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Az olvasó oldala
Tisztelt Szerkesztőségi
Nyilasokból szociáldemokraták
Rendszeres olvasója vagyok a Szegedi Egyetemnek, és mint
ilyen úgy érzem jogom van ahhoz, hogy bírálattal éljek az újsággal kapcsolatban. Nagyon tetszik nekem a lap stílusa, világnézete, azonban a 2000. november 28-i számban olvastam
egy olyan cikket, amelyhez úgy érzem, kommentárt kell fűznöm. A Kovács László látogatásáról szóló írásról van szó. Tudom azt, hogy nem, szabad egy ilyen cikk kapcsán a szerzőnek
kritikával illetnie az előadás meghívottját, ezért én szólnék pár
szót.
A történetet 1944-ben kezdeném, amikor a nyilasok több ezer
magyar állampolgárt - köztük családom számos tagját - lőtték
bele Budapesten a Dunába. Később aztán ezek a nyilasok beléptek a Kommunisták Magyarországi Pártjába, mely a szociáldemokratákat magukba olvasztva, majd tőlük megszabadulva
lettek az MDP, majd később az MSZMP tagjai. A rendszerváltáskor ezek az emberek főként a szocialista párt, és magukat
szociáldemokratáknak próbálták eladni. Legnagyobb hazugságuk, amellyel választást is nyertek, a 3,60-as kenyér volt, s mikor immár a nyilasokból átvedlett „szociáldemokraták" '94-ben
törvényesen hatalomra kerültek, szabadon végigrabolták az országot. Eddig a történet. Mióta a 3,60-as kenyérről szóló mesét már senki nem hiszi el, azóta azt terjesztik, hogy minden
politikus korrupt. Teszik ezt annak ellenére, hogy egyetlen szabad demokrata képviselő sem volt a sokat emlegetett postabanki VIP-listákon, valamint egyetlen SZDSZ-es politikus sem
érintett olajügyekben. A szocialista párti Szonda Ipsos segítségével meg azt akarják bemesélni, hogy az SZDSZ népszerűsége
csak három százaléknyi. Hogy visszatérjek a jelenbe, hazajött
Németh Miklós, aki annak idején egy keresztényeket és zsidókat üldöző állampártrendszernek a lelkes kiszolgálója volt. Azt
hiszi az MSZP, hogyha maga mögé állítja a vidék templombajáró lakosságát, akkor megnyeri a választást két év múlva.
Ötödik generációs értelmiségi családból származom, és megdöbbenve tapasztalom, hogy Pesten már-már minden második
ember, köztük számos értelmiségi ismerősöm miépes. De az a
szerencsénk, hogy bár Csurka szélsőséges, de kiszámítható, és
nem állna,össze a maszoppal, mely fűhöz-fához kapkod, csakhogy ismét hatalomra kerüljön. Drukkoltam a hét végén
Demszky Gábornak, az egyetlen be nem sározódott karakternek a mai magyar politikában, hogy pártelnök legyen, mert ellenkező esetben ki tudja, mi lett volna a párttal. Remélem két
év múlva, Demszky Gábor és Orbán Viktor is a józan eszére
hallgat és végre felállhat egy európai szintű, haladó szellemű
koalíció.
Tisztelettel:
Rizsa Gíber
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Felhívás

Szegedi Egyetemi Meleg Kör
2000. december 20-án, szerdán 20űa órától ismét szeretettel várjuk azokat az egyetemistákat, akik fontosnak érzik, hogy beszéljünk a homoszexualitásról, a tabukról,
mert fontos az emberi hang, a kommunikáció. Filmvetítések, vendégek, vitaestek - nemcsak homoszexuálisoknak...
Helyszín: a Diákcentrum terme a Tisza Lajos körúton.
(Köszönjük a DC-nek a termet!)
Kérünk, hogy pontosan érkezz, mert a bejáratot technikai
okokból a kezdés után zárnunk kell.
Részleteket megtudhatsz a Meleg Háttér Telefonszolgálattól: 06/80-505-605 (az országból bárhonnan ingyenesen
hívható naponta 18°" és 23™ óra között), vagy e-mailben:
damkor@freemail.hu.
Ha eljössz, számítunk a bizalmadra és a diszkréciódra, ezt
részünkről mi is biztosítjuk!
20-án játékos összejövetelt, év(ad)zárót tartunk.
Elképzelhető, hogy januártól minden héten, valószínűleg
másik hétköznap tartjuk összejöveteleinket. Erről bővebbet januárt elején tudhatsz meg elérhetőségeinken.

Summer Work &Travel
In the USA

CAMP & RESORT AMERICA
- Free flight from Budapest if applied before 31. 12.
2000, after from London
- 9 weeks of work with meals and accomodation
- POCKET MONEY
- Chance of travel after work

FOR MORE INFO CALL:
Sándor Gulyás
62/486-828 after 7 pm.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket szerkesztett, rövidített formában közölje. Az itt közölt olvasói hozzászólások nem feltétlenül azonosak
a szerkesztőség álláspontjával.

F ő s z e r k e s z t ő : Szakács
László.
Felelős
szerkesztő:
Haág
Zalán
látván
és
Vldákovlcs
Zoltán.
Rovatvezetők:
Rácz
János
Csaba
(egyetem),
Haág
Zalán
látván
( m e r í t é s ) , Szákács
Ildikó
Réka
(álácarte).
Bencze
Mariann
(hölgyválasz).
Sarnyal
Tibor
( r e f l e x ) . Fazekas
Qábor
( i n t e r j ú ) . Vidákovlcs
Zoltán
(sport). Korrektor:
Stlblnger
Ágnes.
Tördelőés képszerkesztő:
Szakács
László.
Fotók:
Kádas
Noémi,
archívum.
Kiadói
Tanács:
Tanács
István.
Dr. Róka
Jolán
( f e l e l ő s k l á d ó ) , Dr.
Havas
Henrik.
Szákács
László.
A szerkesztőség
elme:
SZTE
I r i n y i 672S
Szeged,
Tisza
Lajos
k r t . 103. alagsor.
Tel.:
62/544-000
/3046-os
mellék.
Megjelenik
kéthetente,
SOOO
példányban.
Ingyenes
t e r j e s z t é s s e l . Hirdetésszervezés:
Győrpál
Zsuzsanna
és
Molnár
Balázs.
Terjesztés:
Muhari
Andrea
és Takács
Ferenc.
Hozzáférhető:
egyetemi
Intézményekben,
könyvárusoknál,
alternatív
t e r j e s z t ő k n é l . Érdeklődni
lehet
a
szerkesztőség
elmén.
InterNET:
http://syvt.hu/egyetem;
webszerkesztő:
Jánoska
Zsolt
E-mall:
szegedl_egyetem@freemall.hu
K i a d j a a Délmagyarország
Könyv-,
Lapkiadó
és Nyomdalpari
Kft.
Clm:
6740
Szeged,
Stefánia
lO.. Sajtóház
ISSN
0230
701 X
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A szerk.
Elfiatároztam, hogy jövőre Mikulás leszek. Ha addig élek is, december hatodika környékén vattaszakállat, csizmát, piros bojtossipkát, nagy piros
kabátot és csengős botot veszek magamhoz. (S már vihetnek is Lipótmezőfe, na nem!)
Arra nem vállalkozom, hogy saját szak á j a ! növesztek, különben is hitelteler|||nnék, mert fekete lenne, arra viszon| örömmel vállalkozom, hogy egy
kispárnával kitömöm a hasamat hogy
« .¡/érebbnek tűnjek. Amíg benn vart;
melegít a párna. Bár ahogy így végignézek magamon... Na mindegy.
Szóval ott grasszálnék a Kárászon, rohannának hozzám a gyerekek, énekelnének, verselnének, mire én megkérdezném, hogy jók voltatok-e, erre ők
igennel felelnek, s én megjutalmazom
őket. De nemcsak nekik adnék szaloncukrot, hanem a kéregető, csellengő,
„rossz" gyerekeknek, a hajléktalanoknak, és a kéregetőknek is. Megkérném
a hegedűst, hogy játssza el a nótámat
(addig kerítek egyet, mert ebben a
műfajban csak a nagy slágereket. Akácos út, meg ehhez hasonlókat ismerem, szóval lenne egy viszonylag ismeretlenebb nótám, azt elhúzatnám
vele, biztos tudná), jól érezném magam. Nem nézném azt sem, hogy koszos vagy tiszta a cipője a páciensnek.
Egyre nagyon figyelnék. Megtiltanám,
hogy a „dzsángöl bellz" (sic!) mindenféle hangszerelésű verzióját és a hozzá hasonló „vis jú ö meri kriszmöszöket" orrba szájba bömböltessék
az utcákon.
Ja lennének persze krampuszaim, és
egy „sznyigúrácskát" is begyűjtenék,
mert ő emlékeim szerint nőből van,
ráadásul szép is, tehát jól mutatna a
ronda ördögök és mellettem. (Szabadidőnkben meg elvitatkozhatnánk
arról, hogy hová tűnt el a pettyes
virnyonc, esetleg szóba jöhet Kant is,
de úgyis éjjel-nappal dolgoznunk kellene, úgyhogy erre kevés idő maradna.)
A nap végén elégedetten térnék haza,
s megnyugodnék, hogy szerencsére
még mindig a jó gyerekek vannak
többségben (bár tudom. Halász Judit
is megénekelte, hogy „Vannak még
rossz gyerekek", de akkor is). Csak azt
nem értem, hogy hová tűnnek. Jó tudom felnőnek, akkor már felnőttek, és
nem gyerekek, de a jó hova tűnik?

Vasámapis road show Szegeden
Kevés olyan rádióműsorról fudok, amely akkora vihart kavart volna, mint
a Magyar Rádió Kossuth adóján vasárnaponként jelentkező Vasárnapi
Újság. Sokan antiszemitizmussal vádolják a program főszerkesztőjét, Lakatos Pált, de kijelentései miatt immár szokásosnak mondhatóak azok a
perek, amit zömmel szabaddemokrata politikusok indítanak ellene. A főszerkesztő úr november 29-én tiszteletét tette az MDF szegedi székházában, ahová a Jobboldali Ifjúsági Közösség (JOBBIK) hivat meg.
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A nyerő '21-ről; Egyetemi Tanács: Egyfelvonásos
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Történész szakest a JATE Klubban: Bulizott az aranyhorda
Pusztítás és halál
Vasárnapis road show Szegeden
Név nélkül: Riport az Egyetemi Meleg Körről
„Az oktatás számukra több, mint befektetés"
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Kávé habbal
A humorizmus diszkrét közönségessége
Csikóvágta: Gyermekrajz kiállítás a Kass Galériában
Páratlan
Bádog söntés
Könyvajánló: Mozaikok évekről, évekből
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Milosevics kisrádiója
Vezérei ki; Interaktív
Fogyasszatok!!!
Aurél

Hölgyválasz
Íj 26. oldal
| 27. oldal

Rovat a rovatban: Amit minden férfi tátott szájjal néz
Kis karácsony, nagy karácsony...!

Interjú
28. oldal
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n

A mulandóság esztétikája
„Tíz napos ember vagyok"

Sport

, 30. oldal
31. oldal

Lepermetezték a vetést
Előrejelzés 2001-re; Konzervatív érzelgősség

e-mail: szegedi_egyetem@freemail.hu: Internet: swi.hu/egyetem
lapzárta: 2000. december 8.

cím|ap. Kádas Noémi

Hátlap: Vörös István

2000. december 12.
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Helyesbítés
Legutóbbi
lapszámunkban
(2000. november 28.) közöltük
a „Vannak laikusok az egyházban?" dmű konferencia programját. Sajnos csak megjelenésünk napján jutott el szerkesztőségünkhöz az információ, miszerint a konferenciát az
adventi készülődés miatt február végéig elnapolták. Természetesen mihelyst megtudjuk a
pontos időpontot és helyszint,
újra közzétesszük a teljes programot.

A nyerő '21-ről
Az Oktatási Minisztérium „A
hallgatói hitel-rendszer elveiről
és a bevezetés érdekében elvégzendő feladatokról" szóló
előterjesztéséből, valamint az
ehhez kapcsolódó szakmai háttéranyagból kiderül, hogy a
2001. szeptemberétől bevezetendő diákhitel-rendszer tizenöt százalékos lemorzsolódási
rátát feltételezve legkorábban
2021-ben termel valódi profitot az államnak. Ez nem véletlen, hiszen az első négy évben
hitelvisszafizetőről gyakorlatilag nem lehet beszélni. Persze a
hitelt igénybe venni is csak kellő körültekintés után érdemes a
leendő elsősöknek. A Szegedi
Egyetem hiányt pótol akkor,
aniikor kivonatolja olvasói számára a kormányhatározat terveietet, annak apropóján,
hogy ez év december negyedikén elkészült a javaslatról alkototít ¡romáron hivatalosan is artildilél#ÍHÖOK vélémény.
A diákhitel-rendszer legfontosabb koncepcionális elemei:
A diákhitel-rendszer bevezetésének célja, hogy minden tehetséges fiatal saját maga és
családja anyagi teherviselő ké-

oességétő! függetlenül részt

ehessen a felsőoktatásban,
egy olyan hitelrendszerbevezetése révén, amely általánosan
hozzáférhető, mert a törlesztési kötelezettség nem jelent vállalhatatlan egyéni kockázatot,
amely a lehető legkisebb terhet
jelenti a költségvetés számára,
valamint az IMF klasszifikációs
szabályok szerint nem minősül
közkiadásnak, Igy nem érinti
hátrányosan az ország európai

uniós csatlakozását. A ja\(asolt
jövedelemarányos térítési rne-l
chanizmuson alapuló diálfiitel-|
rendszer azért növeli a •
férést, mert a e s i
felsőoktatással kapcsolata
heit csökkentve, azok •
is esélyt teremt, akik ja
eleve be sem adják felv^
relmüket.
A rendszer fő összetevői:
1. Jövedelem arányos jtérítési
mechanizmus. A törlesztő részlet a végzés utáni mindenkori,
aktuális bruttó jövedelén azonos, kis százalékábar$(5-7%)
van meghatá- rozva. A hitel felvétele így mindenki számára
vállalható, mert a térítési kötelezettség automatikusan igazodik az egyén anyagi teherviselő
képességéhez, így az egyén soha nem kerülhet adósság- és
szegénységcsapdábl. (szemben a szokványos kereskedelmi
banki hitelezéssel, ahol a fix futamidőre fix összegű havi törlesztő részlettel adott hitel független az egyén jövedelmétől.)
A jövedelemarányos visszafizetés miatt nem szükséges a törlesztési kötelezettség jövedelem-küszöbhöz kötése, így a
törlesztés hamarabb és lényegesen nagyobb összeggel indul
meg.
2. Valódi kamat, amely igazodik az egyéves állampapír mindenkori referencia hozamához,
magában foglalja a vissza nem
fizetéssel kapcsolatös kockázatot (amely a javasolt rendszerben a lehető legalacsonyabb)
és a rendszer adminisztratív
költségeit. Valódi kamat mellett
mindenki érdekelt a hitel mi- '
előbbi visszafizetésében. Az általános kamattámogatás igazságtalan és társadalmilag nem
hatékony, mert olyanok is jelentős mértékű, differenciálatlan
költségvetési támogatásban részesülnek, akik valójában nem
szorulnának rá.
3. A törlesztés az adóhatóságon keresztül történik, mert a
rendszer céljainak megvalósulása szempontjából elengedhetetlen, hogy a törlesztés az
egyén aktuális jöve- delméhez
igazodjon. Ez az APEH személyi
jövedelemadó beszedési rendszerén keresztül oldható meg,
a lehető legalacsonyabb adminisztratív költséggel és a tehető
leghatékonyabban, úgy, hogy

^ E C E B l ^ f Ö X E T Í M

ne kelljen egy új országos behajtó rendszert
létrehozni.
4. Egy állami tulajdonú, piákhi- |
tel Intézet végzi a z H
adósságállományok nyj
tását (tanulmányi s z á l
zetését), a hitel kihelye]
a magánforrások bevoj
szervezését. A Diákhiti
ten keresztül biztosító
korai, gyorsított vissza!
hetőségét, mert e z H
rendszer pénzügyi stabilitását. |
5. Meg kell oldani magánforrások bevonását a hitelrendszer
finanszírozásába, a költség vetési terhek minimalizálása érdekében. Ennek lehetséges eszközei: kereskedelmi bankok
bevonása a rendszer finanszírozásába előre definiáll feltételek
között hitelállomány értékpapírosítása és tőkepiaci értékesítése állampapír kibocsátás, j /
6. A vissza nem fizetésből eredő kockázatok, valamiht a
rendszer adminisztratív költségei a kamat rátába?épftve megosztandóak a hitelt felvevők
nemzeti szinten egységes kockázatközösségének tagjai kőzött. Ez a javasolt konstrukcióban (jövedelem arányosság,
adóha- tóság bevcjnása) lényegesen alacsonyabb százalékot
jelent, mint bármely más törlesztési mód, vagy a szokásos
kereskedelmi banki hitelezés
esetén.
7. Az egyén szempontjából átmeneti törlesztésiiképtelenség
esetén célzott kamattámogatásra, míg végleges törlesztő
képtelenség «setén tartozás elengedésre kerül Sor. Azok a
költségelemek, arhelyek az
adott kockázatközösség tényleges kockázatát jelentik, beépülnek a kamatrátába
8. A diákhitel-rendszer 21000
Ft/hó maximálisan felvehető hitelösszeggel, a 2001/2002.
tanévtől, minden első évfolyamra beiratkozott magyar állampolgárságú, hallgató számára általánosan hozzáférhető
lesz. Megfontolandó, hogy a
költségtérítéses hallgatók számára magasabb hitel felvételét
tegyük lehetővé a költ- ségtérítésből fakadó többletterheik
csökkentésére.
Az elvárásoknak megfelelő diákhitel rendszer jellemzői
A törlesztési kötelezettség mértékét a bruttó jövedelem kis

százalékában (5-7%) kell meghatározni. Ellenkező esetben
reálisan fenyeget a szegénységcsapda, ami a visszafizetés kockázatának növelése révén rontja a magánforrás bevonási és
kockázat megosztási technikák
alkalmazhatóságát.
Az egyén akkor mentesíthető a
hitelfelvételével kapcsolatos
döntés kockázatától, a hitel
visszafizetés mechanizmusának
akkor nincs elrettentő hatása,
ha a törlesztő részlet nagysága
a végzés utáni aktuális bruttó
jövedelem nem túl magas, '
(mintegy 5-7%) fix százalékában kerül meghatározásra. Igy
a hitel mindenkit az anyagi teherviselő képességének azonos
százalékában terhel meg, ezáltal az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők törlesztési ideje hosszabb, míg a magasabb
jövedelműeké rövidebb lesz.
(Ezzel ellentétes a szokványos
kereskedelmi banki hitelezés logikája, amely azért elrettentő
hatású, mert a törlesztés az
egyén végzés utáni jövedelmétől független fix törlesztő részleteken és fix, nem túl hosszú
futamidőn alapul, azaz nagy
összegű havi törlesztő részleteket kell az egyénnek fizetnie,
függetlenül aktuális jövedelmétől. Ez az alacsonyabb jövedelműket az anyagi teher- viselő
képességük aránytalanul magasabb százalékában terheli
meg.)
Bármely alacsony jövedelem
esetén is vállalható az 5-7%-os
törlesztő részlet. Ezért a jövedelem arányos törlesztés logikájánál fogva, automatikusan
védi az egyént a szegénység,
csapdától és az adósságcsapj
dától. Ebből következően ragl
szükséges jövedelmi küszöbhöz
kötni a visszafizetési kötelezettséget, mert az jelentősen és indökoiatlanul csökkentené a
visszafizetés sebességét, illetve
növelné a rendszer adminisztratív költségeit.
A rendszer megtérülése, ¡a
visszatérítés biztonságossága
és az egyéni kockázatok szempontjából alapvető fontosságú,
hogy a törlesztési kötelezettség j
megállapításának alapja a mindenkori aktuális jövedelem legyen. Ha az adott évben havonta befizetendő törlesztő
részletek mértéke az előző évi
jövedelem alapján kerül megál-
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lapításra, akkor számosan kerülhetnek törlesztő képtelen állapotba. Ennél fogva makroszinten lényegesen gyengébb
lesz visszafizetési pénzáram,
mert törlesztés a lehetségesnél
kisebb összegű és időben elnyújtottabb lesz. Ezenfelül indokolatlanul nő az egyének
kockázata, Igy egy igen erős, a
törlesztés elkerülésére irányuló
egzisztenciális ösztönző kerül a
rendszerbe, ami jelentősen és
indokolatlanul megnöveli a
rendszer adminisztratív költségeit és rontja a megtérülési rátát.
A jövedelem arányos visszafizetési rendszerben az egyén
számára lehetőséget kell biztosítani önkéntes, korai, illetve
gyorsított visszafizetésre, beleértve a visszafizetés megkezdését az egyetem utolsó évei
alatt, amennyiben a hallgató
rendelkezik megfelelő jövedelemmel és meg szeretné kezdeni a törlesztést. Ez je- lentősen
javítja
a
rendszer
likviditását és pénzügyi stabilitását, és politikailag elfogadottságát.
A hitelrendszer kiegészíthető
előtakarékossági lehetőségekkel, amelyek mint kizárólagos
modell nem növelnék a hozzáférést, de mint kiegészítő lehetőség biztosítása növelik a diákjóléti
rendszer
sokszínűségét, és megfelelő
szervezeti és pénzügyi elrendezés esetén jelentős mértékben
javítják a tervezett diákhitel
rendszer pénzügyi stabilitását
és likviditását.
A hitelt inflációval indexált valódi. kamattal kell visszafizetni,
azaz általános kamattámogatás nem szükséges; és nem Is
kívánatos.
Általános kamattámogatásra
nincs szükség, mert a jövedelem arányos törlesztés logikájánál fogva, beépített automatizmusként védi az alacsonyabb
jövedelműeket az adósság és
szegénységcsapdától. Ezért a
felvett hitel, mindenkor tőrleszthető, ami lehetővé teszi a
hitel Inflációkövetővé tett valódi piaci kamattal való terhelését, mert a valódi kamat csak a
futamidő növekedéséhez vezet
és nem a törlesztő ¡részlet
emelkedéséhez.
Az általános kamattámogatás
nem kívánatos, mert az általá-

nos kamattámogatásraifordított költségvetési forrásokból a
valójában nem rászorul! hitelfelvevők is részesülnéní
miatt lénye- gesen ké
forrás maradna a tény
rászorulók esetében
zandó célzott támogajÉSokra.
Az általános kamattámogatás
túlzott hitelfelvételhez vezethet, illetőleg nem kfvánátos
hatásai lehetnek (pl.: kam|ttámogatott hitel, felvétele és a
felvett összeg újbóli befektetése valódi kamattal).
A* általános kamattámogatás
azért sem kívánatos/ mert jelentős és indokolatlan költségvetési terhet jelentene, ami indokolatlanul
tenné
költségvetési korlátossá a rendszert. Ez szükségessé tenné, a
hitel felvételi jogosultság
rászorultsági alapon történő
korlátozását, ami egyrészt
azonnal a rendszer legalapvetőbb céljait ásná alá, hiszen az
elvileg helytelen, technikailag
kivitelezhetetlen szülői/családi
jövedelem megállapításhoz kötőd - ne a jogosultság megállapítása. Másrészt öagyságrendekkel növelné a rendszer
adminisztratív és tranzakciós
költségeit, ha a hitel felvétel
esetében a rászorultság megállapításával is kellene foglalkozni, ami szintén a rendszer alapvető céljait ásná alá, hiszen a
rendszer admirisztratlv költségei beépülnek a kamatrátába.
A jövedelem arányos hitelrendszerben nincs szűkség a rászorultság családi jövedelem alapján történő - vizsgálatára a
hitelfelvétel előtt, mert a jövedelem aránvps törlesztés logikájánál és beépített automatizmusainál fogva biztosítja a
rászorultság elv érvényesülését
a végzés után a törlesztés során, ugyanis az egyén mindenkori aktuális anyagi teherviselő
képességének megfelelően történik a törlesztés A jövedelemarányos
hitelrendszerben,
(amennyiben az indokolatlanul
alkalmazott általános kamattámogatás nem kényszeríti ki)
nincs szükség arra, hogy elvileg
is helytelenül a szerint állapítsuk meg a rászorultságot,
hogy az egyén honnan jött,
mért elvileg helyesen a rendszer - beépített
automatizmusai révén - aszerint terheli meg az egyént,

hogy hová jutott el felsőfokú
képzettsége által. Ezért fontos,
hogy a hitelt inflációval indexált, valódi piaci kamattal kell
visszafizetni. Fontos, hogy a hitel ne fix kamatozású legyen,
mert ez mind az egyénimind a
költségvetés számára jelentős,
indokolatlan és vállalhatatlan
kamatláb kockázatott jelent,
ami a rendszer összeomlásához vezethet, figyelenibe véve
a hosszú futamidőket. Automatikusan inflá- ciókövetővé
válik a kamatozás, ha a kamat
mértéke például az egyéves állampapír referencia.Tiozamához igazodik évről évfe, Ez lehetővé teszi, az inflációs
spekulációk és kockázatok kiküszöbölését a rendszerből.
Célzott támogatások rendszere: célzott kamattámogatások
és tartozás elengedések
Az SZJA beszedési rendszeren
keresztül történj jövedelem
arányos törlesztést mechanizmus automatikusan biztosítja/
hogy átmeneti törlesztési képtelenség esetén nem történik
törlesztő részlet levonás, de áz
egyén védelme és a rendszer
stabilitása szempontjából szükség van arra, hogy munkanélküliség, gyermeknevelés, sorkatonai szolgálat és átmeneti
keresőképtelenség (hosszabb
megbetegedés, baleset) alatt
célzott kamattámogatások révén az egyén fennálló tőketartozása alapján az egyén kamatterhe/kamattartozása se
növekedjen. A hitelt felvevők
valódi kockázatából eredő költségek beépülnek áj kamatrátáiba (munkanélküliség, tartósabb
átmenet:
keresőképtelenség). Azokat a
költségeket, amelyek nem a hitelt felvevők kockázatából, hanem egyéb állami beavatkozások
miatt
jelentkeznek
veszteségként a rendszerben
az állam kell, hogy átvállalja
(kötelező sorkatonai szolgálat,
otthoni gyermeknevelés [családpolitika] miatti célzott kamattámogatás) és ezek a költségek nem terhelhetik a
felsőoktatás költségvetését.
A célzott támogatások másik
formája a tartozás elengedése
végleges keresőképtelenség,
halál esetén, valamint azokban
az esetekben, amikor az egyén
eléri a nyugdíjkorhatárt és tartozását még mindig nem

egyenlítette ki. Ennek költségei
a hitelt felvevők valódi kockázatátjelentik, így indokolt ezen
kockázatokat beépíteni a kamatrátába. A hitelt felvevők valódi kockázatából eredő vissza
nem fizetések költségeit azéft
méltányos a kamatrátába építve a hitelt felvevőkre terhelni,
mert a hallgató, amikor hitelt
vesz fel, nem tudja, hogy ő
azon magas jövedelmű diplomások közé fog-e tartozni,
akik képesek lesznek tartozásukat törleszteni, vagy azok közé
fog tartozni, akik erre nem
lesznek képesek. Ennek ellenére az állam biztosítja számára a
lehetőséget, hogy részese lehessen egy olyan államilag létrehozott, menedzselt és a célzott támogatások rendszerével
biztonságossá tett diákhltelrend- szernek, amelyben az állam részben biztosítja, részben
megszervezi, hogy a hitelfelvétel kockázata ne az egyéni hitelfelvevőt terhelje, mert az
egyéni kockázatokat egy társadalombiztosítási rendszerhez
hasonlóan a kamatrátába építve megosztja a hi- telfelvevők
nemzeti szinten egységes kockázat közössége között.
A visszafizetési oldalon a célzott támogatásokon keresztül
egyéb társadalompolitikai célok érdekében további intézkedések is ráültethetőek a rendszerre, pl.: a diplomás nők
gyermekvállalási kedvének növelése érdekében az állam a
harmadik gyerek megszületése
után tartozás elengedés formájában átvállalja a visszafizetést. Amenynyiben a kockázatmegosztás megvalósul, az
ilyen típusú társadalompolitikai
célzatú támogatások költségvetési terheit kell csak az államnakvállalnia. Az ilyen típusú állami támogatás nem jelenthet
problémát az IMF klasszifikációs szabályok szempontjából
sem, hiszen a valódi viszsza
nem fizetési kockázatok beépülnek a kamatrátába, így
azokat teljes egészében a hitelt
felvevők egységes kockázatközössége fizeti meg, azaz megvalósul a teljes kockázat áthárítás a közszektorból a privát
szektorba.
A diákhitel akkor tud érdemben hozzájárulni a felsőoktatáshoz való hozzáférés javításán keresztül az egyéni és a
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társadalmi felemelkedéshez, ha
a felvehető hitel kellően nagy
összegű ahhoz, hogy ténylegesen csökkentse a családok terheit. Az államilag finanszírozott hallgatók számára 21.000
Ft havi hitelfelvételt célszerű lehetővé tenni. Mivel a költségtérítéses hallgatók minden egyéb
állami támogatásból ki vannak
zárva, méltányos lenne, hogy
magasabb összegű hitel felvétele legyen lehetséges számukra, így enyhítve a költségtérítési
kötelezettségből eredő többletterheiket.
A felsőoktatás élethosszig tartó
befektetés az egyén szempontjából. Ezért elvileg is helyes, ha
a diákhitel futamideje hosszú,
illetve a futamidő elméleti maximuma a nyugdíjkorhatár (átlagos esetben ez 35-40 év a
végzés után), mert a futamidő
általában az adott befektetés
élettartamához igazodik. így
például a televízió, HIFI berendezés, mosógép, gépkocsi stb.
vásárlásra adott hitelek futamideje 1 -5 éves, míg házépítésre,
lakásvásárlásra felvehető hiteleké jóval hosszabb, akár 15-20
éves. A hosszú futamidő lehetősége alacsony életútra vetített jövedelem esetén is lehetővé teszi a hitel törlesztését,
illetve a hitel felvétel vállalását.
Az eddigi modellezés eredményei alapján havi 21 e Ft hitelfelvétel, 8% inflációt feltételezve (40 éven át), 3,5%
reálkamattal, 0,4% kezelési
költséggel, havi 6%-os törleszzlettel és évi 2,65% reál
növekedéssel számolva a
t hitel biztonságosan viszszafizethető 15-40 éves futamidőkkel, 48-95 e Ft kezdő jövedelmekkel indulva'' (2. sz.
melléklet). A futamidők a kezdő jövedelmektől, valamint attól függően változnak, hogy
3,4 vagy 5 éven át történt-e a
hitel felvétele.
A Diákhitel Intézet mindenkiről,
aki valaha felvett hitelt, a teljes
törlesztési futamidőn (15-35
év) keresztül nyilvántartást vezet. A rendszer éretté válásakor
kb. 1-1,5 millió aktív számlát
fog kezelni. Ezeken az egyéni
nyilvántartásokon
keresztül
olyan, naprakész és hiteles adatokat tartalmazó ésjjmind
hosszmetszeti, mind keresztmetszeti képet adó adatbázis
íjon létre, a diplomások életút-
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járól (végzés helye és szakok
szerinti elhelyezkedési, kareseti
lehetőségek, családi helyzet és
alakulása stb.) amely - az;adatvédelmi szempontok maladék- |
talan betartása mellett-1
csülhetetlen jelentőséga
különböző felsőoktatás- J
sadalompolitikai progj
tervezésekor.
A beszedés az adminigsj-atív I
költségek szempontjáb|®Jeghatékonyabban az APEH® zemélyi jövedelemadózási rendszerén keresztül valósítható
meg, mert az SZJA beszfedési
rendszerben definíci« szerint
jövedelem arányos SZJA előlegek gyűjtése, utalása, majd elszámolása történik. Ily módon
az APEH SZJA beszedni rendszerén keresztüli diákjjjtel tör
lesztő részlet beszedés a mar|inális feladatnövekedés tipikus
példáját jelenti, míg más esetben új országos begyűjtő rendszert kellene létrefjjzni és az
APEH-hal párhuzan
tartani.
Ehelyütt fontos leszögezni,
hogy függetlenül attól, hogy a
jövedelemadóhoz kapcsolva
történik-e a törlesztés, v^gy
sem itt valódi hitelről van szó és
nem diplomás adóról, mert a
hitelfelvételéről és a hitel összegéről (felső határ alatt) az
egyén önkéntesen dönt, valamint a visszafizetési kötelezettség lejárta - előre definiált félté- telek mellett - a felvett hitel
kamatokkal együtt történő viszszafizetésével függ össze.
Az adóhatóság szerepe a rendszerben a törleszff részletek
beszedése, az egyéni adósságállomány nyilvántartását azonban nem az adóhjatósli, hanem a Diákhitel Intézet végzi.
Ily módon a Diákhitel Intézet
felelőssége annak megállapítása, hogy kitől* mikortól és meddig kell diákhitel törlesztő részletet levonni. Az APEH, a
Diákhitel Intézet jelzését kővetően megváltoztatja az egyén
adószámát, az SZJA előleg beszedési és elszámolási rendszerén keresztül, ahhoz teljes mértékben igazodva gyűjti a
törlesztő részieteket és továbbítja azokat a hitelek nyilvántartását végző szervezet felé, és
évente egy alkalommal egyeztet a Diákhitel Intézettel a befizetett törlesztő részletek mértékéről. A diákhitel törlesztése
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esetében az APEH mint egy begyűjtő gépezet működik, amelyet a Diákhitel Intézet az adott
egyén első hitel felvételét követően „bekapcsol" (a „bekapcsolt állapotot" a megváltoztatott adószám jelzi minden
érdekelt számára egyértelműen), a felvett hitel kamatostul
való törlesztése után .kikapcsol" (a „kikapcsolt állé^ot" a
speciális adószám visszaatóltoztatásával érhető el). Az APEH
szerepe nem általában és nem
akármilyen formában foltos.
Kimondottan arra van szükség,
hogy a diákhitel törlesztések
beszedése a létező SZJA beszedési mechanizmuson keresztül
történjen meg, (mint „köztartozás módjára beszedendő tartozás"). Az APEH „adók kódjára behajtandó köztartozást"
végrehajtó szerepe, definíció
szerint ellentétes azzal a törekvéssel, hogy a rendszjer egészét
tekintve ne minősülj|n köztartozásnak. Ha ezt nem sikerül elérni megfelelő szervezéssel, akkor a rendszer az IMF és a
maastrichti klasszifikáriós szabályok szerint közkiadásnak
fog minősülni, arr>i problémát
okozhat az Európa» Uniós csatlakozás szempontjából.

Replika
A HÖOK testületeinek véleménye az Oktatási Minisztérium
„A hallgatói hitel-rendszer elveiről és a bevezetés érdekében
elvégzendő feladatokról" szóló
előterjesztésével és az ehhez
kapcsolódó kormányhatározattervezettel kapcsoltban.
A HÖQK elnöksége a választmány és a közgyűlés elé terjesztette az alábbi észrevételeit, javaslatait: A HÖOK-OM között
zajló egyeztetés a diákhitel témájában folyamatos és jónak
mondható.
Az 1999-es évet és az idei év első harmadát az előkészítő
munkálatok jellemezték. A koncepció alakulása során a HÖOK
munkaanyagokat
készített
(1999. december, 2000. május), és az ezekben leírtak a jelen előterjesztés számos pontján megjelentek.
A HÖOK november 11 -i közgyűlése az elnökségi előterjesztés és a választmány véleményének figyelembevéte- lével irányelvként megfogalmazva -

az alábbi döntéseket hozta.
1. A diákhitel intézménye üdvözlendő és mint a hallgatói
juttatási rendszer kiegészítő
elemét a HÖOK el tudja fogadni a hitelrendszert.
2. A hitelt csak 109%-os állami
garancia mellett tartjuk működtethetőnek.
3. A hitel megjelenése nem jelentheti a hallgatói juttatások
csökkenését (és ezek reálértékének növelését javasoljuk).
4. A hitel minél szélesebb hallgatói körben - lehetőleg minden főiskolai és egyetemi hallgató számára - felvehető
legyen.
4. a) Amennyiben ez nem lehetséges, javasoljuk, hogy minden első alapképzésben (és kiegészítő alapképzésben) részt
vevő hallgató (függetlenül a
képzés formájától és évfolyamától) fölvehesse a hitelt.
5. Amennyiben a hitelt csak az
első alapképzésben részt vevők
(vagy ezen hallgatói körnek
csak egy része tudja felvenni)
javasoljuk, hogy visszafizetési törlesztési türelmi időnek számítson - kamattámogatással a további tanulmányok (másoddiplomás, második diplomás, doktori képzés) időszaka.
6. A felvehető hitel összege lehetőleg magasabb, elgondolásunk szerint 25000Ft/hó legyen.
7. Véleményünk szerint a
törlesztőrészlet összege nem
lehet nagyobb amindenkori jövedelem 6%-nál.
8. A hitel folyósításának megkezdését 2002. januárjára
(vagy szemeszterkezdést tekintve februárjára) javasoljuk eltolni, amellett, hogy a hitel már
2001. szeptemberétől lejegyezhető lenne (így további négy
hónap felkészülési időt nyernének a hitelrendszer kialakítói,
működtetői).
Kiegészítő megjegyzések:
1. A kormányhatározat-tervezet azon pontjainál, amelyekhez az Oktatási Minisztérium és
a Pénzügyminiszté- rium külön
javaslatot terjesztett elő, minden esetben az OM álláspontját tudjuk elfogadni, támogatni.
2. Az előterjesztéssel kapcsolatban más korábban is jeleztük,
hogy a magyar felsőoktatás
nem csak 3, 4, és 5 éves alap-
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képzési időszakokat ismer (hanem - többek közt - 3,5 és 6
évest is). Javasoljuk az ezekkel
való számítások elvégzését ís.
3. Továbbra is fenntartjuk, hogy
a hitel bevezetése üdvözlendő,
és a HÖOK a jövőbeni társadalmi kommunikációs programban a Minisztérium munkáját
szívesen segítené, szakmai alapon a közös cél - a hitelrendszer működtethetővé tétele és
működtetése szempontjából érdekében az OM-mel együttműködne.
Budapest, 2000. november 12.
Kucsera Tamás Gergely
A HÖOK 2001. január elsejéig
hivatalban lévő elnöke

Pályázat
„Diákcsere mozgalomért"
szakalapítvány
Pályázat egyéni külföldi tanulmányút támogatására
Egyetemek
és
főiskolák
graduális képzésében résztvevő, nappali tagozatos hallgatói
pályázhatnak szakmai, tudományos munkájukba illeszkedő
külföldi tanulmányútjuk támogatására. A Szakalapítvány
azon - graduális tanulmányaik
legalább felét sikeresen teljesítő, és a tervezett kiutazás időtartama alatt hallgatói jogviszonyban lévő - egyetemi és
főiskolai hallgatók pályázatát
várja, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, kiugró
szakmai tudományos tevékenységet végeznek, és a külföldi tanulmányútjukhoz
feltétlen
szükséges a megpályázott támogatás. A megpályázható
legmagasabb összeg 250.000
Ft, amit egy hallgató csak egyszer nyerhet el. A kuratórium a
döntés meghozatalánál a pályázó személyes kvalitásain és
eddigi eredményein túl a tervezett tanulmányút hasznosságát, várható eredményeit mérlegeli. A kuratórium általában
nem támogat kötelező szakmai
gyakorlatokat, és általában
nem nyújt kiegészítő támogatást európai mobilitási projektekben (pl. Socrates programban)
való
részvételhez.
Pályázati feltételek A pályázat a
2001. naptári évben esedékes
tanulmányutak támogatására
vonatkozik.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

1; a kitöltött pályázati űrlapodat, bennük a kért mellékleteket, két példányban;
2; szakmai önéletrajzot, (tudományos tevékenységére vonatkozó információk, publikációs
jegyzék, TDK eredmények, előadások, nyelvismeret, stb.),
3; a nyelvvizsga bizonyítvány
másolatát,
4; tanulmányi eredményeket
igazoló dokumentumok másolatát,
5; a tanulmányútnak a pályázó
szakmai, tudományos munkájába való illeszkedését igazoló
intézményi nyilatkozatét,
6; legalább két ajánlást: az
egyiket a Kar vezetőjétől, a másikat pedig azon tanszék vezetőjétől, amelyhez á hallgató
szakmai, tudományos munkája
tekintetében tartozik (ezen túlmenően további ajánlásokat is
csatolhat a pályázó); az ajánlások érdemben értékeljék a pályázó szakmai, tudományos
munkáját és a tervezett tanulmányút hasznosságát, a tanulmányút munkatervét és teljes
pénzügyi tervét (beleértve a
más forrásokból szerzett támogatások és a saját hozzájárulás
mértékét és tervezett felhasználását),
7; a fogadó külföldi intézmény
nyilatkozatát a fogadókészségről,
8; a támogatás szükségességének indoklását..
A Szakalapítvány nem foglalkozik olyan pályázatokkal, amelyek már részben vagy egészben lezajlott programokhoz
kérnek támogatást.
A pályázó tudomásul veszi,
hogy a támogatás felhasználásáról megállapodást köt a Szakalapítvánnyal, A tanulmányút
befejezése után szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást
kell készítenie.
A pályázat benyújtási határideje: 2001. február 15. A kuratórium döntéséről a pályázók úgy
kapnak tájékoztatást, hogy a
tavasszal utazók a szerződés
megkötése után a támogatási
összeget 2001 április 1-ig megkaphassák.
További információk, űrlap:
www.prof.iif.hu/prc

Egyetemi Tanács 2000. november 27.

Egyfelvonásos
A meghívó „schnellpartival"
kecsegtetett. Igaz, hogy
duplaoldalas volt, de ¡'már
az első oldal közepén javában sorakoztak az időntúli
záróvizsgázók nevei, így
nem lehetett „vérkpmoly"
ülésre számítani. Talán ennek, talán a dékáni kollégium csúszásának tudható
be, hogy két órakor még
csak néhányan lézengtek a
teremben. A „tessék helyet
foglalni" 1406-kor hangzott el. Az első masinaellenőrző ujjbemelegítő szavazógombnyomkodás, amikor mindenkinek meg kellett nyomni valamilyen
gombot,
„mondjuk
az
igent" (M. R.); tökéletes
összhangban ment.
\
Ezután sem változott a már
megszokott forgatókönyv:
napirend-módosítás, annak
elfogadása, szavazások, bejelentések, kérdések és válaszok.
Mindez egy kicsit részletesebben
Galambos Gábor napirendmódosítást kér, amit elfogadnak, ezután szavaznak
tizenegyszer, van néhány
bejelentés, egy-két kérdés,
majd jutalom a nap, pontosabban az üíés végén: rétesek minden mennyiségben.
Nagyon részletesen
Galambos Gábor kéri a Tanács engedélyét, hogy mint
a Stratégiai Bizottság elnöke kezdje meg a tárgyalásokat a Török Ignác laktanyával kapcsolatban. (A szalámigyárnál lévő egykori katonai objektum helyén egy
kantint építene fel az egyetem, mindenféle földi jóval
a leendő hallgatók számára. El kell kezdenie a tárgyalásokat a főigazgatónak,
különben esély sincs a tenderre.) Harminckét támogatószavazatot kapott. Mást
nem.
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Két személyi ügy következett: dr. Varga István főiskolai tanárt a JGYTFK Pedagógiai
és
Tanítóképző
Intézet élére nevezték ki.
Dr. Benedek György előterjesztésében
dr.
Szőnyi
György Endrét javasolta a
Habilitációs Bizottság döntése alapján az Egyetemi
Habilitációs Bizottság docens tagjának. Az „ógyé"
32 igennel támogatta az
ügyet.
Egyházzene főiskolai alapképzési szak indulhat a
JGYTFK-n, egyetemi szintű
Műszaki Informatikai Szaka
TTK-n, miután mindkét előterjesztést hatalmas többséggel szavazták meg. (A
múltkori „balhé" után nagyon simán ment át az Informatikai Szak a tanácson;
Szegedi Egyetem XL/11.)
Majd Berta dékán percei
következtek. Három hölgynek, Rajki Katalinnak, Vigh
Ildikónak és Márián Évának
kért engedélyt időntúli záróvizsga letételére. Mindhárman vizsgázhatnak.
Elfogadták harminc igen
szavazattal a 2001-es gazdasági év beindításának feladatait.- Majd megszavazták az Egyetemi Számítóközpont feladatai és finanszírozása című szabályzatot, és az Intézményi ünnepek és megemlékezések
rendjére vonatkozó szabályzatot, valamint dr. Szabó Imre javaslatát a Professor Emeritus és a Magister Emeritus cím adományozásának rendjére és
pénzügyi fedezetének biztosítására. Ezután bejelentettek, kérdeztek, válaszoltak, és megették. A rétest.
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Történész szakest a JATE Klubban

Bulizott az aranyhorda
A Szegedi Egyetem szorgos olvasói az összes számottevő, fantasztikus
hangulatú egyetemi partiról olvashattak az újság jóvoltából. Akinek az
eddigi buli-tudósítások még nem jelentettek elegendő szellemi táplálékot, az süssön ide. E hónap negyedik napján történész szakest volt a
JATE Klubban. A félév MCMLXII. fergeteges bulija.
Belépésnél a legjobban azok a töris hallgatók jártak, akik szavaztak ez Év történésztanára választáson, ők ugyanis ingyen hatolhattak be Szeged legkedveltebb légópincéjébe. Mivel én is ebbe a
csoportba tartoztam, bejutásom körülményeire leginkább a „problémamentes"
kifejezés alkalmazható. A gáláns szekuritis úgy húzta ki a nevem a listáról,
mindenféle személyazonosság-ellenőrzés
nélkül, mint a kisangyal. Ezzel kapcsolatban fel is ötlött bennem egy-két később
érkező társam tréfás megviccelése, de
gyorsan elhessegettem gonosz gondolataimat. A nagyteremben éppen érkezésemkor kezdődgetett az évfolyamok vetélkedője. A feladványok igen nagyfokú
kreativitást igényeltek a versenyzőktől:
közismert történelmi eseményeket, műalkotásokat, fogalmakat kellett rekonstruálniuk. Lett is rögvest móka, kacagás.
Én leginkább a Halászbástya-kompozíció, és II. Lajos Csele-patakba fulladásának visszafelé való eljátszása közben hittem azt, hogy menten be kell csinálnom
a jókedvtől. Csapatomat előbb aktív
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ácsorgással, majd néhány rossz megoldással próbáltam támogatásomról biztosítani, ennek ellenére biztos léptekkel
masíroztunk a dobogós helyek valamelyike felé. A verseny programjából természetesen nem maradhattak ki a mindig
vitát szülő villámkérdések és a sebtében
megírt évfolyaminduló eléneklése sem.
Egyszer azonban minden jónak vége szakad, a nem is olyan jónak meg pláne: következett az eredményhirdetés. A legfantáziadúsabb, a legnépesebb és a
zsűriasztalhoz legközelebb lévő évfolyam
lett az első: a második. A sorrend ezek
után teljesen lényegtelen, hiszen minden
résztvevő csapat egy rekesz seritalt kapott elismerésül kitartó munkájáért, akkor meg minek izgulni. A méltó jutalom
kiosztása előtt azonban még következett
a show: az Év tanára-választáson legtöbb
szavazatot kapott oktatók koncepciós
pere. A „színjáték" főbb elemeit a szerzők a való életből kölcsönözték. A történészhallgatók kedvenc tanítónénijeit és
tanítóbácsijait egy kommunizmus-ellenes összeesküvéssel vádolták meg a kor-
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hű jelmezbe öltözött negyedikesek
(plusz-mínusz egy évfolyam), akik zömükben bétékás hökösökből és szegedi
történészhallgatókat tömörítő jeles egyesületből verbuválódtak. A vádbeszéd, a
Tanú, és a védőbeszédek meghallgatása
után a döntés természetesen halálos ítélet volt,
egészen a hirtelen jött
forradalomig, amikor fordult a köpönyeg, ellenségből hős, komancsból
rendszerváltó lett, a vége
pedig hepiend. A műsor
nagyon bejött a tömegnek, a legtöbben ezt hangos artikulálatlanságokkal
adták
társaik
tudomására.
Szintén
nagy sikert aratott a
győztes tanár: Székely
Melinda lett a Miss
Töritanszék 2000. Még
ezt a sikert is sikerült
überelni: jött a sör várvavárt kiosztása, a klubot
egy időre ellepték a rekeszük fölött tikkadt s?öcskenyájként legelésző paj-

Kádas Noémi felvételei
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kos nebulók. Mi, jó történészekhez, és
évfolyamtársakhoz illően, érvényesítettük
az „oszd meg és uralkodj!" elvét, igaz,
annak csak az e£ő felét: a tizenhat üveg
sörből nemsokára csak tizenhat sörösüveg maradt. A szakest többi részéről
csupa olyat tudok elmondani, amit eddig
még senki sem tett meg bulikkal kapcsolatban. Elkezdődött a hajnalig tartó hacacáré, dínom-dánom, eszem-iszom (inkább iszom), tinci-tánci, ihaj-csuhaj, meg
minden ilyesmi. Ha tudósításomat újszerűen akarnám befejezni, azt írnám: jövőre, veletek, ugyanitt. Ez a felfogás azonban távol áll tőlem, így inkább stílszerű
leszek: „Országomat egy hátaslóért!"
III. Vi«t-kong

programozókat
keresünk

SQL, Linux, Web, Java ismeretekkel.
Nem elvárás a profi szint, de az általános ismeretek.
es nemi
Jelentkezni lehet Önéletrajzzal,
referencia munkák megjelölésével az alábbi cimen:

Produkteam Kft.
6722 Szeged, Vitéz 112.,
vagy produkteamatiszanet.hu

Pusztítás és halál
'Tilos a védett növényfajták egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyinek veszélyeztetése, károsítása.
Gondoskodni kell a védett növény-és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, a vízháztartás megőrzéséről
(...) a települések külterületén..."
(Az 1996. évi Ull. tön/ény a természet védelméről, 42. paragrafus, 1. és 2. bekezdés)
Évente egy magyarországi megyének
megfelelő területű esőerdőt irtanak ki
Földünkön, pusztulnak az állat-és növényfajok. Erre bárki legyinthet - meszsze van, nem ránk tartozik. Pedig nem is
kell messzire mennünk ahhoz, hogy tapasztaljuk: milyen sokan hagyják figyelmen kívül az alapszabályt: „a Földet
nem.apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön".
Van valahol Mórahalom külterületén, az
ötvenötös főút és a jámborkai csatorna
találkozásánál, a tizennyolcas kilométerkőnél egy természeti értékekben különlegesen gazdag terület, amely védett és
fokozottan védett növényfajoknak ad
otthont. Utóbbi egy kétszázötven
egyedből álló pókbangó-populáció. E
növény eszmei értéke eléri az ötvenezer
forintot. De megtalálható itt az epergyöngyike, a fátyolos nőszirom, a poloskaszájú kosbor, a mocsári kosbor és a
budai imola is. A területről írta szakdolgozatát Papp Beáta, aki tavaly végzett
egyetemünkön biológia szakon. Mivel
arra érdemesnek találta, kezdeményezte
annak helyi védett területté nyilvánítását. Az ingatlan azonban időközben
gazdát Cserélt, s az új tulajdonosnak
egészen más tervei voltak. A két km-szer
ötszáz méteres négyszög futballpálya
nagyságú részén halastó építésébe fogott, amelyhez már meg is kezdte az
előzetes
földmunkálatokat.
A
mórahalmi önkormányzat hivatalosan
semmit sem tud az előmunkálatokról.
Mint Vicsainé Torányi Izabella, az építésügyi osztály vezetője lapunknak elmondta, nem is illetékesek ez ügyben.
Ha az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) megadta rá az engedélyt, meg van kötve a kezük. Kardos
Sándor, az ATIVIZIG hatósági osztályvezetője megkeresésünkre nem szolgált (!)
érdemi információval arról, adtak-e engedélyt halastó építésére, de ígéretet
tett arra, hogy állampolgári bejelentésnek tekinti észrevételünket, és ellenőrzik, legális-e az építkezés. Ha nem, államigazgatási eljárást kezdeményeznek

a renitenskedő tulajdonos ellen. Az
ATIVIZIG vizsgálata ugyanakkor nem járhat más eredménnyel, mint hogy nem
adtak ki ilyen engedélyt. Ahhoz ugyanis,
hogy ezt megtegyék, a 166/1999-es,
november 19-én kelt, a tájvédelemről
szóló kormányrendelet első paragrafusa
szerint az adott ügyben szakhatóságként közreműködő Kiskunsági Nemzeti
Park állásfoglalása szükséges. S ilyet a
nemzeti park - mint azt munkatársuktól, Sipos Ferenctől megtudtuk - nem
bocsátott ki, viszont kezdeményezte természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás megindítását szabálysértés gyanúja miatt (erről az 1999. évi
LXIX. törvény 147. paragrafusa rendelkezik), ám lehet, hogy ennél súlyosabb
dologról, az 1978. évi IV. törvény 281.
paragrafusában meghatározott természetkárosítás bűncselekményéről van
szó, mely súlyosabb szankciót vonhat
maga után.
Ahhoz, hogy az ingatlant, ahol már így
is jelentékeny károk keletkeztek a védett
növénypopulációkban, helyi védett területté nyilvánítsák, csak a mórahalmi képviselőtestület döntése szükséges, mely
még mindig várat magára (a kérelméző
Papp Beáta májusban indítványozta
ezt). S amíg ez megszületik, a halástó
munkálatai tovább folyhatnak, hisz
nincs senki, aki ennek gátat szabhatna.
Kardos Sándor szerint a nemzeti parkkal
állandó vitában állnak, mert a természet
értékeit védő hatóság már a védettségi
eljárás megindításakor védettségeit vélelmez, míg a vízügyesek csak a döntés
hatályba lépésétől számítják azt. Eme
logika alapján - ha neki az ATIVIZIG akár
jogszerűen, akár jogszerűtlenül kiadta
az engedélyt - a tulajdonos építheti halastavát a helyi képviselőtestület elhúzódó döntéséig. Amely már lehet; hogy
késő lesz. Persze elképzelhető, hogy sem
a kedves olvasó, sem én nem csodálnám
meg e táj említett természeti szépségeit. De így megeshet, hogy lehetőségünk
sem lesz rá. Sohasem.
i
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Vasámapis road show Szegeden
Kevés olyan rádióműsorról tudok, amely akkora vihart kavart volna, mint
a Magyar Rádió Kossuth adóján vasárnaponként jelentkező Vasárnapi
Újság. Sokan antiszemitizmussal vádolják a program főszerkesztőjét, Lakatos Pált, de kijelentései miatt immár szokásosnak mondhatóak azok a
perek, amit zömmel szabaddemokrata politikusok indítanak ellene. A főszerkesztő úr november 29-én tiszteletét tette az MDF szegedi székházában, ahová a Jobboldali Ifjúsági Közösség (JOBBIK) hivat meg.
Bár hézagosan, de végül is becsületesen
megtöltötték a termet az érdeklődők, elsősorban egyetemisták és középkorúnál valamivel idősebb emberek képviseltették magukat, ami nagyjából tükrözte is az adás
hallgatói körét. Jó félórás késéssel kezdte
meg a késő délutáni programot a JOBBIK
szegedi elnöke, bemelegítésként rögtön
néhány információval szolgált a szervezetről. A baloldali ifjúsági társaságok ellensúlyozására jött létre a JOBBIK 1999-ben Budapesten, jelenleg 19 város a tagja, és
feltétlen célja, hogy pártoktól függetlenül
egyesítse a jobboldali gondolkodású fiatalokat Magyarországon.
Ezután készségesen átadta a terepet Lakatos Pálnak, akit örömujjongással és tapsviharral fogadott a lelkes publikum. Az előadás eredeti címe Sajtó(v)iszonyok Magyarországon volt, az meg csak az előadó
példátlan rugalmasságát dicséri, hogy
mindenről volt szó a másfél óra alatt, de a
sajtóviszonyok ismertetése elég soványra
sikerült. A programot Lakatos úr frissen
megjelent, Vörös milliárdosok című könyve
vitte el a hátán. A mű az elmúlt 15 év magyarországi történetét foglalja magában
egy sajátos megközelítésből, de igazából
semmi újdonságot nem mond, hiszen a
Vasárnapi Újságban, és a Magyar Fórumban nagyjából ugyanezt hallgathatjuk illetve olvashatjuk hétről hétre. A könyvnek a
zanzásított változatát illetve néhány személyes tapasztalattal megspékelt tartalmát
kaphattuk vissza, de mivel nem olvastam
ezt a remekművet, ezért nem tudom, hogy
az elhangzottakból mi maradt ki belőle.
A tényleges mondanivaló talán ki is merült
abban, hogy igazi rendszerváltás nem is
volt. Az addigi vezetők a helyükön maradtak, és ismét csak a külföldi hatalmakkal
szövetkeztek a magyar átlagpolgár totális
elnyomására és kisemmizésére. „Ez már
Szegeden is látszik. Amikor beértem a városba, megdöbbenve láttam, hogy egymás mellett egy Cora és egy Metró áruház
áll, arrébb egy osztrák benzinkút, kicsit
beljebb pedig egy Plaza bevásárlóközpont." Nagyjából tehát a külföld, az alvilág
és az előző rendszer vezetőinek az összefonódására akart rámutatni, és ennek elérésére egy sör példát hozott. Megjegyzendő, hogy ugyanúgy tartja az Antall- és
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a Boross-kormány bűnének ezt az elmúlt
tíz esztendőt, mint a Horn vezette kabinetének. Nem túlzás tehát kijelenteni, hogy
csalódott az egész politikai életben, az
úgynevezett rendszerváltásban. „1990ben, az első demokratikusan választott
kormány megalakulásakor mindannyian
ünnepeltünk, hogy sikerült elüldöznünk az
elnyomókat, sikerült végre fölszabadulnunk, de ma már tudjuk, hogy ez cs^k látszat volt, és igazából semmi sem változott." Nem is próbálta tehát titkolni, hogy
csalódott, amikor „a kommunista elnyomás alatt sínylődő Magyarország" nem
változott tejjel, mézzel folyó Kánaánná.
Hát bizony nehéz az élet a demokráciában
is.
„A történet '1985-ben kezdődik, amikor is
a maffia felosztotta Magyarországot, hogy
minél jobban kizsigerelhessék. A rendszerváltás óta eltelt időszak alatt 20 ezer milliárd forintot loptak ki a zsebünkből a
multik, akik nem adtak munkahelyeket,
hanem piacot vásároltak, és ez nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon
1,5 millió ember került az utcára. - A vállalkozni próbálókat végül a kölcsönök
megtagadásával lehetetlenítették el az
élettől." A főszerkesztő úr a legnagyobb
bűnnek egyébként a privatizációt tartja,
mert annak nagy része (és itt főleg az energiaszektorra gondolt) törvénytelen volt, hiszen jogszabályok tiltják a stratégiai fontosságú szektorok magánosítását. Egy sor
példával támasztotta alá ezt a feltételezését, valamint büszkén mesélte, hogy Vasárnapi Újságban megjelent ellenpropaganda rettentette el attól Gansperger
Gyulát (az ÁPV Rt. elnökét), hogy idegeneknek játssza át a magyar áramszolgáltatás egy újabb szeletét, a vértesi erőművet.
De most újabb feladat előtt áll Lakatos Pál
nemzetvédő csapata, mert az Antenna
Hungáriát a TV2-t is nagy részben birtokló
svéd vállalat, a paksi atomerőművet pedig
egy francia befektető akarja megszerezni,
úgyhogy nincs mese, harcolni kell a mundért!
Lakatos szakértelméről egyébként mindent
elárul az est aranyköpése: „Magyarországon a multik nem munkahelyet teremtettek, hanem piacot vásároltak." Hát persze
jószívűségből senki nem fog gyárat csak
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azért építeni, hogy a szegény szerencsétlen magyarnak ugyan legyen már hol dolgoznia, akár milyen szomorú, piacgazdaságban élünk, ahol a piac szabályai és nem
az erkölcs szerint kell játszani. Szomorú,
de ez van...
Ezután John Grisham könyvbe illő fantasztikus sztorikat izgulhattunk végig arról,
ahogy a vakmerő, szörnyű titkokat feltáró
újságírót(?) hogyan próbálja meg a hatalom megállítani. Erre természetesen segítségére vannak a titkosszolgálati szervek
(de Demeter Ervin titokminiszter nem tud
az egészről semmit), és az igazságszolgáltatás is. „Sorra.elmarasztaló ítéleteket kapok, mert a Magyar Rádió jogászai nem
segítenek nekem. Azok a jogászok, akik
azelőtt éveken át ellenem pereskedtek,
hogy eltávolítsanak az intézményből." És
ha ehhez még hozzávesszük azt is, hogy
ugyanazok a bírók ülnek a székekbe, akik
az 56-os forradalomban a koncepciós perekbe az ítéleteket hozták, nem nehéz felismernünk, hogy tényleg szörnyű összeesküvésről van szó.
Aztán végre (úgy az utolsó fél órára) előkerült a média is. „A médiában a baloldal túlsúlya 1:9 arányt mutat, és a játék arra
megy ki, hogy az emberekkel elhitessék,
nincs más szín, csak a kék és a vörös. Kövér László azon mondása, miszerint ha
már a médiából kiszorult a jobboldal, akkor a piacokon, és otthon, szűk családi
körben kell tért hódítania, nevetséges,
mert az Internet, és a golbalizált média korában ennél nem is létezhet elavultabb
megoldás." A Vasárnapi Újság jövőjére áttérve megtudtunk, hogy mindenki kedvenc műsora márciustól hetilap formájában 30 ezer példányban fog az utcára
kerülni, és együttműködés indult meg a
Magyar Nemzettel is. A konzervatív napilap ugyanis Lakatosék rendelkezésére fogja bocsátani azokat a cikkeket, amik megjelennek a lapban, így minden hét végén
összesítőt hallhatunk az éterben a baloldal
újabb rémtetteiről és hazaárulásáról. Az
újságíróképzés taglalása ki is merült annyiban, hogy a fiatal újságírók egytől egyig
baloldali iskolákban tanulnak, de még a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció szakáról kikerült fiatalok is baloldali nézeteket vallanak. Ezt hívják öngólnak.
Végezetül az egyébként végig elég szónoki módon viselkedő Lakatos Pál megosztotta velünk a váteszi ars poeticáját is, „a
Vasárnapi Újságnak feladata van: mozaikokból összetenni a rendszerváltásnak nevezett korszakot, és amikor a titkosítások
lejárnak, az unkáink megismerik majd,
hogy mi történt velünk 1985 és 2000 közözz. Ezért nem félhetünk!"
Újvári András

2000. december 12.

Be kell vallanom, hogy nagy tisztelője vagyok Lakatos Pálnak, amikor lehetőségem
adódik mindig meghallgatom műsorát.
Személyében egy olyan nemzeti elkötelezettségű jobboldali értékeket valló személyt ismertem meg, aki nem pártokban,
hanem eszmékben, értékrendszerekben,
erkölcsi normákban gondolkodik, küzd a
„kisemberek" igazáért, szemben a politikai
közélet „nagyembereinek" igazságtalanságaival. Nagy terhet vesz vállaira az aki
ilyen, és ehhez hasonló feladatok, problémák megoldásának szenteli hivatását, életét. Jól mutatja ezt Lakatos Pál sorsa is.
1995. márciusában kirúgták a Magyar Rádióból, háromévi pereskedés után, 1998.
márciusában a Legfelsőbb Bíróság visszahelyezte állásába. Az őt megillető posztot
azonban egy évi hercehurca után, 1999.
márciusában foglalhatta el. Szerződését
azóta többször meghosszabbították, a
legutóbb kötött szerződés azonban ez év
december 31-én lejár, s így a folytatás is bizonytalan. A Vasárnapi Újság főszerkesztője körül azonban továbbra is zajlik az
élet, megfigyelik, telefonon folytatott beszélgetéseit rögzítik, perben és haragban
van Pető Ivánnal, antiszemitának és fasisztának bélyegezte műsorát többek között a
MAZSIHISZ-vezetősége, az ORTT (elmarasztaló) véleményt tett közzé műsorával
kapcsolatban, ami ellen fellebbezésnek helye nincs. A főszerkesztő is megkapta már
a műsorára ráragasztott fasiszta, antiszemita, sőt rasszista jelzőt, pedig kínai menye van. Minden rosszban van valami jó,
tartja a mondás, és ez Lakatos Pálra is igaz,
mert a sok botránynak, pernek és lejáratá-

si kampánynak a révén egy ország megismerte, illetve megismeri a Vasárnapi Újság
főszerkesztőjének nevét, és küzdelmének
céljait. Lakatos könyvében az elmúlt tizenöt év magyarországi történéseit tekinti át.
A mű címlapján egy bilincs és négy fehérgalléros, diplomatatáskás ember látható.
A bilincs a szerző azon vágyát fejezi ki,
hogy akik az ország pénzügyi kifosztásában részt veitek elnyerjék méltó jutalmukat. A mögöttünk hagyott tizenöt év káros
kinövéseinek tartja a plazákat, és a nagy
bevásárlóközpontokat. Igen kemény bírálatok fogalmazódtak meg az előadóban,
amikor az elmúlt tizenöt év hibás politikájának tanúságát próbálta levonni. A
globalizáció káros hatásaként megemlítette, hogy azoknak az embereknek a nagy
része, akik vállalkozásba fogtak, munkanélkülivé váltak, míg egy vékony réteg, ezeknek az embereknek a kárán felemelkedett. Itt említette meg a szerző a Máté-birodalmat, a Caolát, Szekeres Imre, Csintalan Sándor, Kapolyi László és társaik nevét,
akiket vörös milliárdosoknak nevezett. A
maffia leszámolásokat politikai gyilkosságoknak tartja, szerinte egyes politikusok,
így akartak megszabadulni azoktól a bűnözőktől, akik segítségével pénzeiket tisztára mosták. Elmarasztalta Németh-kormányt, a spontán privatizáció miatt, az
Antall-, illetve a Boross-kormányt a növényolajipar az energetikai szektor
magánosítása és az olajszőkítés problémájának nem megfelelő kezelése miatt. A
Horn-kormány ténykedését politikai mélypontként értékelte, megemlítve az általa
törvénysértőnek tartott privatizáció további folytatását, és a Budapest Bank rosszul
sikerült „rendbetételét", amelynek terheit
a mai napig nyögi az ország. A jelenlegi
kormány hibájául rótta fel, hogy nem vizsgálta felül a törvénytelen privatizációt,
nem oldotta fel a dokumentumok titkosítását, és nem teremtette meg a médiaegyensúlyt. Lakatos véleménye szerint az
ország kiárusítása még most is javában folyik! Ezzel az átfogó értékeléssel is bizonyította, hogy jobboldali mivolta ellenére sem
tud azonosulni olyan jobboldalinak nevezett kormányokkal sem, amelyek hibát hibára halmozva a többség boldogulása helyett egy törpe kisebbség javát szolgálja.
Mély sajnálatának adott hangot, hogy az
56-os forradalmárok még mindig nem
kapták meg az őket megillető helyet a társadalomban és a történelemben, miközben a forradalmat elfojtó hatalom emberei
továbbra is a helyükön maradtak, és pozícióik szinte megingathatatlanok. Itt megemlítette Horn Gyula karhatalmista múltját, és Bauer Miklós nevét. Az 1956-os
forradalom alatt nem csak a Magyar Rádió
hazudott éjjel-nappal, jegyzete meg a Vasárnapi újság főszerkesztője, hanem a Szabad Európa Rádió (SZER) magyar adása is

egészen az ún. rendszerváltásig. Felvették
a kapcsolatot Aczél Györggyel, és kialakítottak egy „díszellenzéket", akik az
MSZMP PB, KB támogatását évezve folytatták „ellenzéki" tevékenységüket. A cél
az ország lakosságának megtévesztése,
beetetése volt, hogy az országot könnyebben el tudják adni - fejtette ki véleményét
az előadó. Lakatos Pál szerint
a régi rend hívei a média minden területén
túlsúlyban vannak a jobboldaliakkal szemben. Ehhez hozzájárul a jelenlegi kormány
rossz médiapolitikája, Elek István szaktanácsadóvá történő kinevezése. Örvendetesnek tartotta, hogy ha nehezen is, de
akad utánpótlás a jobboldali média számára, itt említette meg többek közt Halász
Zsuzsa nevét, azonban hozzáfűzte, amelyik műsorban ezek az arcok megjelennek,
azt egyből fasisztának bélyegzik. Szerinte
az emberek azért mennek a baloldali, illetve liberális médiába, mert ott sokkal több
pénz van, mint a jobboldaliban.
A régi és az új rend híveinek az arányát a
Magyar Rádióban 9:1 arányra becsülte. A
parlamenti választásokról szólva megjegyezte, hogy a jelenlegi ellenzék, főleg az
MSZP tudatosan törekszik a kormány politikájának minél sötétebb beállítására,
ugyanis így akarja elérni, hogy az emberek
kedve elmenjen a politikától, és a választásokon való részvételtől. Ha ezt sikerülne elérnie, akkor meg fogja nyerni a választásokat, mert csak a saját, állandó szavazóbázisa lesz jelen a voksolásnál, márpedig az MSZP állandó szavazóbázisa a legnagyobb az országban, fejtette ki véleményét a Vasárnapi újság főszerkesztője.
Szerinte 2002-ben a nemzeti oldal akkor
nyerhet, ha beosztásra, pártállásra függetlenül megnevezi a korrupt embereket,
mert addig, ameddig ez nem történik
meg, addig csak egy helyben topogunk.
Felül kell vizsgálni az előnytelen, törvénysértő privatizációs ügyleteket, és semmisé
kell nyilvánítani azokat, akkor nem fognak
elúszni a reményeink. Ha ez nem következne be, akkor „kiskádárizmus" lesz Magyarországon, ami bizonytalanná teheti a JÖVŐNKET a szerző szerint. Lakatos Pál A
FIDESZ-MPP-ben, és a MIÉP-ben látja azt
az erőt, amely a nemzeti eszmét győzelemre segítheti a következő parlamenti választásokon. Az előadó elmondta, hogy
közölte Csurka Istvánnal: legyen óvatos,
mert ha a MIÉP tömegpárttá válik, akkor
fennáll a baloldali, liberális bomlasztó személyek pártbeli megjelenésének reális veszélye, ami a párt szétforgácsolódásához
vezethet. Az előadáson halottak után csak
remélni tudom, hogy sok-sok Lakatos Pál
él ebben az országban, mert e sokat szenvedett országnak és hitevesztett lakosságának nagy szüksége van az ilyen, és hozzá hasonló emberekre.
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Név nélkül

Riport az Egyetemi Meleg Kör első
- Még a szék is zavarban van - állapítja meg az egyik szervező, mikor az est
kezdetén beállt csendben az egyik bútordarab háttámlája megadja magát,
és nagy robajjal leszakad. Nevetés,
majd újabb csönd. Az Egyetemi Meleg
Kör első találkozója nehezen akar elindulni. A szervező töri meg ismét a
csendet, elmond néhány szabályt. Azzal kezdi, hogy nem kötelező mindenkinek megszólalnia, az mond magáról
akármit is, aki akar. Csendben is végigülheti bárki az estéket. Senki sem kérdezi meg senkitől, hogy miért jött. Ha
akarja, elmondja, ha nem, akkor sem
zárják ki. Az est folyamán azonban legalább a keresztnevén mindenki bemutatkozik. Nevek mégsem szerepelnek
ebben a riportban, mert megkérnek,
hogy a neveket ne írjam le, mert nem
szeretnék, ha hátrányuk származna abból, hogy eljárnak ebbe a körbe. Azt
mondják, még mindig kell az efféléktől
1
tartani.
- Meleg vagyok, és ezt jól esik kimondani - kezdi az ismerkedést a szervező.
Vannak persze olyanok, akik ismerik
már egymást régebbről, de olyanok is
akadnak jócskán, akik életükben először jöttek hasonló rendezvényre. A
bemutatkozás úgy zajlik, hogy mindenki, aki mondott magáról valamit,
rámutat arra az emberre, akire kíváncsi. Senki sem szakítja meg a sort titkolózással. Mindenki bízik a másikban. A
húsz ember között van olyan, aki felvállalja homoszexualitását, van, aki
nem tudja, mit csináljon, mert még
nincs tisztában önmagával. Olyanok is
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eljöttek, akik nem melegek, csupán érdekli őket a téma. A legérdekesebb az
a fiatalember, aki mint mondta a szomszédos templomba indult istentiszteletre, de meggondolta magát, és úgy
döntött, hogy inkább ide tér be. ő nem
homoszexuális, sőt, mint később kiderül a homoszexuálisokat Istentől távol
élő embereknek tartja. Mégis úgy gondolta, hogy tanulságos lehet számára
ez az este, mert felteheti kérdéseit. Eljöttek jelenlegi, egykori és leendő egyetemi hallgatók, de vannak itt tanársegédek, doktoranduszok is.
Az ismerkedés után a szervezők felvetik, hogy tervezzék meg a további estéket, mindenki mondjon ötleteket, hogy
kit szeretne meghívni; milyen filmeket
nézne meg szívesen, mivel töltené el az
időt kéthetente ebben a pár órában.
Néhányan a társaságból úgy gondolják, hogy meleg aktivistákat kell meghívni, akadnak, akik szerint homofóbokat, azaz olyan embereket, akik
gyűlölik a melegeket.
A beszélgetés egy idő után kezd egyre
kötetlenebbé válni, ahol szó esik még
rengeteg mindenről. Vannak, akik külföldi tapasztalataikat mesélik el, akadnak, akik arról beszélnek, hogy milyen
nehéz volt szüleikkel elfogadtatni másságukat. Az est után alkalmam nyílt arra is, hogy néhány résztvevővel beszélgessek.

botrányt csinálni is akár.
A másik szervező ehhez hozzáteszi,
hogy számára a legkellemetlenebb élményeket a plakátjaik letépkedése,
üzenetekkei való telefirkálása jelentette. A legnagyobb harcot éppen ezért
magával kellet megvívnia, hogy lehete, szabad-e ilyen kört szervezni. Elmesélte, hogy érték már őt kudarcok máskor, amikor megpróbált valamilyen nem feltétlenül melegekből álló - közösséget összefogni.
- Végül is meggyőztem magam mondja - , hogy nemcsak Budapesten,
hanem egy vidéki egyetemi városban is
van létjogosultsága egy ilyen kezdeményezésnek.
Bemutatkozni persze ő sem szeretne.
Azt mondja, hogy érheti akár munkahelyén - az egyetemen - is megkülönböztetés, ha kiderül, hogy ő más. Hozzáteszi azonban azt is, hogy úgy
gondolja, később még eljön majd az
idő, amikor fontos lesz számára nevének vállalása.

Az egyik fiú azt mondja, hogy ezek a
körök arra is jók lehetnek, hogy oldják
a társadalom előítéleteit, bár szerinte a
melegeknek először saját maguk között kell megbeszélni problémáikat,
hogy megtudják, mi az, amitől mindegyikőjük szenved, ő nem tud hasonló
egyetemi kezdeményezésről, de azt
gondolja, hogy ha voltak is ilyenek,
azok megbuktak. Ennek oka szerinte
az, hogy a melegek zárkózott emberek,
azért, mert a rengeteg előítélet, amivel
nap nap után találkoznak, azzá teszi
őket.

50-609í-os

A húsz résztvevő között hét lány is volt.
Közülük az egyik - aki mellesleg az est
egyik szervezője is - nagyon örült annak, hogy legalább ennyien voltak,
mert szerinte a homoszexuális nők bátortalanabbak. Ő saját magát éppen
ezért bátornak tartja, és büszke arra,
hogy vállalva a kockázatot el mert ide
jönni, ahová akárki eljöhetett volna,
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Nagy Cébar

LEVI'S, Lee,
Wrangler termékek

árengedménnyel kaphatók.

Lee, Wrangler nadrágok
több színben
3 9 9 0 Ft-tól
Lee fekete cord oldalzsebes
nadrág
2 9 9 0 Ft.
Ünnepi rryttva tartás
H-P:
Szo.:
Dec. 17.. Aranyvasárnap:
Dec. 24.:

9-17
9-13
9-13
9-12

Cím: Szeged Római krt. 42.
A 10-es busz megállójában.
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Az oktatás számukra több, mint befektetés
Beszélgetés Kovács Lászlóval, az MSZP elnökével

A helyi szocialisták egész napos heppeninget szerveztek november utolsó hetében Szegeden. E program keretén belül rendeztek közönségtalálkát a JATE Klubban amelynek vendége volt mostanság «vidéki turnéra" induló szocialisták elsó embere, Kovács László is.

Fidesz- városnak?

- Annyira , mint Székesfehérvár tűnt a '98as őszi önkormányzati választások előtt.
Nagyon Fidesz-város volt, és mégis megnyertük. Remélem, hogy 2002-ben ugyanez lesz a helyzet Szegeddel is.

- ón szerint mikor kell elkezdeni egy válasz-egyensúlyról ?
tási kampányt 9
- Egyetértek a jobboldallal: tényleg nincs

- Az oktatáspolitikájukban gondolkodnak
nagyobb változtatásokon?

- Lovas demagóglát említett. A demagógia zik?
felfogható egyfajta félretájékoztatásnak. E- Ameddig a közvélemény engem úgy tart
csúsztatást alapvetően hazugságnak is ér-számon, hogy én azon politikusok közé
telmezhetjük. Ön szerint lehet-e a politikát
tartozom, akik körül soha nem voltak kétes
hazugságok nélkül művelni?
anyagi ügyek, aki a tévében, rádióban, és

ügyminiszter voltam, járt, és különleges
helyzetekben igénybe is vettem, de amikor
Gál Zoltán gépkocsija súlyos baleset részese volt, amelyben hárman meghaltak, kljelentettem: nincs többé megkülönböztető
jelzés. Nem szabad ezzel irritálni az embereket.

- Minden kampány a választásokat követő
napon kezdődik. Ez még nem a kampány
intenzív szakasza, de egy párt soha nem az
utolsó két hónapban gyűjti össze a szavazóinak döntő többségét, hanem a négy év
során. A tényleges kampány a bizonytalanokból próbálja megszerezni a megszerezhető részt. Viszont ahhoz, hogy valaki
nyerni tudjon a választáson az egész ciklus
alatt tisztességes, nyugodt, szakszerű és
előremutató politizálást kell folytasson.

egyensúly a médiában. Csak én ezt fordít- Nem. Az első nálunk a nyugalom. Az elva látom. Nézzük meg az adófizetők pénmúlt tíz évben sokkhatás szerűen érték az
zén működtetett közszolgálati tévéket és a
oktatást különböző változtatások. Ezek elrádiót. Az ORTT, mint független testület,
bizonytalanították a pedagógusokat, akik
rendszeresen méri a politikai- és hírműsoelbizonytalanították a diákokat. Elsősorrokban műsorokban a kormány-, illetve az
ban stabilizálnunk kell az oktatás helyzeellenzéki oldal szereplési arányát. Ez általátét, már ami a tantervet, tananyagot illeti.
ban 80% kormány-, és 20% ellenzéki jeA másik hangsúlyozandó, hogy több pénz
lenlétet mutat. Az MSZP is az utóbbin bekell az oktatásra, mert ez számunkra több,
lül van. Abszurd ugye, mert ez igencsak
mint beruházás az ország, a nemzet jövőtávol áll a mi 34%-os parlamenti mandájébe. De emellett az oktatás számunkra az
-Eza szegedi összejövetel is a kampány ré-tumarányunktól. Ezt azért említem, mert
esélykiegyenlítés fontos területe is. Olyan
sze?
fejlett demokráciában ezt szokták alapnak
oktatási rendszert akarunk, amely minden
- Abban az értelemben igen, hogy ez is a
tekinteni. Ez lenne a BBC norma. Nálunk
gyermek számára egyenlő esélyeket biztonégyéves kampány része. Nagyon fontosez messze nem így van. Az egyensúly hiásít a versenyképes tudás megszerzéséhez.
nak tartom, hogy a fiatalokkal találkoznyának még egy kézzelfogható példája:
Azért is szükség van több pénzre, hogy
zam, hogy elmondjam nekik, mit is akar a
minden közszolgálati médium irányítói
több jusson a hallgatók támogatására kolSzocialista Párt, és hogy válaszoljak a kértestületében csak kormánypártok által delégiumi férőhelyek bővítésére, esélykidéseikre, amiből azt is megtudhatom,
legált képviselők vannak. A kormány a
egyenlítő programokra, tehetséggondohogy mit várnak el tőlünk.
MIÉP-et használta felé arra, hogy egy
zásra, és jusson a pedagógusok
- Előző nap Lovas István járt városunkban,olyan helyzetet alakítsanak ki, amiben nem
bérezésére, mert rosszul fizetett tanárokald önt a demagógia vádjával illette: misze-lehet ellenzéki elnökségi tagot választani.
kal nem lehet színvonalas oktatást teremrint ön azt állította, hogy győzelmük eseténUgyanis a MIÉP azt követelte, hogy az elteni. A közoktatás terén be akarjuk vezeteurópai béreket vezetnek be.
lenzéknek járó négy hely közül, ok a 12 fős
ni, hogy a középiskola elvégzése után
- Én azt mondtam, és ez a pártom törekfrakciójukkal, két helyre jelölhessenek. A
mindenkinek legyen egy idegen nyelvből
vése is, hogy a magyarországi bérek megszocialisták pedig a 136 fős frakciójukkal
nyelvvizsgája, rendelkezzenek megfelelő
választásunk esetén majd közelíteni fogják
érjék be egy helylyel. Mindaddig, amíg
informatikai ismeretekkel, és gépkocsiveaz Uniós bérek átlagát. Ez a célunk, ami
nem akad olyan matematikus, aki bebizozetői jogosítványt is kapjanak.
persze nem egy év alatt, de egy teljes kornyítja nekem, hogy a 12 kétszerese a 136- Szegedről rohanniuk kell egy újabb renmányzati ciklus alatt lehet elérhető. A mai
nak, addig ez egy méltatlan ajánlat.
dezvényre. Fenn lesz -e a megkülönböztető
5-6%-os gazdasági növekedés ehhez meg- Az emberek közölt ön nagyon népszerű. jelzés, szól-e majd a sziréna?
teremti a szükséges forrásokat. Főleg úgy,
Mindenféle közvéleménykutatás erről tanús- Nem fog szólni és villogni sem, ugyanis
hogy a majdani EU-csatlakozásunk komoly
kodik. Mégis, nem érzi-e kárát annak, hogy
nekem nincs. Nem is jár, de ha járna sem
Uniós támogatottsággal járna.
a politikusi általánosításba Ön Is beletartóhasználnám, a következő miatt: mikor kül-

- Én azt gondolom, hogy igen. Amióta a
politikában aktív szerepet vállalok, erre törekszem. Nagyon fontos, hogy az emberek
ne csalódjanak a politikusban. Aki hazudik
az a hitelét, szavahihetőségét kockáztatja.
Nem csak azért, mert előbb-utóbb kiderül,
hanem azért is, mert a hazugság látszik.
Egyszer egy külföldi barátom nálam járt, a
nem tudott magyarul. Be volt kapcsolva a
televízió, és éppen egy politikus nyilatkozott. Nézte egy darabig, hallgatta a számára ismeretlen szöveget. Majd miután kikapcsoltam, azt mondta nekem, hogy ez
az ember hazudott. Látszott az arcán.

a személyes találkozásokkor őszintének
látszik, aki nem mond olyat, amivel ha
szembesítik, fülig kellene pirulnia, addig
én nem tartok az általánosításoktól. De azt
rossz érzésekkel figyelem, hogy a politika
tekintélye folyamatosan csökken. Mert ennek következményeként érezhető, hogy az
emberek jelentős része elfordul a politikától. Sokan nem mennének el ma szavazni,
ami aggasztó lehet, mert így a választásokra jogosultak közül esetleg a kisebbség
döntené el, hogy ki kormányozzon. Ez ellentétes volna a demokrácia követelményével.

Vágó Róbert

A SZTE Kolloidkémiai Tanszék Dr. Szántó
Ferenc Alapítványának kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át támogatásként fel- ajánlották. Az 1999. Évben
kapott 94545 Forinttal a tanszék diákkörös hallgatóinak rendelkezésére álló
számítógép vásárlásához járultunk hozzá.

- Ml a véleménye a sokat vitatott média- - Pestről nézve Szeged mennyim tűnik ma

Mi Alapítvány kuratóriuma
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„A NATO mi vagyunk" - változások a magyar hadügyben
Haderőreform címmel előadást tartott
Fodor Lajos a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, főparancsnoka a SZTE TTK-s
előadójában, november 28-án. A közel
kétórás összejövetel nem csak a téma sajátossága miatt telt a modernizáció jegyében, ugyanis számítógépes kivetítés
is segítette az érdeklődőket. Az MH első
embere először történeti áttekintést
nyújtott, és felhívta a figyelmet arra,
hogy a szocialista rendszer felbomlását
követően új veszélyforrásokkal szembenézni, mint például a regionális konfliktusok, etnikai problémák, a migráció
vagy a szervezett bűnözés. Ennek ellenére a környező országokkal igyekeztünk
jó kapcsolatot kialakítani, melyet a különböző együttműködések is jeleznek.
Az ukrán-szlovák-román-magyar közös
zászlóalj a tiszai árvizek kezelésére jött
létre. A Cipruson osztrák zászlóalj alatt
teljesítő magyar alakulathoz hamarosan
szlovákok is csatlakoznak, délen pedig
olasz-szlovén-magyar
békefenntartó
dandár formálódik. Ódor beismerte,
hogy Jugoszlávia túlélte a légicsapásokat, és megőrizte hadrafoghatóságát,
ám kátonatechnikai szempontból nem
jelent veszélyt Magyarországra, és

ugyanígy Ukrajna vagy Románia sem. A
biztonságpolitikai helyzet változásával
ugyanakkor szükséges a modernizáció
is. Az országgyűlés 88/1995. számú határozata döntött a hosszútávú fejlesztésről, így kilenc hónapra csökkentették a
sorkatonai szolgálatot és 53000 főre a
békelétszámot /97500-ról/. Finanszírozási nehézségek miatt azonban más változásokra is szükség volt, és van. A szárazföldi haderővel /24304 fő/ kapcsolatban Kaposvár és Cegléd központok megszűnnek az egyedüli bázis Székesfehérvár lesz. A pápai repülőteret
azért kell bezárni, mert a MÍG 21-es vadászgépeket a magyar állam nem akarja
felújítani, és újat sem akar, tud venni helyettük. Fodor szerint alapvető követelmény, hogy legalább kétszer annyi tiszthelyettes legyen, mint tiszt. Hosszú
távon a hivatásos hadsereg irányába kell
haladni. 2010-re várhatóan lesz egy kicsi, de profi, mobil, finanszírozható haderő, és egy háromszor, négyszer nagyobb önkéntes, tartalékos haderő,
amely megyénként jön majd létre. Az
előadás harmadik részében a fő téma a
stratégiai felülvizsgálat volt. Az országgyűlés 61, 62/2000. Határozata kiváltot-

ta a már említett 95-ös törvényt. A haderőreform legfontosabb küldetése: a
Magyar Honvédség legyen kisebb, rugalmasabb, mobilabb és finanszírozható. El
kell érni, hogy a katopák erkölcsileg és
anyagilag is megbecsültek legyenek, hiszen ma nem népszerű katonának lenni.
A haderőreform három ütemben zajlik,
ám a legnehezebb az első ütem lesz,
melynek eredményeképpen 2003-ra
' 16000-rel kell az állományt csökkenteni,
és ez 8000 ember megélhetését közvetlenül is érinti. A határozat előírja, hogy a
védelmi költségek GDP- bői való részesedése évenként 0, 1 % -kai kell hogy növekedjék. Az előadást követően lehetőség nyflt kérdezrfi, mellyel éltek is a
jelenlevők. Többen fájdalmukat fejezték
ki a magyar flottilla megszűntetése miatt. Szóba került a szegedi helyőrség hiánya, és a repülőtér kihasználatlansága
is. A más politikai rendezvényekről már
megismert néni is tiszteletét tette, és
előadta magát: előítéletekkel teli üres,
buta fecsegés volt, amit produkált. Méltatlan volt az előtte szólókhoz képest.
Dobos S á n d o r

M/ndenf o vevőkért
Éjjel-nappali üzemmódra álltát az egyik nagy bevásárlóközpont.
Ha már így tett, gondoltam, megnézem éjnek évadján milyen is
ott az élet.
Átlagtempóban nyolc perc alatt oda lehet érni, a tíz perces részidő sétával is elég nehezen teljesíthető (akkor legalább két léány
után kell megállni és megfordulni), szóval nem nagy a távolság
szerény hajlékom, a Károlyi Kollégium és a - maradjunk ennél a
szónál, nem sértő szándékkal használom - bót között. De most,
hajnali negyed háromkor örökkévalóságnak tűnt, míg odaérek.
Az első éjjeli mínuszélményeim bizony eléggé megrázóak voltak,
sálat sem kötöttem, szóval nagyon hideg volt. A parkolóban, ki
hinné, egy-két autó ácsorgott, de azok minden éjjel ott parkolnak, tehát tulajdonképpen mintha ott sem lettek volna. Üvegtáblák szét, meleg, szinte trópusi hőmérséklet ki. Szakács meg
be. Az ajtón. Gyorsan kiolvadtam.
A szokásos dallam- és ritmustalan muzsika szólt, a kis üzletek az
igazak álmát aludták, a pénztáros kislánnyal együtt, a biztonsági őr ís elég kókadtnak tűnt, de amikor elhaladtam mellette észrevette „apparátomat" (hangrögzítésre alkalmas készülék is volt
nálam) s ez bizonyos aktivitásra késztette. Vóki tóid elő, meg lettem bámulva, de gond nélkül bejutottam.
Miután láttam, hogy a bótban jelen pillanatban én vagyok az
egyetlen vevő, szép nyugodtan végiglapoztam a tegnapi sajtó
maradékét, beleolvastam heti- és havilapokba, magazinokat fésültem át, megbabráltam a könyveket, némelyikben el is merültem egy kicsit. Átfutottam a hallgatható cd-ket, de valahogy
megint nem találtam kedvemre valót.
Jó félóra vakarózás után - még mindig egyedül voltam - elindul-
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tam „vadászni". Azt tudtam, hogy kenyeret nem akarok venni,
mert lassan gyilkolni lehetett volna azokkal, amik kint voltak, de
azt már szomorúan kellett megállapítanom, hogy kedvenc parizeremet sem szerezhetem be e hajnali órán, mert a pult este tíz
és reggel öt óra között zárva van. Tovább battyogtam a szárazáruk felé, ahol polcfeltöltő diákok szorgoskodtak, tévedésből
elő-előkerült néhány öltönyös figura is, de ők gyorsan visszatértek a raktárba.^Miután kétszer háromszor körbejártam a bótot,
s már eléggé rutinosan mozogtam, a dolgozók is megszokták
jelenlétemet, gondoltam itt az ideje rátérni a tulajdonképpeni
miajóégvanra. Munkára fel, becserkésztem első áldozatomat,
elővettem hát a kis mikrofonomat (tényleg mikro volt), aki azonban jelezte, köszöni inkább nem élne a lehetőséggel. A miértre
magnón kívül sem volt hajlandó válaszolni. Nemcsak ő makacsolta meg magát. Mások sem akartak médiasztárrá válni.
A pénztáros kislány azonban bátornak bizonyult. Miután kifizettem neki a hatalmas vásárlásomat (egy kis csomag
papírzsebkendő, egy csoki és az „ősátverés" - copyright Kovács
György - fél liter kólát) elmondta, hogy nem érti, miért éri ez
meg a bótnak. Nincs túl sok vevő, ő speciel nagyon unatkozik,
ezt az időszakot (kettő meg négy óra között) különösen nehéz
átvészelni. A neki megéri-e kérdésre nem túlságosan határozottan, de igennel felel. „Mondjuk úgy, kicsit megéri" teszi hozzá.
Elbúcsúzom, mert már nagyon figyelnek, szép álmokat kívánok,
s kilépek a mínuszokba. Ha lehet, még hidegebb van, mint idefelé, s még hosszabbnak tűnik az út.
Sebaj, megérte. Miért is?
Szakács Lászlé

2000. december 12.

Szolidaritás!
Szolidaritás-lehgyel út a szabadsághoz
címmel nyílt kiállítás november 27. és
december 6. között a szegedi Bartók
Béla Művelődési Ház első emeletén. A
kiállítás aktualitását a Szolidaritás
(SOLIDARNOSC-NSZZ) megalakulásának huszadik évfordulója adta. A Szolidaritás 1980 forró lengyel nyarának
köszönheti születését. Ekkor egy Lech
Walesa nevű villanyszerelő és több, a
gdanski Lenin hajógyárban dolgozó
munkás úgy gondolta, hogy eljött az
idő, hogy egy igazi érdekvédelmi szervezetet hozzanak létre. Ez lett a „Független Önigazgató Szakszervezet".
Lengyelország második világháború
utáni történelme nem más, mint válságok egymásutánja, ezt jelzik a következő dátumok is: 1945-47, 1956, 1968,
1970-71, 1976, 1980-81, 1988-89.
Lengyelország 1945 és 1989 közötti
történelme jól mutatja azokat a hibákat, amelyeket a szent cél, a kommunizmus felépítésének megvalósítása
közben követtek el a nagy alkotók, és a
még náluk nagyobbnak tartott „tervezők". Akit egyébként Lengyelország, és
Kelet-Európa 1945 és 1990 közötti történelmét mélyrehatóbban akarja tanulmányozni, annak ajánlom Dr. Pándi Lajos kelet-európai kommunista diktatúrák bukása, illetve Szovjet-Kelet-Európa 1945-1990 című kurzust, ahol
igen élvezetes előadás mellett a térség
sajátságos helyzetével, és az ebből fakadó problémákkal is megismerkedhet
a hallgató. A kiállításnak otthont adó
terem előtt egy hatalmas tábla hirdeti
II. János Pál pápa 1987-es lengyelországi látogatásakor az emberek közötti szolidaritás fontosságáról mondottakat. Ez igen fontos volt a Szolidaritás
számára, mert a lengyel katolikus egyház hatalmas befolyással rendelkezett,
és az ezzel járó érzést csak tovább erősítette, hogy az 1978-ban II. János Pál
pápa néven pápává választott Karol
Wojtyla lengyel származású volt. A pápa és a lengyel katolikus egyház támogatására mindig számíthatott a Szolidaritás mozgalom tagsága a szocialista
/kommunista - kinek hogy tetszik rendszer elleni küzdelemben. A kiállításon a mozgalom történetét kronologikusan bemutató táblázat mellett a látogató megtekinthette a „földalatti

Lengyelország" sajtótermékeit - a 70es évek közepétől az állampárti rendszer bukásáig. A kiállított művek között
számos magyar vonatkozású irodalmat
is felfedezhetett a látogató. A nyomtatott sajtó termékek mellett a kiállított
fotókon is jól nyomon követhető a Szolidaritás harca a kezdetektől egészen
1989-ig. A különböző eseményeket
megörökítő fotók mellett megtalálható
volt a mozgalom néhány vezetőjének
fényképe is, például: Lech Walesa,
Adam Michnik, Jacek Kuron, és az első
nem kommunista lengyel miniszterelnök Tadeusz Mazowiecki stb. fotói. A
rendezvényről nem hiányozhattak azok
a fényképek, újságcikkek, amelyek az
államhatalom „rendbontók" elleni kemény fellépését bizonyították, például:
A Trybuna Ludu vezércikke, amely beszámolt az 1981. december 13-án bevezetett hadiállapotról. A hadiállapot
bevezetése Wojciech Jaruzelski tábornok nevéhez fűződik, aki 1990-ig irányította az országot. A hadiállapot bevezetése után megindult a hajsza a
mozgalom tagjai után. A hatalom célja
a mozgalom megsemmisítése volt. A
képek, és cikkek is erről tanúskodtak, a titkos rendőrség által meggyilkolt
gimnazista temetése, vagy a fiatalon
meggyilkolt Jerzy Popieluszko, - aki a
Szolidaritás káplánja volt - meggyilkolásáról és temetéséről szóló újságcikk.
A mozgalom első kongresszusán felhívást tett közzé, amelyben támogatásáról biztosította a szovjet tömb országainak azon dolgozóit, akik a lengyel utat
kívánják követni, a tényleges érdekvédelemért folytatott harcban. A magyar
szakszervezeti mozgalom nevében
Gáspár Sándor, akkori SZOT-főtitkár
szocializmus- és szovjetellenesség miatt elutasította az együttműködést a
Szolidaritással. Javasolta, hogy a mozgalom vezetői tanulmányozzák a szocialista érdekvédelem eredményeit, tapasztalatait, emellett szorgalmazta,
hogy a Szolidaritás térjen vissza a szocialista érdekvédelmi szervezetek által
járt útra. A mozgalom tevékenysége
nagy visszhangot váltott ki Európában,
ösztönző erőt adott azoknak, akik a
szovjet típusú rendszer megbuktatásán
fáradoztak. Az egykori legendás CPG is
beleszőtte az érdekvédelmi szervezet

nevét egyik aktuális rendszerellenes
számába. A Szolidaritásra is igaz azonban az állítás, hogy illegalitásban a legegységesebb a mozgalom. Amint a
szervezet tevékenysége legálissá vált, a
lehető legrövidebb időn belül felbomlott. A romokon létrejövő szerveződések pedig újabb részekre szakadtak, illetve szakadnak napjainkban. A
mozgalom legendás vezetőjének, Lech
Walesának is csak 1990-ben sikerült
megnyerni a köztársasági elnökválasztást. Ezt követően már alul maradt a
kommunistából szociáldemokratává
lett Aleksander Kwasniewskivel szemben, s a legutóbbi választásokon alig
1%-ot kapott. Ez az eredmény jól mutatta, hogy hol van a határ a történelem és a jelen, illetve a jövő között. A
Szolidaritás jó húsz évvel ezelőtt nem
csak történelemformáló, hanem jövő
formáló erőnek számított, mára viszont már vezetőivel együtt történelemmé vált. Az értelmes országok választói különbséget tudnak tenni a
történelem és a jelen, illetve a jövő között. Ezekben az országokban a múltból és a nosztalgiából nem lehet (politikai) tőkét kovácsolni.
Lám-lám mit tesz az élet, így múlik el a
világ dicsősége!
Újvári Fcrcnc
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Minden kedves olvasónknak
békés, boldog karácsonyt,
és sikeres új esztendőt
kívánunk!
Helyesbítés
Előző számunkban Ötszázezer forint
félévismétlésért? című cikkünkben
egy mondat tévesen jelent meg. A
pályakezdő orvosok hazánkban hasonló helyzetű német kollégáik fizetésének természetesen csak tizedére
számíthatnak. Ezúton kérünk olvasóiktól elnézést.
A szerkesztőség

SZEGEDI EGYETEM

Kávé habbal
Ha
bugyuta
talkshowkra
vágysz, vedd kézbe a távirányítót, és nyomkodd a gombokat. Ne ijedj meg, ha kedvenc
tornász olimpiai bajnokod cirkuszi majomnak álcázza magát, ha a Szomszédok Juliskája hatalmas erőről ad számot,
ha a showman lyukat beszél a
hasadba, amíg ki nem fogy
belőle a szusz, ha mindenki
duzzad az exhibicionizmustól,
akkor se ijedj meg. Ha borzongani vágysz meg dühöngeni,
milyen pór sors jutott neked,
ne riadj vissza a gazdagok
pompás és csillogó kégliéiből
a márkás autóikig kísérni a
szolidabb, a vagyon előtt szerényen meghajoló riporter
urat. Persze csak ha borzongani vágysz meg dühöngeni. Ha
eldobod magadtól ezen meghatóan humoros élményeket,
pótold őket finom puha kávéházi estékkel. Ne ijedj meg, ha
a kávéd mellé izgalmas színészbeszélgetést is feltálalnak
neked, mintegy habként. Legfőképp pedig, ne rohanj azonnal autogramot kérni, ha a
Millenniumi Kávéház pódiumán megpillantod Király Leventét és fiát, Attilát. Láttad,
már őket színpadon, hiszen

Garai Amarillisz: Szólni
Szólni akartam hozzád.
De nem tudtam.
Csak néztem kerek, szürke
szemeidbe
Keresve, hol a vége a mélységnek.
De nem láttam mást, csak
Űrt.
Akkor még kevés voltam,
Hogy eltűntessem.
Ma már érzem, mire
Vágysz.
Átölellek gondolatban,
Megsimogatom arcodat.
Ma, amikor szemembe nézel,
Már nem vagy olyan távol.
A mélység még ott van, de
Ott az élet is.

Színpadon
tész

szinte minden darabban előfordulnak Szegeden, sőt filmvásznon, ahol Attila nemrég még Pipiként futkosott a Kalózok című
filmben. Ne lepődj meg, ha a
kávéház asztalánál nem kosztümben feszítenek, nem hánynak cigánykereket, nem fakadnak dalra, és nem mormolják a
szerepüket. Ne csodálkozz, ha a
deszkáról lelépve mégis magukon hordozzák annak semmivel
össze nem hasonlítható varázsát. Ne bóbiskolj el egy pillanatra sem, ha nem akarsz lemaradni
a
rögtönzött
élményzuhatagról, amit Sáfár
Judit katalizátor (civilben a Diákcentrum fő- kortárs segítője)
mesteri módon előhozott a művészek emlékezetéből. Ne húzd
fel a szemöldöködet, ha kissé elfogultnak találod a színészpárost, mikor olyan kijelentéseket
tesznek, ami félreérthetetlenül
arra utal, hogy egymást a legnagyobb játékosnak tekintik. Inkább ismerd el, hogy némileg
igazuk lehet, tekintve, hogy
minden fajta "sómenes" trükköket mellőzve mégis ébren tudják
tartani a nagyobb csinnadrattához szokott közönséget. Ne
kezdj el fantáziálni, milyen fantasztikus tanár lesz belőled, arra
gondolva, hogy Attila sem akart
soha színész lenni. Ne vedd
készpénznek azon szavaikat,
hogy dehogy akarnak ők darabot rendezni, mikor a fiatalabb
Király ma sem csupán játszik,
hanem koreográfiát is készít, pl.
a Hókirálynőhöz, illetve az ő
munkáját dicséri a Vígszínház
Vihar című játékának is a koreográfiája is. Ne kételkedj, hogy
nekik is vannak félelmeik, hogy
inkább tanult mesterembernek
tartják magukat, mint született
zseninek, hogy néha nehezükre
esik színpadi énjüket nem hazavinni, ebben ne is kételkedj. Inkább köszönd meg nekik, hogy
tudnak még önmagáért értékes
és érdekes beszélgetést adni a
tűzijátékhoz, hatalmas felhajtáshoz szokott szervezetednek. Ha
meggyőztek, meggyőztelek, jól
dugd el a távirányítót, és máskor
is engedj meg magadnak egy
hasonlóan extra kávét. Habbal.
Nit

Szókra-

Két szereplő volt: Szókratész, a
vádlott, és vádlója. Azaz Jordán Tamás és Horváth Ákos.
Utóbbinak csak néhány mondata volt, melyeket véleményem szerint néhol egészen
máshogy kellett volna előadnia. Ő azonban a sztoikus nyugodtságot választotta (vagy
ezt kapta utasításként). Jordán
Tamás végig színen volt, egy
órán keresztül, merthogy a darab csak ilyen hosszú. Végig
beszélt, hiszen szónokot alakított. Nincs hiány a tehetségben, nincs hiány az orgánumban, mégis. Néha olyan
tempóban beszélt, amit meg
sem értettünk. Ez két szempontból sem előnyös. Először
is a hallgató, abban az időben
az athéni polgárság, fel sem
fogja az érveket, csak az indulatot látja, másodszor pedig
hibás olyan szempontból,
hogy Szókratész hetven és a
halál közt (szó szerint) nem valószínű, hogy ilyen gyorsan
akart, vagy egyáltalán ha akart
is, dé nem tudott beszélni.
Ugyanakkor volt benne mégis
valami mesteri. (Mármint színészileg, merthogy retorikailag állítólag ez lehetne a tanbeszéd, hogyan is építsünk fel
egy beszédet.) A három rész
(maga a beszéd, az Ítélet kimondása előtti rész, és az ítélet kimondása utáni rész) nem
három felvonás, nincs köztük
inni-enni, mégis érezhetően
elkülönülnek: Szókratész ekkor
csak áll a színpadon, és végignéz a közönségen, akik ekkor
ugyanakkora fényt kapnak,
mint a porondon álló. De nem
ám csak úgy kutyafuttában!
Mindenkivel személyes kontaktust teremt. Mindenkinek a
szemébe néz, ha csak* tizedmásodpercekre is, és ekkor az
ember tényleg úgy érzi, mintha athéni polgár lenne.
Jó volt, de talán nem raknék
be a nézőtérre székeket, és
mindenkinek adnék egy lepedőt, hogy azt terítse magára a
darab alatt. A szónok pedig
szószéknél állna, nem színpadon. Akkor talán méginkább
görögök lehetnénk.
Lina
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A humorizmus diszkrét közönségessége
Ayala-lhos-Maksa

est oz Ifjúsági Házbon

„Viszontlátásra!" Köszönt el közönségétől Maksa Zoltán humorista úr a
»Három terror" című egész estés produkció első mondatában. Komolyan kellett volna vennem.
Elhibázott döntés volt tőlem, hogy két
sör után meglátogatva lapunk indítóünnepségét, nagy hirtelenségemben
elvállaltam azt, hogy írok a szerda estémet beárnyékoló vidám, gatyatologatós előadásról. Kár, hogy jót erről aztán
egyáltalán nem írhatok, mert ilyen kedves fogadtatásban, mint amit az Ifjúsági Ház szervező hölgyétől kaptam, szerintem nem volt újságírónak része még
soha. Őket természetesen nem csak
ezért nem illik bántani, hanem azért
sem, mert nem tehettek róla, hogy ez a
három ember igénytelen vállalkozással
lépett a színpadukra.
Nem mondom, hogy minden előítélettől mentesen ültem be a függönnyel
megharmadolt nézőtérre, de arra azért
nem számítottam, hogy fél óra után
szégyellni fogom, hogy itt vagyok, háromnegyed óra múlva pedig már azt
fontolgatom, nem kellene-e a mellemre és a hátamra egy hatalmas papírlapot ragasztanom PRESS felirattal, nehogy bárki is azt higgye, jódolgomban
jöttem ide.
A szerdán elszenvedett több mint másfél órás humorestéről sokat elmond az,
hogy legüdítőbb része számomra az az
első tíz perc volt, amit a közönség számolgatásával, és beszélgetéseik lehallgatásával töltöttem el. Nyolcvankilencen voltunk (Pluszmínusz öt), és
alapvetően két korosztályból tevődtünk
össze: úgymint 16-24 és 38-47 évesek.
Az emberiség többi része nem, vagy
csak szórványszerűen képviseltette magát szerény nézőterünkön, nem kevés
bölcsességről téve ezzel tanúbizonyságot. „Már öt percet késnek" - méltatlankodott férjének az előttem ülő festett világbarna hölgy. „Hát... A
színházba is szoktak" - dünnyögte férje, a bennfentes. „Az még nekik nem
mentség." - így a nő.
Aztán derült égből elkezdődött a terror. A három humorista: Ayala, Ihos József és Maksa Zoltán szemlátomást
annyira bíztak magukban, hogy úgy
gondolták, minimális fölkészüléssel is
olyan vidámságos estét rittyentenek

majd a szegediek orra alá, hogy az csak
na. De nem. Én magam például semmi
más indokot nem találok arra, hogy
miért kellett együtt fellépniük, mint
azt, hogy így olcsóbbra kijött a benzinköltség. Mert hogy a színpadon semmi
közük nem volt egymáshoz, az még így
ádventi időben is hétszentség. Igazából három szólóestet láttunk, hiszen
«

csak nagyritkán volt mindhárom „terror" a színpadon, többnyire egyik felment, bemondott három „jót", aztán
kiment szólni a másiknak, hogy tegye
le a Martinis üveget, mert ő jön.
Az egymást gyengeségben felülmúlni
akarás csimborasszójának lehettem tanúja. Ha erősorrendet akarok felállítani
az óvodásszintű produkciók között,
még mindig azt kell mondjam, hármuk
közül (ezen az estén) Ihos volt a legjobb előadó, de ő sajnos ízléstelenség-

ben és közönségességben is felülmúlt
mindenkit. A második helyen Maksa áll
- egy helyben. Ő szegény csak a rádióban képes bármit is előadni, az pedig
színpadon szánalmas, olyan, mintha
nem meccset néznénk, nem is rádióban hallgatnánk a mérkőzést, hanem
jegyet váltanánk arra, hogy Knézy Jenő
egy jó nagy pódiumon, egyetlen mikrofon előtt álldogálva előadja nekünk a
focit. Ayala pedig nem tudom, hogy
került ide, olyan bocsánatkérő arcot
vágott végig, mintha neki is fájna az,
amit művel. Ő legszívesebben humoristákat parodizált, amitől nekem mindig
pihék nőttek a hátamon, hogy aztán
egy szőrként, ordítva, tajtékozva pattanjanak fel, amikor Ayala megszólal,
mint Fábry Sanyi, aztán meg, mint
Usztics Mátyás nemtommilyen nénije,
akinek a férje a Tibi. Ennél még az is
jobb volt, amikor a Dolly Roll magyarul
játszotta a No Milk Todayt. Persze máskor, másutt. Szerencsére.
Ihos barátunk nem bírt megválni a
Martinis üvegtől, magával hozta a színfalak mögül első jelenésekor, majd
hosszan elkezdte magát dicsérni, hogy
ő bizony akár abból is képes improvizálni, amit az öltözőben talál. Az igazság viszont az, hogy amit az öltözőben
talált, az improvizált belőle.
Szegény Editke! Ő volt az a kedves, csinos lány, akit Ihos humorista úr már a
műsor elején kinézett magának, kirángatta a színpad elé, hogy ott aztán előadja „Gusztustalan szexpoénjaim fiatal
lányok számára válogatva" című magánszámát. Ez aztán visszatérő elemmé vált a produkcióban, és Editke szülei, mint törvényes képviselők, méltán
követelhették volna a gázsi lányukra
eső részét. De nem.
A műsor utolsó félórájáról nem tudok
érdemben nyilatkozni, mert teljesen lekötött órám nézegetése, és a közönséget bámulás. Akik egyébként szemlátomást és nagyrészt jól érezték magukat,
és lehet, hogy alapban ebből kellett
volna kiindulnom, mondván, hogy „Jó
volt ez kérem, de csak az menjen el rá
legközelebb, aki szereti az ilyesmit."
F a z e k a s Gábor
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Huszonnégy vers

Egyetemi szavalóversenyt tartottak november 30-án az SZTE Dugonics
téri épületének tanácstermében. A Vörösmarty Mihály születésének századik, halálának száznegyvenötödik évfordulója alkalmából meghirdetett megmérettetésen a nappali tagozatos hallgatók vehettek részt egy
Vörösmarty verssel és egy szabadon választott huszadik századi magyar
szerző művével.
A huszonnégy versenyző közül a zsűri az
első díjat Cseh Boglárkának, a második
díjat Vass Editnek, a harmadikat Dombi
Katalinnak, a különdíjat pedig Kocsis Zsuzsannának ítélte. Kiemelte még Szabó Orsolya és Simon Zsófia teljesítményét.
Sok mindent hallottunk, a szavalók versválasztása igen széles skálán mozgott.
Tény, hogy voltak borzalmasan rossz
„szavalatok", amelyeket a tapasztalt közönség (sőt, még a kevésbé tapasztalt is)
érzékelhetett. Voltak, akiknek a versválasztásuk sem volt igazán találó, hát még
az előadásmód. Ugyanis nem elég egy
verset ponttól vesszőig jól betanulni, elő
is kell adni azt, úgy, hogy a szavalat bentről a szívből jöjjön.
A zsűri tagjai Szerémi Zoltán színművész,
rendező; Janik László színművész; Balog
József, a Magyar Rádió Szegedi Körzeti
stúdiójának vezetője; Korognai Károly a

Szegedi Színház igazgatója voltak. Az
eredményhirdetésre fél órát kellett várni.
Hosszú és viharos vita folyt ez idő alatt.
Janik László egyenként elemezte az elhangzott szavalatokat: mindenkit a folytatásra, fejlesztésre buzdított. „Érdemes
ezt csinálni, - mármint a zsűrizést - figyelmi, ahogy az érzelmek fiatal embere^
ken átszűrődve itt kipattannak."
t
Szerémi Zoltán színművész a szavalásról,
a profi előadásmódról beszélt és történeteket mesélt. „Bármilyen verset választ a
szavaló, az a fontos, hogy önmagából
merítsen, személyes legyen az előadás."
A fiúk jó orgánumúak voltak, de ez nem
volt elég a győzelemhez. Viszont az egyöntetű vélemény szerint a lányok sok
esetben nem lánynak való verset választottak és nem is lányként próbálták előadni. Valamint hiányolták a vidám verseket.

A Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola 1997 óta működik Szegeden. Más,
mint a többi iskola, a gyerekek kis létszámú, 15 fős osztályokban tanulnak, az oktatók a jó tanár-diák viszonyra helyezik a
hangsúlyt. Akár a reneszánsz időkben,
közöttük a hagyományosnál személyesebb „mester-tanítvány" viszony van, nem
jellemző a frontális oktatás sem. Ebben a
rendszerben nagyobb lehetőségük van a gyerekeknek
Csikóvágta
arra, hogy tehetségüket kibontakoztassák. Igy lehet
összefoglalni néhány sorban
azt az ismertetőt, ami bevezeti a Kass Galéria Csikóvágta dmű, táltosos gyerekek festményeiből,
rajzaiból összeállított kiállítását.
Belép a diákember húsz forintért a galériába, jobbra Kass meg Klebelsberg, balra
Táltos, szembe kedves nénik, akik visszaadnak az ötvenesből. Érdemes jobbfelé is
elkószálni a festett, rajzolt, írt műanyag
fejek rengetegében, aztán körbemenni a
fal mellett, megnézni Kass János Biblia és
Hamlet illusztrációit, visszafelé pedig
megbarátkozni Klebelsberg Kunó gyermekkori fényképével.
A mosolygós Kunókával akár át is ringat-

hattam volna magamat gyerekrajzos hangulatba, de erre nem volt szükségem.
Mert itt nem amolyan „klasszikus" gyerekrajzokat láttam, amilyenek az óvodák,
iskolák előterében a hungarocell faliújságokon rajzszöggel, gombostűvel büszke
szülők örömére kiállíttatnak. Egyetlen családrajz van csak az egész tárlaton, a kiállítás mindössze ezzel hozott egy kis „isis"

A győztes, Cseh Boglárka verse ezzel
szemben egy vidám, lánynak való vers
volt: Somló György Naivságok naivságának litániája. Bogi angol kiegészítő szakos
a Bölcsészkaron. Tíz éve szaval, magyartanárnője sugalmazására kezdte, ezt a verset is a tanárnő választotta neki, hiszen ő
Bogi kabalája.
Boglárka elmondta: otthon, Becsén február 14-ére mindig rendeznek műsort; ott
nagyon nagy sikere volt ennek a versnek.
Nem is csoda, hiszen az előadó kisugárzása átszűrődött a versen, mindenkit bámulatba ejtett, megragadott őszintesége.
Boglárka versenyezett már a KMV-n (Középiskolások Művészeti Vetélkedője), ami
egy vajdasági, igen rangos vetélkedő, valamint itt a JGYTF szavalóversenyén.
„Szeretek szerepelni, mondták már, hogy
van bennem valami, meg, hogy máshol
van a helyem, de a művészélet szerintem
csak évente egyszer két hétig jó. Erre a
megmérettetésre három hónapot készültem. Nem volt könnyű nyerni. Jó meg
rossz szavalók voltak, középmezőny nem.
A zsűri objektív volt, ami manapság igen
ritka."
Gondi Martina

színezéssel új értelmet, új hangulatot adtak nekik. (Igy tett például Kasza Flóra is nem is akárhogyan.)
Vannak még kiegészítő látnivalók a Kass
Galéria bal féltekéjén: fényképek az alkotókról, osztálytermükben díszletfestés
közben, aztán néhány fotó abban a témában, hogy „Ecseteink nyomot hagytak
az iskola falain, függönyein..." Ha eleget
hátrálok képnézegetés közben, minduntalan egy kedves
kezdeményezésbe botlok, az
„Its your tum!" asztalba, ami
magyarul annyit tesz: „Most te
következel!" Ez egy nagy, fehér papírlap, rajta néhány filc,
ceruza, toll. Nomeg hat-nyolc helyben készült gyerekrajz bájos összevisszaságban.
Amikor már mindent láttam, még egyszer
hátrafordultam, és megnéztem a nyitóképet: sok kéz színes lenyomata, tenyerükre
írt keresztnevekkel. Ezek az alkotók kézjegyei. Olyan kicsik ezek a kezek, hogy nehezemre esik a kiállítás képeinek lapjai fölé képzelnem őket. Kifelé menet pedig
bárhogy is invitál a néni, nem írok a vendégkönyvekbe valami szépet. Inkább
majd beleragasztatom ezt a cikket.
F a z e k a * Gábor

Gyermekrajz kiáltás a Kass Galériában
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nosztalgiát. A táltosos gyerekek képein
van mit nézni, nem öt perces időtöltés ide
ellátogatni. A festmények, rajzok nagy része vers- és meseillusztrádó, de akad itt
Van Gogh és Cezanne másolat is. Van néhány téma, amely több tanuló értelmezésében is megjelenik, ilyenek a sárkány, az
évszaktündérek, a bálna (szigorúan fekete-fehérben Temesvári Betty képén) és
Weöres Sándor tündére. Ő, Bóbita, érdekes kísérlet alanya lett, a gyerekek grafikáit, tollrajzait lefénymásolták, és saját alkotásaikat a tanulók átfestették, a
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Lenny Kravitz: Greatest Hits
Lenny Kravitz a '90-es évek azon kevés sztárjai közé tartozik, akik nem változtatták
meg kiadói vagy rajongói kérésre stílusukat. Zenéjének sajátossága megmaradt, a
kor vívmányait (pl. ProTooIs, samplerek) érzéssel építette be muzsikájába. Azonban
a nyugati indián és orosz zsidó szülők gyermeke az elmúlt évtizedet lezártnak tekinti, melyből nemrég jelent meg egy nagyon ígéretes válogatás.
Az albumon Mr. Kravitz minden eddigi lemezéről találhatunk egy-két számot, tehát
itt van az első sláger (Mr. Cab Driver), a Slash vendégszereplésével készült Always
On The Run, az igazi hírnevet hozó Are You Gonna Go My Way, és itt van Lenny
legszebb dala is, a Believe. Aki nem ismeri Kravitz zenéjét, az képzeljen el egy olyan
muzsikát, amelyben megtalálhatók a rock, a blues, a gospel és a soul elemei, mindez egy csipetnyi funkyval fűszerezve, kicsit a 70-es éveket idéző megszólalással. Zseniális.
A 14 régi gyöngyszem mellett akad egy új dal is a lemezen, az Again, melynek klipjét már egy ideje látni a különböző zenecsatornákon. A nóta abszolút hibátlan, a
hangszerelés is nagyon igényes, és szokásához híven Lenny játszotta fel az összes
hangszert, felénekelte a vokálokat, ő volt a producer és még a masterizálást is ő végezte.
Nem túl bonyolult, de rendkívül ízes basszus- és dobtémák, jól eltalált akkordmenetek és harmóniák, lélekkel teli szólók (halld Believe), értelmes szövegek, kiváló
produceri és hangmérnöki munka. Ez ZENE.
I l i é t Béla

Jevidu, ¡evidu

Coldplay - Parachutes
Gyakran ér engem az a vád, hogy az angol zenekarokkal szemben elfogult vagyok. Nem is tagadom, szerintem az angolok mindent tudnak a zenéről, és jóval
invenciózusabbak is, mint amerikai társaik.
Akik ezzel vádoltak, most is morgolódni
fognak, de el kell ismerni, az év legkellemesebb meglepetése a Coldplay névre
hallgató, brit gitárzenekar Parachutes című albuma.
Amikor először hallottam a zenekart (valamikor júniusban az MTV-n), nem különösebben tetszett, ráadásul az énekesük
manírjai folyton Thom Yorké- éra (a
Radiohead énekese) emlékeztettek.
Aztán jött a Yellow, pontosabban a klipje, amelyikben az énekes a tengerparton
fut, és közben a háttérben kel fel a nap.
Azonnal lepadlóztam, mekkora ötlet,
mekkora zene. Az ősszel megjelent
Trouble kislemez csak az utolsó csepp
volt abban a bizonyos pohárban, és beszereztem a CD-t. Aki először meghallgatja az albumot, annak az tűnik fel, milyen szép, és egyszerű dalok vannak a
lemezen. Az embert rabul ejtik ezek az
egyszerű melódiák, és néha önkéntelenül
is eszébe jutnak, mint például nekem a
nyitószám, a Dont panic refrénje.

A zenekart 1995-ben alakította a London
University College négy hallgatója, Chris
Martin énekes-gitáros, Jonny Buckland
gitáros, Guy Berrymen basszusgitáros, és
Will Champion dobos. Első lemezük
Safety címmel 1998-ban jelent meg.
1999-ben jött ki a bemutatkozó
Parachutes album, amitől a brit szaksajtó
is dobott egy hátast. Néhányan a
Radioheadet emlegetik, mások a Travist,
bár szerintem leginkább a Muse-hoz hasonló, már csak az énekesük habitusa miatt is. A lemezből bizonyára valami év
izéje lesz, mert idén nem nagyon van
jobb lemez, vagy jobb új zenekar, meg a
britek amúgy is szeretik az ilyen év legjobb megjelöléseit.
A tíz szám nagyon együtt van, mind hangulatilag, mind zeneileg, anélkül, hogy
ugyanolyanok lennénk. Szinte bármelyikből sláger lehetne, és valószínűleg lesz is
még néhányból. A már említett nyitó
Dont panic, vagy a Trouble egyszerűségükkel, a Yellow az energiájával, a Shiver
pedig melankóliájával üt nagyot. Mind
telitalálat, és hozzá Chris Martin hangja
egyszerűen gyönyörű. Zseniális zenekar,
hozzá szép számok, minden együtt van a
sikerhez.
Aaterix
astcrlx@vlanovo.hu

Páratlan
Egy új generáció gyermeke vagyok.
Nem tvisztelek tweedruhában tupírozott hajú lányokkal, és nem írok az
egyetemen minden héten szamizdat
szórólapokat.
Egy más generáció gyermeke vagyok.
Nem csüngök Don Alehandró és kilenc szeretője sokszögű szerelmi feszültségét a lélekbe ültető végtelen
filmsorozatán és nem nyomogatom
a telefonomba a 0688-cal kezdődő
telefonszámot, bármennyire is bíztat
Sváby András.
Viszont néha unatkozom, és „csak
úgy" bekapcsolom a tévét - nem várok csodát és nem akarok médiaszociológiai elerrpést írni, csak egy kis
időre nem magamra figyelni.
Hiszen itt vagyok én, az ember. Lehetnék tudós, vagy bolond. Vagy lehetnék bolti eladó, földönfutó,
nincstelen senki. Ám arrjivé váltam
az évek folyamán, csak magamnak
köszönhetem.
Egy késő éjszakai órában találkoztam az alteregómmal.
Csak bámultam a tévét, és arra gondoltam, miért olyan a világ amilyen amiről szólnia kellene a televíziós
műsorkészítésnek, abból van a legkevesebb.
Megjelent az ember, lecsupaszítva
embertársai és Isten előtt, kinyitva
szívét és lelkét a világ előtt. A kamera pedig dokumentál. Nem személyeskedik és nem szemtelen. Statikus, a „konyhaasztal mellé" hozza a
nézőt. Részt vesz a beszélgetésben,
és partner a válaszoknál. Egy szebb
és jobb világ képe köszön vissza az
objektíven keresztül; az operatőr kisregényt ír a fénnyel.
Aki kérdez, Stahl Judit - aki válaszol,
Biró Gyöngyi, pantomimművész. Aki
a műsor forgatókönyvét írta, ismeretlen zseni, a fényírás géniusza.
Nem Stahl Juditnak hívják. Azért
nem, mert érzelmileg túlságosan
motivált és gyermeteg orgánumával
nem lehet emberi természet mélyére
hatolni.
Megteszi helyette ezt a kamera - egy
új generáció gyermeke.
Páratlan, Stahl Judit műsora, TV2,
minden vasárnap éjjel.
BlúzMen
blucsman@fbl.hu
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Bádog söntés
Van egy válfaja az italmérő engedéllyel rendelkező műintézményeknek, amelynek képviselői kihalóban
vannak Szegeden. Ez a - számomra
oly kedves - szocreál krimó, állat
kricsmi, büdös köpködő, ahol most
ülők, az egyik prominens képviselője
a fentebb említett műfajnak.
A Sopianae-Symphonia füst elegy
mindent beborít, és óva int a nagyobb levegővételtől. A pultnál nálam idősebb bádog söntés - könyöklő, maiteres munkásruhát viselő, nyilván tisztes állampolgár a korsó sör felett kétpercenként elalszik.
Azt figyelem, mikor esik el, de nem
hallgat az anyaföld hívó szavára,
csak kapaszkodik a sc^rbe.
Egy csikkel és feles pohárral teli asztalnál vitatkoznak emelt hangnemben a piacozós cigányok, valószínű
az új, sokkal hatékonyabb üzleti
stratégiát megbeszélendő ültek le
ide.
A levegő nehéz a zsíros büfögésszagtól és a mindent átható sörszagtól. A hátsó, kisebbik teremben a
csocsóasztal ki tudja mióta tűri a
mondvacsinált focihősok szidalmait,
a savas köpetet, valamint a rugdosást.
Egy percre elgondolkodtam azon,
hogy a sört megbolondítom egy keverttel, de aztán lemondtam róla,
így valószínűleg megúsztam a másnapi hasmenést és általános diszkomfortérzést.
Az egy óra alatt, amit itt töltöttem,
átlagban a vendégek csapolt sört,
fröccsöt és (színes) röviditalokat ¡11.
vodkát fogyasztottak. Direkt figyeltem.
Közben vagy ötször levettek cigivel,
de pénzt már nem voltam hajlandó
adni.
Sarokház, Mérei utca-Mars tér sarok
A söröző a SZTE Élelmiszeripari Kar
hivatalos klubja.
BIAsMan
blimmtn@fbl.hu
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Szubjektív klipszemlé (2. Rész)

Mc Ducky: Az igazi

Az előadót Rapatyaúristennőnek neveztem el, hiszen amikor először megláttam, a reakcióm a következő volt:
AtyaúristenI Majd eltakarva arcomat,
egy kis légterű, sötét helyiségbe vonultam, hogy szégyenemben elzárkózzak
a világ elől, kisírjam magam, és feltegyem a kérdést: Miért kapom én ezt a
súlyos büntetést? Ma már csak mosolygok, de még mindig nem hiszem el,
hogy ezt valaki komolyan gondolta,
bár mint az a szövegből kiderül,
Dopeman Papa legújabb cuccáról van
szó. Róla egész jól el tudom képzelni.
Van annyira klinikai eset az arc.
A zene itt sem lenne olyan rossz. Jó,
nem egy világsláger, de azért vannak
egészen tűrhető dallamok. Mondjuk a
refrén dallamtémája és a zenei alap.
Mc Ducky hangja azonban minősíthetetlen, különösen, mikor saját refrénjét
adja elő („Tedd fel a kezed és
hóóóó...") a klip vége felé. Azt hiszem,
ez a rész itt a kegyelemdöfés.
A képi világ a következő: egy girhes
szőke picsa tekereg a képernyőn. Az a
régebbről már ismert lány, aki annak
idején még nem volt ilyen sovány. Fogalmazzunk finoman, nagyárnyékú
volt. Azóta leadta fél testsúlyát, hogy
bombázóként vonuljon újra a nyilvá-

Pusztai

Balé»

http://swi.hu/e&yetem
A Nő Hétszer - Péntek
A szépség eredendő és eleve elrendelt. Egyszeri, utánozhatatlan, valamint sajátságos jellemzője a nőknek, lányoknak. Persze ugyanilyen még pl. a menstruáció, a vásárlás-láz ill. a visítási kényszer. Ezek a dolgok bár nem határoznak meg egy nőt, de
azért fontos dolgok.
A.-t kollégiumban ismertem meg, éppen hasmenése volt, mert valami vizsgára készült. Szeme és teste gyönyörű, szerves konglomerátumot alkotott, és első pillantásra elszédültem, mint Lió másnaposan, néha (ritkán).
Lehet, hogy még szerettem is, bár ez már „mindegy"... Vőlegénye volt, aki nem én
voltam, de belőlem is kellett egy darab a „trófeái" közé.
Eljött a nagy pillanat, félórás alapos zuhanyzás után, ¡(latosan az ágy és a párna közös lett...
Előjáték; az indulatok az érzékiség skálájának csúcsát ostromolták, csodálatos percek voltak. Aztán valami hirtelen elszakadt bennem, és a „műszer" már csak késő
délutáni időpontra volt hajlandó hivatkozni - fél hat.
Bassza meg, gondoltam, ez a dugást elcsesztem, majd kinyögtem, hogy „most egy
pillanatra el kell szaladnom", és a Három Muskétásban jól leittam magam.
BlúsKUn
bluaiman@fbl.hu
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nosság elé. Nos, ízlés kérdése... Tíz sör
után lehet, hogy nekem is bejönne, de
csak ha kellően messze van és eltakarja
valami tényleg jó nő. A másik szereplő
a refrént éneklő Turjánszki Gyuri, aki
egyébként a Pál Utcai Fiúkban muzsikál. ő az alkotók kedvéért és gondolom jó sok pénzért elvállalta a
buzzancs fiú szerepét. Láttam vele egy
műsort, azóta is bánja az egészet, és
igyekszik letagadni a történteket. Megértem...
Elnézve Mc Duckyt számomra teljesen
irreális a szöveg: „Én vagyok a legjobb...", „Belenézek a pasik szemébe...
azt teszek velük, amit akarok..." Aha,
ja, ez valószínű. „Ducky itt van, nincs
mit tenni, neked a harcot fel kell adni...", „Én vagyok az álmod...", „Kívánsz engem, csak ez számít...", stb.
Nem is folytatom tovább, mert úgysem
értem az egészet. Nem értem, mit képzel magáról ez az ember. Nemhogy
nem kívánom, de egyenesen hányok
tőle, olyan rusnya szegényke. Még viccnek is rossz ez a nő. És mindez rap stílusban előadva? Na ne márl Hát a lexikonban a beszédhiba címszó alatt Mc
Ducky neve szerepeli
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Igaz történet

Könyvajánló

- második rész Délután négykor apám hozzálátott a
karácsonyfa felállításához. Levette a
szekrény tetejéről az égőket és sorra kipróbálta „őket". Miután kicserélte a
rosszakat, lement a pincébe és felhozta a fekete vastalapzatot. Lemosta róla
az éves porréteget és felállította a szoba közepén. Majd jött a fa, a mindig
kerek és mindig plafonig érő. Apám
fogta a kisbaltát és belefaragta a törzset a talapzatba. Ezután kikötötte az
ablakhoz, legtöbbször egy spárgával,
amit anyám keresett elő valahonnan a
szekrény mélyéből. Miután a fa már
biztosan állt a nagyszoba sarkában, mi
is bekapcsolódtunk a munkába.
Anyám a zöld széken egyensúlyozva
sorra leadogatta a fényes gömböket és
az óvodában készített karácsonyfadíszeinket rejtő dobozokat a szekrény tetejéről. A bátyám az ágyra rakosgatta
őket, én eközben a zselés és vajkaramellás szaloncukrok fehér papírjába
próbáltam meg beleszúrni a kihajtogatott gémkapcsokat. Közben immár századjára szidtuk össze egyöntetűen
apámat, hogy tudod, mennyire utáljuk
a zselés és vajkaramellás szaloncukrot,
de te mindig csak ilyet veszel. Apám
ekkor bűnbánóan elmosolyodott, és
megígérte, hogy jövőre nem Igy lesz.
Miután feldíszítettük a fát, elsötétítettünk mindent és feltettük a Tesla lemezjátszóra az egyetlen karácsonyi dalokat tartalmazó bakelitünket, felkapcsoltuk az izzókat. Sárga, zöld, piros és
kék fények világították meg a túlzsúfolt
fát, az ezüst- és aranyszalagokat, a jégcsapokat, a mikulásokat, a szaloncukrokat. Néma csendben csodáltunk,
majd bement ki-ki a maga szobájába
és előhozta az ajándékokat. Először a
bátyám és én pakoltunk ki, mivel mi
mindig becsomagoltunk mindent, aztán jöttek apámék. Izgatottan vártuk,
mikor csenget már anyám. Az ajándékbontás, nem kellett volna, nagyon tetszik, köszönöm után a tenyerembe vettem Gerzsont, a tengerimalacot, hogy
neki is megmutassam a fát. Gerzson tíz
másodpercig nem mozdult; csak bambán bámult az egyik nagy gömbbe;
majd hirtelen beleharapott a tűlevelekbe. Elnevettük magunkat és kimentünk
a konyhába rácpontyot és mézes diót
enni.
Szír

• zlr79@fratmall.hu
$

Mozaikok évekről, évekből
Ez egy könyv, a huszadik századról. Minden évről, egy-egy külön kis történettel. Pillanatok, melyek összekapcsolódnak,
mégis önállóak. Végigvezetnek az egész századon. Végig a
szalmakalaposoktól kezdve, a második világháborúra emlékezéseken át, a sorozatfüggő nagymanHig, a Berlini Fal leomlásáig és még tovább. Nincs tanulság, nincs összegzés. Egyszerűen csak képek, élmények, érzések, félelmek és vágyak,
elkapott mosolyok, könnyek. Amiket mi nem ismerhetünk,
amelyeket mi nem érthetünk meg igazán. Persze ez nem a mi
történetünk, illetve elsősorban nem a mi történetünk. De
mégis itt van. Talán, mert annyira közvetlen, mert annyira
őszinte. S mert talán mindenki megtalálja benne magát, az
anyját, az apját, a nagyszüleit valahol.
Günter Grass: Az én évszázadom
Szir
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GÜNTER GRASS
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Milosevics kisrádiója
(Egy kis médiatörténet balkáni

hullámhosszon)

Tíz év hosszú idő. Nagyjából ennyi telt el az első délszláv konfliktus kirobbanása óta, és kb. tizenöt a nacionalizmusnak a jugoszláv médiában történt megjelenése óta.
A nyolcvanas évek közepére-végére meglehetősen fejlett médiahálózat
jött létre Szerbiában. A Vajdaságban például az újvidéki rádió és televízió öt nyelven sugározta adását, s számos kis helyi rádió vállalta magyar nyelvű programok közvetítését. 1989-'90-ben azonban a belgrádi
állami tévé stílust és igazgatót váltott, uralkodóvá ezáltal a nacionalista propaganda balkáni válfaja lett. '90 tavaszán már horvát (usztasa)
összeesküvésről »suttogott* az állami televízió, s ezzel megindult Szerbia lakosságának - most már intenzív - agymosása. Amíg a volt keleti
blokk többi országában többnyire szabaddá vált a sajtó, addig a Balkán eme részén megjelent a képernyőn (is) az ellenségkép-gyártás folyamata. Le az usztasákkal, le a magyarokkal és a németekkel! - adták,
ki a jelszót Belgrádban, alig néhány évvel a Szerb Tudományos Akadémia Nagy-Szerbia doktrínájának felújítása után.
- Káderhiány - hivatkoztak a zombori rádió vezetői, amikor felére csökkentették a
magyar műsorok idejét. Biztonsághiány jelezték a horvátországi szerbek, amikor a
kikiáltott Krajinai Szerb „Köztársaság"ban a hatalomátvétel után azonnal beindították a csetnik propagandát sugárzó
adójukat. 1991 és 1996 között a vukővári
adó rendszeresen közvetítette horvátellenes zeneszámait, a színvonal magasiskolája viszont a Ja sam mali srbin (Kis szerb
vagyok) című dalocska volt, amely páratlan módon erősít(het)te harcias szerb
szomszédaink öntudatát. 1992-ben a
boszniai szerb tévé igyekezett megnyugtatni a lakosságot, meglehetősen egyedi
módon: Kedves nézőink, ne féljenek, harcosaink kedvesek lesznek Önökkel - miközben Szarajevó haldoklott. Azt hiszem,
elég szemléletes ellentmondás feszül a
hirdetett propaganda és a realitás között,
amit mindig is meg lehetett magyarázni a
médiában.

Kéz -

A Vajdaságban az egyetlen magyar napilap, a Magyar Szó állandó papírhiánnyal
és időszakos szüneteltetésekkel, de megúszta a milosevicsi korszakot. Hangja
mindvégig mérsékelten ellenzéki volt, s ez
a körülményekhez képest örvendetesnek
mondható. Bármilyen hihetetlen, azért
néhány pozitív fejlemény is mutatkozott a
médiában. 1991 és 2000 között legalább
öt magyar programot is sugárzó rádió indult, más kérdés, hogy ezek is kénytelenek voltak a „Szlobo médiával" szemben
támasztott elvárásaihoz igazodni. Mielőtt
azonban a szerbiai embereket teljesen
megetették volna a hatalom maszlagjával, '92-ben megszólalt az első igazi független rádióadó, a B'92. Az első repedéseket ők „okozták" a nagyszerb
médiarendszer korhadt falán, miközben
a hatalom újságírót veretett és stúdiót
romboltatott szét. Követők azonban szerencsére akadtak még abban az időben
is, mikor a radikális csetnik vajda, Seselj az

Művész

avagy a kreatív emberek boltja

Szeged Klauzál tér 7. (Wagner udvar)
-
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porcelán-, üveg-, textil-,
selyemfestékek,
Window color (lehúzható
üvegfesték),
zseléviasz.
különleges kartonok
borítékok, levélpapírok, öntapadós papírok
kreatív alapanyagok
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országban található parabolaantennák
nyilvántartásba vételével fenyegetőzött.
1999. március 24. A szomszédok és a világ úgy általában megdöbbenve vette tudomásul, hogy a NATO megkezdte büntetőakcióját Jugoszlávia ellen. Áprilisban
lassan kezdtek sorra elhallgatni az állami
médiumok, s mindazok, amelyek
Milosevics klánjához tartoztak valamilyen
formában. A belgrádi tévé éjszakai bombázásakor ugyan „csak" egy tucat újságíró halt meg, de a balkáni életösztönnek
megfelelően már reggel nyolckor újra
műsorral jelentkezett, igaz, egy bunkerből.
Újvidéken már rég nem volt semmiféle saját adás, a rádió pedig csupán zenét sugárzott, rendszeresen megszakítva azt a
Jugoszláv Hadsereg védelméről zengő
dicshimnuszával. A nyáron már teljes a
káosz, Koszovó médiaszempontból is elveszett: itt nincs a mai napig sem szerb
nyelvű adás, s amióta a nemzetközi erők
bevonultak, színtiszta albán program
nézhető Pristinában is. Féléves médiacsönd után, valamikor tavaly ősszel indult
meg néhány adásnak a fővároson kívüli
közvetítése, ám továbbra is változatlan
nemzeti agitációval.
Amikor idén ősszel megtartották az elnökválasztást, s úgy nézett ki, hogy
Szlobónak mennie kell, Szerbia komolyan
ráébredt a szervezett ellenállás szükségességére. Most vagy soha, előre a médiában is a rendszerváltás jegyében. Az emberek hiteles hangot követeltek, az állami
média viszont egyelőre kivárt, csupán az
újvidékiek közölték egyre gyakrabban az
ellenzéki híreket - magyarul, amit aztán
be is tiltottak. Egy hétig tartott az, ami az
ottani televízió huszonhat éves fennállása
alatt soha nem fordult elő: megszüntették a magyar nyelvű információs programokat. Október ötödikén aztán bekövetkezett a régóta várt fordulat, s a régieket
új arcok váltották fel a médiumokban. Új,
hiteles hangok, arcok tűntek föl a balkáni
hullámhosszakon, akik megpróbálnak csapnivaló technikai felszereltséggel
ugyan - európai színvonalon tájékoztatni
a továbbiakban. Kérdés persze, hogy az
eddigi kollégák hogyan mernek (ha mernek egyáltalán) szembenézni .Szerbia lakosaival, de legfőképp önmaguk lelkiismeretével.
Milosevics kisrádiója nem recseg többé.
M o l n i r Cébor
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Interaktív

Vezérciki
„Van olyan pillanat, amit személyesen
kell átélned. Előtte, utána elég, hís hozzánk tartozol" - olvasható az egyik hazai telefontársaság aktuális hirdetésén.
(Reklámelemzés szeminárium következik a vezérciki ürügyén, maximum ötezer főt fogadhatok csak, a gyakorlati
jegyet e cikk elolvasásával lehet megszerezni...)
Megénekelték már százszor is korunk
hősét, a mobiltelefont, de néha mégis
úgy tűnik, hogy belőle sosem lehet a
sok elég. Például vizsgáljuk csak meg
tüzetesebben ezt a fent idézett kis hirdetést! A hozzá tartozó színes képen
két fiatal - élek a gyanúperrel, hogy
egyetemistáknak (ezen belül is inkább
az államtudományokkal foglalkozó társaimnak) szánták ezt a hirdetést - készülődik egy csókra („forró csók": 135
forint - majd nézzétek meg a gyorséttermek számláin, ha egyszer forró csokoládét vesztek!). Ez a képen látható
pillanat lenne az a pillanat, melyet (és
itt nem helyes az „amit"! Azt igazán
nem tudom, hogy miért nem vesznek
be legalább egy nyelvészt a csapatba
ezek a marketingesek! Csak, hogy ne
.bosszantsák fel mindig az ország egészséges nyelvérzékkel megáldott felét)
személyesen kell átélnünk. A mondat
szerkezetéből („van olyan...") következik, hogy ellentétes értékű pillanatok is
létezhetnek. A személyes szó ellentéte
pedig a személytelen vagy a közös, közösségi. Mivel személytelen élmény szerintem nincs, csak a közös vagya közösségi élmény jöhet itt szóba, mint az
ellentétes pólus. Azaz mobiltelefont
venni nyilván azt jelenti, hogy csatlakozom egy közösséghez. Veszélyes ez így.
Van persze, aki birka, és csatlakozni szeret, az akolmeleget vágyja. De szerintem egyre több ember ragaszkodik a
saját vélt önállóságához (az egy másik
történet, hogy pontosan ezen elkülönböződés örvén lesznek egyre hasonlóbbak a különböző nemű, fajú és korú
emberek), és ha nekik azt mondják,
hogy egy tulajdonképpen egyszerű
használati tárgy megvásárlásával valahová - mondjuk a sztereotípia szerinti
susogós melegítőben egy Mercedes volánját tekerő, sznob, ostoba újgazdag
kitüntető társaságába - csatlakoznak,
akkor ők ettől a vételtől szerintem nagyon is idegenkedni fognak. (Jó, megengedem: én idegenkednék. Bár, nekem
már édesmindegy. Ha a bunkófon bir-

toklása azt jelenti, hogy egy kollektíva
tagja vagyok, akkor bevallom, én is egy
közösségi ember lettem az idén.)
Más. Akik csókolódznak, azok nyilván,
az ideális esetben egymáshoz tartoznak. Legalábbis szoktunk ilyesmit mondani, a nyelv így is kifejezheti érzelmeinket. A csók idején - a személyesen
átélendő pillanatban (én viszont azt akkor sem értem, ha felkötnek, hogy hogyan lehet valamit nem személyesen átélni! Erről mintha egy Kant nevű
königsbergi írt volna valamit...) - tartozhat a mobiltelefont birtokló valaki
máshoz - teszem azt, egy ellenkező
neműhöz
de egyébként minden más
pillanatban minden érzelme jó, ha mihozzánk fűződik. (Mintha lenne egy
olyan bunkófon-reklám is, melyben különböző nemű beszélők vallanak arról,
hogy legszívesebben házasságot kötnének a telefonnal. Én, esküszöm, mégengedném nekik. Basszanak egyedül!) Tartozzon hozzánk minden előfizető!
Szeressetek bennünket! Nem tudom, ki
hogy van ezzel, de engem jelenleg semmilyen érzelem nem fűz a mobiltelefontársasághoz, mint ahogyan nem érzek
semmit a gázosok, távfűtők, vizesek,
kábeltévések stb. iránt sem. (Arról már
unalmas lenne beszélnem, hogy a mondat bizonyos megfontolások szerint helyesebb lenne úgy, hogy „elég, ha előtte és utána hozzánk tartozol".)
Megint más, de ezt sem bírom ki szó
nélkül. Ennek a mobiltársaságnak
amúgy sincs szerencséje a hirdetéseivel.
Egyiken - ahol a szegedi telephelyét
reklámozta - az állt: Szeged, Széchényi
tér. Való igaz, a legnagyobb magyaron
kívül a család minden tagja így írta és írja a nevét, azonban az MTA, a Tiszaszabályozás és az első pesti Duna-híd
megálmodója - akiről Szeged város főterét elnevezték - elhagyta a második
ékezetet, és ehhez nekünk, hálás utódoknak is alkalmazkodnunk kell.
Újra más. Van itt ezen az egyetemen
egy olyan szak, amelyik felvállalta, hogy
megtanítja a reklámkészítésre (is) a hallgatóit (én is ezen a szakon küszködöm
már másfél éve!). Sem helyesírást, sem
szoros olvasást nem tanítanak a delikvenseknek arrafelé. Ez viszont meg is
látszik rajtuk, és főleg meglátszik majd
a reklámjainkon!
(Míg el nem felejtem: a következő órára
mindenki hozza be az indexét!)

EDRfl? JC

Ma este kipróbálom a halálpályát.
Kész. Ez már biztos, el van határozva.
A halálpálya a kápolna mellett van.
A halálpálya egyenes, meredek, és le
kell ugrani a végén a szánkóról. Ha
beszarsz és nem tudsz ugrani, tutira
kinyiffansz. Persze mielőtt kinyiffansz, még felnyársalódsz a reketytyésben. Kipukkan a szemgolyód,
mint a morzsikutyának a paplaknál.
Na erre most nem kellett volna gondolni, idióta, így is alig mered odatolni a képedet. Mert a halálpályához a paplak mellett visz az út, ott
laknak a hajléktalanok, akik kipukkasztották a morzsi szemét tavaly
ilyenkor. A legenda szerint alkohol
hatására és szerelemféltésből cselekedtek, nyilván, ez nem kérdés. Az
már sokkal inkább kérdés, hogy a
rekettyésen túl ott meredezik a szakadék, legalább három méter. Az a
remetecsurgó. Egy irdatlan vascsővel van a szikla megkatéterezve, sajnos időnként ki van rá írva, hogy
nem ivóvíz, állítólag a permetszert
mossa bele a talajba az eső. Nahát,
egy ekkora hegynek ilyen kis fütykös. Erről jut eszembe. Egy hete
sincs, hogy a Balázs kiverte a Géza
kutyájának a fütykösét, a snauzerét.
Szánkózni voltunk akkor is, a kápolnakertben, csak nem a halálpálya
felőli oldalon. Ott rángatózott szegény kutya, a Balázs meg nézni is
akarta meg verni is, de ahhoz alá
kellett kukkantani a kutyának, és akkor a kutya ráugrott. Hogy a gyerek
feje vizes volt-e utána vagy más
esetleg, az nem lehetett eldönteni.
A Balázs nem egészen úgy csinálja a
dolgokat, ahogy mi, normális gyerekek. Mert én például leugranék a
halálpálya végén, az biztos. De ez
csak üvöltött, mint az állat, hogy segítség, nem tudok leugrani. Komolyan, a filmekben látni olyanokat,
ahogy a Géza menet közben lekapta őt a szánkóról. A szánkó bevágódott a bokorba, aztán három darabra tört a csurgónál. Teljesen készen
voltunk idegileg. Te hülye állat, most
majdnem meghaltál. A kutyák ugattak, én meg végignéztem a pályán a
tekintetemmel, fölfelé, hogy tényleg, milyen meredek, és hogy milyen
borzasztó. Végig keresztek szegélyezik, a keresztút állomásai. Akkor
•arra gondoltam, a halálpálya nem illendő kifejezés.

Sarnyai Tibor
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Fogyasszatok!!!

A régiek Szentestén állították fel a karácsonyfát, aztán Vízkeresztig díszhelyen állt. Mindenkinek egy darab, valódi fatörzsből és kisezer valódi
tűlevélből álló fenyőfája, vagy borókája
volt. Karácsonyfát sehol máshol nem is
találtak akkor az emberek, csak otthon,
a családban és a templomokban. A
gyerekek Ádám-Éva estéjén nagyot
ámultak az almát, diót, kockacukrot lógató fán. Ma a gyerekek nem ámulnak
egyáltalán, se kicsit, se nagyot, alkalmunk sincs rá, már szenteste előtti hetekben több karácsonyfát látnak, mint
tévébeli gyilkosságot. A karácsonyfák
élete is összekavarodott: már nem
Szentestétől Vízkeresztig, hanem november elejétől Karácsonyig állnak. Logikus: nekünk már nem lélekben, csak
anyagiakban kell készülnünk a Karácsonyra. Az anyaggyűjtést pedig sose
lehet elég korán elkezdeni. Javaslom,
hogy jövőre már Vízkeresztkor állítsunk
a terekre, áruházakba műfenyőket,
hogy egész tavasszal, nyáron és ősszel
szem előtt legyenek, szereljünk rájuk
hangszórókat, hogy figyelmeztessenek: „Gondoljatok szeretteitekre! Fogyasszatok!"
Hiszen mi végre lenne az ember ezen a
világon?
„Fogyasszál, Gabikám, fogyasszál
még!" - biztatott Böske néni Karácsonykor mindig, amikor átmentem
hozzájuk, és dülledt szemekkel bámultam a teli asztalt. Már rég nem bírtam
többet enni, de a vendéglátói illem
megkívánta, hogy megtömve, a hányás
határán engedjenek csak haza.
„Fogyasszatok maflák, fogyasszatok!"
- ordítják torz vigyorral a november

eleji plusz húszban felállított „mindegy,
csak jó nagy legyen" karácsonyfák.
„Fogyasszatok, ne törődjetek vele,
hogy plusz húsz van, hogy lerohad rólatok a téli alsónemű, hogy olvadnak a
Föld kupakjai, hogy néhány évtized, és
eltűnik négy-öt kisebb óceáni sziget!
Fogyasszatok! Naaaaaaa! Csak vonjatok vállat, ha jönnek a szélvészek, az
árvizek, ha télen meleg lesz, nyáron
meg hideg, nem kell komolyan venni
ezt az egész klímakatasztrófa-mizériát,
hiszen tudjátok jól: akit lelőnek, az fölkel a másik filmben, és ha netán mégis
pusztulófélben lennénk mindannyian,
biztos akad majd egy jóképű amerikai
filmszínészekből álló tudós csapat, és
az utolsó másodpercben egy furfangos
ötlettel megment majd bennünket.
Aggodalomra semmi ok, csak fogyaszszatok hát, gyermekeim, nézzétek, én
vagyok a karácsonyfa, ezek meg, amik
itt lógnak rajtam, a díszeim. Ez például
itt a lila ágamon egy villogós Batman
2999 forintért, az meg ott a rózsaszínű
gallyamon egy olyan rágógumi, melyet
ha a szádba veszel, a dzsinglbellszt
játssza, a füleid pedig kéken és vörösen
fognak foszforeszkálni, és fél órára eltünteti a fogaidat. Csudajó buli, darabja mindössze 999 forint, ráadásul tele
van vitaminokkal meg nyomelemekkel.
A gyerek imádni fogja. Jaaaj, de szép
vagyok!"
Ezt ordítják a karácsonyfák a Dóm téren, a Széchenyi téren, a Nyugatiban,
Keletiben, Déliben, az áruházakban, a
várótermekben, mindenütt, ahol az
evolúció csúcsa, a fogyasztó megfordulhat. Fogyasszunk hát derekasan!
Csak a gyomrunkra vigyázzunk...
F a z e k a s Gábor

Divatos zöld, terepszínű, fekete dzsekik, nadrágok, mellények, ingek,
pulóverek, hátizsákok, hálózsákok és egyéb kiegészítő felszerelések.
Örök divat kiránduláshoz, természetjáráshoz!

Uniformis - Katonai és munkaruházati bolt
Szeged Bartók tér 9. tel.: 420-724
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A hét műtárgya: Grespik

László

Híres-neves női magazinunk, mely
bár mostanában újult meg, de mégis
több évtizedes hagyományok hordozója? egy olyan interjút adott közre,
melyben az interjúalany. Hernádi Judit Grespik Lászlót mint budapesti főjegyzőt említi. Ez persze nyilvánvaló
tévedés, Grespik a közigazgatási hivatal vezetője, amely teljesen független az önkormányzattól. A főjegyzőt
az önkormányzat „tiszteli meg köz",
a közigazgatási hivatalvezetőt pedig
nem. Grespik László ezért helyreigazítást kért és kapott a lap múlt héten
megjelent számában, melyből világosan kiderült, hogy ő ez, és nem
amaz. Feltéve, de természetesen nem
megengedve, hogy a kutyát sem érdekli egy női magazin olvasói közül
az, hogy Grespik micsoda, érdekes
következtetéseket vonhatunk le
Grespik jellemrajzáról. Azt nyilván a
női magazin olvasói is tudják, hogy ő
kenyérdobáló sumerológus, valamint
ügybuzgó feljelentő, s most már számukra is kiderült ebből a helyreigazításból, hogy profi sajtófigyelőiket fizet meg). Aztán pedig hivatali
papíron a budapesti állampolgárok
adóforintjaiból ügybuzgón levelez.
Mindenkivel, hisz nem számít hol,
csak megjelenjen az ő neve és a titulusa.
Az ember már ilyen botcsinálta újságíróként is érzi, hogy megjelenni
jó, hogy a nevünket nyomdafestékszagú papíron olvasni kábítószer,
melyből egyre több és több kell. S azt
gondolom, egy újságíró esetén ez az
érzés talán teljesen normális ( w
olyan ember is, aki például utálja ezt,
de ő nem lesz újságíró nyilván). Más
kérdés, hogy ez az érzés egy hivatalvezető esetén normális-e? Az is kérdés, hogy kell-e egy közszolgálatot
ellátó hivatalvezetőnek rendszeresen
megjelenni a sajtóban? Az természetes, hogy a kormány szót kap a médiában, az is természetes, hogy az ellenzék is szót kap. De ahhoz, hogy
egy hivatalvezető szót kapjon, épületes marhaságokat kell mondania,
hogy a sajtó felfigyeljen rá. S Grespik
ebben profi. Úgy vélem, ő is azt a
késztetést érzi, amit a szerzők, az író
emberek. Mert megjelenni valóban
jó. De az ízléses embert talán még az
is foglalkoztatja, hogy milyen kontextusba kerül az ő neve és titulusa.
Sarnyai Tibor

2000. december 12.
Kontrajáték 3.

Szilárd Al(a)pok

A minap az egyik reggeli beszélgetős
műsorban Zoltán Erika (alias Erika C)
mérhetetlenül elégedetlenül kijelentette, hogy „a magyar zenei élet a
béka feneke alatt helyezkedik el,
méghozzá mélyen, és neki most
nincs kedve semmihez". Ne is legyen,
még egy jó darabig...
Sokunk szereti tudni, hogy húzzon-e
magas nyakú pulóvert, vigyen-e magával esernyőt, stb., tehát azt, milyen idő is lesz a közeljövőben. Sajátos jelenség az emberiség fejlődésében, hogy hajlamosak vagyunk a
televízióra bízni magunkat, és időjárás-jelentéseket nézünk. De nem
egyet ám, hanem kettőt, hármat,
van választék ugyanis. Ha a következő néhány meteorológiai kifejezést
említem, bizonyára mindenki rájön ki
is az én kedvenc szakemberem: valószínű, körülbelül, feltehetően, meglehetősen, nagy valószínűséggel,
nem nagy valószínűséggel, nagyjában és egészében, számításaim szerint (jaj-jaj), nagy biztonsággal kijelenthető, hogy, könnyen lehet, nem
merem kijelenteni, nagy százalékban. Ennyi elég is úgy gondolom.
Azért szeretem őt, mert ha tőle függne, hogy az emberek eláznak-e, vagy
sem, biztos, hogy mindenki százas
zsebkendővel a zsebében menne haza a munka, vagy az iskola után. Az
a jó benne, hogy megbízható, hogy
határozott, hogy szinte falunyi pontossággal behatárolja a havazás határait. Kedden kijelenti, hogy jövő
pénteken itt a hó, hogy aztán azon a
bizonyos pénteken majdhogynem elájuljon, milyen szép tavaszias idő is
volt egész délután. Remek érzéke van
a jósláshoz, ő Gyurcsok doktor alteregója, haja ősz, mondatai derűs tavasziak, arca úgy ég, mint nyári napmelegtől kopár szik sarja, a leveleiben pedig rendszerint akkora zakót kap a nézőktől, hogy télen kánikulai állapotban leiedzene, ha egyszerű, halandó ember lenne, olyanok, mint mi. De Ő nem olyan, Ő
nagy ember, mondatai szilárd alapokon nyugszanak.
Tudják, azokon az alapokon, amelyeken Zoltán Erikái is.
Én kontra Aigner Szilárd
doboiaándor

U.i.: Derűs napot mindenkinek!

Index - hú!
A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint Torgyán József miniszter népszerűségi
indexe a béka feneke alatt van Ezt a Sanda Ipsos (copyright MIÉP) röpítette világgá
minapi jelentésében. Lehet ugyan, hogy nem éppen az egyik legpártatlanabb cégről
van szó, ahogy ezt a hazai jobboldal szereti mondani, de az bizonyos, hogy nem áll
kifejezetten egyik politikai irányzat mellé sem, s erre a legjobb tanúság az, hogy az
első öt helyezett között most ott található Dávid Ibolya, Mádl Ferenc, valamint Orbán Viktor is. Az FVM minisztere úgy véli, hogy mindezért, illetőleg az agrártárca
kedvezőtlen megítéléséért a gaz média a felelős. Torgyán József csupán azt felejti el,
hogy ugyanennek a médiának köszönheti a felemelkedését is, amely képes fölemelni és sárba tiporni bármilyen eszmerendszert, pártot vagy akár egy személyiséget is.
Ha nincs a média, sosem látjuk őt a tévéképernyőn hosszú parlamenti felszólalások
keretében, de hasonlóképpen hiába járt volna Malajziában vagy Kínában, ha nem ad
hírt erről a sajtó. Az, hogy népszerűségi mutatója leesett, nem a tévének vagy a rádiónak köszönhető, ezt minden épelméjű ember belátja. Sajnos, a mai Magyarországon nem erénye a politikusoknak a józan önkritika, s valahogy nem vonja le egyikük
sem a megfelelő konzekvenciákat.
Évekkel ezelőtt öngyilkosságot kísérelt meg a japán közlekedési miniszter, mivel évei
viszonylatban több mint negyedórát késtek az ottani vonatok. De hová tűntek az
igazi nemzetmentők?
Molnár Gábor

- Biztosan ke... - a mondat e ponton
megakadt Szabados János Tamás fejében.
Azonban a hozzá tartozó pikáns-pajkos
kép már kipusztíthatatlanul ott maradt a
fejében, és gyötörte őt. Egyedül ült a
nagy, klasszicista jellegű teremben kialakított széksorok leghátsóbbikában. Persze
délelőtt még mindenki azt ígérte a tanáriban, hogy eljön Tímea koncertjére. Most
azonban Szabados egyedül képviselte a
tantestületet egy rakás ismeretlen idegen
között. Azt valószínűleg Tímea is megerősítette volna, ha kérdezik, hogy
Szabados egy biztos pont az életében - bár mint ilyen kikötő, de
semmiképpen nem rév - , s ottléte
ezen a lány számára talán fontos
fellépésen egyáltalán nem volt
meglepő.
Tímea szép volt, ahogy egy hosszú fekete
ruhában állt a hosszú fekete zongora
előtt, s időnként cinkos pillantást váltott a
kopaszodó zongoristával. Aurél, a bárzongorista volt a kísérője. Az a link típusú
figura, aki csak azért nem énekel már,
mert torkát szétmarta a szesz, de az ujjai
még mindig szinte boszorkányos ügyességgel találják meg a megfelelő hangokat. Közhelyesen törvényszerű, hogy a Tímea típusú nőknek nagyon tetszik ez a
figura, mint ahogy az is közhelyesen törvényszerű, hogy a Szabados típusú kikötők nem tetszenek nekik.
- Biztosan ke... - motoszkált benne makacsul ez a fél mondat, ahogy Szabados a
leghátsó sorban egy újságot olvasva,
egyenes derékkal ült. Tímea odajött hozzá egy pillanatra a kezdés előtt mintegy
megköszönvén, hogy ott van, de persze
akkor és ott nem Szabados volt a főszereplő Tímea életében. Ezért olvasott hát a
koncertterem hátuljában újságot Szaba-

dos, tüntetőleg, dacosan. Persze mind a
tüntetése, mind a daca süket fülekre talált.
Szabados viszont nem volt süket. Azonban még sosem hallotta Tímeát énekelni,
bár elég sok mindent műveltek már ők
közösen - persze a legfontosabb dolgokat kivéve, mert azokat nem együtt művelték, olyannyira nem, hogy ezeket a
dolgokat még csak említeni sem említették. Szabados számára a legkiábrándítóbb az volt az egész történetben, hogy
Tímea csapnivalóan énekelt, pontosabban Szabadosnak egy kicsit sem
tetszett mindaz, amit
hallott. A lány úgy akart
jazzt énekelni, mintha
kövér néger asszony lenne, noha sem kövér, sem néger, sem asszony nem volt.
Tímeát egy dixieland band követte a színpadon, s míg Szabados hangolásukat, az
előkészületeiket figyelte, addig Tímea köszönés nélkül lelépett Auréllal. Szabados
egy ideig még hallgatta a dixieland-et, aztán rájött, hogy neki a hetvenes évek
progresszív rockzenéje mindig is sokkal
jobban tetszett. Két szám között hangtalanul kiosont a koncertről.
(Annyit tennék még hozzá ehhez a fejezethez Szabados ellenében, hogy Tímea
produkciója korántsem volt csapnivaló.
Egy kisváros százfős koncerttermébe tökéletesen illett, és arra, hogy elszórakoztassa a Szabadoshoz hasonlóan dilettáns
közönséget, kiváló volt. Azonban mint
minden amatőr, Tímea is valakihez hasonlítani akart, és ezzel pontosan azt akadályozta meg, hogy saját egyénisége átüthessen a mutatványán.)

Aurél
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Rovat a rovatban

Amit minden férfi tátott szájjal néz
Az arab hastánc a fűszeres füstölőillatról, a keleti selymekről, a csillogó ruhákról, és az egzotikumról szól. A legtöbbünk előtt most biztosan
egy derékig érő sötét hajú, fekete szemű szépség jelenik meg átlátszó
öltözetben hajlongva. Láving Orsolya, hastáncművész tejfehér bőrű,
szőke hajú és kékszemű, életét azonban a keleti értékrend és filozófia
mellett az iszlám tölti ki.
- Ezzel a fajta tánccal körülbelül három
vagy négy éve találkoztam egy kulturális újságban. Azt írták, hogy ez az, amit
minden férfi tátott szájjal és kikerekedett szemekkel néz, és hogy ennél erotikusabbat nehezen lehet elképzelni.
Aztán elmentem megnézni a mostani
mesternőm egy óráját. Rögtön megragadott a tánc varázslatossága és tudtam, hogy ez az, amit gyermekkorom
óta keresek. Azelőtt balettoztam,
vízibalettoztam, és jártam művészi tornára is, de nem igazán nézték jó szemmel, hogy nem vagyok az a kimondottan nádszálvékony alkat. Az arab
táncokban, pedig igazán ideális, ha az
emberen van egy kis súlyfelesleg. A
hastánc az, ami a tánc lényegét: az
erotikáját, az erejét mutatja be. Szerintem rengeteget veszítettünk, amikor
nem tanultuk el ezt a törököktől a
százötven éves uralom alatt.
- Itt Szegeden, a Károlyi Kollégiumban már, mint egy profi táncművész
tartottál foglalkozásokat.
Hogyhogy
ilyen hamar eljutottál oda, hogy mások okítását is felvállaljad?
- A mesternőm bíztatott, hogy nagy
jövő áll előttem, így kezdtem el órákat

tartani. Pedig akkor még csak fél éve
táncoltam. Ez a kollégiumi próbálkozás
csak arra ment ki, hogy kicsit gyakoroljak, és pedagógiai tapasztalatokra tegyek szert, amit esetleg a későbbi tanfolyamaimon tudok hasznosítani.
- Milyenek voltak a benyomásaid az
első próbák után?
- A felhívásra nagyon sokan jelentkeztek, de a többségük elég hamar elszivárgóit. Nagy meglepetésemre fiújelentkezők is voltak, méghozzá elég
sokan. Viccelődtek, tolták oda nekem a
sör hasukat, hogy majd ők megmutatják, hogyan kell lejteni. Azért voltak
olyan fiúk is, akik tényleg komolyan
gondolták. Ma Magyarországon van
egy hivatalos férfi hastáncos, így tőle
kértem tanácsot, hogy ugyanazt tanítsam-e a fiúknak, mint a lányoknak,
ugyanis az arab kultúrában a férfiak
tánca egy harci tánc, a női pedig termékenységi. Végül azt javasolta, hogy
a fiúknak keményebb, hastánc alapú
mozgást tanítsak, amit én nem mertem elvállalni, így néhány lánnyal vittem tovább a csoportot.
- Úgy tudom, nemcsak az arab táncban, hanem a vallásban is megtalál-

tad önmagad, hiszen néhány éve muzulmán lettél. Hogyan jutottál arra az
elhatározásra, hogy felveszed az iszlámot?
- Körülbelül másfél éve ismerkedtem
meg ezzel a vallással, előtte hét évig
zsidó iskolába jártam, úgyhogy jó
messze tartották tőlem az arab kultúrát. Igazából a tánc miatt még nem lett
volna fontos belemerülnöm ezekbe a
dolgokba, hiszen ez nem egy harcművészet, vagy egy szekta, ahol megkövetelik az új tagoktól, hogy rúgják fel eddigi életüket. A hastánc önmagában is
megállja a helyét, nem igényel különösebb utána olvasást. Ma is, ahogy régen, az arab táncok elsődleges funkciója a szórakoztatás. Visszatérve a
kérdésre, engem konkrétan egy pécsi
hétvége hozott közel az iszlámhoz. Az
, egyetemi felvételik idején töltöttem el
néhány kellemes estét egy kollégiumban, ahol még ott voltak a külföldi diákok. Sokat beszélgettünk, ők zenéltek, én táncoltam.
- Ha jól tudom, a muzulmán nőket
nagyon szigorú szabályok kötik. Te
ezeket tartod, vagy inkább, mint filozófiát követed a vallást?
- Körülbelül egy éve imádkozom és két
hete tanúk jelenlétében hivatalosan is
felvettem a vallást. Azóta kendőt hordok, és mivel már elkezdődött a
Ramadan, november közepe óta böjtölök. Mégis azt szoktam mondani, hogy
nagy részben filozófiaként követem az
előírásokat. Igazából a napi öt ima lenne a legfontosabb tanúságtétel, amit
mindig be kellene tartani, azon kívül a
többi dolog majd egyszer a megfelelő
időben előjön az ember életében, gondolok itt a zarándokutakra és a böjthónapokra.
- Tervezel-e további hastánc tanfolyamot Szegeden?
- Igen, mindenképpen szeretném a tanítást folytatni most, hogy visszakerültem az egyetemre. Még nyáron tárgyaltam az Ifjúsági Ház vezetőjével, ám
mivel hosszabb idő elteltével jeleztem
vissza nekik, azt mondták, hogy már
nem aktuális. Persze én nem adom fel,
valahol csak találok egy helyet, ahol az
órákat meg tudom tartani.
Kádas Noémi
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Kis karácsony, nagy karácsony...!
Elcsépelt dallamok, elcsépelt szlogenek - ahogy ez Ilyentájt lenni szokott! De miért is kellene nem beszélni (írni) róla, attól, hogy minden évben ugyanígy van. Attól még van, és lehet, hogy nem is mindig ugyanúgy. Szóval, kedves olvasó, most a karácsonyról (nem) lesz szó. Szóval,
jön a vizsgaidőszak.
Ahogy telnek a napok, egyre több a fejfájásra panaszkodó diák körülöttem. Sörösödnek a feladatok, és hát erősen közeleg a nagy vizsgaidőszak. Lassan mindenki elszalasztja a szemináriumi dolgozatok határidejét és ideges (lassan idegbeteg) és nem is jár bulizni (annyit, mint
előtte) és egyébként is arról panaszkodik, hogy m á r X éve nem volt nyugodt karácsonya. Ilyenek vagyunk, egyetemisták: fáj nekünk a rohanás,
meg a sok minden, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy egyáltalán vizsgázhassunk. És közben elszalad a fiatalság...! Persze ezek most közhely-hegyek, de ami tényleg szomorú, az az, hogy egyáltalán nincs
időnk egymásra. Nemcsak nekünk, egyetemistáknak. Hanem nekünk,
embereknek. És ez decemberben látszik - talán - leginkább.
Sok velem egykorúval beszélgettem
már ezekről az „örök" kérdésekről, sajna előbbre nem jutottunk, mindenesetre jól esett megint „világot megváltani".
Ilyesmi dilemmákra gondolok: „Vennék
ajándékot az anyukámnak, de fogalmam sincs, hogy mit és mikor, mert
nincs időm!" - szólt gondterhelten egy
felsőbb éves lány. Aztán: „Már tudom,
mit veszek, de nem tudom, miből,
nincs ösztöndíjam, de az meg hogy
néz ki, hogy a szüleimtől kapott zsebpénzemből veszek nekik ajándékot.
Dolgozni nem járok, mert nincs időm.
Négy szakom van" - így egy negyedéves fiú. Csoporttársam egyik kedves
megjegyzése tetszett még nagyon,
amikor megkaptuk a második(!) könyvcsekket a HÖK-ön: „Mindenki könyvet
kap karácsonyra, ez tök jó! Van könyvcsekkem, nem kell pénzt költenem".
Rendben, ez takarékos, szellemes és fiatalos gondolat, csak az a helyzet,
hogy sokunknak valóban egyetemi
jegyzetre vagy könyvre van szükségünk, és arra a könyvcsekk is kevés...
Karácsonyi ajándékra pedig egyáltalán
nem futja.

mindez: Ez az egyetemi élet? Na, nem,
annyira azért biztos nem is rossz nekünk. Csak mögöttünk hagyunk
megint egy évet, és értékelnünk kell a
„tetteinket" és a „világ változását"
(legalábbis néhányan szokták, ha máshogy nem is, magukban.).
De ha nem is szaladunk előre (bár az
újság megjelenésekor már „előrehaladottabbak" leszünk), akkor maradjunk
a Télapónál. Idén nem adott szaloncukrot az utcán. Legalábbis sokunknak
nem, aztán meg láttam, hogy más
„nagy" meg kapott. Nem is jó ez a de-

cember hatodika. Mert nem is ünnep:
iskolába kellett menni. És a barátnőm
ezen a napon írt ZH-t, és gúnyosan
mesélte, hogy az oktató azzal vigasztalta őket, hogy ez lesz a mikulás-ajándék. Hmm, nem is rossz...
Azt hiszem, valójában ezek a mindennapi „ügyek" mindenki számára ismerősek, nem ismertető jelleggel szándékoztam írni, csak hogy „kibeszéljem"
magamból. És akkor most azt is „kiírom", hogy sokan meglepődtek az
utolsó szorgalmi hét csonkaságán.
Még kevesebbnek tűnik az időnk. Persze, ennek is megvannak az előnyei:
úgy tűnik, mintha egy kicsit hamarabb
lenne vége a hajtós időszaknak.
A lényeg, hogy a december ilyen hónap, és most már abban vagyunk „erősen". Szeretjük a karácsonyt (gondolom, azért néhányan még szeretik),
csak az ünnep varázsát rontja el a vizsgázás. Azért valahogy most is túléljük ahogy eddig mindig. Nem is azért írtam, hogy a mostaniban valami váratlan és „nagy" dolog fog történni (talán
semmi rossz), csak azért, mert úgy tűnik, egyre aktuálisabb. És így van módom minden kedves olvasónak szép
ünnepeket és nagy kitartást kívánni!
Emlékeztek a verssorra: „ILYENKOR DECEMBERBEN"?

Ez tehát a pénzünk helyzete ( azt hiszem, a többségnek valóban gondot
okoz ez az „ajándékozásdi".). Aztán
akkor még nem szóltam a vizsgaidőszak zsúfoltsásáról. Sok a vizsga és keveset alszunk (ez nem panasznap, tudom), és fáj a fejünk, és már megint
nem lesz átlagunk. Borzasztó nehéz
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A mulandóság esztétikája
Apja régi praktikájával kezdett fotózni, kanizsai fotóművészek hatására
fűzte be első fekete-fehér filmjét. Bekerült a Ki kicsoda a magyar fotós
életben? című kiadványba. Papp Valter fotótárlata december 14-én nyílik a Grand Cafe-ban. Fotóiról és róla, vele beszélgettem.
- Ehhez kell egyfajta ,kegyelmi állapot", hangulat?
- A hangulat igazából az, amikor az
ember el tud lazulni, amikor könnyeden tudsz csinálni valamit. Amikor ott
állok a hívótálca fölött, és látom, ahogy
a kép sejtelmesen előtűnik a papíron,
nem tudom miért, gyermeki örömöt
érzek. Az igazi élményt az jelenti, amikor magam csinálom minden mozzanatát, attól kezdve, hogy megveszem a
filmet egészen a szárításig. Ez neveli az
embert egyfajta igényességre, ha már
egyszer önmaga csinálja végig, akkor a
végén egy szép dolgot akar látni.
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a magam örömére csinálhatom. Nagyon ritka az, hogy valakinek a kérésére készítettem volna.
Ugyanis, ha az ember nem megfelelő
hangulatban vagy idegállapotban laborál, lehet akármilyen jó egy negatív,

lehet abból rossz kép, és lehet egy nagyon rossz negatívból, megfelelő hangulattal, egy nagyon jó kép is.
- Régi, kopott keresztek, korhadt kerítések, ajtók. Mind, mind a feledés
fény- és árnyék lenyomatai. Ahogy elnézem fotóidat, többnyire múltba vesző dolgokat örökítesz meg.
- Ennek a kiállításnak is a fő témája és
apropója a zalai tájakon fellelhető
présházak, parasztházak varázsa. Igazából egy elhagyatott vidék. Valamikor
emberekkel sűrűn lakott volt, de most
valahogy elhagyatott. Ez valószínűleg
nemcsak Zalára jellemző.
- Úgy érzed összefüggésben
van a
huszonegyedik század emberének elidegenedettség-érzésével?
- Igen, de azt hiszem, ez egy hosszú
folyamat, és talán nem is jutott el még
a csúcsára. Ami bennem feltétlen megfogalmazódott, az az, hogy ami ott
végbemegy, az egy pusztuló folyamat. Ami ellentmondásos, hogy ennek a
pusztulásnak van esztétikája. Az elmúlásnak is van
esztétikája, és lehet szép.
Igenis lehet esztétikája egy
elhagyatott parasztházban egy otthagyott széknek, amit benőtt a pókháló, egy keresztnek a
faluvégen, amit valamikor
kőfaragók faragtak. Ma,
azok az emberek, akik
egykoron éltek, művészemberek lennének. Akkor
csak egyszerű mesteremberek voltak. De egy minőséget hoztak létre, egy
szép dolgot, aminek száz
év után is értéke van.
- A kereszt, az imádkozásra kulcsolt
kezekkel
ábrázolt Mária-alakok legalábbis az én olvasatomban -, sokat jelenthetnek neked...
- Ezek a keresztek őseim
életében is álltak? Talán va-

lami sorsszerűség van abban, hogy én
éppen ezeket a dolgokat fotózom,
másrészt az ember azt örökíti meg,
ami körülveszi.
- Mikor ¡6 egy fotó szerinted?
- Akkor jó egy fotó, ha nem kell magyarázni. Ha kérdéseket ébreszt, az
nem baj, de azért a lényeget sugallnia
kell. A fotózás íratlan szabályai mára
már megszűntek. Én követni próbálok
bizonyos, ősi fotográfiai játékszabályokat, hogy a kép megfeleljen az elvárásaimnak. Ez harmóniát, arányt jelent
leginkább az én esetemben.
- Mint ahogy fotóidban is ennyire
fontos, hogy arány legyen, harmónia,
legyen belső tartalom.
Számodra,
magánemberként, fotós lényedtől elválasztva, vagy éppen abból következően - úgy érzem -, szintén nagy jelentősége van.
- A harmónia és az arány nagyon meghatározó. Megfelelő belső harmónia
nélkül nem lehet élni, és ahhoz, hogy
valaki elérjen egy bizonyos boldogságot, egyfajta harmóniát kell teremteni.
- Nem lehetséges, hogy fotóid segítségével keresed az utat a kiegyensúlyozottság, a harmónia felé?
- Mivel a képeim az enyémek, általam
születtek, természetes, hogy azokat a
jegyeket viselik, amelyek engem jellemeznek. Ezért van egy reláció köztem
és a képeim között, ez természetes dolog. Hogy ezt a külső szemlélő hogyan
látja? Én úgy érzem, teljesen tudok élni ebben a korban, de feltétlenül szükségesnek és fontosnak tartom a múlt
értékeit. A múló értékeket. Most próbálok előbbre lépni, gondolataimat valami köré fűzni, ahhoz témát keresni,
hozzátenni már meglévő anyagokat, és
ezeket egységben látni.
- Ml lesz veled ezután?
- Ez az a pont, ahonnan tovább kell
tudnom lépni, mert ezzel az ember
nem bezár, hanem megnyit egy ajtót.
Vannak bizonyos elvárásaink, vágyaink,
amelyek teljesülése kérdéses. Szeretnék
kollázsokat más technikai megvalósításokkal létrehozni. Aztán, hogy ebből
mi valósul meg, hogy mire vagyok képes, és a körülmények adta lehetőségekkel hogyan tudok élni, az a fotográfia és az életem párhuzamától függ.
F«k*t*
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„Tíz napos ember vagyok"
„De ez már sok és ez már nem kell,
sötét szobámban ÁRNYAK
tűnjetek el mind - engem ideát még várnak"
(„Album" - Köd)

A dark zene egyik hazai képviselője, az Árnyak nevet viselő szolnoki-jász berényi csapat november 2 8 - á n koncertezett a Jate-Klubban. Az énekes,
Molnár Róbert, a műfaj ellenére nemcsak a halállal foglalkozik. Nagyon
is él: két rádióban, tv-ben dolgozik, egyszerre két szakdolgozatot ír, s
ezek mellett énekel, dalszöveget ír, s minden héten koncertezik.
- Ha megkérdezik, hogy mi a foglalkozásod, mit mondasz?
- Régen azt mondtam, hogy riporter
vagyok, aztán egy riporter azt mondta,
hogy ezt én a számra ne vegyem, mert
akik harminc éve riporterkednek, azok
közül sem mondja mindenki magára,
hogy „én riporter vagyok". Ha megkérdezik, azt mondom, hogy interjúkat és
riportokat szoktam készíteni.
- Tehát ez a legfontosabb az életedben. Pontosabb, mint a zenekar, vagy
a tanulás.
- Van egy bizonyos erősorrend, amin
néha csodálkoznak az emberek. Első a
munka; a magyar Rádió Szolnoki Körzeti Stúdiójában dolgozom, és a Magyarországról Jövök külső munkatársa
vagyok. Második az iskola: a jászberényi Szent István Egyetemen tanulok
művelődésszerező szakon, és egy továbbképzésre járok Szegedre. Harmadik a zenekar és negyedik a horgászás.
Utána jön minden más. Nem mindenki
veszi ezt jó néven, főleg ha nőnemű az
illető.
- A rádióban nappal kell dolgozni, az
iskolába nappal jársz, a próbák és a
koncertek éjszaka vannak, és hajnalban pedig horgászol. Mikor alszol?
- Úgy hívom magam, hogy egy „tíz napos ember" vagyok: tíz napig pörgők,
napi három-négy óra alvásokkal, aztán
aludnom kell kb. tizenhat órát
- A családod melyik munkádra büszkébb a leginkább?
- Alapvetően arra a legjobban, hogy sikerült elvégeznem a gimnáziumot.
Négy különböző osztályban, három
gimiben, hat év alatt sikerült érettségit
szereznem. Közben voltam az éjszakás
péktől kezdve a könyvárusig minden.
- Miért kellett dolgoznod a gimnázium közben?
- Mert szerettem volna minél hama-

rabb a saját lábamra állni. Az utolsó
évem úgy telt, délután kettőtől hatig a
suliban voltam, hattól nyolcig a Fasírt
nevezetű színjátszó körben játszottam,
utána mentem a pékségbe dolgozni
hajnal négyig, azután elmentünk a Hatos kocsmába, ott benyomtunk egy
körtepálinkát, majd hazamentem nyolc
körül, s aludtam délig.
- Boldog ember vagy? Végül is megtaláltad azt a munkát, amiben tehetséges vagy.
é*
- Mikor 15-16 éves voltam, tényleg azt
hittem, hogy én aztán egy zseniális
srác vagyok. Ahogy elkezdett benőni a
fejem lágya, s ahogyan találkoztam
olyan emberekkel, akik tényleg értenek
valamihez, kiderült, hogy ez messze
nem így van. A magabiztos srácból
egyre inkább egy rengeteg dilemmával
teli, sokszor önmagát marcangoló emberré kezdtem változni.
-Az önmarcangolás az általad írt dalszövegekben oldódik fel?
- Ez a műfaj, a dark nevezetű zene, behatárolt. Leginkább az elmúlásról, a
mélységről szól, tehát nem a felszínt
kapargatja. Mindent nem mondhatok
el. Az önmarcangolás leginkább a nagyon mély baráti beszélgetésekben oldódik fel. Egyedül sokkal kevésbé
megy. Ha mással beszélgetek, akkor
egy külső szemlélődő, azt tudja mondani, hogy: „Robi, hát hülye vagy? Miért kell ezen agyalni? Marhaság!", vagy
egyszerűen belenevet az arcomba. Na
de azért annyira nem sötét a helyzet!
Egyszerűen csak sokat gondolkodom,
és néha ettől rossz kedvem lesz.
- Mióta létezik a zenekar, az Árnyak?
- Én doboltam nyolc évig. Egyszer csak
a jobb csuklóm - nyolc évi cselgáncsozás, meg sziklamászás után - azt
mondta: „Robi kedves, fejezzük má1 be
az együttműködést ilyen szempont-

ból!". Teljesen begyulladt, abba kellett
hagynom. Mondván, hogy semmiféle
hangszeren nem játszom, majd én
énekelek, mert az „olyan baromi könynyű". elkezdtem hát énekelni, s megalakítottuk hat évvel ezelőtt az Árnyak
zenekart
- Most jelent meg az új albumotok
Nehéz Csend címmel. Úgy hallottam,
turnét terveztek. A november 28-ai
szegedi koncert már turnéállomás
volt, vagy csak egy
hagyományos
koncert?
- Az az igazság, hogy mi egész évben
nagyon sokat játszunk, szinte minden
hétvégére jut egy. Néha, mikor kijön
egy maxi vagy egy album, akkor ráfogjuk egy 3 hónapos időszakra, hogy ez a
turné. Most éppen a Nevergreennel
játszunk, de már meg van szervezve az
igazi turné, ami kb. február-márciusáprilisra tehető.
- A szegedi koncert milyen volt?
- Szeged nekem alapvetően szívügyem. Itt éltem két évig egy leányzóval, meg színjátszottam is. A JATE
Klubban a hangosítás zseniális, és mint
zenélő embernek, nekem nagyon fontos, hogy a színpadon egyrészt tisztán
és szépen szóljon minden, és legyen
hangos, hogy körülöleljen. Másrészt a
szegedi közönség nagyon hálás és intelligens közönség.
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Lepermetezték a vetést

Ez egy abszolút elfogult tudósítás. Inkább csak féleség. (Tudósításféleség.) A fenti eseményen ugyanis szurkolóként voltam ¡elen. Vendégszurkolóként. Szinte biztos, hogy a hivatásos vendégszurkolókat nem számítva (pl. buszsofőr) nem volt rajtam kívül más Nyíregyháza-drukker a
szegedi .arénában". Ezt (is) figyelembe véve tessék olvasni az alábbiakat.

Fogalomértelmezés
- tisztánlátás végett.
A hazai csapat szurkolói
Sokfajta létezik. Köztük kitüntetett helyet foglalnak el a törzsszurkolók. Ez a
„kaszt" két további „alkasztra" bomlik.
Az egyiket az idős nyugdíjas bácsik alkotják, a másikat a középkorú, „sokat látott, hallott" mindenhez szakértő apukák.
Az előbbiek jó órával a meccs előtt érkeznek, felülnek jól megszokott helyükre
a lelátón, megbeszélik a napi politikát,
egyszervolt csapatokról, játékosokról diskurálnak, örülnek egymásnak. Sokukat
csak ez, a meccsrejárás tart már életben.
Némelyik közülük a kezdő sípszó hatására „fenevaddá" válik, de a többség kulturáltan viselkedik, szolidan szidja és
cukkolja a bírót, ellenfelet, a vérmesebbje néha megenged magának egy „csaló"
vagy „csürhe" bekiabálást.
A második csoport képviselője is kábé
egy órával a meccs előtt érkezik. Első útja azonban a büfébe vezet, ahol
„habol". Mindenkit ismer, végigjattolja
az egész intézményt a szertárostól a játékosig. A haverokkal megtárgyalják, hogyan veri agyon a csapat éppen aktuális
ellenfelét, majd miután kellő mennyiségű alkohol került szervezetébe, és kellőképpen ráhangolódott a meccsre elfoglalja régi törzshelyét, s engedélyt ad a
bírónak a kezdésre.
Vendégszurkoló
A megtévedt, feketebárány. Esetünkben
tirpák. A minősítő jelzőktől eltekintenék.
Bíró
A legfőbb hülye (elnézést a kifejezésért).
Nincs olyan mérkőzés, hogy ne tévedne
legalább egyszer a hazai csapat kárára.
Hazai csapat játékosai
A legfőbb héroszok, akik életüket és vérüket adják a csapat dicsőségéért (amiért
aztán pénzt kapnak). Ha győznek az
egekig röpítik őket, de jaj nekik, ha kikapnak. A népharag ilyenkor bármire képes lehet.
A vendég csapat játékosai

Minősíthetetlen jelzők tömkelegét kellene ide írnom. Akár győznek, akár veszítenek ugyanaz jár nekik: szidás, érdeklődés a rokonok után, becsületsértés
ésatöbbi.

A mérkőzés.
Melyre mindenféle híreszteléssel ellentétben jó esetben négyszázan voltak kíváncsiak.
Mindkét csapat úgy volt vele, hogy megtéveszti az ellenséget, meg azt az igen
csekély számú televíziónézőt, akik fekete-fehér készüléken követi nyomon a találkozót, és fehérbe öltözött. A hazaiak
voltak fehé^bbek, a vendégek sötét
gatyót húztak, s volt egy kis folt a mezük
karján.
A hazaiak kezdték a mérkőzést s el is
húztak Mészáros Péter három nyitásával.
A vadonásúj légiósunk, Csúcsév labdáival tartjuk valahogy magunkat, de sajnos
állandósul a két három pontos szegedi
előny. Az első időt Botos Ferenc, a kérte
ki megakadályozandó a vendégcsapat
szétesését. Kevés sikerrel, bár Horváth
Géza és Martinez megmozdulásai jelzik,
hogy nem azért vezet a Szeged, mert
jobb, hanem mert bénázunk, és nevetséges labdákat rontunk el. Átüthetetlen a
sánc csak van egy rossz tulajdonsága: kifelé pattan róla a labda. 25-19, 1-0-ra
vezet a Medikémia.
Már csak három szettet kell megnyerni,
gondoltam magamban és a srácok is
ugyanezt gondolhatták. Először a meccs
folyamén vezetünk, három, majd négy
kettőre. Kezd összeállni a csapat, de a
hazaiak sem hagyják magukat. Előbb
egyenlítenek, majd Torma ászával 9-7-re
elhúznak. Martinez révén egyenlítünk és
innentől kezdve már nem is adjuk ki a
vezetést a kezünk közül. Pampuch Csabi
takarít is, miután a labdaszedő, takarító
gyerekek nem igazán álltak a helyzetük
magaslatán, és eská törli fel az izzadságfoltot. Néhány rendesebb hazai szurkoló
meg is jegyzi: „ehhez legalább értesz".
Azért röplabdázni is tud. Végre pontot
ér a blokkunk is. A játszma végén elkap-
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juk a szokásos Nyíregyháza-betegséget:
ajándékpontokat adunk a Szegednek,
de még időben eszmélünk és huszonkettőnél megállnak.
Déja vu-m van a harmadik szett elején:
Mészáros Péter három nyitásával megint
három nulla. Rákapcsolnak a fiúk nem
engedik el a Medikémiát, de nem tudjuk
átvenni a vezetést. A vonalak sem mozognak, ez egyébként szokatlan, de
örömteli. Az első csürhézés is ehhez a
játszmához kötődik: Pampuch-nak szólnak oda, aki gondolkodás nélkül riposztozik (ha páston lettek volna biztos,
hogy égne a találatjelző a szegedi oldalon), de nem lett nagy balhé. Arra viszont jó volt, hogy a VOR-öltö-nyösök
egy emberként pattanjak fel, s ordítsák
teli torokból a csürhét, míg a fiatalabb
korosztály öklét rázva szidta a srácok felmenőit. A kis közjáték minket zavart
meg jobban: állandósult a két-három
pont a két csapat között, Újra átüthetetlen a blokk, de a labda még mindig kifelé pattan, hiába hazai. A meccs legszebb
jelenete is ebben a játszmában volt: miután sokadjára nem tudtuk kivégezni a
Szegedet, Mészáros Péter jegyzőkönyvön, ellenőri asztalon átesve ért el egy
labdát, s ebből a fantasztikus mentésből
pontot csináltak a vendéglátók. Végül tizenhét pontig jutottunk.
Újra a győztes térfélen játszunk, egyébként is muszáj egyenlíteni. Nem kezdünk
jól (Schildkraut hálóba üti az első nyitást), de újra jó a sánc, Horváth Géza
egyenlít is, majd átvesszük a vezetést,
sajnos nem sokáig. Négy hármas nyíregyházi vezetésről fordított a Szeged
nyolc négyre. Valamiért teljesen szétestünk, elbutultunk, Pampuchot betakarták, Csúcsév megint megevett néhány
szervát, a labdák a játszma vége felé újra kifelé pattannak a blokkunkról. Tizennyolc pontot csinálunk a negyedik játszmában, s így 3-1-re elveszítjük a
mérkőzést.
A Medikémia azzal nyert, hogy kevesebbet rontott, minden egyes labdát az első
adandó alkalommal értékesített, és nem
ajándékozott nekünk pontokat rossz nyitásfogadásokkal, érthetetlen megoldásokkal. A fiúk csak a második szettben
játszottak úgy, ahogy kellett volna. Ez
pedig több, mint kevés. Na nem baj,
márciusban visszavágunkl
S z a k é » Léazlé
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Ahogy elbúcsúzunk 2000-től, rögvest
farkasszemet kell néznünk a következő
esztendővel, ez már csak így van, még
pihenésre sincsen idő. A Szegedi Egyetem megbízható forrásokból értesült a
jövő év sporteseményeinek alakulásáról, így kötelességünknek érezzük,
hogy ezt meg is osszuk az olvasókkal,
nehogy meglepetés érje őket. Torgyán
József, Szabó János és Lányi Zsolt színlelt összeveszést produkál a közvélemény előtt, ki is legyen a bajnok a focistáknál. A Fradi, a Honvéd és az UTE
fej-fej mellett halad, ám természetes,
hogy a Kis Újság, az Agrárinnovációs
KHT, az Operettszínház, a Malév, a KGI
és az Árvapeták támogatta zöldek viszik majd el a pálmát. Bonyolult szerződések keletkeznek az átigazolások
körül, Lipcsei Péter például feledékenységében öt helyre ötféleképpen ír alá.
Később mégis marad a sasoknál, bár
24 meccsre eltiltják, mert villásreggelizett és tepertős pogácsázott a Fradi
nemzetközi meccse /FTC-Malajzia/
előtt a szingapúri bíróval. Szintén a
fair-play szabályai ellen vét Csank János, amikor kezet mer fogni Egervári
Sándorral, a kieső helyen álló Dunaferr
mesterével. A kohászváros fiai a bajnokság végére összeszedik magukat és
felkapaszkodnak a dobogóra. Októberre Lipcsei letölti büntetését, ám visszatérésekor nyílt lábszártörést szenved. A
válogatott kijut a világbajnokságra,
mert a románokat kétszer is legyőzzük

Miriuta góljaival, az olaszok meg kikapnak Grúziától. A vízilabdázóknál
Gerendás György a BVSC mestere a Vasas ellen az idegösszeroppanás határán
állva odamegy az ellenfél edzőjéhez, és
egyszerűen letépi a herezacskóját. A
női kézilabdázók továbbra is sikeresek,
a Macedónia elleni barátságos mérkőzésen Farkas Ági 4536 gólt szerez, de
még így is töménytelen labdát elszór. A
fiúkkal kapcsolatban Sinka Saracevic
magyarosításán töri a fejét, mindhiába.
A Honvéd csapata utolsó fővárosiként
kiesik a férfi kosárbajnokságból, helyettük fellép a Zsoldos András vezette
MAFC. A csajoknál a PVSK, meg a válogatott szétveri Európát, Rátgébert
szentté avatják. Az NBA-t a Utah nyeri,
mert ők a kedvenceim. Néhány kínai
úszóról kiderül, hogy túl sportszerűek
voltak, mert nem doppingoltak, ezért
eltiltják őket három évre. Schumacher
nyeri a Forma 1-et, miután az utolsó
futamon
Mazzacane
nekimegy
Hakkinennek. Vigasztalásul a konstruktőröknél a Minardi nyer. Kovács István,
alias Koko új sportágat alapít, egyéni
bokszolás, melyben veretlenül lesz világbajnok, vissza is vonul. Erdei elszáll,
mint egy... Lékó Péter fehérrel megveri
a sötét Deutsch Tamást, aki a mérkőzés
után lemond miniszterségéről. A poszt
betöltésére Szabadi Béla sokak elégedetlenségére nem pályázik. Az évvégére a politika kivonul a sportból, Magyarország sportnagyhatalom
Dobot Sándor

Konzervatív

érzelgősség

Valaha, a tizenkilencedik század vége
táján, amikor tért igyekezett hódítani a
labdakergető lábassport, voltak bizony
sportkörök meg clubok, amelyek egyegy kerület vagy negyed, majd egy-egy
város büszkeségei lettek. Fontos volt az
egyesülethez tartozás. A játékosok, a
trénerek, a drukkerek részéről egyaránt.
Az összetartozás érzését jelentette,
ahol mindeni hozzátette a magáét a sikerhez. Az apa fiával járt ki a meccsekre, így ugyanannak a csapatnak szurkolt a felnövő ifjú, és sokat jelentett
neki. Kedves volt a szívének, és nem volt
mindegy, honnan jönnek a játékosok.
És a huszadik század ebben is változást
hozott, futballprostituáltak rohangálnak a pályán, akik semmit sem tudnak
a másik földrész városáról, ahová elmennek focizni, se a szurkolói lélektanról, a bőrszínük is más, de rúgják a gólokat, és ezután kétszeres pénzt kínál a
drukkerek által gyűlölt rivális csapat,
ahová gondolkodás és lelkifurdalás nélkül eligazolnak, mert annyi lóvét kell keresniük, amennyit úgyse tudnak elkölteni, érzelgős világ, nem létezel.
Vagy mégis? Fehér holló talán akad.
Gábriel Omar Batistuta, a válogatott
futballcsillag, a női szívek tiprója régi
idők csöpögős hangulatát idéző tettel
bizonyította maradiságát. Történt
ugyanis, hogy az argentin labdarúgó
előbb fiatal huszonévesen Olaszországba szerződött, majd egy évtizedig
ugyanazon klubnál ragadt. Most viszont, megértve korunk szavát, végre
váltott: elszerződött az egyik Rómától a
másikig; átruccant a Fiorentinától az
AS-hez. Most már fellélegezhetnénk,
csak nem olyan együgyű ez a Batigyerek, de jaj mégis: korábbi csapatával
szembekerülvén az ő góljával győzött új
bordó csapata, s ő ahelyett, hogy kitörő örömmel reagált volna, sírva fakadt.
A mérkőzés utáni nyilatkozatában pedig bocsánatot kért volt klubjától, a vezetőktől és szurkolóktól, mert - mint
mondta - sokat köszönhet nekik. Érthetetlen, miért elégedetlenkedik. Pénzt
kap, hát focizzon. Csak az a dolga. Ő
mégsem így érzi. De igazából nincs ezzel annyira egyedül.
-bázy-
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