
zetesen a „barátnők” szót használja, mintegy eltussolva és bagatellizál-
va az ügy „nemi harcos” jellegét. Pedig nyilván éppen e harc jegyében 
történt az egész provokáció. 
     Nyitott kapukat döngetnek, amikor keresik a konfrontációt, hogy 
ország-világ előtt leleplezzék „a társadalomban szívósan túlélő előítéle-
teket”. Hajlamukat immár minden hivatalos fórum abszolút normális-
nak ismeri el, páros kettősüknek ugyanazokat a jogokat és előnyöket 
biztosítja a szekuláris állam, mint a kétnemű pároknak. Mi híjuk még? 
No persze: házasodni akarnak, szörnyen kell nekik az egyház áldása, de 
annál is jobban a bibliát komolyan vevő hívők és papok megalázása, 
megerőszakolása. Csakhogy a hagyományos házasságot nemcsak a val-
lások védik, hanem Természet Anyánk is, mely az embert nőnek s férfi-
únak szülte meg, s e kettőség és az ivarszervek különbözése nélkül nem 
volna sem házasság sem szex, de még nyelvtani genus sem.   
     Megvallom, nagyon kedvem ellenére sodródtam e vitába éppen a 
leszbikus nők kapcsán, akiknek aberráns hajlama, de még annak kiélése 
iránt is csupa megértés és türelem vagyok. Ők ugyanis kapcsolatot s 
kielégülést keresve semmi olyat nem tesznek, ami ne volna természetes 
integráns része a heteroszekszualitásnak is, akár mint előjáték, akár – a 
férfi teljes vagy részleges impotenciája esetén – mint a közösülés egyet-
len lehetséges formája. Amellett mint évezredeken keresztül elnyomott 
és kiszolgáltatott nemhez tartozók nem csoda, hogy a nők s éppen a leg-
önállóbbak akár merő dacból s lázadásból saját nemük soraiban keres-
nek partnereket. Hogy egy intim vallomás ízű személyes érvvel is elő-
hozakodjam: ifjonti éveim erotikus vágyolgásainak egyike volt két lesz-
bikus szépség közé furakodnom harmadiknak, nem hogy elválasszam 
őket egymástól, hanem hogy gyönyöreikben osztozva túljussak Tóth 
Tihamér atya keltette gátlásaimon. Sose vonzottak Casanova, még ke-
vésbé Don Juan babérai, de kívánatosnak tűnt Cerubino boldogsága. 
     Hogy a férfiak közti homoszexről mint vélekedem, azt nem tanácsos 
szellőztetnem. Nemcsak  politikai korrektségből, arra fütyülök, hanem 
merő humanizmusból, kíméletből azok iránt, akiket különben derék, 
értelmes, jellemes, rokonszenves stb. embereknek ismertem meg s be-
csülni tanultam. Őket nem akarom sértegetni. De arra még csak gondol-
ni sem akarok, mit tesznek egymással; ellenállhatatlan reakcióm ugyan-
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Mindenki magyar… 
Mindenki magyar, amíg ennek ellenkezője be nem bizonyosodik - 

mondta valaki. A rangos amerikai Pulitzer díj kapcsán jut ez eszünkbe. 
Olyan nagyságok kapták, mint Hemingway, William Faulkner, John 

Updike, Saul Bellow és Norman 
Mailer. 
    A nyájas olvasó már biztosan sejti, 
hogy mire akarunk kilyukadni. Mert ha 
gyanakodni kezd, hogy Pulitzer is ma-
gyar, akkor igaza van.  
Pulitzer József 1847-ben született Ma-
kón. Kicsit szomorú kezdet után mesés 
karriert futott be. Szomorú kezdet, mert 
gyermekkori vágya nem teljesült. Kis-
korától borzasztóan vonzotta őt a kato-
naélet. De cingár alkata, rövidlátása 
miatt a sorozáson alkalmatlannak bizo-
nyult. Célratörését és vasakaratát mu-
tatja, hogy nem lankasztotta a sorozó 

bizottság döntése, elment Franciaországba és jelentkezett az Idegenlégi-
óba. Oda még az ördögöt is felvették akkoriban, de őt nem. Így járt az 
angol hadsereggel is. Ekkor meghallotta, hogy Hamburgban egy ameri-
kai sorozó tiszt az északiak oldalára verbuvál katonákat. Ekkor már har-
madik éve dúlt a polgárháború. Jelentkezett s végre oda felvették. Így 
1864-ben hátat fordított Európának, és áthajózott Amerikába. Ekkor 
még csak 17 éves volt. A harcokban nem vett részt, mert idôközben vé-
get ért a háború. 
    Ekkor kezdődik új élete. Riporteri munkát kap St. Louisban, egy né-
met nyelvű újságnál, a Westliche Postnál. Gazdag lányt vesz feleségül. 
Takarékos, pénzt gyűjt. S hogy a hosszú történetet rövidre fogjunk: 
nyolc év múlva megveszi a lapot, majd még egyet s a kettőből alapítja 
meg a St. Louis Postot, amely máig a város vezető lapja. 
   Elindult akkor valami az újságírásban. Pulitzernek, mint tulajdonos-
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nak szabad keze volt, s olyan ötletei, amik forradalmasították az akkori 
unalmas, erkölcscsősz zsurnalisztikát. Az első dolga az volt, hogy lap-
jában a kisemberek érdekeit védte. Tíz év múlva már olyan gazdag, 
hogy megveheti az évi negyvenezer dolláros veszteséggel csőd szélén 
álló New York World című lapot. Ekkor hozta divatba az addig ismeret-
len, szenzációhajhászó riportot, az első színes képregényt, és a sport 
oldalt. Ami ma természetes, azt mind ő vezette be. Hozzá szegődött 
Nelly Bly, a híres/hírhedt riporternő, aki minden botrányt kiszaglászott, 
elmebetegnek tettette magát s álnéven bekerült egy elmegyógyintézet-
be. Riportjában leírta az ott uralkodó, megalázó állapotokat. Ez oda 
vezetett, hogy törvényileg szabályozták az elmegyógyintézetek sze-
mélyzetének kötelességeit. Ez lett a tényfeltáró riport ôse. A negyven-
ezer példányszámú, haldokló újság hamarosan hatszázezresre nőtt, s 
kora Amerikájának legnagyobb lapja lett. 
    19O9-ben a Panama csatorna körüli botrányról közölt leleplező cik-
ket, még Rooseveltet is belekeverve az ügybe. Pulitzert rágalmazással 
vádolták, de a bíróság felmentette a vád alól, amit a szabad sajtó győ-
zelmének könyveltek el. 
   Sok jót tett. Újságjaiban támogató kampányt indított a Szabadság 
szobor felállításához. Minden adományozó neve megjelent az újság-
ban, ami zseniális húzásnak mutatkozott, mert a pénz összegyűlt.  Ezt 
hivatalosan meg is köszönték neki. És Magyarországnak is, hogy ilyen 
jó hazafit nevelt Amerikának. A Szabadság szobor talpán van is erről 
egy emléktábla. Pulitzer nagy összeget adományozott a New York ál-
lambeli Columbiai egyetemnek, hogy ott, elsőként a világon, újságírói 
szakot indíthassanak. 
   Pulitzer nagy vagyonra tett szert,  végrendelete szerint  ez lett a 
Pulitzer díj alapja. Makó fõterén álló mellszobra Kossuth-hoz és 
Jókaihoz hasonló, szép férfit ábrázol. Kiss Jenõ szobrász alkotása.  

Ami a tudósoknak a Nobel díj, a szinészeknek az Oscar, az az 
újságírásban, irodalomban és költészetben a Pulitzer díj.  

Több kategóriában adják: szépirodalom, szakirodalom, költészet, 
ujságírás, riportfotó stb.  

Pulitzer József  élete végén sokat betegeskedett, már alig látott. 
1911-ben halt meg. 
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POLITIKAI KORREKTSÉG 
 

A politikai korrektség (röviden:PolKor) Határ Győző szavaival  
„gőgös, ellentmondást nem tűrő lobby – magyarul diktatúra, mely ma-
gát demokráciának álcázva valósítja meg parancsuralmát. Beszennye-
zettségét belopja mindenüvé, faltól-falig átitatja a demokráciát; mire 
feleszmélnénk, már nyakunkon a PolKor terror. /…/ A legjobb úton 
vagyunk afelé, hogy megutáltassa, meggyűlöltesse a demokráciát.” 
Ehhez csak azt teszem hozzá, hogy legérzékenyebb pontján támadja 
meg, amikor agresszív kisebbségek „jogait” követelve a többségtől 
megvonja a szólásszabadságot, a tilalmát megszegőket pedig gyanússá, 
bélyegessé teszi s ha lehet, perbe fogja. 
     Munkamódszerének szemléltetésére, íme, egy igaz történet. Három 
éve egy nyári napon Stockholm egyik kocsmájába beállított egy leszbi-
kus pár és a tulajt levegőnek nézve, szenvedélyesen csókolózni kezdett. 
A provokáció bevált: a vendéglős előbb szelíden kérte, hogy hagyják 
abba, majd eltanácsolta őket. Egy ligeti pad helyett egyenest a rendőr-
ségre mentek s följelentették a vendéglőst szexuális hajlam alapján va-
ló diszkriminálás miatt. Az első fokú bíróság, helyt adva a vendéglős 
érvelésének, hogy ő egy szerelmeskedő kétnemű párral ugyanúgy járt 
volna el, elutasította a keresetet. Ám a másodfokú bíróság diszkriminá-
lásnak ítélte a történteket s ötvenezer korona kártérítést rótt ki a „
bűnösre”. Ezt az ítéletet a legfelsőbb fórum is jóváhagyta azzal az in-
doklással, hogy „egy étterem érzelmesen ölelkező-csókolózó vendégei-
re  nem szoktak rászólni, hogy hagyják abba, hacsak nincs rá más 
ok” – a kártérítés összegét azonban leszállította ötvenezerről tizenöt-
ezerre, amit nem mulasztottak el felháborodottan kommentálni a  
„győztesek”. A leszbikus főprovokatőr, aki azóta „dobta” (úgy lehet 
csak arra az egy „harci feladatra” beszervezett) kedvesét, így méltat-
lankodik: „Melyik kocsmáros sajnálna rongyos tizenöt ezret, csak hogy 
tovább diszkriminálhasson?” A HomO (ombudsman) pedig azt nehez-
ményezi, hogy a legfelsőbb bíróság  az ítélet szövegezésében követke-
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