Impresszum
Főríngató:
Kollár Árpád

A TARTALOMBOL:
BABLEVES!
5. Nyakörvet a tőkére
A magyar ATTAC 12 pontja

Otthon, édes...
Bableves!:
Szalontai Attila
Otthon, édes...:
Tóth Gergely
I igyázz! A cica harap!:
Gerencsér Péter
Nincs többé magány!
Mééé nincs?:
Weiner Sennvev Tibor
OPÁL "tej"SZÍI\IHÁZ:
Vesmás Bence
i i'iir. rviiiii /mii
Tördelés, arculat: W. S. T.
Címlap:
- Kellet' Ami
fényképének
felhasználásával /j-WSt
Hátlap!"tó: Boros
Erzsébet
Párizsi fekete-fehér
képek:
Keller Anti
Kiadja:
SZTE BTK HŐK
Felelős kiadó: Nagy
Zoltán
Szerkesztőség:
6722. Szeged, Petőfi
Sándor
sgt. 30-34. IV. emelet
Telefon:
06/62/54-40-00/32-97
E-mail:
bolcso@hotmail.com
Hirdetésfelvétel: Vesmás
Bence
70/253-14-38
(30/433-42-01)
Terjesztés: Serbán Brigitta

I

6. ...avagy mi történik az Ady téren
8. A törzsi gyűléstől a tisztába tett pelenkáig
9. Szárnyaszegett tolvaj szarka

Vigyázz! A cica harap!
10. Eltolom a biciklit
—
Széchenyi és ideológia
12. KERT, jóllehet innen nézvést...*"
18. Szabadkai pedigré?

^

Nincs többé magány! Mééé nincs?
20. Madag Oszkár: Ló

OPÁL " tej" SZÍNHÁZ
23. Antiglobalizáció és "Igazságos kereskedelem
25. Étkezde
26. AntiPárizs

N y o m t a t á s és f é n y m á s o l á s
Önkiszolgáló gépeinken

hétköznap 9-17 óráig
9 F t - é r t másolhatsz!

hétfőn
pi
a színes másolataidat és
25%-kal olcsóbban kapod!
Rendeld meg

f ^ ' i i ^ Y l ^ 5 diplomakötés esetén
csak 4-et fizetsz!
JífÁtŐkÖtéS 50%-OS kedvezménnyel!

J

Amennyiben szakdolgozatodat nálunk nyomtatod és kötteted,
a nyomtatás árából 2 0 % e n g e d m é n y t kapsz!
Diákigazolványodra,
HVK kártyádra 10% kedvezményt adunk!
(Más kedvezménnyel ö s s z e nem vonható.)
6 7 2 0 S z e g e d , J ó k a i u. 1. • Tel./Fax: ( 6 2 ) 4 2 6 - 0 4 9
e-mail: dtpszeged@copygeneral.hu
N v i t v a : hétköznap 7-22, hétvégén 9-17 óráig

lloSO

BABLEVES!
(Hírek; Szerkeszti: Szalontai Attila)

mm

Öncenzúra

M é g m i n d i g igényelnék egy trágárságtól mentes, jó színvonalú írásokkal megtöltött hallgatói lapot a
bölcsészkaron. A Bölcső (ld. 2002. márciusi lapszám) nem ilyen, viszont értelmetlenül
provokatív,

öncélúan trágár, s riasztóan döcögős szövegektől hemzseg.
Kudarcként könyvelem el: nem sikerült elérnem, hogy színvonalas legyen a bölcsész hallgatók lapja.
Sovány vigasz, hogy mindez nem az én hibám.
Olvasói levélben jelzem, hogy a dékáni vezetés minden tagja, a Dékáni Hivatal és a Tanulmányi
Osztály valamennyi munkatársa -amennyiben nem tapasztalunk változást- megszakítja a Bölcsöve 1
minden informális kapcsolatát.
Ha nem lesz változás, nem adunk a Bölcsőnek interjút, nem mondjuk el véleményünket Önöknek
közös kari ügyeinkről azokon a hasábokon, melyek megjelentetését a B T K H Ö K vezetése
lapszámonként több mint 200 ezer forinttal támogatja.
Ha maradnak az obszcén szövegek, elhatárolódunk lapjuktól.

236 millió Ft értékű támogatást ítélt meg könyvtári
konzorciumoknak az Oktatási Minisztérium és az
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága. A támogatás
elektronikus
a d a t h o r d o z ó k o n , illetve h á l ó z a t o n e l é r h e t ő
adatbázisok és teljes szövegű folyóiratok közös
beszerzésére használható. (Eduport)

Szeged, 2002. április 10-én.
Az olvasói levelek tartalma nem
feltétlenül tükrözi a Bölcső
szerkesztőségének véleményét.

Berta Árpád
a BTK dékánja

OLVASOI LEVEL

A halál hermeneutikája
Meghalt Hans-Georg Gadamer (1900-2002) német
filozófus. Fő müve az Igazság és módszer, amellyel
újjáteremtette a hermeneutikai diszciplínát.
Érintettség

Dia-Lóg: Jemen
A Juhász Gyula napok keretein belül jemeni utazásáról tartott diavetítéssel egybekötött beszámolót
Szilassi Péter, főiskolai tanársegéd, április 17-én a T Á K Büfében. A z Arab félszigeten lévő országnak
elég hányattatott a történelme: a törökök, etiópok, britek hódították meg, sőt déli része még szovjet
befolyás alatt is állt. 1994-ben polgárháború tört ki, mely a déliek vereségével zárult, azóta Jemen
államformája köztársaság, vezetője az elnök, de a különböző törzseknek is nagy hatalmuk van. Ezért
nem érdemes turistaként fizetett fegyveres őrök nélkül flangálni az országon keresztül, hiszen itt szinte
divatszámba megy az emberrablás. A z a turista j á r jobban, akit a helyi törzs rabol el, mert őt
vendégként kezelik és csak a kormánytól érte kialkudott pénz reményében tartják fogva. De
rosszabbul is lehet járni, ha az itt állomásozó A l - K a i d a tagok rabolnak el, ez, el tudjuk képzelni, nem
lehet annyira kellemes. Csakúgy, mint a többi iszlám törvénykezésű országban, itt is csadorban járnak
a nők, és igen érdekes, hogy előadónk egyhónapos ottléte során csak nőket látott dolgozni az út
mentén. Továbbá tilos a pornó, az alkohol és a drog, de persze feltalálják magukat az emberek. Egy katt
nevű növényt rágnak, melynek hatása valamivel erősebb a kávénál, ezért eredménye a magas
vérnyomás és a véraláfutásos szemek. Ettől függetlenül rendkívül népszerűek a katt-partik ( a nők
kizárásával, természetesen ), ahol akár politikai kérdésekről is döntenek. Ezen érdekességeken k í v ü l
ledőlt azon sztereotípiák többsége, melyek egy sivatagi, forró, tevékkel teli országnak írják le Jement.
Sokhelyütt ez egyébként így v a n , de például Szanaa, a főváros, egy 2500 méteres fennsík tetején van,
ezért nyáron ott 20 fok van és télen meg hó. Továbbá papírdobozoktól kezdve a 8 emeletes
vályogházakig, indonéz és brit stílusú épületek is megtalálhatóak, sőt még Pizza Hut is.
A z eddig leírtakat természetesen rengeteg fantasztikus diával illusztrálták, az előadás után pedig
beszélgetés folyt az elhangzottakról (ezért a D i a - L ó g név).Bár a klubbot földrajzosok csinálják, a
szervezők mindenkit szívesen várnak, akiket érdekelnek más kultúrák, érdekes országok. A z
előadásokat minden hónap első szerdáján tartják, s a következő terítéken lévő terület: Korzika.

Jugyus Buli
Á p r i l i s 17-én a Jate Klubban Jugyus partit tartottak három zenekar fellépésével. Elsőként az Aktívan
Passzív szórakoztatta a még igen gyér közönséget, viszont a Tegyük fel hogy által játszott slágerek és
egy hegedű hangja már többeket csalogatott be a nagyterembe. A z Ákos-hangú énekessrác és a
hegedűslány (aki sokkal szebb, mint Venus-Varga Zsuzsa, sőt, azt is megkockáztatom, hogy a hangja
is j o b b ) néhány embert már táncra is perdített. Sokan csalódottak voltak, hogy a Zanzibár betegség
miatt lemondta a koncertet és helyettük a Venus vállalta a fellépést. Ez a csalódottság nem látszott
viszont a közönségen, hiszen csurig telt a terem. Profi koncertet adtak, elhangzott az összes slágerük,
és körülbelül háromnegyed órán keresztül csodálhattuk Zsuzsa kockahasát. Ezután már semmi
különleges nem történt, hajnali 4-ig a szokásos Jate-parti ment a szaunává avanzsált tánctermekben.

KA.

Pálinkás József oktatási miniszter szerint az
iskoláknak nem szabad a kampány résztvevőivé
válniuk, amennyiben ez történne, az a Közoktatási
Törvény súlyos megsértése. Ilyen esetben az iskola
vezetője a felelős, illetve neki kell jelenteni a
szabálytalanságot. Amennyiben az iskola vezetője
nem teszi meg a szükséges lépéseket, az oktatási
miniszterhez kell fordulni, aki végső esetben
elbocsáthatja állásából az illetékes vezető személyt.
(Eduport)
A d a k o z á s II.
Felavatták a Továbbképzési és Távoktatási Központot
a Miskolci Egyetemen. Az ünnepségen tevékenyen
részt vevő oktatási miniszter elmondta, hogy az utóbbi
két évben mintegy 50 milliárd forint értékű fejlesztés
kezdődött, illetve kezdődik meg az ország
felsőoktatási intézményeiben. Pálinkás József
hozzátette: a máig jelentős munkanélküliséggel küzdő
régió számára létfontosságú a gazdasági
szerkezetváltás, amelynek egyik alapvető feltétele a
humánerőforrás átképzése, továbbképzése. Az
épületben új. szemináriumok, tanfolyamok,
konferenciák rendezésére alkalmas multimédiás és
számítógépes termeket alakítottak ki. (EducatioPress)
Gödöllőn járt a tavasz
Megrendezték a fiatal magyar tudományos kutatók és
doktoranduszok VI. világtalálkozóját Gödöllőn. A
"Tavaszi Szél"-re keresztelt konferencián több mint
400 ijfú tudós vett részt, többek között Romániából,
Szlovákiából és Jugoszláviából. Az idei konferencia
fő témája "Tehetséggondozás és kutatásfejlesztés az
európai felsőoktatási térségben" volt. (EducatioPress)
Párizsban j á r t az ősz...
(BölcsőPress)
F e l h ő k között az ég
Szegedre költözött a Köztes Átmenetek - a drogról
című interaktív kiállítás, amely már Szabadkát is
megjárta. Április 16-tól új helyszínre, Szeged
városába költözött. A rendhagyó kiállítás elsősorban a
felnőttekhez és a 14 évnél idősebb fiatalokhoz szól:
erős vizuális közvetítéssel és szakemberekkel
folytatott folyamatos párbeszéddel segíti a látogatókat
a témában történő eligazodásban, saját álláspontjuk
kialakításában. (EducatioPress)

Rabszolgapiac
"Észhelyzet!" címmel rendezi a Semmelweis
E g y e t e m az Első O r s z á g o s G y ó g y s z e r i p a r i
Állásbörzét május 2-án és 3-án a Millenáris Parkban.
Nem csupán állásajánlatokhoz lehet majd jutni, de arra
is instrukciókat kaphat az érdeklődő, hogy az
e g é s z s é g ü g y i piac d i p l o m á s s z a k é r t ő j e k é n t
helyezkedjen el, vagy szakmaspecialistává váljon
attól függően, hogy milyen tervei vannak a jövőre
nézve. (EducatioPress)

Megették a n o r m a t í v á t ? !
Paprikáskrumpli-főzéssel kezdődtek a Budapesti
Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán a
Vegyésznapok. Az immár hagyománnyá váló főzésen
közel ötven kiló hozzávülót dolgoztak fel, amelyből
200 ember falatozhatott ingyen a
HÖK jóvoltából.
(EducatioPress)

Gratulálunk
67.000 eurót, körülbelül 16 millió forintot nyert a
SZTE Elméleti Nyelvészeti Doktori Programja az
NWO (Holland Tudományos Kutatasi Alap) és az
OTKA által nyelvészeti kutatások finanszírozására
kiírt pályázatán. A nyertes program szerint
egyetemünk együttműködik a Leideni egyetem
Általános Nyelvészeti Tanszékével, illetve a Tilburgi
Egyetem Nyelvészeti Modellek Csoportjával. 12
magyar és 11 holland kutató és posztgraduális diák
dolgozik majd együtt. Feladatuk a magyar és a holland
nyelv mondateleji pozícióiban található elemek
eloszlásának pontos leírása lesz, továbbá azok
tulajdonságainak magyarázata, mondattani hangtani
és szemantikai szempontból. (BölcsőPress)

Reinstall
Május 6-tól vehetik fel a Természettudományi Kar
hallgatói a leckekönyveiket. Akik tandíj/költségtérítés
fizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, a
leckekönyvet nem kapják meg és vizsgáikat sem
kezdhetik meg. A vizsgaidőszak május 13-tól június
21-ig, végzős hallgatóknak május 2-től 24-ig tart.
(BölcsőPress)

Kiíró: Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya. Pályázat címe: állami ösztöndíj.
Pályázhatnak: magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a
Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert horvát,
román, cseh, szlovák, jugoszláv állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók. Beadási határidő: 2002.
augusztus 1.
A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar
Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező külföldi állampolgár,
amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag
költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során
nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban. Az ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő
intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar
Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton
vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma szerződést köt, amely
tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és
ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron
Szakkollégium bonyolítja. Az ösztöndíjra pályázók a lebonyolítónak pályázati költségtérítést (pályázati díj)
fizetnek.
További információ: www.om.hu

Kiíró: Faludi Ferenc Akadémia. Pályázat címe: Lábmosás a m a t ő r videofilmek. Pályázhatnak: Független
videósok, középiskolai ill. főiskolai műhelyek tagjai. Beadási határidő: 2002. m á j u s 30.
A Faludi Ferenc Akadémia - a magyar jezsuiták ifjúság- és felnőttképzési programja - hetedik alkalommal hirdeti
meg amatőr videópályázatát "Lábmosás" címmel. A pályázók a témát játék-, vagy dokumentumfilm formájában
dolgozhatják fel, max. 16 perces művekben.
A pályázatra érkezett filmek legjobbjait bemutató, immár hetedik alkalommal megrendezendő Faludi Ferenc
Amatőr Filmszemlére október 5-én kerül sor a Szindbád Moziban. A dijazás mindkét kategóriában külön történik,
összesen 500 ezer forintot osztanak ki.
I n f o r m á c i ó és j e l e n t k e z é s i lap i g é n y l é s e a Faludi A k a d é m i á n : 3 9 2 - 5 2 8 7 ; 3 9 2 - 5 2 9 0 , ill.
karczub.gyula@matavnet.hu
Kiíró: Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet. Pályázat címe: Verspályázat
2002. Ősz. Pályázhatnak: nyilvános. Beadási határidő: 2002. október 31.
A pályázat célja, hogy amatőr költők, írók részére publikálási lehetőséget biztosítson. A Kuratórium által
válogatott müvek az Irodalmi Antológiában jelennek meg novemberben. A pályázók maximum 3 lírai illetve
prózai művel pályázhatnak, és illusztrálhatják alkotásaikat. A prózák nem lehetnek hosszabbak 3 gépelt oldalnál.
2000 forint a nevezési díj.
További információ délelőttönként a 89/347-709-es telefonszámon itj. Rátz Ottó igazgatónál, vagy a
bjal@freemail.hu címen.
Kiíró: Civil Társadalom Fejlődésért Alapítvány. Pályázat címe: VII. Nonprofit Nyári Kollégium.
Pályázhatnak: nonprofit szervezetek képviselői. Beadási határidő: 2002. m á j u s 10.
A CTF Alapítvány az idén hetedik alkalommal rendezi meg ötnapos, bentlakásos tréningkurzusát ezúttal június 30tól július 5-ig „a nonprofit szervezetek hatékony irányítása és eredményes működtetése témakörben. A képzés a
döntéshozó testületekkel valamint a mindennapi működtetéssel kapcsolatos legaktuálisabb kérdéseket járja körül.
A Kollégium részvételi díjas.
További információ: www.ctf.hu, Tel./fax: (1) 385-2966; 385-3938.

Pályaelhagyóknak
J ú n i u s 2 1 - i g a d h a t j á k be k é r e l m ü k e t a
Természettudományi Kar azon hallgatói, akik szakot
szeretnének váltani. Fontos, hogy csak olyan szakra
kérhető felvétel, amelynek felvételi tárgya(i)
megegyeznek az eredeti szak felvételi tárgyaival.
Minden állami finanszírozott képzésben résztvevő
hallgatónak meg kell adni a korábbi tanulmányai
során igénybe vett finanszírozott féléveinek számát.
Tanárszakra történő átvétel csak I. évfolyamra
történhet. Amennyiben korábban pedagógiai jellegű
tárgyakat hallgatott, kérelmezheti m a g a s a b b
évfolyamra történő beiratkozását az ilyen jellegű
kurzusok felsorolása mellett. (BölcsőPress)

M E D I A W A V E 2 0 0 2 (április 26-ntájus 4.)
Számunk megjelenésével egyidőben zajlik Győrben a
tíz napos 13. MEDIAWAVE nemzetközi művészeti
fesztivál. A fesztivál a legjelentősebb magyarországi
művészeti események közé tartozik. Az elsősorban
filmes fesztivál megörizte-átmentette Győr
nyolcvanas évekbeli, jazz-blues éjszakáinak
hagyományát. Olyan zenészeket hívnak meg, sok más
mellett, mint a 83éves Big Lucky Cartert a Mississippi
mellől, vagy mint Pharao Sanderst. a jazz hatvanas
évekbeli nagy generációjának klasszikusát, akinek
neve szintén sokat ígér. Továbbá kiállítások lesznek a
Fotóhónap 2002-n belül. Napközben versenyfilmek
(animáció, dokumentum, kisebbségijáték, stb...) este
felolvasások, táncházak a Rómer-házban, koncertek a
Zsinagógában, és éjjel jamsassion (örömzenélés) a
Rómerben hajnalig. Áz 1991 óta működő fesztivált ma
Kelet-Közép-Európa egyik legjelentősebb
nemzetközi film- és összművészeti fesztiváljaként
tartják számon, és erről csak ott lehet igazán
meggyőződni. Helyszínei: Győr, Kapuvár, Komárom,
Vének, Dunaszerdahely, Kolozsvár, Nickelsdorf,
Kittsee. (BölcsőPress)

Kiíró: Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért. Pályázat cime: " H u m á n erőforrás fejlesztése a
civil szektorban" ösztöndípályázat. Pályázhatnak: Szakdolgozó, TDK-dolgazatot, doktori értekezést
készítő hallgatók. Beadási határidő: nincs adat
Az ösztöndíj elnyerésére olyan fiatalok pályázhatnak, dolgozatukat a hazai civil szektor hatékonyabb működését
és a civil szektor EU-csatlakozását elősegítő témából készítik. Az ösztöndíjjal folyósítható támogatás maximum 2
évre szólhat, a TDK dolgozat elkészítője maximum 3 havi ösztöndíjban részesülhet.
A pályázattal elnyerhető ösztöndíj havi összege: hallgatók részére 25 ezer Ft; doktoranduszok részére 35 ezer Ft;
predoktorok részére 55 ezer Ft.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2002. október 1.
A pályázati anyag beszerezhető: a www.civil.info.hu címen.
További információ: Czinkos Tímea, a kuratórium titkára (AMFK). tel.: 473-7104, e-mail: timea.czinkos@om.hu
Kiíró: Oktatási Minisztérium. Pályázat címe: K á r m á n Tódor-díj. Pályázhatnak: nyilvános. Beadási
határidő: 2002. m á j u s 3 1 .
A díjat természetes és jogi személyek kaphatják, akik kiemelkedő támogatást nyújtanak a tanulóknak,
hallgatóknak, oktatóknak és oktatási intézményeknek.
A díjra pályázni lehet, illetve a díjazottak személyére bárki javaslatot tehet indokolással. Évente öt díj
adományozható. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap.
További információ: www.om.hu
Kiíró: j a p á n kormány. Pályázat címe: kormányösztöndíj. Pályázhatnak: hallgatók, kutatók. Beadási
határidő: 2002. június 28.
Kutatói ösztöndíjra jelentkezhetnek valamennyi tudományágban, ha 35 év alatti korúak és diplomások. Egyetemi
ösztöndíj szintén elnyerhető valamennyi tudományágban, amennyiben a jelentkező 22 évesnél fiatalabb, és van
érettségije.
Bővebb információ és az adatlapok a Japán Nagykövetségen (1125 Budapest, Zalai út 7., tel.: 275-1275) és a
http://www.japan-embassy.hu (English version Culture link) címen találhatók.
Kiíró: Soros Alapítvány. Pályázat címe: egyetemi és főiskolai oktatók a szélsőjobboldal ellen (pályázati
kódszám: 215). Pályázhatnak: bármely egyetemi és főiskolai oktató vagy oktatócsoport. Beadási határidő:
2002. m á j u s 3 1 .
A program célja felhivni a diákság figyelmét a magyar politikai és közéletben, valamint újabban az egyetemeken és
főiskolákon mind nagyobb tért hódító szélsőjobb hatásaira, hogy az ezekben rejlő veszélyek időben
felismerhetőkké váljanak. Pályázhat bármely egyetemi és főiskolai oktató vagy oktatócsoport, amely szabadon
választható kurzus (előadássorozat, speciális szemináriumok) formájában ismerteti meg a diákokat a liberális
értékrenddel, a kritikus gondolkodás lényegével és a nyitott társadalom felépítésével.
Általános tudnivalók
További információ: www.soros.hu.

,

Nyakörvet a tőkére

Szigetelés

A z ATTAC-mozgalom 1998 júniusában Franciaországban Ignacio Ramonet, a „ L e Monde
Diplomatique". c. havilap főszerkesztőjének felhívására indult el azzal a céllal, hogy kikényszeritse a
pénzpiacok demokratikus kontrollját. ( A z A T T A C az Association for the Taxation o f Financial
Transactions for the A i d o f Citizens angol kifejezés rövidítése. A kifejezés jelentése: a polgárok
megsegítése érdekében a pénzügyi tranzakciók megadóztatására hivatott szövetség.) A z ATTAC-hoz
máig 40 európai, amerikai, afrikai ország, ezek számos neves közéleti személyisége, szakszervezetei
és c i v i l szervezetinek sora csatlakozott és a kezdeti célok újabbakkal bővültek.

Dunapatajon, a Szelidi-tó mellett rendezik meg az
Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai
Találkozóját, ismertebb nevén az EFOTT-ot július 17től 21-ig. 90 fellépő négy nap alatt. Világzene és Party
sátor, filmvetítés, Szabadegyetem, tánc, színház, sport
is szerepel az előzetes programban. A látogatókat
ligetes kemping és egy minden igényt kielégítő,
c s ú s z d á v a l f e l s z e r e l t s t r a n d is v á r j a .
(Bölcsőpress)

A z A T T A C , kiterjedt hálózattal bíró mozgalommá fejlődve, a közvélemény felrázásával egyre
erőteljesebb nyomást gyakorol a neoliberalizmus fellegváraira demonstrációkkal (Nizza, Göteborg,
Genova, Barcelona) és az olyan kérdések középpontba állításával, mint a spekulációs tőkemozgások
megállítása (pl. a valutaátváltásokra kivetett adóval: Tobin-adó), a fejlődő országok adósságainak
eltörlése, az adóparadicsomok felszámolása, a jövedelemelosztás igazságtalanságainak
megszűntetése, stb. A francia A T T A C 2001 novemberében elérte, hogy a hazai parlament elfogadja a
0,1 %-os Tobin-adó törvénybe iktatását (amelynek alkalmazása azonban az EU-tól függ) és 2001
decemberében pedig sikerre vitt egy törvényt, amely a vállalati döntések szabadságának
korlátozásával a dolgozói érdekeket hivatott védeni a korporációs profittörekvésekkel szemben.
A mozgalom sajátossága („3. évezredisége") három különös tényezőben rejlik. Egyrészt fellép a
tőkekoncentráció legújabb fejleménye, a világméretűvé vált és e minőségében a roppant gazdaságitársadalmi károkat okozó tőke spekulációs és jövedelem-elvonó tevékenysége ellen. Másrészt számos
és sokféle szervezet állt be tagjai sorába, vállalta nyíltan a mozgalom anyagi, szellemi és/vagy
intézményi támogatását. (Szakszervezetek, vallási és civil szervezetek, szakmai közösségek stb.).
Harmadrészt a benne résztvevők, felismerve a probléma súlyosságát, és az összefogás jelentőségét,
félretették egyéb vallási, politikai stb. véleménykülönbségeiket és csak a közös alapra, a
nemzetközileg tevékenykedő, s e minőségében minden eddiginél több kár okozására képes tőke
korlátozására koncentrálnak.
A magyar ATTAC
2002. február 2-án létrejött a Társadalmi Igazságot Mozgalom - A T T A C Magyarország szervezete.
Önmagát a társadalmi önvédelem szervezeteként definiálja. Mindenekelőtt az egyre növekvő
társadalmi-gazdasági-kulturális egyenlőtlenségek megfékezésére törekszik és a nemzetközi
tapasztalatok fényében is keresi azokat a gazdaságpolitikai és szociálpolitikai megoldásokat, amelyek
az egyenlőtlenségeket és azok okait, forrásait érdemben csökkenthetik, korlátozhatják.
(Forrás: a magyarországi A T T A C - mozgalom bemutatkozó anyagai és felhívásai)
A m a g y a r o r s z á g i A T T A C 12 p o n t j a
1. A z egyre elviselhetetlenebb nemzetközi és országokon belüli egyenlőtlenségeket szülő, a

egyoldalú érdekeit érvényesítő neoliberalizmus elméleti és gyakorlati diktátumának
2. A nemzetgazdaságokat romba döntő és népeket megnyomorító nemzetközi
korlátozását!
A világméretű pénzügyi tranzakciók megadóztatását
(Tobin-adó)
ellenőrzés alá helyezését, a befolyt összeg szociális célú felhasználását!

valutaspekuláció
és
társadalmi

3. A szektorsemlegesség
alkotmányos elve j e g y é b e n a m u l t i k adómentességének
adókedvezményeinek megszüntetését - hazai és világgazdasági szinten egyaránt!
4. A kölcsöneiket már kamatostul visszafizetett/e;7őr/ő országok

adósságainak

tőke

megszüntetését.

és

eltörléséé.

5. A demokrácia
intézményeinek
hatékony védelmét és a demokrácia kiterjesztéséé.
bevonását a döntésekbe, beleértve a közpénzek feletti rendelkezést!

Minden érintett

6. Igazságos jövedelemelosztást,
arányos közteherviselést,
a szellemi és fizikai munka jelenlegi, a
tökének
való alárendelésének
megszüntetését-,
a munkával szerzett jövedelmek adóinak
csökkentésével - a tőke és a spekulációs jövedelmek adóinak növelésével! Teljesítményarányos
béreket, diktátumok helyett munkajogot, tisztességes munkafeltételeket!
7. Elsőbbséget
az életnek a transznacionális társaságok önző profitérdekeltségével szemben! A z
élelmiszerhegyek felhalmozása és a mezőgazdasági termelés korlátozása helyett saját fajunk, az

emberiség megszabadítása az éhezéstől, az alultápláltságtól.
8. Békét a világ népeinek! A nagyhatalmi érdekeket szolgáló, az elnyomottak felszabadítása helyett
azok szenvedéseit tovább növelő háborúk azonnali leállítását!
9. A természet kizsákmányolásának
azonnali megszüntetését!
" A szennyező arányosan fizet" elv
érvényesítését. A környezetszennyező beruházások betiltását, a környezetbarát technológiák
hatékony támogatását!

10. Az ország földterületének

kivonását a spekuláció köréből és felelős helyi közösségek kezébe

helyezését. A mezőgazdasági termelés a helyi feltételekhez és a lakosság szükségleteihez igazodjon!
11. A z egészségügyi és egyéb szociális ellátó rendszerek privatizációiának
közösségi ellenőrzés alá helyezését és szolgáltatásaik állampolgári j o g o n járó

leállítását.
állami és
kiterjesztését!

12. Szorgalmazzuk különböző országok hasonló helyzetű társadalmi csoportjainak
nemzetközi
összefogását,
érdemi kooperációját a politikai elitekre gyakorolandó tömegnyomás érdekében!
* *

*

M e g kell állítani a fölénk kerekedett, de tőlünk nem független ember- és természetpusztító erőket!
Erre azonban csak közös cselekvéssel
lehetünk képesek! Felhívunk mindenkit, aki a fentiekkel
egyetért, hogy csatlakozzon nemzetközi mozgalmunkhoz!

Kompatibilitás
Új felsőfokú képzési lehetőséget kínál ősztől, illetve
jövőre a Budapesti Gazdasági Főiskola a magyarfrancia együttműködés keretében. A szeptemberben
i n d u l ó k é t é v e s k i s - és k ö z é p v á l l a l k o z ó i
menedzserképzésre diplomával és néhány éves
gyakorlattal rendelkező
szakemberek
jelentkezhetnek. A végzősök a közreműködő párizsi
Nanterrei Egyetem diplomáját vehetik át, amely
honosítással Magyarországon is érvényes lesz. Az
oktatás magyar nyelven, de francia szisztéma,
tananyagok alapján folyik. Mivel a francia diploma
elismerhetőségére hamarosan mód nyílik Angliában,
Belgiumban, Németországban, Spanyolországban - ez
folyamatban van - a magyar jelentkezőknek is
lehetőségük lesz arra, hogy érvényesíttessék
oklevelüket ezekben az országokban. (UniPresszó)

Adósodás
Sugároz az ország első 24 órás egyetemi diákrádiója
Szegeden. A kísérleti műsorszórást április 15-én
kezdte meg a nonprofit rádió, amelyet lényegében
Szeged egész területén fogni lehet a 87,9-es MHz-en.
Az ORTT egyelőre egyhónapos próbaadásra adott
engedélyt, a szeptembertől induló adásra már
benyújtották a pályázatot az adó vezetői. (UniPresszó)
Hökös képző
Több mint 200 hallgató vesz részt a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
csütörtökön kezdődött h á r o m n a p o s országos
v e z e t ő k é p z ő kurzusán B a l a t o n b e r é n y b e n . A
felsőoktatási intézményekben tanulók képviseletét
ellátó érdekvédelmi szervezet vezető tisztségviselői a
hallgatói támogatások (szociális és tanulmányi
ösztöndíjak), valamint a HÖOK szervezeteinek
m ű k ö d é s é h e z szükséges költségek növelését
szeretnék elérni. (MTI)
Húzzatok Amerikába
Az A l k o t m á n y b í r ó s á g d ö n t h e t a r r ó l , h o g y
törvényellenesen kurtította-e meg a kormány a
Bolyai-ösztöndíjakat. A tehetséges fiatal kutatók
itthon tartására szolgáló 1997-ben alapított ösztöndíjat
ez év elejétől csökkentette a kabinet, egyoldalúan
módosítva a kutatókkal már megkötött szerződéseket
is. Az eredeti szabályozás szerint a pénzbeli támogatás
követte volna a minibálbér növekedését. Eszerint ma
bruttó 120 ezer forint jutna havonta a ösztöndíjat
elnyert kutatóknak. Ezzel szemben a kormány
függetlenítette a minibálbértől az összeg alakulását,
ráadásul ezt visszamenőlegesen kiterjesztette a már
megkötött szerződésekre is, körülbelül 600 fiatal
tudóst károsítva ezzel. (Népszabadság)
N i n c s itt b a j
A főiskolát és egyetemet végzettek túlnyomó
többsége el tud helyezkedni, a diplomások 82
százaléka egy éven belül munkát talál magának.
Tavaly a felsőfokú végzettségűek hat százaléka
jelentette be magát munkanélkülinek. Leginkább az
agrárvégzettségűek vannak nehéz helyzetben a
munkaerőpiacon.
Tavaly 47200 hallgató szerzett oklevelet a hazai
felsőoktatási intézményekben. A végzettek 82
százaléka a diploma megszerzése után egy éven belül
e l h e l y e z k e d i k , m u n k a n é l k ü l i k é n t tavaly hat
százalékuk jelentette be magát. (Népszabadság)

Otthon, édes...
(Környezet; Szerkeszti: Tóth Gergely)

„A kérdés az, hogy a
cölöpökre minek az
alapját rakják..."
avagy, mi történik az
Ady téren
Egy kis kronológia:
Amíg csak ígérgetések hosszú lánca volt az új könyvtár felépítése, addig nem
nagyon volt érdemes az üggyel foglalkozni, a kíváncsiskodókat kézről kézre
adták a különböző hivatalok, amíg el nem ment a kedve az embernek a
komoly kutatástól. De most végre kaptunk valami
kézzelfoghatót.
Legyalulták a testnevelés tanszéket, házastul, focipályástul,
konditermestül.
Innentől az események őrületes tempót vettek fel és a hallgatók közül
kiváltak a hivatásos jósok, akik elvetették a mostani pletykák csíráját, a
grundjövőjét illetően (ah, édes hagyományok...).
Később, amikor már azt hallottuk, hogy a régi futópályán a Halálcsillag
működő protoipusátfogják felépíteni, úgy döntöttünk, utánajárunk az egész
könyvtár-hercehurcának.
A terv. hogy könyvtárat építünk, már a nyolcvanadik évet tapossa, így
bizhatunk abban, hogy a tervezők a lehető legmegfontoltabban járnak el a
kivitelezést illetőleg. Sőt, ötször (!) is elvetették a megvalósítást (a húszas
évek végén, 1938-ban. '45 után, '66-ban és a rendszerváltáskor). Valahol
mindig pénzhiány volt, hűen a bétékás szellemiséghez.
A máig is érvényes tervezet 1996-ban látott napvilágot, melyet 1997-ben
továbbítottak a Világbanknak is. A megállapodás szerint a kormány és a
Világbank közös erőfeszítéssel építette volna meg az épületet. A pénz
azonban már itt is két részre oszlik, tudniillik a hatályos törvényrendelet
szerint, csak azjátszhat buldózerrel intézményi sportpályán, aki egyidejűleg
máshol fel is épít egyet, pótlólag. Tehát nem csak könyvtárat kellett építeni,
de még egy tesi tanszéket is.
Elviekben a pénz tehát megvolt, nosza, kiírtak egy tervpályázatot, melyet a
Szántó és Mikó iroda nyert meg, ők lettek a hivatalos kivitelezők a könyvtár
építésében. Mondhatni, minden sínen volt...
2001 nyarán csapott újabb ménkű a tervbe: A Széchenyi-terv keretében a
városi önkormányzat elnyert 892 millió forintot egy konferenciaközpont
megépítéséhez, és az illetékesek úgy döntöttek, hogy az egyetemmel közösen
gazdaságosabban
valósíthatják meg a két beruházást. A Gazdasági
Minisztérium átutalta az Oktatási Minisztériumnak az összeget, így attól
fogva (jelenleg is) az utóbbi kezelte a pénzt. Látva a fejleményeket a
kormány felmondta a Világbankkal kötött szerződést. És itt a bibi.
A Széchenyi-terv által elnyert összeg átfutási ideje tudniillik sok-sok hét. És
bár felemelő gondolat, hogy kicsiny országunk önerőből építkezik, a
kivitelezők akárhogyan is túrják fel a földel, ott bizony nem találnak pénzt a
verejtékkel átitatott földben, legfeljebb egy tó emlékét... Márpedig nekik is
meg kelt élni valamiből. így addig nem tépik a talajt a lánctalpak, míg a
megfelelő összeget meg nem lebegtetik előttük.
Ennyit a múltról. Röviden. A terv további sorsáról hűséges munkatársunk,
Kabai Piroska számol be.
tóthgergö
Interjú Kácz Bélával,
a Világbank programirodájának volt vezetőjével:
Az Ady téri sportpályától elbúcsúztunk, gyakorlatilag napok leforgása
alatt tűntek el szemünk elől a focipályák, kosárpalánkok, a tanszéki
épület. Az évek óta várt könyvtári épület (és kongresszusi központ?)
alapkövét egy hónapja, ünnepélyes keretek közt lerakták, felszentelték.
(A véglegességet jelentő, jelképező (?) alapkő, azóta állítólag legalább
egyszer elkerült a helyéről és legalább egyszer, (ideiglenesen?)
visszakerült.) Az Ady téren hetek óta nincs mozgás, állnak a d a r u k ,
nincsenek építési anyagok, és munkások se sertepeltének a telken.
Ellenben sok szóbeszéd j á r j a az egyetemi folyosókon, a térre nyíló
kapura az Oktatási Minisztérium hivatalos tájékoztatója került,
miszerint a Szegedi Tudományegyetem hatalmas sportpályával
bővül... „Mégse itt lesz a könyvtár?" „A terület alatt tó van..."- állítják
mások.

|

I (A Csöpörke tó, az
Ady tér helyén, a
nagy árvíz előtt egy
1850-es térképen.)

Ezekről a bizonytalanságokról, a könyvtár, vagy könyvtár és
kongresszusi központ kérdéséről, valamint a nehezen átlátható
finanszírozási koncepciókról kérdeztem Rácz Bélát, aki, amíg a
világbanki szerződés élt, a Világbank programirodájának vezetője
volt. Most, mint az előzmények minden részletének az ismerőjét, külső
szakértőként kérdezik meg, illetve az egyetem stratégiai irodájának a
vezetője, ami a hosszabbtávú fejlesztési programokat határozza meg.
-Elég látványos, hogy a gyors bontás után, most állnak a munkálatok az Ady
téren. Mi történt?
- A szerződés, amennyiben az épület nem készül el a határidőre, egy elég
komoly kötbér fizetésére kötelezi a kivitelezőt. Neki létérdeke, hogy minél
gyorsabban hozzá tudjon fogni a munkához, ezért történt, hogy viszonylag
rövid idő alatt lebontották az Ady téri épületeket és előkészítették az
alapozáshoz szükséges cölöpöket. Azonban most az a kérdés, hogy ezekre a
cölöpökre minek az alapját rakják. Ebben a pillanatban, azt senki nem tudja
megmondani, hogy az eredeti terveknek megfelelően kerül-e kivitelezésre a
dolog, vagy pedig a 900 millió forint plusznak megfelelően a kibővített
elképzelés valósul-e meg. Ez az alapvető probléma.
- A ma reggeli hírekben hallottam, hogy Bartha László
polgármester
cáfolta, miszerint bizonytalan lenne a beruházás anyagi fedezete, és a
módosított, kibővített beruházásra a pénz is rendelkezésre áll, a Széchenyiterv jóvoltából...
- Igen, ezt én is olvastam, illetve hallottam. Amennyiben ez tényleg így van,
akkor lehet adni a mérnököknek a megbízást, hogy módosítsák a jelenlegi
tervezetet. A probléma az, hogy szorosak a határidők, ugyanakkor pedig
amíg nincs biztosíték arra, hogy ez beruházás a 900 millió forinttal
kiegészítve kerül kivitelezésre, addig senki nem mer a tervezőknek mondani
semmit. Ez itt a fő nehézség, emiatt aggódott, vagy aggódik mindenki. Az
egész könyvtári beruházásnak a léte nem kérdéses, a munkák elindításához
szükséges pénznek egy része már 1999 óta itt van az egyetemen, a
beruházásokhoz szükséges egyéb összegek pedig a kétéves
költségvetésben, az Oktatási Minisztériumnak a jóvoltából megvannak.
Pénzügyekben tehát semmi nem kérdéses, technikai okokból van csúszás,
és ráadásnak most választási kampány is folyik, így mindenki, mindenféle
kampányásó gondolatokkal fűszerezve alakít ki ezzel kapcsolatban
véleményt. Véleményem szerint a könyvtár felépülése biztos, hogy
mekkora konferenciaközpont lesz, az továbbra is kérdés; mert ne felejtsük
el, hogy az eredetileg elképzelt könyvtárban is volt egy nagyterem és kettő
kisebb befogadóképességgel bíró, konferenciális célokra használható
helység; elképzelések azért léteztek eddig is.
- Említette, hogy ha megvan a beruházásra szánt pontos összeg, akkor el
lehet kezdeni terveztetni... A Hökkentő c. lapban nemrég megjelent cikkben
láthattunk terveket a könyvtárról és a konferenciaközpontról...
- Itt két teljesen különböző dologról van szó. A kiegészített épületnek egy
látványterve, vagy koncepcióterve van, ami ahhoz kellett, hogy a Gazdasági
Minisztériumhoz, a pályázaton elnyert pénz felhasználásának a
módosításához fel tudjon mutatni egy dokumentumot, hogy mégis mit
akarnak tenni. De egy ilyen tervkoncepció azért nagyon messze van attól,
aminek alapján ott a téren azt lehet mondani a kivitelezőknek, hogy ide
tessék ennyi meg annyi betont önteni... Ez egészen más. A tervpályázatnál
is elsősorban látványtervekkel, meg néhány alaprajzzal lehetett nyerni, de
ennek alapján még nem lehet kivitelezni. Ahhoz kell a kivitelterveket
elkészíteni. Ennek a kiviteli tervnek az elkészítése is csak ezután fog
történni.
- A beruházást fedező pénzösszegekkel
kapcsolatban
az Oktatási
Minisztérium, a Széchenyi-terv, és a Világbank neve merülnek fel
leggyakrabban. A világbanki kölcsönről szóló szerződésről
kevesebbet
hallani...
- A gyakorlatban ez úgy működik, hogy akár világbanki program keretében,
akár magyar program keretében, mi mindenképpen magyar költségvetésből
jutunk ehhez az összeghez. Vagyis mi soha nem láttunk volna dollárt, akkor

7
'se, ha megmarad a világbanki szerződés, így se, hogy a magyar
költségvetésből lesznek a tervek megvalósítva. Mindenképpen a magyar
költségvetésből.
- A világbanki szerződést fel bontották?
- Igen, tavaly, ha j ó l emlékszem, márciusban lett felbontva. Ennek
megfelelően a magyar felsőoktatás reformjához van kötve ez a beruházás.
Az a különbség, hogy amikor a világbanki kölcsönszerződés előkészületei
folytak, akkor a magyar gazdaság egészen más helyzetben volt, mint most.
Az eltelt időszakban a magyar gazdaság lehetőségei lényegesen javultak,
ezért tényleg nem volt célszerű a Világbanktól kölcsönt felvenni.
- Sokan beszélik és sok tréfának ad terepet, hogy az Ady tér helyén egy tó
terült el, és egy feltöltött
terület ingoványos
talajára épülne az új
épületkomplexum.
-így van, az Ady téren korcsolyázni lehetett. Egy tó volt ott valóban, de ez
nem azt jelenti, hogy ott nem lehet építkezni, hiszen a Plazát is felépítették,
ahol a még most is létező tó volt. [Rácz tanár úr térképet keresett elő.]
Csöpörke néven szerepel, ez az árvíz előtti várostérkép 1850-ből. Ez a
Csöpörke tó az, ami azon a területen volt, most is látszik egyébként, hogy a
sportpályáknak a szintje, az a környező utcák szintjétől kb. 80 cm-rel
alacsonyabban van. Ez csak annyit jelent, hogy a rengeteg cölöpöt, amit
beleraktak a területbe, azt kellett elkészíteni úgy, hogy a teherhordó rétegig
lenyúljon. Ez bevett eljárás az építészeknél.
-Az Ady térre nyíló kapura az Oktatási Minisztérium hivatalos
tájékoztatója
került, miszerint a Szegedi Tudományegyetem
hatalmas
sportpályával
bővül...
- Ezt elrontották. A Kossuth laktanya területén lesz az a bizonyos sport- és
szabadidőközpont, ahol elsősorban az Ady téri sportlétesítményeket kell
kiváltani, és az ott lévő plusz területen pedig további fejlesztés várható. A
kettő nem teljesen külön beruházás. A jogszabályok szerint sportpályát csak
úgy lehet megszüntetni, hogy vele azonos kapacitású másik ilyen sportpályát
hoznak létre.
- Ön szerint mikor fognak kezdődni és befejeződni a munkálatok?
- Szerintem a határidőnek megfelelően, mert egyszerűen nincs más
választása a kivitelezőnek, annyira komoly kötbér fenyegeti. Nincsen ennek
az égvilágon semmi elvi akadálya, mindig azt szoktam mondani, hogy 1931 ben az Empire State Building-et New Yorkban tizenhárom hónap alatt
építették meg. Az azért egy egészen más feladat, egy város kellős közepén,
egy akkora épületet létrehozni, mint itt, egy viszonylag békés helyen, egy
négyszintes épületet. Megoldható ma már ez.
Szerintem 2003 év végére készen lesz.
Kabai

Piroska

Újabb mese érzékenyeknek
A muskátlikat ültettem át. Ezeket a közönséges, egyszerű virágokat
szerettem volna 350km-rel odébb, keleti fekvésű ablakomban látni.
Szétteregettem a kis faluban lévő sarokházban -ahol élünk- az aznapi
újságokat, elővettem a nagy és a kis cserepet, az apró kertészlapátom, és
vigyázva a gyökerekre átültettem őket. Ekkor csöngettek. A kitáruló utcán,
a Pöttyös, a falu mosolya állt, az örökkön viccelőről most lefagyott a
mosoly, már láttam a határban gyűlő fellegeket, azokat a nehéz, vörös
bársony fodrokat, amik '54-ben felborították a kilátót, és agyoncsapták a
tilosban járó asszonyt és cigányt. De nem az újabb égi csapásról beszélt,
hanem valami levélről habogott, hogy nézzem át, hogy a Tanárúr meghalt,
más meg nem tud a faluban, kérdeztem mit, bepirult szeplőkkel mondta:
írni, ilyen a mi falunk, mint a muskátli. Ha már a falunál tartunk, ideje lenne
nevén nevezni: Banán, így hívják - nem messze semmitől, de épp elég távol,
hogy ne legyen közel. Kezembe nyomta a vasalt papírt, amin a kalligrafikus
betűk ilyesmi szöveget adtak: TISZTELT MINISZTER!
Azon
ügybő
fordulunk, hogy a banáni emberek szeretnének az általános iskolának, amit
Jókai Mórnak hívnak, mert ahogy azt a Tanárúr mondta
(nyugodjék
békében), Jókai szülei itt éltek, innen került a magyarok nagy embere, aki
Jókai volt, Komáromba, hát megérdemel az iskola, ami itt van a szekvenciós
szeh'en....
a főutcán, ahol a nyugati turizmus biciklizik a Budapest
székesfővárosnak,
közvetlen a kat. templom mellett, a Szabóékkal
szemben,
kéne egy tornaterem, esetleg könyvtár. Ha ügyünkbe tennének
valamit
tegyenek, mi minden tervet megpályáznánk, ami van, de nem tuggyjuk ma mi
van, csak egy tornatermet szeretnénk a sportolandó
gyermekeinknek.
Aláírják: Magyar István pébl.; dr. Hochenbauer az orvos; Lakatos Béla
kocsmáros: Nagyné ált. isk. tan.; Kohn Eduárd nyugalmazott vasutas; Tóth
Alfonz AFESZ 113.-as üzl. vez.;a Fenyő Baráti Torna-Futball-és-Kártya
és
Baráti Klub örökös tagjai (Sziszkó, Vadember, Kolompár s. k.; Nyakas és
Pöttyös)Keletkezett:
Banánon, 2002).
Nehéz volt magamhoz térnem, egyrészt a levél csillogó hibái miatt,

Az élet megy tovább
A Hallgató napok óta levert volt. Csapdába esett, ezt ő is tudta. Itt állt a
második forduló előtt és nem tudta, mitévő legyen. Kis pártra szavazott.
Olyanra, amelyik közelebb állt ugyan ahhoz a nagy párthoz, amely az első
forduló után a nyerésre esélyes lehet, de azért mégsem akarta őket annyira.
A másik oldal kifejezetten taszította, bár az utóbbi időben be kellett vallania
magának, hogy az az oldal is hirdet egy rakás olyan értéket, amit ő, mint
hallgató fontosnak tart és magáénak érez. De persze ez az érzés sem volt erős
annyira, hogy az ő ikszét is megszerezzék. „Vannak ők éppen elegen"
gondolta magában.
Mélységes bizonytalanságában betért a legközelebbi tanácsadó irodába. A
környéken csak „Hétforintosnak" hívták a helyet, mert pár éve még ennyibe
került egy deci szatymazi muskotályos. A füstös kis kocsma homályába
merülve a Hallgató figyelni kezdett, hátha hall valamit, ami eldönti végre az
ő ikszének sorsát. Miután azonban hol az egyik, hol pedig a másik tábor
fföccsei mellől szállingóztak hozzá a zsidózások, fasisztázások, megunta az
egészet. Kicsit még iszogatott, csak úgy, a rend kedvéért, aztán az ötödik
pohár után kiment az utcára.
Kaján gondolatot ültetett fejébe a választók védőszentje, bárki is legyen az.
Arra fog szavazni, akinek elsőnek meglátja a plakátját. A gondolat igen
bölcsnek mondható, hiszen az eltelt hetek kampánya után nehéz lett volna
úgy megtenni két lépést, hogy az ember ne egy hangzatos szlogenbe
ütközzön.
A Hallgató elsőnek egy különös villanyoszlopot talált magának. A
plakátrengeteg alján kilógott egy fél MIÉP-es papír. Ezt j ó háromnegyed
részben eltakarta egy Munkáspártos, előbbi tehát kiesett. Utóbbi is, mert
középen keresztbe volt rondítva egy színes hirdetéssel: Szerdán Salsa-tekila
party a Gin Tonicban.
A Hallgató kajánul elvigyorodott és úgy határozott, szerdára szavaz. A
politikusok pedig le vannak szavazva!
Csík Gergely
Mindegy
melyik
automatán
melyik van felül. Mindkettő ugyan
-abból a porból készül, csak az
ize más. Hidegvizes zuhany után
sincs semmi közük a gyümölcs
eredeti
izéhez.
(Nyomokban
E2002-Í tartalmazhat.)
Ugyanúgy 30forintot kell értükfizetni. fotó: tóthgergő

másrészt az egész falu iránt érzett fellobbanó szeretetemből kifolyóan,
hiszen épp oly egyszerűen szép, mint a muskátli, és ha átültetjük egy új
korba, nagyon vigyázni kell a gyökereire, nehogy elvesszen Banánból, az
ami Banán. Átnéztem, belejavítottam és aláírtam a levelet. Csak annyi
megjegyzést tettem, hogy a Fenyő B. T. K.-hoz írják oda, hogy a Fenyő
Borozó is a főúton van, de nem a kat., hanem a ref. templom mellett.
Állítólag rendkívüli népszerűségre tettem szert ezzel a kétségkívül bölcsész
és oda nem illő javaslatommal. A történet utóéletével nem sokat
foglalkoztam. Másnap elutaztam, locsolgattam a muskátlit egy szegedi
ablakban, és figyeltem közben az utcán elmenő lányokat, el is felejtettem
volna az egészet, ha a minap nem ülök le megint a Fenyőben, ott, a messzi
Banánon a Pöttyössel és harmadik apámmal Sziszkóval, és nem kérdezek rá,
hogy na, mi lett a tornateremmel, esetleg könyvtárral. Az egész kocsma
egyszerre és nekihevülten magyarázta, hogy lóPsz, elküldtük a levelet,
ezek meg leküldtek egy nőt, akinek férfi neve van, de nem olyan mint te,
Tibor, de én nem olyan vagyok, hagyjad mán', szóval lejött a miniszter és a
kúp áruház, meg a Lakatos biliárdszalonja közé, a polgármester háza elé
leraktak egy Szt. István faszobrot, itten Banán a kúpból a cigány kocsmája
felé menő faszobrot, aztán elmentek nagy fekete autókon. Próbáltuk mi
mondani, hogy izé, meg ööö, talán azt is, hogy tornaterem, de nem lett
semmi mer' nem értek rá, de hagytak itt egy alapkövet, ha ráérünk ültessük
el, majd kinő valami. Na, összejött erre a falu, kimentünk az iskolához,
vittünk szerszámokat, meg a Sziszkóapád hozta az Ifát, de hiába mer' a
Pöttyös összeveszett a fiával és mondta, hogy ilyen kölykök sportoljanak az
utcán, mi meg a Fenyőbe, azóta is itten ülünk, az alapkövet meg
elvesztettük. Én is itt ülök, - mondtam- muskátlik között, de ezt már nem
értették.

Kedves Szerkesztőség!
Az alábbi írást azért küldöm el, hogy mindenki tanulhasson és okulhasson
belőle. Ami következik nem kitaláció, és tényleg pontosan így történt meg
velem. Íme:

Megaláztatásom Története,
Avagy hogyan NE lopjunk könyvtári könyvet a „ Nagyáruházból"
Egy negédes, borús napon, a tél utolsó napján - a gyengébbek kedvéért
február 28-án - nagy örömmel, és azon felbuzdulva, hogy megkaptam a
várva várt eseti szociális támogatást, elhatároztam, hogy feltöltöm kimerült
nikotinkészletemet és csillapítom korgó gyomrom éhségét. M i v e l a
bankautomata az Aradi Vértanúk terén van, egyértelműnek tünt, hogy ezt a
„Nagyáruház" földszinti élelmiszer-áruházában fogom megtenni. Hiba
volt.
Rövid nézelődés után a kosaramban landolt egy zacskós, húsosparadicsomos tészta, bolognai módra, egy csokiszelet és egy doboz
cigaretta. Siettem, mivel kivételesen időben akartam beérni az órámra, és
még vissza akartam vinni a könyvtári könyveket, amik hátitáskám mélyén
lapultak. Órámat nagy bőszen szuggerálva, beálltam a legrövidebb sorba és
kipengetem a pénztáros hölgy által kért összeget, és mivel már kb. 10-en
álltak mögöttem a sorban, csak felmarkoltam az életmentő portékákat, azzal
a céllal, hogy majd a sokak által j ó l ismert pulton bepakolok a táskámba.
Amint áthaladtam a falként körülölelő „detektorok" között, azok
eszeveszetten villogni és vinnyogni keztek. Mondanom se kell, hogy ez fél
négy körül történt, amikor szinte minden pénztárnál kanyarogtak a sorok, és
az egész földszinten telt-ház volt. Hirtelen minden tekintet rám szegeződött.
Mindenki elkönyvelte magában, hogy „szegény csóró már megint ellopott

A törzsi gyűléstől a tisztába tett
pelenkáig
"Madarat tolláról, embert barátjáról" - tartja a mondás, amit - a mai, politika
által megmérgezett, szemellenzősöknek kiváló táptalajul szolgáló
közhangulatot alapul véve - a következő, első részében fals szlogenné
formálhatunk át: "Polgárt kabátjáról, pártot kampányáról." A mondat kezdő
tétele maga az őrület, inkább ne menjünk bele. A "kokárda-hadmüvelet"
múltat nem tisztelő pofátlanságáról, képmutatásáról és kirekesztő
mivoltáról már amúgy is kimondták azt, amit ilyen esetekben ki kell
mondani. A megállapítás második felével nincs semmi gond, sőt, ha
figyelmünket a pártok reklámfilmjeire fókuszáljuk, bizonyos esetekben
bántóan tökéletes képet kapunk arról, ki kicsoda, vagy - legalábbis saját
tudatalattiját felfedve, illetve a védtelen szavazóéra apellálva - kinek is
szeretne látszani.
Választék van bőven: a sor - ami nem jelent egyidejűleg sorrendet is valahol az "européer fogsorapukánál" kezdődik és a honfoglaláskori
hétvezérnél végződik. Utóbbi legautentikusabb képviselője Csurka István,
akit - legalábbis feltételezett vágyálmai és pártjának "ébresztgetős"
reklámfilmje alapján képzeletben odaállítunk Kondék mellé
nyolcadiknak a Hősök terére. Mindent beborító embertömeg, vadul lobogó
zászlók, ameddig csak a kamera ellát; már magunk előtt látjuk a "KassátóiBrassóig honvisszafoglaló hadmüvelet" első győzedelmes zászlóalját,
melyet diadalútja során mindenhol napfény, pajkosan kergetőző, echte
magyar gyereksereg és virágözön fogad. A tömeg, mint hatásosan
felhasználható kampányelem a legnagyobb kormánypárt szakértőinek
figyelmét sem kerülhette el. Viktor - György Péter szerint "a törzsi gyűlések
rendjét felidézve" - az emelvényen maga köré gyűjti népét, akik isszák
minden szavát. Különösen szívbekaparó a balra ülő idős úr és a jobbra
görnyedő koros, kokárdás hölgy: a fej 60 fokos szögben, büszkén felfelé
szegeződik, a tekintetekben a "csak el ne szalasszam eme magasztos
történelmi pillanatot" érzése a kivagyiság érezhető deklarálási szándékával
és a pillanat beképzelt nagysága okozta pátosszal keveredik. Az ellágyult és
meghódított szíveket még az sem zavarja, hogy a garantált nyakgörcsért
cserébe vizuálisan pusztán a miniszterelnök tarkójának látványát kapják. Az
elmaradhatatlan lobogó trikolórokat Viktor megfejeli egy anyja ölén ejtőző
gyermeknek odahintett puszival, imígyen kinyilvánítva, hogy a
"küldetésemnek teljesen tudatában vagyok" érzést kifejező, felelősségteljes
politikusi ábrázat mögött egy érző apa szíve rejtőzik, aki hétvégeken a
lobogó családi tűzhely mellett négy gyermekét akár egy lábon is képes
meglovagoltatni.
Igaz, sztereotípiák tekintetében az ellenzéknek sem kell a szomszédba

valamit, de most lebukott". Én kérdően meredten a kasszában csücsülő
hölgyre, amikor megjelent az ismert kék egyenruhájú biztonsági őr. Először
ott helyben ki kellet pakolni a zsebeimet, majd kétszer visszaküldött a
„detektorok" közé. Persze meg sem szólalt, vajon miért? Utána a táskám
következett. Szépen, akkurátusan meg kellet mindent egyenként mutatni,
ami a táskában lapult, majd a táskámat húzta végig az életemet megkeserítő
kütyü előtt. Érdekes módon ismét néma csend volt a válasz. Ekkor
megkérdezte tőlem az úr, hogy nincs-e nálam könyvtári könyv. M i t ad Isten,
pont volt nálam 3 darab. Utána a könyvek következtek. Egyenként
végighúzta őket a készülék előtt, és a legutolsónál elindult a csinnadratta.
Kiderült, hogy a könyvtári könyvben lévő fémszál riasztott be. De ezzel még
nem értek végett szenvedéseim. Miután lebuktam, hogy „elloptam" a
könyvtári német nyelvkönyvet, aminek még a kölcsönzési határideje sem
járt le, és a fél áruház engem figyelt és rajtam röhögött, az illető még tovább
tornáztatott. Visszaküldött az általam pokolra küldött készülék közé, majd a
könyvtári könyv nélküli táska került sorra. A szerkezet némasági
fogadalmat téve meg sem mukkant, a biztonsági emberke nagy csalódására.
A 10 perces ingyen cirkusz és az után, hogy több száz ember előtt
megalázott, nevetségessé tett, távozóban az orra alatt elmotyogta az őr, hogy
elnézést kérek, és részéről el volt intézve. Ebből mi a tanulság? Először is az,
hogy senki se próbáljon meg a NagyÁ-ból könyvtári könyvet lopni, vagy ha
mégis, vigyázzon a fémszálra.
Megjegyzés: Nem tagadom, hogy az őr jogosan járt el, de két dolgot nem
értek:
1. Hogy lehet az, hogy beriasztott az áruházi cikkek ellopását
megakadályozó készülék a könyvtári könyvre?
2. Miért alázott meg az őr nyilvánosan, miért kellet a tíz perces cirkusz,
amikor ennél sokkal diszkrétebben el lehetett volna intézni?

Édes Endre

menni. Az MSZP kampánystábja minden bizonnyal esküt tett rá: ha tetszik,
ha nem, legalább a reklámfotók és kampányfilmek erejéig egy
magyarországi Tony Blairt csinál Medgyessyből. " A közbiztonság,
jogbiztonság, létbiztonság" plakáton vigyorgó miniszterelnök-jelölt
valószínűleg életében nem vágott még ilyen képet, sőt erős a gyanúm, hogy
soha többé nem is fog. Viszont az eredmény annyira meggyőző, már-már
európaian szocdem, hogy annak alapján még Bayer Zsolt sem
"mélykomcsizna" szakadatlan. Az már külön művészet, ahogy Medgyessyt
a "menetelös", egyébként vérprofi reklámfilmben begyömöszölik egy
olyan szerepbe, amelynek mesterkéltségét csupán annak idealizmusa múlja
felül. Péter korán ébred, orrát azonnal megcsapja a kávé illata, amit a nagy
alkalomhoz illő elegáns öltönyben hörpint fel; a család közben körülötte
sertepertél. Aztán könnyed, de mégis érzelemteljes búcsú az asszonytól,
szándékoltan nem puszi az, határozottan csóknak néz ki a dolog, ahogy azt
egy államot kormányozni szándékozó, ivarérett férfitól az ország elvárhatja.
A stáb az ötletet valószínűleg Clintontól nyúlta le, aki kampánynyitó
nagygyűlésén beköszönésképpen nemes egyszerűséggel lesmárolta
feleségét, s ezáltal - az elemzők szerint - jelentős számú szavazatra tett szert.
Az intim aktus befejeztével Péter kilép az utcára és dinamikusan egyik lábát
a másik elé próbálja tenni, miközben mögötte lassított felvételen a
mellékutcákból emberek bukkannak elö és felsorakoznak mögé. A
gyermekarcok ebből a filmből sem hiányozhatnak, hiszen a reklám
világában közismert az a szabály, miszerint ha el akarunk adni egy terméket,
akkor rakjunk a közelébe alig fedett női kebleket, egy kölyköt vagy egy
blökit. Igaz, még ennek tudatában is elég szerencsétlennek tűnik az SZDSZ
azon plakátja, melyen a pártelnök kezébe nyomtak egy pelenkába csinált
csecsemőt. Itt szerencsére az aktust, azaz a "rendbetételt" nem látjuk, de az
alkotóknak így is sikerült szegény Kunczét amúgy valóban tekintélyes
politikusi mivoltától egy hirdetés erejéig megfosztani és Pampersreklámfigurához hasonló plakátemberré degradálni.
A szánalmasság tekintetében a pálmát - a Thürmer-pártot jóval megelőzve mégis a Független Kisgazdapárt hirdetése viszi el. Ennyire igénytelen,
ötlettelen és láthatóan költségkímélő politikai hirdetést utoljára az 1990-es
választásokon láthattunk az azóta már süllyesztőbe került bolhapártok
részéről. Torgyán, mint egy házi feladatát nem csak kényszerből, hanem
hittel teljesíteni akaró napközis, egyenesen belebeszél a kamerába,
miközben nem is néz minket, inkább bámul ránk, mögötte a csupasz háttér
nyöszörög. Siralomház. Az az érzésünk, ez az ember előre megérezte pártja
mindeddig tragikus jövőjét.
Amúgy a kisgazdáknak és elnöküknek jelenlegi helyzete az egyetlen,
hatalmi szempontból némiképp akceptálható indok arra nézve, miért próbál
minden párt reklámjaiban a gagyiságig hatásvadász és manipulatív lenni.
Egyikőjük sem szeretne az ő sorsukra jutni...

Wéber

Szárnyaszegett tolvaj szarka
Van károsult, gyanúsított, büntetőeljárás, csak a pénz nincs meg
Ez év március hetedikén Weigand Katalin, végzős angol szakos hallgatónak
a Testneveléstudományi Tanszék öltözőjéből ellopták pénztárcáját, benne
megközelítőleg tízezer forintjával, telefonkártyájával, irataival. A hír és a
probléma sajnos nem ritkaság, ám a mostani esetnek érdekessége, hogy a
sértett feljelentést tett a rendőrségen, sőt m i több, a nyomozóknak névvel is
szolgált. Négy tanúja is alátámasztja igazát, míg a büntetőeljárásban
gyanúsítottként szereplő szintén főiskolás hallgató is több személlyel a háta
mögött bizonygatja ártatlanságát. A Hallgatói Önkormányzat a jogerős
ítéletig mindkét fél érdekeit képviseli, az ártatlanság vélelme jegyében, a
Fegyelmi Bizottság szintén a bíróság esetleges döntésére vár, m i g a
Testneveléstudományi Tanszék hangoztatja, hogy az öltözőben hagyott
értéktárgyakért nem tudnak felelősséget vállalni.
A harmadéves Weigand Katalin már első találkozásunkkor elmondja: nem
maga miatt tette meg a feljelentést. Egyszerűen csak szeremé, ha végre
valaki megbűnhődne azért, mert elvette a másét. A lassan gyerekek elé
kerülő kistanár szerint a főiskolán különösen nagy figyelmet kellene
szentelni a lopásoknak, mert az itt megfogott tolvajokból elvileg tanár válik.
„ Ő k lesznek a példa a gyerekek előtt. Ilyen emberek tanítják majd
gyerekeinket arra, m i a j ó és m i a rossz" folytatja Kata.
A sok apró részletből lassan kiderül, hogy első kétségbeesésében a
Testneveléstudományi Tanszékhez, aztán Nagy Zoltán Péterhez a főiskola
HÖK-alelnökéhez fordult, aki azt tanácsolta a lánynak, előbb a rendőrségtől
kérjen segítséget. „ A z é r t küldtem a rendőrségre
magyaráz később a
megbízott H Ö K elnök -, mert m i nem akarunk döntőbírák lenni és nem is
tudnánk felelősen dönteni ilyen komoly vádakról. Ha viszont a feljelentést
tett lány egy lezárt üggyel, vagy egy jogerős bírósági ítélettel j ö n majd
hozzánk, mindenben segíteni f o g j u k " ígéri Nagy Zoltán Péter.
Kata jobban szerette volna az ügyet „házon belül elintézni", de végül
belátta, addig senki nem foglalkozik ügyével, amíg azt a rendőrségen nem
jelentette be. Ilyen tartalmú levelet küldött egyébként Katának a kari H Ö K
is, kérve a lányt jogorvoslatért forduljon a hatóságokhoz. Döbör András, az
E H Ö K elnöke lapunknak elmondta: amíg nincs a kezükben jogerős végzés,
nem dönthetik el, melyik félnek van igaza. „ N e m tartanám, ugyanis
elfogadhatónak, hogy valaki úgy kerüljön a Fegyelmi Bizottság elé, hogy
egy társa egyszerűen megvádolja." jelentette k i az elnök. „ H a azonban
bebizonyosodnak Weigand Katalin állításai, természetesen a tettes
megbüntetése mellet lesznek a Fegyelmi Bizottság hallgató tagjai" tette
hozzá Döbör András.
Lapunk a Fegyelmi Bizottsághoz közel álló forrásokból úgy értesült, hogy a
testület döntése akár kizárás is lehet. Ezt Döbör András túlzásnak tartaná.
M i n t mondja, ez a legszigorúbb büntetés és csak indokolt esetben szabad
alkalmazni. A nyomozás, vagy a bírósági ítélet végeredményének
ismeretében alakítják majd k i álláspontjukat, de az ügy jelen állása szerint a
gyanúsítottra várhat félévi ösztöndíj és/vagy támogatásmegvonás, de akár
egy év kényszerű halasztás is.
„Sokféle retorzióra kerülhet sor, de azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a
sértettek tegyenek feljelentést a megfelelő államigazgatási szerveknél"
mondja az E H Ö K elnöke.
A botrányt, a gyanúsítgatást Kata is szeretné elkerülni, de állítása mellett
szilárdan kitart. Két gyanúsítottja lopta el pénztárcáját. A m i k o r Kata
bement az öltözőbe, két táska már bent volt. Pár perc múlva két francia
szakos lány érkezett, ők is átöltöztek. Kata közben kiment. Később érkezett
a lopással vádolt hallgató és mindmáig ismeretlen nevü társa, akik elkérték
az öltözőkulcsot. Kata nem sokkal utánuk ment be és tárcája nem volt a
helyén. Tanúi állítása szerint az öltözőben az elsőéves lány után már senki
nem járt. Kata szerint a történet egyszerű: „ A két lány bement az öltözőbe, és
ellopta a pénztárcámat."
„ A z persze eszébe sem j u t folytatja a lopással vádolt két lány Katáról
beszélve -, hogy edzőtársainak is alkalmuk volt elemelni tárcáját, hiszen a
meglopott lány érkezése előtt ők is bent öltöztek és k i is mentek az
öltözőből."
A megvádoltak ettől a ponttól kezdve máshogy emlékeznek a történtekre.
Kettejük egybehangzó állítása szerint, átöltözésük után még mások is voltak
az öltözőben. „Ráadásul, ha ellopom valakinek a tárcáját, nem maradok
utána ott, és nem segítek neki keresni a pénzét" érvel az alacsony, energikus
lány. Állítását megerősíti vélt tettestársa is, aki még táskáját is kipakolta
Kata előtt, bizonyítván, hogy nincs nála a pénztárca. A megvádolt hallgatók
megértik Weigand Katalin elkeseredését, de aggályosnak tartják, hogy
valaki csak úgy megvádolja azt, aki először szembejön vele.
Kata több számára gyanús apróságot mesél. M i n t mondja, az egyik
megvádolt lányt később kérdőre vonta, aki mindent tagadott, bár Kata
szerint fölöttébb idegesen viselkedett. Weigand kérdezte az általa
feljelentett hallgató nevét. Ezt még a lány elmondta, ám társáról semmilyen
felvilágosítással nem szolgált. „Először azt mondta, nem is tudja, kiről van
szó, aztán már azt mesélte, hogy nem tudja a nevét. Mindezek után ő is
kérdezte a nevem. A z t mondtam, ha érdekli, megnézheti a könyvtári
belépőmön, ott van a pénztárcámban."
Későbbi beszélgetésük során előkerült a „név n é l k ü l i " társ is.

„Az

alacsonyabb lány arra kért, beszéljük meg a dolgot, és az öltözőbe hívott
meséli a kárvallott. Ott volt már a másik lány, mindeközben a nevét már
korábban feltáró lány elkapta a csuklómat és határozottan felszólított, hogy
menjek be az öltözőbe. Többször mondtam neki, hogy engedjen el, mire k i
tudtam magam szabadítani a szorításából. Kísértetiesen ijesztő volt az
egész" folytatja borzongva Kata.
A történteket ez esetben is máshogy meséli a két megvádolt. Azt ők is
említik, hogy behívták Katát az öltözőbe, de kézcsavargatásról, bármiféle
fenyegetésről hallani sem akarnak.
A meglopott elment a Szegedi Rendőrkapitányságra és feljelentést tett.
Ismeretlen tettes ellen, mert a törvény szerint erre van lehetősége, de azért az
őt kikérdező nyomozónak elmondta gyanúját és hozzátette az első éves
hallgató nevét.
- Ha bünösségük be is bizonyosodna, ezek a lányok nem fognak börtönbe
kerülni
tájékoztat Tuczakov Szilvána, a Csongrád Megyei RendőrFőkapitányság sajtótisztje.
„ A z igaz viszont, hogy az elkövetők elég pechesek. A jegyzőkönyv szerint a
Weigand Katalint ért kár alig több mint 10,000 forint, a határösszeg azonban
éppen ennyi. Ez alatt szabálysértési eljárást kell indítanunk, felette viszont
már büntetőeljárást. Ennek pedig büntetési tétele is magasabb. A z elkövetők
főbüntetésként akár 100,000 forint feletti összegre is számíthatnak."
- Kollégáim az eset körülményeire tekintettel vizsgálják az úgynevezett
„ d o l o g elleni erőszak" meglétét is. Ez magyarul azt jelenti, hogy ha az
elkövetők valamilyen törvénytelen módon jutottak az eltulajdonított érték
közelébe, akkor még mellékbüntetésre is számíthat. - magyaráz - Tuczakov
Szilvána. Ez ebben az esetben várhatóan szintén pénzbüntetés lesz, tehát az
esetleg megtalált és elítélt bűnösök csak abban az esetben kerülhetnek
börtönbe, ha nem tudják, vagy nem akarják kifizetni a büntetést, -foglalja
össze a rendőrség sajtótisztje.
Dr. Gyetvai György, a Testneveléstudományi Tanszék vezetője kevés
újdonsággal tud szolgálni. M i n t mondja, a tanszéken az utóbbi tíz évben
nem történt ugyan bejelentett lopás, de azért nem árt az óvatosság.
Mindenkinek javasolja, hogy értékeit vigye magával az órára, vagy adja le a
portára, onnan biztos, hogy nem tűnik el semmi.
Gyetvai tanszékvezető úr i n f o r m á c i ó i h o z hozzáteszünk azokat a
szerkesztőségünk birtokában lévő információkat, amelyek bizonyítják,
hogy a tanszéken tíz év óta számos lopás történt, az azonban igaz, hogy
bejelentés ezekről az esetekről egyetlen alkalommal sem érkezett. K ü l ö n
érdekesség, hogy a Bölcső értesülései szerint lába kelt már portára leadott
értékeknek is.
A két, korábban már megszólalt, lopással gyanúsított lány hosszas
egyeztetések után vállalta a nyilvánosságot. Weigand Katalin vádjait
minden egyes beszélgetésünk alkalmával következetesen tagadták.
Véleményük szerint Kata tanúi semmit sem érnek, hiszen nem tudnak
semmit bizonyítani.
- Ok csak azt látták, hogy elvisszük a kulcsot, aztán pedig azt, hogy
visszahozzuk mondja a rendőrség gyanúsítottja, majd így folytatja: - Ha
kell, több tanúm van rá, hogy a lopás idejében nem voltam az öltözőben. A z t
sem értem, miért engem gyanúsít az a lány. Semmi közöm az egészhez.
Nekem is lopták már el cuccom innen, tudom milyen érzés. De én nem
jelentettem fel utána senkit a rendőrségen hajtogatja egyre az ideges
tekintetű, alacsony lány. Tudja, nem neki kell bebizonyítania, hogy nem
lopta el a pénztárcát, mégsem tud megnyugodni az eset óta.
„ H a az a lány tényleg feljelentett a rendőrségen, viszont fogom perelni
rágalmazásért."- A z első éves lány ezt még első találkozásunkkor mondta.
Azóta a büntetőeljárás megindult, a lopással vádolt lány pedig egyre csak azt
hangoztatja, ha tényleg perbe fogják, viszontperrel kénytelen élni.
Gyanúsított és vádló három hete nem beszéltek egymással. A tanszék és a
Hallgatói Önkormányzat testnevelés szakosokért felelős tagja a Topolya sor
és a tesi szakosok amúgy is megtépázott hírnevét félti. A z E H Ö K és a
Fegyelmi Tanács egyaránt az ügy lezárására vár, addig semmit sem tesznek.
Weigand Katalin a pénzét szeretné visszakapni, a megvádoltak pedig
becsületüket. Egyiküknek nem teljesülhet a vágya.
Talán a riportunkban bemutatott lopásnál is különösebb eset történt meg egy
tanárképzős oktatóval. A tanár tanszéki asztalán hagyta mobiltelefonját. Az ajtó
ugyan nem volt bezárva, ám a telefon csupán néhány percre maradt egyedül.
Utána ugyanis egy főiskolás diák bement a tanszékre, ellopta a telefont, majd
kisétált a szobából. Lement két emeletet, átment az udvaron és valószínűleg
békésen hazaballagott. „Menekülése" közben minden bizonnyal többen is láttuk,
de nyilván egyikünk sem feltételezett ilyet egy diáktársáról. Amint a már említett
oktató felfedezte a lopást, azonnal lányát hivta, hogy tiltassa le sim-kártyáját. A
lány előbb azonban felhívta a telefont, amit fel is vett valaki. A titokzatos férfihang
ellentmondást nem tűrő hangon jelentette ki, hogy a telefont nem szándékozik
visszaadni. Ő ugyanis főiskolás és a telefont jó pénzért fogja eladni. Az anyagi kár
is jelentős, de eltörpül az erkölcsi kár mellett, amit nekünk, hallgatóknak kell
elszenvednünk. Az oktatóval beszélgetve folyton az járt az eszemben, hogy a tanár
velem szemben állva azt is gondolhatja, én voltam. És ha minden tanár és diák így
méregeti egymást, akkor megette az egészet a fene.

Csík Gergely

Vigyázz! A cica harap!
Eltolom a biciklit
Nem tudom, talán kifogyhatott a
szusz, meg az ihlet V i l l á n y i Lászlóból,
mivel gyűjteményes kötetében szinte alig
szerepelnek új versek, s így is mindössze
127 oldal lett az egész. (Ebből a számból a
tartalomjegyzék leszív vagy még négyet,
és ha figyelembe vesszük, hogy ez egyes
ciklusok között kimarad még két oldal és *
minden lapon csakis egy vers szerepel, akkor nem szükséges túl nagy
bátorság annak kijelentéséhez, hogy nem éppen tömött kötet j ö t t létre. S
mivel gyűjteményes könyvről van szó, ez a százvalahány oldal életműnek
nem túl sok.) De mondjuk az Év Könyve-díjat kiérdemelt
Vivaldi
naplójából és a sebtében megírt Szabadkai villamos c. kötet is inkább csak
füzetecske. Ez utóbbi még akkor sem duzzadt vastagra, ha belepakolta a
szerb és az angol fordítást is (bár nem tudom, ugyan k i olvasna Villányit
angolul). Egyszóval az Egy másik élet igencsak vékonykára sikeredett, és
noha egy könyv értékét nem a vastagsága dönti el, mégis jelzi, hogy a szerző
mostanában nem ontja magából a verseket bár V i l l á n y i sosem volt olyan,
aki ontotta volna. Ekkor viszont nem látom a vállalkozás értelmét: minek
újabb kötetet kiadni, ha az csak lekopírozza az eddigieket? Talán a két
legutóbbi kötet -mérsékelt- sikerét akarja megismételni? Vagy a befutottság
pózában tetszelegve elérkezettnek látta volna az időt, hogy összegezzen?
Esetleg az állhat az ügy hátterében, hogy pár éves hallgatás után úgy érezte,
most már, ha törik - ha szakad, ideje lesz végre megszólalni? Passz.
Mindenesetre az Alázatbó\,
a Vivaldi naplójábólból
(sic!) és a Szabadkai
villamosból
összeollózott egy új kötetet, alig szerepeltetve új verseket. így
kérdéses, hogy a kezdeti lendület után egyre inkább belterjesebbé váló és a
provinciális irodalmi lapok mocsarába visszasüllyedő győri Műhely c.
folyóirat főszerkesztőjének kötete mennyire új, és mennyiben hoz
változatosságot.
V i l l á n y i retorikája kezdettől fogva nélkülözi az alulstilizálást, és
megemelt hangon szól hozzánk, a verset -mintegy- a hétköznapi világ fölé
helyezi. N y o m a sincs a mai magyar lírát átható depoetizáló törekvéseknek,
ami egyrészt tetszik, mert nem fojtja meg a divat a maga rátelepedő
hatásával, másrészt viszont nem, mert itt nem e hatás leküzdéséről lehet szó,
hanem a bezárkózásról. E takaréklángon égő párbeszéd-képesség okozza,
hogy a túlságosan átesztétizált szavakkal a Villányi-nyelv olykor
meghaladja a giccs határát a giccsnek abban az értelmében, hogy túl szép
akar lenni. A m i n t egyszer a Kisalföldnek nyilatkozta, ő nem szereti az
emberi ürüléket a költészet tárgyává tevő költeményeket, amivel hadd ne
írjam le, az értékmegőrző
pózában akar villogni. Önmagában azonban a
csúnya szavak kiiktatása még nem vezet automatikusan értékmegőrzéshez,
és attól tartok, V i l l á n y i László nem olyan biztostollú költő, hogy nyelvi
b r a v ú r j a i v a l megállítaná/kompenzálná a mai rohanó v i l á g u n k b a n
szakadatlanul züllő Emberiség, no meg a K o r romlását. ( A z aggódás
egyébként dicsérendő hozzáállás, én is érzem néha, hogy vannak ilyenolyan dolgok, meg még egyebek is...)
A z „ ó , mivé fajul ez a v i l á g "
felettébb fájdalmas felsóhajtásáról térjünk
azonban vissza egy pindurit az ismétlődés
kérdésére, amivel igazán nem akarok sokat
pöcsölni, csak csak. Számos versében
megjelenő motívum az alma íze, vagy a
csuklóm
íve, amely módosított formában
minduntalan visszakéredzkedik. N e m kell
más hozzá, m i n t h o g y az almát más
g y ü m ö l c c s e l helyettesítse, vagy hogy
variálja a kontextust, mondjuk úgy, hogy
más és más lesz az ív szó birtokosa. Vagyis
az egyszer már kitalált és használt képet
sokféleképpen variálja, egyből többet gyárt
le. Ugyanakkor a sok ívéi és ízéi én nem az
intertextualitás jeleként értelmezem, hanem
a nyelvi invenció szegénységi bizonyítékaként. Másrészt felismerhető
bennük a nagy barát Tolnai Ottó hatása, s neki ezek kábé olyanok, mint
Tolnainak a flamingó térde. Csak ami az utóbbinál ironizált és mulatságos is
a pátosz mellett, itt egyirányúsága miatt szomorú.
Tolnai Ottó hatása máshol is tetten érhető. A Vivaldi naplójából c.
könyvében érzékelhető leginkább, hogy hozzá hasonlóan Villányit is izgatta

(Tudomány, kritika; Szerkeszti: Gerencsér Péter)
a prózai és a lírai megnyilatkozásmód viszonya. A -prózai tördelés saját
törekvése mellett- a rím és a ritmus zenei elemeinek háttérbe vonulását talán
a palicsi költő hatására adoptálhatta, ám V i l l á n y i nyelve megmarad
á t e s z t é t i z á l t n a k és k ü l ö n b ö z i k a T o l n a i - v e r s t ő l é l ő b e s z é d b e n ,
fragmentáltságban és keresztutalásokban. A szabadkai versek azonban már
e hatást egyértelművé teszik nemcsak a vajdasági város tematizálása okán.
Úgy tűnik, mintha Győr nem adott volna megfelelő ihletet és témát, hogy a
város mitizálását ebben a légkörben végezze el, így fordult Szabadkához. E
verseknek a hangvétele is erősen hasonlít Kosztolányi, Tolnai tónusához,
sőt, mintha ezeket megpróbálná imitálni is. Ugyanakkor képszerkesztése
lényegesen egyszerűbb és kevésbé invenciózusabb: „cápauszony-agavé"
helyett itt egyszerűen „ a l m a " szerepel, „karfiolbundás kiskutyák" helyett
„piros esernyő", „azúr adria" helyett „szürke nadrág". A z emlékezés módja,
mnemotechnikája is a „szabadkaiak" fogásait próbálja átvenni, ám ez
korlátozott hálózatossága miatt kevéssé sikerül, ahogyan a nagyon lírainak
képzelt címek is elgépiesednek, hiszen többségük gyakorlatilag egy főnév
és egy jelző összerántásából áll. V i l l á n y i László tehát nagyon szeretne egy
kicsit szabadkai is lenni, amire a Jelenkor márciusi számában megjelent
esszéje is utal. Ennek a D I V A T - S Z A B A D K Á Z Á S - n a k a szánalmas
kísérlete ez az erőltetetten nyomolvasó detektívszöveg, hogy mindenáron
bebizonyítsa magáról (és úgy tűnik, elsősorban magának), hogy ő
tulajdonképpen szabadkai, Brennerék és Kosztolányiék rokona. A z a
szándék látszik ebből, hogy a Győrben meg nem talált kulturális hátteret a
gazdag szabadkai irodalmi hagyománnyal cserélje fel, rokonság által is
kötődjön oda, ahová csupán hatása révén kötődik, részt kérjen annak
szellemi sokrétűségből. Úgyhogy én már várom is V i l l á n y i László
következő, vadonatúj kötetét Balkáni babér címmel.

moldován hajnalka
(Villányi László: Egy másik élet. Orpheusz. 2000.)

\ Széchenyi és ideológia
Megnézni Bereményi Géza Hídember című filmjét olyan, mint rrfesvalaki
könyvéből történelmet tanulni, tudniillik már előre aláhúzták benne a
„fontos" részeket. A befogadás zökkenőmentes, akadály nélkül haladunk
előre a már ezerszer megtanult történetben a felfedezés gyönyöre nélkül. A
felismerhető szerzői invenció hiánya teszi lehetővé, hogy Széchenyi
bekerül a hatalom legitimálására alkalmas,összegereblyézett nemzeti
ereklyék, s z i m b ó l u m o k közé. K ö n n y e n belátható a k t u á l - p o l i t i k a i
megfelelések (a Széchenyi-tervtől egészen a kis apróságokig; például a f i l m
kapcsán kiadott brossára nyereményjátékában a szerencsések Herendi
porcelánt nyerhetnek, ami a Széchenyi Terv televíziós reklámjainak egyik
égiszeként szolgál) egyértelművé teszik miért pont most került sor f i l m
bemutatójára. Jóllehet a legnagyobb magyar megérdemelne egy róla szóló
opust, a Hídember visszás sikere után a szakmai oldalról is többen
kifogásolták a készítők kivételezett helyzetét a magyar filmvilágban
szemben a kisfilmesekével. A z ideológiáktól alaposan kilúgozott filmben
Széchenyi alakja vérszegény és erőtlen, beleragad az őrült-zseni könnyen
é r t e l m e z h e t ő r o m a n t i k u s elképzelésébe. A politikust n e m sikerül n a p f é n y r e
hozni a történelmi arcképcsarnokból, ugyan Széchenyi naplóját alapul véve
Bereményi és a társ forgatókönyvíró, Can Togay pszichológizálással
próbáltak szabadulni a közhelyekektől. A z alkotók demisztifikáló szándéka
sajnos nem lesz koncepcióvá,elsikkad abban a pár jelenetben.ahol
Széchenyi kurvázik vagy iszik.A hagyománytól megtisztított új Széchenyi
portré növelhette volna a f i l m hitelességét éppen újszerűsége miatt,de erre
az olajfestményekről lelépett Eperjes a nem képes,egyszerűen nem hiszem
el ,hogy ő Széchenyi. Bár közönségbarát alkotópáros lemond a KoltayNemeskürty-féle iskolás lecke felmondásról és elindul a „kardozós-b*sz*s"
kalandfilmek felé a színészek sokszor mégis a Reformkor Történeti
Forrásgyűjteméyből olvasnak fel.A rosszul súlypontozott történet miatt
pedig a f i l m leginkább üresben j á r (alig lépve át a hasonló témában készült
tévéjátékok színvonalát), néhol viszont a feleslegesen túlbonyolított
dramaturgia miatt érthetetlen. A z sem világos, hogy a Megáll az idő
forgatókönyvét is jegyző Bereményi hogyan engedhette filmre ezt a
következetlen narrációt. Végre a f i l m sikerét már nem csak az emberek
kultúrális jólneveltségétől várták a filmkészítők (ugyanis Honfoglalás után
senki sem megy be a moziba, csak azért mert magyar történelmi filmet
adnak):van számitógépanimációs Lánchíd, 1200 kosztümös katona és
látszik Eperjes hátsója. Mindezek ellenére nem sikerült.Széchenyi köztéri
szobor maradt amit csak tisztelni lehet, szeretni nem.
T. Z.

(Bereményi Géza: Hídember: 2002)
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A 90-es p o l i t i k a i átalakulások, annak ellenére, hogy
megszüntették a tilalmat egyes témák és formák iránt, a történet
rehabilitálása mellett nem hoztak mélyreható változásokat a magyar prózai
hagyományban. A közép- és kelet-európai narratíva igyekszik feldolgozni
az elmúlt ötven évet, és hasonló szituációkra más és más feleletek születtek
elég ha Kukorelly Endre A Romjára, vagy a Harmónia Caelestis c.
Esterházy-regényre gondolunk. De miképpen próbálkoznak megszabadulni
terhüktől a szomszédos államok szerzői, mit kezdenek ezzel az örökséggel?
Nos, Viktor Jerofejev kötetének az írásai e politikai fordulat után születtek, s
ahogy a szovjet m ú l t örökségéhez n y ú l n a k , mindenképpen
figyelemreméltóak. Ezek a rövid munkák műfajilag fellazítják a
klasszikusan lefektetett határokat. Jerofejev elbeszélői technikáját mindig
reflexív részek szakítják meg, amelyek így kérdésessé teszik a műfaji
behatárolhatóságot. A történet gyakran nem teljesedik ki kerek egésszé,
sokszor csak a szöveg elindítását szolgálja valamilyen töredékes narratíva.
Ez a próza a novellisztikus felütésből elhajlik az esszé, vagy még inkább a
tárca felé. Nem igazán eldönthető, vajon az esszé hajlik-e át történetbe, vagy
fordítva. A kettő kiegyensúlyozza egymást. A szövegek meglehetősen
kurták, két három lapnál alig többek, ugyanakkor enigmatikusságuk révén
mégis sűrűk. Valamennyi az orosz férfi és nő, a politika, a történelem, no
meg az irodalom kérdéseit boncolgatja, és a szerző gyakran filozófiai
magasságokba emelkedik, úgy, hogy az olvasó ezt alig veszi észre. Ez a
történelemfilozófiai elmélkedés olyan retorika útján szólal meg, amely
egyúttal el is távolítja a szövegeket a filozófiai beszédmódok szokásos
száraz hagyományától. Ez a szellemi alpinizmus a tolvajnyelvet és a
szlenget használva szólal meg, s onnan mássza meg - hadd használjam ezteta bölcselet ormát. Könnyed és szórakoztató, és ezzel együtt mégis
hihetetlenül szárnyaló. Az élvezetességnek és a gondolatiságnak ezt a
szerencsés egymásratalálását a szintén rövid, odavetettnek tűnő mondatok
támogatják. Jerofejev mondatai sokszor nem is igazi mondatok, inkább
amputált mondatcsonkok. A hallgatás nem teszi értelmezhetetlenné a
szöveget, a mondatok a kellő pillanatban törnek félbe, és folytatódnak
másképp. Látszólag távol állnak egymástól, távoli asszociációk, mintha
nem is .szöveggel lenne dolgunk. Aztán mégis egyre jobban összegyúródnak
koherens egésszé. A csönd a sűrítés eszközévé válik, hiszen kevesebb van
kimondva, mint amennyi el van gondolva. A Jerofejev-írások azért is ilyen
sziruposak, mivel a mondatok allegorikusán vagy metonimikusan
olvashatók. A „történetek" tágabb kontextust kapnak, így lesz például a
Reggeli csoda c. írásban a férfi irányíthatatlan merevedésének snassz ténye
a hatalom kiterjesztett jelképe, amely „barátaimat is, ellenségeimet is közös
nevezőre hozza" (5.o.). De hasonló a helyzet a nyírfával, amely Oroszország
klasszikus szimbólumává való emelkedésének örökségét folytatja, de így
kap a remetelak olyan olvasatok, melyben az egyház a „sztálinizmus
forrásvidéke" (22.o.) lesz. A retorika intenzív jelenléte pedig mintha a
költőiséggel hozná kapcsolatba Jerofejev kisprózáit. Ismétlődően visszatér,
hogy a címek két, látszólag nehezen egyeztethető szót kapcsolnak össze, a
távolság azonban eltűnik. A Sade és Oroszország például nem igazán függ
össze, de amikor a szerző hazáját a szadizmussal jellemzi (Kis orosz
pornográfia?), nyilvánvalóvá válik az összefüggés jogossága. Ugyanígy a
Kéregmozgás c. írás metaforikus címe a kommunizmus összeomlása utáni
tehetetlenséggel, az önlábra állás bizonytalanságával, a hirtelen rájuk
szakadt Nagy Szabadsággal kezdeni nem tudással feleltethető meg. A
meghökkentő vagy arrogáns kijelentések az elhallgatás helyére a nyílt
affirmációt ültetik. A Ló meg a kunyhó c. írásban például ezt mondja:
„Minden egyes asszonyt száműzni kellett volna a GULAG-ra, és ki kellett
volna dolgozni a lakosság újratervezésének korszerű, a nemző szerveket
kiiktató eljárását"( 131. o.). Ezek kettős retorikai alakzatok használnak.
Egyrészről nem lehet nem kihallani belőle az iróniát és a gúnyt, másrészről
(pl. „Orosz ember és elegancia egyenlőre összeegyeztethetetlen fogalmak"
17.0., vagy: „Halál a fényképészekre." (165.0.) a túlságosan általánosító és
kategorizáló állítások hiperbolaként érthetők. A sarkosság és durvaság
inkább rádöbbenteni, mint árnyalatok nélkül „igazat mondani" akar. Nem
arról van tehát szó, hogy a szerző ennyire hülye lenne, inkább a
meggyőzésre irányuló tropikus fogások ezek. A z a f f i r m á c i ó
előbukkanásával függ össze azonban, amit a könyv hibájának érzek, hogy
túlságosan szájba rágja az értelmezés mozgáslehetőségeit, s noha
számtalanszor autonóm szerepet hagy az olvasónak a továbbgondolást
illetően, máskor az értelmezés irányát eléggé agresszívan adja meg.
Jerofejev simulékonyan beilleszkedik az orosz prózai tradícióba, ahol a
megszólalás mindig politikailag is kontextualizált, ugyanakkor hiányzik
belőle a tolsztoji, szolzsenyicini prófétikusság és küldetéstudat.
Nemzetkarekterológia? Ühüm. De egyúttal férfi-, és természetes mégiscsak
inkább nőkarakterológia. Történelem alulnézetből, szomorúan, dühösen,
humorosan és felettébb szórakoztatóan is.

T. K.
(Viktor Jerofejev: Férfiak. Európa, 1998.)

Egy kiállítás tétjei,
Világra szóló a g y a r o k
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Mottó: " Szeretünk mindent összekeverni,
ez ugyanakkor undort is kelt bennünk"
Jean Baudrillard

Egy kiállításról vagyok beszélendő. Jelen újságba, első látásra (olvasásra)
talán nem igaszán illeszthető. Ez a tárlat Budapesten található, s
valószínűleg több időt töltesz Szegeden, mint székes fővárosunkban.
Általában nem, de most e rendezvény megtekintésének erejéig, érdemes
elfáradni a belváros forgatagába. A Világraszóló magyarok című
rendezvény és a Millenáris park, a Nyugati pályaudvarról könnyedén
megközelíthető, a 4-6-os villamossal. A Mammut áruháznál kell leszállni.
Mondjuk inkább. Széna tér? Azt ma már nem ismerik... Mammut 0 ,
M a m m u t l , Mammut2. Mammut magyar, de inkább érzi Amerika. MagyarAmerika. "Lenyűgöző" épületkomplexum. De ne térjünk el tárgyunktól!
Nehéz, nem mondom, mert baromi éles a kontraszt. Vagy annyira nem is?
A"szép" modern (inkább az utóbbi) áruház mögött találjuk a Millenáris
Parkot.
Ne várj tőlem, kedves olvasó, semmi tudományost! Nem vagyok
művészettörténész, nem tudom hogy kell kiállítást rendezni, értékelni.
Egyszerű laikus bölcsész foglal helyet, a Te szemszögedből nézett másik
oldalon, aki (betévedt?), na jó, szánt szándékkal elment oda. A Millenáris
parkba, azon belül az Álmok álmodói, Világra szóló magyarok című
kiállításra.
Egyszerű dolgok ragadnak meg minket embereket. Lehet az egy kép,
mondat, mozdulat, mosoly és még lehetne folytatni a sort. Álmok álmodói!
Gyönyörű figura etimologica. Ez volt az, ami vonzott. Gondoltam (naivan),
ha valamit így hirdetnek, az csak nagyszerű lehet. Bók? Igen ám, de nem a
kiállítás szervezőinek szól. Az érdem Szajbély tanárúré, kinek pontosan
ezen a címen jelent meg könyve*. Plágium? Intertext?
Világraszóló magyarok. Ez olyan maszlag. Manapság divat magyarnak
lenni.. .Néha külön kasztnak tűnik. Vannak a nagy magyarok, s akadnak kis
magyarok. Két külön banda. Az első vércsorgató, nyálfröcskölő, míg a
másik használja testének azt a szervét, melyet a j ó Isten gondolkodásra
teremtett.
Az egész Millenáris Park olyan "izé". Modern ? Poszt? Kis tavacskák, nagy
betonszerkezetek, felújított (Ganz) gyárépületek.
Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, leszálláshoz
készülődünk!
Birkaterelő forgóajtó. Ez mindig sért. Pénzbefizetés, ajándék emlékóra. Ez
már kevésbé (sért).
Indulás a nagy kalandra!
Kosztolányi-idézet a látnivalók alfája: "Egy új világ kezdődik minden
nyelv küszöbén". Barlang. Sötét. Apró csillagok. Szavak, dátumok. így
kezdődik minden.
Néhány hang egymás mellett, több ezer kombináció. Csillagszavak a
"barlang" mennyezetén. Az ige hatalma? A csillagokat, kicsit átvettük,
kicsit elloptuk, kicsit csiszoltuk. Kell ez nekünk igen nagyon, napkeleten,
napnyugaton. Szavak, csak velük tudunk gondolkodni, ide születtünk, ebbe
a Kárpát-medencébe, ebbe a nyelvi börtönbe, keresztre feszített
kultúrkörbe. Ezen szavak szülték a gondolatot, ezek a gondolatok szülték a
szavakat. Ez a nyelv előtti káosz. A nemzet mint újszülött. Lacan szavával
élve "l'homlette". A szójáték mindkét jelentése lényeges: az homme-lette
mint "emberke" és az "omlett" mint formátlan massza. A nyelve formátlan
masszát dolgozza meg. A hatása azonban nem egyszerűen a rögzítés: a
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jelölőknek nincs logikailag biztos helyük a
formátlan
massza
tagolásakor. " * * Ebből a formátlan masszából egy szép napon a sejtek
összeálltak, fej lődtek, s a szülőcsatornán átzuhanva létrejött a magyar nyelv.
A sötét csillagos üreg, melybe első lendületével érkezik a látogató,
jelképezheti Platón barlangját is. Szavak. Rajtuk keresztül látunk,
segítségükkel gondolkodunk, s ezért vagyunk vakok. Ezért nem látjuk "mi
van a nyelven túl". Avagy a szavak segítségével sem pillanthatjuk meg az
ideák világát. Vagy voltak akiknek sikerült? Őket lenne hivatott bemutatni
ez a kiállítás? Valamit létrehoztak ezek a halak a nyelv hálójában.
Csillagaink szavak, melyből létrejött az univerzum, melyből kilépni sose
nem tudunk. Ha csak nem, megtanulunk, hiperürsebességre kapcsolni. S ki
nem iktatjuk saját szubjektumunk. Sötét barlang a múlt, ahonnan minden
indult, s egyben alászállás is. Barlang ahol az ember iszik az alvilág Léthe
folyójából s elfelejt mindent. Villamost, Nyugatit, Mammutot.
.Szégyenkezhet, hogy nem ismeri a főhősöket, örülhet, hogy ehhez a
bandához tartozik. Olyan lehet mindenki, mint egy jóllakott óvódás.
Vagy elgondolkodhat azon: miért vándoroltak szinte mind el? S azon: én
mit tettem azért, hogy ehhez a társasághoz tartozzam? Ideszületni nem nagy
tehetség... itt maradni, s kiválónak lenni annál inkább.
Ez egy új dimenzió. Belép az ember egy telefonfülkébe, és a vonal túlsó
végéről Pilinszky súgja fülünkbe az Apokrif című versét. így tesz Márai is
Halotti beszédével. Onnan mondja ide. A kommunikáció furcsán egyirányú.
De hallhatsz, ha beállsz egy búra alá, székely, mezőségi, palóc nyelvjárású
beszédet., olvashatod a Nyugatot, ülhetsz Füst Milán székében, s ha sikerül
mindennek a végére érned, rádöbbenhetsz, hogy ez az, mondom inkább így
EZ A Z A DIMENZIÓ, ahol mindig is léteztél, csak nem figyeltél eléggé.
Tét? Igen, igen!
Megőrizzük-e szívünkben ezen nagyságokat? - írhatnám ezt. de félő lenne,
elsírod magad. Valamit tenni kéne. A sírás helyett. A beszéd helyett? Vagy a
szavak erejével?
Tekintsd meg a kiállítást! Gondolatébresztő. Kicsinynek fogod érezni
magad. Benne is leszel a nagy magyarságban és kívüle is. Rácsodálkozhatsz
a dolgokra: nahát, ezek a magyarok? Ilyenek voltak?
Valaki a vendégkönyvbe ezt írta: "Büszke vagyok, hogy magyarnak
születtem!" Metamorfózis. Betöltünk a gépbe egy hétköznapi embert, és
alul kijön a Büszke ember.
Mintha a világon mindent mi fedeztünk volna fel. A golyóstollat, amivel
írunk, a fénymásolás egyik eljárását, a bakelit lemezt, és még hosszan
lehetne folytatni a sort. Ez volt! Ezen vagyunk túl. És most mi van? Minden
elposztult. Túl vagyunk. Mit tudunk átmenteni onnan'?
Talán kissé Walt Disney-s. Ez a mosoly, móka és kacagás. Hé fiúk! Ide
tartoztok ti is! Mind-mind a nagy magyarságba. Ha kimentek, közel van a
Meki.
Szimuláció? Ha ök voltak a magyarok, kik vagyunk mi? Kintről oda kell
bemennünk, hogy megtudjuk, milyenek is azok a magyarok?
Félre ne érts, kedves olvasó! Én is fejet hajtok a nagyság előtt. Csak a forma
nem tetszik. Elveszett belőle a tartalom. Kiirtották a lényeget. Nem a
múmiára volnék kíváncsi, hanem a piramisra. Az pedig ott, véleményem
szerint, a konzervált magyarság.
Kedves Barátom! Kérlek keresd meg a nyitót! Jó étvágyat hozzá!
(A kiállítás ez év decemberéig megtekinthető.)
•Szajbély Mihály: Álmok álmodói Bp. 1997
**Elisabeth Wright: Posztmodern pszichoanalitikus kritika In: Bevezetés a
modern-irodalomelméletbe Bp. 1995
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KEKT, jóllehet innen

nézvést...

(Nagy Z o p á n képei k a p c s á n )

„Azt mondod majd, Bölcs Bakkecske (az ördög vigyen el), hogy itt nagyon
kevés szó esik arról, akiről voltaképpen mesélni szeretnék. Ez csak a látszat,
Bölcsem .r
(Danilo Kis: Manzárd)

kép a lélek börtöne, örökséged, iskolád, bűneid
tulajdonságaid, lelkivilágod. Jártam az égbolt mögött."

és

vágyaid,

(Derek Jarman: Kékség)
Aki ismer engem nem kutatja arcom, -suttogta a Kertész- csak

kacag maszkjaimon, és nem afelszintfigyeli.

Beszéljünk

másról...

Nagy Zopán kiállításáról beszámoltunk a Bölcső előző számában, ahol
Balogh Tamás -többek közt- ezt írja a „Jelenetek egy kortalan kertből" cím
mögött felsorakozó képekről: „Egy olyan történet fejezetei, amelyet többen
írtak. Először a fotóművész, majd a néző." -és most apró toldás mindez,
jóllehet csak én gondolok sok mindent így, jóllehet innen nézvést (lásd:
Petri György: A kukkolló éji dala), akárcsak Papp Judit Ede képei kapcsán,
de ez az interpretáció szabadsága, feltéve ha hozzátold az értékhez, amint az
szándékomban áll, és nem pedig elvesz, neadjisten széttör. Értekezni pedig
kell a dolgokról, nem csak a megértés végett, mégha a nyelv és gondolat nem
is mindig fedi egymást. Olyan ez, mintha az Olvasó leülne velem egy
kertben, vagy szobámban muskátlim mellett, és ezekről, a nagyon nehéz és
erős képekről (azokról is, melyeket az öncenzúra végett nem akartunk
közölni) úgy beszélgetünk, hogy nem saját morális konvencióinkhoz kötjük
az ebet, hanem gyümölcsöző gondolatokkal bombázzuk a képeket és
jóllakunk a visszapattanó terméssel.
Magában a művészet olyasmi, mint a kert. Létezik, él, de csak akkor van
színe, hangja, íze, illata, ha járunk benne és érezzük, ha beszélünk róla.
Muszáj ezeket leírnom, hogy értsétek így nézem én, jóllehet nem
tökéletesen, jóllehet innen nézvést. Elég ennyi körítés, akarom mondani
kerítés a kertnek, hogy most már a kertről/képről is essen végre szó.
Zopán képeihez igen távolról kezdenék, pedig aligha van oly messze tőle a
paradicsomi kert, mely (nem tudom ismeritek-e azt a könyvet?) a Bibliában
is le van írva. Az európai kultúra közeledése és vágyakozása a kertben való

lét (ez új Heidegger-jogalom

vagy mi, mondd csak Bölcs Bakkecském?) felé,

másabb, mint a közel és távol keleti kertekhez való viszonya az ott élő népek
esetében. A keleti kertek később beépülnek a nyugati angolkertekbe részegészként, de mást fejeznek ki. A keleti ember mindegy, hogy sziklakertben,
pagodák között, vagy Allah rózsáinak világában van, mindig azonosul a
kerttel, egy vele, maximum metaforának használja a világra, ellentétben az
európaival. Nála két rendkívül ellentétes kertszemléletet figyelhetünk meg.
A francia kert az első, melyet Danilo KiS az Anatómialeckében a rossz
kritikus metaforájaként így ír le: „...minden ki van simítva, minden szürke

vagy el van szürkítve,

terepszín ponyvával

borítva, elgereblyézve."

-

ellentétben a másodikkal, az angolkerttel, mely természetesnek tünő,
változatos, színes, magamutogató és soha nem gereblyézett. A
művészettörténet az angolkertet liberális ellenpontozásnak tartja az
abszolutizmust hirdető franciakerttel szemben. Tehát az angolkert csak a
franciakert után jelenhetett meg. Holott, az angolkert a humanista, latin
nyelven értekező/alkotó kulturális érrendszerre tapad rá (lásd: a Milton
inspirálta Alexander Popé kertjét), mely egyenesen visz a neolatin irodalom
bölcsőjébe, ami jóval a francia kert előtt, Róma mellett, egy szándékoltan
romos és természetesnek épített (angol)kertben működött, az Arcadia
Academiaban.
(A cikk a színes tablók után, a 17-es oldalon folytatódik)
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Vigyázz! A cica... R

Nincsen rózsa

(Lucas

Cranach

festménye)

A z ott végzett humanisták aztán hazatértek, és m i n i Arcadiat hoztak otthon
létre, ilyen volt Közép-Európában Lipcsében, Zágrábban, és Kalocsán(l).
(Mondanom
sem kell, magyar
sajátosság:
a kalocsai
kert
eltűnt.)
Elméletben még ennél is messzebb, a paradicsomi kertig visz ez a gondolat
(melynek
részleteit,
most nincs terem kibontani)
amit bizonyára nem
ffanciakertnek teremtett az Isten. Itt kapcsolódunk Zopán képeihez, aki
tudatosan/ösztönösen ezt a paradicsomi kertet idézi, belehelyezve Éroszt és
a sárt, „ e kor árnyát". Voigt Vilmos íija, a Másfél évtized a
szerelem
kertjében
c. tanulmányában a Fontainebleau-iskola művésze, Lucas
Cranach ill. több más 1500-as években élt művész képeinek kapcsán, hogy
„...II. Kertek, parkok a közel háttérben, kortársi, illetve antikizáló elem a
látható jelenetek pontosabb
értelmezése a III. elemből következtethető.".
A
harmadik elem pedig: „III. Antik szobros villakert környezet.
Manierista
felfogásban
valószínűleg
a római
Flora-motívum
megerősítése.
A
gondozott
parkok,
bokrok a szerelem
kertje ábrázolások
sorozatába
illeszthetők."
Ebbe a paradicsomi kertbe visz Zopán, a szerelem, a titok
kertjébe, de csak úgy képes rá ebben a korban, ha pofán vág egy jókora
brutalitással, ami a gondozatlanság, és sár. A kiállítás címében ott van még a
'jelenetek' szócska is, mely kapcsán beszélhetünk a képek fotó voltáról. A
szereplők hangsúlyozottabbak, mint a háttér, de nem feltétlenül. A
hagyományból k i - k i v i l l a n a művész saját történeteivel. Ugyancsak a fotók
festményekkel való rokonságát támaszt alá, az önarckép, ahol a nehéz
ruhaanyag (bársony?) rácsavarodik a testre, lefojtva és összegezve is azt. A
fentebb megidézett festőknél kedvelt eszköz volt a képen a fodrozott
bársony, ami épp annyit takart, hogy eleget mutathasson. Különösen
érdekes Caravaggio képek bársonyainak erotikus el-nem-takarása,
amit
néhány filmjében Derek Jarman egészen sajátosan a nagy modern-semmi
el-nem-takarására
használ. Jarman azonban nemcsak képileg kötődik a
Zopán által idézett hagyományhoz, hanem a kerttel is. Modern kertje sok
tekintetben az angolkertek túlpörgetése, ahol éppúgy történik találkozás és
alkotás, mint a több száz évvel azelőtti Arcadia Academiaban, és mint
Zopán kertjében, de épp úgy kísért mindegyikben a halál is. Mindez csak
egy lehetséges kontextusa (ráadásul nagyon távoli) Zopán képeinek, a
képek viszont azok, amik ezen felül vannak.
Aki ismer engem -szólt a Kertész- sétál velem egyet ebben a kertben,
megállva egy-egy fánál. Megismerheti,
a kertet is talán, aztán csak
saját maszkjain és nem afelszínt figyeli.

megkacag

Egy-két éve az egyik szegedi estjén Darvasi egy kismajomról szóló
novellát olvasott fel, aki a történet végén besétál az oroszlán ketrecébe. A z
utolsó mondatokat a szerző megkönnyezte. Ebben a képben fogható meg
számomra leginkább Darvasi prózája, minden sorában érződik a szavakban
lévő könnycsepp teste.
Irodalmi szöveg és színház közti szakadékon átvezető hidat találni/építeni
nagyon nehéz. Talán hagyni kéne a szavakat, és azokra a bizonyos belső
zajokra, csörömpölésekre koncentrálni, amik a színészben megtörténni
szükségeltetnek, mert csak ekkor fog látni valamit is a néző, ekkor fog tudni
újra olvasni a színházban, érezni a könny sósságát.
A szegedi Pinceszínház színészei szájában halottan kopognak és
értelmetlen űrként ásítoznak az ismerős, mégis idegenné vált Darvasisorok. Szikkadt, nedvességüket vesztett halak a parton. A figyelem a helyes
beszédre fordítódik, az artikulált, öblös kiejtésre, az unalomig egyenletes
ütemben váltakozó tónusozásra. N e m érezni semmiféle mélységben lüktető
működést, mintha nem lenne fontos számukra a novella, mint féltve
dédelgetett drágakő, mintha nem gondolnának róla semmit.
A z olyan elemek is, amik önmagukban képesek lennének mélyebb
gondolatok indítására, és egy érdekesebb szimbolikus játék bekapcsolására,
eltűnnek a kis sűrűségű légtérben, jelentésük nem bontakozik k i a
továbbiakban, úgy lógnak k i az értelmezetlen környezet közül, mint tűk a
tűpárnából. Ilyen pl. a kézitükör szerződésként való szerepeltetése, ami így
az élő önarckép aláírási aktusának súlyosságával kiemeltebben beszél a
papirizálással járó szükséges hitelességről, garanciáról: "ez a név vagyok
én". Vagy a portréfest és -mint testfestés- csavar, ami a "megfestem a
képedet" kifejezés szószerinti megtestesítésévé válik, megintcsak a
megkettőződött énről (én/név, valódi, belső én/kifelé megnyilvánuló festett
maszk) villantana fel egy gondolatot, amely villanás azonban tünékeny itt,
mint a vaku fénye.
A színész legalapvetőbb tanulási feladata az állás, ülés, járás technikájának
elsajátítása a színpadon. Hibás ötlet valakivel, aki ezt még nem tette meg, azt
az érzékeny szituációt eljátszatni, hogy a nézők helyfoglalása alatt már ott
van közöttünk, fol-alá járkál a színpadon mindenféle háttérjáték segítsége,
támogatása nélkül. E merész eszköz lényege, hogy a színész aurája már
ekkor, így nyersen megüsse a nézőt, és ezután az erős hatáskeltés után
kezdődjön csak az előadás narrálós része. Nagyon fontos itt, hogy m i az, ami
kisugárzik a színész testéből.
A főszereplőnek a továbbiakban sem sikerül elragadnia a lelkünket.
Tartalom nélküli, üres lihegésekből áll a játéka, a ráeső szövegrészt
közönyösen kántálja. A többiek az említett öncélú hej-hej-helyes beszéd
szolgálatában nyögnek, izzadnak. Nincs az előadásnak íve, feszültsége, a
sietősen darált sorokból nem áll össze történet, semmiféle "üzenet". A z
emlegetett fluidummal együtt a színészek teste is eltűnt, áttetszővé vált.
Reméljük lesz még(is) egyszer Darvasi-színház Szegeden...
Szonja
Szereplők: Pál András, Kancsár Orsolya, Kancsár
Terescsik Eszter, Mónos Zoltán, Szűcs László
rendező: Czeizel
Gábor
(Darvasi

(Fontainebleau-i

iskola művésze:

Gabrielle
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László:

Vizsgálat a rózsák ügyében;

József,

Pinceszínház)

Balog

József,
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Kollár Árpád:

Szabadkai pedigré?
(esszéféle Villányi László s z a b a d k a i z á l á s a i r ó l )
Ott ültem a Beer teraszán, a Belgrád Áruházzal átellenben,
magyarországi barátaimmal, és hallgattam a Boss pizzeria felől hömpölygő
női fenekek után forduló ajkak hörgéseit „vazzeg, szeded milyen segge
van!"; „milyen kurvajó hely ez a Szabadka". Aznap este nem lehetett
beszélgetni barátaimmal, ők a „szabadkai paradicsomban" voltak, ahol
„nyüzsögnek a bombanők", ahol „non-stop a buli", hiszen „este tízkor még
nem ürül ki a korzó", ott, ahol az ember csak kiül a korzón lévő
huszonvalahány kocsma, pardon kávéház valamelyikének teraszára,
kényelmesen iszogatva a magyarországi zsebnek nem is drága sört,
álmodozhat azokról a gyéren fedett (fél)gömbfelületekről, melyekkel szóba
elegyedni persze senkinek sincs mersze, ,,me' biztos nem értenek meg",
,,me' biztos szerbek"... Ők a „szabadkai paradicsomban" voltak, mely
„ m i n d e n paradicsomok között a legparadicsomabb". Aztán
hazagyalogoltunk. Gyéren kivilágított földes utcákon vezettem őket
egészen Szabadkáig.
Villányi esszéjét olvasva ugyanaz jutott eszembe, mint a Beer
teraszán, barátaim ujjongásait hallgatva.
Villányi László viszonyát Szabadkához talán a rajongás szó
jellemezheti legjobban, az Egy másik villamos c. müvében „ismeretlenül is
szerelmes
városom"-nak
nevezi Szabadkát. Villányi szövegei főleg
Szabadka miliőjére, a szabadkai irodalmi hagyományra, és a szabadkai
életképekre fókuszál. Szövegeiben felbukkannak a Szabadkán is kultivált
századfordulós hangulat világának alakjai, kiknek emléke kétségkívül
fellelhető a századfordulón épült szecessziós épületek között, ugyanakkor
pl. A szabadkai villamos versek a közelmúlt idősíkjára fókuszálnak.
Az imént említet kötet verseinek képei kimerevítettek, a szövegek
egy-egy exponálás körüljárásai, a részletek, apró összefüggések górcső alá
vételei, olyan, mintha gondosan exponált életkép-felvételek kerülnének
elénk. Érződik a szerző erőfeszítése, finom vonásokkal próbálja érzékeltetni
az apró jelenetek hangulatát, szövegei mégis mesterkéltek, egy letűnt világ
konzerválásai, nosztalgikus leltárba rendezései. Villányi szövegeiben van
valami mesterkélt túlfókuszáltság, mely a helyzet megéltségét, a totális
átéltséget bizonyítandó vannak jelen. „A lebbenésben ott volt a lélegzet, a

gombon az ujj, a gombolódásban a szemérmes mozdulat, a belebújásban a
közelítő ölelés, az anyag simulásában a bőr érintése. Igen, valaki
levetkőztette akkor, súgta: most boldog vagyok." /A kockás ing/. „Még
csöpög a víz ujjairól. A barna szandálra, s a villamos padlójára. Tenyerében
őrzi a csigát" /A barna szandál/. Mintha bizonyítani kellene, ott voltam,
átéreztem, ismerem milyen.
Kornis Péter folk-fotói felől szeretnék közelíteni Villányi
verseihez talán ez a párhuzam segít megvilágítani a velük kapcsolatos
zavarom. Kornis - még a rendszerváltás előtt készült - képein erdélyi
életképeket láthatunk, tipikus „vidéki" életképeket, nem gépesített
mezőgazdasági munkát végző embereket, főként népviseletben, a „népi
hagyományban" élő embereket.
Ólyan látványt nyújtanak ezek a képek, amilyennek Erdélyt
elképzeljük, amilyennek Erdélyt látni szeretnénk, olyanok, melyek
kielégítik sztereotipiáinkat, még akkor is, ha figyelembe vesszük, Kornis az

(Archív felvétel a szabadkai villamos utolsó útjáról.)
elsők között volt, aki a „határontúli" attól függ persze honnan nézzük magyarság tabuját megtörve: „Extra Hungaria non est vita...", hírt adott
róluk, tehát esetleg nagyban befolyásolhatták kialakult sztereotípiáinkat.
Ezek a felvételek belövik azt a síkot, melyen egy erdélyi mozoghat,
megmutatják, milyennek kell lenniük ahhoz, hogy mi „határoninneniek"
meg legyünk elégedve a látottakkal.
Érdekes megjegyezni, hogy a vajdasági gyökerekkel rendelkező
veszprémi Ex Symposionban Tímár Katalin hevesen támadja Kornist azért,
mert képei kolonializálnak, az anyaországi szemlélő horizontján állva
bekebelezik az erdélyi életvilágot.!/.) Tímár Katalin egyik fő érve az, hogy
Kornis idegenként, egy idegen kultúrából jőve dokumentál , ugyanakkor
nem veszi figyelembe, vagy nem tudja, hogy Komis erdélyi születésű, és az
sem elhanyagolható, hogy a kilencvenes években készült, beállított képein
olyan irónia bujkál, melyekre talán nem lehet ráhúzni a kolonializáció
vádját.
Villányi szövegeivel kapcsolatban természetesen nem jön szóba a
kolonializációhoz kötődő kettős elnyomás, az a folyamat, ahogyan a halott
fehér ember először elnyomja a gyarmatosított kultúrában élő embereket,
majd egzotikumként, mintegy a paradicsomi naivitás idillizált
megvalósulásaként, be is mutatja az átideologizálástól megszépített,
elnyomott helyzetüket. Villányi szövegei nem képezik részét az elnyomás
ideológiájának, viszont, s erre később majd bővebben kitérek, mintegy
idillizált, egzotikus "paradicsomi" állapotnak mutatják be a szabadkai
életvilágot.
A szerző sokszor tematizálja szövegeiben, hogy mennyire
szeretne Szabadkához tartozni, egy szabadkai rokoni szálat felmutatni. így
ír az Egy másik rokonban:
„Amikor megfogalmaztam gyerekkori
rögeszmémet, „csakis Szabadkáról származatnak a Szabadosok", vagyis
anyai ági őseim, nem gondolhattam, mindez három év múltán
bizonyosságot kap Jász Dezső naplójában.'Vz/
A bizonyíték Jász Attila - Villányi László barát/rokonának
rokonának, Jász (Brennek) Dezsőnek a naplójában lelhető fel, aki ugye
egyben Brenner József (Csáth Géza) és Kosztolányi Dezső rokona is volt.
Nem véletlen ez a bonyolult megfogalmazásmód, hiszen a szöveg az emberi
emlékezet számára viszonylag távoli, de nem beláthatatlan idősíkokat
kapcsol össze áttételesen.
íme a bizonyíték: „ ... Decsy Dezsőné Szabados Ilonának (Dezső
és Józsi nagynénjének) volt egy Szabados László nevü bátyja, aki az én
dédnagyapáim" (3.) A megfellebbezhetetlen bizonyíték egy padláson heverő
levél formájában testesül meg. Villányi Lászlónak sikerül hiteles
bizonyítékot felmutatnia, mely igazolja szabadkai származását. Immár
írásos dokumentummal rendelkezik, az eddig apró hasonlóságokból,
ellesett jelekből építkező fikció immár valósággá válik, nem kell pusztán a
család szavakba öntött, az emlékezet rétegződésétől szükségszerűen
elhomályosult, az eredet tekintetében szinte teljesen hiányos
hagyományára, és kötődési vágyból összerakott bizonyítékmorzsákra
támaszkodnia. A dokumentum formában megjelenő emlékezet, az írás, egy
olyan kultúrkörben, ahol igazolvánnyal, születési anyakönyvi kivonattal,
állampolgársági okirattal bizonyítjuk származásunkat, identitásunkat immár elégséges bizonyítékká válik. „Ismeretlenül szerelmes" városával
immár dokumentált „vérségi" kapcsolatban áll. A vérségi származás a
törzsi alapon szerveződő közösségekben sokkal erősebb, mint a
dokumentumokkal igazolható, vagy a posztmodern társadalom
önidentifikáción alapuló identitása - az vagyok, aminek vallom magam,
nem pusztán az, aminek születtem. Egy ilyen kontextusban felmerül a
kérdés, miért nem elégszik meg Villányi László az eddig fáradságosan
felépített önidentifikációval, miért nem érzi úgy, hogy szeretett városa
mellett tett vallomása elégséges, miért van szüksége az írásos
dokumentummal igazolható vérségi kapcsolatra.
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Magyarázat lehet erre, hogy a beszélő talán úgy érzi, nem válhat
ezoterikussá, nem kerülhet be a körbe, ha nem legitimálja személyét a
vérségi szál. Akaratlanul is az egyébként szabadkai születésű Radomir
Konstaninovié, A vidék filozófiája
c. könyve jut eszembe, w A vidék
(szerbül palanka) a falu és a város között megrekedt társadalom toposza, azé
a törzsi közösségé, mely kiveti magából mindazokat, akik nem képesek
hasonulni, akik mások, mint a tömeg. Egy ilyen közösségbe való
integrálódás vágyának esetén világossá válik a vérszerinti kapcsolat
felmutatásának szükségessége.
Szintén a beszélő horizontjáról, a kolonializáció lehetőségének
kontextusában, felmerülhet, maga a beszélő is érzi a kolonializáció
veszélyét, melyet épp a kívülről befelé való mozgással, a „körbe
bekerüléssel", a legitim beszélővé válással próbál kiküszöbölni.
Ugyanakkor, Kornisnál is láttuk, hogy az a „bennszülött", aki már nem
részese a mindennapok szintjén az adott kulturális-társadalmi
szegmensnek, is képes „ ú j kultúrköre" szemszögéből kilúgozni,
leegyszerűsíteni adott kultúrát.
A vérségi kapcsolat bizonyítása mellett a szerző továbbra is
szükségesnek érzi az írásos dokumentum felbukkanása előtti irányvonal "...elképzeltem, úgy szállok majd le a szabadkai állomáson, miként
Kosztolányi..., büszkén a rokonságra, hiszen költője neve is elrejti a "lány"t... -, az apró összefüggésekből, nagyon távoli mozaikok sokszor igen
esetlen, elnagyolt hasonlóságaiból való építkezés továbbvitelét ugyanakkor ezek már a vérségi kapcsolat kontextusában jelennek meg.
Átitatja őket a vérségi kötelék, ezáltal érthetőnek, és bizonyítottnak
látszanak egymástól nagyon távol eső mozzanatok hasonlóságai. Az Egy
másik rokon esszében ilyen megnyilatkozások utalnak erre, mint: „ A napló
számos pontján bukkan fel a szabados vér." (s.y, „ A napló egyik része már
nem is hozzám, hanem fiamhoz kapcsolódik.. .".<6.)

(Szabadka főtere régi képeslapon)
A következő összefüggéseket találjuk még Villányi esszéjében,
melyek az írásos dokumentum mellett nyomatékosítóként szolgálnak arra,
hogy a Szabados „vér nem válik vízzé". Villányi kommentárok kíséretében
idéz Jász Dezső naplójából: „Akármilyen lányt nem szerethetünk Csillogó
nagy szemeket kerestem egész sötétig."; Séta: grandiózus nők szemlélése.
Olvasás, spekuláció, életművészkedés.". Villányi beszámol arról, hogy
mindkettőjük életében felbukkant egy piros ernyő. Jász Dezső az
osztályokban szerelmes szavakat ír a táblára, Villányi László erről azt
mondja: „ez az üzenet nem lehet más, mint amit én találtam a győri
Röphídon, s komponáltam egyik versembe: „ L á n y o k , imádlak
benneteket!".(7; Jász Dezsőnek, a „szabados vér"-nek, nők iránti rajongása
tovább él az utódokban, Villányi fiában is felbukkan akkor, amikor lányokat
indul lesni egy leánykollégiumban.
A szerző asszociációit olvasva bárki felkiálthat: „én is imádom a
nőket, írtam már szerelmes szavakat táblára, füzetbe, odavagyok a női
szemekért..., akkor én is rokona vagyok Jász Dezsőnek?". Ez felveti az
írásos dokumentum, a levél fiktivitásának kérdését is. Mégsem a
dokumentumok, bizonyítékok fiktivitásának kérdése, hanem a szövegek
stílus az, ami igazán izgalmas Villányi szövegeiben.
Az Egy Másik rokon esszé stílusa felszíni hasonlóságokat mutat
Tolnai Ottó esszéinek stílusával. Villányi is megpróbálja beindítani azt az
asszociációláncot, mely Tolnai esszéinek esszenciáját képezi, megpróbál
meghökkentően távoli dolgokat összekapcsolni, azonban, Tolnaival
szemben, aki „két lábon járó hipertexfVs.;, de „nem csupán végtelenített
asszociációfolyam, bár hullámzik (...) mint az adria", akinél "a
képzettársítás multilineáris áradata mellett állandóan ott figyel az öreflexió,
az önmódosítás is'Vv j, Villányinak nem sikerül meggyőző asszociációláncot
létrehoznia, és az önreflexió sem érinti szövegeinek mélyebb rétegeit.
Tolnai valóban meghökkentő, távoli dolgokat kapcsol össze, Villányi ezzel
szemben nem egymáshoz tartozó, időben vagy térben távoli, de valójában
túlontúl is hasonló dolgokat, ilyen például a „nő"; két ember között a nők
iránti rajongást teszi meg összekötő kapocsnak. Egy ilyen kapcsolat nem
meghökkentő, elveszíti specifikusságát, ilyet olvasva az embert nem éri

meglepetés, nem kiált fel: „tényleg, erre nem is gondoltam" - éppen
ellenkezőleg, a kézenfekvő hasonlóságot, éppen azért, mert bárkivel
megtörténhet, gyengének, egyre távolibbnak érzi.
Esszéjének asszociációi tehát „tolnaiánus" m i v o l t á v a l
magyarázhatók, melynek jelei felbukkannak A szabadkai
villamos
verseiben is. Már említetem, hogy ezekben van valami túlfókuszáltság Tolnai is rendkívül érzékeny a részletekre, apró mozzanatokra. A
hasonlóság eben az esetben burkoltabb, hiszen Villányi - Tolnaival
ellentétben - átesztétizálja szövegeit. Túlesztétizált nyelvezetével próbálja
meg finom mozzanatokat érzékeltetni, azonban a lágy képek és a lágy
nyelvezet találkozása finomkodást, „irodalmiaskodást" eredményez, s
kapcsolási technikája is erőtlen: „(A piros esernyő
azóta
feltűnt

Beregszászban és Krakkóban, Prágában és Párizsban, legutóbb pedig, egy
reggelen, itt hevert a Szent György tér sarkán.) " /A piros esernyő/
Villányi nem Tolnai nyelvét, hanem a szemét követi. Megpróbálja
elsajátítani a specifikusan Tolnaira jellemző látásmódot, azonban ennek
csak a felszíni megnyilvánulási formáiba ütközünk, a Villányi szövegek
mélyebb rétegekig nem tudnak lejutni. A m i Tolnainál technika, az
Villányinál a művészet célja.
Végezetül visszatérnék a kolonializáció problematikájára.
Villányi szövegeiből süt a Szabadka iránt érzett rajongása, kötődése,
érződik, fontos számára ez a város. Viszont Villányi kreál magának egy
Szabadkát, mely telis-tele van idilli mozzanatokkal, nagy erőfeszítéseket
tesz azért, hogy felmutasson egy olyan rokoni szálat, mely őt Szabadkához
köti. Villányi Szabadkájában megáll az idő, kimerevednek az idilli
pillanatok, ebben a locusban még a negatív érzéseknek is idilli felhangja
van. Szövegei rájátszanak a szabadkai hagyományra, a már j ó l ismert
szépirodalmira, amit már kívülről fúj a város kulturális életét ismerő ember
(Desiré, Józsi...), és a város lakosainak szóbeli hagyományára egyaránt, pl.
A villamos. Villányi követi a már j ó l bevált utat, nem mutat fel új
perspektívát, nem keres magának már nem elkoptatott témákat,
továbbkoptatja a város arcát, szétírja hagyományát. Ismét kénytelen vagyok
Tolnaira hivatkozni, aki az Árvacsáthban egy egészen új szemszögből
közelíti meg Desiré és Józsi történetét.
Nem az a fontos, hogy Villányi „kívülállóként" ír-e Szabadkáról
nem az, hogy „Villányi László költő 1953-ban született Győrött. ", hiszen
hova jutna az irodalom, ha mindenki csak a saját városáról írhatna.
Jómagam is rendkívül megörültem annak, hogy egy győri születésü szerző
Szabadkáról ír, amikor kezembe vettem A szabadkai
villamost, és
természetesen nem vonható kétségbe, hogy Villányi László írásos
dokumentumok nélkül is érezheti magát szabadkainak nincs ebben semmi
rossz. Az ahogyan a témához nyúl, az a döntő.
Piedesztára állítja a szabadkaiságot, lehánt róla egy réteget,
ráadásul azt, ami már kezd közhelyessé válni, s ahhoz is teljesen elkoptatott
módon nyúl, ráadásul hiányzik belőle az az irónia, ami kiegyensúlyozhatná
szövegeit. Ezért az „egzotikum" esszenciájának kilúgozása miatt mégis
még egyszer vissza kell térnünk a külső-belső problematikára.
Ha Villányi „külsősként" írja azt amit, akkor úgy érezheti magát
egy szabadkai, mint a busman bennszülött egy angol vadász objektíve előtt,
kinek fényképét az elejtett zsákmánnyal egyetemben egzotikumként
mutogatják. Ebben az esetben mégis valamiféle fura gyarmatosításnak
lehetünk a tanúi, mely során a „szabadkaiságból" valamiféle kiállítási tárgy,
különleges relikvia képződik, nem véve figyelembe azt, hogy Szabadkán is
élnek emberek.
Ha viszont elfogadjuk Villányi önvallomását
és miért ne
fogadnánk el -, miszerint különleges érzelmi kapcsolat fűzi őt Szabadkához,
akkor szövegeit nem t e k i n t h e t j ü k másnak, m i n t t ú l f ű t ö t t e n
„szabadkaizálónak", provinciálisnak, olyannak, ami ellen a vajdasági Új
Symposion alkotói évtizedekkel ezelőtt harcot indítottak
1. Tímár Katalin: A "posztkolonialista " egyikln: Ex Symposion / Dokumentum szám
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f
6. Villányi László: i.m., 301. o.
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Nincs többé magány! Mééé nincs?
(Irodalom; Szerkeszti: Weiner Sennyey Tibor)
MADAG OSZKÁR GYERE HAZA!
A szerző a Tavaszi Kulturális Fesztivál
keretében megrendezett egyetemi vers
és novellaíró pályázatán elnyerte a
Bölcső, a (nem) hallgatók
lapjának
különdíját. Ezúton kérjük Madag
Oszkárt, ha még él, jelentkezzen a
szerkesztőségben, hogy díját átvegye.
A győztesek: (novella) 1. Bálint
Roland 3(megosztva): Görög Petra Józsi; (Vers) 1. Szabó Pál 2. Béla
gyere be! 3. Gyöngyvirág

Madag Oszkár:

Novella
A novella főhőse egy napon elgondolkodott azon, hogy mit is
kezdjen magával. Ez nem volt könnyű feladat, ha figyelembe vesszük, hogy
a novella főhőse szinte semmit sem tudott önmagáról. Nem tudta, hogy
valójában kicsoda, nem tudta, hogy milyenek az életkörülményei, és nem
értette, hogy egyáltalán mit keres ő egy novellában.
A novella főhősének fogalma sem volt róla, hogy honnan
származik, és hová tart, rejtély volt számára a saját személye is. Nem tudta,
milyen a saját külseje, mert a novella írója nem írta azt meg, a novella főhőse
pedig be volt zárva a novellába, így nem írhatta azt meg. Azt sem tudta,
hogy hol lakik, van-e családja, kutyája, macskája, kik a szomszédi, ha
vannak egyáltalán, nem tudta, hogy hol dolgozik, ha dolgozik egyáltalán,
kik állnak rangban felette, vagy hogy áll-e ő valaki felett, bármilyen
tekintetben is. Nem tudta, hogy vannak-e körülötte országok, földrészek,
óceánok, bolygók, naprendszerek, galaxisok és világegyetemek.
Mindez már önmagában is elég okot adott a novella főhősének az
elkeseredésre, míg aztán rá nem döbbent, hogy még a saját nevét sem tudja.
Nem tudta a saját nevét, mert az író még ahhoz is lusta volt, hogy nevet adjon
neki. Ez meggondolatlanság volt az író részéről, mert ezzel súlyos lelki
válságba taszította a novella főhősét. A novella főhősének így ugyanis nem
volt személyazonossága. Az egyetlen szerencséje az volt, hogy az író nem
képzelte bele öt egy rendőri igazoltatás kellős közepébe, mer akkor személyazonosság híján minden bizonnyal letartóztatják, sőt, talán még a
novellából is kitoloncolják. Ez azonban nem foglalkoztatta a novella
főhősét, mert nem tudott arról, hogy vele ilyesmi megtörténhetne. Túl sok
mindent nem tudott. Csak azt tudta, hogy létezik.
Csakugyan létezett, méghozzá egy elképzelt világban, tintába
öntve, fehér papíron. És ki akart törni. Végső elkeseredésében jutott erre az
elhatározásra, és minden erejét összeszedve, egyetlen külső pontra
koncentrált: az íróra. Fel akarta kelteni a figyelmét. Az író nyugtalan is lett,
valami apró, de egyre növekvő, szurkáló lelkiismeret-furdalást érzett, hogy
talán mégiscsak kezdeni kéne valamit azzal a figurával, no, mert hát, ha
ilyen sivár és jellegtelen karakter marad, akkor a kiadó esetleg visszadobja a
novellát, és akkor nem tudom megvenni a gyereknek karácsonyra a japán
gyártmányú vízálló, lopásgátlós robotkutyát.
Ezért hát az író életet lehelt a novellája főhősébe, addigi puszta,
magányos létezését telerakta barátokkal, rokonokkal, szomszédokkal,
társadalmi helyzettel, magánélettel, hivatással, szórakozással, gondokkal és
örömökkel. Csak úgy szórta magából a létkörülményeket. És ez még mind
nem volt elég; új távlatok nyíltak az író előtt. Nevet adott hősének, aztán
még egyet, és még egyet, és ki tudja még, mennyit. Minden névhez új
történetet írt: hőse volt római hadvezér, titkosügynök, tolvaj, űrhajós,
vízimolnár; az író alászállt vele a pokolba is, hogy aztán majd a csillagokig
repítse, megtette pusztítónak és világmegváltónak is.
A novella főhőse azonban egy ponton túl már nem bírta.
Megtapasztalt jót és rosszat, igazságot és hazugságot, minden dolog
ragyogását és árnyoldalait is. És nem tudott választani. A fölöslegesen sok
tapasztalat az öngyilkosságba kergette: kimászott a történetből, bele a
szövegbe, majd leugrott egy nagy, nyomtatott H betű egyik csúcsáról. Hat
sort zuhant, és azonnal szörnyethalt. És mindezt író felelőtlensége miatt.

Madag Oszkár:

Ló
Megettem egy virágot.
Virág volt, tagadhatatlanul.
S az éhség mardosó démona kínzott engem
a lemenő nap sugaránál.
És én csak úgy megettem, mit szépítsünk, no.
De ló vagyok én ettől?
Egy állat?
Csak azért, mert virágot ettem?
De hisz' ez nem bún!
Még csak apró vétek sem.
Mégis, egyre úgy érzem:
én egy állat vagyok.
Ló.
Hiszen mégiscsak virágot ettem.
De nem, mégsem! Pusztán csak ettől nem lehetek állat!
Ez egészen biztos.
Micsoda rettenetes téveszme, lázas képzelgés
kerített hatalmába!
Vagyok, mint voltam.
Egy ló! Én!? Nevetnem kell
e gondolatra, s nevetésem lassan nyerítéssé fokozódik.
Hasogatja oldalamat a vidámság eme kitörése, eldőlök a réten,
s fejemet patáim közé fogva, sörényemet rázva röhögök.
Méghogy ló!!!
Szinte már fáj e röhögés hangosan szörcsögő füjtatással
próbálom artikulálatlan nyerítésemet elfojtani.
S hátsó patáimmal a poros földet kapálom.
Vidámságom megszűnik hirtelen, fürge verébként röppen el, ahogy
estére harangoznak, s távoli, ismerős hívó szavakat hallok.
Lassan megindulok a szekér felé.

/

m

Tritz Árpád:

Csak egy szög voltam

Csak egy szög voltam. A külvárosi csavargyárban készültem, a tél derekán
(emlékszem, farkasordító hideg volt). Elkészülésem után azonnal a selejt
termékek közé osztottak, ugyanis a fejemből hiányzott egy kis darab. Ebből
megértettem, hogy az emberek csak a tökéletes szögeket szeretik.
A pusztulástól az egyik munkás mentett meg: zsebre vágott és hazavitt.
Otthon pedig bevert a falba, és egy képet akasztott rám. Fájdalmas volt,
ahogy kalapáccsal ütött, de megnyugtatott a tudat, hogy fontos vagyok.
Fontos, hiszen egy képet bízott rám. Kinagyított, bekeretezett fénykép volt,
s minden fájdalom ellenére büszkének éreztem magam, hogy én tarthatom.
A fénykép egyébként egy édesanyát ábrázolt, amint boldogan öleli magához
pár hónapos gyermekét. Istenem, mennyire szerettem ezt a képet nézni!
Mást se csináltam egész nap, csak az édesanya boldog mosolyát figyeltem,
ahogy gyermekére pillant. A kicsi pedig összeráncolt homlokkal, zavartan
tekintett új környezetére, mintha nem egészen értené, hogy mi történik
körülötte...
De a bekeretezett kép napról-napra nehezebbnek tünt. Pedig sokáig
szerettem volna még tartani és gyönyörködni benne, ám egy szép napon
nem bírtam tovább. A fejem letört, a kép pedig leesett. Volt
nagy
káromkodás, mérgelődés.
- Fene egye meg ezt a rohadt szöget!- mondta a megmentőm.- Minek is
hoztam el?
Azzal gondolkodás nélkül kidobott a szemetesbe, ahonnan a bérház közös
konténerébe kerültem. Itt volt időm gondolkodni. Fájt, hogy eldobtak, hogy
nem feleltem meg, pedig ott szerettem volna maradni, örökre a falba fúrva,
egy rám nehezedő teherrel. Ekkor éreztem, hogy valószínűleg boldog
lehettem, és hogy most boldogtalan vagyok, mert többé nem láthatom a
fényképet. Ráadásul azt sem tudom meg soha többé, hogy kit ábrázolt. A
megmentőm édesanyja volt talán, vagy inkább a felesége?
Ilyen gondolatok közepette töltöttem el csaknem egy egész napot egy halom
bűzlő szemét tetején, mikor egy kisfiú talált rám. Tízéves lehetett, éppen a
szemetet vitte le. Ahogy meglátott, rögtön kezébe vett.
-Fura egy szerzet vagy-jegyezte meg.- K i látott már ilyet, szög fej nélkül?
Belecsúsztatott a zsebébe, és ezzel a mozdulattal ő lett az új megmentőm. De
ő se szeretetből vagy sajnálatból tette. Érdekesnek talált, szórakoztatta a
fogyatékosságom.
Másnap reggel elvitt magával az iskolába. Még sohasem jártam ott, kíváncsi
lettem volna rá, hogy milyen belülről, de nem láthattam, mert a fiú
mindvégig a zsebében őrzött, Hamar kiderült, hogy miért: az egyik
szünetben becsempészett technika szertárba szög közé.
Heteket raboskodtam abban a szertárban, és a pokol legmélyebb bugyrait is
megjártam. Nem telt el nap anélkül, hogy ne kaptam volna megjegyzéseket
a külsőm miatt. A tengernyi sok kalapács , fúró, fűrész, harapófogó, csavar
és csavarhúzó mind engem gúnyolt. A szögtársaim részéről is csak
megvetés és közöny áradt felém.
-Kell nekünk ezt a nyomorék semmirekellőt elviselnünk?- kiabálták jobbról
is, balról is.- A látványát se bírjuk!
- Undorító az érintése- mondta az egyik szög, amelyik éppen alattam feküdt
-Egyáltalán ki hozta ide?- kérdezte lenézően egy csiszolópapír. Hány ingerem van töle!
És ez így ment mindennap, megállás nélkül, én pedig tűrtem. M i mást
tehettem volna?
Aztán egyszer valaki belemarkolt a szögesdobozba, és több társammal
együtt engem is kiemelt (gondolom, merő véletlenségből). Éppen
technikaóra volt, kellettek a szögek. Á m mikor az egyik gyerek a kezébe
vett, megvetően mért végig, majd nevetni kezdett.
-Tanár úr, egy pillanatra tessék ide bejönni!- kiáltotta.
A tanár úrnak nevezett személy odajött, és amint meglátott, bosszúsan
megcsóválta a fejét.
-Már megint selejt gyártmányt küldtek-jegyezte meg.- Dobd ki a szemétbe!
De úgy látszik, ezúttal a szemétkosarat sem érdemeltem meg. A fiúnak
ugyanis nehezére esett megtenni azt a pár lépést, ezért egy könnyed
mozdulattal a sarokba hajított. Nagyot koppantam a padlón. Fájt. De jobban
fájt az, hogy a pjühelyben vidáman folyt tovább a munka. Irigykedve
néztem a többi szöget, hogy ők lemezeket tartanak össze, madáretetők,
periszkópok, sorompók, és egyéb barkácsmunkák részei lehetnek. Pedig
siránkoztak, hogy miért verik őket kalapáccsal. O, ha tudták volna, hogy
szívesen cserélnénk bármelyikükkel!
Sokáig a kutya se vett észre, közömbösen mentek el mellettem, mígnem egy
reggel söprögetés közben megtalált a takarítónő, és a táskájába tett.
Hallottam, amint aznap délután így szólt a férjéhez:
-Drágám találtam egy szöget a földön. Úgyis kevés szögünk van itthon.
Á m mikor a férje meglátott, kelletlenül csak ennyit mondott:
-Ugyan,szívem, te is látod, hogy ez egy vacak- és kidobott az ablakon.
Már szinte nem is éreztem fájdalmat, mikor földet értem. Csak azt tudtam,

hogy ismét eldobtak , egyetlen feladatra sem tartottak alkalmasnak. Pedig
minden vágyam az volt, hogy hasznos lehessek, azt mondtam magamban,
hogy akár szenvedés árán is, de j ó célt akarok szolgálni...
Csütörtök este volt. Már kigyulladtak a fények a városban, az utcákon alig
lézengett valaki. S ahogy így a járdán hevertem, egyszer csak látom, hogy a
sarkon befordul egy katona. Éurcsa szandál volt a lábán, egyik kezében
lándzsa, a másikban pajzs. Egyenesen felém tartott, és fölemelt. Hogy ezek
után mi történt, nem tudom, mert elaludtam a tenyerében.
Arra ébredtem, hogy több másik szöggel együtt utazok egy dobozban.
Nekik mind volt fejük, de szerencsére nem kezdtek el gúnyolni. Izgatottnak
tűntek, valami kivégzésről beszélgettek.
És valóban: odakintről nagy lárma hallatszott: ordítozás, mocskolódás,
sírás, jajveszékelés. El nem tudtam képzelni, mi ez, de hamar kiderült:
egyszer csak megállt a menet, és kivettek minket a dobozból. Döbbentem
láttam, hogy előttünk a földön egy fából ácsolt kereszt nyugszik, rajta pedig
egy férfi. Ot szögezték fel. Én a jobb kezéhez kerültem, a csuklójánál vertek
a fába. Üvöltött kínjában szerencsétlen, s én ekkor értettem meg, hogy az
eddigi hányattatott sorsom, szenvedésem eltörpül az övé mellett...
Felállították a keresztet. A kezeit még kötéllel is odaerősítették, nehogy
lecsússzanak. A vére rám csorgott, mart és égetett, de én csak az arcát
néztem. Megkínzott, fáradt arc volt, szégyelltem magam, hogy oly sokszor
panaszkodtam, keseregtem az életem miatt.
Hőség volt, tikkasztó meleg, a testem teljesen átforrósodott, úgy éreztem itt
a vég. Aztán hirtelen besötétedett, és eleredt az eső. A víz leáztatta rólam a
vért, egyenként búcsúztam el minden vércsepptől. És eközben
berozsdásodtam...
Hogy ő mikor halt meg, nem vettem észre. Csak azt láttam, hogy
leemelkedik a keresztről, engem pedig erőnek erejével kirángattak a fából.
Csak egy szög voltam. Rossz, gyenge, selejtes szög. Lám erre én is j ó
voltam. Mondanom se kell, hogy másnap, szombaton beolvasztottak. Még a
vasárnap reggelt sem érhettem meg. Elvégre csak egy szög voltam.
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Az O S I R I S K I A D Ó
májusi és júniusi újdonságai
Roinsics Ignác (s/.erk.): Mítoszok, legendák, tévhitek a 20.
századi magyar történelemről 2280 Ft
Debreczeni József: Orbán Viktor 2980 Ft

MIRCEA fi IADF

I lankiss Elemér: Ú j diagnózisok 1780 Ft

Okkultizmus,
boszorkányság
és kulturális divatok

Arisztophanész összes drámái 4200 Ft
Moliére összes drámái I—II. 5500 Ft

í-zéclienvi István
n a p l ó

Lázár Ervin: A manógyár 1680 Ft
Tarkovszkij, Andrej: Napló 2680 Ft
Széchenyi István: Napló 4800 Ft
Ettinger, Smoel: A zsidó nép története 3780 Ft
Ferrero, Guglielmo: Újjáépítés. TalleyratidBécsben

2580 Ft
MOLIÉRE
ÖSSZES DRÁMÁI

Pesti Sándor: A z újkori magyar parlament 3200 Ft
Kende Tamás - Szűcs Tamás (szerk.): Európai közjog és
politika 4500 Ft

ANDRU MRKOVSZKI
/

Kardos József-Simándi Irén (szerk.): Európai politikai

.-rm
•. JBf/'W

rendszerek 4980 Ft
Jasay, Anthony de: A z állam 2480Ft
Gadamer, I lans-Georg: Igazság és módszer 3800 Ft
Wallis, R. T.: A z újplatonizmus 2980 Ft
Gopeland, P. - I Iamer, D.: Génjeink 1980 Ft
Fiiadé, Mircea: Okkultizmus, boszorkányság és kulturális

ARISZTOPHANÉSZ
ÖSSZES DRÁMÁI

divatok 1980 Ft
Spinoza, Benedictus de: Teológiai-politikai tanulmány 3800 Ft
Bahtyin, Mihail: Frangois Rabelais művészete, a középkor és
a reneszánsz népi kultúrája 3800 Ft

LAZAK ERVIN

Arany |ános 'ordítása

Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: „Jelbeszéd az életünk" 2.
3 5 0 0 Ft

Móricz Zsigmond: Pillangó 980 Ft
Wellek R. - Warren A.: A z irodalom elmélete 2980 Ft

Mítoszok, legendák,
tévhitek a 20. századi
magyar történelemről

Karády Viktor - Kozma István: N é v és nemzet 3500 Ft
Schopenhauer, Art hu r: A világ mint akarat és képzet 3800 Ft

Manógyár

Wajda, Andrzej: A film és más hívságok 2180 Ft
Merton Róbert K.: Társadalomelmélet és társadalmi
struktúra 4800 Ft
A kötetek megvásárolhatók
S z e g e d e n a S Í K S Á N D O R K Ö N Y V E S B O L T B A N (6720 Szeged, Oskola u. 27. Tel.: 62/420-519)
a M Ó R A F E R E N C K Ö N Y V E S B O L T B A N (6701 Szeged. Kárász u. 5. Tel.: 62/420-963)
és a F Ó K U S Z K Ö N Y V Á R U H Á Z B A N (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 34. T e l . : 62/420-624)
B u d a p e s t e n az O S I R I S K Ö N Y V E S H Á Z B A N (1053 Budapest, Veres Pálné u. 4 - 6 . Tel./fax: 318-2516, 266-4999),
és a nagyobb k ö n y v e s b o l t o k b a n vagy m e g r e n d e l h e t ő k
az O S I R I S V E V Ő S Z O L G Á L A T I I R O D Á T Ó L (1133 Budapest, Váci út 100. T e l . : 452-0594, 452-0595,
Fax: 452-0596)

wmp.osirisHadoJiu

osiriskiadoQmail. datanct.hu

balasi@mail. datanct.hu
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OPAL"tefSZINHAZ
(Klub ÉletVilág, Szerkeszti: Vesmás Bence)

Antiglobalizáció és "Igazságos
kereskedelem"
Beszélgetés Teoval, az oviedoi L'Arcu la Vieya (Szivárvány)
nevű üzlet egyik létrehozójával
- Kezdetnek mondhatnál egy pár szót arról, kik is vagytok, mikor és miért
hoztátok létre ezt a kis klubhelyiséggel egybekötött üzletet?
- Nem olyan régi a történet. Körülbelül négy és fél évvel ezelőtt, amikor az
első antiglobalizációs megmozdulás zajlott itt, Oviedoban, összeverődött
egy 20-25 fős társaság, többségük egyetemi hallgató. Akkor határoztuk el,
hogy összehozunk valami ilyesmit. Kezdetben elég bonyolultnak tűnt az
egész, aztán véletlenül rátaláltunk erre az eladó üzlethelyiségre. Olcsó volt,
ráadásul az elosztása is pont nekünk lett kitalálva. A belső szobában
kialakítottuk ezt a klubot, idejártunk be mi, aztán egyre több ismerős is. A
külső szobában pedig berendeztük a boltot. Valamennyien szabadidőnket
áldozzuk erre a tevékenységre, az üzlet nem hoz akkora hasznot, hogy
mindnyájan megélhessünk belőle.

-Ha az ember körülnéz az üzletben, elég vegyes árukészletet láthat. Könyvek
a globalizacióról, anarchista matricák, baloldali újságok, folyóiratok,
ázsiai ruhák, képeslapok, kubaifehér rum. nicaraguai kávé, perui ékszerek,
asturiasi CD-k, kilóra mért nádcukor... Hogy kerül mindez egy helyre?
- A m i mindezt összefogja; az eszmeiség, amit mi képviselünk. Bár nem
vagyunk egyformák, van bennünk egy közös vonás: mindannyian
elutasítjuk a fogyasztói társadalmat. így kerülnek ide a legkülönbözőbb
antikaptalsita újságok, folyóiratok, könyvek, és ehhez hasonlók. A többi
cucc? Ha megfigyelitek, szinte mindegyiken láthatjátok a feliratot:
"Comercio justo" ["Igazságos kereskedelem"].

- Ez mit takar?
- A "Comercio justo" a kereskedelemnek egy alternatív formája. A hatvanas
évek végén jelent meg a Benelux államokban, mára Európa-szerte elterjedt.
Lényege, hogy az alapvetően egyoldalú, kizsákmányoló jellegű
kereskedelmet, melyet a fejlett világ folytat a Föld szegényebb térségeivel,
megváltoztassa, igazságosabbá tegye. A "Comercio justo" meghatározott
szabályok között zajlik, szigorú előírások vonatkoznak a harmadik világban
termeltetőkre. Meg kell, hogy feleljenek bizonyos kritériumoknak: csak az
alapvető munkásjogok tiszteletben tartásával foglalkoztathatják
dolgozóikat, be kell tartaniuk egy sor szigorú környezetvédelmi előírást, és
alapkövetelmény, hogy ne csak az export számára termeljenek.

- Kik szervezik a "Comerciojusto "-t?
- Elég régen létezik már egy összeurópai szervezet, mely kialakította a
"Comercio justo" rendszerét, ám mi nem sokat tudunk róla, anyagi
lehetőségeink nem engedik meg, hogy rendszeresen járjunk az
összejöveteleikre Brüsszelbe, Párizsba és mindenfelé Európába. Léteznek
országos szervezetek is, ám mi nem sokáig voltunk tagjai a spanyolnak, nem
tetszett az a bürokratikus légkor, ami ott uralkodott.

- Akkor hogyan tudtok bekapcsolódni ebbe az áruforgalomba ?
- Ehhez igazából nincs szükség ezekre a szervezetekre. Nélkülük is fel
tudjuk venni a kapcsolatot azokkal az importőrökkel, melyek a "Comercio
justo"-ra szakosodtak. Állandó szállítóink vannak, bár az árukészlet
változó: mindig máshonnan kapunk dolgokat.

- Elsősorban milyen területekről érkeznek Európába a különböző termékek?
- Az egész harmadik világból: Latin-Amerikából, Ázsiából, Óceániából,
Afrikából. M i döntően Közép- és Dél-Amerika indián országaiban gyártott
élelmiszereket és dísztárgyakat árulunk, de vannak Sri Lankáról, Indiából és
Bangladesből származó ruhaneműk is.

- Kik vásárolnak nálatok általában ?
- Ez teljesen változó. Sokan keresik a "Comercio justo"-ból származó
termékeket. Igaz, hogy valamivel drágábbak, mintha a hagyományos, a
gazdaságosságon kívül más szempontot nem ismerő kereskedelem révén
jutnának hozzá, de a harmadik világgal vállalt szolidaritás sokaknak megér
egy kis plusz kiadást. Az élelmiszerek különösen keresettek: manapság
egyre nagyobb az igény a természetes táplálékok iránt, márpedig a nálunk
kapható nádcukor, gabonatermékek, olajok, italok garantáltan nem
tartalmaznak mesterséges alkotóelemeket, ahogy a tisztítószereink sem. Az
egyre több környezettudatosán vársárló ember előszeretettel veszi a
kizárólag újrahasznosított papírból készült lapokat, borítékokat,
csomagolópapírokat, melyek ugyancsak megtalálhatóak nálunk.

- És milyenfunkciója van a klubhelyiségnek?
- Itt döntően mi és ismerőseink múlatjuk az időt. Sokan ugranak be egy

kávéra, cigire, beszélgetni. Berendeztünk itt egy kisebb könyvtárat is,
ahonnan becsület-alapon lehet kölcsönözni. Egyre többen hordják be azokat
a könyveiket, CD-iket, amelyekre nincs otthon feltétlen szükségük. Ezen
kívül ez a kis klub amolyan információs központ is, nálunk mindig
tájékozódni lehet az aktuális antiglobalista rendezvényekről, melyek
szervezésében sokszor mi is részt veszünk.

- A bolt és a klub egyaránt tele van a legkülönbözőbb radikális baloldali
sajtótermékekkel, könyvekkel, jelképekkel. Ugyanakkor minden felirat
asturiasi nyelven szerepel (az üzlet neve is), láthatóan felkaroltátok az
asturiasi nacionalizmus ügyet is. Ugyanezt tapasztaltuk egyébként a múlt
szombati antiglobalista tüntetésen is. Nem ellentmondásos ez?
- Ez egy meglehetősen bonyolult kérdés. Bár külföldinek valóban úgy
tűnhet, hogy nacionalisták vagyunk, ez semmi esetre sem politikai
nacionalizmus, kizárólag kulturális jellege van. Nem hasonlítható például a
baszkföldi törekvésekhez. M i nem akarunk határokat átrajzolni, új politikai
határokat teremteni, mindössze az asturiasi nyelvet és kultúrát szeretnénk
m e g ő r i z n i . V é l e m é n y e m szerint ez a törekvés gond n é l k ü l
összeegyeztethető társadalmi igazságosságért küzdő radikális baloldali
mozgalmak eszméivel.

Az interjút készítették: Domonkos Orsolya és Hári Péter, a Bölcső
kiküldött spanyolországi tudósítói

MASZEK BALLADA
„ A katolikus egyetemi hallgató"
- Melyben P. V á r k o n y i Fidél Dr. dörgedelmes szókkal ijeszt rá a

Ártatlan dologként indult. Újsághirdetések, telefonok sokasága,
majd beköltözés a megfelelően olcsónak ítélt albérletbe. Látszólag minden a
legnagyobb rendben. A belvárosi bérkaszárnya szűk udvarára még a nyári
nap is csak beköszönni szokott, a körbefutó erkélyek pedig eleve biztosítják
a lakók kölcsönös megfigyelésének lehetőségét, amivel feltűnő
boldogsággal élnek. Az egykori cselédlépcső fordulóiban neo-poszt-kubista
kiállítás elnyűtt polcokból, szekrényekből, Pistike hiányzó kerekű Tacskó
bicikliéből.
Nekem a sok kis kripta közül az ötös számú jutott. Üveges ajtó vezetett az
egyetlen helyiségbe, mely baloldalon konyhaként indult, középtájt
nappalisodott, míg végül a jobb hátsó sarokban csendes hálószobává
alakult. Savanyú, nehéz levegő, egy magányban elhalt öregasszony
itthagyott utolsó lehelete. Mint templomban az oltár, az egyetlen ablak által
alig megvilágítva, szakrális homályban, fontosságának szigorú tudatában
mered a belépőre a televízió. Régi darab, a nyolcvanas évek kabaréinak
állandó szereplője. Állítólag volt hét, mikor tíz helyen robbant ilyen színes
doboz. Mégsem akart senki terrorista ellenes háborút. Alapjaiban más már a
világ. Mint, ahogy a mázsás doboznak sem a tervezők által megálmodott
műanyag lábacska, hanem egy megsárgult gerinctelen könyv szolgál
támaszul. Perverz szokásom, hogy a könyvespolc hátsó sorában megbúvó,
vázák alatt terpeszkedő, egyáltalán bármily lehetetlen helyen tanyázó
könyvek, sokkal jobban izgatnak, mint az egyetlen mozdulattal elérhetők.
Nem törődve a veszéllyel, kiemeltem a könyvet.
A KATOLIKUS EGYETEMI HALLGATÓ
írta:
P. Várkonyi Fidél Dr.
Zirci Alperjel, Hittud. Főiskola, Tanár
Fidél atya még dedikált dedikálta is, Ede bátyjának, mint szerető öcs.
Lehuppantam a fotelba, mitől az idegesen recsegni kezdett és többé abba
sem hagyta. Ettől kezdve minden mozdulatomra a rugók, szövetek és
facsapok összehangolt nyavalygása volt a válasz, még ha csupán szememet
mozgattam is, követve Fidél atya gondolatait. Cigarettára gyújtottam
(veszett rikácsolás a fotel mélyéről) és olvasni kezdtem egy f i ú r ó l : " E g y léha
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ajándékba. Először el akarta dobni, de aztán arra használta fel, hogy finom
lapjait egymás után megsodorta cigarettapapírnak ". Keserűnek éreztem a
dohányt. Nem mintha hasonló léhaságon ért volna Fidél atya, de tudtam, a
dorgálás nekem is szól. Eszembe jutott egy falusi budi, ahol az Aranyember
Olcsó Könyvtár kiadásának lapjai sorra fogyatkoztak. Tűnődni kezdtem az
írott szó értelmén. Közben nem vettem észre, hogy a hamvadó cigarettavég
kiégeti vizsgázós szövetnadrágom még foltmentes felső harmadát.
Káromkodtam. Rögtön éreztem, nem kellett volna, legalábbis nem Fidél
atya előtt... "Egy jóindulatú
katona
szeretett
volna leszokni
a
káromkodásról.
Lelkiatyja
megparancsolta
neki, hogy
penitenciából
csókolja meg a földet. Sokan kinevették emiatt...Egyik földije
különösen
gúnyolta. Idővel a harctérre kerültek. Katonánknak egyszer nem sült el a
puskája, erre kitört belőle a régi szokás, káromkodott. Azonnal térdre esett
és megcsókolta a földet. Ebben a pillanatban ellenséges golyó süvített el
fölötte és az őt gúnyoló földiének mellébe fúródott. " Pont ott és pont akkor.
Rettenetes. De Fidél atya nem csak a káromkodás kapcsán volt kénytelen a
bűnösök vérének hullatására. "Épp a szív újság 1943júl. 10-iki számában
olvashatunk ilyen szörnyű esetről. Egy tizenhét éves lány szeretett volna
csónakkiránduláson
részt venni az Ében-tón. Édesanyja nem engedte.
Megparancsolta,
hogy előbb misét kell hallgatnia az egész családnak és
majd dél felé hajón követik a kirándulókat. Mikor mise után hajóra akartak
szállni, nagy csődületet láttak. Az a vidám társaság, mely reggel hatkor mise
nélkül indult el, a vízbe veszett. " Megremegtem (velem együtt a fotel is).
Majdhogynem éreztem a dühöngő Igazság fojtogató hullámait.
Visszavágytam a csendes kisvárosi utcácskákba, a déli misére. De Fidél,
most már felemelve hangját rám kiáltott: "Hány fiatalember, főiskolás,
egyetemi hallgató ismeri félre a vasárnapot! Szombaton mulatság, mert
vasárnap lehet aludni. Hány egyetemista alussza át a délelőttöt, néha még
ebédre is alig ér oda...mert a legvonzóbb mise neki a 12 órás, vagy a " l-es
mise."
De Fidél atya nem elégedett meg vallási buzgalmam
hiányosságainak felemlegetésével. Kértem rá hallgasson, de ő még
közelebb hajolva vont felelősségre. "Az alapvizsgát, a szigorlatot
nem
tavasszal teszi le, őszre halasztja, vagy vakmerően nekivág és elbukik. Van,
aki enyhébb klíma alá költözik, igy lesz a gépészmérnök
hallgatóból
közgazdász, az orvostanhallgatóból
jogász. De az új helyen is csalódik".
Láttam magam elbukni az élet akadályversenyén, összezúzott bokával,
vérző szemekkel. Köröttem a már korábban kiesettek tetemei. Könyörögve
néztem Fidélre, mit tegyek? Hozzá méltó, szigorúan szerető módszert
ajánlott. A kínai tanulókról olvastam, hogy egyik másik a copfját a
mestergerendára
köti, amikor este tanul, hogy a copf meghúzza
és
felébredjen.
Hajam hosszára hivatkoztam, meg a mestergerendára, ami
nincs. Tudtam persze, itt már minden elveszett, semmivé foszlottam a nagy
Tanító ítélő székében, (mely csak recsegett, mint az ószövetségi Isten).
Kétségbeesésemben legféltettebb kincsem dobtam oda neki, hátha ez
meghatja szívét. Reménytelenül, de mégis belefogtam. Szerelmem tiszta
patakját említettem, meg mezőket, illatozó akácfákat. Legkedvesebb
verssoraimmal körülvéve vadul lapoztam. Ne paráználkodjál!
Ennyi és
nem több, Fidél elfordult tőlem. Undorodva morgott még valamit, de az már
nem nekem szólt.
Próbáltam elkotródni, de a fotel erre kajánul röhögni kezdett. Az
ajtón belépett a meghalt öreg nénike. Üdvözölte Fidélt, engem szerencsére
nem vett észre. A szellemek nyugalmával bekapcsolta tévéjét. Fergeteges
szerelmi háromszög, zokogó brazil lányok tódultak be a sötét szobába.
Tiltakoztam, magyarázatot követeltem. De ők ketten már mindent
eldöntöttek. Fidél tréfásan megjegyezte, hogy a következő könyvéhez én
leszek az egyik példa, akit vízbe fojt, majd golyóval löveti át fejem. Erre
papírt ragadtam és őszintén leírtam mindent, még mielőtt a fidéli végzet
beteljesítené ígéretét.
TAMATE

MENTAL
Agyagos utca 45.
A cím nem mást takar, mint a "Vladovics Utcai Egészségügyi Otthont". Ezt
az intézményt látogattam meg nem is olyan rég, ahol mentálisan sérült
gyerekek és felnőttek élnek. Debilek, idióták, imbecilisek. Nem kis
félelemmel indultam neki ennek a napnak, féltem az ottlakóktól, de talán
még jobban a saját viselkedésemtől. Nem tudtam, mit csináljak, hogyan
reagáljak, ha valaki odajön és megfogja a kezem, megszólít.
Reggel fél 9-re érkeztünk meg, és rögtön körbevezettek minket az
épületkomplexumban. Felújításra váró épületek, kis szobák, telezsúfolva
ágyakkal. A gondozók láthatóan mindent megtesznek, hogy az épület sivár
állapotát elrejtsék, az ablakokon kivágott figurák, szalagok, az ágyakon
színes ágyterítők. A gondozottak korcsoportok szerint vannak szétosztva:
18 éven felüli fiúk és lányok, fiatalabb fiúk és lányok, illetve a súlyosan
sérült gyerekek. A második emeleten az elfekvő. Ide csak olyan emberek
kerülnek, akik nem képesek kommunikálni, szondán táplálják őket, és csak
néhány alapreflexük működik. Nagyon megrázó látványt nyújtott az, amit
láttam. Az első gondolatom ez volt: "Istenem add, hogy csak az én
gyerekemmel ne történjen ez!"
Részt vettünk egy foglalkozáson is, amin megfigyelhettük,
hogyan próbálnak segíteni a beteg embereken. Beszélgettem a
konduktorral, aki egy 2 éves kislányt "tornáztatott", aki ennek köszönhetően
a teljes mozdulatlanság helyett képes egyedül ülni, kúszni! Napi 2 órát tölt
minden gyerekkel, abban a reményben, hogy valami apró javulást lát: „Rengeteg siker és kudarc is ért a munkám során, de nem adom fel. Talán
egy kívülálló nem látja a különbséget, de én igen. Napról napra közelebb
kerülnek a gyógyuláshoz."
Ebben az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a mozgás, a
kommunikáció fejlesztésére, ám ez általában csak fiatal korban jár a
jelentősebb javulással. A felnőtteknél nem várnak túl nagy eredményt.
Velem egykorú fiatalok, sőt öregebb férfiak, akik képtelenek a
szobatisztaságra, önellátásra. Kommunikálni szinte egyáltalán nem tudnak.
A foglalkozó szobájukba érve azonnal az érdeklődés
középpontjába kerültünk, nagy hangzavar lett, mindenki mutogatott,
odajöttek megfogták a karunkat, simogattak, beszélni próbáltak hozzánk.
Először megrémültem, menekültem minden érintés elől, féltem, hogy
valami olyat teszek, ami megijeszti őket (vagy inkább engem?) Egy óra után
már kezdtek a bennem lévő a gátak feloldódni. Bátrabban mertem közeledni
a gondozottakhoz, játszottam velük. A látogatás végén egy zenés, táncos
műsort adtak elő nekünk, az ő saját „Dáridójukat": verset mondtak,
táncoltak, énekeltek, bohóckodtak.
Ahogy kiléptünk az épületből, megváltoztak az érzéseim, elmúltak a
félelmeim, előítéleteim. Rájöttem arra, hogy eddig tévesen, negatívan
ítéltem meg ezeket az embereket. Talán egy kis túlzással azt is mondhatnám,
hogy sokkal kedvesebbek, nyíltabbak voltak a "normális" embereknél.
Nincs bennük álnokság, kétszínüség, őszinték, barátságosak. Nem szabad
elítélni bárkit, azért mert más, nem olyan, mint mi. Ők egy kicsit mások, sőt
nagyon mások, de ők is csak úgy, mint mi, érző lények, akik ugyanúgy
vágynak arrra, hogy szeretetet adjanak és kapjanak, vágynak az
odafigyelésre. Ne ítéljünk előre, ne féljünk tőlük, inkább ismerjük meg az ö
saját, néha bonyolult világukat.
Bálint Sára

Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójának (EFOTT) rendezési jogát idén az ELTE B T K
Hallgatói Önkormányzata nyerte. A helyszín Dunapatajon, a Szelidi-tó mellett terül el. Az EFOTT részét képezi egy ligetes
kemping, és egy minden igényt kielégítő, csúszdával felszerelt strand is.
A rendezvény zenei kínálata nagyon széles. Lesz Nagyszínpad a legismertebb hazai csapatokkal, és lesz
Kisszínpad rock, hardeore, punk alternatív és egyéb zenei irányzatokkal. Újdonság viszont egy külön Világzenei színpad!
Legmerészebb újításnak mégis a Party Sátor tűnik, itt mintegy 700 nm-en a hazai elektronikus zene legjobbjai kevernek
reggelig. Aki azonban esténként csupán egy fergeteges bulit akar, azt várja a Happy Sátor, a 80-as évektől napjaink
slágereivel a V-Tech-től a Zanzibáron keresztül Komár Laciig bezárólag. Összesen mintegy kilencven fellépő 4 nap alatt.
De nemcsak a zenei kínálat és a színpadok száma növekedett. Jelentős programbővüléssel találkozhatunk. Lesz
Szabadegyetem érdekes előadásokkal és vendégekkel, tánc- és színházi produkciókat tekinthetünk meg az EFOTT Színpadon, remek filmeket láthatunk
az EFOTT Moziban, közéleti kérdésekre próbál választ adni a HÖOK Café, továbbá működik majd az Internet Kávézónk is. És akinek mindez nem elég,
az a Civilfaluban kereshet szórakozást, vagy megnézheti saját egyetemét (de régióját biztos!) a Hallgatói Önkormányzatok sátrában.
Ezenkívül lesz kalandpark, paintball, 8 méter magas mászóval, GPS-játék, katonai bázis és túrák (gyalog, kerékpár és BORtúra is!!)
sportversenyek, mi kell még?! Hát persze, a S T R A N D ! A parton és vízben mindenféle és -fajta őrület, kitűnő beach, meg miegymás. Ha többet akarsz
megtudni az EFOTT-ról, akkor kattints a www.efott2002.hu címre. A további újságokban is megpróbálunk folyamatosan hírt adni a rendezvényről,
valamint nemsokára eljuttatjuk hozzátok a részletesebb programfűzetünket is. Most ennyi, de ne felejtsétek, 2002, július 17-21. Dunapataj, Szelidi-tó!
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Étkezde
E havi számunk tetemes része Párizsról szól. Talán kevés az esélye, hogy
olvasóink egyszercsak a fény városában találják magukat, és azon
tanakodnak, a náluk lévő töméntelen eurót melyik étteremben is költsék el,
de ha mégis előállna e helyzet, lenne egy ötletünk.
Párizs egyik leghíresebb sugárútjával, a Champs Élysée-vel párhuzamos út a
L'Avenue de Foseh. Ez az utca arról is híres, hogy több európai követség
választotta lakhelyéül a környező robosztus polgári házakat. így talán már
nem is meglepő, hogy itt kapott helyt a Restaurant d'Europe. Nevéhez híven
az étterem hagyományosan európai. Semmi modern bútor, semmi
neonreklám. Szolid kis hely, de ha figyelmesen megnézzük a berendezést és
főképp a falakon lógó képeket, hát értékes darabokat találhatunk közöttük.
A helyet amúgy jobbára diplomaták és újságírók látogatják, és mint tudjuk,
mindkettő igen finnyás fajta. Ennek megfelelően a pincérek nagyon
figyelmesek, és az étlapon is meglátszik az igyekezet. Terveink szerint igazi
sokfogásos francia vacsorára vállalkozunk. Pincérünk hallva magyar
beszédünket, aperitifnek puszta koktélt ajánl. „Igazi magyaros íz!" ígéri
franciául és nem is csalódunk. Pezsgőspoharakban kapjuk a koktélt, ami
szilvapálinkából, pezsgőből és egy aszalt szilvából áll. Amíg a hideg
előételek között válogatunk, elfogy a koktél, ami éhgyomorra meglehetősen
komoly ital.
Étvágyat mindenesetre csinál. Első fogásunk Casanova vadpástétoma és
Lazactatár. Az adagok a hagyományos magyar konyhához képest
zavarbaejtően kicsik, de később rájöttünk, hogy az ötödik fogás után már
nincs olyan nadrág, ami ne lenne szűk. Casanova vadpástétoma igazán
csábító, férfias étel. Vaddisznó és őzcombból készül, ami már önmagában
ínycsiklandozó hát ha még megérezzük, hogy konyakos, vörösboros lében
pácolták a hozzávalókat. Égyértelmüen semmilyen fűszer ízét nem érezzük
ugyan, de hosszas kóstolás után szegfűszegre, fahéjra, narancsra, mustárra
és borókabogyóra gyanakszunk. Pincérünk is valami hasonlót magyaráz, bár
előadásának csak egy részét értjük. A tálalás is a franciákat idézi. Két apró
szelet pástétom folöttéb ízléses gyümölcs-, és aszpikdíszítéssel. Hozzá
kékfrankos jellegű bor illik.
A Lazactatár már könnyedebb falat. Vöröskaviárból, pácolt lazacból
készítik. Ezeket kaporral, kapribogyóval, főtt tojás sárgájával keverik össze.
Ebben a hideg előételben a lazac kevésbé érvényesül. Szokatlanul nagy
szerept kap ugyanis a szósz. Mustárból, mézből, különlegesen finom
desszertboról, hal-alapléből és narancsléből készítik, amihez nagy bátorság
kell, de ez esetben a kísérletezés j ó l sült el. A fél alma nagyságú ételhez
pirítóssal is szolgállnak, így bárki kibírja, amíg megérkezik a leves.
Rosinkek-leves és Vargányakrémleves. Előbbi tulajdonképpen szlávosan
elkészített, tartalmas, nehéz marhahúsleves, míg utóbbi nyugat-európaian
könnyed, szinte üres, ám annál ízletesebb leves. A Rosinkek külön előnye,
hogy j ó l „rímel" az előételnek fogyasztott, kissé édeskés, pikáns ízekre. A
marhalábszárat leveszöldség, kelkáposzta, zöldborsó, gomba, zöldpaprika,
paradicsom és fokhagyma gazdagítja. Már a hozzávalókat elolvasva is
eltelne az ember, meglehet a francia konyhához méltón ebből sem kapunk
„egy j ó tál" levest. Azért így is elég és főleg hasznos, mert a káposzta
„elfoglalja" a korábbi Puszta koktélt és a vadpástétomhoz választott könnyű,
lioni vörösbort. A Vargányakrémleves pontosan azt nyújtja, amit várunk
tőle. Könnyed, friss íze, különlegesen lágy leve és a sok gomba nemcsak
hogy maradandó emlék tud lenni, de ravaszul elénkidézi a korábban kóstolt
lazactatár édeskés ízét. Erénye a levesnek, hogy a tapasztaltabbak
felfedezhetik benne az alapnak használ csontié jellegzetes ízeit, amelyek
azért finomabbak, mint a leveskockákból előcsalt valamik. A krémleves
könnyed ugyan, de sűrűségénél fogva illik hozzá egy pohár valamilyen
chauvignon blanc.
A meleg előételek nálunk alig-alig terjedtek el, holott fontos szerepük van az
étkezés hosszú folyamán. Az eddig legyűrt fogások ízeit elmélyítik,
egyszersmind helyet csinálnak a főételnek. Egyik választásunk a lecsószerű
Viard ragout, a másik pedig Fogasfilet királyrákkal, máltai mártással. A
Viard ragout komolyabb mennyiségben egytálételnek is beillene.
Tulajdonképpen lecsót kapunk, amihez francia étteremhez illően fogast,
rákot és fokhagymát adnak. A divatnak senki nem tud ellenállni, éppen ezért
kerül a raguba chili is, bár szerintünk ennek nem itt lenne a helye. A meleg
előételt megpirítják, hozzá citromos erőleveslevet kevernek. Tartalmas étel,
de a korábbi választások után talán valami egyszerűbb illett volna a sorba,
már csak az erőteljes íze miatt is, amely elfeledtette a hideg előételt és a
levest. Ráadásul nem hallgatva a sommelier-re (borajánló pincér), engedve a
hal és a rák csábításának száraz fehérbort kérünk. Hibáztunk. Ehhez a
raguhoz vörösbor illik.
A Fogasfiiét nem hordoz igazán jellegzetes ízt, viszont tökéletesen ellátja
fentebb ismertetett feladatát. A roston sült fogas és a vajon pirított rák végre
megérteti a vendéggel, milyen nagy a különbség a két sütési folyamat között.
Köretnek hagyományos újkrumpli, spárga és kapros mártás jár. Kellemes

fogás amihez j ó l illik a leveshez rendelt, leginkább a mícsopakinHioz
hasonló bor.
Rövid pihenő után után nekilátunk a főételnek. Immáron hallgatva
pincérünkre indiai csirkét rendelünk (de la Varren, aminek nincs sok
jelentősége, mert nem tudjuk, ki az, hacsak nem Warrenné. Akkor meg jobb
is, hogy csak ímmel-ámmal értjük az étlapot.). Másik választásunk egy
Vadtál.
Az indiai csirke az európai éttermekben már nem is mindig számít
különlegességnek, hiszen az indiai fűszerek szinte európaivá váltak. Ennek
megfelelően lisztes bundában hirtelen kisütött pulykamellfiiét kapunk igazi
vegyeskörettel és markánsan érvényesülő mártással. A köret
különlegessége, hogy sikerült végre finom rizst találnunk. Ebben talán
szerepet játszik az is, hogy a Restaurant d'Euorpe-ban a zöldségekkel
összekevert köretet kevés tejszínben is átforgatják. Praktikus ötlet, amit
otthon is érdemes kipróbálni!
A z étel fő indiai jellegzetessége, hogy a fogást szinte a mártás uralja.
Mesterien lágy az alap, amibe mandarin, mandula, kapor és szerecsendió
kerül. A mártás vajjal, tejszínnel, tejjel készül, ami nem éppen fogyókúrás,
de egyszer-egyszer lehet vétkezni. S hogy vétkünk teljes legyen, félédes,
fűszeresen zamatos fehérbort kérjünk hozzá!
A Vadtál Étkezdénk eddigi egyik legjobb választásának bizonyul. A tálon
őzgerinc és vadkacsa található. Mindkettőn érezni, hogy volt idő pácolni
őket. A vadkacsa teteje ropogós, húsa omlós, egyszerűen isteni. Az
őzgerincet félangolosan készítik, aki teljesen átsütve szereti, előre szóljon!
(Franciaország északi részén és persze Angliában is jobb előre rákérdezni a
részletekre, nehogy később kellemetlen meglepetés érjen minket!)
Köretnek rizottó szerű, gombás, répás rizst, burgonyakrokettet, párolt
káposztát kapunk és valami különlegeset. Ha j ó l értettük, és fordítottuk,
akkor vörösborból készített, k o n y a k k a l , mustárral, vegyes
gyümölcslekvárral összekevert masszával töltött fél körtét ettünk. Bizarrul
hangzik ugyan, de az íze leírhatatlan! A vadhoz természetesen vörösbor
illik, ami itt a Villányi Merlot-t helyettesítő Charleville-i ital.
Miután pincérünk eltakarítja a főétel romjait, komoly gondba kerülünk.
Desszertet kellene, illene választanunk, ám gyomrunk zárórát hirdet.
Felszolgálónk észreveszi zavarunkat és tapintatosan Koronás sárgadinnyét
és sajttálat ajánl. Mindkét javaslatát elfogadjuk. A sárgadinnye olyan, mint a
fényképeken. A félbevágott gyümölcs valóban korona alakot mintáz.
Belsejében a dinnye húsa őszibarackkal, mandarinnal, almával és
ananásszal van összeelegyítve. Ehhez járul még egy kis gonbóc
vaníliafagylalt, és j ó két deci Triple sec. A tejszínhabbal díszített csoda
méltó megkoronázása vacsoránknak.
Hasonlóképpen járunk a vegyes sajttállal. A franciák most nem
hagyatkoznak Európára, kizárólag hazai sajtokat kapunk, méghozzá nem
csak a megszokott szőlő- és diódarabokkal, de rokfortból készített
sajtöntettel. Nálunk még kevesen ismerik el az efféle ételeket desszertnek,
pedig a nehéz vadételek és a tartalmas leves után a gyomornak jólesik a sajt.
És persze a bor is. Mindkét fogáshoz tökéletesen illik egy olyan
borkülönlegesség, amit sommelier-énk látható tisztelettel kínál. 1999-es,
késői szüretelésü Tokaji Szamorodni. A hosszú bevezető után mi is
meglepődünk ajánlatán, bár aki a borokhoz egy picit is ért, tudhatja, hogy a
borkínáló nem hazudott. Ez különleges évjárat annak köszönheti
világsikerét, hogy az enyhe télnek köszönhetően a szőlőszemeket szinte
összefonnyadásig hagyták a töveken, így cukortartalma nagyon magas. A z
pedig már a Tokaj környéki „művészeknek" köszönhető, hogy ebből egy
ilyen jellegzetes, édes és igazán selymes ízű bort varázsoltak. Ha bárki
hozzájut itthonjavasoljuk, kóstolja meg!
Az ételek és kiszolgálás mellett természetesen az árak is európai szintűek,
ám a Diadalív felé sétálva, nagyokat szuszogva már egyáltalán nem
sajnáljuk a pénzt ezért az igazi gasztronómiai csodáért.
Konyha: kifogástalanul európai
Kiszolgálás: előzékeny és udvarias
Arak: kelet-közép európaiaknak drága

Csík Gergely
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AntiPárizs
(turistasztereotípíák)

u m )

Béla, egyszerű magyar ember, sokszor hallotta már életében
Párizs nevét, mondogatta is gyakran: -Ó, Párizs! és még azon melegében
meg is duplázta ámuldozását: -Ó, ó...! Nagyon ügyesen ráérzett, hogy Párizs
Fransziaországban van, tudta, hogy a fények városának, a művészetek
központjának tartják, s Béla rettenetesen vágyott arra, hogy legalább
egyszer ellátogathasson oda. Felült hát a Neoplan turistabuszra, s elindult a
világ fővárosába, amelyről még a nagy Petőfi Sándor koszorús költőnk is azt
állította, hogy Párizs az én Bakonyom. Megszállt a St. Quen-en lévő
Formula 1 motelben, mivel ez volt a legolcsóbb, és vagyonkáját borra meg a
szép combú párizsi nőkre tartogatta. Béla nem tétovázott sokáig, rövid
metróutazás után kiszállt a Piramydes-nál, és a művészetekre szomjazva
berobogott a Louvre-ba. Először a Mona Lisát ment megnézni, mert Bélánk
olvasott ember volt, indulása előtt a Berlitz-ben még utána nézett, hogy
bizony, van egy ilyen nevü szobor ebben a múzeumban, s repesett az
örömtől, hogy végre látni fogja előben. A műalkotás termete azonban
némileg lehűtötte: -Hát. ez meg ilyen kicsi, basszus?! A Béla, j ó magyar
turistához méltóan, nem csüggedt sokáig, s rohant tovább, mert mindent
meg akart nézni, volt is még bő másfél órája. Futó pillantást vetett az egymás
mellett 30 cm-es távolságra elhelyezett A Szabadság
vezeti népét és a
Medúza tutaja c. festményekre, ami ismerős volt számára, látta már a
másodikas irodalom tankönyvben, csak eddig azt hitte, hogy fekete - fehér.
Szeme cikázását egy nagyméretű, karnélküli hölgy állította meg: -Hát,
emmeg a milánói Vénusz!
kiáltott fel. A shopban vett is rögtön egy
képeslapot róla, otthonra is kell egy kis Michelangelo, csak azon
csodálkozott, hogy a képeslap hátuljára Milo volt írva. Egye fene, mondta
magában Béla, s beszállt a metróba, mert még sok mindent látni akart.
Mondják, Béla sok helyütt feltűnt, látták a Champs Elisée
Clemanceau -állomás körül, aztán a St. Lazare-on, az A u Printemps-nél, a
Rue de Rivoli-n, s felsorolni is nehéz lenne, hol még máshol, mígnem
előbukkant a Trocadero-nál. Itt, az Eiffel-torony, lábánál japán turistákkal
lefényképeztette magát, ő meg viszont, hiszen nem kis dolog ám együtt
szerepelni egy közös fotón Párizs e ragyogó nevezetességével. Béla
azonban addig sem tétlenkedett, hiszen csináltatott már addig is j ó pár fotót:
én és a Notre Dame, én és a Szajna, én és a Pont Neuf, én és a Defense, én és
a Concorde téri óriáskerék, én és a Ritz Hotel, én és én, bizonyítékául annak,
hogy járt Párizsban, ha bárki megvádolná, hogy nem. Mielőtt azonban
felliftezett volna a tetejére, beugrott a Coop-ba egy üveg borért (sokszor
mondta is: a bor és Párizs, ó... !), hogy majd vagy kétszáztizenhárom méter
magasan romantikusan elszopogatja. Ehelyett azonban e nemes érzést nem
értő turistatársaitól csak azt kapta a fejére, hogy ez a Béla még az Ejfeltorony
tetején is alkoholista! A m i valahol meg is állta a helyét, mivel Béla nem
számított arra, hogy a torony ilyen magasan már jócskán beleng, és gyomra mint valami tengeribetegé- hullámzik majd, s az Isten sem mentheti meg
attól, hogy a torony alatt felfelé bámuló amerikai turisták nyakába ne hányja
a Pinot Meunier - hamisítványt. Mert a Kövidinka és a minőségét 60 napig
megőrző Zalagyöngye emlőin szoptatott szegény Béla nem tudhatta, hogy
14 Fr.-ért csak utánzatot kaphat. Nem sokkal később a Rue de Dunkerqueen, a Le rendez-Vous des Belges kávéház árnyékában egy algériai
hajléktalan kezében látta viszont ezt a bort. Megértette, hogy úgy járt, mint
Esti Koméi, aki Omletteti Woburn-1 rendelt, és tojásrántottát hoztak ki neki Béla ekkor kezdett kijózanodni.
Úgy döntött, elkövetkező napját csakis a bekultúrálódásnak
szenteli majd. A Chátelet de Les Halles-ig közlekedő RER-en utazva
leszállt az Ile de la Cité közelében, aztán a Szajna-parti passzázson 20 Fr-ért
vásárolt egy francia nyelvű Baudelaire-kötetet. Halotta ugyanis, hogy ez a
Baudelaire egy igen fontos költő, meg kell lennie minden tisztességes
magyar polcán, még ha a metrókijáratokban elektronikus táblákra kiírt
Sortie szón kívül nem is igen ért semmit a franszia nyelvből. Ó, Párizs, ó,
Párizs! - ismételgette Béla. Idejét azonban nem vesztegette hátrom és fél
óránál tovább arra, hogy frissen szerzett vadászzsákmányával legyen
eltelve, felkerekedett, hogy megnézze a Montmartre-ot. Erre az időre
azonban már akkorákat kordult a gyomra, hogy a körülötte álló párizsiak azt
hitték, hogy nagyokat pukizik, és Béla rendkívül tehetséges szillogista
érzékékenységével rájött: ennie kell. Mivel rettenetesen unta már az
otthonról hozott Tesco gazdaságos tyúkmájkrémet, illetve a 192 forintos
kapuvári darált sertésnyelvet, valami igazi párizsi jellegzetességre,
finomságra vágyott. Beült hát a Pigalle-on lévő egyik McDonald's-ba, és
igazi párizsi sült krumplival és hamburgerrel (párizsiasan:
ámburzsé)
nyugtatta megfáradt turista bendőjét, és bár igazából ő eredeti szeletelt
baromfi Párizsiért epedezett, de se a Párizsi szót, se a Parizert nem értették
meg ezek a tudatlan franciák. Béla kifizette a kajáért járó potom 43 frankot,
hiába, a hülyének is megérte.
A Montmartre-on először a Sacré Coeur-t látogatta meg, amiről

eddig azt hitte, hogy színház, vagy legalábbis múzeum, most viszont
csalódottan kellett tapasztalnia, hogy bizony ez egy templomnak a neve. Ha
már itt jár, gondolta, megnézi a híres Festők terét, mert Béla tudta, hogy itt
festett valami Pisacco, vagy Piasso szörnyűségesen randa képeket, és itt
szobrászkodott egy bizonyos Hemingway is - négyest is kapott az
avantgárdból Rózsi nénitől, mert rendesen megtanulta a negyedikes
gimnazista tankönyv ide vonatkozó fejezetét. A Festők terén aztán igazi
festőkkel találkozott, mert hát nagyon szép fehér müvészsapkájuk volt, és
ugyanolyan hegyes kis szakállat viseltek az állukon, mint ahogy az a
könyvekben
meg van írva. Semmiféle szerepben nem tetszelegtek, és
tényleg, valóban, csakugyan, komolyan nem a turisták miatt telepedtek oda,
semmiféle giccsmüvészet nem volt felfedezhető az arcfestészetükön,
annyira nagyon festők voltak. Úgy döntött, művészkedik egy kicsit ő is, beül
a közeli La Dauphin-be, mert szegény Béla nem tudta, hogy az igazi La
Dauphin Café a rue St. Honoré-n található, csak a turisták megtévesztése
miatt adoptálták az ottani hires kávéház nevét. Kért egy long kávét, és
csodálkozott, hogy a 12 Fr-os kávé (plusz a 4 Fr-os szervízdíj) mellé
felszámoltak még két frankot, a két teljes egészében szabályos kockának
látszó cukortömb árát megfizetendő. Szegény Béla -tisztességes magyar
turistához híven- rögvest átszámította forintba a számlát, s dülledt
szemekkel megállapította, otthon ezért már egy egészen rendes adag kávét
ihatna. A kávé egyébként emlékeztetett a külvárosi Rózsafa Vendéglőben
kapható kávéra, amit Géza egy műanyag termoszból szolgált fel, de nem baj
-gondolta Béla-, Párizsban mégiscsak meg kell inni egy kávét, alig van
ehhez fogható élmény a világon. S ezután Béla minden franciatudását
összeszedve maga elé mormolta: -Ó, café...Ó,
ouill!
Estefelé a híres szexnegyed környékét járta, ám a Moulin Rouge
vadító szélkerekei mégsem hozták lázba, ezért meg is rótta magát, ó, te hülye

Béla, te mamlasz, valami nem stimmel, miért nem vagy beindulva Béla,
mondd - szidalmazta magát. Mégis megpróbált úgy tenni, mintha nagyon
élvezné a helyzetet, sétált az utcákon, be-bekukkantott a kapualjakba, a
függönyök mögé, s hogy a párizsiak is lássák, ő, Béla, mennyire el van
ájulva a városuktól, a háztetőket és a színes neonfeliratokat nézte. így botlott
bele a mi Bélánk egy feltűnően rövid szoknyát viselő és erős színekkel
kifestett hölgyeménybe, aki valamit tudakolni akart franciául. Béla hiába
mutogatta a lengyelpiacon vásárolt óráját, hogy fél tíz, csak később ébredt
rá, hogy valami egészen mást óhajtottak kérdezni tőle. Á m ekkor ötlött
eszébe, hogy neki tízre a Champs Eliseé-n kellene lennie, hiszen viszi a busz
haza, Tőzeggyármajorba. Gyorsan vásárolt is két kis Eiffel-tornyot, mert az
utcai árusok azt mondták neki, hogy egyért 5 frankot, két kis Eiffelért
viszont csak nyolcat számítanak fel. Jól van, Béla, jó üzletet csináltál, így a
szomszéd Karcsi is kap valami ajándékot - gondolta magában. Mielőtt
azonban felszállt volna a buszra, látta, hogy ugyanaz az algériai menekült,
akivel már találkozott pár nappal ezelőtt, épp egy másik buszra, a városnéző
buszra felragasztott, a La Fayette áruházat reklámozó karcsú hölgyet
ábrázoló plakátot pisálja le, és akkor Béla csalódottan lépett fel a busz első
lépcsőfokára.
Eldöntötte, jövőre a tengeren nyaral majd, az Adrián, pálmafák
oltalmában szívja magába a sós - párás levegőt. Mondogatta is magában
úton hazafelé: -Ö tenger, ó, a Tenger...

(Párizsban járt a) Monsieur Zsörankszé
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