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Zuschlag János,
a szocializmus öröksége

– Az ember azzal vált ki az 
állatok közül, hogy tudatosan 
csoportot alkotott – magyaráz-
ta a szakember. – A magány 
döntő tényező az öngyilkossá-
goknál, a mentális problémák 
kialakulásánál. A mai, modern 
élet nem szolgálja ki az egyén 
genetikai és biológiai hajlamait, 
igényeit. Egyszemélyes csopor-
tok alakultak ki. Közösségek 
kellenek, amelyekben az embe-
rek támaszra lelnek, ismerik 
egymást. De az elegendő ellá-
tás hiányosságai is problé-
mát okoznak, hiszen a súlyos 
pszichiátriai betegek részére 
rendelkezésre álló ágyak száma 
csökkent, azok eloszlása is 
aránytalan, az ambuláns keze-
lés lehetőségei sem javultak, 
sőt folyamatosan szűkülnek. 
Hazánkban még nem létezik 
megfelelő pszichológiai kultú-
ra, mert az emberek még min-
dig bolondnak titulálják azt, aki 
segítséget kér. A háziorvostól 
sem veszik jó néven, ha a pszi-
chiátria területére irányítja őket 
– magyarázta dr. Füredi János.

Pankucsi Márta jogász, 
szociológus a társadalmi vál-
tozások után bekövetkező 
elbizonytalanodásról beszélt. 
– Magyarország huszadik szá-
zadi történelme másról sem 
szól, csak hatalmas történel-
mi változásokról, amelyeket 

törvényszerűen követett az 
általános normákban való elbi-
zonytalanodás – szólt a témá-
hoz a szociológus. – Ilyen volt 
a két világháború, 56 vagy a 
rendszerváltás. Az emberek-
ben óriási félelmet okoz, ha 
nincs kapaszkodó és útjelző. 
Egy olyan negyven év után, 
ami felszámolta, szétzilálta az 
emberek közötti valódi kapcso-
latot, már nem támaszkodhat-
nak egymásra sem. Így marad 
a magány, ami ellen elsősor-
ban munkahelyi, életmódon, 
közös érdeklődésen alapuló 
közösségekkel védekezhetünk. 
Az elmúlt napokban azonban 
történtek pozitívumok: nemet 
mondtak az emberek azokra 
a berendezkedésekre, amelyek 
ennek az érának a hozadékai 
voltak. A rendszerváltás után 
újraéledtek az oligarchikus, 
újfeudális viszonyok. Erre jó 
példa Zuschlag János esete, 
aki fiatal kora ellenére tovább 
képviselte a patrónus-kliens 
felfogást, amit az államszo-
cializmus hagyott ránk, és a 
kiszolgáltatottságon alapul. 
Nem kell mindent eltűrnünk, 
lehet változtatni, lehet együtt-
működésen alapuló új embe-
ri kapcsolatokat kialakítani 
– magyarázta Pankucsi Márta 
a lelki és társadalmi megújulás 
összefüggéseit.

Az utóbbi évek, hónapok tragikus gyilkosságai, iskolai 
mészárlásai jelzik: társadalmunk mentális és pszi-
chés állapota meglehetõsen megtépázott. Dr. Füredi 
János professzor, a nemrégiben bezárt Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet pszichiátriai igaz-
gatója elsõsorban a közösségek és az ellátás hiányos-
ságaiban látja az okokat. 

Tatabányán oktat nyelveket Markos István, a felejthetetlen humorista fia

Alfonzó a viccben 
nem ismert tréfát
Steve, ez a remek, csendes, ám 
olykor – a maga állítása szerint  
– bohém ember itt él velünk, 
Tatabányán. Angolt és franciát 
oktat – persze nem középisko-
lás fokon.

– Kitüntetésnek érzem, hogy 
egy igazán élményekben gaz-
dag családban nõhettem fel – 
emlékezett Markos István a kis 
tatabányai lakásában, amely-
nek egyik rejtett zugában édes-
apjáról, Alfonzóról készített 
képek díszlenek. – Noha zsidó 
származású család voltunk, a 
szüleink sohasem tagadták meg 
tõlünk a karácsony vagy a hús-
vét örömeit. Hamarosan szeret-
nék egy könyvet írni édesapám-
ról, a családunkról, talán egy 
picit másképp, mint a megszo-
kottak.

Alfonzó fia a mai napig meg-
hatottan, bizsergetõen mesél 
édesapjáról.

– Édesapám autószerelõnek 
tanult, majd afféle untermann 
volt, aki a cirkuszban elkap-
ta az ugró embereket. Hamar 
feltûnt éles és jó humora, ami-
ért egy idõ után már mint bohóc 
szerepelt. Sohasem tanulta a 

mesterséget, mégis úgy tudott 
nevettetni, hogy aki hallotta, 
szinte bepisilt a nevetéstõl. 
Éttermekben a pincéreknek sok-
szor le kellett tenni a tálcát, mert 
annyira röhögtek apám viccein. 
Miután elindult a karrierje, a 
Vidám Színpad szerzõdtette. 
Apu képes volt arra, hogy az 
emberek a sok gondot feled-
ve kikapcsoljanak, ugyanakkor 
mindig halálosan komolyan 
végezte a dolgát. A viccben nem 
ismert tréfát. Mindig szerény 
ember maradt, mert tudta, õ 
csak a dolgát teszi. A színpadon 
és azon kívül is meg tudott 
maradni egyszerû embernek. 
Ez nehéz egy olyan mûvésznek, 
aki a rivaldafényben éli az éle-
tét. A mai celebeknek ezt nem 
könnyû megérteni.

A máig példaképnek tekintett 
papa anno útlevelet „intézett” 
a tékozló fiúnak, a rendszer 
ellenségének, hogy István 1976-
ban Kanadába távozzon már ott 
élõ testvéréhez. 

– Minden adott volt, hogy 
apámhoz hasonlóan én is komi-
kus legyek, ám a helyzet úgy 
hozta, hogy azt a rendszert 

nem igazán állhattam, szabad 
országban akartam élni. Senkit 
sem akarok megbántani, de 
Magyarország jelenleg sem 
hasonlítható össze a demokra-
tikus országokkal. Talán most 
eljön az idõ, hogy lesz demok-
rácia hazánkban. Az elmúlt 
években ugyanis csak a régi 
rendszer folytatása volt tapasz-
talható. Én a szabadság miatt 
anno feláldoztam a karriere-
met, és elmentem a kommuniz-
mus elõl. Ha majd egyszer újra 
szükség lesz arra a humorra, 
amit édesapám és én képvi-

seltünk, állok a feladat elébe. 
Addig pedig folytatom a jelen-
legi munkámat, amit hatalmas 
szívvel teszek.

Markos Steve nyelveket tanít. 
Angolul és franciául beszél. 

– Annak idején Kanadában a 
Berlitz nyelviskolával tanultam 
beszédcentrikus oktatással, és 
jelenleg is így tanítok. Ennek 
köszönhetõen tanítványaim belát-
ható idõn belül használható nyelv-
tudásra tesznek szert. Egyszer 
csak azt veszik észre, hogy velem 
is angolul tárgyalnak. 

 mj

Elfeledett fiúnak tartja magát Steve, aki 25 
évig élt Kanadában, mielõtt 2001-ben hazatért 
Magyarországra. A legendás komikus, Alfonzó 
kisebbik fia, Markos István egy az egyben hasonlít 
édesapjára, akirõl csak jókat tud mesélni. 

Markos István a mai napig meghatottan beszél édesapjáról, Alfonzóról
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