'naiv eseménynapló' részletei 2006 ősz(öd) folyamán
még mindez előtt

a francia főváros idei tüzei
a francia főváros tűzei
lassan ez idényen is ideégnek
lecsapódnak, tüzet fognak az igények fellángolnak
jobb volna élni meglett angolnak
hol a nép gyepéért elég rég aggódnak
ám a vágyak mélyebbre hatolnak
kérdezd a bevándorolt zilált fiát
érezd át apjától ráhagyott kopott reménye miért kiált

"Tudnom kell azt, hogy kiben mi világít; igazi vagy hamis fény
tudnom kell azt is, hogy melyik mire csábít, mégha nem is érteném" – Ákos-Beavatás
°

a hajnalpír egy színsávja
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
a középső ujj
nem kell felmutassam
nekem megvan a közepső ujjam
azzal húzom feszesre íjam
lövök a lényeg közepébe
célzok, mit fele-testvérem a szélének nézne
°
'06. 09. 19. hajnal
…egy személy minél szűkebb körben van, annál inkább önmaga…~> Gyurcsány, balatoni
zárt kormányülés
… egy tömeg minél 'többen van' - 'több féléből' áll össze -, annál inkább önmaga…~> mtv
ostrom
mint ahogy nincs rossz gyerek, 'csak' a nem, vagy nem jól odafigyelést jelző gyerek van,
úgy nem létezik önmagában 'rossz nép', 'néprész', sem társadalmi csoport
°
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hazánk rosszabbik énje - ?
örök hajnal éje
fölkukorékolok
isten tüzes kakasa vagyok
most párizsi vagyok
arcom ég, szemem ég
visszanéz rám az ég
legyen elég, kinek a lényeg része
valamit mond még
dugult, vagy tépett fülébe
Jézuska a levágott fület visszatapasztotta
hogy legyen meg a fül, ha meghallja
°
Szőnyi István festő 1957
"Az a hang, amit a művész alkotásában megüt, visszhangot kíván, mert csak így
teljesedhet be a harmónia, amivel az alkotó belső értékeit kiaknázza."
°
Történelmi jelentőségű eseményekről – szerintem ezek azok - , jóesetben az utókor mond
véleményt, von le végkövetkeztetést. Aki ilyen időkkel párhuzamosan mondja el
álláspontját, ha nem számol vele, hogy az ember, ha valamiről véleményt mond, magáról
is mondja azt - és ilyenkor ez sokszorosan igaz - ezzel nem számolva súlyos hibát követ el
saját személyiségfejlődésével szemben.
°
az utca humora
az erőszakos tüntetők által hatástalanított vízágyús kocsira valaki felírta: combino

folytatás – apróbb, nagyobb, vagy most annak tűnő megjegyzések

'06. 09. 20. , 'tüntetés a szemtanú szemével'- hír tv, Zichy László pszichológus:
/ahogy le tudtam jegyezni/
"Pontosan lehet látni, hogy egy talajon hol kezdődik a homok, hol válik el a kavics a
földtől; egy tömegnél ugyanilyen."
°
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tv2 különkiadás - stúdió kérdésre a tudósító az mszp székháznál közli, hogy a rendőrök
nem dobálnak vissza a tüntetőkre; ezzel párhuzamosan a hír tv közvetítésén látható, hogy
igen
°
bizarr-abszurd
°
külföldi elemző az Echo tv-n: "Olyat láttunk, hogy egy kormány ígért, nem tartotta meg
ígéreteit és megbukott, de hogy bevallja, hogy amit mondott, tett, teljes hazugság/on
alapul/, példátlan az EUban."
°
Giró-Szász András politológus, elemző Echo tv-n: /ahogy le tudtam jegyezni/
- Saját szavaival elmondja azt, amiről Zichy László hasonlata is szólt
- a morális válságról: ".. A demokráciában szuverenitásunk egy részét áldozzuk fel a
törvények adta keretek közt, akinek a kezébe bizalmunkkal adjuk, az visszaél vele, az
egyértelműen vált ki proteszt megnyilvánulásokat a társadalomban"
°
a tisztánlátás viszonyai
hiába oszlik a köd, ha hályog van a szemen
hiába ép a szem sűrű ködben
°
2005. nov. 21., sajtótájékoztató
Gyurcsány: ".. A változtatások nem történhetnek meg diktátumokkal; nem történhetnek
meg úgy, hogy a szükséges változtatásokban nem ért egyet az ország egésze, hanem azt a
politikai elit felülről kikényszeríti.."
" tudjuk, hogy ez terheli a költségvetést, de nem akarunk Párizst, nem akarunk
éhséglázadást, nem akarunk leszakadt régiókat, ezért megértést kérünk az EU
bizottságtól.."
°
'06. 09. 21. hajnal, hír tv felvételein: egy szál fiú a járdán, rendőrroham elsodorja,
'kiemelik'; ütik párszor, míg összegubózik a földön, magatehetetlen, otthagyják, más
rendőrök futtukban; egyik üt rá kettőt-hármat, másik rúg a hátába, harmadik az előző
vállára téve a kezét, mondja: "Ne üssed!", ez többször megismétlődik, még ugyanannál a
fiúnál másodpercek alatt, szinte 'másolva'; két ütő, rugdosó rendőrre jut egy társait/!/
'nyugtató' ~>
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a hírtv több testközeli felvételén látszik, hallatszik inkább nézelődők, tudósítók felé; egyik
rendőr: 'Takarodj hazafele!', másik, nem egyszer közvetlen e rendőr mellett: 'Tessék
elmenni, oszlatás.' Érezhető, sz.tem fontos, élesen és láthatóan elváló hatású és
hatékonyságú, más esetekben nem is ennyire 'árnyalatnyi' különbségek* ~> melyik vág
inkább egybe a gyurcsányi 'őszintébb stílussal'.. ~> mi a viszonyítási pont.. ~> morális
válság
* ~> ugyanígy láthatók különbségek még a 'legsűrűbb,-forróbb' helyzetekben is a tüntetők
közt
°
Hajós András nyilatkozata - egyrészt sz.tem célját tekintve tökéletesen jól tervezett és
kivitelezett, másrészt tartalmánál én itt is valami személyesebb részre hívnám fel a
figyelmet; hogy választott élő és nem élő logika között, és ez a folyamat tisztán látszik a
nyilatkozat felépültségén.
°
Echo – Tabuk nélkül különkiadások Obersovszky Péterrel
- Giró-Szásszal, a már említettek mellett; a be-, megfagyott holdudvarokról
- Hegedűs Zsuzsa szociológussal; sok egyéb között az autópálya politikai szimbólumáról,
és konkrét pénzügyi hátteréről ~ "prioritások" kialakításának lehetőségei demokráciában
- az erőszakmentes demonstrációs jog, s bizonyos helyzetekben kötelesség haszná/latá/ról
~ fehér szalag
°
a káromkodás hazugsága ez esetben
eddig egyszer hallgattam meg a huszonöt perces 'változatát' a hangfelvételnek, és
elsősorban feltünt; a káromkodás tudatosnak ható használata.
a káromkodás a beszéd 'utolsó eszköze'; ha már nem marad más, a beszélő általában
ösztönösen ezzel vezeti le feszültségeit. Egy vitában ez csak a beszélőnek jó, a
beszélgetésnek csak akkor használhat, ha ez a levezetés tolerálódik, és a 'fáradt gőz' ilyen
kiengedése után nyugodtabban folyhat tovább a vita, de általában a dolog természeténél
fogva, mire egy ilyen helyzet a káromkodásig jut, a felek annyi sérelmet szenvedtek
egymástól, hogy ez a mozzanat már csak olaj a tűzre. A hangfelvételen nem ilyen,
természetes folyamat nyoma van ebből a szempontból, hanem a káromkodás szónoki
eszköz rangjára emelése, és annak érzésem szerint a felvétel során rögtönzött, majd egyre
tudatosodó, egyre változatosabban alkalmazása. Ez szégyen, ez mocsok, ez
megszentségtelenítés, ez a szavak fekete mágiája. Így, a többivel együtt fájó, tragikus,
romboló, válságos.
°
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az utóbbi időkben, a tavaszi országgyűlési választási kampány óta, akkor a kampány
részeként, azóta véletlenszerűbben 'botolva bele', töbször láttam olyan műsorokat, ahol a
politikusok a családi életükről is beszéltek; Demszky, Gyurcsány, Orbán a kampány
részeként, azóta Pokorni, az Echo Szubjektív c. műsorában, pár napja, már a helyzet
kialakulása után, Horn Gábor pár mondatot Echon Fiala Jánosnál; így, 'kívülről' nézve,
hallgatva inkább többé, mint kevésbé mindnél kiéreztem azt a hiányt, amit más
összefüggésekben már többször megfogalmaztam, hogy ezek a családi közösségek is
elszenvedik az első sorban érzelmi elszáradtságot; az érzelmi érhálózat élő szövedéke
dússágának tudatos, részjelekre jól odafigyelő, egyszerre óvó és engedő felépültségének
elveszte /talán a(z) …….-éknál a legkevésbé (; /
°°° °°° °°° °°°
'06. 09. 23. délután 2 és 4 között, ahogy és amiért Hegedűs Zsuzsa is kérte, anyám, Ági
meg én elmentünk a Kossuth térre

narniai követek
az úrszág háza előtti kőoroszlánok
vigyázzák a magasabb álmot
lelkeik kőre hűlt arca
átsuhant évezrek rajta
enyhűl, ha átengedhet magán
mikor úgy símogat szemed, hogy szívedben semmi sarlatán
°
Az idea tér
az úrszágház homlokzata
a kortalan szellem domborzata
rajta derűl terül a békegalambkék ég
szépre őszült verőfényben
jót iramló fuvall'okkal táncoló lobogók
visszacsillamló víz legében
színeik sávira leomlók, mind' újat hozók
az ég a földdel itt helyet cserél
mennybe' jár, ki ide ér

°
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nem ezt érdemlem
ami jár nekem
azt érdemlem
ami jut nekem
de anélkül, ami jár vele .!
~~
kedves barátaim,
éket ver közénk a kegyetlen élet
felvéve ütemét, mit mérnek a múló évek
elvéve tőlünk a tápláló emléket, mi nyújtna honvágyó menedéket
hogy együtt jobbak voltunk, mint milyenné azóta tett a különélet
~~~~
mintha országunk háza
tövises bűvrózsával benőtt
mese béli kastély
ahol az igazak álmát alussza a demokrácia
várva az igazak lelket lehelő csókját
~~

'06.10.21., Gyurcsány F. : " .. többször meg kellett küzdenem az igazsággal, és volt, hogy
alulmaradtam. "
???!!!!
~~
Sólyom László ünnepi beszédében idéz '56-ról;
" .. '56-ban az utcán lévők arcán nem bátor elszántság, hanem nyugodt megkönnyebbülés
tükröződött "
~
Vizi E. Szilveszter ünnepi beszédében idéz;
" .. '56-ban a gyengébbek mutatnak irányt, mikor az erősebb embertelen "
~~
" .. egy demokráciát az mér, hogy a politikai többség támogatásából hatalomra jutók, hogy
bánnak a politikai kissebséggel. " !
~~
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.. mindenki hazudik
aki - próbálva jól - elsősorban most nem ezzel foglalkozik ..
~~
a gyűrű szövetsége
Nézzetek és Lássatok. Nézzétek, akartok olyan országban élni /vagy ha épp nem itthon éltek,
olyanból származónak lenni/, ahol rendőrök egy lány minden iratát a Dunába dobják, fejét a
rakpart korlátjába verik, kiverve fogát, közben srácokat földre nyomnak, lehúzzák cipőiket és
megtapossák a lábukat.? – Echo tv riport, az egyik megtaposott srác elmondása név és arca
vállalása nélkül /állítása szerint az utcában lakó nagyszüleiktől jöttek le megnézni, hogy
mi történt/.
És olyan országhoz szeretnétek, hogy közötök legyen, ahol a rendőrök által korábban megvert
pappal nem hagynak az utcán többekközt a lengyel tévének riportot csinálni a rendőrök.? –
hírtv felvétele.
Igen? Nem? Én nem. Pedig már megtörtént, ebben már nincs választás. Innentől kell kezdeni
vele valamit.
A Terry Black modorú főkapitány kérdésre, hogy hogyan lehet beazonosítani a 'túlkapó'
rendőröket, ha semmiféle azonosítót nem, viszont arcot eltakaró kommandós maszkot
hordtak, azt bírja válaszolni, hogy ez legyen az ügyészség gondja. És itt egy kör bezárul.
A hatalom gyűrűje újra szorító. És egy gyűrű akar lenni mind fölött.
" - A gyűrű bár ne került volna hozzám, és ne történt volna mindez.
- Mind így van ezzel, aki hasonló időket megél, de a döntés nem rajta áll. Nekünk arról kell
döntenünk, mihez kezdjünk az idővel, amely megadatik. … ha ez igaz, a gyűrű hozzád sem
véletlenül került. Ez bíztató gondolat." … - A gyűrű szövetsége
~~
Állhat ez az egész érdekében bárkinek is?
Orbán: .. A baloldal a történelem során, ha csak tehette, rárontott nemzetére
Kerényi /színházigazgató, egy ideig jobboldalon 'megmondó ember'/: ha a jobboldal veszít a
választásokon, forradalom lesz
Orbán puskaport érez a levegőben a tavaszi választási kampány előtt
Nem tudom /nincs helyismeretem/, csak kérdezem, mert fölmerült, és megakadt bennem;
elővigyázatból és bizalmatlanságból, hogy rajtuk 'csak a semmi múlhasson', nem lehetett volna
az Astoriánál egy, a közelmúlt eseményeinek színhelyeitől kevésbé 'frekventált', de ugyanolyan
ismert és megközelíthető helyet választani Pesten a 23-i Fidesz nagygyűlésnek?
El tudom képzelni /és ez sz.tem a helyzetet, nem a képzelőerőm minősíti/, hogy ha máskor
nem, egyedül a mosdóban, vagy az irodájában, akár Gyurcsány, akár Orbán a kezeit dörzsöli?
El tudom /Orbánról mostanábani viselkedéséből alig, de korábbi, nekem ellentmondásosnak
ható megnyilvánulásai miatt mégis/. És nem azért, mert az egyik szerint esetleg neki ez jól jön,
a másiknak meg rosszul, hanem mert hiszi, hogy így jobban látszik, hogy milyen a másik
/legalábbis amilyen szerinte/, és így könnyebben véghez viheti, amiben - hiszem, hogy - hisz.
Csak mostmár a rendőrök egy meghatározónak ható részének súlyos emberi hiányosságaiból
fakadóan kilőtt emberi szemek 'gurultak a politikai játékasztalra'.
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