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BEVEZETÉS 

Az ember fejlődő lény. 
Tanul a világról, másoktól és saját hibáiból. 

Így halad a fejlődés útján. 
Van aki helyes ütemben, van aki lassabban. 

Végül minden ember hazaér. 

Az ország közszférája bürokratikus, rugalmatlan és embertelen. Vezetői, politi-
kai „bábok”. Az alkalmazottak elnyomott és megfélemlített „robotok”. Az észt 
és a parancsokat a politikusok osztják. A szakmaiság nem számít. „Akik nem 
engedelmeskednek, és nem hódolnak, azok bűnösök. És a bűnösöket el kell taposni!” – 
mondják a valódi bűnösök! 

A politika öncélú, romlott, erkölcstelen és gátlástalan. A politikus önző, 
mohó, korrupt, becstelen, és megalomániás… 

 
Történetünk ilyen környezetben játszódik egy magyar kisvárosban. Egy 

olyan ember munkahelyi megpróbáltatásairól és viszontagságiról szól, aki egy 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság egyik vezető beosztásában 
folyamatosan szembesül a politikai-hatalmi visszaélésekkel, korrupcióval, csa-
lásokkal és mutyikkal. 

Személyiségéből fakadóan ellenszegül a politikai-hatalmi törekvéseknek, 
valamint ellenáll a félreállítására és megfélemlítésére tett hatalmi kísérleteknek. 
Olyan ember életébe kaphatunk bepillantást, aki példát mutat a tisztességből, 
becsületből és kitartásból. Életét átszövi a családi élet, a szerelem, valamint a 
vallási és szellemi tanítás. 

Betekinthetünk egy kisváros politikai-hatalmi irányításának folyamataiba 
és sajátosságaiba. Politikai ármányok és színjátékok, hazugságok, demagógia, 
visszaélések, korrupció, mutyik. Mindezek az elkeserítő kisvárosi jellemzők 
hűen tükrözik egy ország romlott politikai életét… 
 
Jó olvasást kíván az író! 
 
Ez a könyv kitalált történet alapján készült. Minden hasonlóság valós esemé-
nyekkel vagy emberekkel pusztán a véletlen műve! 
 
Magyarország, 2015. 
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I. FEJEZET 

Békeváros 

A történet, amelyet most elmesélek, a második ezredforduló után tizen-
egynéhány évvel, Magyarországon, egy kisvárosban játszódik. Ennek a város-
nak a neve: Békeváros. Korábban Szovjetvárosnak hívták, azonban az 1989-es 
rendszerváltozást követően az erőszakkal ráaggatott és már nem nagyon nép-
szerű városnevet a város vezetése sebtében leváltotta. Az első önkormányzat 
összetétele azonban többnyire a hitetlen prominens elvtársakból egyszeribe 
rendszerváltó és vallásos polgárrá avanzsált személyekből állt össze… 

A város közelében, a szocializmus idején, számos nagyipari vállalat 
épült fel a „Nagy Szocialista Terv” szerint. A város lakosságát kezdetben ezek-
nek a nagyvállalatoknak a dolgozói és családtagjai alkották. Tulajdonképpen 
miattuk építették a várost… 

A település közvetlen szomszédságában volt egy kis falu, amelyet úgy 
hívtak, hogy: Szelíd. Ezt a falut, az egyre növekvő és gazdagodó város, önálló 
városrészként, hamar és könnyedén asszimilálta. A város terjeszkedése töret-
lennek bizonyult, amely még a nyolcvanas években is folytatódott. Leglátvá-
nyosabb fejlődését a rendszerváltozást követően élte, amikor az első szabadon 
és demokratikusan megválasztott városvezetés, egy új városrész kialakításáról 
döntött. A megálmodott és megépített városrész, jellegét és kinézetét tekintve 
nem hasonlított se a falusias Szelíd, se pedig az ötvenes évek építészetét tükrö-
ző panelházas, prolis városrészre. Ebben az övezetben fényűző villák és ha-
talmas impozáns családi házak, úgynevezett „milliomos” házak épültek fel, a 
kilencvenes években furcsa módon rendkívül gyorsan meggazdagodott helyi 
nagyfejesek, újvállalkozók által. Ezért is nevezik még ma is ezt a városrészt a 
helyi köznyelvben „gazdag negyednek”, vagy „békevárosi rózsadombnak”. 

Békeváros lakossága napjainkban megközelítőleg eléri a harminc ezret. 
Az itt élő emberek a három városrész különbözősége alapján nemcsak fizikai-
lag, hanem szociális szempontból is elkülönülnek egymástól. 

A korábban önálló faluként létező Szelíd városrész megtartotta falusi 
tulajdonságait és formáját. A falu elődjének életkora közel ezerévesre tehető, 
gazdag múlttal és örökséggel rendelkezik. 

Az itt élő emberek többsége még mindig a mezőgazdaságból él. Tiszte-
lik és ápolják a hagyományokat, a szokásokat, keresztényi életet élnek. 

E városrész különlegessége a templom mellett álló óvoda és iskola épü-
lete, amely organikus építészeti stílusban épült, a falu szellemiségét és múltját 
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idéző formában. Főbb sajátossága a fehér homlokzat, a boltíves falak, a fage-
renda tartószerkezetek, és a nádtető. 

E falusi légkörnek van egy bizonyos szellemisége, amely a régi, ősi ha-
gyományokat képviseli. Ez a szellemiség még jelen van a prominens idős em-
berekben, a keresztényi életben, a szokásokban, a hagyományőrzésben, amely 
– nem megszakítva a kultúráramlatot – a fiatalokra is egyre jobban hat. Így 
ezek az értékek talán fennmaradhatnak az utókor számára… 

A város másik övezete a panelházas terület, ahol főképp a közeli nagyi-
pari vállalatokban dolgozó, illetve egykor dolgozott, manapság nyugdíjasként 
tengődő emberek, illetve családtagjaik és leszármazottaik élnek. 

A házgyári panelépületek mellett itt található a legtöbb városi közin-
tézmény: bölcsődék, óvodák, iskolák, orvosi rendelő, posta, hivatalok, illetve a 
volt tanácsháza, amelyet ma polgármesteri hivatalnak neveznek. Mivel ebben a 
városrészben élnek a legtöbben, itt található a legtöbb üzlet, bolt, üzletház, és 
hipermarket is. Ennek a városrésznek is van temploma. Nem is egy, hanem 
három. Ám ezek csak a rendszerváltozást követően, a keresztényekké váló 
emberek számának növekedésének eredményeképpen épültek meg, a környe-
zetbe illeszkedő modern – szögletesnek, sarkosnak nevezhető – stílusban. 

Az épületekre többnyire a hatvanas évek szocialista építészete a jellem-
ző: az építőipari diktatúra, a korábbi politika által megkövetelt lakásmennyiség 
és a házgyár, az uniformizálás, a materialista, anyagelvű, lélektelen szögletes és 
szürke formák. A város terein és parkjaiban elhelyezett szobrok többsége kő-
ből készült. Még az életfát ábrázoló szobor is. Itt tehát az életfát, az életet és a 
halált, az örök fejlődést és a növekedést, a megújulást nem egy fából faragott 
alkotás, hanem egy spirált ábrázoló kőszobor testesíti meg. E városrészben 
egyetlen egy fából faragott alkotás sem található. Mindebből is látszik az itt 
élők végtelenül materialista és anyagelvű szemlélete és gondolkodása… 

A szürke, rideg és hűvös benyomás mellett a városrész természeti kör-
nyezete azonban kellemesnek mondható. Az épületek között, és az utak men-
tén is hatalmas, dús lombú fák ágaskodnak, rengeteg az erdős és a füves terü-
let, amelynek ápolásáról a városvezetés – dicséretére mondva – folyamatosan 
gondoskodik. A parkok és a játszóterek rendezettek, kertépítészetileg kimagas-
lóan megtervezettek. Az egyedileg tervezett módon elhelyezett sokféle színes, 
tarka-barka virágoknak köszönhetően rendkívül színpompásak. Az ülő- és 
pihenőhelyek különlegesen kényelmes kialakításúak. Különösen a nyugdíjasok 
számára. A városrész központjában egy csónakázó és egy halastó is található, 
amely bővíti az itt élők kikapcsolódási lehetőségeit. A tavak környezetében 
számos rendezvényt, vásárt, sportversenyeket szoktak rendezni, szervezni. 

A legfeltűnőbb e városrészben mégis az, hogy a járdaburkolatok a vá-
rosrész teljes területén sárga térkövekből állnak. Sehol sincs egyetlen egy asz-
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faltos járdaszakasz sem. A térköves járdák mellet kis útbaigazító táblák jelzik, 
hogy merre, mi található. Mindez, szintén a városvezetésnek köszönhető. 
Mindezzel valószínűleg azt szerették volna szimbolizálni, hogy a sárgaköves 
úton bárki megtalálhatja, „Óz”, vagyis a polgármester „birodalmát”, aki szintén 
„csodákra képes nagy varázsló”… 

A panellakásokban élők szeretnek itt élni. Ezen nem is csodálkozhat-
nunk, hiszen a városvezetés – függetlenül attól, hogy éppen melyik párt áll 
hatalmon – mindent elkövet a panellakók kényelmének, komfortérzetének 
megőrzéséért, illetve javításáért. Mert, mi is a városvezetés legfőbb célja? A 
kényelem és a béke. Egyúttal ennek eredményeképpen elérhető minél több 
szavazat az önkormányzati választáskor… 

Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy az itt élő panellakók az átlagembe-
rekhez képest túl kényelmesen és elkényeztetett módon élnek, köszönhetően a 
városvezetés intézkedéseinek. Nem véletlen, hogy olyan sokan adták fel falusi 
életmódjukat, hogy panellakásba költözhessenek. Számukra a jólét, a kényelem, 
a panelba zárt kis robotvilág, a monotonitás, a vegetálás, a semmittevés, a 
szappanoperák nézése, a hitnélküliség, a vélelmezett, ám nem valós szabadság 
jelenti az életet. 

Némelyek azonban nem számítottak arra, hogy itt lakóközösségekben 
kell élniük. Ezek a többségében mélyszegénységből betelepült, szociálisan 
támogatott, javarészt rászoruló, burkoltan pozitívan diszkriminált lakók a kife-
jezetten önző és sajátosan ösztönös, bűnös életükkel, a türelmetlen és lobba-
nékony természetük következtében folyamatosan ártanak és kárt okoznak az 
egyébként nagyjából jól működő lakóközösségeknek. Emiatt számos nézetelté-
rés is kialakul köztük és a „normális” életmódot folytató emberek között. Ám 
hiába, a városvezetés őket is támogatja, különösen a szociális ellátási rendsze-
ren keresztül. Hiszen ők is egyfajta választóréteget képviselnek… 

A „gazdag negyedben” teljesen más emberek élnek. Ők a vagyonos és 
tehetős polgárok, a tőkések, a város krémje, a tiszteletet követelő, de tiszteletre 
általában nem méltó „modern rabszolgatartók”, „fehérgalléros bűnözők” az 
„uralkodó osztály”. Vannak, akik a rendszerváltozást követően kialakult vad-
kapitalista gazdasági környezetben váltak vállalkozóként gazdaggá, kihasználva 
a képlékeny jogi szabályozást, a kiskapukat, a lehetőségeket, az állami támoga-
tásokat, valamint a naiv és hiszékeny embereket. Vannak azonban olyanok is, 
akik különféle pénzszerző és jövedelmező „vállalkozási” tevékenységeik által – 
például politikusként, vagy politikus-bábfiguraként – szedték meg magukat, 
élősködve az államon, illetve annak pénzén. Ez egyébként még a mai napig is 
egy kimagaslóan jól jövedelmező „munka”, annak, akinek van eléggé vastag 
bőre a képén… 


