
vita

Ifj. Fekete Gyula

Zöldek és kékek háborúja

Cirkuszi pártok
Bizánc VI-VII.-ik századi történelmében 

fontos szerepet játszott a cirkuszi pártok 
háborúja.

Akkoriban például a zöldekkel rokon
szenvező császári hivatalnok rendre eluta
síthatta a kékek hírében állók jogos kérel
meit. A kékek pártján álló testőrparancsnok 
határvidéki szolgálatra száműzhette a zöl
dekkel kapcsolatot tartó szakaszvezetőit. A 
cirkuszi stadionokban hétről-hétre megis
métlődtek az áldozatokkal is járó zöld-kék 
összecsapások. Kék és zöld kocsmákban di
csekedtek el bizánci polgárok azzal, hogy 
hány zöldnek és kéknek látták el a baját a 
közelmúltban.

Sem politikai reformok iránti elkötele
zettség, sem hitbéli vagy nemzeti különbség, 
sem eltérő osztályérdekek nem tagolták kék

és zöld pártokra a bizánci társadalmat -  
csakis az öncélú küzdelem, a verekedési-kö- 
tekedési hajlam, vagy egyszerűen az, hogy 
valahogyan el kellett nevezni az egymással 
rivalizáló oligarcha-szövetségek kliensfelé
pítményét. Minden közéleti és politizáló 
személynek illett valamelyik cirkuszi párt
hoz tartozni, úgy sem hitték volna el senki
ről sem, hogy nincs se kék, se zöld protezsá- 
lója. Ugyanakkor minden zöld és kék párt- 
vezető tudta, hogy vannak támadhatatlan 
tabutémák, átléphetetlen határok, különben 
„jön Belizár!”. -  A napi politika feletti 
császári bíborszínt -  ha úgy tetszik, a „vö
röseket” -  képviselő császári tábornok 
ugyanis rendcsinálás ürügyén válogatás nél
kül gyilkoltatta halomra a zöldeket és a ké
keket a stadionokban, ha azokat túlságosan 
komoly politikai ambíciók fűtötték vagy ha

Előzmény: Bilecz Endre Választás előtt - után c. vitaindítója (1995/1.), Rákos Csaba, Ádám Tamás 
(1995/2.), Tóth Sándor, Gusztos István (1995/3.). hozzászólása.

A VITÁBAN résztvevők álláspontját tiszteletben tartjuk, ám szerkesztőségünk nem minden esetben osztja 
szerzőink véleményét.
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veszélyeztették a császári bíbor tekintélyét. 
A zöldek és a kékek háborúja nem csak he
lyét tekintve volt „cirkuszi pártok háború
ja” -  mivel a látványos zöld-kék összecsa
pások a cirkuszokban történtek -, hanem 
lényegét tekintve is „cirkuszi teljesítmény” 
volt, mert ezek a küzdelmek elleplezték, el
terelték a valódi reformok, a gyökeres poli
tikai változások iránti tettvágyat; meg sem 
kisérelték kétségbevonni a császári bíbor 
hatalmi monopóliumát.

„A történelem megismétli önmagát” -  
gondoltam magamban, amikor a „Tisztább 
gondolatok felé” címmel közzétett vitára 
invitáló szerkesztőségi cikket olvastam.
-  „Magyarországon is folyik a volt önké
nyuralmi bíbor árnyékában és az általa en
gedélyezett határvonalakon belül a kékek és 
a zöldek kötötti cirkuszi, igazi célok nélküli 
küzdelem” -  folytattam elmélkedésemet. 
Véleményemben csak megerősített Bilecz 
Endre vitaindító cikkének a tanul
mányozása.

A szerző sok-sok tényezőt figyelembe vé
ve részletesen latolgatja a jobboldal és a bal
oldal esélyeit Nógrád megyében. Felhívja a 
figyelmet olyan politikai hibákra, amelyek 
meggyengítették a helyi szociálliberális erőt, 
elemzi az egyes pártok közötti erősorrend- 
változások okait.

Az olvasóban önkéntelenül felvetődik a 
kérdés: ugyan mivégre izguljunk a változások 
iránya miatt, hát nem mindegy? Ugyan me
lyik párt változtatná meg a családellenes és 
nemzetpusztító adórendszerünket és szociál
politikánkat? Ugyan melyik párt zárná le a 
múlt bűneinek az áldozatok hozzátartozói 
számára is hihető és megnyugtató feltárását? 
Ezek mind, mind a mai cirkuszi pártok szá
mára felvállalhatatlan tabuprogramok.

Ez év január 31-én jelen voltam a sal
gótarjáni sortűz ügyében hozott elsőfokú 
bírósági ítélet kihirdetésénél. Azt termé
szetesnek vettem, hogy a megye szocialista 
országgyűlési képviselői bojkottálták az íté
lethirdetést, hiszen pártjuk eddig is ellenez
te az igazság feltárását, felvállalta a tö- 
meggyilkosságok elkövetőinek a parlamenti 
érdekvédelmét. Hatalomra kerülve máris 
feloszlatta a sortüzek körülményeit kivizs
gáló Kahler-bizottságot; televíziós kliensei 
révén kirúgatta a TV-ből a „Törvénytelen 
szocializmus” című filmsorozat készítőit.

SZDSZ-hez és FIDESZ-hez tartozó kép
viselőket sem láttam a teremben; ezen sem 
csodálkoztam: ezek a pártok tartósan besá
rozták a nevüket az emberiesség elleni bűn
elkövetők védelmével. De MDF-es képviselő 
sem volt jelen, hiszen ennek a pártnak a veze
tői többségükben gyanakvással és ellenszenv
vel fogadták tagtársaiknak a múlt feltárására 
és lezárására irányuló javaslatait, a választá
sok idején a listák esélytelen helyeire tették 
igazságtételi ügyekben közismertté vált el
nökségi tagjaikat. Nemrég a párt országos 
tisztet ellátó nógrádi tagját záratta ki, -  a saj
tóból megtudható ok a „radikalizmus” volt. 
Bilecz Endre is pejoratív hangsúllyal említet
te írásában a „radikálisokat”, azokat tehát, 
akik a mélyrehatóbb, gyökeresebb társadal
mi-gazdasági változások hívei.

Úgy tűnik, hogy a parlamenti cirkusz mai 
pártjai cirkuszi lovacskáiknak szigorúan ki
jelölik az átléphetetlen határvonalakat, kö
nyörtelenül megfeddik azokat a kételkedő 
„radikálisokat”, akik azt gondolják, hogy a 
tilalmas határvonalon túl nem Belizár áll, 
hanem egy más társadalmi rendszer.

A tiltott határátlépés pedig nem más, 
mint a tiltott, paktumokban nem jóváha
gyott rendszerváltozás.
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Ma nincs a politikai porondon rend
szerváltást reális eséllyel felvállaló politikai 
erő, ezért nincs lehetőség valódi választásra 
sem. Egy júniusi közvéleménykutatás adatai 
szerint a megkérdezettek 49 százaléka egyik 
közismert politikai párt mellett sem voksol
na, nem tudna jó meggyőződéssel választa
ni.

A bizonytalankodók ilyen magas aránya 
komolytalanná, értéktelenné teszi az egyéb 
részletekre gondosan ügyelő politológiai 
elemzéseket, és hangsúlyosan hívja fel arra 
a figyelmet, hogy a választékkal van baj, 
nem a választókkal!

Cirkuszi mutatványosok 
és mutatványok
Az ógörög nyelvben „idiótáknak” nevez

ték az államügyektől és a politizálástól tar
tózkodó személyeket. Azokat, akikbe -  a 
korabeli vélekedés szerint -  annyi értelem 
se szorult, amire támaszkodva beláthatták 
volna, hogy saját rossz sorsuk önnön okozói 
lehetnek, ha kivonják magukat a közügyek
ben való döntések és azok végrehajtása alól. 
A középgörög nyelvben már a szimpla „ér
tetlen”, „ostoba” értelmi állapot szinonimá
ja lett az eredetileg csak államügyektől tar
tózkodó „idióta” polisz-polgár elnevezése.

Vajon ma az ország felnőtt lakosságának 
49 százaléka politika iránt közömbös „idió
ta”?

Vagy éppen ők azok, akik ösztönösen ér
zik a valódi választási lehetőségek hiányát 
és a „cirkuszi pártok” műbalhéit?

Hátha nem ők az ostobák, hanem az az 
51 százalék, amelyik hitelt ad általánossá
gokat tartalmazó látszat-programoknak, ha
mis igéreteknek, dilettáns, teljesíthetetlen 
céloknak.

Az elmúlt öt évben valamennyi parla
menti párt megbukott a tisztesség vizsgáján, 
és tetteik távolról sem fedték ígéreteiket. 
Rákos Csaba (Palócdföld, 1995/2., p. 117- 
120.) az ezzel kapcsolatos visszás érzéseit 
úgy fejezi ki, hogy -  mint értelmezhetetlen 
fogalmakat -  idézőjelbe teszi a „baloldali” 
és „jobboldali” minősítéseket. Belegondolva 
viszolygása esetleges indítóokaiba, én is el
töprengtem: ugyan mitől baloldali az a párt, 
amelyik -  a korábbi kormánnyal ellentétben 
-  gyakorlatilag lehetetlenné teszi a munká
sok munkahelyükön történő tulajdonossá 
válását? Megduplázza a kisjövedelmű gyer
mekes családok adóterheit; terveket készít 
az eddig adómentes létminimum megadóz
tatására, miközben megígéri a milliomosok 
adóinak a mérséklését; olyan 150-200-szo- 
ros kereseti és 400-500- szoros jövedelmi 
különbségeket minősít „igazságosnak” -  
gondoljunk csak a miniszterelnök közel
múltban tett nyilatkozataira -  amit „jobb
oldali” politikusok is csak fanyalogva ven
nének tudomásul Európában! Hatalmas 
összeharácsolt vagyontömegnek kell rejlenie 
az ilyen, már nyíltan burzsoá érdekképvise
let mögött, ezért valószínű, hogy valódi tár
sadalmi helyzetük, tehetősségük miatt a mai 
szociálliberális pártok történelmi távlatban 
is alkalmatlanok lesznek baloldali értékek 
hiteles felvállalására, azaz az idézőjel hasz
nálata még sokáig indokolt lesz.

A pártok nem csak tavaly, hanem 1990- 
ben is választópolgárok tömegeit csapták be.

Például nagyon sok, elvett földje után 
áhítozó paraszt arra a kisgazdapártra szava
zott, amelyik alapjaiban veszélyeztette a 
kárpótlás megvalósulását; sok fiatal bízott 
azokban a fiatal demokratákban, akik több
ször meghiusították a gyermekes családok

307



palócföld 95/4

adóterheinek a csökkentését; sok olyan csa
ládos, idős vagy beteg szavazó bízta sorsát 
az MDF-re, akik a későbbiekben kétségbe
esve tapasztalták, hogy választottjuk -  a 
belső ellenállást kegyetlenül letörve -  a biz
tosítottak alig 10-15 százalékát képviselő 
posztokommunista szakszervezeteknek ját
szotta át a társadalombiztosítás hatalmas 
bevételeit és vagyonát. Az élet szentségét 
tisztelő kereszténydemokrata szavazók is 
meglepődhettek azon, hogy pártjuk az abor
tuszliberalizáció lelkes zászlóvivőjévé vált.

Nos, az átejtések, becsapások, szemforga
tó hazudozások pártpolitikai álarcosbáljában 
ugyan csoda- e, ha a lakosság 49 százaléka 
nem mer, nem tud senkire se szavazni.

Vitaindító tanulmányában Bilecz Endre 
is érzi, hogy politikai célt és tartalmat kell 
kölcsönöznie a helyhatósági választások 
„bal-” és „jobboldali” irányzatainak.

Úgy véli, hogy a jobboldal a baloldalnál 
gyengébb hatalmi központosítást akar, és ez
által növekedhet a megyében a civil társada
lom és a települési önkormányzatok jelentő
sége.

A bekövetkezett események tükrében ez 
kétségtelenül igaz; a szociálliberális kor
mányzat célirányos és határozott intézkedé
sek sorát hozta meg a települési önkormány
zatok autonómiájának megcsonkítása érde
kében. Tudnunk kell azonban azt is, hogy ez 
az önkormányzatellenes bolsevik politika 
mind az országgyűlési, mind a helyhatósági 
választások időpontjában még titkolt, leple
zett szándék volt. Ugyanebben az időszakban 
a szociálliberális sajtó naponta közölt híreket 
a jobboldali pártok állítólagos önkormány
zatellenes céljairól és a helyi autonómiát for
málissá tenni óhajtó tervezeteiről.

Nem lehet tehát a helyi demokrácia erősí
tésére, illetve gyengítésére irányuló jelzések
nek tekinteni a „jobboldali” és a „baloldali” 
szavazók számát, hiszen elméletileg azt a le
hetőséget sem szabad kizárnunk, hogy éppen 
az önkormányzatiság pártján állók támogat
ták szavazataikkal a helyi autonómiát meg
nyirbáló szociálliberális pártokat -  mert hi
telt adtak a sajtó állításainak -  és éppen a 
központi irányítás hívei voksoltak -  ugyan
csak megtévesztve -  a központosítási törek
véseket lefékező polgári pártokra.

Ha választók tömegei szavaznak hamis in
formációk alapján valódi szándékaikat leple
ző pártokra, akkor nincs sok értelme demok
ratikus politikai folyamatok elemzésének, hi
szen maga a demokrácia puszta léte is kérdé
ses.

Sajtó- és pártbravúrok
Ha rossz egy vállalat információs rend

szere, akkor ez a vállalat menthetetlenül el
bukik. Ha egy ország információs rendszere 
működésképtelen, akkor elkerülhetetlen a 
hibás döntések sorozata és az ország le
süllyedése.

Magyarországon az elektronikus és a 
nyomtatott sajtó szűrt vagy hamis informá
ciókkal manipulálja a közvéleményt és az 
ország irányítását, azaz érdemét tekintve 
működésképtelen.

Az ENSZ mellett működő egyik emberi 
jogi és sajtóügyeket elemző bizottság sze
rint a magyar sajtóállapotok -  bújtatott 
reklámok, korruptság, hazudozás és az el
lenvélemények elhallgattatása miatt -  látvá
nyosan romlottak a szociálliberális kormány 
alatt. „Hiánycikk a rendszeres, következetes 
tájékoztatás, a választópolgárok tájékoz
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tatása” -  írja le véleményét A dám Tamás 
„Nógrádban dróthálót sző a pók” című írá- 
sában.(Palócföld 95/2. p. 120-123)

Az külön vizsgálat tárgya lehet, hogy erről 
mennyiben tehetnek a pártok -  akik értelem
szerűen a lehető legjobb színben próbálják 
önmagukat feltüntetni a közvélemény előtt, 
letagadják vagy átértelmezik megszegett ígé
reteiket, önmaguknak tulajdonítják mások 
sikereit -  és mennyiben tehet erről a sajtó, 
amelyik nem korrigálja ezt az egyoldalú 
önarcképet.

Ma mindegyik napilapról köztudott, hogy 
a pirosak, kékek (ez kb. az összpéldányszám 
97 százaléka) vagy esetleg a zöldek táborához 
kötődik. Ezek a lapok a pártok eredendően 
hamis önarcképét nem helyreigazítják, ha
nem szalonképessé retusálják; nem feledke
zve meg arról sem, hogy a rivális pártokat in
dokolatlanul rossz színben tüntessék fel. Nem 
csoda, hogy a lakosság meglepően nagy há
nyada emiatt saját érdekei ellen szavaz, mivel 
fogalma sincs az érdekeit felvállaló pártok 
hollétéről.

Az érdekeik ellen szavazók magas ará
nya olyan profiszintű párt- és sajtópropa
ganda összjátékot (azaz nem kölcsönös el
lenőrzést!) tesz valószínűvé, amilyen profiz
mussal csak azok dicsekedhetnek -  például 
a kereskedés terén -  akik hűtőszekrényeket 
adnak el eszkimóknak, hajbalzsamot kopa
szoknak, disznósajtot a mohamedánoknak. 
Az elmúlt évben a „megvezetett” szavazó- 
polgárok tragikomikus és groteszk eseteinek 
a sokaságát volt módomban összeírni:

-  Nagycsaládosok lepődtek meg a gyer
mek- és családellenes intézkedések sokasá
gán. A sajtó hallgatása miatt sokuk még ar
ról sem tudott, hogy már a tavaly nyári kor
mányprogram döntött adóterheik prog
resszív növeléséről!

-  Ágazati érdekvédő panaszkodott arról, 
hogy az érdekegyeztető tárgyalásokon a 
kormány semmilyen megállapodásra nem 
hajlandó, jóval kisebb horderejű egyezségek 
születnek, mint a korábbi, a sajtóban gőgös
nek és merevnek beállított kormány idején!

-  Honvédelmi alkalmzott vette tudomá
sul keserűen az elbocsájtását, nem gondolt 
volna erre a választások előtt, átolvasva a 
győztes párt honvédelmi irányelveit!

-  Egyetemről most kirúgott nyelvtanár 
ismerősöm sem mert arra gondolni, hogy 
feleslegessé válik a liberális pártok által kri
tizált, Európa egyik legszűkebb kapacitású 
felsőfokú oktatási rendszerében!

-  Csalódott munkás fejezte ki megdöb
benését azon, hogy a jelenlegi kormány gya
korlatilag lehetetlenné tette a munkások 
munkahelyükön történő tulajdonhoz jutá
sát! -  Elégedetlen volt az előző kormány 
alatt elindított MRP programok kiterjedtsé
gével, és hamis igéreteknek hitelt adva jóvá
tehetetlenül rosszul szavazott, hiszen priva
tizáció csak egyszer van!

-  Létminimum alatt élő értetlenül áll ér
dekvédő társasága passzivitása előtt! Koráb
ban havonta tüntettek és aláírásokat gyűj
töttek az előző kormány és parlament ellen 
a tömegkommunikáció rivaldafényében; 
most viszont semmit sem tesznek a szociális 
alapellátások megszüntetése ellen, de ha 
tennének -  mondja -  nem kapnák meg a 
korábbi publicitást!

-  Lakás nélküli fiatalok kétségbeesve kons
tatálják, hogy még kevesebb lakásépítési támo
gatást kapnak a fiatalok, mint az általuk is elza
vart előző kormány idejében!

-  Vállalkozók felháborodva hosszasan 
sorolják, hogy a „vállalkozásbarát kor
mány” korábbi igérete helyett megszüntek a
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korábbi befektetési adókedvezmények, 
emelkedtek az illetékterhek, még bonyolul
tabbá és áttekinthetetlenebbé váltak az ad
minisztrációs kötelezettségek, tévedés ese
tén óriásiak a büntetések, folyamatosan nö
vekszik a vállalkozók társadalombiztosítási 
kötelezettsége!

-  Nyugdíjasok vették döbbenten tudo
másul már tavaly, hogy a kormány vonako
dott teljesíteni a törvény szerint is járó 
nyugdíjemelést! -  Szorongva hallják a híre
ket a jelenlegi emelés megkurtításáról és a 
személyi jövedelemadózás bevezetéséről a 
csupán nyugdíjukból élők körében!

-  Szövetkezeti parasztok háborognak 
azon, hogy nem kapják meg a választások 
előtt ígért agrártámogatásokat! -  Óriási kár 
érte a szövetkezeteket a kárpótlási jegyek 
árfolyamának a kormányzati leszorítása mi
att.

Kárpótoltak százezrei szavaztak 
„bosszúból” a kárpótlás részlegessége, las
súsága miatt a mai kormánypártokra! -  
Most, amikorra a kárpótoltakat gyűlölő kor
mánypolitika a hivatalos árfolyam egytize- 
dére értékelte le jegyeiket, kapkodnak, dup
la kifosztásuk miatt bánják oktondiságukat.

Drámai fordulatok történhettek meg a 
becsapottságukra rádöbbenők lelkivilágá
ban. Példának egy salgótarjáni közíró esetét 
hozom fel: a piros-kék lapok levelezési rova
taiban hetente megjelent egy-egy vádirata a 
korábbi kormány ellen. Hetente ostorozta 
az ország eladósodását, az áremelkedést, a 
képviselők fizetését, a növekvő jövedelmi 
különbségeket. Mekkora lehetett a meglepe
tése -  amit töredékesen érzékeltetett most 
már egy sötétzöld hetilapban -  hogy a pi
ros-kék lapok már nem vevők panaszaira, 
pedig azok indokoltsága megnőtt.

Hiszen az idei árszintnövekedés (mint a 
májusi 31 százalékos) közel kétszerese a ta
valyinak (18 százalék). Az ország külső 
adósságállománya egy év alatt jobban nőtt, 
mint a megelőző négy évben; a már 72 szá
zalékban kormánypárti képviselők tovább 
növelték járandóságaikat; a kormány szava
zógépezete nagyobb arányban hoz alkot
mányellenes törvényeket, mint korábban.

Meg kell jegyeznem, hogy ez az eset po
zitív élmény ahhoz a szintén nógrádi (pász
tói) levelezőhöz viszonyítva, aki a korábbi 
kormányt a növekvő árak és adók, a szociá
lis érzéketlenség miatt szidta, most viszont 
azt állítja, hogy a jelenlegi kormány kényte
len felvállalni az elődje által nem vállalt 
népszerűtlen intézkedéseket...

Hogyan tovább?
A póruljártak listáját még hosszasan le

hetne sorolni. Vannak olyan politikacsiná
lók, akik úgy vélik, hogy durva szavakkal 
kell ráébreszteni a kárvallottakat önnön fe
lelősségükre, különben a kárukon se tanul
nak. Prófétai hevülettel kell értésükre adni: 
a Sors megbünteti azokat, akik a nemzeti 
középosztály kifosztóit, 1956 leverőit, ide
gen hatalom itthoni helytartóit ajándékoz
zák meg állampolgári bizalmukkal. Azt is 
hozzáteszik még, hogy ezt az erkölcsnélküli
séget, ezt a konok butaságot már Ady is 
megérezte a magyarban, amit ezzel a sorá
val fejezett ki: „Ennek a népnek úgy is 
mindegy, ebsorsot akar -  hát akarja. ”

Mások szerint türelemmel és megértés
sel kell viseltetni a napi munkája mellett 
politikára figyelni már nem tudó, többszö
rösen becsapottak iránt.

Személyek viselkedését lehet kemény 
kritikával illetni, de széles néprétegekét
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nem. Az Újszövetség apostolait a megértés 
és a szánalom különbözteti meg az Ószövet
ség átkokat szóró prófétáitól. -  „Mert nem 
azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, 
hogy kárhoztassa a világot, hanem, hogy 
megtartassák a világ általa.” (János ev.)

Ha ennyire tömegesen öntudatlanul, sa
ját érdekeit tudatosan nem ismerve, a vár
ható következményekkel nem törődve, csak
is a belétáplált indulatokra hagyatkozva 
szavaz a lakosság a választásokon, akkor eb
ben inkább vétkes valamennyi parlamenti 
párt, az egész honi tájékoztatás, a népfenn- 
ség gyakorlását cirkuszi zöldek és kékek 
marakodásává silányító politikacsináló elit, 
semmint maga a nép.

Egyszer, kétszer vagy még néhányszor 
talán „felültethetik” a szavazópolgárokat a

pártok, hivatkozhatnak kajánul az igérete
ikhez képest megváltozott körülményekre. 
Továbbra is társtettesük lehet ebben a tö
meges megtévesztésben az elektonikus és a 
nyomtatott sajtó. Ha huzamosabb időn ke
resztül diszkreditálják, „populistának” nyil
vánítják, szalonképtelenné teszik a tulaj
donbiztonságot, arányos közteherviselést, 
szociális biztonságot, a hazai ipar és termő
föld védelmét, a sajtószabadságot és a tör
vény előtti egyenlőséget követelő „radiká
lis” célokat, akkor borítékolható, hogy a 
mai 49 százalékról 60-, majd akár 80 száza
lékra növekszik a demokráciából kiábrán- 
dultak, a politikai érdekképviseletből kiszo
rulók részaránya.

-  Akkor majd vége lesz ennek a cirkusz
nak és színre lép Belizár!

Farkas András munkája
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