
tudjuk, hogy nem igaz; bankoknak, politikusoknak igen ä nek¡nk nincs f¢lnivalÂnk
sem az Internettûl, sem a sz´vegszerkesztûtûl. TisztÁtÂ tüz lesz az infotechnika Ãj ipari
forradalma, gondolkozÀsunk munkafogalmainak, nyelv¡nk alapsz´vet¢nek megÃju-
lÀsÀt vÀrhatjuk tûle, ¢s/de sem elszÀntsÀg, sem optimizmus nem kell hozzÀ, hogy fel-
ismerj¡k: ez az ipari gigabÀjt-forradalom a mi sz´vets¢ges¡nk

ä de mi nem a tÀvolj´vûben ¢l¡nk, a k´zelj´vû rettentû lÀtÀsai nem tÀgÁtanak, s
kedv¡nk elborul. Zavarjuk a pokolba KasszandrÀinkat, ami¢rt ilyen elcs¡ggesztû-el-
undorÁtÂ vÁziÂkat k¡ldenek a szem¡nkre, mondvÀn, hogy ahol a Politikailag Korrekt
DemokrÀcia, a mindenevû Multi-Tûke ¢s a Szabad Piac keze beteszi a lÀbÀt, ott VidÀm
Park, Disneyland, Hollywood, AlternatÁv szubkultÃra, Harikrisna, Jehova TanÃi ¢s Giccs-Por-
nÂ lesz a vilÀgbÂl, mÁg a vilÀg vilÀg ä ä ä?!

Ez¢rt vagyok itt, hogy szoruljon ´ssze a szÁvetek, k¢sz¡ljetek fel rÀ. K¢sz¡ljetek fel,
hogy nekifesz¡lhessetek,

¢s ha van m¢g olyanotok ¢s annak tartÂja, ûrizz¢tek meg klenÂdiumk¢nt t¢vesz-
m¢nket, az irodalmi eszm¢nyt, az ¢rt¢k ́ nzetlens¢g¢t csakÃgy, mint tisztasÀgÀt, a tudÀs
alÀzatÀt csakÃgy, mint a tehets¢g elûz¢kenys¢g¢t; ¢s Ãgy gondoljatok, akik nektek ezt
ÀtaladjÀk, az elûttetek jÀrÂkra, mint Fran§ois Couperin le Grand gondolt mester¢re
¢s arkangyalÀra, Arcangelo Corellire, amikor gradus ad Parnassum: a Parnasszosz
prop¡leiÀjÀn, kapuzatÀig felkÁs¢rte, ¢s zen¢je eg¢sz zeng¢s¢vel, ApoteÂzisÀra, az isten-
s¢gnek ä ApollÂn Muzaget¢sznek ä Àtaladta.

KÀrolyi Amy

KERT

Ponttal megjel´lhetem
gyerekkori bÃvÂhelyem,
hol fal¢ceken, kapun Àt
tanulgattam a kert szavÀt.

HÀlÂba takarva,
akarva nem akarva
szorÁtja a k¢z.
A teremtett gyeng¢t
a teremtû neh¢z.

A valÂtlannÀl valÂtlanabbak
egymÀst rikoltjÀk, egymÀst rÂjÀk,
konyhab´gr¢ben a rÂzsÀk.
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BOROS POHçR

PÂkhÀlÂs boros pohÀr, pince-lÀtta,
a bÃcsÃzÂknak hangja ¡veges.
A f¢met, f¢nyest a m¢lybe hagytÀk,
de magukkal cipelik az ¡regest.
A bÃcsÃzÂknak hangja pince-jÀrta.

*

A fent ¢s lent egyarÀnt ismerûs.
MÀr s¢tÀlgattak mÀs dimenziÂban,
akÀr az alkonyi tÀj, kihunyÂban.

TÀrnok °va

WASHINGTONI LEV°L

Az 1994-es idûk´zi vÀlasztÀsok eredm¢ny¢t, amelyen a RepublikÀnus PÀrt az amerikai
Kongresszus mindk¢t hÀzÀban t´bbs¢gre jutott, a republikÀnus ideolÂgusok az USA
nagy politikai Àtrendezûd¢se elûhÁrn´k¢nek tekintett¢k. Nem ez lett volna az elsû eset
az amerikai t´rt¢nelemben, hogy idûk´zi vÀlasztÀsok jelzik elûre a pÀrtok befolyÀsÀ-
nak nagy t´rt¢nelmi Àtrendezûd¢s¢t. így volt ez 1894-ben, illetve 1896-ban, amikor
a RepublikÀnus PÀrt elûbb a Kongresszus k¢t hÀzÀt, utÂbb pedig ä a folyamat meg-
koronÀzÀsak¢nt ä az eln´ki pozÁciÂt is megszerezte, s ezzel a sz´vets¢gi d´nt¢shozatal
valamennyi fontos pozÁciÂjÀt birtokÀba vette. EzutÀn ä Woodrow Wilson eln´ks¢g¢-
nek nyolc ¢v¢t leszÀmÁtva ä a Feh¢r HÀz eg¢szen 1932-ig republikÀnus k¢zben maradt.
Az 1930-as idûk´zi vÀlasztÀsok azonban mÀr jelezt¢k az Ãjabb nagy Àtrendezûd¢st ä a
demokratÀk nagy elûret´r¢s¢t ä, amelyet 1932-ben Roosevelt eln´k ¢s a Demokrata
PÀrt kongresszusi gyûzelme nyomat¢kosÁtott. Ezzel pedig kezdet¢t vette az amerikai
politikai ¢let Ãj demokrata korszaka.

Az amerikai politolÂgusok, t´rt¢n¢szek k´r¢ben az orszÀg fennÀllÀsÀnak kezdetei
Âta meglehetûs n¢pszerüs¢gnek ´rvend a politikai ciklusok elm¢lete. A ciklushipot¢-
zisek k´z¡l az egyik legbefolyÀsosabb a pÀrtok periodikus Àtrendezûd¢s¢nek modellje.
Eszerint az amerikai pÀrtrendszer jellegzetesen k¢tpÂlusÃ: egy t´bbs¢gi ¢s egy kisebb-
s¢gi pÀrtbÂl Àll. T́ bbs¢gi sÃlya annak a pÀrtnak van, amelyik a korszak relevÀns k¢r-
d¢seit megfogalmazza, a kisebbs¢gi pÀrt pedig erre reagÀl. Idûvel Ãj probl¢mÀk me-
r¡lnek fel, ¢s a mÃlt fontos k¢rd¢sei elvesztik jelentûs¢g¡ket. Amint a r¢gi pÀrtok el-
odÀzzÀk a vÀlaszt az Ãj kihÁvÀsokra, az Ãj probl¢mÀk a r¢gi politikai koalÁciÂkat sz¢t-
zilÀljÀk. A lakossÀg el¢gedetlens¢ge, aktivizÀlÂdÀsa, valamint harmadik pÀrtok meg-
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