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SzataUyaal
a hallgat,ó »ak„riaáa><al, kip.ixckil. dl|ari>aral
l-l- A Hallgatói fktkormjtnyrat taglaii körflni levikenysígükín cUaOndíj-junatíí illeti
meg.
3. f (I) A Hallgatói Onkormány/al kópvíyclóinek havi ötttöndíj-juitalisa maximálisan a
mindenkori tultgaiói normatíva ósaregének 150%*
(3) A Teatolel alelnökeinek havi öutóndlj-itmaUta maximálisan a mindenknri taligáiéi
normalfva össregenek 225%*
(3) A Hallgatói önkimnanyzai elnökinek havi öj/lündlj-jultiitísa maximálisan a
mindenkim taligáiéi normatíva összegének 275%*.
3 . ( I I Az ósziöitdljdiegiSzIlésck kilizeiésiról illetve megvonásáról a Hallgatói
ónkormányzal elnöke dönu a 1 tsdOlcl víleminyinek figyelembevételével.
(21 Ha valamely képviselő lemond, vagy a lestlllel kizárja lagiai kiktől, ösztöndljkicgcsrilévei utoljára abban a hónapban kaphatja meg. amelyben testületi tagsága
(31 Ha valamely képviselő mandátnma szünetel, ös/lóndij-kiegészítéséi utolját! a szünet
megkezdésének hónapjában, clówöf ptxltg a szünet végének hónapját követö hónapban
kaptatja meg

Hz SZTE°BTH Hallgatói Önkormányzatánál! alapszabályából
i.§
A Hallgatói Önkormányzat tagjait közéleti tevékenységükért ösztöndíj-juttatás
illeti meg.
2. §.
(1) A Hallgatói Önkormányzat képviselőinek havi ösztöndíj-juttatása maximálisan a mindenkori hallgatói normatíva összegének 150%-a.
(2) A Testület alelnökeinek havi ösztöndíj-juttatása maximálisan a mindenkori
hallgatói normatíva összegének 225%-a
(3) A Hallgatói Önkormányzat elnökének havi ösztöndíj-juttatása maximálisan
a mindenkori hallgatói normatíva összegének 275%-a.
3. §.
(1) Az ösztöndíj-kiegészítések kifizetéséről illetve megvonásáról a Hallgatói
Önkormányzat elnöke dönt, a Testület véleményének figyelembevételével.
(2) Ha valamely képviselő lemond, vagy a testület kizárja tagjai közül,
ösztöndíj-kiegészítését utoljára abban a hónapban kaphatja meg, amelyben
testületi tagsága megszűnt.
(3) Ha valamely képviselő mandátuma szünetel, ösztöndíj-kiegészítését
utoljára a szünet megkezdésének hónapjában, először pedig a szünet végének
hónapját követő hónapban kaphatja meg.

*óv*/ n óu/fgnriit normnlw Imi amege jelenleg '.000 fii, egy Upmelá m i a a l u küzíleli Mivel a hallgatói normatíva havi összege jelenleg 7.000 Ft, egy képviselő
aiziomlijn havoma 10. 100 Ft £z azonban mm jelenti azt. hogy rn meg u Itopyo.
A /utlaláiközéleti ösztöndíja havonta 10.500 Ft. Ez azonban nem jelenti azt,
maximális
felii az altiebrn ist/d nhziOltl ri ne ugyeleli utfi arányában maxik ér/ét a témlegeien
végzen
munkámé megteltben állapítja meg a lentilel tlmlke. A HÖK+lnők havihogy
dctó»i«jV»"old»ii
ezt meg is kapja. A juttatás felét az üléseken való részvétel és az ügyeleti
itteniig havi 19210 Fi A tetlalel tagIái emellett nem /Kihozhatnak dió/mái tweiális
idő
arányában,
másik felét a ténylegesen végzett munkának megfelelően
tdnntgntdizit s txeli xmciálix támogalátra 1.1 eiak khlánóien mttlányothaio
okbát
(haláleiei.
gyrrmek&llletéi)
állapítja meg a testület elnöke. A HÖK-elnök havi ösztöndíj-juttatása jelenleg
Nagy /állán

a BTK HÖK rlnáke

havi 19.250 Ft. A testület tagjai emellett nem pályázhatnak állandó szociális
támogatásra, s eseti szociális támogatásra is csak különösen méltányolható
okból.
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Ösztöndíj: heuesebben többet
megalakult az új Hallgatói Önkormányzat
Legfőbb feladatunk a juttatási rendszerek átalakítása - jelentette ki Nagy Zoltán, a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának újraválasztott elnöke. Többek között erről is szó volt a
hallgató önkormányzat alakuló ülésén.
A 2001. május 8-án tartott összejövetelen megjelent mind a 11 önkormányzati
tag, továbbá Koszta László, az ifjúsági
dékánhelyettes, az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat részéről Felügyelő Bizottsága részéről pedig Dömötör Máté és
Mészáros Csaba.
Miután az új HÖK testület egyhangúlag megalakulttá nyilvánította magát,
elfogadta a hét pontból álló napirendet és
a jegyzőkönyvvezetővé választotta Kasza Rolandot. Ezek után Nagy Zoltán ismertette az elnökválasztásra vonatkozó
szabályokat, majd átadta az ülés lev-

ezetését a korelnöknek, Buza Mihálynak,
aki lebonyolította az elnökválasztást. Kasza Roland javasolta Nagy Zoltánt a
HÖK-elnöki tisztségre, akit a testület 8
igen, 1 tartózkodás, és 2 érvénytelen szavazat mellett elfogadott megválasztott elnöknek. Ezt követően a felügyelő bizottság tagjai, a hallgatói önkormányzatnak
további jó munkát kívánva, elhagyták a
termet. Az ülés második fontos feladata
az alelnökválasztás volt, melynek első lépéseként Nagy Zoltán javasolta Buza
Mihályt általános alelnöknek, akit a testület 10 igen és 1 tartózkodás mellett
megválasztott.
Mindezek után Nagy Zoltán mint újraválasztott elnök, összefoglalva a testület
jövő tanévi munkájának főbb irányvonalait, legfőbb feladatként a juttatási rendszerek átalakítását tűzte ki. E szerint a

minor és speciális képzések hallgatói
képzések hallgatói nem kapnak ösztöndíjat, miután ezek nem fogadhatók el
szakként. Ellenben az úgynevezett kutatószakok, mint például a szociológia,
más elbírálásban részesülnek - ezek
mellé nem lehet ösztöndíjas szakot felvenni, óraszámuk viszont magasabb az
egy szakos átlagnál. Nagy Zoltán javasolta továbbá a HÖK-titkári funkció
felújítását, mely tisztség a HÖK-iroda
zavartalanabb működését lenne hivatott
megoldani, illetve a gazdasági alelnöki
tisztség megszüntetését, mivel az a
Hallgatói Szolgáltató Iroda felállásával
feleslegessé vált.
Az ülés végül az önkormányzati tagok
Hallgató Önkormányzat irodájában folytatódott, ahol az új tagok megismerkedtek a Iroda működésével.
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meg a Sáfrányról."
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itt nem lesz Prága."
Még néhány szó a Szegedi Egyetemről
, Fájó gondolatok, ugye? Hát, nekünk is fáj, hogy a vélemény-, gondolat-, gyülekezés-, szólásszabadságjogát vették el tőlünk."
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„Mozart 1791-ben, harmincöt évesen halt meg. Az összeomlás szélére jutott, kisiklott életű embernek érezte
magát. A sikertelenség érzésével ment el."
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Csodagyermek a konzervatóriumban
„Az, ahogy belépett a koncertpódiumra, művészi magatartása, hihetetlen energiája mindenkit ámulatba
ejtett. "
Ionesco és Hófehérke
„Idén immár harmadszorra rendezték meg a Festival de Theatre Universitaire Francophone, vagyis az
Egyetemisták Nemzetközi Kulturális Fesztiválja."
Nick Hornby: Pop, csajok, satöbbi (Könyvajánló)
„Hát, elismerem. A Zabhegyező óta nem olvastam olyan könyvet, amely ennyire korosztály-feeling regény lett
volna."
Per Olov Enquist: Az udvari orvos látogatása
„Lehet-e, érdemes-e vér nélkül, íróasztal előtt ülve forradalmat kirobbantani? Megoldhatók-e súlyos reformok
békés átmenettel?"
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ETI: tanulmányi osztály a neten
„A rendszer személyes belépéssel a személyhez kapcsolódó információkat mutatja, vagyis a hallgató a saját adatait,
pénzügyeit, leckekönyvét tekintheti meg, csakúgy az oktató a saját óráira bejelentkezett hallgatókat láthatja."
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From: Fakanál Csaba@word.com
To: Mü-helySword.com

In memóriám P e t n györgy
megállt a percmutató
lám, m e g é r t e d
n e m késted le utolsó pillanatod
végre jelen v a g y valahol
a jelennemlétben
el t e l t é l - m ú l t á l
nemsokára jön a bér
nyugodj békében
elég volt a kínon már a rím
J á r d á n y Bence m u n k á j a
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From: Gyuris Gergely@word.com
To: Mű-helyiword.com

Uadászidény
N y á r van.
Már kora reggel
m i n t prédákra
les ránk a nap.
G y a n ú t l a n ébredünk.
S a h o g y villódzva
egyre e m e l k e d i k
e gyilkos k o r o n g ,
majd m e g á l l az é g
e g y kipróbált pontján,
m e g k e z d ő d i k a vadászat.
alkonyatra
elvérzik a világ,
mi, túlélői
a k e g y e t l e n hajszának,
parázsló h o m á l y b a n
v é g ü l hazatérünk,
tántorogva,
akár a sebesült vadak.
(A nyitott ablakok,
v é g i g a véráztatta
utak m e n t é n , holnapra is
kánikulát m o n d a n a k . )
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mirnix@frcemail.hu

Mapparelküldött

45. levél

Dátum: Sun, 27 May 2001 11:51:25 +0200 (CEST)
Feladó: mirnics gyula <mirnix@freemail.lni >
Címzett: Lódi Andrea <
@skizo.hu>
Tárgy: Re: 27
Eódi Andrea <

@skizo.hu> írta:

>

>Akartam, hogy veled legyek. Ezek szerint te nem. Ertem.

Kérlek ne nehezítsd meg. Nem tudom, hogyan tehetnénk ezt úgy, hogy ne kelljen feleslegesen fájdalmat okozni. Hidd el, nem
volt könnyű dönteni. De szerelmes vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy Téged nem szeretlek, de biztosan tudod, milyen az, amikor
olyan igazi, hogy nem tudsz gondolkodni róla. Nem kedves erről levelet írni. ha érdekellek még, úgyis meghallgatsz. Mint régen?
Gyula

Lódi Andrea*

Egy kör mentagormái
Képzeljünk el egy céklát.
Egy nagyfejű, piros, kicsit sáros céklát.
Gondoljunk a céklára olyan erősen,
hogy annak gyomrából piros nedvek
frecskendezzenek
villogva a vadi új fehér kötött pulcsidra.
Indulatból csapjuk a céklát a földhöz.
Remegve nézzük apró részecskéit,
mint az agyvelő rezegnek a földgöröngyökön,
hogy egy végső sikollyal a földre köpjék
maradék folyadékukat
és csendben aszalódni kezdjenek.
Aztán dühösen tapossuk az árva
cékladarabkákat,
cipőnkre csapódjon fel az ázott föld,
a cékla darabkái rettenve repkedjenek tova,
némelyek a cipőnk rácsozatába ragadjanak.
Ragyogva nézzük a cékla bordázatát,
nagy fejének elborzadt darabkáit.
Tömjük a szánkba az összeragadt pépet,
földet és céklát,
erőltessünk öklömnyi földcsomókat és
céklarögöket torkunkba.
Kiguvadt szemekkel és lila arccal kapkodjunk
levegő után.
Tátogva ziháljunk.

Egy mondat a regényemről**
A bátyám és a Sáfrány csörömpölnek az
ajtó előtt, kimegyek, megnézem mit csinálnak: tejesüvegeket raknak ki a Sáfrány hátizsákjából. némelyiknek az alján ott csörög
még egy kis tej, ezt a bátyám a szájához emeli
és kihörpinti, rámnéz és azt mondja, hogy a
Sáfrány lopott egy tehenet és tűzoltókocsin
new york-ba vitte, ahol carl sagan segítségével felboncolták, és - beleszív - ezeket a
tejesüvegeket találták benne, most kimossák
és beváltják a helyi saroküzletben, mert kell
nekik a pénz estére kurvákra meg háromnegyedliteres sörökre, meg aztán akarnak a
zenekarnak is pénzt adni. hogy eljátszák
nekik a kedvenc boban markovics számaikat,
és akkor a Sáfrány majd megint feláll az asztalra és megtapossa a tanácselnök kezét, de a
Sáfránynak ez nem árthat, mert kidobták a
pártból, amikor elitta a községi könyvtárat, de
a Sáfránynak ez nem árthat***, mert eladta a
Krivaját Kenyának, és most a templomban
lakik, a hívek pedig az utcán gyülekeznek és
a Sáfrány vezényletével zsoltárokat énekelnek.
Az előbb lekapcsoltam a tévét, mert hallottam, hogy a Sáfrány meg a bátyám megérkeztek és leeresztették a garázsajtót. Kimentem hozzájuk és néztem, hogyan hajtják be a Sáfrány autóját. A bátyám bizalma-

san hozzám hajolt és közölte, hogy most
jöttek Berlinből, ahol a Sáfrány elkötött egy
gépkocsiparkot, egy emeletes garázst egyszerűen felpakolt egy tankra, és alapostólautóstól elhozta dombosra. De nem férnek
el az autók a Sáfrányéknál, ezért egyet hozzánk is beparkolnak. Akartam mondani,
hogy ez az autó eddig is a Sáfrányé volt, de
bátyám eltűnt a konyhában a Sáfrány után.
Mögöttük mentem és hallgattam, miről beszélnek. Felkapcsolták a tévét és nézték a
híreket. Bemondták, hogy Izraelben lelőtték a rabbit és a merénylőt a helyszínen elfogták. A bátyám erre zordan felkacagott és
a hátamra csapott. Tudod te, hogy mi a múlt
héten Izraelben voltunk? - kérdezte, majd
hozzám hajolt és a fülembe suttogta: a
Sáfrány apja a világháborúban lopott egy
puskát, aztán elásta a kertben, most találtuk
meg és a Sáfrány lelőtte a rabbit, aki régi
ellensége, mert tavalyelőtt egy petárdát
helyezett el a Sáfrány újvidéki lakásának
ajtajában. Ezt azért már én sem hittem el,
mindaddig, amíg nem olvastam a Naplóban, hogy a merénylő második világháborús golyóval követte el tettét.
Nem merek kimenni a szobámból, mert
kint az apám veri a bátyámat. Néha behal-

Gondoljunk nagyapáink ezüstös hajförtjeire,
eres-remegős kezére, ahogy megcélozza a
vécekagylót
és szanaszét frecskolja vizeletét.
Haljunk meg.

* C R O S S F A D E R - áthalványító: lehetővé teszi a kél csatorna közti közvetlen átkeverést. A z A tolópotméter lehúzása és a B tolöpolméter felhúzása
helyeit közvetlenül A-ról B-re lehet átkeverni vele. A c r o s s f a d e n e l u g y a n ú g y lehetséges a f u t ó lemezre a másik csatornáról rövid beléteket
közvetlenül bekeverni (dobfelütés, vokál. e f f e k t u s o k )
** C U T - vágás: a lágy átmenetű keveréssel szemben az adott csatornát hirtelen teljesen kikeverni. Egy adott számból az ilyen m ó d o n lörténo kikev eresnek mindig ritmusban kell történnie, legjobb esetben mindig a a hangsúlyos ütemre.
* * + B A C K S P I N - visszatekerés: az éppen futó lemez rövid és gyors visszaforgatása. D U P L Á Z Á S - ha két e g y f o r m a lemez egyszerre, minimális
eltolódással forog, akkor az ún. flanging-effektus keletkezik. Egy további változata: két e g y f o r m a lemez forog, d e n e m egyszerre, hanem egy vagy
több ütemmel eltolva, ezáltal az adott részek megismétlődnek. Kicsit bonyolultabb: két e g y f o r m a lemezt úgy keverünk egymásra, hogy azok pont
egy negyed ütemmel legyenek eltolva, hogy ezáltal a b a s s z u s d o b is pont egy negyedre j u s s o n .
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latszanak az am ám hisztérikus sikolyai, néha a bátyám kiszalad az utcára de ilyenkor
csakhamar újra csapódik az ajtó, és - a hangokból ítélve - a hajánál fogva húzza be az
apám a bátyámat. Azért van a nagy rumli,
mert tegnap a rendőrök hozták haza a bátyámat, azt mondták, hogy részegen stoppolt. szégyelltem a bátyámat, mert a mi családunkban nagy szégyen részegnek lenni.
Aki kicsit többet ivott, az mindig elrejti a
részegségét a többiek elől. Én is berúgtam
már egyszer, amikor a bátyámékkal elmentünk a Sáfrány anyjához sárszegre. Kitervelték a Sáfrány anyjának legyilkolását, aztán
amikor az távozóban odevetette nekünk,
hogy: Na én megyek sütkérezni!, akkor a
bátyám meg a Sáfrány idegrohamot kaptak.
Kiengedték a Sáfrány óriásschnautzerét az
istálójából, majd erős kolbászt tejfölbe mártogattak, és megdobálták vele a Sáfrány
anyjának a kanapéját. Utána magyarországi
bort vettek elő, én is kaptam egy kávéscsészével, erősen cukrozva. Aztán megittam
még egyet, hirtelen én is ideges lettem,
nagyokat kiáltozva párnákat szagattam.
Aztán kimentünk az udvarra, ahol a Sáfrány
kutyája egy tucat macskát marcangolt.
Összeszedtük a macskákat és a vérző
dögökkel kivonultunk sárszeg korzójára.
Elvonultunk a sokezer sétálgató ember
között és megkoszorúztuk Csáth Géza mellszobrát. Akkor is a remdőrök hoztak haza
minket, de akkor az egész olyan felsőbbrendűnek tünt, olyan kalandízű volt, és
annyira lázadó! És most a bátyám részegen
tántorgott a faluban... Pár perc múlva elcsitult a kinti csatazaj, a bátyám vérző szájjal
huppant be a szobámba. Elfordultam tőle.
Na, ugyan már, mondta, csak nem hiszed el,
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hogy a Sáfrány vagy én képesek lennénk
csak úgy, parasztosan berúgni? Tudd meg,
mondta, hogy a Sáfrányt egy szép albán hercegnő örökösévé fogadta, és így őrá száll a
háromnegyedliteres sörök gyártása, a
Sáfrány pedig elkezdte a háromnegyedliteres viszki gyártását is. A háromnegyedliteres viszkit nem lehet csak úgy vedelni,
mondta a bátyám, az ember megiszik egyet,
aztán a másikat reggelig elszopogatja. Várakozóan nézett rám, nézte, hogy megbocsátottam-e. De számomra nem volt elfogadható az ilyen olcsó mese, főleg azért, mert
csak az ital imádatát éreztem a szavaiból.
Ekkor közelebb ült hozzám és így szólt:
„Elmondom az igazat. Tíz szűz lány
dobált meg minket virággal."
Ez már érdekelt, ugyanis kemény tél volt,
még a tűlevelűek is elhullatták örökzöld
lombozatukat.
„Tegnap este az Ezer Lótuszvirág című
könyvet olvastuk. Mivel csak egy példány
volt belőle, egymás mellé térdeltünk, a
könyvet középre fektettük és együtt olvastuk. Aztán rájöttünk, hogy ez magasabbrendű könyv, ezért egymással szemben lótuszülésben helyezkedtünk el, a könyvet középre tettük, és úgy olvastuk, hogy tíz percig én
láttam fejtetővel a betűket, tíz percig a Sáfrány. Amikor elolvastuk, az pedig egy
egész éjszakába telt, lelkünk megtelt tisztasággal, fehérséggel és jósággal. Kimentünk az udvarra, a holdfény átölelt ezüstös
karjaival, a hópáncélt tulipánok, rozmaringok és liliomok törték át, tíz szűz lány táncolt le a szivárvány ívén, és virágokkal borítottak be bennünket. Amikor a Sáfrány ezt
meglátta, könnyekre fakadt és térdre esett
az Úr hatalma előtt."

A bátyám csillogó szemekkel nézett rám,
és én már nem is haragudtam rá.
Egyszer aztán a bátyám meg a Sáfrány
eltűntek. Abban az időben a Sáfrány katona, a bátyám buddhista szerzetes volt. Néhány falumbéli látta őket vasárnap hajnalban a diszkóban garázdálkodni, de ezek a
szemtanúk vasárnap reggelre az egészségház detoxikálójában kötöttek ki, a rendőrség nem is vette figyelembe a nyilatkozatukat. Én bezzeg minden nyomot végigjártam. A szálak a dolicephal fejalkatú kémiatanárnőhöz, Táncos Kunigundához vezettek. Ez a nő egy íróval élt egy Krivaj-party
házban, a biztosító átveréséből éltek. Vasárnap hajnalban a kémiatanárnő az utcánkban
sétálgatott, holdkórost mímelve, emiatt
kapta a biztosítótól a havi járulékát. Kérdéseimre eszébe jutott, hogy vasárnap hajnalban egy katonai teherautót látott parkolni a
házunk előtt. Keresnem kellett hát valakit,
aki tud a teherautóról, kifüggesztettem egy
plakátot az öreg Drugics saroküzletében,
amin megkértem a falu lakosságát, hogy
értesítsenek, ha esetleg láttak egy katonai
teherautót vasárnap hajnalban. Egy láda háromnegyedliteres sört tűztem ki a nyomravezető jutalmául, ezért aztán meg kellen
birkóznom a helyi hobókkal, de a sok lúd
között végül megleltem a disznót. A mistyx
szálló pincérnője jelentkezett nálam.
Vasárnap hajnalban, vallotta, fél négy
körül kezdtem a záráshoz készélüdni. Kidobtam a bárból a buterer petit, felébresztettem a recepciósbácsit és kihajtottam a
tankomat a parkolóba. Egyszercsak egy katonai teherautó állt meg meg a parkoló másik végében. A sofőr helybeli lehetett, mert
ügyesen kikerülte az állandó jelleggel ott
heverő buterer petit. A kamionból két ismeretlen férfi szállt ki szédelegve. Elég cigányosan néztek ki, az egyiknek szép bajsza
volt. Mindketten a bár bejáratához léptek,
csüggedten nézték a „zárva" táblát. Nagyon
megsajnáltam őket, különösen a bajszost,
olyan sápadt volt. Odamentem hozzájuk és
megkérdeztem, mit szeretnének. A bajuszos beszélni kezdett, valamilyen ismeretlen
nyelven, amiből még a kötőszókat sem ismerem. Kihívtam hát a néma nőt, mert ő
aztán minden nyelven ért. Most is egykettőre szót értett az ismeretlenekkel, bár azok
nem óhajtották követni a piroslámpás
szobába. Mindenesetre azt megtudtam,
hogy két láda háromnegyedliteres sört
akarnak. Mikor kiszolgáltam őket, olyan
hálás szemekkel néztek rám, hogy letelepedtem melléjük egy háromnegyedliteres-
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re. Mire befejeztük a láda kiürítését, a kamion eltűnt.
A pincérnő vallomása kétségtelenül sokat segített, de az eltűnt teherautónak most
már végképp nem tudtam nyomára akadni.
Ki akartam kérdezni a néma nőt is, de ő
nem volt hajlandó szóba állni velem.
Azon a napon, amikor az anyám kiöregedett szeretője húsz év után először megszólalt, végre hírt kaptam a bátyámról meg a
Sáfrányról. Akkor már nem emlegettük
őket, ha véletlenül szóba kerültek, valamilyen furcsa szégyenérzettel hallgattunk el,
soha nem ejtettük ki a két nevet, valamiféle
mítosszal öveztük őket. Azon az estén a
tévé előtt ültem és keserűsót rágcsáltam,
szokásommá vált ez a bátyámék eltűnése
óta. A dombosi csődörök és sárszegi nótáriusok játszottak. Izgalmas mérkőzés volt, legalábbis fair, a bíró részeg volt, és mindkét
csapat egyforma intenzitással csalt. A félidőben szokás szerint unalmas, tízperces intermezzo, valószínűleg azért, hogy a nézők
nyugodtan mehessenek vécére. Nekem a
keserűsó miatt nem volt szükségem vécére,
így unottan bámultam a flagellánsokról, önostorozó papokról mesélő kisfdmet. Egyszercsak megakadt a keserűsó a torkomon:
a papok sorában a bátyám meg a Sáfrány is
ott meneteknek. Fáradtak, ismerem a bátyám arckifejezését még gödörásó korszakunkból, de azért gépiesen a fejeföléemeli
a bőrkorbácsot és felnyögve a saját hátára
sújt. Kérges a talpuk, ajkuk cserepes, lihegnek és foszlik a bőrük, de a szemükben túlvilági fény csillog, a végtelen boldogság és
nyugalom fénye.
Egyszer aztán a bátyám meg a Sáfrány
eltűntek.* Az is megtörtént egyszer, hogy a
Sáfrány berukkolt. A bátyám állandó társa,
a kertvárosi bohém gyerek elment katonának, szolgálni a hazáját! A bátyám teljesen
tönkrement a hír hallatán, két hétig csak keserűsót volt hajlandó enni és hihetetlen
mennyiségű háromnegyedliteres sört ivott.
Aztán egy vasárnap reggelen (mi épp a Liza
nevű gólya és a Paul nevű béka szerelmének történetét néztük) a bátyám határozottan kinyitotta a szobája ajtaját és elszavalt
nekünk egy Patkány verset:
Nekem Ti A Művészetről Ne Ugassatok
Az Hogy Mi Az Igazából Ti Nem Tudjátok
Aszt Hiszitek Az Amit A Tévében Láttok
Komparás Buzik A Kurva Anyátok

-
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Ne Gyertek El Mert Sokan Leszünk
Ne Gyertek El Mert Agyonverünk
Ne Gyertek El Mert Nem Juttok Haza
Ez A Művészet Nem A Derrida
Keményen ránknézett (csak ekkor vettük észre, hogy teljesen kopasz) és elhagyta a házat. Anyám rá se hederített, a javítóintézet gondozói nyaralni mentek, én pedig letörtem, mint a bili füle. Végtelenül
unalmas az életem nélkülük. Néha hazajöttek, olyan is volt, hogy egyszerre mindketten, de ilyenkor sem mentünk kocsmázni, egész este beszélgettek. Aztán egyszer csak eltűntek. Ez már akkor volt, amikor a dolgok kezdtek visszatérni a normális medrükbe, azaz a bátyámék időnként
háromnegyedliterest bontottak és verseket
írtak. Megígérték nekem, hogy vasárnap
pecázni megyünk, de vasárnap se hírük, se
hamvuk nem volt. Először senki sem idegeskedett, gondolták, valahol részegen fetrengenek, vagy másnapossággal gyötrődnek. Közben ők jó gyorsan elhagyták
dombos határait a Sáfrány kamionján. A
Sáfrány kamionja elég jó karban volt,
igaz, hogy az ajtói nem záródtak, füstölgött az egész masina, és mindez semmi az
iszonyú csörgéshez és zörömpöléshez,
mellyel e gép működött. Jó gép. Három
stopposra figyeltek fel, három férfi állt az
új út mellett, felemelt hüvelykujjal. A Sáfrány természetesen a stopposok mellé kanyarodott és szélesre tárta előttük az ajtót.
A bátyám beljebb húzódott, a Sáfrány alig
tudott hozzáférni a váltóhoz. A bátyám

* T R A N S F O R M I N G - átalakítás: a f u t ó l e m e z ritmikus, slaccato-szerű m e g s z a k í t á s a , a m e l y lehetővé teszi az adott d a r a b e g y e s e l e m e i n e k
elszigetelését, ezáltal m á s e l e m e k e t ő s kiemelését. T ö b b f é l e k é p p e n m e g o l d h a t ó : v a g y az á t k e v e r ő v e l . v a g y a k e v e r ő p u l t o n k ü l ö n erre a célra
l e v ő t r a n s f o r m feliratú n y o m ó g o m b b a l , v a g y p e d i g a keverőpult adott csatorna b e m e n e t é n e k b i l l e n t y ű k a p c s o l ó j á v a l .

mellé ült a három férfi, a következő sorrendben: rögtön mellette egy jóvágású,
bajszos fiatalember ült. Gábriel Garcia
Márqueznek hívták, jelenleg újságíróskodott a háborús, lázadó dombosi tájon. Mellette egy nagyon intelligens nézésű fiatalember foglalt helyet, valami Mario Vargas. nem értettem pontosan a zaj miatt. A
párizsi rádió riportereként került dombosra. A harmadik fiatalmeber egyszerűen El
Diós néven mutatkozott be. Leplezetlen
fölénnyel nézett társaira, sőt még a bátyámra és a Sáfrányra is. Kiderült, hogy
mindhárman írók, vezetőjüknek és egyben
a legtehetségesebbnek és legreménytelibnek az El Diós nevűt ismerték el. A Sáfrány megpróbált beszélgetést kezdeményezni, de El Diós elzárkózott ez elől, és ha nem is szavakkal - megtiltotta társainak is. A Sáfrány, forróvérű kiskatona lévén, ezen persze jócskán feldühödött és az
első kanyarban kicsit erősebben rántotta
meg a kormányt, akamion félrecsúszott, a
rozoga ajtók kivágódtak. El Diós merész
ívben az útmenti parlagra repült és szörnyethalt. A másik két fiatalember rémülten
hajolt ki a robogó teherautóból, de a
Sáfrány csak legyintett, mondván, már
úgyis késő. A két fiatal író magába roskadt, gyászolták a barátjukat. A bátyám
megpróbálta őket vigasztalni, érdekes történeteket mesélt dombos népi hagyományából. Egy vörös hajű lány legendájával
kezdte. Ez a lány egy kolostorban halt
meg, ahová azért került, mert az egyház
szerint belészállt az ördög. De a Sáfrány
nagyanyja, Buendics Orsolya tudni vélte,
hogy a lányt egy veszett kutya marta meg
a bokáján, és a szerelembe, egy pap után
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való epekedeslv halt bele. A két író szeméből eltűntek a könnyek, de nem tünt el
a mérhetetlen bánat. A bátyám tovább mesélt. Vikári Angéla történetét mondta el,
akit teherbe ejtett a pap. Házassága napján
a férje kénytelen volt visszavinni a szülői
házba, mert Vikári Angéla már nem volt
szűz. A Vikári fivérek, Angéla bátyjai, kihirdették a férjen elvégzendő bosszút, abban reménykedve, hogy a férj tudomást
szerez erről és elmenekül, de nem volt
senki, aki megállította volna őket, így
maguk is meglepetten mártották a jeges

kést a szaros belekbe. Aztán mesélt a bátyám az anyja első szerelmének apjáról, a
magányos ezredesről, és mesélt a dombosi
szabadságharcról, a nagyapja nemzetségének hányattatásairól, dombos nagy járványairól, a felejtőkórról és a vándorcigányokról. Amikor végre dombosra értek, a
két író révületbe esett a bátyám meséitől,
szédelegve szálltak ki a kamionból és leroskadtak a parkoló kövére. A bátyám és a
Sáfrány még látták, hogy bevonulnak a
pincérnővel a bárba, aztán menniük kellett
tovább. Domboson még ma sem tudják,

hol járnak, mi művelnek, de egy legenda
kapott szárnyra: miután Táncos Kunigundát elütötte egy kerékpáros éjjeli
sétája közben és a mistyx szálló
pincérnője egymás után három fejetlen
gyermeket hozott világra, domboson azt
beszélik, hogy szerencsétlenséget hordoz
magával az a teherautó, s a dombosiak
eltakarják a szemüket, ha katonai
teherautót látnak. Ez vezette aztán romlásba a Dombosi Monarchiát, de sokkal
később történt, amikor kitört a dombosi
lázadás.

From: Hámori R0bert@ward.com
To: Mű-hely@word.com

Csömöri Degecen
[ t r á g á r népszerűtlen mese]
A súlytalanság egészen lassan jött.
Csömöri éppen kockacukrot dobott Szar
a lé cégjelzéses neszkávéjában, és elgondolkodva kevergette kiskanállal. Többek között azon törte a fejét, mivégre él
az ember a földön, meg hogy meddig és
addig is miből. Csömöri egyébként nem
volt filozófus. Csömöri depressziós volt,
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a háziorvosa szerint legalábbis, aki kis
fehér tablettákat írt fel neki, hogy a
kockacukrok nem merülnek alá, hanem
a csésze pereme alatt időnyerés céljából
rágyújtott egy Szopjá' ne márkájú cigarettára. A kockák ezalatt lassan barnára
szívták magukat, és végre süllyedni
kezdtek, olvadozva. Csömöri megkönynyebbülten sóhajtott egyet, és a kávéval
leült az ablak előtti hokedlire.
Gazos kertre nyílt a kilátás, távolabb
a szomszéd tanyával, ahol szokásához
híven, elnyűhetetlenül kapált az öreg.
Csömöri nézte egy darabig. A világot a
buta és szorgalmas emberek, tették
olyanná, amilyen, gondolta és elnyomta
a csikket. Felállt, tartóskenyeret vett ki
a kredencből, bekapcsolta a kenyérpirítót visszaült a helyére. Egy perc múlva
a masina nagy csattanással lőtte ki magából a kenyérszeleteket, majdnem a
plafonig, ahol akár valami légiparádét
mutatnának be, mindkettő a lapjára fordult és röppályája ívét elhagyva, siklórepüléssel landolt a megdermedt Csömöri orra előtt. Egy darabig csak bámult rájuk, száját rágva. Úgy látszik gondolta - tévedésből lájtkenyeret vettem, ha van lájtcigi, lájtkóla, lájtcsoki,

akkor miért ne lehetne ez is. Lehet,
hogy azalatt, míg aludtam, végigment a
világon egy nagy lájtoskocsi. Szinte
látta is maga előtt: tompított fényszórókkal, lépésben haladva a házak között, sziszegve permetez a nagy sárga
böhöm, míg gyanútlan horkolás kánonja száll felé messziről. Megrázta a fejét,
tétován fölemelete az egyik pirítóst,
megforgatta, de semmi rendkívülit nem
talált rajta. Mindkét oldala egyenletesen barnára sült.
Enyhe idegesség motoszkált a gyomrában. Ideje bevenni a tablettát, tűnődött, de nem tudta elszánni magát a cselekvésre. Csak nézte a pirítósokat, míg
ki nem hűltek. Teljesen elment az étvágya. Pedig azért vette bérbe ezt a tanyát, itt a világ végén, hátha a jó vidéki
levegő meghozza az életkedvét. Egyedül az javított valamelyest a hangulatán, hogy az ablakon kitekintve látta,
hogy viharfelhők gyűlnek az égen. A
szorgosan kapáló öreg a szomszédban
pont takarásban állt egy terebélyes
nyárfa miatt, és Csömöri szája hangtalan mozgásra nyílt, ahogy magában számolni kezdett: a kukoricástól a veteményesig jó harmincöt méter, onnan a
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legrövidebb úton haladva a ház felé, az
is megvan legalább huszonöt, plusz
még a kitérő a szerszámoskamra felé
hozzáad kábé hatot. Feltéve, hogy hirtelen kezd el zuhogni, kombinálva az
öreg vélhető ízületi bántalmaival, amelyek meggátolják a sprintelésben, szóval mindent egybevetve jó kis bőrig
ázásra volt kilátás, még távolabbi szövődmény esete sem kizárt. Csömöri
drukkolt. Váratlan szélroham rázta meg
a fákat, bedobva a kerítés fölött a szomszéd öreg elhízott tacskóját. A kutya
mérgesen vakkantott kettőt Csömöri
felé, aztán eliszkolt az ablaka alatt.
Csömörit a telefon csörgése térítette
magához. Az is időbe telt, amíg összeszedte magát annyira, hogy fel tudjon
állni; furcsán könnyűnek érezte a lábait.
Lázas lehetek, gondolta, mialatt a kagylóért nyúlt, és eleinte föl sem fogta,
hogy régi ismerőse Fasztud Jaki beszél
hozzá a vonal másik végéről.
- na mi újság Degecen? - kedélyeskedett Jaki.
- Vihar lesz - merengett Csömöri.
- Ugyan, csak te látod ilyen borús színben a világot. Itt például süt a nap.
Gondolj erre.
- Ez nem az én napom - csóválta a fejét
Csömöri. - Tulajdonképpen miért hívtál fel?
-Csak - felelte Jaki. - Unatkoztam. Meg
hátha örülsz neki.
- Annak, hogy unatkozol? Várj csak
Jaki, mondok neked valami érdekeset.
Láttál te már repülő kutyát? Mert éppen
az ablakom előtt szállt el egy az előbb.
- Repülő kutyát? Haha, Csömöri, ez jó;
ez nagyon jó, hallod... most találtad ki
vagy hallottad, és a poén még hátravan?
-Mondom, hogy most történt - közölte
ingerülten Csömöri. - Te semmi furcsát
nem tapasztalsz magad körül?
- Most, hogy mondod... abszolúte semmit. Ez a legfurcsább benne. Ilyen semmit én még sohasem pipáltam!
- De komolyan beszélek - erősködött
Csömöri.
-Hallom. Komolyan. Ha nem beszélnél, akkor nem hallanám, úgyhogy nyugodtan elhiheted nekem.
- Jaki ne szórakozz velem.
- Miért ne? Mondtam, hogy unatkozom. Ilyenkor csak kettőt tehet az
ember: szórakozik vagy depressziós
lesz. Ne szívd mellre, Csömöri! Az
életet könnyedén kell venni, tékit ízi!
Csömöri kinézett az ablakon. A
szomszéd felneszelt a székbe, eldobta a

kapát és futásnak eredt a ház felé, jó
három- négyméteres szökellésekkel pillanatok alatt célhoz is ért. De nem sikerült a lendültét időben lefékeznie, így
túlszaladt a bejárati ajtón, és egy gyönyörű nyújtott lábbal végrehajtott hármasugrással bevetődött a disznóólba. A
malacok visítva menekültek ki a lengőajtón, mögöttük egy kétmázsás koca
úgy emelgette a csülkeit, akár egy balerina, és elégedett röfögéssel kánkánt
lejtett a virágágyásban.
- Könnyedén? - hörgött Csömöri a
telefonba, másik kezével hiába törölgette verejtékező homlokát. - Amikor a
szomszéd kertben disznók táncolnak a
virágok között?
- Vegyél példát róluk - javasolta Jaki.
Bár úgyis hiába mondom, ahhoz te túlságosan el vagy szállva magadtól.
Csömöri elvesztette a fejét. Először a
telefont vágta bele a tálalószekrény
üvegébe, azután a tálalószekrényt a
vaslábakon álló, békebeli fürdőkádba,
és csak azt kiemelve a helyéből, mikor
néhányszor megforgatta a feje fölött,
hirtelenjében nem tudván, hogy mihez
vághatná hozzá, ami még egyben van,
nyilallt bele a felismerés, hogy valami
nincs rendjén.
- Az a rohadt gyógyszer! - ordított fel
Csömöri, ledobva a fürdőkádat. A nyomorult doktor egy szót sem szólt a mellékhatásokról, rugdalta tovább, de a lábába hasító fájdalomtól megrettent.
Nyilván rohamom van, gondolta, ahogy
szemügyre vette a romokat maga körül.
Csak nehogy a végén még kárt tegyek
magamban.

Remegő kézzel spárgát rángatott elő a
kredencfiókból, nem vesződött késsel,
kezében a spulnival kirohant a kertbe,
útközben párszor majdnem feldöntötték
az egyre erősebb szélrohamok. Talált
egy kiszáradt, vastag törzsű fát, gyorsan
leült a tövébe, átkulcsolta a lábaival és a
bokáira hurkot vetett. Jó szorosra húzta,
aztán a csuklóit kötözte oda, azok mellé.
Addigra már folyamatosan zengett
fölötte az ég. Csömöri fölemelte az arcát, kicsit hunyorgott a szemébe vágó
esőcseppektől, de aztán meglepetésében
tágra nyitotta rögtön. Mert repült fölötte
ágyterítő, villanyrezsó, rotációs kapa,
stelázsi, disznók és mi még. Azt hiszem,
minden kétséget kizáróan megbolondultam, gondolta Csömöri, és ettől váratlanul megszállta a nyugalom. Mi több: jókedve lett. Ha előrelátóan nem kötözte
volna ki magát, még talán táncra is perdül. Mikor a szomszéd ügyefogyottan
kalimpáló végtagokkal, tetőtől talpig
belepve disznószarral elvitorlázott fölötte, integetni akart neki, csak hát nem
tudott a zsineg miatt.
- Lailáha illaláhu! - rikkantotta oda
Csömöri, és teli torokból, harsogva nevetett. A szél elfújt mindent, ami csak
mozdítható, és Csömöriről mintha mázsás súly szakadt volna le. Hatalmas
villám dörrenése rázkódtatta meg a földet, eszébe juttatva egy gyerekkori hittanórán elhangzott mondatot: legyen
nektek a ti hitetek szerint. De hogy honnan van: János ez? Pál ez? Vagy Márk
ez? Nem tudta megmondani. És még ha
tudja is a helyes választ, már annak se
lett volna semmi súlya.
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D tömegtermelés csődje
FI LE M Á T É

őszintén szólva, a cím némileg félrevezető. Egy ilyen kategorikus, a totális leleplezés ígéretét sugalló kijelentés leginkább
alcímmel együtt lenne hatásos, mondjuk
„a tömegtermelés csődje, avagy hogyan
mentsük meg a világot a pusztulástól".
Bizonyára sokakat érdekelne a téma,
hiszen még a leginkább antipolitikus lényeknek is be kell látniuk, hogy a „világ
pusztulásának" rémségét jobb mihamarabb, lehetőleg végérvényesen elkerülni,
akár a tömegtermelés bizonyos reformjai
által is. Magyarországon pedig, ahol a legújabb kutatási eredmények szerint, az ezer
főre jutó próféták száma meghaladta Izrael
ószövetségi népének eddigi rekordját is,
nem lenne meglepő, hogy egy egyetemi
diáklap oldalain látna napvilágot ez a forradalmian új látásmód. Végső soron ez a
wittenbergi katedrális kapujánál mégiscsak elegánsabb publikációs forma.
Nem vitatom, hogy a totális leleplezés
végső soron mesteribb forma, s azt sem,
hogy a próféták hazájában, ahol az eszmék
a vasárnapi húslevessel egyenlő szintre
fejlődtek, hatásos nyelvezet. Ám az élet a
maga hétköznapiságában sokszor megfeledkezik a nagy emberek nagyszerű gondolatairól, s csöndesen továbbcammog,
miközben a fennt említett gondolati teljesítmények jövendölése szerint a teljes
pusztulásba kellett volna rohanjon.
A tömegtermelést azonban kritizálom.
Egyszerűen, az igazság igénye nélkül,
csak úgy, mert a saját hülyeségünk helyett
jobb mákokat szidni, sőt a személyeskedést elkerülendő, valami mindenki felett
állót, mondjuk a tömegtermelést. Okom
van rá. Munkaóráim sokasága veszett oda
ennek a mindent egységesítő, embertelen,
a „lelki" gazdagságot semmibevevő félelmetes gépezetnek az oltárán.
Este volt, „lágyan takaró". A tiszaparti
kiskocsmában javában folyt az élet. Nem
kanonizált próféták egymást túlkiabálva
hirdették, hogy közel vagyon a jó világ
vége, a parlament előtt a gonosz legújabb
műve, a minden eddigi eredményt sárbatipró „bortörvény". Hiába tagadnám, persze a magam keresztény szemszögéből tekintve, szigorúan mély vallási meggyőző-

désből, és nem anyagi megfontolásból
(mint azt a marxistak tették) elítéltem,
hogy Krisztus vérének italát holmi ninivei
hatalmak befolyásuk alá vonhassák. így,
akarva-akaratlanul magam is prófétává
süllyedtem, s a zárórának nevezett, szintén mindenféle erkölcsi alapot nélkülöző
intézmény beköszöntével, szaktársaimnak
társaságában utosó cseppeit ízlelgettük a
kocsmáros szerint már „sohasemleszilyenfinomborom"-jának. A biztos vég tudatában nyugodtan koccintottunk. S bár
semmi kétségünk nem volt felőle, hogy
ami következik, az senkinek sem lesz jó,
kivált nekünk, igazhitűeknek nem, de a
bizonyosság, hogy mindezt mi előre megmondtuk, mégiscsak nyugalommal töltött
el bennünket.
„Az igazi veszély azonban kiszámíthatatlan, s onnan támad, ahonnan azt nem is várná az ember, ettől lesz veszélyes". Ehhez
tudni kell, hogy a jó idő beköszöntével én is,
mint sok szaktársam is, inkább biciklivel
járok. Aznap mégis gyalog mentem. Pontosabban vittem a biciklit is, csakhát ezen a
„fényességes estén" nem én ültem a nyeregben, hanem amaz a vállamon. Merthogy,
mikor a zárat nyiddogálni próbáltam, az talán első jeleként a trombiták hamarosan történő „bortörvény" általi fuvásának, pestiesen szólva a Tisza-parton bekrepált. így
ezen a már tudvalevőleg fényességes estén,
keserves erőlködéssel cipeltem hazáig azt a
... (itt olyan szavak hangoztak el, melyek
közlése épp magát a közt sértené).
Három napig látni sem akartam azt a
dogot. Közben elfogadtak a „törvényt".
Beszereztem minden szükséges eszközt,
hogy hozzájussak a biciklimhez: fémfűrész, konyhai evőeszközök, bányászkalapács. Ereztem magamban annyi elszántságot. hogy akár a frigyládát is kinyithattam
volna. Higgadtan láttam munkához, azaz
vettem egy sört is. Ahogy így nézegettem
ezt a „vasparipát", hát látom, valaki titokban beolajozta a láncot. Elképzeltem,
ahogy ez a valaki egy olajos dobozzal a
kezében járja a várost. Ez nem volt valószínű, de az sem, hogy a fogaskerék maga
kezdett volna olajkiválasztásba, ez ugyanis
egyet jelentene a motorisztikus rémálom
megvalósulásával, mikor is a robotok életre kelnek. Na ezt ugyan nem ez a roncs-

derbim fogja elkezdeni. Végül feladtam.
Nem beszélve arról, hogy pusztán gondolati síkon meg senkinek sem sikerült zárat
felnyitnia.
Munkához láttam. Kalapács üt, munkásököl szorít, fűrész hasít, konyhakés ferdén
be, törik, feszül az anyag. Az alkotó ember,
a minden lében kanál, lám ha nem megy az
egyetem, a műszerész szakmában meg
mindig keresnek embereket. Két órás
megfeszített küzdelem után egy utolsó
lendülettel rávágok a bal hüvelykujjamra.
Ez nemileg visszaveti a lelkesedést, de a
közeli pozitív végkifejlet reménye nem
engedi, hogy kaméleoni gyorsasággal lilára
váltó egyetlen testrészem az egész, ügy sikerének buktatójává váljék. Újabb ütés, ezúttal a megfelelő erővel, a megfelelő helyen,
a megfelelő időben, a megfelelő szögben.
A zár páni félelemmel ugrik ki helyéről, be
a sűrű bokrok köze, hogy ott egye mar meg
az a fészkes fekete fene, irgumburgum!
A siker mindig rövid életű, sőt viszonylagos, önmagában nem is értékelhető. így
a zár sikeres felfeszítését nem vonatkoztathatjuk el az őt tartalmazó bicikli valós testétől, ami nem volt azonos azzal amivel a
„törvény" előtti időkben arra a bizonyos
tiszaparti kiskocsmába tekertem. Csak hasonló. A hirtelen bevillanó értelem megmagyarázta az olajat is, sőt ahogy jobban
megnéztem bizony a gangok száma sem
stimmölt (pestiesen szólva). Eszerint az én
biciklim továbbra is abban a helyzetben
várja a világvéget, ahogy én a "törvény"
előtti idők egy fentebb részleteiben is tárgyalt „fényességes estejen", a kocsma
falának támasztottam. A formális logika
kérlelhetetlen igazsága ezúttal nem mondott csődöt. Ott állt bizony, senkitől sem
háborgatva.
Tömegbor és tömegbicikli. Mert sem
annak nem örülök, hogy ugyanazt a kezelt
bort ihatom minden helyen és minden időben, sem annak, hogy a biciklim oly hasonló szaktársaiméhoz. Ennek meg kell
változnia. De addig is míg a társadalmi
fejlődés meghaladja a tömeges uniformizálás fokát és újra egyénre szabott külsőt kölcsönöz minden tárgynak, volna egy
szerény javaslatom: egyenbicikliknek legyen egyen a zára is, így az indivídum
nem szenved „munkaórapazarlást".
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Rizses lecsó
ENGÉ

Múltkor elhatároztam, hogy rizses lecsót
fogok főzni. Elképzeltem, hogy néz ki a
rizses lecsó. Szerintem úgy, hogy van a lecsó, benne lecsókolbásszal, meg a rizzsel.
Elmentem tehát lecsót vásárolni, meg lecsókolbászt is. Rizs az volt a kedvesem
szobájában, nekem meg volt kulcsom a
kedvesem szobájához, ezért erre nem volt
gondom. Örültem is, mert így olcsón
megúszhattam a szombati ebédet, és ha
még ügyesen is csinálom a dolgokat - gondoltam - vacsorára is marad. A lecsót és a
lecsókolbászt egy kollégiumhoz közeli kis
boltban kellett megvásárolnom, mivel a
kollégium büféje szombat lévén zárva tartott. A lecsókonzerv százöt forint volt, lecsókolbászból pedig tíz dekát vettem, ami
úgy hatvan lehetett, már nem emlékszem
pontosan.
Visszamentem a kollégiumba, előkészítettem a főzéshez szükséges virágmintás
lábast, a virágminta nélküli fakanalat, és a
hozzávalókat (lecsó, lecsókolbász, rizs). A
lecsókolbászt felkarikáztam, mivel azonban nem voltam túl ügyes, meg igaz, ami
igaz, siettem is, mert minél hamarabb túl
akartam lenni a főzésen mivel máig hiszem, hogy egy rizses lecsó elkészítése
nem ér többet fél, na jó egy óránál, szóval
a lecsókolbász-karikák mérete igen eltért
egymástól: volt vastag és volt vékony karika is a vágódeszkán heverő kupacban.
Mikor a lecsót kiöntöttem a befőttesüvegből a lábasba, láttam hogy a minősége nem
az igazi: a konzervben voltak rothadásnak
indult paprikadarabok szép számmal. Nem
dobtam azonban ki, mert ilyenkor úgy
okoskodom, hogy végülis a dolgot boltban
vettem, tehát ha valami bajom lenne, netán
meghalnék, akkor megtalálhatók a
felelősök, tehát sem a rossz minőségű
ételek előállítói sem forgalmazói nem
akarhatják vesztemet, hiszen börtönben végezné valamelyikük. Az étel minősége
tehát lehet rossz valamennyire, annyira
azonban nem, hogy beledögöljek...
De talán egy kicsit elkalandoztam fő
témámtól, a rizses lecsótól. Kiöntöttem a le-

Ez itt egy új sorozat első darabja. Az új sorozat címe: Hiperreál. Ebbe a
sorozatba olyan írások fognak kerülni, amelyek azt mutatják be, hogyan is élnek
az egyetemisták.
Most jön az, hogy miért kell ide egy ilyen sorozat. Fő oka az, hogy mint azt
szerkesztőségünk tapasztalta, az egyetemisták tömege várja már remegve, hogy
végre a Bölcső is az ő valódi életükkel, valódi problémáikkal foglalkozzon. Nem
véletlenül kezdtük hát sorozatunkat a rizses lecsó elkészítésének bemutatásával,
hiszen az egyetemisták is szoktak enni - olykor rizses lecsót is.
Ez az új sorozat azonban a Kedves Olvasó számára is lehetőség! Ha van
életének olyan apró, de számottevő mozzanata, amit megosztana velünk, vagy
történt önnel olyan, ami mindenképpen publicitást kíván, ne habozzon, ragadjon
tollat, de izibe! Ha szeptember első hetéig nem érkezik írás az
sztebolcso@freemail.hu e-mail-re, akkor lapunk következő számában, szeptember végén arról írok Önöknek, hogy mennyire rossz is az, hogy az ember vesz
nyárra egy ilyen divatos alteros szandált, hogy ne büdösödjön már be a lába a
cipőbe, és ahelyett hogy a szellőzés miatt nem lenne többé lábszaga, a bííz még
tán rosszabb indulatú, mint az alterszxmddl vásárlása előtt.

csót a virágmintás lábasba, beletettem a kolbászkarikákat, meg a rizst is, mivel azt szerettem volna elérni, hogy a „B" minőségű
rizs - merthogy ilyen volt az én rizsem megdagadván, a lecsóból szívjon magába
nedvességet, hogy ezáltal is finomabb legyen. Kedvesemnek, mielőtt hazament
volna hétvégére, említettem, hogy rizses
lecsót főzök szombaton, mire ő azt mondta,
hogy a rizzsel vigyázzak, le ne égjen a lábas
aljára. Bevallom, először főztem rizst, ezért
ez az információ mindenképpen hasznos
volt számomra. El nem mozdultam a lábas
mellől, kevergettem a rizses lecsót szorgalmasan. Mikor fővésnek indult az elegy, már
előre örültem, mert még negyed óra sem telt
el hogy hozzákezdtem ebédem elkészítéséhez és lám, mindjárt kész. mindjárt ehetek.
Mikor már húsz perce forrt a virágmintás lábas tartalma és kóstolásaim alapján meggyőződhettem róla, hogy a rizs
még mindig kemény, gyanút fogtam: lehet,
hogy valamit rosszul csinálok? Megerősített ebbéli hitemben az is, hogy akkorra
már nagyon gyorsan kellett kavargatnom a
készülő rizses lecsót, mert a - mint már
említettem kemény - rizs egyre gyakrabban ragadt oda a lábas aljára, ahonnan egyre nehezebben sikerült felvakargatnom.
Kezdtem egyre inkább elveszíteni a türel-

mem, mivel már rég túlléptem a rizses lecsó elkészítésének általam elfogadhatónak
tartott és fentebb vázolt fél órás elkészítési
idejét. Ekkor azonban még nem káromkodtam, csupán irigykedve pillogtam arra
a lányra aki mellettem hagymás babot készített - két perc leforgása alatt. Mikor újra
kijött a konyhába, hogy kivegye a fagyasztóból előre behűtött
ásványvizét,
megkérdezte:
- Mit csinálsz?.
- Rizses lecsót. - válaszoltam.
- Benne van a lecsóban a rizs? - kérdezte
kisvártatva.
- Benne - feleltem tömören.
- Akkor miért nem teszed rá a fedőt, úgy
jobban megpuhul, meg meg is dagad!
Ezt a tanácsot megfogadtam. Mivel a
virágmintás lábasnak nem találtam meg a
fedelét, kihoztam egy tányért, amiből még
pénteken sóskát ettem és nem mostam el,
mert űtálok mosogatni, így hosszú ú-val,
hiszen van-e annál undorítóbb dolog, mint
mikor az ember kezére ráragad az elázott
ételmaradék, szóval űtálok mosogatni,
amikor csak tehetem későbbre halasztóm a
dolgot, tudom, hogy a tányér aljára száradt
ételmaradékkal nehezebb dolgom van, de
sohasem - elnézést a szóért - basznám el a
friss jóllakottság érzését egy mosogatással.

Immár másodjára kalandoztam el a rizses belőlük a röhögés, gyorsan becsukták ajtalecsótól. Szóval rátettem a sóskás tányért a jaikat. Én mérgesen bementem a szobába
virágmintás lábasra, és vártam. Egy és az idegesség miatt, valamint azért mert
szörnyű gyanúm azonban támadt, ami már a konyharuhán is átsütött a forróság,
később be is igazolódott.
az asztalhoz csaptam a lábast. Erre némi
zsíros-vörös lé loccsant ki belőle, egyeneLEÉGETT A RIZS!
Mikor ezt láttam, először hagyták el szá- sen a nadrágomra, ami azért volt kümat hangosan olyan szavak, amelyek arra lönösen kellemetlen, mert azt a nadrágot
utaltak, hogy bosszús vagyok: a kurva aznap vettem fel, egy szép tiszta térdanyádat - mondtam. Bevittem az egész - nadrág volt egészen addig a pillanatig, míg
számomra mostmár moslékszámba menő - nem érintkezett a rizses lecsónak nevezett
trutyit a szobába. Miközben a folyosón vit- dologgal. Erre már nem mondtam semmit,
tem fedő nélkül, kíváncsi arcok kukkantot- levetettem a térdnadrágot, ami menthető
tak ki szobáik ajtaján, és kérdezgették, volt még a kajából kiszedtem egy tányérra,
hogy minek van ilyen furcsa szaga. Mivel szórtam rá elég sok borsot, hogy ne
látták kezemben a lábast, amiből mint egy érezzem az égett ízt, és utána próbálva nem
vulkánból tört elő a gőz, tudták, hogy a arra gondolni, hogy elcsesztem az egészet,
választ tőlem várhatják. Megmondtam alsógatyában, merev arccal nekiálltam
nekik, hogy a rizses lecsónak. Aha mond- kanalazni.
ták, és mielőtt ott a folyosón tört volna elő
Nincs poén!
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í) rend kormánya
Humanista tüntetés a Délinél
HÁRI

A Rend Kormánya semmit sem bízott a
véletlenre. Simicskó István főávós már a
múlt héten indulatosan jövendölte meg: itt
nem lesz Prága. Értve ez alatt azt, hogy
Budapesten nem fog összeverődni az egész
káeurópai újbaloldal az anarchistáktól a
trockistákon, zöldeken, humanistákon, emberjogi szervezeteken át a feministákig,
hogy megbirizgálják kissé a világ nagyhatalmú urainak idegeit. Ha Simicskó elvtárs
nem nyitotta volna ki a száját, valószínűleg
most nem lenne miről írnom: a magyar progresszió aktivitása igencsak elmarad nyugati (északi, déli, keleti) társaiétól, ennek
megfelelően a nemzetbiztonságis fővezér
színre lépéséig szó sem volt bármilyen
demonstrációról. Miután azonban az
ÁLLAM akcióba lépett és Simicskó szavai
átültetésre kerültek a gyakorlatba is (a
Prágában járt tüntetők vegzálása nemzetbiztonságilag, az ismert mozgalmárok telefonjainak lehallgatása, íméljeik sasolása, a
július 21-i genovai antiglobi csúcsra röpcédulákat osztogató angolfiatalemberbrutális
összevetése - a „dulakodást a brit férfi
kezdeményezte"... - , a fenyegetőzés és az
„eredmények" propagálása), a hazai moz-

galmak felbőszültek, és amolyan „csakazértis" alapon összeütöttek egy demonstrációt.
A május 29-re tervezett tüntetés eredetileg egy felvonulás lett volna a Déli pályaudvartól a NATO-főmuftik fészkéig, a
Kongresszusi Központ épphogy csak harckocsikkal és föld-föld rakétákkal körül nem
vett épületéig. A sétából statikus demonstráció lett, a Rend Kormánya jobbnak látta,
ha a Déli gödrében maradunk (a feljárók jól
védhetők).
Másfél órával a tüntetés kezdete előtt
érkeztünk a helyszínre. Már a Déli melletti
ligetben szembesülhettünk a HATALOMmal, midőn elhaladtunk vagy húsz fehér
Opel és Lada Niva mellett (azért érdekelne,
mennyit kellene a halandó állampolgárnak
leperkálnia, ha megpróbálna gépkocsijával
egy park gyepére állni...). A rendvédelem
persze nem merült ki e két tucat hatósági
gépjármű legénységében, a két nagy kék
busz, a levegőben közpénzen köröző helikopter és a demonstráció résztvevői között
elvegyülni próbáló inges-zakós-napszemüveges urak, akik morózus arccal szorongatták a kezükbe nyomott szórólapokat,
mind jelezték: a Rend Kormánya ég a
vágytól, hogy rendet tehessen.

Pechükre a Humanista Mozgalom által
bejelentett megmozdulás csak nem akart
jogsértő lenni. A humanista szónokok folyamatosan az erőszakmentességet hangsúlyozták (elvégre ezért jöttünk össze, vagy
mi a szösz?), a szombaton a város elhagyására felszólított (!) Baloldali Front némileg
akadozó szavú aktivistája is csak verbális
attakot intézett az „elvegyülő" nemzetbiztonságisok és paranoid uraik ellen. Tamás
Gáspár Miklós mély cinizmussal alázott
porig Joschka Fischertől Javier Solanán és
Martonyi Jánoson át a szólás- és gyülekezési szabadság alkotmányba fektetett jogán
épp páros lábbal ugráló magyar polgári kormányig, a múlt rendszertől a neoliberalizmusig mindent és mindenkit. A negyed
órás „szabad mikrofon" keretében tíztizenöt lelkes szónok adott hangot NATOellenes véleményének.
A felszólalások előtt, közben és után a
Chumbawamba, a Manu Chao, John
Lennon, valami ír zenét játszó együttes és
néhány számomra is ismeretlen punk-banda muzsikája gondoskodott a hangulatról, a
végén pedig élő gitárszó és néhány táncra
perdült fiatal vezette át a rendezvényt egy
miniatürizált Woodstockba.
A karhatalom meg állt és bután nézett.

Penna

íílég néhány szó a Szegedi Egyetemről
WALTER

Nem is olyan régen, egy kedves barátom,
arra a kérdésre, mit jelent számára a haza.
azt felelte: „ott a hazám, ahol jól érzem magam". Akkor csak azt éreztem, milyen jól is
hangzik ez a kijelentés. Aztán elgondolkodtam, amit talán nem kellett volna, hiszen
egyetemista vagyok, és számomra három
kötelesség van: „Tanulni, tanulni, tanulni!"
Furcsa dolog ez a gondolkodás. Káros, felháborító, mert rémisztő módon az értelmes
agyból káros gondolatokat szül. Olyanokat,
melyek, ha nyilvánosságot kapnak, akár félelmet is kelthetnek magasan megbecsült
pozíciókban. És a félelem Nagy Úr, kellemetlen reakciókat válthat ki Hatalmasokból.
Esetleg első felindulásukban elküldenek valakit, megszüntetnek valamit, soha nem lehet tudni.
Aztán, itt van még a tolerancia. Ahhoz,
hogy jól érezzük magunkat valahol, nem
csupán a szellem szabadsága, azaz a gondolkodás szükséges, hanem a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a másság joga.
Másnak lenni, másban hinni, sérültnek.

betegnek lenni, másként gondolni. Mintha
valahonnan a rendszerváltás időszakából
rémlenének fel ezek a kifejezések. De csak
rémlenek, sajnos, ami elég szomorú, így
tizenkét évvel a pártállam bukása után.
2001. március 7. Ismerősen csengő mondatokat olvasok a Népszabadságban: „egyetem érdekeit jobban szolgáló, méltóbb formájú...", „egyetemünk arculatának nem
megfelelő hangnem...", „a melegek találkozóját hirdető példányokon például a fél város felháborodott". Ezek rövidke, kiemelt
idézetek a megszűnt Szegedi Egyetem című
lapról. Arról a lapról, amely nekünk szólt,
rólunk szólt, társaink szerkesztették, és most
megszűnt, mert hangneme nem volt megfelelő. Miért? Mi a megfelelő? Kérem, tessék nekem elmagyarázni, mi az, ami elvárható egy hallgatók által írt laptól! Azt a
pénzt pedig, amiből támogatták, nem véletlenül utánunk kapták? Akkor meg kérem, ki
is szolgáltat? Szerintem, egy dologról nagyon elfeledkeznek egyesek. Mégpedig arról, hogy az általunk később terjesztett vélemény alapján fognak ide a jövőben jelentkezni hallgatók, és ugyebár azt még a kezdő

is tudja, hogy hallgatók nélkül nincs pénz,
nincs egyetem. Szóval, ki van kiért? Egy
olyan egyetemen, melyen a melegek nem kívánatosak 2001-ben, fölösleges a szociológia-, kommunikáció-, jogász-, pszichiáter-,
pszichológusképzés, nem is beszélve a szociális munkásokról. Milyen szakemberek
lesznek így belőlük, nem is beszélve arról,
hány meleg egyetemista van. Vagy ez csak
egy heteroszexuális felsőbbrendűek által látogatható egyetem? Bár, nem hiszem, hogy
ez tényleges kifogás, vagy ok lett volna. Nekem inkább álcának tűnik. Mintha valamit el
kellene takarítani, hogy a helyére valami
más, valakinek jobban tetsző kerüljön. A
kérdés csak az, hogy kinek kell tetszeni?
Fájó gondolatok, ugye? Hát, nekünk is
fáj, hogy a vélemény-, gondolat-, gyülekezés-, szólásszabadság jogát vették el tőlünk.
És mondok még valamit, ezzel nem csupán
a melegeket sértették meg, hanem, bennünket, azokat a hallgatókat, akik azért jöttünk
ide, hogy tanuljunk, többre vigyük, és szabadon gondolkodjunk, akik hittünk a szellem szabadságában. Csalódtam és szégyellem, hogy ennek részese vagyok.

Rz CHÖK Elnökségének állásfoglalása
a Szegedi Eggetem című lap körül kialakult helyzetről
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Hallgatói Önkormányzata megdöbbenéssel
áll a Szegedi Egyetem című kulturális-közéleti kéthetilappal kapcsolatos történések
előtt.
A lap fennállása során előfordult már 1956-ban, politikai okokból - hogy szüneteltették a megjelenést. A lap jelenlegi szerkesztőségétől kapott információ szerint 2001
febniáijától ismét nem jelenhet meg az újság.
A Szegedi Egyetem mintegy ötven évvel
ezelőtti létrejötte és a hatvanas évekbeli
újjáalakulása óta mindig is a Szegeden tanuló egyetemi hallgatók fóruma volt. 1993tól - amikor a jelenlegi feltételek kialakultak - egyetemi hallgatók írják. szerkesztik,
tördelik, menedzselik és terjesztik. A Szegedi Egyetem bátor, szókimondó és őszinte
hangvétele méltán vívta ki az egyetemi polgárok elismerését. A Szegedi Tudomány-

egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata úgy ítéli meg, hogy a lap, hírek szerinti
megszüntetésének módja egy letűnt kor válságkezelő módszerét idézi.
Ezért úgy véljük: vissza kell állítani a lap
függetlenségét, hogy a sajtószabadság és a
plurális demokrácia a Szegedi Tudományegyetem hagyományaihoz híven továbbra is
érvényesüljön. Követeljük az egyem vezetésétől és az egyes karok dékánjaitól, hogy továbbra is egyetemi hallgatók készítsék az
újságot, és ehhez megkapják a megfelelő erkölcsi és anyagi támogatást Egyúttal szolidaritásukat fejezzük ki a Szegedi Egyetem
szerkesztősége iránt, amelynek tagjai +
szándékaikhoz és lehetőségeikhez mérten mindent megtettek, hogy e nagy múltú lap
szellemiségét hűen képviseljék.
2001. mAjus 21.

LÁ**^—*'*

_

Magiszter

íílozart
ahogy egy szociológus látja
B E L E C BORBÁLA

Mozart 1791-ben, harmincöt évesen
halt meg. Az összeomlás szélére jutott,
kisiklott életű embernek érezte magát. A
sikertelenség érzésével ment el. Elapadt
élni akarásának két forrása: a feleség
szerelme és a bécsi siker. Mindkettőt a
magáénak tudhatt aegy darabig.
Hogyan lehetséges, hogy egy ekkora
alkotó értelmetlennek látta az életét,
hogy elhalt benne az élni akarás.
Mint a legtöbb embernek, neki is állandó megerősítésre, elismerésre volt
szüksége, a halál utáni hírnév nem hozta
lázba. Úgy érezhette, hogy nincs miért
élnie. Kételkedett Constanzéja szerelmét illetően. Valószínűleg Constanze
többre tartotta Mozart tehetségét, mint
személyét. Férje talentumának jelentőségét nem zenéjének megértése alapján
becsülhette fel, hanem e zene sikerének
láttán. A siker elapadásával párhuzamosan Constanze is elbizonytalanodott. A
család is rohamosan szegényedett.
Mozart kielégíthetetlenül vágyott a
szeretetre. Sokszor érezte azt, hogy senki sem szereti. Sosem volt egészen biztos benne, hogy vajon kiérdemelte-e
mások rokonszenvét. Zenéjének nagy
része könyörgés, hízelgés, versengés a
szeretetért.
Két kérdéssel foglalkozunk:
1. Hogyan alakulhatott ki az a helyzet, hogy Mozart értelmetlennek látta
életét, így „lemondott" róla? Ahhoz,
hogy egy embert megértsünk, ismernünk kell a leghőbb vágyait. E vágyak
pedig a tapasztalatok talajában gyökereznek, és a kisgyermekkortól kezdve az
emberi együttélés során alakulnak ki.
Újrajárva Mozart életútját, az őt ért tapasztalatokból próbáljuk meg kibontani
az ok-okozati összefüggéseket.
2. Operálhat-e egy szociológus a
zseni fogalmával? Nem. Mozart példáján keresztül bizonyosodik be, hogy a
rendkívüli alkotóképesség milyen társadalmi körülmények között alakulhat.

alakult ki. A szociológus alapvető szemlélete, hogy az ember életének minden
jellemzőjét erősen meghatározza a társadalmi szerkezetben elfoglalt helyzete.
Először vizsgáljuk meg a kor zenei
életét, amelynek legfőbb jellemzője az,
hogy a polgári réteghez tartozó muzsikusok az udvari társadalomban keresték
helyüket, karrierjüket és megélhetésüket. Mozart sorsa jól szemlélteti milyen
helyzetben voltak azok a polgári csoportok, amelyek bár kívülállóként, de
fügtek az udvari nemesség uralta gazda-

ságtól. A zenét illetően ez az arisztokrata és a polgári kánonok konfliktusának
időszaka. A fejedelmi háztartásokban
nélkülözhetetlenek voltak a muzsikusok, bár ennek a szakmának nem jutott
ki magas presztízs. Alkalmazotti státusszal rendelkeztek, ugyanúgy, mint
például a lakáj, vagy a szakács. A
zenészek függtek az arisztokrácia pártfogásától, így ízlésétől. A nemesség
intézményrendszerén belül kellet pozíciót szereznie annak, aki el akarta tartani családját. Ha karriert akart befutni
egy muzsikus, akkor alacsony pozíciójának megfelelően alkalmazkodnia

kellett az udvari viselkedés és érzésvilág normáihoz. A zenei ízlés dolgában
ugyanúgy, mint öltözködésükben vagy
viselkedésükben.
Mozart apja a salzburgi hercegérsek
zenekarának másodkarmestere volt, tehát az érsek alattvalója. Mindazonáltal
az úr-szolga viszony sokkal személyesebb volt. A szolgát óriási társadalmi
különbség választotta el urától, ám annál kisebb volt közöttük a fizikai, térbeli távolság, ami számtalan interakcióra
ad alkalmat. E tény miatt érhetik
Mozartot pozitív, illetve negatív élmények, sérelmek. így válik intenzívebbé a siker, illetve a sikertelenség. Az interakció révén tudatosul Mozartban,
hogy rendkívüli tehetsége ellenére az
arisztokrácia akkor is csak egy szolgát
lát benne, és például gátlások nélkül
megalázhatja őt.
Míg Mozart apja az udvari zene
ízlésvilágára tanította fiát, a behízelgés
tudományát nem sikerült átadnia neki.
Mozart helyzete különös kettősséggel
bírt: az arisztokráciának alá volt rendelve, de tisztában volt rendkívüli zenei
tehetségének, ami arra jogosította, hogy
többre tartsa magát náluk. Ennek a
kettősségnek nagy jelentősége volt
Mozart emberi fejlődésében. Azonosult
a nemességgel és annak ízlésvilágával,
leghőbb vágya az ő elismerésük volt, és
keserűen tűrte, hogy megalázzák, hogy
úgy kezeljék, mint szolgát, annak ellenére, hogy egyenrangúnak tartotta magát velük. így egyre erősödött az arisztokráciával szembeni ellenszenve. Ő,
aki saját ítélete szerint nem szűnt meg
csodagyereknek lenni, arra kényszerült,
hogy udvarról udvarra járjon, és állásért
könyörögjön. Ez a helyzet Mozartban
lázadást szült a kiszolgáltatottsággal
szemben. Ez a lázadás összefonódott az
apa elleni lázadással is, mert az apa azt
várta el a fiától, hogy az udvari társadalomban fusson be zenészkarriert.
Mozart korában egy muzsikus karrierje
attól függött, hogy sikerül-e elhelyezkednie valamelyik udvarnál. Wolfgang

kitört a szokványos szolgálati függésből, letért a számára kijelölt pályáról,
úgy döntött, hogy felmondja salzburgi
állását. Szabadfoglalkozású művészként
kívánta biztosítani megélhetését, viszont döntése rossz időben született. A
zenei piac és a zenei intézményrendszer
még csak kezdetleges formában létezett,
és még nem terjedt el az a gyakorlat,
hogy a hangversenyeket fizető közönség hallgassa, vagy hogy kiadók zeneszerzők műveit árulják. Mozart érdeklődésének középpontjában az operakomponálás állt, ami hihetetlen költséges volta miatt az udvarokhoz kapcsolódott. Igy Wolfgang nagy kockázatot
vállalt, lépése számunkra nem tűnik racionálisnak. A kor lehetőségei csak a
szolga-művész, és nem a szabadművész pályáját biztosították, de ő
tarthatatlannak érezte helyzetét.
Wolfgang már gyerekfővel - mikor
apjával és nővérével járta Európát belekóstolt a kötöttségek és szolgálati
viszony nélküli, szabadabb életbe. Ez az
állapot meghatározóvá vált számára.
Nem voltak kétségei afelől, hogy felnőttként is rászolgált az elismerésre.
Mozart a bécsi közönséghez fűzte
reményeit. Zenetanítással és koncertezéssel akarta megkeresni kenyerét. Az
osztrák fővárosban néhány évig igen
népszerű volt, akadémiákat és zongoraórákat adott, esténként koncertezett. A
bécsi siker különösen sokat jelentett
Mozartnak, ezért később hatalmas csapásként élte át bukását. A fordulópont a
Figaró lakodalma lehetett, amelynek Mozart által választott témája - az abszolutisztikus hatalom szempontjából
kétes értékűnek tűnt. A bécsi fogyasztók
köre meglehetősen zárt volt, mindenki
mindenkit ismert benne. Ha szárnyra
kapott egy pletyka, a társaság egyszerűen ejtette a zeneszerzőt. A sikertelenség másik oka a bécsi társaságnak az a
tulajdonsága lehetett, hogy rövid idő
elteltével mindig valami újat akartak,
így itt nem sokáig tarthatott egy művész
dicsősége.
Mozart gyermekkorában megtanulta,
hogyan engedje szabadjára fantáziáját.
Ennek ellenére a korízlés keretein belül
alkotott. Akkoriban a művész a társadalmilag fölötte álló közönség ízlése szerint hozta létre művét. Tehát Mozart
nem is lehetett volna „szabad művész",
mert kezét megkötötte a társadalmi

struktúra. Akkor írta legjobb műveit,
amikor valakinek a kedvében akart járni. Létfontosságúnak érezte, hogy eltalálja a közízlést, hogy megfeleljen neki.
Biztos sikert ígérő darabokat akart komponálni, de valószínűleg ez béklyót is
jelentett számára. Mindinkább csak magának, saját igényei szerint, belső parancsra akart írni. De ezt a művész akkori társadalmi helyzete nem engedte
meg, még nem volt az alkotónak hatalma a publikum felett. Akkor akart szabad művész lenni, amikor a lehetőségek
még nem voltak adottak ehhez.

sabb köreivel került kapcsolatba családja révén.
A siker kitöltötte Wolfgang és apja
életét. A fizetség a nagyurak adakozó
kedvétől függött. A többség takarékosabbnak bizonyult, mint ahogy azt az
apa elvárta volna. A csodagyerekség,
mint a hírnév forrása pedig úgy értékelődött le, ahogy a gyermek cseperedett.
Az idős salzburgi hercegérsek a koncertkörutakat és az állandó távollétet
illetően sokáig elnézően bánt Leopold
Mozarttal, az udvar másodkarmesterével. 1772-ben, Mozart tizenöt éves korában, meghalt a hercegérsek, utóda pedig
szigorú rendet vezetett be.

Kellőképpen ismerjük, és nem szorul
részletezésre Mozart pályájának görbéje: a nagy európai uralkodócsaládoknál
Az 1756 és 1777 közötti időt Mozart
dédelgetett csodagyerek volt, húszas- és tanulóéveinek is nevezhetjük. E korszak
harmincas éveiben fáradságos munká- tüzetesebb vizsgálata rácáfol arra a tévval szerzett hírnevet, majd az utolsó eszmére, amit már korábban is említetévei a sikertelenség jegyében teltek.
tünk, miszerint a zseni ott lakozott a
Azt a téveszmét igyekszem megcá- komponistában, függetlenül az őt ért hafolni, hogy a „zseniális tehetség" ön- tásoktól. Azt, hogy a gyermek rendkímagától is beérik, az érés belső folya- vüli érzékenységgel reagált a külvilágmat, és hogy a műalkotások létrejötte ra, hallása mennyire finom volt, csak
független az illető életútjától, mindat- valaminek a következményeként láthattól, amit az emberek között megél, juk. Úgy tűnik, hogy már a gyermek
megtapasztal. Mítosz veszi körül a Mozart is elbizonytalanodott: vajon
zsenit, pedig meg kellene látnunk szeretik-e. Állandó bizonyosságra vágymögötte az embert, akinek egy adottsá- ott, ettől függött, hogy teljesnek éreztega különösen magas szintre van „kife- e életét. Ebből fakadt érzékenysége és
jlesztve": Mozartnál elsősorban a szub- sérülékenysége is. Zenéje kisgyermeklimáció képessége, hogy az emberi fan- korától kezdve hosszú évekig szeretetet
tázia termékeit zenei alkotássá alakítsa és csodálatot váltott ki az emberekben,
át. A zseni nem születik, hanem azzá sőt menedéket is jelentett számára, amiválik, mindez az emberi együttélés füg- kor úgy érezte, hogy nem szeretik. Igy a
gvénye. Mozart esetében a dokumen- zene fontos eszközzé vált Mozart szátumokból kikerekedő kép nem egyez- mára.
tethető össze azzal, amit zseniről gonMozart valószínűleg a három éves
dolunk. Mozart egyszerű lélek volt, gyelehetett, amikor már zongorázni tanult
rekesen viselkedett, csúnyán beszélt, és apjától. Leopold reménye az volt, hogy
őrületesen vágyott a szeretetre.
a fiának majd sikerül az, ami neki nem.
Mozart gyerekma | qimf. |
kora különleges volt.
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gyedik életévében
pillanatok alatt tanult meg komoly zeneműveket, és el is
játszotta azokat. Ötévesen komponált,
hatesztendősen
apjával és nővérével európai koncertkörútra indult.
Egy csapásra a tár*M$4MMU«eil»H«)lj)
sadalom legmaga-

Magiszter

Sokkal többet foglalkozott a gyermekkel, mint ami az idő tájt megszokott
volt. Birtokba vette a gyermeket, húsz
éves koráig szinte állandóan együtt voltak, utaztak. A fiú apja szeme előtt volt
és oltalma alatt állt. Mozart mindent
apai vezetéssel és segítséggel tanult
meg: a zene, nyelvek. Műveltségének
alapelemeit kapta tőle. Leopold Mozart
munkája nélkül Wolfgang nem vált
volna azzá, amivé lett. Anyagilag is sokat várt a fiától, de ehhez hízelegni, hajlongani is kellett. Leopold érezte, hogy
fia társadalmi és anyagi sikere az egyetlen esélye, hogy megszabaduljon szörnyű állásából. így az apa mindig meggyőzte fiát, hogy azt tegye, amit ő
mond. Mozart sikere mindkettőjük életének értelmévé vált.
Azt kell megvizsgálnunk tüzetesebben, hogy milyen összefüggés van
Mozart szocializációja és zenei tehetségének kialakulása, beteljesedése, majd
kiüresedése között.
Az apa kisfiától remélte legmerészebb álmainak megvalósulását. A gyermek szeretetéhsége kapóra jött neki,
Mozart láthatóan örömét lelte az apjától
vett zeneórákban, mert a vele való
foglalkozást a szeretet jelének tekintette. A két ember vágya kölcsönösen
erősítette egymást. A gyermek zenei ter

hetségének megnyilvánulása boldogsággal töltötte el az apát, öröme megmutatkozott a gyermek iránti szeretetben és törődésben. Ez persze Wolfgangot is boldogsággal töltötte el, további
teljesítményekre ösztönözte, amelyekért
aztán még több szeretetet kapott.
Mozart tehetségének kialakulásában
nagy jelentősége volt annak, hogy ő már
a második generációhoz tartozott, hogy
olyan családban nőtt fel, amely erősen
ösztönözte zenei adottsága kibontakoztatását. Valószínűleg már csecsemőkorában hallotta apját hegedülni. Az pedig
biztos, hogy egészen kicsi korától végigülte azokat a zongoraórákat, amelyeket nővére kapott apjuktól. Valószínűleg Mozart legerősebb ösztönzője
kezdetben a testvérek közötti versengés
volt. A kisgyerek úgy próbálta kicsikarni ugyanazt a szeretetet és odafigyelést,
ami a nővérének kijutott, hogy utánozni
kezdte őt. Apjuk örömmel vette Wolfgang szokatlanul korán megmutatkozó
érdeklődését. Ezek után rendszeres zeneórák formájában a kisebbik gyermek
is megkapta ugyanazt a szeretetet és figyelmet. A szigorú tanítás, az alapos
képzés és rendszeres gyakorlatok rendkívüli sebességgel fejlesztették Mozart
zenei érzékét és zenei emlékezetét.
Megismerkedett a kor zenei életével, a

jelentős komponisták szerzeményeivel.
Ebben az időben kevés fiatal részesülhetett ilyen széles körű zenei képzésben, mint ő. Az utazások során szerzett
zenei tapasztalat erősen ösztönözte
kísérletező kedvét.
Mozart nagyon fogékony volt, élete
első napjától zenei ingerek hatottak rá.
Ennek, valamint az apjától kapott,
hosszú évekig tartó és szigorú képzésnek köszönhetően tehetsége a csodagyerek szintjére fejlődött, már kisgyermekkorában hozzáértő zenei szakember
vált belőle.
Ha létezik zsenialitás szocializáció
nélkül, akkor Mozart nem olyan zenét
írt volna, amely teljességgel illeszkedik
a kor zenei stílusába.
Számunkra a legérdekesebb a zseni
mítoszának elutasítása, és a különleges
tehetség megjelenése, kibontakozása
társadalomfüggővé tétele. Ha Mozart
társadalmi környezete nem adja kezébe
a zenei kompetencia megszerzéséhez
szükséges eszközöket, még Mozart sem
lett volna képes zenét komponálni.

FELHASZNÁLT IRODALOM
Elias, Norbert: Mozart. Egy zseni szociológiája. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2000
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Csodagyermeh a konzervatóriumban
ANNUS ANDREA

Nem mindennapi eseménynek lehettünk szem- és fültanúi április 23-án
a SZTE Konzervatórium Hangversenytermében. A Filharmónia Kht.
szervezésében adott koncertet a
Weiner Kamarazenekar, Weninger
Richárd vezényletével. A koncert első
felében J. S. Bach: BWV. 1052. dmoll és W. A. Mozart: KV. 595. B-dúr
zongoraversenyét, a második részben
pedig W. A. Mozart: Egy kis éji zene,
majd Bartók: Román népi táncok
című műveit hallhattuk. Az est szólistája Vadim Holodenko volt. A
mindössze 15 éves zongorista Oroszországból érkezett. 7 évesen kezdett
el
zongorázni
szülővárosában,
Kijevben. 1999-ben a Donyeckben
megrendezett nemzetközi Horowitz-

verseny 1. díjasa, a szentpétervári
Prokofjev-zongoraverseny III. helyezettje, sikeres résztvevője a Richter
emlékversenynek. Rendszeresen koncertezik Európában. Világhírű zenekarok kíséretével adott hangversenyt
Washingtonban, Bostonban és New
Yorkban. 1998-as budapesti koncertjét a Bartók Rádió élő adásban közvetítette. J. S. Bach: BWV. 1052. dmoll zongoraversenye a szerző első,
eredetileg zongorára írott versenyműve. A BWV. 1054, 1057, 1058. darabok más hangszerre írott koncertek
átiratai. A BWV. 1052. versenymű abba a csoportba tartozik a BWV. 1053.
és 1056-tal együtt, amelyeknek egyes
tételeit Bach különböző kantátákban
használta fel. A szólista könnyed eleganciával, tökéletes hangszertechnikai tudással híven tükrözte a mű mon-

danivalóját. A II. tételben gyönyörűen
énekelt a zongora, a III-ban felfedezhettük a zárótétel jókedvű, vidám karakterét. Második műsorszámként W.
A. Mozart: KV. 595. B-dúr zongoraversenyét hallhattuk. Ismét lenyűgözően játszott a szólista, megmutatta a
darab sokoldalúságát, kontrasztját,
karaktereit. Azt hiszem, aki jelen volt
ezen a koncerten, méltán mondhatja,
hogy egy igazi zongoraművészt hallhatott, aki még csak 15 éves, de
hangszertechnikai tudása, zenei kifejezőképessége vetekszik a legnagyobbakéval. Az, ahogy belép a koncertpódiumra, művészi magatartása,
hihetetlen energiája mindenkit ámulatba ejtett. Csak reménykedhetünk
benne, hogy a szegedi közönség nem
most találkozott utoljára ezzel a
művésszel.

lonesco és Hófehérbe
III. Festiual de Theatre Umuersitaire Francophone
VETŐ ASSZONY

Idén immár harmadszorra rendezték
meg a Festival de Theatre Universitaire Francophone, vagyis az Egyetemisták Nemzetközi Kulturális Fesztiválját. Három nap alatt 9 csoport mutatkozott be a Jate Klubban. Délelőttönként színházi műhelyeken vehettek
részt a szereplők és az érdeklődők. A
meghívott társulatok Franciaországból, Romániából, a Cseh Köztársaságból és Magyarország különböző városaiból (Szeged, Pécs, Debrecen,
Sitke) érkeztek. Az előadások francia
nyelvűek voltak, kivéve a Sitkei Színkör által bemutatott három lengyel
vásári komédiát, melyeket magyarul

hallhattunk. A bemutatott darabok
mind témájuk, mind megvalósításuk
tekintetében igen nagy változatosságot
mutattak. A lengyel vásári komédiák
farce-os elemeivel éppúgy találkozhattunk, mint árnyjátékkal (romániai társulat), realista színjátszással (Brno). A
darabok témáját tekintve természete-

sen a legnépszerűbb a férfi-női kapcsolat volt, a vágyakozás egymás után,
illetve egymás megértésének teljes
képtelensége. Ebben a témában két
nagyon érdekes előadást láthattunk. Az
egyik Variációk egy női témára/
Variations sur un merne t' aime címmel
vitte színre néhány többé- kevésbé boldog nő, többé- kevésbé boldog történetét. A történetek teljesen képtelenek, mert igazak. A hat nő saját tapasztalatai, történetei adták a darab vázát,
erre épült aztán a mozgás és a játék
egésze. S bár ezek a sztorik magukban
is biztos sikert ígértek, a rendező
(Sabine Oulion) nem elégedett meg
ennyivel. Gesztusokkal, mozgásokkal
rengeteg humort csempészett az elő-

adásba. A pécsiek előadásán (Sylvaine
Hinglais: Quiproquo) tanúi lehettünk
a két nem összebékíthetetlenségéből
adódó harcnak a születéstől egészen a
halálig. A kisiskolás kor ellenszenvét
felváltja a vágyakozás, majd a gyűlölet. Mosolyogtunk és borzongtunk, s
közben ismét sok rendezői ötlettel
találkoztunk pl. a próbababa játékba
hozása. Az előadás rendezője Vatai
Éva. A franciaországi Troupe de
l'ENTPE előadásából megtudtuk Hófehérke igaz történetét. A cselekmény
Hófehérke születésével kezdődik: apja
- aki fiút szeretett volna - kiteszi otthonról hősnőnket, egy cselédre és a
várparancsnokra bízza, akik egy
messzi erdőben nevelik fel. Az öntelt
várparancsnok megsérti a rossz tündért, aki ezért megátkozza Hófehérkét,
akiből egy szexőrült lesz. Elkeseredet-

ten keresni kezdi hercegét... Azt hiszem ennyiből is kiderül, hogy
Philippe Buneau szövege bővelkedett
humorban, viszont a színészi alakítások igen hullámzóak voltak. Egyesek
sziporkáztak, ahogy pl. átalakult egy
szereplő olasz szakácsból medvévé,
majd homoszexuális herceggé, végül
sármos férfivá, mások viszont elnevették a játékot. Összességében azt mondhatom, hogy a szöveg és néhány kitűnő
színészi alakítás nagy sikert hozott az
előadásnak. Végezetül szeretnék néhány szót szólni a debreceniekről. Ók
két darabbal érkeztek Szegedre.
Eugene Ionesco: Jelenet négy személyre és Jean Tardieu: Monsieur Én című drámáját vitték színre. Mindkét
előadás ritmusa kitűnően illeszkedett a
szövegek ritmusához, a karakterek
egyénített mozgással bírtak, a Ionesco-

szövegben meglévő ciklikusságot
mind mozgással, mind zenével kitűnően érzékeltették. Úgy vélem, hogy
mind színészileg, mind rendezőileg kimagasló színházi műhelyeket láthattunk és valódi színházi élményben volt
részünk. Nem marad más hátra, minthogy elnézést kérjek azoktól a társulatoktól, amelyek részt vettek a fesztiválon, de ebben a cikkben mégsem szerepelnek. Az ok igen prózai: egyéb elfoglaltságaim miatt sajnos nem tudtam
minden előadást megtekinteni. Mivé is
szeretne válni ez a fesztivál? „Egy
nemzetközi ünneppé, ahol a színház, a
zene, és a tánc révén közelednek
egymáshoz népek és kultúrák, és ahol
a szereplés öröme mellett a játék és a
találkozás öröme is helyet kap."
(Szervezők)
Úgy vélem, hogy idén ez sikerült.

Hornby Hi-Fije. avagy Pop. csajok satöbbi
Könyvajánló
KT

Hát, elismerem. A Zabhegyező óta
nem olvastam olyan könyvet, amely
ennyire korosztály-feeling regény lett
volna. Ugyan nem az a reveláció, mint
amikor az ember érzékeny kamaszként
egy érzékeny kamaszról szóló könyvet
olvas, és ennek következtében ő is
olyan szeretne lenni, mint a főhős: érzékeny kamasz, de ez nem a regény hibája. Ez csak azt jelenti, hogy az ember, aki akkoriban azt a könyvet olvasta, már nem ugyanaz. Egy kicsit érzéketlenebb, egy kicsit enerváltabb.
Poszt-huszasnak lenni ugyanis nem
olyan nagy élmény, mint mindenre beizguló, depressziós és különleges tizenévesnek. És éppen ez az, amiről ez
a könyv szól.
Tudom, hogy ez a szöveg: „Rob, a
regény főszereplője egy nagyon nagy
érzékenységgel megrajzolt emberi figura, kinek segítségével az írókám, ez
a végtelenül bölcs figura, mély meglátásokat közöl velünk az életről, s valóban, olvasás közben úgy érezzük,

bármelyikünk lehetne a helyében.",
baromi unalmas. Ahogy az irodalom
órán nyomatták a fejünkbe, attól az
embernek már a gimiben hányingere
támadt. Arról nem is beszélve, hogy itt
az egyetemen már elsőben megkaptuk

az oktatást, hogy az önigazolásul olvasás ciki. És mégis, azt mondom, ha valaki ennek a regénynek az olvasása
közben nem lesz néha depressziós,
néha meg vidám, és nem gondolja,
hogy „öregem, a francba is, ezt jól elkaptad", vagy, „a fene egye meg, hát
nem pont ilyen hányingerül voltam én
is a múltkor", annak komoly gondok
vannak az alapvető életfunkcióival,
úgy mint: már rég halott, csak még
nem vette észre, mint Bruce Willis a
Hatodik érzékben.
Ami a stílusát illeti, Hornbynak bizonyára kedves írója lehetett Douglas
Adams. Bár hozzá hasonlóan nem a
képtelen észrevételeivel traktálja az
embert, hanem az égvilágon mindenre
alkalmazott 5-ös toplistáival, ez utóbbi
szemmel láthatólag a saját invenciója.
Igaz, néha már egy kissé túlzásba
viszi. Ezt érezni a temetőben játszódó
résznél is, ami, ha a beszólásaival el
nem lehetetleníti, talán az egyetlen lírai hely lehetett volna a regényben.
Másrészt viszont talán ez volt az
egyetlen eszköze arra, hogy ha már

nem tudta életigazságait nem közhelyesen megfogalmazni, mégse sikeredjen szánalmasra, hiszen ez indítja el
főszereplőnket afelé, hogy megtalálja
az „élet értelmét". Az eddig kiváló regény itt kezdi arra ösztökélni az olvasóját, hogy imádkozzon: Ha már ilyen
szépen eljutott a kétszázadik oldalig,
ne az utolsó negyvenen hozza ki magából a gennyességet. A végeredményért
egészen az utolsó oldalig izgulhatunk,
és így sem mondhatjuk, hogy egyértelmű. Az utolsó egy oldal a „B" kategóriás filmek szintjére süllyed, de a

szappanoperák nézőinek legalább ismerősnek tűnhet. A helyzetet ugyan
menti némiképpen, hogy ezt maga
Hornby is észreveszi és nem egy
önironikus megjegyzést fűz hozzá, kb.
a következőképpen: "tudom, hogy ez
egy kissé nyáltenger, de ha az élet is
az, nem írhatom le másképpen." Talán
ez az, és a megelőző kétszáz oldal zsenialitása, amitől az ember mégis jó
érzéssel teszi le ezt a könyvet.
A könyv:
Nick
Hornby:
Fidelity, Penguin Books, 2000.

Az író: Nick Hornby. 1957-es
évjárat. Eleddig három további
könyve jelent meg: Fever Pitch,
High Fidelity, About a Boy. Ő a
New Yorker magazin popzenei kritikusa, és 1999-ben elnyerte az
American Academy of Arts and
Letters E.M. Forster díját. Jelnleg
London északi részén, Highburyben él.
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Per Olou Cnquist: Hz uduari orvos látogatása
Könyvajánló
SZEKERES SZABOLCS

Lehet-e, érdemes-e vér nélkül, íróasztal előtt ülve forradalmat kirobbantani?
Megoldhatók-e súlyos reformok békés
átmenettel? Milyen narratológiai, regénytechnikai módszerekkel lehet (ha
egyáltalán lehetséges) egy fontosnak
mondott történelmi korszakot rekonstruálni? Vajon a hatalom szükségképpen beszennyez mindenkit, aki a közelébe kerül? Mi történik akkor, ha a hatalom cím
szerinti birtokosa elmebeteg, s csak formálisan uralkodik? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel szembesül az olvasó, ha
Enquist Az udvari orvos látogatása című
regényét kézbe veszi. A szöveg előtt két
mottóul szolgáló idézetet olvashatunk.
Az egyik Immánuel Kant felvilágosodás
definíciója, a másik U. A. Holstein emlékezése VII. Keresztély dán királyra. Ez
esetben a mottóul szolgáló idézetek a
szöveg témájára, s az egyik főszereplő
személyére vonatkozóan szolgálnak előzetes információval. Mint minden szövegnek, az udvari orvos látogatásának is
sokféle olvasata lehetséges. Esetünkben
a „történelmi" regény megnevezés a legkézenfekvőbb, de olvashatjuk politikai,
szerelmi vagy éppen fejlődésregénynek
is. Enquist, a jelenkori svéd irodalom
legismertebb írója hasonlóan alapos

művelődéstörténeti, történelmi felkészültséggel kápráztatja el az olvasót,
mint a skandináv irodalom kultikus személyiségeiről - Strindbergről, Hamsunról - írt regényeiben, drámáiban, forgatókönyveiben. Az utókor egyértelműen gyengeelméjűnek tartja VII. Keresztélyt. Enquist árnyalja ezt a képet, hiszen
a király őrületében az udvar körében, a
nevelés során elkövetett megalázások,
kínzások, megszégyenítések játszották a
főszerepet. A királyi hatalom nemzedékről nemzedékre formális, hiszen az alapvetőjogokat a trónszék körüli arisztokrata csoportok gyakorolják. Ezért célszerű
az uralkodóból elmebeteget vagy alkoholistát „nevelni". Mindenesetre olyan
személyiségnek kell lennie, aki a kormányzásra alkalmatlan. Ebbe a miliőbe
kerül a német származású orvos Struensee, s megpróbálja a hatalmat magához
ragadni. A könyv cselekményének hátterében említés szintjén vagy mellékszereplőként olyan nevekkel találkozhatunk, mint Goethe, Rousseau. Diderot,
Voltaire vagy Dávid Garrick, a nagyszerű
angol színész. A narrátor mindentudó elbeszélőként, hol egyik, hol másik főszereplő bőrébe bújva próbálja rekonstruálni a történetet, korabeli politikusok,
arisztokraták visszaemlékezései, levelei,
naplói alapján. A különböző nézőpontból

A Z UDVARI
ORVOS
rekonstruált történetek azonban nem
keresztezik, vagy metszik egymást,
ahogy azt a posztmodernben megszoktuk, hanem épphogy érintik egymást. Az
elbeszélő helyzetét egy pillanatig sem
érezni bizonytalannak. Enquist regénye
nem szolgál újnak számító narratológiai
fogásokkal, de éppen ezért, vagy ennek
ellenére lebilincselő olvasmány.
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CTI: tanulmányi osztály a neten
iDuiiii.lib.hlte.hu/hlte/students/ttk/e-to

Nézegetve a társegyetemek honlapjait,
érdekes címeket találtunk a Debreceni Egyetem
hallgatói információs oldalán. Az ETO-val
• l « ' l i > " i ' " | ° t í t" í
t i ' I í í j
« 'iiiiítj 1 * 1 5 * h i i m i
(még véletlenül se gondoljunk a könyvtárosok
—ui* n i r
rémeként említett Egyetemes Tizedes Osztályozásra) rövidített Elektronikus Tanulmányi
Osztály neve ugyan a napokban Elektronikus
Tanulmányi Információkra változott, hasonlóan az EFI - elektronikus felvételi és az
EKI - elektronikus karrier információkhoz, de sejtetni engedi, hogy a hallgatók
tájékoztatását hivatott szolgálni.
Elhatároztuk, hogy megkérdezzük a debrecenieket a kezdeményezésről. Különösen érdekelt bennünket például az adatvédelem, vagy éppen a hagyományos
Tanulmányi Osztály esetleges szükségtelenné válása. így kerestük meg Dr. Végső
Jánost, a Debreceni Egyetem TTK tanulmányi osztályvezetőjét, az információs
rendszer „atyját" és „működtetőjét".
a kor követelményének igénye vezetett/vezet el a hallgatói nyilvántartáshoz. A
debreceni TTK 1994-ben vezette be az
A felsőoktatási intézmények a hallgatói ECTS (European Community Course
adminisztrációs és oktatásszervezési mun- Credit Transfer System) rendszerű kreditkákból korábban elsősorban a hallgatói szabályozást. Ennek közvetlen következpénzügyek feldolgozását végezték s vég- ménye az oktatásszervezés szempontjából
zik ma is számítógépen. Amíg kötött tan- az volt, hogy a leckekönyvek (tantárgyhirterv szerint folyt az oktatás, addig igazán detések, előfeltételek ellenőrzése, minősícsak néhány intézményben, mint pl. a tett átlagok számítása) manuálisan kezelJATE-n, BME-n, JPTE-n, KLTE-n kezd- hetetlenné váltak. Ezért kellett - nem léték el a tantárgyak (félévi órák, érdemje- vén ilyen nyilvántartásra alkalmas rendgyek) nyilvántartását számítógépes prog- szer - „saját" fejlesztésű támogatást biztorammal támogatni. Igazán azonban az in- sítani a nyilvántartás számára. Első lépésternetes technika mint lehetőség, a kredit- ben a hallgatói pénzügyeket kellett torendszerű oktatásszervezés nagy hallgatói vábbfejleszteni, úgy, hogy hatékonyságászabadságfoka mint kényszer, valamint a val a Tanulmányi Osztály figyelme és
dinamikusan növekvő hallgatói létszám és munkaráfordítása átcsoportosítható legyen
a leckekönyvhöz kapi •->
j -t i\t j ' u j 1
csolódó feladatokI
CtltBtka w«k|
W.-..I !
C L K K m t a N i K u a TANULMÁNYI fNremMÁtstÓK
hoz. Ehhez az új okFitt* végi aámütlxztráciés UvnUbk
tatásszervezés moékoztató az admnust&Suós teendőkről
• Ftkvi HtMtaafc* a LickMtm üz&aia[r. | TájÖ
jJTE-s TVS' Z. íj egyetemi TVSZ
delljét kellett kialakímtutipontokbiai
tani, majd számítóbumutftn^natKók^
etévéve szóló kAnyvtámo.setsn M
t OO Ptt mát íWhaiznafhagépes
to
támogatását
mdi ti/eta*eaatto szíveskedjem ni&
önyvesbolti),in. Ha probl&utyi adódik a
átutalta bteoaytatot/bafljratóM csekket bemutatnjkiím
arigyev[ltaiuK
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biztosítani. Ekkor még
IfTO-o. Ai oktatók r««fc ezután írhatnak beJryyrt j
4í eí'O használatáról
jWrJflenlkcíévkor a vnn*lco<Mt .i "Vker name". • FINa technikai, informaQyakári problémák és kértté**
kódot a "Paaawortr mezőbe kell írnia.
tikai
*TQ-t
[Q
A
/ «TO hasalkatának befejeztet után mlndm evetben mrj
a feltételek csak
• A/ tTtf fOM WTO Kfcwl w M
bK
e • b3ugew<»)él'
korlátozottan álltak
etóídtífcki
a joaitt cac van azflkíége. haazaiga a Súgót. J^-dciésirendelkezésre, a több
• Nem lehal Y
. bMfeBOM bfíöi ojH
WaM
l kial v.i»y az cif' joviódiót'jt:
• TJtiMxmtemákMMriiiixk,,,
ezer hallgató és oktató gyors és pontos
Mi a lényege az ETO-nak, s milyen lépcsőkben történt a megvalósítása, az ötlettől
egészen a működésig?

tájékoztatása, aktív részvétele a rendszer
használatában csak később vált lehetővé.
Mennyire hatékony a beérkező információk
feldolgozása - az adatfrissítés milyen gyakoriságú?

A korábban már említett fejlődési fokozatok után akkor kezdték használatát megszeretni a hallgatók és az oktatók is, amikor az egyes adatok on-line kapcsolata kialakult, vagyis a beírt adatok azonnal megjelentek a rendszerben. Működése tehát
ma már azt igényli, hogy az oktatásszervezésben résztvevők az előre rögzített
határidők szerint végzik el az aktuális
adatbeírásokat. Ma már remény van a más
karokhoz tartozó adatok beírásának kinyitására is.
Hogyan oldható meg az ETO-ban lévő személyes, nem publikus információk biztonságát? Megismerheti-e egy hallgató más
hallgató adatait annak tudta nélkül? Milyen biztosítékok vannak ennek megakadályozására, történt-e már ilyen jellegű próbálkozás, és sikerrel járt-e?

A belépés az egyetemi igazolvány vonalkódjával és a hozzá generált pin-kóddal
történik. A rendszer személyes belépéssel
a személyhez kapcsolódó információkat
mutatja, vagyis a hallgató a saját adatait,
pénzügyeit, leckekönyvét tekintheti meg,
csakúgy az oktató a saját óráira bejelentkezett hallgatókat láthatja. Külön menüpontban névsorkeresőt is használhatnak, ami az
adott évfolyam, szakos, tagozatos hallgatókat listázza, e-mail címükkel. Kezdetben volt próbálkozás belépési kód megfejtésére, amit sikerült időben azonosítani, s a
megfelelő biztonsági ellenlépést megtenni.
Milyen a viszony
gos Tanulmányi
küszöbölhető ki
szerre létezik két
ban a témában...

az elektronikus és valósáOsztály között? Hogyan
a párhuzamosság? Egyadatszolgáltató ugyanab-

Az elektronikus tanulmányi osztály lényegében egy virtuális tanulmányi osztály
- amellyel több valódit lehet „összekötni"
-, ahol a hallgatók, az oktatók és az adminisztráció nyitottan, de személyes belépési
lehetőséggel és jogosítvánnyal intézhetik
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feladataikat. Ennek megfelelően az adminisztráció szerepe is változik, feladata a
rendszer működtetéséhez szükséges résztvevők munkájának szervezése, koordinálása, tájékoztatása és ellenőrzése. Ma még
sok esetben párhuzamosan használatos a
papír és elektronikus információ, ami később változik, elsődlegessé az elektronikus
információ fog válni. Ez a rendszer működési hatásfokát is javítani fogja. Például
nem képzelhető el 100 %-os használata a
tantárgyak felvételének csak akkor, ha a
leckekönyvbe csak utólag, a félév végén
vezetik be a hallgatók a tantárgyakat. Az
érdemjegyek beírásakor sem használ a
párhuzamosság... Nem működhet jól a
nyilvántartás, ha az oktatók egy része papíron adja le a vizsgaeredményeket. Nem
is beszélve a vizsgajelentkezésről: elképzelhetetlen, hogy a hallgatók egy része papíron iratkozik fel a vizsganapra, míg
másik része elektronikusan.
Hogyan fogadták a tanárok a kezdeményezést, mennyire voltak rugalmasak? Egyáltalán, szükséges-e a résztvételük?

A hallgatók és oktatók többnyire kedvezően fogadták az ETO-t, szeretni akkor
kezdték, amikor kezdett jól működni. Ettől
még vannak olyanok is, akiknek nem volt
természetes a web, email használata, s
mint minden új megtanulásához időt, segítséget kellett biztosítani. Részvételük
nem nélkülözhető, a hallgatók és oktatók
nem a Tanulmányi Osztály „kedvéért" kell
hogy csinálják, hanem a hallgató pontos
munkája az oktatót segíti, az oktató munkája a hallgatót tájékoztatja, míg az adminisztráció olyan többletszolgáltatásokat
végezhet, amire eddig nem volt energia.
Összességében csak jól strukturált rendszer képes az egyes résztvevők információigényeit kielégíteni.
Utezik tehát egy virtuális index. Milyen viszonyban áll a valóságos indexszel?

A virtuális index a folyamat vezérlése
miatt több adatot - és kapcsolatot - tartalmaz, mint a valódi. Leegyszerűsített formában azonban a valódihoz kell hogy hasonlítson, de még sokáig nem teszi a valódit feleslegessé. Legfeljebb funkciója változik az utóbbinak, elsődleges adathordozó szerepe csökkenhet.
Van-e internetes kurzusfelvétel és leadás, és
működik-e/működhetne-e?

A nagy szabadságfokú kredit-rendszerű
oktatásszervezés - ahol az évfolyam csak
megszokásból jelölhető, s két különböző
órán legfeljebb véletlen miatt lehetséges
ugyanolyan összetételű hallgatóság - nem

képzelhető el e nélkül. Hiszen nem az
egyetem/főiskola mondja meg félévről
félévre, hogy mit vegyen fel a hallgató, hanem csak azt mondja meg, hogy az adott
félévben milyen foglalkozások, kurzusok
indulnak, amire a hallgatók - megadott
feltételek és szabályok szerint - jelentkezhetnek. Ennek megfelelően nagyobb a
hallgatók szabadságfoka, de felelőssége is,
hiszen mindenkinek saját magának kell
döntenie tanulmányi előrehaladásának üteméről. A többi a szabályok dolga.
Mennyire biztosított az ETO által nyújtott
információk hitelessége?

A félév végén a leckekönyvben szereplő
vizsgajegyet csak az elektronikus vizsgalappal fogadjuk el. A leckekönyv lezárásakor a vizsgalapon és leckekönyvben szereplő érdemjegyek tételes egyeztetésénél
az esetleges ellentmondás esetén a lecke-

könyvet pontosítás céljából az oktatónak
visszaküldjük.
Vezethet-e az Elektronikus
Tanulmányi
Osztály kezdeményezése a valóságos Tanulmányi Osztály megszűnéséhez?

Nem, de a munkamegosztás pontosításához igen. Ma mindenegyes tanulmányi
osztályon 100-féle dologgal kell foglalkozni, ami növekvő hallgatói létszám mellett csak akkor eredményes, ha az adminisztráció létszáma is olyan arányban növekedne. Ennek elkerülésére valószínűleg
funkcionális munkamegosztás hozhat
eredményt, ami a nem karhoz/indexhez
kötődő feladatok központosított elvégzését
szorgalmazza, de az összes érintett számára indokoltan lehetséges adatok „megmutatásával", amire csak jól felkészült rendszer képes. Ezért várja mindenki megváltóként a tanulmányi szoftvert, rendszert.

fTlilyen információkat nyújt az CTI a hallgatók és az
oktatók számára?
A TANTÁRGYHIRDETÉS /csak a tanszéki oktatási felelősök számára írható,
olvasható: ahol a félévre hirdetett tantárgyak/foglalkozások/kurzusok adhatók
meg, órarendi /idő, hely/ paraméterekkel. Egyeztetés után kerülnek az adatok a
KURZUSINFO-BA (a hallgatók csak ezután látják).
A KURZUS1NFO /olvasható/: amely /félévenként választva/ tartalmazza a tantárgyanként meghirdetett foglalkozásokat. A foglalkozások tartalmazzák a tárgy
óraszámát, követelményét, tematikáját, az oktatő/k/ nevét és az órarendi beosztást
(nap, óra. hossza, terem). Ha egy tantárgy többször kerül meghirdetésre félévente,
akkor az annyi foglalkozásként szerepel, ahányszor "fizikailag" megtartásra kerül.
A LECKEKÖNYV /a hallgatók számára egyénenként olvasható /: tartalmazza a
hallgatók által felvett tantárgyakat, s az oktatók által beírt érdemjegyekel. a leckekönyvhöz hasonló formában. Tantárgyfelvétel /elektronikusan kötelező/ a szorgalmi időszak 1-2 hetében, leckekönyvbe csak az utolsó héten.
A VIZSGAJELENTKEZÉS menüpontban lehet az oktatók által meghirdetett
vizsgára bejelentkezni.
A SZEMÉLYI ADATOK -ban a nyilvántartott adatok ellenőrithetó'k, a pin-kód
módosítható.
A PÉNZÜGYI ADATOK menüpontban követhetők a számfejtett ösztöndíjak,
térítési díjak és a könyvtámogatás.
A VIZSGALAP /csak az oktatók számára, a tantárgyfel vétel/bejelentkezés elfogadására, érdemjegyek írására/: az oktató/k/ az oktatási félév (szemeszter) 1-3 hetében a tantárgyai/k/hoz tartozó listában a jelentkezést jóváhagyjá/k/, aki/k/nek a
tantárgyfelvétele (számítógépes előfeltétel vizsgálat szerint) elfogadható. A
jóváhagyott hallgatók jelennek meg az oktatói vizsgalapon, tantárgyanként/foglalkozásonként névsorban. Ha a hallgató időközben évet halaszt, az erre
utaló záró-státus is megjelenik a listákon, ezen hallgatók adatai tovább nem módosíthatók, illetve térítési díj tartozás esetén jegy nem írhatók. Ha a hallgató elektronikusan nem vette fel a tantárgyat, akkor számára érdemjegy nem adható. A
beírt adatok értelemszerűen a hallgatók Leckekönyvi oldalain is megjelenik.
VIZSGAHIRDETÉS -t adhatnak meg az oktatók (időpont, hely, létszám, tételsor), melyre a hallgatók külön jelentkezhetnek be.
KÖRLEVÉL (e-mail) funkció oktatók és hallgatók részére: az adott kurzuson
illetve vizsgán résztvevők számára.
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(JJföxmr Jós FERENC 1909 június 3-án született Gácson, Nográdmegyében Mint a balassagyarmati gimnázium egykori diák jaaLMdoviku Akadémia tüzér-, nutjd repülő-kiképzését
elvégző
tényleges tisztként kezdi pályafutását, azonban a m. kir. hadseregéből 1940-ben kiválik és a Budapesti Műegyetemen folytatja tapfudmányait. Sumervlógiával Argentínában kezd foglalkozni, ahová 1946-ban érkezik. Az első irányítást a római
Institutum
ifbntificum Biblicum-tól kapja, és mit R Deimel iskolájának a követője tanul. Ugyanezen intézettől nyeri képesítését, mely jóvá
hagyja tanterveit és kidolgozott tananyagát a Buenos Aires-i
" jezsuita
Egyetemen felállítandó Sumerolőgia tanszék létesítésé>4 mely tanszékitek a vezetésével az. egyetem rektora 1966-ban
jbfcű. Azóta ugyanennek az egyetemnek ny. r. tanóra.
' 'ásságának óriási eredménye az, hogy az 1971. tanévre
t előadásaira 21 argentin rendes hallgató iratkozott be.
yai elkövetkezők:
K) a sumir nyelv és ékírás,
a mezopotámiai kultúrák történele és
W^Tmopotámiai
vallások.
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N e m célom az, hogy László Gyulával vitába szálljak. Egyszerűen m e g e m l í t e m csak huncut kitételeit, m e l l y e l el akarja terelni az olvasót a lényegtől.
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<AZ Isten azért teremtette az embert a saját képére, h o g y
éljen az Isteni Tudás szikrája benne. Tehát érthető, h o g y
kiválasztott e g y népet, m e l y ezt a tudást megtartotta és továbbvitte az évezredeken át. Nincs a világon m é g másik
nép, a m e l y magát a T U D Á S N É P É N E K nevezi, csak a M A H GAR. Ez az egyetlen magyarázata annak, hogy a m a g y a r
szakemberek minden más származásúak f e l e t t állanak.' 4
.„Miután a sumir nyelv egyenlő a ALUBAID-i + URUK + D J E M D E T - N A S R kultúrák nyelvével és ez az özönvíz előtt már létező nyelv a magyarban maradt fenn — a magyar nyelv lesz a megoldója az emberiség őstörténelmének! 4
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U g y a n i s a finn-ugor e l m é l e t kitalálása és a Magyarságnak
innen való nyelvi és faji szármztatása már csak az utolsó
felvonása annak a szörnyű n a g y tragédiának, m e l y a Magyar N é p ősi tradícióit, babiloni örökségét, politikai és vallási felsőbbrendűségét és kiválasztott népi j e l l e g é t v é g l e g el
tüntetni hivatva volt. A z előbbi felvonásokban — már a Kár
pátmcdencében — a Krisztust követő magyar mágus-papok
kiirtását látjuk, m e l y e t — a m a g á t kereszténynek nevező —
'római egyház inkvizíciója hajt végre.
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