
Egy lépés előre, kettő hátra 

Újabb csapásokat mér ránk a válság. Az átlag ember mit érzékel ebből? Hogy nem csak az 

életkedve, de a pénze is rohamosan fogy, miközben azt sem érti, mi történik. A rendszer 

komplikált, de egy segítő kézzel egyszerűen megérthető. Pont, mint a sakk. Játsszák végig 

velünk ezt az izgalmas menetet, melynek végén megértik, mi történik a nagy világban! 

 

A világ nem mindig felfogható első ránézésre. De egy kis rászánt 

idővel, egy jó szakmai leírással és egy segítő kézzel hamar meg 

lehet érteni. Akárcsak a sakkot. Többet is ér Önöknek kedves 

olvasóink, ha nem üres, értelmetlen szavakkal dobálózunk, hanem 

pár bábuval -amelyekkel minden bizonnyal már maguk is 

találkoztak- megpróbáljuk elmagyarázni a világ legfontosabb 

eseményeit. 

Játékunk alapszabályai: Két fél játszik, egyikőjük a fehér, másikjuk a fekete színekben. Az 

alapvető sakk szabályai vannak érvényben. Példánkban a fehérek az előrehaladás hívei és 

segédei, a feketék a válság okozói, elmélyítői. Hogy a végjátékban ki ad mattot kinek, jelen 

esetben még tisztázatlan. Remélhetőleg a világos legyőzi a "Sötét oldalt". A játszma 

szakaszait szintén a válságra levetítetten tagoltuk.  

 

A nyitányban elhullott egy sötét gyalog. Charles de Gaulle egykori francia elnök az "üres szék 

politikájával" akár három lépéses mattot is adhatott volna a világosoknak. Szerencsénk, hogy 

fenyegetéseit végül betartva lemondott. Így is épp eléggé megkavarta az állóvizet, de ki 

tudja, mi lett volna abból, ha továbbra is pozíciójában marad.  

 

A felszabadult helyet kihasználva a béke harcosai 

eljuttathattak több gyalogot is a tábla végére, így kívánva 

visszakapni a Conrad Adenauerrel elvesztett segédletet.  

Egyéni fotó a szerkesztőséggel 
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Három bábu adódott hozzá a fehér csapathoz. Írország, az Egyesült Királyság, és Dánia. Vagy 

lehet, hogy az újak mégiscsak feketék egy újabb kulturális botrány elindításával? De hát ez 

szabályellenes, nem?  

 

Ki mondta, hogy szabályok szerint játszunk? 

Mindemellett a fehérek megindítják bástyáikat és gyalogjaikat az autópályák, illetve 

környezetvédelmi konferenciák, és szabályok kereteiben. Ezek végül is kellőképpen fedezni 

tudják a béke hős királyát, nemde?  

 

Másik oldalon viszont újabb tagok bukkannak fel a táblán; s mivel vörös félnek nincs már 

hely, csillag meg a zászlón van, ő is beáll a feketékhez. Az olajválsággal pedig azonnal meg is 

indítja a támadást. Sakk. Kizökkenti a már így is hadi lábon álló, nyugodt gazdasági helyzetet.  

 

Meddig bújhat be a király a bástyák mögé, miközben az 

ajtón egy ekkora erő kopogtat? Hogy tudnák a 

tagállamok karban tartani agytekervényeiket, ha nincs 

pénzük beolajozni a fogaskerekeket? Egyetlen téren jó 

ez a fehérnek; előrébb mozdul a környezetvédelem. Hisz 

ha nincs mivel menni a frissen épült autópályán, a 

levegő sem szennyeződik. Mi lehet az adu-ász? Habár, az már másik játék.  

A fehérek kénytelenek felvezetni egy kényelmetlen védekezést; a szankciókat. Bábuikkal 

nem haladnak előrébb, de védik a királyt, a hatalmat, és a dicsőséget. Köznyelvben 

megszorításoknak is elkönyvelhetjük őket, de ebben a grandiózus játszmában a nagy urak 

nem használnak átlag ember által is érthető kifejezéseket. Ugyan. Az túl alantas lenne.  

 

Egy időre így megáll a játszma. Mindkét fél lép egyet-kettőt, de az állás nem kíván változni. A 

védelem egyre inkább hadi lábon áll, de a másik oldal vörös erői is meginognak egyszer-

egyszer. Stagnál a helyzet, ellenben az infláció növekszik. Mi lesz a következő nagy lépés, és 
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melyik féltől? Minek harcoltak ki a fehérek három tagot, ha nem segítenek, sőt, még bajt is 

hoznak a nép fejére? Vajon a "Sötét oldal" is követi majd a példát? 

 

De ami a legfontosabb; 

Melyik esemény lesz a matt? Ki kerül ki végül győztesként? Egyelőre Maguk, kedves 

Olvasóink! Hiszen most már értik és látják a Maguk körül zajló világot, ha megváltoztatni 

nem is feltétlenül tudják. 

 

Forrásaink;  

Berend T. Iván; Az európai unió története 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1973-as_olajv%C3%A1ls%C3%A1g 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3_b%C5%91v%C3%ADt%C3%A9se 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1970-79_en 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1970-79_hu 
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