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„…szombaton és vasárnap a talpon 
maradt összes kerületben az én 
hangomon megy a szavazásra való 
felhívás, majd engem elmarasztal 
az Országos Választási Bizottság, 
a jogászok meg megvédenek, 
oszt jónapot.”

(Orbán Viktor, 2006)





2010—2022. Minden adott volt, hogy sikerüljön: volt kormány-
zati erô, válság utáni újjászületô lendület, a társadalomban meg-
újulási vágy, uniós pénzügyi támogatás jóllakásig, a német tôke és 
politika finnyáskodás nélküli tolóereje. Lehetett volna ebbôl nagy 
történelmi korszak is. Ott volt a lehetôség, hogy új Magyarország 
épüljön, polgári, demokratikus, fejlôdô Magyarország. Sajnos né-
hány apróság hiányzott: tisztesség, mértéktartás, sportszerûség, 
szolidaritás, ilyesmi. Apróságok, de úgy látszik, ezek nélkül nem 
megy. Ismétlôdô négy évek során Magyarországon a felemelke-
dés lehetôsége leginkább a Dubajba tartó magánröpcsiknek ada-
tott. Nekünk, a többségnek megint csak afféle magyar narancs 
jutott: kicsit sárga, kicsit savanyú. És persze már nem is a miénk, 
mert ez is kiment alapítványba.

Nagy idôk nagy krónikása helyett a karikaturista így lett kis idôk kis 
krónikása. Nem baj, jól van ez így, mert a nagy idôkben valahogy 
nincs is súlya csip-csup karikatúráknak, a nagy idôket megélni akar-
juk vagy túlélni. Kis idôk, kis sumákságok, kis aljasságok: ez a ka-
rikatúrák témavilága. És ha tetszik, ha nem, ilyesmikben dúskál ez 
a könyv. És most figyelmeztetek mindenkit: ne tévesszen meg senkit 
az a közkeletû hiedelem, hogy a politikai karikatúrákon, vicceken 
jókat lehet nevetni. Kesernyés humorok ezek, felháborító, fájó té-
mák karikatúrái, nincs bennük öröm. Ne nevetésre számítsanak, 
hanem csak fanyar, kiábrándult biccentésekre: ez van.
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Minden újságíró közt a karikaturista van a legkönnyebb helyzet-
ben. Nekünk már a munkaköri leírásunkban szerepel a fanyal-
gás és elégedetlenség. A többi újságírónak illik észrevenni és 
megemlíteni a jót is, mi meg hivatalból lehetünk igazságtalanok 
és kötekedôk. Úgyhogy ha valaki szememre vetné, hogy a fe-
jezetek összeállításakor elkerülte a figyelmemet valamely szép 
és jó, amivel az évek során a Kedves Vezetô megajándékozott 
bennünket, azzal védekezhetek, hogy sajnos egy karikaturistá-
nak még abban is csak azt kell keresnie, hol lóg ki a lóláb. 
Ráadásul a karikaturista mindig túloz. Ha lát egy apró hibát, 
némi szeplôt, morális maszatot, azt megduplázza, fölnagyítja, 
égig tupírozza, és így építgeti a poént. Hát nem hazugság ez? 
Nem fakenews-gyár terméke lesz így a karikatúra? Az érdekes 
az, hogy nem, mert ezzel a felnagyítással épp a tisztánlátást,  
a helyes morális ítélkezést segíti. Fura egy mûfaj ez.

A három kormányzati ciklus, vagyis a tizenkét év alatt több ezer 
politikai, közéleti karikatúrát rajzoltam. Ezek közül 444 rajz ke-
rült a könyvbe, 109 témakörbe rendezve járják körbe a NER-nek, 
vagy nem is tudom, minek nevezhetô politikai jelenséget. Az át-
fésült, átdolgozott rajzok korábbi változatai napilapokban, heti-
lapokban és az interneten jelentek meg. Ezek a helyek: Népsza-
badság (2016-ig, megszüntetéséig), Magyar Nemzet (2017–2018 
közötti szabad korszakában), Népszava (2018-tól), Magyar Hang 
(2018-tól), HVG (folyamatosan), Hócipô (folyamatosan), HVG.hu  
(2018-tól). Köszönöm a sorsnak és a kitartó, bátor munkatársak-
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nak, szerkesztôknek, tulajdonosoknak, hogy volt hol megjelennie 
ezeknek a karikatúráknak, és a médiamészárosság (khm…) elle-
nére még mindig van nekik helyük. És köszönöm az egyre keve-
sebb, de kitartó olvasónak is, azoknak, akik mélyen a zsebükbe 
nyúlva még ma is nyomtatott lapokra fizetnek elô, vagy adomá-
nyokkal támogatják az internetes megjelenést. Nélkülük nincs saj-
tószabadság, és nem lenne politikai karikatúra.

– Azt hittem, lejjebb már nem süllyedhet a színvonal, 
de látom, technikailag még ez is kivitelezhetô!
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ZSEBRE TETT
ÁLLAM





Egyszer kell nyernünk, de akkor nagyon – mondta 
Orbán Viktor az övéinek, mielôtt nyert volna egyszer, nagyon. 
Köztársaságunk alapító atyái annak idején úgy gondolták, a két-
harmados korlátok kellô védelmet nyújtanak mindenféle egyed- 
uralmi kísérlet ellen, hiszen ha össze is jön valaha, azt legfeljebb 
egy sokszínû koalíció érheti el, s így senki nem gyömöszölheti 
egyedül a tarisznyájába az egész államot ügyészséggel, alkot-
mánybírósággal, hogy aztán tôle függjön minden más is. Nem 
látták jönni a Fideszt, amely már ellenzékben vezérpárttá épült 
át, és így szerzett kétharmadot, jól szervezett hadseregként.

És mihez is kezdene egy hadsereg ellenség nélkül? Ha nincs 
ellenség, akkor a hadsereget leszerelik, esetleg kivezénylik épít-
kezni vagy földet mûvelni, amihez viszont nem ért. A Fidesznek 
is kényelmesebb, ha kormányzás helyett sorra gyôzi le ellensé-
geit, úgymint újságokat, egyetemeket, civil szervezeteket és nem-
váltó óvodásokat. És ezzel tulajdonképpen jól elszórakozunk itt, 
csak az a kár, hogy odakint közben szalad az idô, tôlünk távo-
lodó irányban.

Tóta W. Árpád
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– Vegye tudomásul, a megvesztegetés és korrupció 
korszaka véget ért! Ez az összeg nekünk már 

hivatalosan jár!

KÉTHARMAD
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VÁRJÁL MÁR, KÁLMÁNKA! MOST, HOGY 
MEGLETT A KÉTHARMAD, AZÉRT MÉG 

NEM MINDEN A MIÉNK!

MÉG NEM?… ÉS MIKORTÓL LESZ? 
A CIKLUS MÁSODIK FELÉTO”L?

HÁT, KÁBÉ.

– Értem én, nagy öröm, hogy meglett a kétharmad… Na de miért baj, hogy van még egy egyharmad is?!
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FÉKEK ÉS ELLENSÚLYTALANSÁGOK
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