Azt hiszem, szerettem volna hinni, hogy 
létezik valami más, valami, amibe kapasz-
kodni lehet. Másrészről, Rilke jól gondolja, 
az angyal cunami, lavina, de nem is feltét-
lenül kell jóságban, szépségben tetszeleg-
nie. Mérhetetlen erővel képes belépni az 
életedbe. Nehéz, ha nem lehetetlen befo-
gadni. Szeretem azt gondolni, hogy amikor 
fáj, akkor jó. Talán könnyebb megérteni, 
mit akar közölni. Ha simogatják az embert, 
hajlamos belekényelmesedni a világába 
minden következmény nélkül, és az nem 
mindig célravezető. Úgy gondolom, ha be-
léd rúgnak, az sokkal jobban manifesztá-
lódik benned igazsággá, hiszen karakteres 

érzéseket vált ki belőled. Felhívja a figyelmed 
valamire, amit talán rosszul csinálsz.

– Verseiben a táj, a természet és az ember 
építette környezet fenyegető, kárt szenvedett 
közegként hat, megjelenik, formát ölt az em-
ber otthontalansága. „Bús hidak”, „kancsal 
ablakok”, „úton maradt megérkezések” at-
moszférája szabályozza a létezést. Minden 
egész eltörött?

– Ma már könnyebb, de megmaradt a tuda-
tom sötét, zavaros látásmódjának bölcsessége, 
miszerint az ember mindent elront. Öntudat-
lan okoz kárt magának. Ahelyett, hogy utakat 
építene, mély árkokat ás, mintha csapdákat 

akarna kreálni saját védelmére, hogy aztán sa-
ját maga lépjen bele. Nem értem pontosan, de 
valószínűleg a félelmek elől akar menekülni. 
Elfutni a valóság elől, ahelyett, hogy szembe-
nézne velük. Ilyenformán az egész eltörik. Egy 
olyan világba kényszeríti saját magát, ami nem 
a valóság. Álom, ahol eltorzul a létezés. Van, de 
még sincs. Mindig ugyanazon az ajtón lépsz be, 
és mindig más fogad a túloldalon. Ezáltal zava-
ros lesz a kép. Folyton úton maradsz. Nincs 
megnyugvás. És ez őrjítő megvilágosodással 
csap le rá majd egy ponton. Az otthontalanság 
a megfelelő szó az ember jelenlegi létezésére. 
Tudatalatt mindenki a biztonságra törekszik. 
Olyan utakat keres, amelyek reményei szerint 
egy olyan helyre viszik, ahol minden egyér-
telmű. Csodálkozom, ugyanakkor csodálom 
azokat, akik reggel felkelnek, ledolgozzák a 
műszakot, hazamennek, lefekszenek, és ez 
ismétlődik életük végéig. Én nem tudnék így 
élni, ez az út nehezebb, amin járok. Szerteága-
zik, és bizony mindig benne van a rossz döntés. 
Gyakran tévedek oda, ahol kancsalok az ab-
lakok.

– Nyíregyházán él és alkot. Hogy tapasz-
talja az irodalmi élet Budapest-központúsá-
gát? Vidéki alkotóként ez nagyobb hátrány-
nyal, mint előnnyel jár?

– Valóban, az irodalmi élet nagyon is 
Budapest-központú. Kevés a vidéki lap. 
Kiadóról ne is beszéljünk. Úgy próbálom 
áthidalni a problémát, hogy igyekszem mi-
nél több helyen publikálni. Hálás vagyok 
minden megjelenésért, mert én magam is 
úgy gondolom, hogy elég nehéz befogadni 
a „Lencsés-verseket”. De bármilyen hi-
hetetlen: vannak pozitív visszajelzések. 
Gyakran kapok bátorító üzeneteket olva-
sóktól, és persze már maguk a publikációk 
is pozitív megerősítések. Azt nem tudom, 
hogy több meghívást kapnék-e, ha Buda-
pesten élnék, mindenesetre az tény, hogy 
a vidéki költő eleve hátrányból indul – 
ugyanakkor vannak kivételek. Nagy Zsuka 
költőnővel egy városban élünk. Ő az élő bi-
zonyíték, hogy nem kell nyafogni. Csinálni 
kell, és sikerülhet.

Az otthontalanság 
valósága

AYHAN GÖKHAN

Lételemző kalandozást tesz legújabb, Karcok című verseskötetében Lencsés Károly, 
a saját bőrét víve a vásárra. Versekben felbukkanó angyalokról és a tudatvidékek 
határán megszülető csodákról beszélgettünk vele. 

Sziasztok,
a nevem Kristóf, Melecsky Kristóf-
nak hívnak
és igen, bevándorló vagyok
én ma sem szöktem át a határon, nem 
bújkáltam napokon keresztül bok-

rokban, nem szúrtam le egy kamionost sem és 
nem úsztam át a Dunát.

Nem volt a kezemben transzparens, nem vit-
tem a hátamon keresztet, nem volt rajtam 
szlovák címeres póló, de még nagy-magyaror-
szágos sapkám sem volt
a hídon sétáltam, nem kellett sétapálca, tá-
masztott a gondolat, hogy most ide jövök
egyszerűen csak átjöttem, átszökkentem ke-
csesen, mint egy virágszirom, amit a tavaszi 
szellő lágyan reptet, olyan voltam – a faszt vol-
tam olyan, futottam, mert különben lekéstem 
volna a vonatot
szóval most itt vagyok.

Én, ha Magyarországra jövök, akkor évente 
négyszer utazhatok 90 százalékos kedvez-
ménnyel
én ha ide jövök tanulni, többletpontot kapok,  
hogy még pont a ponthatárba beférjek.

Én, ha Magyarországra jövök, max. kultúrát 
meg ikeás grafitceruzát lopok, mintsem munkát
nem idézek elő gazdasági válságot, sőt még 
tüntetni sem fogok
nem fogom előled foglalni a parkolóhelyet – és 
nemcsak azért, mert még Pesten nem merek ve-
zetni, hanem azért, mert én nem leszek itt veled,
nem leszek a lakótársad, nem leszek a főnö-
köd, nem leszek a szeretőd, na jó, az lehetek, de 
csak, hogy meglegyen a nemzeti-ki-elégülés.

Én egy szlovák rambó vagyok, magyaros kiej-
téssel
egy kurva nagy szókincs, nyelvembe épített 
szépséggel

mert a nyelvem lehet nem, de az értéke szava-
tos
mint mindenkinek, a magyar fogalma, nekem 
is zavaros

nekem Magyarország egy hely, aminek a nyel-
vét beszélem, de nem a hazám
ahol meg én lakom, ott meg nem vagyok más, 
mint egy megszólt nyelvbotlás
én ha hozzátok jövök, nem kell kerítést mász-
nom, nem kerget Irénke néni
én ha hozzátok jövök, értetlenül néztek: hogy 
ez meg hogyhogy tud magyarul beszélni?

Tetszik az ország körítése, hogy a szerb kisgyerek 
csak azért mászott a kerítésre mert áldozott
ott olcsóbban kapja az áramot, könnyebben ta-
lálkozhat a Szentlélekkel
akkora lesz a feszültség, hogy aki előbb még 
hittel ment oda,
hirtelen hitetlenül marad, nem létezik a mene-
dékjoga.

Ha Magyarországra jössz, kérlek, csukd le a 
WC-deklit,
Magyarországon a nép gondjai a politikusokat 
nem érdeklik
szavazz neten, csak egy érdek klikk
én amúgy ezt annyira nem értem, most a kerí-
tést is narancssárgára festik,
vagy csak ez egy szúnyogháló, és nálatok kurva 
nagyok a szúnyogok.

Milyen szerencse, hogy amikor én a hídon át-
jövök, minden szlovák mondókát magyarul 
dúdolok
én bevándorló vagyok, te kivándorló vagy
melyik a jobb, a magyar vagy az angol mosoga-
tó anyag?
én bevándorló vagyok, te kivándorló vagy
úgy mondanék most valamit bevándorlóul, de 
nem megy
de én most akkor legális vagy illegális beván-
dorló vagyok?

Senki sem mondja a pultosnak, hogy Imi-grant-
set kérek
szóval visszamegyek Szlovákiába, ahol sosem 
leszek fajtiszta, ott maradok keveréknek.

a fa
hajnal van magány koppan. leesik.
íróasztal sarkáról a toll.
léptim feléd kongnak a fa felé. hazafelé.
macskaköves út beszél
a sarkam, ahogy hozzáér.
– a fához megyek,
mely a vízparton görnyed ráncos
testét mustrálja a víztükörben. és
hajlik jobbra-balra kitépi gerincét a szél.
hajlik a folyó mosolyán. szájában csillog aranyfog.

 Lencsés Károly 

Melecsky Kristóf 1996-ban született Zselízen, 
Szlovákiában. Jelenleg Pozsonyban él, szabad-
úszó színész, játszik magyarul és szlovákul is.  
A Slam Poetry Felvidék és a Trepp színházi plat-
form egyik alapító tagja, a Földalatti Slam Akadé-
mia egyik napislamszerkesztője.
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