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Kiíró: SZTE B T K H Ő K , SZEBA Pályázat címe: logópályázat Pályázhatnak: hallgatók, oktatók, d o l g o z ó k Beadási határidő: 2003. június 6. 12

óra.

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Haligatói Önkormányzata (BTK H Ö K ) , és A Szegedi Bölcsészkarért Alapítvány (SZEBA) pályázatot ír a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat lógójának elkészítésére. Pályázatot nyújthat be a Szegedi Tudományegyetem bármely oktatója, hallgatója vagy dolgozója. A pályázatot jeligés A4-es formátumú, lezárt borítékban kell benyújtani, olyan módon, hogy egy jeligés kisalakú borítéknak
kell tartalmaznia a pályázó nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail, levelezési cím). A formailag hibás pályázatok nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázatokat a BTK H Ö K testülete fogja elbírálni. A lógónak illeszkednie
kell a Szegedi Tudományegyetem arculatához. Ki kell fejeznie a Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szellemiségét, hagyományait, kellően frappánsnak és
vidámnak, mégis reprezentatívnak kell lennie. Alkalmasnak kell lennie nyomdai úton való sokszorosításra, szitázásra. A pályazatra legalább egy féken -feliér
es egy s/anes (CMYK) példányt kell benyújtani A4-es méretben, nyomtatva valamint C D - n tif formátumban, 300 es 600 dpi felbontásban elektronikus vet/ióban. A pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművüket a pályázat kiírói szabadon
fclhasznaljak, levédjek, amiről írásos nyilatkozatot is tesznek. A pályázat kiírói
fenntartják maguknak a jogot, hogy egyes díjakat ne osszanak ki vagy megoszszak okét, valamint, hogy a sorrendtől függi tlenui válasszák ki a SZTE BTK
H Ö K hivatalos lógóját.
Pályadíj: 1. díj ' 25.000 Ft (SZEBA felajánlja); 2. díj
15.000 Ft; 3.
díj: 10.000 Ft. A legjobb pályázatok meg, lennek a Bölcsőben. Részletes információkat a SZTE BTK H Ö K Irodában l e k : kapni.

Kiíró: SZTE B T K H Ö K , SZEBA Pályázat címe: logópályázat Pályázhatnak: hallgatók, oktatók, dolgozók Beadási határidő: 2003. június 6.
12 óra.
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (SZTE BTK), a
Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (BTK H Ö K ) , es A Szegedi Bölcsészkarért Alapítvanv (SZEBA) pályázatot ír a Bölcsészettudományi Kar lógójának e l k é v l c s c i
Pályázai < >i nyújthat be a Szegedi Tudományegyetem bármely oktatója, hullgae ;a vagy dolgozója. A pályázatot jeligés
A4-es formátumú, lezári borítékban kell benyújtani, olyan módon, hogy egy
jeligés kisalakti borítéknak k< II tartalmaznia a pályázó nevét és elérhetőségét
(telefonszám, e-mail, levelezési cím). A formailag hibás pályázatok nem vehetnek iészt a pálvázaton.
A pályázatokat négytagú bizottság fogja elbírálni, melynek tagjai: Dr.
Berta Árpád dékán, Kelemen Éva hivatalvezető, Esztergályos Dóra H Ö K d n ö k , l ' áot Péter Mózes hallgató.
koá lógónak illeszkednie kell a Szegedi Tudományegyetem arculatához. Ki
•kell fejeznie a Bölcsészettudományi Kar szellemiségét, hagyományait, kellően reprezentatívnak kell lennie. Alkalmasnak kell lennie nyomdai úton való
sokszorosításra, szitázásra A pályázatra legalább egy fekete-fehér és egy színes (CMYK) példányt kell benyújtani A4-es méretben, nyomtatva, valamint
C D - n tif formátumban, 300 és 600 dpi felbontásban elektronikus verzióban.
A pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművüket a pályázat kiírói szabadon felhasználják, levédjék, amiről írásos nyilatkozatot is tesznek. A pályázat kiírói
fenntartják m a g u k n a k a jogot, hogy egyes díjakat ne osszanak ki vagy megosszák őket, valamint, hogy a sorrendtől függetlenül válasszák ki a SZTE
B T K hivatalos lógóját.
Pályadíj: 1. díj 25.000 Ft (SZEBA felajánlja); 2. díj 15.000 Ft; 3. díj
10.000 Ft. A pályázatokat az SZTE B T K Dékáni Hivatalában kell leadni. A
legjobb pályázatokat megjelennek a Bölcsőben. Részletes információkat a
SZTE BTK Dékáni Hivatalában lehet kapni.

Megérkeztek az új 2003-as
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^Nemzetközi Diákigazolványok!
Jfl^í Amellyel jelentős k e d v e z m é n y e k e t vehetsz igénybe
szállásnák utazásnál, belépőknéL.stb.

2

Kapható: JGYTFK alagsorában a Hallgatói Boltban,
valamint az Universitas-Szeged Kht. Irodájában az
Irinyi épület I. emeletén (a Lektorátus mellett)
Ára: 1100 Ft/db (+fénykép, +érvényes diákigazolvány)

BABLEVES!
(Hírek: Szerkeszti:

Szalontai

Attila)

Nemzetközi super 8 mm-es fesztivált tartanak Szegeden május 29-től
június l-ig. A rendezvénynek az Első szegedi pinceszínház, a Belvárosi
miniplex mozi, a Grand café, a Régi zsinagóga és az újszegedi Liget ad
otthont.
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filmfesztivál szervezői a szegedi Super 8-as filmklub tagjai, akik feladatuknak érzik a super 8-as kultúra népszerűsítését, a super 8-as örökség
menedzselését, a kortárs super 8-as filmkultúra képviseletét és nemzetközi super 8-as verseny-filmfesztivál beindítását. A tavalyi - még nem nemzetközi — egynapos super 8-as filmfesztivál sikerén felbátorodva idén már gazdagabb programokkal, külföldi résztvevőkkel, több helyszínen zajlik majd a
rendezvény.
A vetítésen szerepelni fog az itáliai Meránó super 8 és a Videó filmklub,
nyolc neves magyar rendező, - Jancsó Miklós, Pohárnok Gergely, Mudruczkó
Kornél, Szőke András, Pálfy György, Schilling Árpád, Hajdú Péter és Bodó
Viktor, — egy-egy három perces film|e, a budapesti Iparművészeti Egyetem
„filmes" hallgatóinak az alkotásai és a Szegedi super 8mm filmklub tagjainak
filmjei.
Színesíti a programot k^t vajdasági képzőművész fiú, Bicskey Zoltán és
Markulik Balázs kiállítása, az Újvidéki magyar színház előadása a Régi zsinagógában és a Szegedi Francia Kulturális egyesület super 8-as filmjei. Valamint
lesz még talkshow koncert; zenei performance, színházi előadás, party, filmforgatás és super 8 grandfoci kupa.
A fesztivál megnyitója május 29-én délután lesz az Első szegedi pinceszínházban.
Kubai Piroska

Eldőlt, mire fogja az egyetemi vezetés azt a 194 millió forintot költeni, mely az
Ady-téri épület megjelenésének javítását szolgálja. Az április 24-i kari tanács legfontosabb határozatai közé tartozik az egyetemi átalakításokkal kapcsolatos döntés.

m

A

z építkezésre szolgáló összeget gyakorlatilag az egyetemi oktatók spórolták össze
2001 óta. Egyszerűen lemondtak a szokásos éves béremelésekről, néhány plusz
O
juttatásról az erre a célra létrehozott pénzalap javára. Ez kiegészült még különfé* .
le támogatásokkal, így két év alatt figyelemreméltó összeg gyűlt össze ahhoz, hogy el le'
hessen vele kezdeni valamit a kissé rongyos állapotban lévő Ady-téri épület fejlesztését
illetőleg.
A márciusi kari tanács gyűlésén még többféle elképzelésről számoltak be, többek közt V—
felmerült az udvar üvegtetővel való lefedése is, mely alatt egy tanuló-pihenő tér illetve
^L
egy kávézó kapott volna helyet. Egy másik javaslat szerint az összeget az épület homTC.
lokzatának, mellékhelységeinek felújítására, illetve nyílászárói újraszigetelésére lenne
célszerűbb fordítani. Utóbbi érvelés legerősebb pontja, hogy egy új vendéglátóipari egységnek, illetve magának az udvarnak magas lenne a fenntartási költségei, még ha meg is van a befektetéshez elegendő összeg. Az épület egyesek szerint kritikán aluli állapotban van, a homlokzat
vakolata, főleg a belső udvarokon fokozatosan lehullik, balesetveszélyes körülményeket teremtve
az alatta közlekedők számára. Kifogásolták továbbá a mellékhelységek nem kielégítően higiénikus helyzetét, illetve a belső falak állapotát, utalva a Tanulmányi Osztály bejáratával szembeni penészgomba-foltra. Ezek a nyilvánvaló egészségügyi vonzaton kívül lehetetlenné teszik, hogy megfelelő körülmények közt fogadhassa a BTK idelátogató vendégeit. Itt fontos megemlíteni, hogy a
WC-k esetében nem a takarítások hatékonysága lett megkérdőjelezve, hanem a fellelhető helységek csekély száma, melyeknek így egyszerűen túlterhelt forgalommal kell dacolniuk. Felmerült továbbá a belső udvar galambmentesítése is.
Akkor az ügyben döntés nem született. Egy hónapra rá, április 24-én a tanács egyöntetűen a
felújítás mellett döntött, melynek munkálatai a nyár elején kezdődnek és várhatóan a következő
szemeszter kezdésére fejeződnek be.
Tóth Gergely

Főringató: Kollár Árpád; Felelős ringató: Csík Gergely; Rázzák még: BABLEVES!: Kabai Piroska és Szalontai Attila; Otthon, édes...: Háti Péter; Vigyázz! A cica harap!: Gerencsér Péter; Nincs többé magány! Meé nincs???:
Weiner Sennyey Tibor; OPÁL"tej"SZINHÁZ: Tóth Gergely; Korrektor: Lengyel Zsuzsa; Tördelés, arculat, képszerkesztés: Szalontai Attila+hp + mmac + wst; Kiadja: SZTE BTK HÖK; Felelős kiadó: Esztergályos Dóra;
Szerkesztőség: 6722, Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34. IV emelet; Telefon: 06/62/54-40-00/32-97;e-m@il: bolcso@hotmaiI.com vagy bolcso@mailbox.hu; honlap: bolcso.stuga.u-szeged.hu; Hirdetésfelvétel és terjesztés:
Bodacz Péter (06/30/433-42-01); Készült a Tisza Press nyomdában (Felelős vezető: Tiszai Gábor). Megjeleni havonta, 4000 példányban, ingyenes terjesztéssel.

Minőségét megőrzi:
Második helyezett az „ÉV diákújságja"
verseny felsőoktatási kategóriájában a Bölcső. A Diák- és Ifjúsági Újságírók Egyesületének (DUE) versenyén az „Év diákújságírója" lett Kollár Árpád, a lap főszerkesztője, ugyanitt megosztott második helyet ért
el a Tóth Gergely-Kollár Árpád-Csík
Gergely-Hári Péter négyesfogat, valamint
Szalontai Attila, akik szintén lapunk újságírói, mint ahogy Dús Polett is, aki a harmadik helyet érte el. Munkatársunk, Gerencsér Péter dicséretben részesült.

Adjatok pénzt!
Elkészült a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert
módosító rendelet, melyet az Oktatási Minisztérium elküldött egyeztetésre a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának is. A rendelet módosítása elengedhetetlenné vált az ösztöndíjrendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok, és a
2003. évi költségvetés keretei miatt.
Tudvalevő, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj két
részből áll: az önkormányzatok által odaítélt, valamint az egyetemek, főiskolák által
ennek kiegészítéseként adandó részből. Az
intézményi rész az önkormányzatival azonos mértékű, azonban nem haladhatja meg
a rendelet alapján évente meghatározandó
összeget (ez 2003-ban havi 5000 Ft volt).
A tervek szerint módosítják a Bursa
Hungarica intézményi részének fedezetét,
továbbá a nem állami fenntartású intézmények számára meghatározzák az ösztöndíj
intézményi részének fedezetét. A 2002/2003as tanév második félévétől a felsőoktatási
intézmény által megítélt rendszeres szociális támogatás összege nem számítható be az
ösztöndíj intézményi részébe. A rendelet
módosításai visszamenőlegesen 2003. február l-jétől lépnek hatályba, (webradio.hu)

Hallgatói erődemonstráció
Bárányi Bertold lett az SZTE legerősebb
embere idén. A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar III. éves testnevelés-rekreáció
szakos hallgatójának jutalma a Vándorserleg mellett egy 1 éves konditerembérlet és
5000 Ft ösztöndíj-kiegészítés lett.
Az egyetemi sportközpontban megrendezett Universitas Legerősebb Embere ve
télkedő második helyezettje Berbe Lóránt
történelem szakos hallgató lett, a harmadik

helyezett pedig Borbényi Levente, az SZTE
TTK hallgatója. A versenyzők egyébként
igen változatos feladatokban jeleskedtek:
kocsit toltak emelkedőn, súlyt emeltek, farönköket cipeltek, betontömböket hajigáltak és traktorkereket hajtottak, (webradio.hu)

Biztos pontok
Továbbra is Nagy Zoltán Péter a JGYTFK Hallgatói Önkormányzatának elnöke,
miucán újraválasztotta a küldöttgyűlés május 7-én. Az elnöki mellett más posztok betöltéséről is döntöttek, de személyi változás
nem történt a gyűlés előtti állapothoz képest.
Tanulmányi referensnek Alattyányi Istvánt, sportreferensnek Mazula Zoltánt,
kulturális referensnek Vincze Józsefet,
pénzügyi referensnek Dupsky Lászlót, a Tű
főszerkesztőjének Varga Györgyit választották meg. A Küldöttgyűlés záróakkordjaként Dr. Tóth Szergej, a kar ifjúsági és
kommunikációs főigazgató helyettese mutatta be az új főiskolás pólót, és ajándékként átnyújtott egyet-egyet a küldötteknek. (webradio.hu)

Félidőben
A zárszintnél tartanak az Ady-téri egyetemi könyvtári-informatikai központ építői
Szegeden. A mintegy 7,7 milliárd forintos
beruházásnak eddig közel a harmadát, 2
milliárd forintot fordítottak az építkezésre,
amelynek befejezési határideje 2004 júniusa.
Erre az időpontra már ki kell költöztetni
jelenlegi helyéről, a Dugonics-téri épületből a mintegy 1,5 millió kötetes egyetemi
könyvtárat és a köteteket el kell helyezni az
Ady-téri tárolókban. A szegedi könyvtáriinformatikai centrumban 2004 szeptemberétől már megkezdődik az oktatás, (webradio.hu)

Kifújták magukat
Előkelő versenyhelyezéseket értek el az
ország egyetlen önálló zeneművészeti karaként működő SZTE Zeneművészeti Főiskolai Karának hallgatói a Debreceni Egyetem Konzervatóriuma Országos Rézfúvós
Találkozóján és Versenyén. A ZFK Rézfúvós Tanszéke a következő eredményeket érte el: 1. helyezett: Bakró-Nagy György (tanár: Nagy Zsolt), Vörös József (Lauer
Zsolt); II. helyezett: Fabók László (Szilágyi
István), Palotai Ferenc (Újvári István), Szőke Szilárd (Újvári István); III. helyezett:
Kocsis Attila Zsolt (Szilágyi István), Körömi Péter (Nagy Zsolt), Szalkay Dávid (Boros József); Különdíj: Csökmei Margit (Borosjózsef). (webradio.hu)

Menedzser-kalkulátor
Május 29-én és 30-án rendezi meg az
Arany Pénge Kreatív Reklámfesztivált TarfúáéM.igyarországi Kommunikációs Ügy1 Szövetsége (MAKSZ). A rendezvény i Isődleges célkitűzése a magyarorszá-

Háromezer forintos lakhatási támogatással kellett beérniük azoknak, akik
a második félévre adták be igénylésüket. A csökkentett összeg sokakat érintett érzékenyen, ezért lapunk utánajárt a "megszorító intézkedés" okának.

M

eglepődtek, akik a második félévre kértek pótlólagosan lakhatási támogatást, hiszen a várt 5000 forint helyett 3000 forinttal kellett beérniük. Mint
ismeretes, ez a támogatás minden szeptemberben egy évre igényelhető, ám
februárban az első félévben elutasítottak illetve a félévismétlők számára lehetőség
van újbóli próbálkozásra.
A 2002/03-as tanévben a lakhatási támogatás megállapított összege 5000 illetve 2000 forint volt. Esztergályos Dóra, a BTK H Ö K elnöke elmondta, azért volt
szükség a differenciálásra, mert több hallgató adott be kérvényt, mint ahányat lehetőség volt támogatni. Mivel 5000 forintnál kisebb összeget nem akartak kiosztani, a 65000 forintnál magasabb egy főre jutó családi jövedelemmel rendelkezők illetve a 25000 forintnál drágább albérletet fenntartók számára 2000 forintot adtak,
így a többiek megkaphatták az ötezret.
A HÖK-elnök elmondta, a második félévben nem saját hibájukból adtak kisebb
összegeket. A központi költségvetésből csak a lakhatási támogatási keret 20 százaléka érkezett meg az egyetemek számlájára. Bár a minisztériumtól azóta ígéretet
kaptak, hogy év végére megérkezik a fennmaradó összeg, ám akik most szerettek
volna pénzhez jutni, rosszul jártak. A mostani igénylők így kétezer forinttal kisebb
összeget kaptak, akik ősszel ötezret kaptak volna, most háromezret, akik kétezret,
azok semmit. Végeredményben 85 hallgató igénylését tudták elfogadni.

prilis 25-től 27-ig tartott a pszichológus hallgatók által szervezett II.
Szegedi Pszichológus N a p o k . A
rendezvény főszervezőjét, Kováts Cecíliát
kérdezte a Bölcső a tapasztalatokról és az
érdeklődésről.

Á

Honnan indult a pszichológus napok ötlete?
Tavaly azért kezdtük el szervezni, hogy Szegeden is legyen pszichológus napok, miután a
budapesti Pszinapszisnak nagy sikere és hagyománya lett, Debrecen és Pécs is megszervezte a saját konferenciáját... A
nagy különbség persze a pesti rendezvényhez képest, hogy mi
örülünk, ha nullára kihozzuk az
anyagiakat. Ez nem egy profitorientált vállalkozás, nem profi
szervezőgárda áll mögötte, hanem egy tisztán hallgatói kezdeményezés. Annak minden
előnyével és hátrányával.
Hogyan oldottátok meg a finanszírozást?
Pályázati összegekből fedeztük a
kiadásokat. Nagy hátrány, hogy bizonyos
pályázati eredmények csak később derülnek
ki, és csak utólag kapjuk meg a pénzeket.
Nagy tanulság, hogy egy hasonló nagyságú, többnapos konferencia szervezéséhez már
kezdetben kell rendelkeznünk egy 50-100
ezer forintos azonnal hozzáférhető készpénzkerettel.
Az Egyesületen [lásd keretes hír] keresztül
már könnyebben tudunk majd pályázni.

2003. áprilisában megalakult a Szegedi
Pszichológus Hallgatók Egyesülete, mely
jelenleg bejegyzés alatt áll. Az egyesület
célja a pszichológus hallgatók szakmai előmenetelének és tudományos munkájának
segítése, továbbá a pszichológia népszerűsítése, ami gyakorlatban összefogott érdekképviseletet illetve egységesebb pályázati részvételt jelent.
Az egyesület elnöke: Szügyi Jerne, titkára:
Kováts Cecília, az elnökségi tagok: Pap
Erika, Csomortáni Zoltán és Orosz Gábor.
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Milyen programokkal bővült az idei konferencia?
Igyekeztünk Szegeden nem tanító előadókat is meghívni, például itt volt Ormay Tom,
dr. Pollák Jenő, Nemes László, Tóth Zoltán
harcművész... De idén volt ingyenes filmvetítés is a Belvárosi
Miniplex Mozi Kamaratermén
ben, volt sajátélményes műhely,
és kincskereső játék a városban...
2
A
pszichológus
napokkal
egyidőben érkezett Sze5
gedre a Magyar Pszifyi
chológiai Társaság
(JI
(MPT) 75 éves ju-><
bileumára létren
_
hozott vándorkijq
állítás, melynek
Q
különös apropó"ti
ja, hogy most 25
g
^
éves a Társaság
^
q
Dél-Magyarországi
jq
Tagozata. A megnyifc
—
tón Vajda Zsuzsanna
^
tanszékvezetőnőnk, a Tagozat
SS
sx.
elnöke, és Duró Lajos tanár úr
mondott beszédet.
£
(—
Mennyire érdeklődtek a hallgatók az
—1
előadásokért és a programokért? Milyen
^
visszajelzések érkeztek?
^
Akik eljöttek, azoknak tet(—
szett. Sajnos sok program fino- a
<
man szólva, nem volt túl-látogatott, de ebben szerepet játszik az
7Z
előnytelen időpont a vizsgaidőszak közelsége miatt. A tavalyi
február vége sokkal alkalmasabb
tn
volt egy ilyen konferenciára. A
szervezés is demokratikusabb
Ic n
volt, mint tavaly, és mint ilyen
nem tűnik elég hatékonynak. A
diktatórikus szervezői mód célravezetőbbnek
bizonyult. Akik meghallgatták az előadásokat, akik részt vettek a sajátélményes műhelyekben, azok jó élménnyel mentek haza.
Jövőre lesz harmadik pszichológus napok?
Remélem, lesz. De nem április végén.

o
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N e m tehetik le a záróvizsgát azok a végzős hallgatók, akik n e m szerezték m e g
mostanáig a diplomához kötelező nyelvvizsgájukat — vált lényegében biztossá,
miután kiderült: előreláthatóan június 16-án dönt az Országgyűlés a Felsőoktatási Törvény módosításáról.
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módosítás már tartalmazni fogja, hogy a záróvizsgára engedésnek nem feltétele a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása, csupán a diplomapapír fizikai átvételének. A törvény azonban csak azután lép életbe, hogy megjelenik a Magyar
Közlönyben, ez pedig várhatóan csak az idei záróvizsga időszak után fog megtörténni.
A végzős hallgatók közül sokan sérelmezik, hogy nem védhetik meg szakdolgozatukat, nem tehetik le záróvizsgájukat. A nyelvvizsga ugyanis tartalmilag nem kötődik
a védéshez, illetve a záróvizsgához, ráadásul a következő államvizsga időszak csak
2004 januárjában következik, félév alatt pedig a végzősök kiesnek a tanulási ritmusból - sokkal nehezebb lesz visszatérni a megszokott egyetemi kerékvágásba. Lapunk
érdeklődésére kiderült: a BTK-val szemben a tanárképző karon, a jogi karon, valamint
a természettudományi karon is engedik a nyelvvizsgával nem rendelkező végzős hallgatókat záróvizsgázni. Sokaknak felvetődhet, hogy így hátrányba kerülhetnek a BTKsok mási karok hallgatóival szemben. A végzősök azt sem értik, hogy ha most nem államvizsgázhatnak, akkor a tavalyi évfolyam miért tehette le azt ugyanebben a helyzetben?
„A tavalyi eset kivételes volt, ugyanis országos szinten olyan sokan kerültek ilyen
helyzetbe, hogy az oktatási minisztérium külön kérte az egyetemi vezetéseket, engedjék államvizsgázni ezeket a hallgatókat is" - magyarázta Kothencz Mihály, a BTK Tanulmányi Osztályának vezetője. Szerinte további probléma az is, hogy a T O nincs felkészülve arra, hogy évközben adjon ki diplomákat, tehát akkor, amikor a hallgató bemutatja az éppen letett nyelvvizsgájának oklevelét: „nekünk az a gyakorlatunk, hogy
évente csupán kétszer, a két államvizsga időszak után osztunk diplomát". Más karok
gyakorlatáról szólva elmondta, hogy nincs olyan érvényes egyetemi szabályzat, amely
minden karra kötelező lenne, így a nyelvvizsga nélküli záróvizsgázás kérdése minden
karnak a belügye. A Tanulmányi Osztály vezetője szerint ezt a helyzetet véglegesen
majd a törvénymódosítás fogja rendezni.

Keresünk:

M

tapasztaltuk a jelenséget, kirázott minket a hideg, aztán a meii is t:
, újra a hideg, a meleg pedig azért nem került ismét sorra, mert
leg,.
.hirtelen eltűnt szemünk elől. Mármint az UFO" — emlékezett
hirte
f
i BTK ifjúsági dékánhelyettese, aki éppen órát tartott a kérdéses
Issac Asimov,Mint
a B' később kiderült (merthogy - ahogy szoktuk - összeillesztetidőpontban.
tük a mozaik darabjait), az UFO nem került messzire, csupán az épület belső
udvarába szállt át, hogy ott percekig vizsgálgassa fénynyalábaival a külső vakolat térképszerű, embernyi repedéseit. Orsón Welles, a hallgatói önkormányzat
elnöke szemtanúként állítja: „láttam az arcát, a pilótáét, édes pofa volt, de látszott, hogy nem ért ahhoz, amit csinál". A hök-elnök szerint alighanem leigázni jött az UFO, de megijedt a repedésektől. Egy másik, a helyszínen tartózkodó személy, Kovács Norbert 28 éves nyomdai dolgozó elmondta, hogy a repedések is megijedtek az UFÓ-tól, mert azonnal visszahúzódni látszódtak a Dékáni Hivatal és Tanulmányi Osztály felé.
Lapunk munkatársa szintén tanúja volt ezen eseményeknek — itt közöljük
beszámolóját, melyet szinte a pillanat hatása alatt vetett papírra: „Csodálatos
élmény. Vörös és zöld fények ölelik át a formákat, a korong mégis aranysárga és vakító - eljött közénk a Nap, hogy bevilágítson közénk. Egy izzadtságcsepp csorog végig a gerincem vonalán, s állapodik meg a medencecsontom
környékén. Az emberek döbbenten állnak és bámulják a jelenséget. Most közeledik az egyik nyaláb, bizsergés, a szívem környékéről indulva éri el a
tark..." Ennyi találtunk munkatársunk indexének hátlapján, mellette hevert
kettétört tolla. Kérjük a kedves Olvasót, hogy amennyiben tud valamit munkatársunkról, azonnal értesítsen minket, mert szükségünk van rá. Telefonszámunk 544-000/3297, emailcímünk bolcso@hotmail.com.

A Sorbonne-nak jó
A magyar egyetemek többsége nem fogadja el a nemzetközi érettségit felvételiként. Az ország 25 egyeteméből egyedül a
közgazdasági egyetem foglalkozik azokkal a
diákokkal, akik nemzetközi érettségivel jelentkeznek. Magyarországon egyedül a budapesti Karinthy Frigyes Kéttannyelvű
Gimnáziumban lehet nemzetközi érettségit
tenni. Az iskola igazgatója elmondta: a világ
legnagyobb egyetemei felvételi helyett fogadják el a nemzetközi érettségi megfelelő
szinten letett vizsgáit. Hutai László tájékoztatott: az iskolából többen a Harwardon,
Oxfordban, Cambridge-ben, valamint a Sorbonne-on folytatják tanulmányaikat. Az iskolaigazgató szerint a kétszintű érettségi
rendszer segíthet abban, hogy a nemzetközi
vizsgát itthon is elismerjék. (OFI)

Virtuális vályú

— hirdetésszervezőt
- no meg újságírót
Jelentkezés a bolcso@hotmail.com címen!
Azonosítatlan repülő tárgyat láttak a Bölcsészettudományi Kar Ady
téri főépülete előtt május végén. A Bölcső információi szerint az U F Ó
nagy volt, nagyon nagy, forgott saját tengelye körül, valamint vékony
fénynyalábokkal pásztázta az épület ablakait. Meg n e m erősített információink szerint a földöntúli fény visszacsillant az ablakból b á m u l ó
hallgatók szembogarában.

gi kreatív szakma színvonalas, átfogó megmérettetése, mely során a fesztivált megelőző időszak alkotásait hazai kreatív szakemberekből álló zsűri véleményezi.
Az idei fesztiválra 51 nevező összesen
249 alkotással pályázott. A szövetség idén
kedvezményes diákjegyet is kínál nappali
tagozatos hallgatók számára. A jegy ára
4.500 Ft, ami a fesztivál minden programjára belépést biztosít. A részvételhez jelentkezési lap kitöltése szükséges, mely a szövetség honlapjáról (www.maksz.com) letölthető. (Educatio Press)

25

i :

t i
'

Húsz év, háromszáz innovációs és technológiai fejlesztési program, kétszázalékos
GDP-növekedés és ötvenezer új munkahely. Ezt jelenti az első közép-európai Szilícium-völgy, a Zsámbéki-medencébe álmodott „tudásközpont". A terv neve: Talentis.
Ara: 12 milliárd euró. Ezt 75-80 százalékban magánbefektetőktől akarja előteremteni a tervet jegyző Talentis Programiroda
és az oktatási tárca. A szellemi "muníciót"
a Magyar Tudományos Akadémia adná, a
maradék pénzt pedig uniós forrásokból
szednék össze. (Magyar Hírlap)

Független választások
X

^
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Újra megnyílt a bagdadi egyetem, hogy
tanárai megválasszák az intézmény új vezetését. Mintegy 9 0 0 oktató gyűlt össze az
egyetem aulájában szombaton, hogy megválassza az új igazgatót, aki a tanév hátralévő két hónapjában vezeti az intézményt.
„Leváltják az egyetem eddigi vezetését és az
új irányító testületet a jelöltek szakértelme
és egyetemi munkássága alapján választják
ki" — mondta Andrew Erdmann amerikai
oktatásügyi tanácsadó. Elismerte, hogy sok
egyetemi tanár kötődött a korábbi hatalomhoz, de közülük sokan „csupán jelentéktelen tagjai" voltak az iraki Baasz Pártnak. Több száz diák is megjelent az egyetemen, mert eredetileg szombaton kellett
volna az előadásoknak újrakezdődniük.
Egy, a francia hírügynökségnek nyilatkozó
tanár szerint azonban erre még
várni kell, mert kevés a tanár, kevés ;
nálható terem és épület a Bagdad
követő fosztogatások miatt. (MTI)

Kiíró: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Oktatási Minisztérium Pályázat címe: Természet- és környezetvédő táborok Pályázhatnak: Oktatási, nevelési és
közművelődési intézmenyek, környezet- és
természetvédő társadalmi szervezetek. Beadási határidő: 2003. június 5.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium elindítja a Zöld Forrás programot,
amely magában foglalja a korábbi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC) és a
vízgazdálkodási célelőirányzat (VICE) támogatási rendszerét. A KAC keretében
idén 6 témakörben hirdetnek meg pályázatot: Zöld Falu, Zöld Város; Hulladékgazdálkodás; Környezet-egészségügy; Természetvédelem; Társadalmi célú programok; Tájrendezési feladatok.
A megpályázható összeg felső határa:
500 000 Ft. A részletes kiírás, a pályázati
adatlap letölthető a KvVM weboldaláról
www.kvvm.hu, illetve beszerezhető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Közönségszolgálati Irodája, 1011 Budapest, Fő u. 44-50., telefonszáma: (06-1)
457-3300.

Szegedi sikerekkel zárultak a bölcsész O T D K - k áprilisban. A szegedi
hallgatók összesen kilenc első, hat m á s o d i k és tizenkét h a r m a d i k díjat szereztek meg.

/

prilisban három helyszínen rendezték meg a bölcsész Országos Tudományos Diákköri Konferenciákat. Debrecenben a társadalomtudományok,
Veszprémben a humántudományok, Nyíregyházán pedig a pedagógiai és
pszichológiai tudományok művelői mérhették össze tudásukat. Az SZTE-s hallgatók szépen szerepeltek, összesen nyolc első, hat második és tizenkét harmadik
díjat szereztek. A legtöbb „dobogós" helyezést az irodalomtudományi szekcióban érték el a szegediek, de a szociológia és a nyelvtudományi szekció résztvevői
is kitettek magukért.

Á

információk: Garay Tóth János
10-4850
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Első helyezettek

Kiíró: Európai Unió, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Mobilitás Pályázat címe: IFJÚSÁG 2000-2006 Pályázh a t n a k : 15-25 év közötti fiatalok. Beadási h a t á r i d ő : 2003. június 1.; 2003. szeptember 1.; 2003. november 1.
A pályázat általános célja: Esélyteremrés
a magyarországi fiatalok minél szélesebb
köre számára európai, nemzeti és személyes hovatartozásuk közvetlen megélésére,
valamint a fiatalok nyitottságra és tevékeny életre való ösztönzése iskolán kívüli
tevékenységek formájában. A pályázat célcsoportja: magyarországi 15-25 év közötti
fiatalok, a velük foglalkozó ifjúsági munkások és szakemberek, önálló ifjúsági csoportok, nonprofit szervezetek, intézmények, önkormányzatok. Keretösszeg: 200
millió forint.
További információ:
Telefon: 460-1080 vagy 460-1082;
E-mail: nemzetkozi@mobilitas.hu.

Kiíró: NOVOFER Alapítvány Pályázat
címe: 2003. évi Nemzetközi Gábor Dénes-díj Pályázhatnak: Tudományos kutatók. Beadási határidő: 2003. június 10.
A NOVOFER Alapítvány a műszakiszellemi alkotásért kuratóriuma - a Magyar Tudományos Akadémia, az Oktatási
Minisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium védnökségével - pályázatot hirdet a Gábor Dénes munkássága szellemében inspirált területeken (alkalmazott fizika, műszaki alapkutatások,
informatikát megalapozó eredmények),
vagy az ott elért kutatási eredményeket
hasznosító tudományos szakterületeken
(pl. az orvostudomány területén) dolgozó,
a pályázat beadásának évében a 35. életévét betöltő vagy fiatalabb, elsősorban P h D fokozattal már rendelkező vagy P h D képzésben részt vevő tudományos kutatók
részére a 2003. évi nemzetközi Gábor Dénes-díj elnyerésére.
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Balázs Péter

magyar III - régi magyar irodalom II.

Irodalomtudomány

Engi Emese

spanyol IV.

Történettudomány

Garab Edit Anna

Pszichológia III.

Pszichológia

Geravin Judit

általános nyelvészet V.

Nyelvtudomány

Nagy Hajnalka

német V - francia III.

Irodalomtudomány

Nagy Terézia

szociológia IV.

Szociológia

Orcsik Roland

komparatisztika

Szilágyi Annamária

olasz IV - spanyol Ul.

Irodalomtudomány

Tyukász Dóra

olasz V.

Nyelvtudomány

IV.

Irodalomtudomány

M á s o d i k helyezettek
Dávid Péter

magyar - történelem IV.

Irodalomtudomány

Héjjas Barbara

szociológia IV.

Szociológia

Körös Anikó

francia V - angol V - Eö-tanulmányok

Séra Bálint

magyar V - irodalomelmélet

Zámbóné Kocic Larisa

anglisztika IV.

Zanin Éva

magyar V - komparatisztika

III.

Irodalomtudomány

IV.

Irodalomtudomány
Irodalomtudomány

III.

Irodalomtudomány

H a r m a d i k helyezettek
Barna Róza Emília

angol III - szociológia I.

Irodalomtudomány

Buczkó Zsuzsanna

német IV.

Irodalomtudomány

Fürth Eszter

magyar IV

Gerencsér Péter

magyar IV - történelem II - irodalomelmélet

Klamár Sára

néprajz III.

Művészettörténet

Oroszlán Anikó

angol - magyar V.

Színháztudomány

Pál Gyöngyi

francia IV - rajz II.

Irodalomtudomány

Prantner Zoltán

történelem IV.

Történettudomány

Simó Zsófia
és Szilárd Balázs

magyar IV - m. nyelvtört. III - színházelmélet III.
és általános nyelvészet IV - m. nyelvtört. III - történelem IV

Nyelvtudomány

Szűcs Norbert

szociológia V.

Szociológia

Vernyik Zénó

angol III - hungarológia I.

Irodalomtudomány

Vörös Emese

néprajz V.

Művészettörténet

Zsoldos Anikó

magyar IV - komparatisztika II - színházelmélet II.

Irodalomtudomány

komparatisztika III - portugál II.
III.

Irodalomtudomány
Irodalomtudomány

Nagy sikerrel zárult az első szegedi Latin-Amerikai Kulturális N a p ,
a m e l y n e k a G r a n d Café a d o t t o t t h o n t április 11 -én.
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délutántól hajnalig t a r t ó programsorozatban először Weiner
Sennyey Tibor magyar, és Kovács Ágnes kultúrantropológia szakos
egyetemi hallgatók beszélgettek Budai Parmeniusról, Éder Xavér
Ferencről és az észak-amerikai indiánokról, majd Rakonczai János és Fábián Tamás, az SZTE Természeti Földrajzi Tanszékének oktatói tartottak diafilmes élménybeszámolót közép-amerikai kutatóútjukról. Ezután Szelják
György kultúrantropológus tartott előadást egy mexikói indián faluban
végzett két éves terepmunkájáról. Az ezt követő filmvetítésen a vállalkozó
szelleműek angol nyelven, spanyol felirattal tekinthették meg a Frida
Khalo festőnő életéről szóló filmet. A rendezvény záróakkordjaként a Brasil
zenekar szórakoztatta a szép számú közönséget.
Domonkos Orsolya, a program főszervezője a Bölcsőnek elmondta: nem
számítottak ekkora érdeklődésre, éppen ezért különösen elégedettek a rendezvénnyel. A sikerre való tekintettel elképzelhetőnek tartja, hogy a LatinAmerika Napnak lesz folytatása a későbbiekben.
-hp-

Április 23-tól 26-ig tartott
az ö t ö d i k
Egyetemisták
Nemzetközi
Kulturális
Fesztiválja. A m a g y a r és
francia nyelvű s z í n d a r a b o k ,
k o n c e r t e k előadói t ö b b e k
k ö z t Szegedről, B u d a p e s t ről, Celldömölkről, Makóról, R o m á n i á b ó l , C s e h o r szágból és Franciaországból
é r k e z t e k . Az előadásokat vásári k o m é d i á k k é n t lehetett
látni a K o r z ó m o z i b a n , és a
P i n c e s z í n h á z b a n valamint a
D u g o n i c s téren.
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színházi fesztivált idén utcai parádé egészítette ki jelmezes királynőkkel,
***. i t v
udvarhölgyekkel, játékmesterekkel, prókátorral mutatványosokkal,
tn1 (Ti
zsonglőrökkel, és zenekarral. A résztvevők a Széchenyi tértől a Dugonics térig vonultak fel. A rendezvény előzményeiről és sikeréről a fesztivál főcd
szervezőjét, Tari Adriennt és a jelmezt tervezők és készítők egyikét, Pap GizelI
lát kérdezte a Bölcső.
sh
Mi alapján válogattátok össze a fesztiválon szereplő programokat, előadásokat?
x j
Egyfelől a szervezőbizottság maga is egy színházi társulat; mi is járunk különböző országos és európai színházi találkozókra és hívunk darabokat, ide Szegedre. Másfelől az interneten is lehetett jelentkezni, őket mi is a fesztiválon látjuk először. Ennek van egy zsákbamacska jellege, de eddig sose csalódtunk.
a
Milyen érdeklődéssel fogadta a közönség a rendezvényt, kiknek szólt a fesztivál?
Tekintve, hogy a legtöbb színdarab francia nyelvű, elsősorban a francia nyelv
g.
iránt érdeklődőknek, francia szakosoknak szól. Az összes fesztiválrésztvevő, cd
akik maguk is előadással érkeztek — már megtöltik a termet, de jut hely az érn
deklődőknek. Sokan voltunk.
Hogyan oldjátok meg a fesztivál finanszírozását?
cd
Ez már egy múlttal bíró fesztivál, a legtöbb szponzor már évek óta támogat
minket és újabb pályázatokat is nyújtottunk be.
o
Honnan jött a parádé ötlete?
A nagyközönség felé szerettünk volna nyitni ezzel. Franciaországban nagy
2
hagyománya van az utcaszínházi fesztiváloknak, parádéknak. Itt Szegeden
*
meglepődnek, bátortalanok az emberek, ha ilyennel találkoznak. Szerencsénk*
re a parádé napján szép, napos idő volt, sokan sétáltak a belvárosban és csatlakoztak hozzánk.
A Detot Berbecs zenekarnak is nagy sikere volt. A parádé főszereplőinek, a királynőknek és
udvarhölgyeiknek a jelmezét a Rosemari divatiskola elsőéves jelmeztervező hallgatói készítették el.
Jövőre?
Lesz hatodik Egyetemisták nemzetközi kulturális fesztiválja!
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Kabai Piroska

Kiíró: "Egy Optimista Magyarországért" Közhasznú Alapítvány Pályázat címe:
"Az optimizmus a lélek motorja, a mosoly
az élet gyújtólángja" — rajzpályázat Pályázh a t n a k : Mindenki, korosztályi megkötés
nélkül. Beadási határidő: 2003- június 10.
2003-ban május 30-ára esik a Mosoly
Napja. A Mosolyhadjárat című országos
optimista turnéhoz és a Mosoly Napjához
kapcsolódóan rajzpályázatot hirdet az alapítvány. A rajzversenyt az optimizmus, a
jókedv, a biztonságos közlekedés, a pozitív
gondolkodás jegyében indítják útjára.
Az alábbi témákban várnak alkotásokat:
I. A legvidámabb dolog, ami történt, történik vagy történni fog velem. II. Biztonságos közlekedés. A nevezés ingyenes! Levélcím: Optimista Klub Budapest, 1384, Pf.
755., e-mail, web: ok@optimistaklub.hu,
http://www.optimistaklub.hu

Kiíró: Napút folyóirat Pályázat címe:
Gordiuszi csomó 12 képben Pályázhatnak: Képregényalkotók. Beadási határidő: 2003. június 30.
Hagyományos vagy elektronikus képregényeket vár a Napút folyóirat mindazoktól, akik fontosnak tartják a közösségi és
egyéni problémamegoldó képesség erősítését. Pályázhatnak hazai és külországi
képregényalkotók teljes néven. Bármilyen,
a mondabeli "gordiuszi csomó" motívumkörével érintkező (tetszőleges stílusú és
képvilágú, mindennapjainkból vett, a kollektív emlékezetből merítő vagy képzeletbeli) jelenetsorral lehet pályázni 12 képben. Egy pályázó több alkotást is beküldhet.
A zsűri döntése és a közönségszavazatok
alapján 250 ezer forint összértékű díjakat
osztunk ki. N a p ú t Szerkesztőség, 1054
Budapest, Zoltán u. 12., tel.: 473-1470, email: naput@axelero.hu.

Kiíró: Faludi Ferenc Akadémia Pályázat címe: Magvető - videopályázat Pályázhatnak: Független videósok, középiskolai, ill. főiskolai műhelyek tagjai. Beadási határidő: 2003. június 30.
A Faludi Ferenc Akadémia — a magyar
jezsuiták ifjúság- és felnőttképzési programja — nyolcadik alkalommal hirdeti meg
amatőr videopályázatát "Magvető" címmel.
A pályázók a témát játék- vagy dokumentumfilm formájában dolgozhatják fel, maximum 16 perces művekben. A film beküldésének határideje: 2003. szeptember 12.
Az Akadémia díjként jelentős pénzösszeget
kíván kiosztani.
Információ és jelentkezési lap igénylése a
Faludi Akadémián: 392-5287, illetve filmszemle@faludiakademia.hu és www.faludiakademia.hu.
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Unicum díjas oktató
2003. április 22 június 22.

és hallgató választás!
A szavazásban rád is számítunk, amely során karonként jutalmazunk egy végzős hallgatót és egy oktatót! Válassz a karod végzős hallgatói közül egyet. Az aktuális névsort az egyetemenfőiskolán lévő faliújságon és a HÖK irodában találod meg! írd be
az általad választott hallgató és kedvenc oktatód nevét az alábbi
szempontok alapján!
Szavazatodat dobd be a HÖK irodában elhelyezett szavazóurnába!
Elektronikusan a www.leonardo.hu weboldalon voksolhatsz!
Nyomtatott és elektronikus szavazatod
2003. május 16-ig adhatod le!
Ne feledd, csak egyszer szavazhatsz!
Az eredményekről 2003. május 16. után tájékozódhatsz a HÖK
irodákban, a kari faliújságon, a helyi sajtóban illetve a
www. leonardo. hu weboldalon!
Várjuk a Te szavazatod, hisz Te is számítasz!
Az akciókban csak az SZTK diákjai vehetnek részt! A szavazás Szegeden 2003. április 22-től 2003. május 16-ig tart a Szegedi Tudomány Egyetem Karain a promóciós anyagok kihelyezésétől.
A kampány Szegeden 200.3. április 22-től 2003. június 22-ig lart a Szegedi Tudomány Egyetem Karain
A nyerteseket postán értesítjük.
A kampányban résztvevők a szabályokat elfogadják.
Jogi út kizárva

Egy biztos: a Te utad, a Te sikered.
Hallgató neve:

Oktató neve:

A hallgató kiválasztásakor a következők döntsenekI

Ird be kedvenc oktatód nevét!
Tartsd szem előtt, hogy a tanár is ember!

Mennyire:

Az oktató kiválasztásának szempontjai:

talpraesett
kapcsolatteremtő

közösségi szereplő
segítőkész

Kérünk n y o m t a t o t t nagy betűkkel, olvashatóan töltsd ki!

emberi adottságok
előadások színvonala

hallgatói kapcsolat
vizsgáztatási stílusa

Kérünk nyomtatott nagy betűkkel, olvashatóan töltsd ki!

Otthon, édes.
(Környezet:

Szerkeszti:

Hári

Péter)

A bölcsész hallgatók mintegy hatvan százaléka n e m hallott m é g akar
Egyetem utcai főépületének évek óta
tervezett átalakításáról, t ö b b m i n t háromnegyedüknek nincs semmilyen
i n f o r m á c i ó j a az Ady t é r e n é p ü l ő ú j
egyetemi komplexumról, többségük a
barátoktól, ismerősöktől tájékozódik
a f o n t o s a b b k é r d é s e k r ő l és jelentős
részük Internet kávézókban kényszerül órafelvételeit elintézni - t ö b b e k
k ö z ö t t e z d e r ü l ki a B T K H a l l g a t ó i
Önkormányzatának kérdőíves adatfelvételéből.
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felmérésre 2003. febfruárjában került sor,
..amikor a Hallgatói
Önkormányzat tagjai a BTK
hallgatói adatbázisa alapján
szisztematikus mintavétellel kiválasztott 600 hallgatót kértek
meg egy rövid kérdőív kitöltésére, közülük 533-an vállalták a
közreműködést.

zottságáért. A HÖK-elnök szerint az Ady téri komplexummal kapcsolatos tájékoztatás
alapvetően az egyetem feladata, amivel még
nem késtek el, hiszen az építkezés még tart.
A várható lehetőségekkel kapcsolatban
egyébként az E H Ö K kommunikációs bizottsága éppen most készíti információs kiadványát, mely hamarosan a hallgatók kezébe kerülhet. A BTK-épület felújításával kapcsolatban Esztergályos Dóra elmondta: ők igyekeztek a hallgatók véleményét kikérni az ügyben, éppen ezt szolgálta a kérdőívezés is, ám
a tájékoztatásra nem volt lehetőségük, mivel
a kar vezetése sokáig nekik sem árult el részleteket a tervekről.
Aggasztó adat, hogy a legutóbbi kurzusfelvételkor a hallgatók több, mint egyharmada
kényszerült Internet kávézókban (tehát pénzért) regisztráltatni magát előadásaira, szemináriumaira. Az évközi Internet-használattal
nincs nagyobb probléma, a hallgatók többsége ismert legalább három helyet az egyete-

A kérdőív első blokkja a BTK
főépületének tervezett beépítésével valamint az Ady téren épülő
konferenciaközponttal kapcsolatos kérdéseket tartalmazott, második blokkja pedig a számítógép- illetve Internet-használatról
valamint az ETR-ről próbált információkat gyűjteni.

Az eredmények ismertetésekor első helyre kívánkozik az áll
talános tájékozatlanság, mellyel
a kiertékelés során szembesülni
kellett. A megkérdezett hallgatók hatvan százaléka nem hallott még arról
az évek óta tervezett beruházásról, mely a
BTK Egyetem utcai főépületét lenne hivatott
korszerűsíteni, megközelítőleg nyolcvan százalékuk pedig semmilyen információval nem
rendelkezett arról, milyen lehetőségek lesznek várhatóan a jelenleg épülő Ady téri létesítményben. Az adatok azt mutatják, hogy
azok is, akik rendelkeznek valamilyen információval, többnyire barátoktól, ismerősöktől
tudakozódnak róla.

men, ahol számítógéphez tud jutni, ám a kurzusfelvétel illetve a vizsgajelentkezések idején
keletkező tumultusban sokak nem kerülnek
itt sorra.
Nagy gondot okozott, hogy a bölcsészek
már nem járhatnak az Irinyi épületbe. Ennek
oka, hogy a BTK vezetése - mérlegelve, hogy
hamarosan elkészül az Ady téri komplexum nem szállt be a Természettudományi Kar beruházásába, ezért a T T K nem engedi be termeibe a BTK-sokat.
A kar igyekszik megoldani a problémát.
Néhány számítógépet ajándékozott a T T K
valamint a Szociológia Tanszék laborjának
felújítása után az ott lecserélt gépeket is megkapta a kar. Az összegyűjtött különeljárási díjakból várhatóan szintén lesz néhány új gép.
Ezeket a számítógépeket a Vallástudományi
Tanszék egyik kiürített termében fogják elhelyezni.
Hári Péter
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Tud- e a beépítésről?

Április 12-én ü g y d ö n t ő n é p s z a v a zást t a r t o t t a k h a z á n k e u r ó p a i u n i ó s
csatlakozásáról.
A
referendumon
m e g g y ő z ő t ö b b s é g g e l , közel 8 4 % - k a l
a t á m o g a t ó á l l á s p o n t k e r e k e d e t t felül
a c s a t l a k o z á s t elutasítóval s z e m b e n .
zen adatok ismeretében az ember azt gondolhatná, milyen szé1
les alapokon nyugvó társadalmi
Í J
konszenzus
övezi Magyarország EU-ba
történő belépését. Azonban, ha hozzá
tesszük, hogy a 8 millió választópolgár
közül, csak több mint 3 millióan éltek
szavazati jogukkal (45,67%), a szavazó helyiségek pedig a megszokottnál két órával tovább voltak
nyitva, akkor a szituáció több mint
elgondolkodtató. Az eredmény kihirdetése után az ünneplés mögött
megindult az oknyomozó munka
az alacsony részvétel miatt. A kampány (szakmai)
gyengeségében
szinte mindenki egyetértett, mások
a választás lefutottságának érzésével
magyarázták az alacsony részvételt,
amely alulmúlta a legutóbbi parlamenti,
illetve önkormányzati választások részvételi arányait, pedig a tét most is nagyon fontos volt. A hurráoptimisták vezetői a kétkedőket okolták, mert szerintük: ha fenntartások nélkül, csak egyszerűen igent mondtak volna, akkor az emberek sem bizonytalanodtak volna el, s
talán a részvétel is magasabb lett volna.
Az ellenzők hangadói is hozzáláttak a
konzekvenciák levonásához, mély csalódottságot éreztek — saját bevallásuk
szerint a nemzet további sorsa miatt aggódva — , s úgy vélték, hogy csak ezután jön a feketeleves! Az események ez
irányú alakulásában a fő szerepet a támogató kampány gyengesége, színvonaltalansága okozta, s ezt figyelembe véve a
választási eredmény nagyon is hízelgő.

Az emberek érdemi meggyőzése, az ellentétes álláspontok (nyilvános) ütköztetése elmaradt, így nem ért(h)ették meg,
hogy mire mondanak igent, és mire nemet, ezért jobbnak látták, ha el sem
mennek szavazni. Majd elmennek má-
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"EZEN EÁ\BEREk TÖBBSÉGE ÚGY ÉRZI, HOGY RÁTUk

VÁLASZTÁSI CIRkUSZI kELLÉk

DENkl Á\EGY ARRA, AÁ\ERRE
LÁT. "

sok, s úgyis összegyűlik annyi szavazat,
amennyi elég, hogy a "lezsírozott" csatlakozásra áldását adja a nép, hangoztak a
különböző érvelések, amelyekkel a választástól távolmaradók döntéseiket indokolták. Az, hogy az ország vezetői, a
(köz)véleményformáló elit, az értelmiség
elmegy szavazni és tudja, hogy miért oda
teszi az ikszét, illetve a keresztet ahova,
az rendben is van, de ők csak a társadalom kis szeletét képezik. Ezért is lenne
örvendetes, ha birtokukban lévő infor-

Hallgató elálmosodott a nagy melegben. Ledőlt tehát,
karját párnának használva és mézédes álmot látott. Álmában élete párja minden gond nélkül eljutott a szakdolgozatvédés helyére. Illetve tudta, hogy hol kell lennie és mikor. Na
innen tudta a Hallgató, hogy ő most álmot lát, mivel a való életben a Hallgatóné szerda délután kapott levelet, amelyben szívélyesen invitálják másnap reggel nyolcra a védésre. Hallgatóné
majd' kétszáz kilométerre lakik Szegedtől.
Almában a Hallgató tanulmányi kirándulásra indult. Seregnyi társával több száz kilométeres útra készültek fel és
álmában nem álltak meg szombat hajnal fél hétkor az indulás után öt perccel a Mars téren, mert a vezető tanár hiszcq
tériázni kezdett. Amikor nem álmodott, a Hallgató tudta,
iS)
hogy a balhé azért tört ki, mert a sofőr közölte, hogy melNI
lette még a tanár úr sem dohányozhat. Ezért megálltak és
vt>
a tanár úr kijelentette: addig nem mennek tovább, amíg új
oc
sofőrt nem kap. Persze nem kapott, ezért jó félóránkét taro
tatott mindenféle szünetet. De álmában a Hallgató hamar
odaért a Balaton partjára és egyáltalán nem volt meleg, a
a
szállás szép volt, sőt mitöbb, igazán kedvesnek írta volna le.
Álmában a Hallgató még sok mindent csinált. Értette
ví5
például, hogy miért nem tudta felvenni a szakdolgozati
o
konzultációs órát. Amikor nem álmodott, akkor azért, mert
NI
az öt helyre már feliratkoztak alsóbb évesek, aki azt hitték,
szeminárium és nem voltak hajlandók leiratkozni. De mo st
álmodott és álmában ennek is volt értelmes magyarázata.

o
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•
•

CSAk Áll NDEN NÉGY ÉVBEN, Á\INT

VAN SZÜkSÉG, S UTÁNA Á\IN-

mációkat megosztanák a laikus népességgel, akik valamelyest nagyobb részét képezik a társadalomnak, s talán ha ez megtörténne, akkor
C*
az emberek is m a g u k é n a k
x :
éreznének különböző grandiózus
elképzeléseket
és
r r b
szívese(bbe)n vennének részt
x j
azok valóra váltásában. Ezen
emberek többsége úgy érzi,
hogy rájuk csak minden
négy évben, mint választási cirkuszi kellék van
i >
szükség, s utána minc n
denki megy arra, amerre lát. A képviselőjen
lölt — szerencsés esetben — a parlamentbe,
a választók pedig hazafelé, s négy év múlva újra ugyanott találE
koznak, addig meg
|
m a j d ellesznek valahogy, mi itt lent, ők meg
odafent. H a e téren nem
ü
7
következik be pozitív fordulat, akkor ez egy szomorú
folyamat ú j a b b állomása lehet — a
2002-es választások kivételével — az
alacsony részvétel mellett zajló referendumoknak. E mellett nagyobb figyelmet
kell szentelni, hogy az EU-ban mindenki
megtalálja számítását, s az emberek minél nagyobb számban
ne csak több

cn

mint 3 millióan — rájöjjenek, hogy miért is érte meg igent mondani a csatlakozásra, szemben az elutasítással és a távolmaradással. H a ez megtörténik, akkor az
eredmény kihirdetést követő "EU-fória"
erőt adhat az érdemi munkához, s nem
alakul át EU-fóbiává.
S.A.N.Y.O.

Arra már álmában sem emlékezett, hogy mi, csak tudta, hogy van
rá magyarázat és így nyugodt volt és békésen szendergett tovább.
Álmában a Hallgató újra megírta a felvételit a Közművelődési
tanszék média specializációjára, csak most nem akarta széttépni és
apró darabonként elégetni azt a sipákoló hangú, ostoba tizenévest
a háta mögött, aki érezhető felháborodással a hangjában tudakolta szintén újságírónak készülő társát, mi a francot jelent a tolerancia szó. Almában mindenki tudta, ki az a Szili Katalin és mindenki tudott írni tíz jelentős kül- és belpolitikai eseményt.
Álmában a Hallgató tudta, mikor kell megvédeni a szakdolgozatát. Egyébként is megtudta. Hétfőn 11 órakor. Azt, hogy 10-re
várták. Persze a tanszéki hirdetőre kikerült az értesítés. Május elsejei csütörtök előtti szerdán délután, hetes betűtípussal. Álmában a Hallgató levelet kapott, amelyben értesítették, hogy egy
hét múlva lesz a nagy nap.
Álmában a Hallgató minden oktatója elérhetőségét megtalálta
az etr-en. Sőt! E-mail címük is volt, így azon keresztül el tudta
küldeni dolgozatait és nem kellett fel napig a várost járnia a harminc fokban olvadó aszfalton.
Almában a Hallgató orra előtt becsapták a TO ajtaját. Erre riadt fel. A teremben, ahol elszenderedett, a többi nyolcvan ember
nyugtalanul izegni-mozogni kezdett. Elkezdték a vizsgadolgozatok írását. Harminc perc késéssel.

K

ülföldön magyarnak, itthon horvátnak tartották, ő mégis m i n d i g
az előbbinek vallotta magát. Bár
a Dráva-szögben nőtt fel és kezdett dolgozni, az események szülőföldjének elhagyására kényszerítették. H e k a László a délszláv h á b o r ú okozta szenvedések, a testilelki r o k k a n t a k és az e m é s z t ő lelkiismeretfurdalás történetét n e m r é g egy könyvvé
sűrítette össze. A m ú l t év végén megjelent
"így volt" a jogász végzettségű szerzőnek t ö b b szakmai jellegű kiadvány u t á n - az első irodalmi vonatkozású könyve, amely elsősorban a határon túl talált nagy és pozitív visszhangra.

szláv válság kezdetén az emberek napról napra
változtak meg. Ez utólag nézve furcsa, de akkor szinte észrevétlenül alakultak a dolgok. Ha
nem köszönt a szerb szomszéd, akkor már tudtuk, hogy előbb-utóbb géppuskával fog bekopogni az ajtón...
Ha tíz évvel azelőtt azt mondták volna önnek, hogy a térség szó szerint lángokban fog állni, elhitte volna?
Nem. Ezt nem lehetett megjósolni. Az értelmiség persze tudta, hogy előbb-utóbb véget ér
a jugoszláv éra, mert az hazugságra épült. Az
egyszerű emberek viszont hittek abban az illuzórikus képben, amit a média festett a kommunista államról. Aztán az, mint egy nagy lufi, egyszer csak kipukkant, s a helyén nem maradt semmi. Sokan így megint előhozták a réA délszláv válság 1991-ben gi sérelmeket: "'4l-ben ti kinyírtatok bennünrobbant ki, ön viszont csak most ket" - mondták, s gyakorlatilag ott folytatták,
ahol akkor abbahagyták.
írt könyvet erről. Miért?
Lehetséges volt-e egyáltalán pacifistának lenni?
Az volt a célom, hogy

u i
cq
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Heka László, az „Így volt" című kötet szerzője

minél realistább képet
Naponta előfordult, hogy az utcán megtáadjak az eseményekről.
madott minket néhány kemény gyerek. IlyenEzért nem akkor fogtam
kor nehéz lett volna pacifistának maradni...
világháborúban elkövetett horvát vérengzéseui j neki az íráshoz, amikor
Egy idő után lehetetlen volt a semlegesség lepket hozta fel témaként, addig a horvát sajtó a
még frissek voltak a sele alatt élni. Rádöbbentem, hogy még az értel"vagy most leszünk szabadok, vagy soha" érvn
r :
zésre játszott rá.
bek, hanem tíz-tizenkét
miségi körön belül is két részre oszlottak az
wu
f z
év távlatából. Azt persze
emberek. Érzelmi szinten mindenki arra kényA médiát gyakran éri egy másik vád is. Eszerint az nem
elismerem, hogy aki a
szerült, hogy oldalt válasszon magának.
mutatja meg a háború valódi arcát és így akarva-akaratmásik oldalon volt, az
A főhős végül úgy lépett ki éhből a kilátástalan helyzetből,
lanul az amellett állók malmára hajtja a vizet...
eleve más képet alakított
hogy külföldre távozott. Ez viszont lelki problémákhoz ve- Sajnos a sajtó a délszláv háborút sem úgy jeu>
o
ki a háborúról.
zetett...
lenítette meg, ahogy az a maga valójában történt. A konfliktus nagyon megalázta az embeIgen, Herceg Fülöp végig lelkiismeret-furA könyv megírására
reket, ráadásul azok sorsát is megpecsételte,
dalással küszködik. Úgy érzi, cserbenhagyta a
egy egyetemi kollégám,
akik nem vettek aktívan részt benne. Itt nem
társait, azokat a "gyerekeket", akik hozzá haNagy Tamás beszélt rá.
£
O
csupán a rengeteg halottra, hanem azokra az
sonlóan felkészületlenek voltak a háborúra.
Neki számtalan hétközo
CO
Ön a válság kezdetét követően szintén elhagyta a Dráva-emberekre is gondolok, akik egész életükre
napi példát szoktam felszöget és Szegedre települt át. Mi történt azokkal, akik aztesti vagy lelki nyomorékokká váltak. Mindhozni arra, hogyan reao
ebből csupán kis részletek jutottak el a közvéotthon maradást választották?
gálna egy horvát, szerb,
leményhez, a háború igazi tragikuma nem jemacedón vagy albán küKezdetben még voltak olyan fiúk, akik von—
<t
lent meg sem a képernyőn, sem az újságoklönböző helyzetekben.
zódtak a fegyverekhez és élményként fogták
ban.
Például bármennyire is
fel a háborút. Viszont a harcok befejeződése
a:
gyűlölik egymást a szerután rajtuk is fokozatosan előjött a "vietnámi
Történt-e olyan konkrét esemény önnel, amely során arra
bek és a horvátok, soha
szindróma". Az akkori baráti köröm nagy
gondolt, hogy hasonló sorsra juthat?
I
nem jelentenék fel egytöbbsége nem tudott visszailleszkedni a minMegesett, hogy rossz időben voltam rossz
mást. Bár ez Magyarordennapi életbe és szó szerint belebolondult abhelyen. Az egyik úton a jugoszláv néphadsereg
szágon divat, ők ezt aljas
ba, hogy embert ölt.
tankjai jöttek, a másikon a horvát gárdisták,
dolognak tartják. Inkább
Mekkora szerepet játszott a sajtó a háborús "hecckam-én meg a két fél között, az útkereszteződés
előkapják a kisbicskát a
kellős közepén álldogáltam. Tudtam, hogy pár
pányban"?
"
o
zsebből és azzal rendezik
másodperc múlva a fejem felett megindul a
A
média
kikerülhetetlenül
benne
volt
a
hanCO
golyózápor. Bár semmi közöm nem volt az
a problémát. A kollégágulatkeltésben
és
így
jelentősen
befolyásolta
a
IS)
egészhez, néhány pillanatig azt hittem, hogy
im azt mondták, hogy
konfliktust. Míg a szerb fél mindig a második
u i
most meg fogok halni. Végül mégis megúszezek a dolgok érdeklik a
tam.
magyar olvasókat.
Névjegy
A nfétty 1991-től kíséri nyoÖn szerint mi a délszláv háború legnagyobb tanulsága?
mon egy Dráva-szögi család történetét. A cím szerint" így
- a horvátországi Mikleus nevű kisfaluban szüA világ semmit sem tanul a történelemből.
letett
volt". Valóban?
A média úgy állítja be az eseményeket, ahogy
— gyermekkorában Pélmonostoron élt
A könyvben elmondottak lényegüket teakarja, az egyszerű emberek pedig minden
- 1984-ben végzett az eszéki egyetem jogi kakintve a valóságban is megtörténtek. A háboszinten csupán fogyasztók lesznek és egyre kerán, majd helyben jogtanácsosként dolgozott
vésbé fognak elgondolkodni a fontos tényerú elejét a Dráva-szögben éltem meg úgy,
- a délszláv háború kitörése u t á n Szegeden teken. Így a gazdasági-politikai hatalom totáliahogy azt a regényben leírtam. Egyes dolgolepedett le, megnősült, felesége a jogi kar oktatója, jelenleg egy 10 éves kislány édesapja;
san félre tudja vezetni őket. A "nagyfőnökökat csak láttam, másokat magam is átéltem.
4 3 éves
ket" egyre kevésbé érdekli az egyszerű embeMagamról írtam leginkább, de Heka Lászlót
— kedvenc városai: Eszék és Szeged
rek tragikus sorsa. Mindezt nem csak a délés a főszereplő Herceg Fülöp figuráját próbál— jogász, újságíró
szláv háború, hanem a mostani iraki válság is
tam egymástól távol tartani. Az összes szerep— az SZTE Á J T K J o g t ö r t é n e t Tanszékének
jól példázza.
lőben van belőlem valami, a negatív szereplőkmeghívott előadója; tanított tárgyak: a Horvát
Az ön által tárgyalt téma nehéz és sokakat érzékenyen
ben szintúgy, mint a főhősben.
alkotmány és a Délszláv államok alkotmánya
érint, így különösen érdekes lehet a visszhang milyensége.
Művében alapos képet kapunk a háború kitörésének pszi-és jogtörténete; az egyetem bölcsészkarán "Bevezetés a kroatisztikába", illetve "Szerb etnogMit tapasztalt eddig ezen a téren?
chózisáról, a normális élet ellehetetlenüléséről, a hirtelen
ráfia" címmel tart kurzusokat
Mostanáig pozitív visszajelzéseket kaptam.
egymás ellen forduló szomszédokról...
— hat jogtörténeti t é m á j ú könyv szerzője, rendTanulságos,
hogy a könyvemet többen olvasAmit leírtam, az a Dráva-szögre és más,
szeresen fordít, emellett feldolgozta a szegedi
sák Vajdaságban és Horvátországban, mint
magyarok lakta területre is érvényes. A szerhorvátok néprajzát és történetét
Magyarországon. A szabadkai ismerőseim szebek, a horvátok és a magyarok évtizedekig bé- a Nemzeti Sport délszláv térségbeli tudósítórint ezt a regényt minden anyaországbeli maja, a Magyar Rádió Pécsi Regionális Stúdió
kében éltek egymás mellett, egybefonódtak a
Horvát Szerkesztőségének a munkatársa, a
gyarnak ismerni kellene. Magyarországon
hétköznapjaik, még disznót is közösen vágtak.
magyarországi horvátok hetilapjának rovatvekönnyű "magyarkodni", viszont a határon túl
A változás megmagyarázására mindig a másozetője
olykor nehéz magyarként élni.
brú példáját hozom fel, amikor a
- jelenleg egy Szerbiában kiadásra kerülő jogi
kt döntő többsége úgy érezte,
lexikonon, egy horvát kultúrtörténeti könyvön
Wéber Balázs
i jog illeti meg másoknál. A délés az "így volt" folytatásán dolgozik.
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ö b b komoly tanulsággal szolgálhatott
számunkra a Kendermag Egyesület
nagy vihart kavart demonstrációja.

1. A magyarországi könnyűdrog-fogyasztó
rétegnek szignifikáns része rendkívül naiv, és
nem ismeri a honi társadalom állapotát.
2. A magyar társadalom kevéssé szignifikáns
része a konstans debilitás állapotában leledzik.
3. A magyar rendőrségnek halvány lila gőze
sincs róla, hogyan kell demonstrációkat kezelni.
4. Mindennek ellenére paradox módon mégis
tettünk egy tétova lépést a civilizáció irányába.
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Nem igazán értem, mi alapján
feltételezték a Kendermag Egyesület vezetői és a helyszínen megjelent
fiatalok, hogy rendezvényüket majd
nyugodtan megtarthatják. Hiszen
arra azért lehetett számítani, hogy a
főváros nemzethű erőinek keménymagja kivonul drogost lincselni, különösen mert márctizenöt már rég
volt, augusztushúsz meg hol van
még, a köztes időben is le kell ám
vezetni a frusztrációkat valahol, erre
meg tökéletes a gyerekeink karjába
atipusos tüdőgyulladással fertőzött
marihuánás fecskendőket döfködő
homokosok gyülekezetének rendezvénye. Főleg, hogy komcsik is. Szóval az azért valószínűtlen volt, hogy
összeverődnek a honi raszták, kiosztanak egy-két beszédet meg pár tu-

H

ol volt, hol nem, egyszer csak a hét
törpe elhatározta, hogy minden eddigi mesét, zagyvaságot, blablát félretesz és megpróbálják megismerni az állítólagos „igazi világot".

A hét törpe - tapasztalt bányászok lévén - mindenekelőtt úgy gondolta, hogy a megismerés
legjobb eszköze a dolgokról való információk
összegyűjtése, katalogizálása, rendezése, majd
saját véleménnyel, cetlikkel való ellátása. Ezért
gondosan vezettek egy nagy, fekete könyvet,
mondhatjuk úgy is, hogy kódexet, ez volt a tudás bölcsője, apró betűkkel, kevés képpel, de
gondosan megszerkesztett könyv. (A tudósok
máig vitatkoznak a könyv létezéséről. Jelenleg
két pártot ismerünk, a könyv-tagadók, és a
rekönyvisták. Abban azonban mindkét tudományos-társaság egyetért, hogy a vitatott kódexben sok lehetett a betű, hiszen elveszett, tehát senki nem olvasta. - a szerk.) A könyvet
kicsiny viskójuk közepére helyezték, és ellentétben a hiedelmekkel, semmiféle sátánista,
vagy neadjisten pornográfiával megtűzdelt miséket nem tartottak körülötte, bármennyi ideig is nézték a nyiladozó virágokat a mezőn,
vagy bármennyit is rágcsálgattak mézeskalács-

„megfelelő
keretek"
cat szórólapot, békésen
biztosítására hivatott
elszívogatnak, Szabbéz,
t a moqtfat a
magyar rendőrség finoAnima aztán megy minH o
k e n d e r
man szólva sem áll a
denki haza.
helyzet
magaslatán.
Ahogy azt várni lehekstclct
Eleve képtelen ötlet
tett, derék revizionisták,
tüntetést és deklarált
veterán csendőrök meg a
ellentüntetését egyazon
Fradi B-közép annak
időpontra, egyazon helyrendje-módja szerint összínre engedélyezni, de
sze is gyűlt szép számha már megtettük, illemal, volt Justice for
ne valakit odaküldeni,
Hungary (hogy is van
mert a két csoport nem
magyarul?), vesszen Triabiztos, hogy szereti
non, zsidózás meg a töbegymást.
bi. Rohadtul nem értem,
hogy került ez ide, persze
Mindazonáltal úgy
valószínűleg ők sem, csak
látszik, észrevétlenül
éppen őket nem is érdektényleg araszolgatunk
li, meg egyébként is minEurópa felé. A téma
den mindennel összeezek után, akár akarják
függ, csak a megfelelő
egyesek, akár nem,
kapcsolódási
pontokat
igenis napirenden makell hangsúlyozni, ebben
rad, előbb-utóbb talán
aztán tényleg le a kalapodáig is eljutunk, hogy
pal a magyar szélsőjobb előtt.
a beleszívsz-rászoksz-kirabolodanyád-megdöglesz jellegű baromságokon túllépő, komoA hunyó azonban nem a csőcselék volt igalyabb nyilvános vitákra is számíthatunk drogzán, nekik elég pár legális fröcsi, meg egy kiügyben. Hab a tortán, hogy a rendőrség utólag
nyújtott mutatóujj a New York - Amszterdam
elismerte hibáját.
- Tel-Aviv tengely irányába, oszt' már indulnak
Szeretném hinni, hogy mérföldkőről beszélis síppal-dobbal, furkósbottal, kenderhurokkal.
hetünk. ..
Nincs is semmi gáz, amíg van, aki időben megállítja őket, megfelelő keretek között ugyanis
mindenkinek jogában áll tökhülyének lenni.
Hári Péter
Sajnos azonban ismét bebizonyosodott, hogy a

ház falából, vagy mit tudom én mit össze nem
ittak, de soha, még a legillumináltabb állapotban sem bántották a könyvet, néhány lap tragikus megrágásától eltekintve. (Erről bővebben lásd Hérodotosz feljegyzéseit az egyik elveszett könyvében.) Tehát dolgozott a hét kicsi
törpe, összeírták a virágokat a mezőn, a madarak füttyének dallamait, a fák leveleit (még akkor is, ha őket ócsárolták), az ásványokat a föld
sötét gyomrában, a filmeket, a verseket, a környezetszennyezést, az indiánokat, a meséket,
az elméleteket, a rajzokat és festményeket, a
legfrissebb híreket és pályázatokat, az éttermeket, a WC-k tarthatatlan állapotát, és minden
szart, de a legtöbb helyet mégis (és ez állítólag
újra és újra felbukkant kódexük oldalain megj.: egy magát megnevezni nem kívánó Hét
Törpe kutató) tehát a legtöbb helyet, vagy helyesebb a legfontosabb és minduntalan visszatérő szerepet egyetlen téma vitte, mégpedig az
a nehezen körülírható bizonytalanság, hogy
egyáltalán léteznek-e ők, mármint a Hét Törpe, a hét kis mócsing az Isten húslevesében, a
galaxisnak nevezett büdös, önkiszolgáló étteremben. A kódex köré ültek és tág szemekkel
egymásra bámulva ilyen kérdéseket tettek föl
egymásnak, hogy „Vajon van-e hangja annak a
fának, ami agyoncsapja hallgatóságát?" vagy,
hogy „Vajon fogja-e olvasni valaki kódexünket?" és még több ilyen badarságot, hiszen
csak egy volt biztos, az információ szerzés, és
annak rögzítése, de sem a világ, amiről gyűjtötték az adatokat, sem a kódex nem volt biztos, ők maguk pedig végképp nem, de ezt nem
tudhatta a hét kis jégkocka Isten forró nyarában. És figyelj, drága olvasó, kedves barátaim,
vagy akárki, mert mint minden mese vége felé
van egy szomorú fordulat, persze előtte bonyodalom. Ezt a bonyodalmat intézzük most el
úgy, hogy a hét kis krumpliorrú bányász elha-

tározta, hogy elkezd bá<4
nyászni a két (körülöttük)
legismertebb nőce múltjában, megnézik mit rejteget
Hófehérke és Piroska mocskos kis szoknyája alatt. Vájkáltak, fotókat készítettek
(D
Piroskáról a rács mögött,
felfedték Hófehérke fiúinak
bányáit, és egy csomó szen<n
nyes ügyletnek a nyomára
bukkantak, amit az Elet és
Irodalom, vagy a Magyar
Narancs azonnal megírt
volna, de őket, kódexírókat
i w
nem ez érdekelte, hanem a
bizonyosság, hogy úgy ontológiailag,
egyáltalán
s>
léteznek-é, avagy sem? Míg
"XJ
végül
egyszer
csakO
, hosszas és fáradtságos
O
munka után (ezekről a
munkákról ma már nincse7 0
nek adataink, csak azt tudjuk, hogy egy idő után nem
volt mit enniük és még
Szundi is melankóliában
o
szenvedett, alvás helyett,
»
Morgó soha nem hallgatott
annyit, Hapci abbahagyta a
tüsszögést, Tudor butának érezte magát a kutatáshoz, nem értett már semmit, Szende kocsmákba járt éjszakánként verekedni, Vidor arcáról lefagyott a mosoly, és ami a legszörnyűbb
Kukát felvették a szegedi bölcsészkarra.) szóval e kimerítő meló után, egyszer csak megszólalt valaki a rajzoló asztal felett: „Nem léteztek!"
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Vigyázz! A cica harap!
(Tudomány, kritika:
Szerkeszti: Gerencsér Péter)

nő, biszexuális, beteg
T atésesatin-Amerikai
festő - egy kultuszfigurától elvárt

B ^ ^ Hi tju—
l aáj d o n s á g - e g y ü t t e s . Még Madonuia is rajong érte." - kínálta fel a „Frida"-definíciót a New York Times művészetkritikusa 1990ban. A mexikói festőnőt leíró jelzők nem térnek
el az igazságtól, mégis misztifikálnak: olyan értelmezői kontextust kínálnak fel, amelyből az alkotás kicsusszan, magára hagyva a festőt különleges életútjával. A Frida Kahlo iránti érdeklődés
- melyet joggal lehet őrületnek, mániának, vagy
egyszerűen
csak• JjYiitiiiíils. nevezni — nemcsak azt
eredményezte, hogy cikkek, érte^ u b
kezések százai, doktori disszertációk tucatjai szülessenek meg,
hanem azt is, hogy „Frida" portf
réi és fotói pólókról, naptáraikról,
ékszerekről nézzenek le, továbbá,
hogy divatstílus teremtődjön
f ^ ^
Vogue- és Elle-modorban, mi
több, egy mexikói szekta, a
kahloizmus is megalapulhasson.
Kétségtelen tény, hogy a Frida
Kahlo körül kialakult (kritikai)
diskurzus fő kérdésfelvetését a
festőnő élete és képei közötti viszony problematizációja képezi.
Az élettörténet és a képszöveg
között azonban többnyire olyan
ft
egyenes megfeleltetéseket alakítanak ki, amelyek nemcsak a képek interpretációját, hanem a
^ ^
festő/szerző személyét is kisajátítg
jak. A feminista művészetkritika
kontextusában Kahlo mint olyan
U n ő ,
aki elsősorban saját magát,
testét avatja művészete tárgyává,
egy kiemelkedő kultuszpozíciót
tölt be. Kahlót ugyanakkor éppúgy ünneplik egy új, nem fallocentrikus nyelv (vő. az écriture
feminine, vagyis a női írás) feltalálójaként és a női test, a feminin
ft^l
tapasztalatok tökéletes kódolója1
ként, mint amennyire átkozzák a
nő, mint a patriarchális struktúrák áldozata archetipikus képér
nek megismétléséért. Ehhez hasonló fogalmi keretek közé szotirjarc niaKját azok az értelmezésmódok is, melyek a szürrealizmus segítségével
kísérlik meg leírni képeit: „Frida", illetve az általánosan női ezekben kiszolgáltatott, alárendelt
lényként, a „második nem" tagjaként jelenik
meg. A Kahlo-képeken a szürrealizmus stílusát
felfedezők a festőnőt és művészetét a tudattalan,
a másik, a kiismerhetetlen nőiség, az egzotikushieroglifikus körébe utalják. Képeit ugyanakkor
bizonyos ideológiák tükreként is hajlamosak felfogni: a marxizmus propagandájaként, kommuInisuutgiációként, ezzel összefüggésben pedig a
H a d , a mexikói identitásképződés hű
I m á i k é n t ítélik meg.

Az élettény elfoglalja a műalkotás/szöveg helyét, az ideológia leuralja az értelmezést. Frida,
kinek popularitását a folytonos, keresztnéven
történő említés (mint Leonardo, Michelangelo,
Rembrandt) is jelzi, vonzerejét nem a Frida-festmény per se, hanem „Frida" mint valaha létező,
de mitologikussá növesztett személy képezi. A
mítosz főszereplője mindig egyénített hős; jellemének lényegét annak kiszámíthatatlansága adja; történetét nem morfologikus sémák, hanem a
képzelet paradox működése hozza létre; a narratíva kiemelődik a történelmi/kronologikus időből, egyféle atemporális exemplum mirabilévé
válik. „Frida" átlagtól való eltérését már paralízise, illetve gerincbetegsége, valamint - az anekdotikus hagyomány szerint
ezek fölött diadalmaskodó élni akarása is jelezhetik. Az ambivalensként feljegyzett személyiségkép megteremti
a mítoszformáció alapját: tragikum és vitalitás
egyedi kombinációja képes felmutatni azt a közhelyet, amelyre a tömeges rajongásnak igénye
lehet. „Frida", aki hatásos fétist teremtett.
„Frida", az úttörőnő, a performer, az ikon. A jelenség. „Frida", a naplóíró, a költőnő. Az
isten(nő). Csakhogy amíg „Frida" tragikus hősnőként vagy Dionüsziaként egyaránt inszcenírozható, addig képei sem a tragikum, sem az
életöröm fogalmaival nem mérhetőek. A groteszk, a szarkasztikus kettősség, az arc-teremtés
és arc-eltörlés ellenben olyan értelmezői alapállást vázolhatnak fel, amelyből a „Frida-ikont" el
lehet mozdítani a Frida-ikonicitás felé.
„Frida", a szabadulóművész. Festményei a szolipszizmus tökéletes képi kivetülései, melyek éppen a szolipszizmus bázisát, azaz az önazonos ént
semmisítik meg. A magánterapeuta, aki a poliója és balesete által okozott maradandó károsodásokat festéssel kompenzálja. Aki felülírja a
test/szellem, kint/bent közötti hagyományos
határokat. Aki magányában a legkézenfekvőbb
témát választja: önmagát. Képekbe menekülő
élet.
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„Frida", az illuzionista. Aki leképez, a magához legközelebb álló modellt festi, mégis elvéti a
mimetikus elvet: a kép nem lesz az, aki. Más
kép. Másik „Frida". Látható arcot teremt. Az arc
az identitás elsődleges jelölője, a teremtett arc
azonban már nem ugyanazt jelöli. Az azonosság
hasonlósággá íródik át, a láthatóság láthatatlansággá. A teremtett arc pedig a Kahlo-önarcképek állandósult szintaxisává alakul: a portrék
Kahlo-arcai - több mint 200 darabban - folyamatosan ugyanazt a sémát ismétlik; csakhogy ez
a séma, a „Frida"-arc nem az „eredetivel", a modellel, hanem önmagával, azaz a „Frida"-arccal
azonos. A teremtett arc képi iterációja olyan énformálást feltételez, mely ugyan a freudi Id vagy
ideális én fogalmaival is megközelíthető, de leginkább a megnevezés kísérleteként volna leírható. Frida képet készít magáról, vagy inkább: egy
nevet. Frieda Kahlo helyett „Frida". Fetisizál és
intézményesít.
A „Frida"-arc szemei mereven szegeződnek
előre, egy ismétlésre, a műalkotást létrehozó pillantás ismétlésére késztetve a nézőt: a festő tükörbe pillant, megfigyel, vonalat ad, majd magára hagyja a teremtett objektumot. „Frida" a
néző, a voyeur archetípusa: szemlél és eltárgyiasít. Az arcot és a testet műként és műviként mutatja meg. A tekintet merev vonala egyként irányul az énre, mint az alkotás tárgyára (modell),
és az énre, mint az alkotott kép tárgyára (kép).
Az önmegfigyelő tekintet ugyanazt az utat járja
be, mint a nézőé: a művészeti tárgyat szemlélő
távolsággal képzi meg és szemléli önmagát.
A „Frida"-arc tekintete (female gazé) hozza
létre a női testet, a sajátját, mint olyan lemeztelenített nőiséget, amely már nem tud erotikusként hatni. A nyers meztelenség, a kitárulkozás
erotikusként hathatna akkor, ha nem társulna
hozzá az eltávolítás, a szenvedés rezignációjának
zártsága: a test nem az arcé, az arc nem Fridáé,
egy technicizált objektum, egy maszk, a mechanikus gépezet és az élő szövet hibridizált formája, amely a megélt tapasztalatot bizarr esztétikai
objektummá konvertálja. A test, mely a kahlói
f e s t m é n y e k e n fétisként és az a u t o e r o t i k a cél-

pontjaként válik a megfigyelés tárgyává, többnyire defragmentálódik: a női alak feldarabolt
testrészek montázsából áll össze. A test határai
rekodifikálódnak: a test nem más, mint egy öszsze- és szétszerelhető mechanikus gépezet; nem
a szubjektum határozott és önazonos megjelenési formája, hanem egy elidegenített tárgy, amelynél kiküszöbölhetővé válik a kint és a bent közötti határ.
Míg a „Frida"-arc, vagyis a festményeken
megjelenített Frida, vagy eleve megszakítottként (a portré nem teljes alakot, csak büsztöt
prezentál), vagy pedig különféle szervi és mechanikai darabokból összerakottként tételeződik,
addig a recepció „Frida"-ja mindig egy totalitást
reprezentál. A „Frida"-arc nem „Frida", viszont
„Frida" is ellentmondásokat bujtató többes
számban létezik. Frida arcához így társulhat nem
a hiány, hanem a metonimikus visszacsatolás toldaléka, a fosztóképző.
Milián Orsolya

"a festő arcképe nem a modellé'
(Oscar Wilde)
"Azt képzeljük,
hogy az élet úgy hozza létre az életrajzot,
ahogy egy tett a maga következményét,
de nem volna-e jogos feltételezni,
hogy talán az önéletrajzi vállalkozás hozza
létre és határozza meg az életet?"
(Paul de Man)
Ismerek egy győri lányt, a vizuális fogékonyságáról (is) elhíresült Tolnai Ottó egyik
írásában meg is énekelte, bonyolult hajkoronát visel a fején, vastag fekete szemöldöke
van, és erőteljesen make-up-olja az arcát.
Egyszóval teljesen úgy néz ki, mint Frida
Kahlo, mellesleg Frida Kahlo a kedvenc festője, ja és őt is Fridának hívják. Soha nem
tudtam eldönteni, hogy gyárilag sikeredett-e
ilyen frida kahlósra, vagy szándékosan úgy
öltözködik és festi magát, hogy rá emlékeztessen. Ismerek egy másik lányt is (mert az
ember több lányt is szokott ismerni), aki elég
öntörvényű (mondanám: férfias keménységű)
jellem, középen összenőtt a vastag szemöldöke, s amióta egy vidéki könyvesboltban meglátott egy Frida Kahlóról szóló könyvet, azóta
különösen kedveli a mexikói festőnőt. Róla
sem tudom eldönteni, hogy azért vonzódik-e
hozzá, mert saját magát látja-e benne, vagy
pedig kahlós szerepet öltött magára.
Körülbelül ugyanilyen identitászavarok
terhelik a Frida Kahlo-értelmezést is. (Kis híján képet írtam, de ez félreértésekre adna
okot.) Eldönthetetlen kérdés, ki is az a Frida
Kahlo. Hogy vajon az-e Frida Kahlo, aki valóságos személy (persze épp elég bonyolult
ügy ez is), vagy az, akit a képeken látunk.
Frida Kahlo ennyire élethűen festette-e le
magát, vagy fordítva, arcát igazította-e a
festményekhez? És akkor az ún. élet lenne
műalkotás. Vajh nem Frida alakított-e ki magáról és magának egy olyan arcot, amilyet?
Ez felveti az eredet problémáját, hogy mi
volt előbb, a tojás vagy a tyúk, akarom mon-

dani, a kép vagy a csajszi. Apória újfent. S ha
a kép összekeverhető azzal, amit ábrázol, akkor ez a bizánci ikonokra emlékeztet, ahol az
isteni
"képmás
gyilkos
hatalma"

(Baudrillard) fenyegeti az identitást. De ha
azt nézzük, hogy Frida úgy festette le magát,
amilyen lenni szeretett volna, kérdés, beszélhetünk-e úgy róla mint önmagáról, beszélhetünk-e ugyanazonosságról. Hagyományos
népviseletből készült extrém ruhája és hajviselete éppoly műalkotás, mint a kép (body
art?). Ha viszont egy másik, vágyott alakot
festett, akkor az ugyanúgy önálló életre kelt,
ahogy Dorian Gray arcképe. Nem biztos,
hogy a festmény csak jelöli Fridát, hanem inkább a kép maga a jelölt. A szubjektum
multiplikálását a festőnő fel is veti A két
Frida c. képén, melyen "önmagát" megduplázva női és férfi öltözetben "ábrázolja" (vö.:
Frida biszexualitását, egyszer férfi-, másszor
női szerepben viselkedett). Identitászavar. Ki
vagyok én? Ki vagy te? Na, szóval ilyenek.
Vagyis Fridából minimum kettő, de
méginkább sok van.
Aztán itt jön a képbe a film. A cím azt feltételezi, hogy Fridáról fog szólni a film, ehelyett azonban egy másik, harmadik, sokadik
Fridát, Frida-képet teremt. Hadd turbózzuk
fel a cuccot: megint megválaszolhatatlan,
hogy lehetséges-e valakihez úgy hozzáférnünk, hogy nem csinálunk képet, arcot róla.
Na tessék! Máris az episztemológiánál találtuk magunkat, miszerint a megismerés mindig redukálja tárgyát, és ráadásul a szemlélő
nem is tudja kiiktatni nézőpontját, azaz hogy
önmagát bele ne lássa.
A korábban a Desperadóban feltűnt Salma
Hayek, a film főszereplője is Frida, hiába játszik (film)szerepet, egy interjúban elmondta,
hogy érezte magában Frida jelenlétét.
Nyizsinszkíj összecsapná a két tenyerét, hogy
salma azonosult Fridával. Oké, no de melyikkel? Mert például a filmből nem jön át, hogy
a mexikói lányban igen sok az ellentmondás:
bátor versus elesett, öntudatos versus depressziós, a festmény vagy Frida-e a valós. Nocsak, nocsak. Hűség az eredethez? Azonban
nézzük úgy a filmet mint filmet, azaz úgy,
amely egy önálló Fridát teremt. A film abszolút nem problematizálja ezeket az identitásos ügyeket, szerinte
egy Frida van, aki tökéletesen azonos önmagával.
A Diego Riverát alakító
Alfréd Molina és Hayek
sem tudta normálisan
megragadni a bonyolult
házastársi viszonyt. Talán
jobbat tette volna Julié
Taymor, ha nem a külsőségekre helyezi a hangsúlyt, például arra, hogy
Molina a szerep kedvéért
13 kilóval legyen belesebb. Mindenesetre a fim
csak a Fridáról kialakult
sztereotípiákat erősíti.
Mióta 1983-ban Hayden
Herrera
Frida-könyve
megjelent, jó szokás szerint beindult a kultuszgép. Talán azért hódít
ennyire, mert előhívja a
Mexikóról szóló fixa ideákat (szenvedély, népviselet, indián ruha). Csakhogy akkor Frida megint
egy
szerepbe
lesz
belekényszerítva, amit el kell játszania.
Frida epizódokat festett meg az életéből,
vagy úgy alakította az életét, mint a képeket
- a film narrációja azonban elmosta ezeket a

szakadásokat, logikus és értelmes kapcsolódási pontokat keresett, nincs meg benne a montázsjelleg. Ráadásul szájbarágó
módon az életesemények párlataként magyarázza Frida képeiX :
nek kialakulását, s ezzel egyértelműen az ún. élet felé billenti
IT*
el az eredet kérdését. Az életfolyamaton keresztül kíséri végig
- I
a festmények keletkezését, s a
szimbólumokat elég direkt módon erőlteti ránk, hogy a hülye
nézőnek nehogy már el kelljen
gondolkodnia azon, mi miért
van. Jó kis explication de texte.
Nincs meg benne az a szürreat i
lizmus, ami Frida képein, amely
bizonyos tekintetben Henry
Rousseau-ra emlékeztet. És
persze nem sikerült mellőzni a
hollywoodi
hatásvadászatot
sem. Frida az egyik jelenetben
leissza a férfiakat, akik csak pár
kortyot bírnak lenyelni a
páleszből. Csináljuk megint tehát belőle fétist, aki különb a
többieknél, nemcsak hogy jó
festő, de még hérosz is, mert
aki nem tűnik ki ivászatban, az
már nem is lehet ember. TúlIT)
zottak az amerikai effektek,
márpedig a Trockijjal ágyba
bújó Frida úgy viszolygott
Amerikától, mint Salma Hayek
a bajusztól.
<n
Ugyanakkor Prieto, az operatőr és a látványtervező Felipe
Fernandez részéről telitalálat az
erőteljes színek használata,
Gauguenhez hasonlóan Frida is
keveretlen, kontrasztos színeket
használt. A koloniálrt j r f l Ö s n P ^ ^O
^ ' ^s^ ^
Kék Ház, ahol Frida lakott,
ugyanezt a vibrálást, élénk stílt viszi tovább,
csak nem kellő képpen dolgozták össze Frida
depressziójával. Márpedig például Izlandon is
azért festik feltűnően élénk színűre a házakat,
hogy enyhítsenek a borús éghajlat deprimáló
hatásán. Na jó, ez intermezzo. Annyira mégsem. Mert gyanítom, a harsány színek
Fridánál az előnytelen kinézetet próbálták palástolni. Viszont a rendező semmit sem merít
a filmnek festészet felé való intermediális eltolásának kísérleteiből (Antamoro: Krisztus,
Pasolini: A túró, Visconti: Érzelem, Kubrick:
Ürodüsszeia, Jarman: Caravaggio - csak példaképfp]), a film medialitásának határait nem
feszegeti. Helyette inkább a videoklip felé viszi el a látványt, ezért lesz hasonló olykor-olykor Enya klipjeihez, bár ott a szürrealizmus
korántsem olyan kényszeredett.
A Frida mint film közvetítené Fridát a
jónépnek, csak hát kérdés, ki alkot kit, ki a
szerző. Közvetítés helyett maga teremt egy
Frida-arcot (vagy inkább arctalanná tesz), s
félő, hogy a modell válik elsődlegessé, megfordítva a hierarchikus ellentétpárt. Mint egy
kép. Egy Frida-kép. Egy Frida-szimulákrum.
Egy Frida-ikonoklaszta. És ennyiben hűséges,
persze.
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a Szekrényessy nővérek

(Julié Taymor: Frida. 2002. Miramax. Szereplők: Salma Hayek - Frida Kahlo, Alfréd Molinóm***
- Diego Rivera; 113 perc.)
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nám egy zenéről, hogy azt a Schubert írta,
közben nehezen tudjuk megmondani, hogy
miért. De valamiket ő hajtogat, valamiket ő
ismétel, valamiket kerül. Gondolom nálam is
így van ez, de ennél okosabbat nem tudok
mondani. Ilyenekre nem szoktam gondolni,
de az a cipő tényleg ott volt az ágy mellett és
hát az embernek el kell magát nevetnie, mert
az csak egy meleg párnál fordulhat elő, hogy
mind a ketten ugyanazt a cipőt használják.
Hát egy férfi-nő párnál már nagyon részegnek kell lenni, hogy a feleség cipőjét próbálja
fölvenni. Ez régen volt, még a kommunizmusban, úgynevezett Alföldi cipőnek hívták,
nagyon kényelmes volt. Neki kisebb lába
volt, mint nekem, szörnyű élmény volt, amikor összecseréltem, azt hittem, megdagadt a
lábam.

Péter olvasta, én nem tudtam erről. Egyszer
elhatározta, hogy megrendezi a Szentivánéji
álmot és megmutatja, hogy ez már nem az az
édes cukros darab, hanem itt más dolgok történnek. Mondta, hogy új fordítást kellene kéa
<5
szíteni és gondolkozott kitől rendelje meg.
Egyszer csak az eszébe jutott, hogy itt van ez
a Nádasdy Ádám. Látásból ismertük egymást. Tudta, hogy angol-szakos, költő is,
Shakespeare-re is célozgat, látszik, hogy érdekli, és megkeresett.
Nemrég volt a bemutatója az újfordításának, talán Péaen?
A klasszikusabb formákhoz
sokkal jobban vonzódik,
Pécsen. Méghozzá két darab is megy az én
u i
mint a szabadabb formákfordításomban, a Hamlet és a Rómeó és Júlia.
u hoz. Mi az oka ennek?
A Hamlet Hargitai Iván rendezésében egy
erősen modernizált előadás, a másik a Rómeó
Nehezebb
szabaés Júlia, egy szokványosabb, nagyszínházi
d a b b formában írni,
előadás. Eljönnek az iskolások, megnézik és
mert fennáll a veszély,
hogy szétfolyik a keEz a rend. amit csinál, a lakásban a szétszórt cipők kö-akkor megvolt a Rómeó és Júlia. Talán nem
zemből az anyag, nincs
zötti rendrakás, vagy a gondolatok, versek közötti rend-igazán érdekli őket, de le akarják tudni, és remélem, megfogja őket a szöveg elevensége,
egy keret, ami benne
csinálás.
U i
maisága.
tartana, nem kényszeIgazából
nem.
Ez
lakási
vagy
életi
rendcsiOC
rít semmi. Mint egy
A Magyar Narancsban megy ez a sorozata, a Modern
nálás. Szeretem magam körül hagyni a dolfolyó, amely a völgyO
Talking.
gokat, és amikor elborítottak, akkor hulláU>
ből kiér a síkságra, akmok jönnek rám, hogy na most három napig
Ne is mondja, holnapra le kell adnom a
MJU
kor lelassul és széttetakarítok. Illetve két és fél napig takarítok, és
cikket.
rül. Nekem ez a vélea két és feledik napon a kezembe kerül valaA nyelvtudomány úgy van elképzelve, mint amely naményem a szabad formi nagyon érdekes és attól kezdve a szemétgyon száraz...
mákról.
domb tetején ülök és azt mondom: nahát, ez
Az is!
Amtkor költőként elindult a a level, meg ez a könyv hogyan kerül ide,
... és a Magyar Narancs pedig populáris hetilap. Hopályáján, a kritikusok azzal utasították el, hogy nem meg, hogy ez minek a mije. Gondolom mingyan jön ez a kettő össze?
ismeri, hogy könyvespolc-takarítás
korszerű az Ön költészete. Ennek volt köze ahhoz, hogydenki
a
Felhívott a főszerkesztő, Bojtár B. Endre,
közben rájön, hogy már egy órája a létra teteklasszikusabb formákkal élt?
két évvel ezelőtt, írjak ebbe a sorozatba nyeljén ül és olvas, a lába teljesen elgémberedett.
vészeti cikkeket. Mondom: főszerkesztő úr,
Nem is csak a formák, az egész érzület, a
Nálam nagy hullámokban jön a rendcsinálás,
ezt nem gondolhatja komolyan, ez egy száraz
nyelvhasználat, ez a zárt terekben mozgó
más ember valahogy jobban egyensúlyba
tárgy, hát én n e m . . . O a tanítványom volt
bensőséges világ, akkor valahogyan korszetudja tartani. Amikor meghalt az Iván, akkor
valamikor, tanár úrnak hív még mindig, én
rűtlen volt.
meg főszerkesztő úrnak hívom. így sokkal
A klasszikus formákkal hogyan fér össze, hogy írásai- másért kellett rendbe tenni a lakást. Na, jókat kérdeznek maguk is! H á t persze, nála
könnyebb egyébként káromkodni, meg haraban szlenget használ, vagy alulstilizál?
kellett rendet csinálnom, rám hagyta az ingógudni valakire. Azt mondta, hogy szerinte ez
Erre inkább maguknak kellene válaszolni,
ságait, volt egy külön lakása is, mert pszichoaz olvasókat érdekelné és igaza volt. Hát jó
de mondok egy példát: ugyanazzal a klasszianalitikus volt és ott rendelt.
főszerkesztő. Nekem eszembe se jutott volna,
kus formával lehet latinul írni, és egy egészen
Mért éppen Shakespeare-t választotta az angol iroda-hogy valaha ajánlkozzak. Egyébként azóta
késői, Ázsiából származó, lassan civilizálódó
lomból, amit aztán elkezdett fordítani?
egy hasonló stílusú közgazdászt, Várhegyi
nyelven, a magyar nyelven is. Ez fényesen biÉvát is alkalmaztak. Én őt is ugyanolyan érMegbízásból. Egyáltalán nem választottam
zonyítja, hogy a versforma mennyi mindent
deklődéssel olvasom. Kicsit meg tudja maShakespeare-t. Igaz, én okoztam ezt valamieltűr. Ehhez képest, hogy én magyar nyelven
gyarázni, hogy jó-e nekünk az erős forint,
lyen értelemben, mert Shakespeare-t mindig
egy kicsit ide-oda stilizálok, az már egy jelenvagy nem jó. Amire az ember egyébként azt
nagyon szerettem, és írtam olyan verseket,
téktelen apróság. Ha Horatius feltámadna,
mondja, hogy olyan száraz, azt ő meg tudja
amelyekben célzás történt Oberonra, meg
égnek állna a haja, hogy barbár nyelven utátölteni tartalommal. Ö r ö m m e l jelentem,
Titániára, a Szentivánéji álomra, melyet különozzuk az ő metrumait. Ehhez képest az, ha
hogy az én sorozatom is nagy népszerűségnek
nösen kedvelek.. Ezeket a verseket Gothár
verseimbe beleírnék egy lófaszt, ez teljesen
mellékes.
Nincs ezáltal a műfajjal szemben provokáció?
Nádasdy Ádám - Bordás Sándor fotója
N e m . . . nem nevezném annak, inkább szeA
Fosszília
Ná
dasdy Á d á m részvételével szervezett estet április 10.-én a
Móra k o l l é g i u m b a n .
Az est u t á n a költővel G e r e n c s é r P é t e r
és W e i n e r Sennyey
T i b o r beszélgetett.
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retetteljes régiességnek nevezném. Mint ha
új lakásba költözik valaki és viszi magával a
régi bútorait, vagy néhányat abból.
Legutóbbi verseskötetével, a Rend, amit csinálok cíművel
valamiféle emlékművet kívánt állítani az élettársának?
Nem. Nem is így készült. Valóban, az ő
halála akkor következett be, és vannak olyan
versek benne, amelyek konkrétan arra utalnak, meg a bevezető szövegben megemlékezem róla. Nem. Énnekem akart emlékmű
lenni ez a kötet, én vagyok a főszereplő, csak
hát a halál az megtörtént és elfoglalta a gondolataimat.
A kötet címlapján két pár cipő szerepel. Mennyire fontosak az ilyen szimbólumok az Ön költészetében?
Én azt hiszem, hogy kevésbé, de éppen
Bordás úr mutatott rá a mai beszélgetésben,
hogy ezek ott vannak. Ezt örömmel hallottam, mert valahol én is így képzelem, hogy
ennek az egésznek van egy szervezettsége,
rendezett szintje. Ha például az emberek azt
mondják egy szövegre, hogy ez olyan, mint' h a ^ ^ Í W h s d y írta volna, akkor azt nyílván
a K ^ u p n d j á k , mert azt valamiről fel lehet
i p e r n i B l ényleg olyan, mintha azt monda-

örvend. Ezt azért is tartom fontosnak, mert
le lehetne hagyogatni, például ahelyett, hogy "ez
ijesztően lecsökkent a nyelvészet iránti érdeksért engem", soha senki nem mondja, hogy "ez
lődés. Az ájtatos, régimódi, kicsit papos, "már
sér engem". Na, most ugye milyen lustaság az,
megint ne ezt mondd" típusú nyelvészkedésamely nagyon éles határ mentén dönti el, hogy
hez ma már senkinek nincs kedve. A fiatalok
mit hagy el, és mit tart meg. Ezt bizony szabályettől elfordulnak. Észrevehető, hogy az egyenak hívják a nyelvészetben, az ,,-ért"-nek van „temeken, a magyar szakon (de ez nem ide tarér" változata, de azt már nem mondja senki, hogy
tozik, mindegy) teljesen aránytalan azoknak a
"a közét előtt találkoztunk". Ugye, milyen finom
fiataloknak a száma akik irodalomra specialiszabály? Olyan kifejezéseket használnak egyesek,
zálódnak, meg akik nyelvészetre. A nyelvéhogy van „megengedő nyelvész". De például miszet a hithű hagyományőrzőknek a vadásztelyen csillagász volna az, aki megengedné, hogy
rületévé vált. Ezt őszinte szakmai aggodaígy vagy úgy mozogjon az égitest? Milyen tudós
lommal nézem, mert ki lesz itt nyelvész ötven
az, aki bírálja az adatokat? Utoljára a koraújkorév múlva?
ban tettek hasonlókat, mondjuk hogy a higany
nem rendes anyag, mert az folyékony... Még minHa már a nyelvészetnél tartunk, folyt egy nagy vita a nyelvdig az a sokk él a nyelvművelőkben, a mai utóművelők között, hogy hová lesz a magyar nyelv, és a megnyilatkozások között olvasni lehetett a Tanár úr nevét is. védharcosokban, hogy nagyon sok elsőgenerációs
értelmiségi lépett színre az utóbbi 100-150 évMuszáj nekem arra tanítani a gyerekeket, hogy
ben, akik igazi, egyszerű parasztgyerekek voltak,
a nyelv nem függ attól, amire használjuk. Nincs
ki kellett művelni őket, és persze a magyar irodalolyan, hogy nyelvromlás, ez egyszerűen értelmetmat ezek lökték föl ilyen magas szintre. A másik,
lenség. Menjen be a könyvtárba, kérje ki az összes
hogy nagyon sokan voltak nem magyar anyanyelvészeti munkát Grimmig visszamenőleg. A
nyelvűek, akik a magyart választották, megtanyelvészet nem tud ilyenekről, hogy nyelvromlás.
nulták, és ehhez helyességi útmutatást igényelAz olasz vajon a latinnak egy romlott fajtája...?
tek. Sokan vagyunk elmagyarosodottak, kaparNyilván nem, ezek mind kulturális dolgok. Hijuk egy kicsit meg, hogy kinek-kinek a nagypahetetlen téveszméik vannak az embereknek a
páját még hogyan hívták. Ezért volt egy nemes
nyelvről. Azt hiszik például, hogy a „sörér indult
összeesküvés, hogy nyelvművelők állítsanak föl
a boltba" mondatban a "t"-t azért hagyják el az
egy magyar nyelvhelyességet, és kövesse mindenemberek, mert lusták és az egyszerűségre törekki azt. Ma már a „nyelvhelyesség" szó is fölösleges
szenek. Csakhogy ez nem így van, hiszen egyállenne, mert a magyar nyelv megerősödött,
talán nem igaz, hogy a szóvégi "t"-ket általában
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mondhatnám győzött. Amit ma az emberek
mondanak, az a nyelv.
Igen, nem lehet ennek egy olyan oka, hogy egyre kevesebben vagyunk? De hát például ott vannak a dánok.
Pontosan. Több mint tízmillió magyar van
— az, hogy mennyivel több, most mindegy is.
De sok nép összecsapná örömében a kezét,
ha ennyien lennének: a dánok, a szlovákok, a
svédek, a finnek, az észtek, a görögök. N a jó,
görögből van talán ennyi, de az se az az ihajtyuhaj nagy nyelv. Él még bennünk a Magna
Hungaria álom, hogy nagyhatalomnak kéne
lenni. Én csak nézek, amikor azt kérdezik,
hogy milyen érzés egy kis nyelv költőjének
lenni. Miért volna ez kis nyelv? Az torzít,
hogy a franciával, a némettel, az angollal hasonlítják össze a magyart. A beszélők számát
tekintve a világon a magyar a negyvenedik
helyen áll - ez nagyon jó.
Nemrég azt olvastam, hogy a magyar nyelv tökéletesen
alkalmas a költészetre, nagyon jó írni rajta.
Ez igaz. Nagyon jó írni rajta. Ez a nyelv
tényleg telitalálat. Olyan szépen lehet rímelni, ahogy a legtöbb nyelven nem lehet, vagy
csak gyermeteg játékként lehet, vagy csak
slágerszövegben, vagy ironikusan lehet. A
magyar nyelvben viszont kőkeményen él a rímelés. Hogy ez azért van, mert sokan vagyunk, vagy kevesen, azt nem tudom.
G. P - wst
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annak költők, akikről színek jutnak
len, tisztító, mégis bántó - "szagát". Ismeri a
"Nem tart rá igényt a virtualitás.
elsőre az eszembe. Janus Pannoniussötétzöldet, Csontváryt "az egyetlen járható
Hinnéd, jól megvan, míg gereblyéz, kapál,
ról korának színe: az arany. Balassiutat", és ennek bánatát, e bánatban is tud
gyümölcsfának gödröt, víznek árkot ás.
ról a sebéből kiömlő vér színe. Wathay Fekicsit ironikus maradni, néha ki tudja - mert
rencről a Dunántúl közönséges tájainak
ki is kell mindenkinek - kicsikét nevetni saNyugalmat a hold, a csillag se talál."
rejtélyes alkonyi szürkesége. Berzsenyiről
ját magát. Ám legnagyobb gyengéje egyben
Nikla téli hava. Apollinaire "vagy fehér,
érzékenységének mutatója, hogy nem ismeri
(Danyi Zoltán: Négy sor a kertészhez)
vagy feketé"-je, "köztes szín sosem"-ja. Lorca
a haragoszöldet, nem ismeri a dühöngő zseni
fekete bikája és Kassák pirosa fehér-fekete alaírásmódját, ne várja tőle senki, de ugyanakkor pon. Radnóti pásztori prizmájának dörrenésszehála tán pont ennek a gyengéjének - nem ismeri a
rűen összeolvadó színe. Pilinszky műtőlámpa fefiatal költők önkanonizáló nyálcsorgását sem, azaz
hérje. Petri szarbarna koporsója. Danyi Zoltán
nem divatos, nem ajánl, nem káromkodik (mégis fügét
nek színe zöld, helyesebben zöldek. A vilámutat), nem utánoz (mégsem felejt). Költő,
goszöld betűk verseskötetének címlapján,
aki egy-két verset elejt nekünk, hiszen könymelyek más színt hirdetve jósolják, hogy itt
vét Szegeden szinte sehol sem kapni, s mivel
az egész, költőstül, versestül, olvasóstul "ÁtÚjvidéken adták ki, képzelhetjük mennyire
csúszik kékbe". A Délvidék hamar kiégő rifogják másutt: Pécsett, Debrecenben, Győrkítózöldje, a Vajdaság, Bácska szomorúzöldben vagy Budapesten ismerni. Pedig ezt a líDanyi Zoltán
je, amiben vénasszonyok járkálnak "portárát érdemes volna. Eltekintve néhány - szár
bilis keresztbe" kapaszkodva. A kert, igen momra - túl gyöngéd verstől, e fiatal költőírásaimban immár megkerülhetetlennek tűtől első verseskötetbe nem várt mennyiségnő, de Zolinál természetesen és visszautasítben, minőségi líra árad. Helyesebben: csuhatatlanul jelenlévő - kert zöldje. E zöldben
rog, mint afféle apró patakocska a nem létepedig a kertész és a pásztor, miközben "botző alföldi hegy hűvös völgyében, míg tiszra dőlve reszket" mindkettő agóniája, afféle
tást, nagyobb folyamot vagy szikrázó tavat
mozdulatlansága, mint amilyen a szilárd tesnem ér. De, amint nincs és - amíg a debrecetek részecskéié. Agónia és mozdulatlanság,
ni cívisek fel nem építik - nem is lesz hegy
melyre a költő - ez esetben végre jogosan
ebben a pusztában, úgy Danyi Zoltán költéhasználható e szó - a költő - ízlelgetem ismét
szete is sajnos olvasatlan, néma, mégis úgy
e finom tabut, amely ott hevert a szekrény
érzem e némaságban is gerinces, tartja maalján a művészet és Karinthy ifjúkori (elfelejgát érzékenyen, ismeretlenül, szépen, hogy
tett) füzete mellett - és még egyszer: a költő
fügéjét majd megöntözze egy "száraz nyárvécsak vágyódik. Vágyódik a mozdulatlansággen". Csakhogy itt már átcsúsztunk a zöldra, de elmozdul, beremeg itt-ott. A kép néből kékbe.
ha homályos lesz, ami költészetben nem hátrány. Az egyetlen, amit úgy tűnik biztosan
(Danyi Zoltán: Átcsúszik kékbe /versek/: Forum,
ismer, az agónia. N e m Pilinszky agóniáját
Újvidék, 2003.)
V
Forum
(persze vannak metszetek), hanem a sajátját,

Átcsúszik kékbe

"valamint a klórszag, a klór" - félreérthetet-

Weiner Sennyey Tibor
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Elemzésem témájául a kommunikáció és a nyelvészet
olyan közös területét választottam, amellyel bár gyakran találkozunk, nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy a szlogeneknek, reklámszövegeknek
a kreatív szövegmegközelítés
körébe kellene tartozniuk. A
politikai jelszavakról, jelmondatokról lesz szó, melyeket sokan a mai napig nem reklámként fognak fel. E téves megközelítés következményeit pedig mindenki tapasztalhatta a
legutóbbi, 2002-es választások
kampányidőszakában. Sőt - a
korábbi gyakorlattól eltérően az új kormány megalakulása
után is.

írásomban politikai kérdéseket is érintek, megjegyzéseim
azonban tisztán nyelvészeti érdekűek. Egyetlen párttal sem
v d
o
szimpatizálok, nem célom
egyikőjük népszerűsítése sem,
kizárólag kampánytevékenysé* f >
£
gük főbb vonásainak bemutax u l
^
tására vállalkozom.
Ahhoz, hogy megértsük,
miként is működnek a politikai reklámok, legalább vázlatosan látnunk kell, hogyan jutottunk el az egymondatos
vagy háromszavas, leginkább
h a j
egy Persil-reklámra hasonlító
szavazatszerző háborúig.
^
m - l i
Az 1989 - 90-es változások
idejére az ország lakossága elX
U L
jutott arra a szintre, amikor
már nem érdekelte a párt és a
O
választások. Ennek következménye, hogy az újonnan alakult pártoknak valami újjal és
o
figyelemfelkeltővel kellett kirukkolniuk, ha azt akarták,
hogy az első valóban szabad
választásokon elmenjenek szavazni az emberek.
Gombamód szaporodtak
ugyan a pártok, ám közülük
csak kevesen tudtak igazán hatásos kommunikációval előrukkolni. Munkám a 2002-ig
a parlamentbe bejutott pártok
tevékenységére terjed ki; vegyük hát ezeket sorra.
A reklám már '90-ben is
függött az anyagi lehetőségektől. A kis pártoknak nem volt pénzük komolyabb
országos kampányra, tegyük hozzá, igazán jó ötleteik sem akadtak a voksok megszerzésére. A választási kampányok, vagy ha úgy tetszik, reklámok terén
a legnagyobb sikereket ebben az időszakban (is) a
Fidesz és az SZDSZ érte el. Az emberek többsége
abból az időből szinte csak az ő kampányfilmjeikre
emlékszik. A „Szabad élet, szabad madár" majd' két
cikluson át tartotta magát, míg a Fidesz Roxetteátdolgozása rövid ideig „dolgozott", ám annál eredményesebben. A „Hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre" szlogen mintázza a legtökéletesebben, mit
kellett nyújtania egy pártnak 1990-ben. A rövid,
frappáns, nem egyszer rímelő mondatok megragadják a figyelmet. Aláfestésnek kell valami fülbemászó, könnyen megjegyezhető dallam, és az emberek
'meg vannak győzve'. Régi reklámfogás ez, ám abbau az időben a kampányt sokan nem tekintették a
rc
' ( y ^ f P k műfajának, így könnyen befogadták a
y^^Mcapott mintát.
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A Fidesz sajátossága volt a nyugati zene bevonása, amellyel azt üzente: Szavazzatok ránk, és mi is a
Nyugathoz fogunk tartozni! A fogás tökéletesen bevált, a Fidesz bejutott a parlamentbe, igaz, ellenzék
lett belőle. Ez azonban tökéletes helyzet volt arra,
hogy az akkor egyetemista politikusok kitanulhassák a szakmát.
Az SZDSZ kampányának fontos eleme volt a
párt szimbólumának és értékeinek tudatosítása. A
„Szabad élet, szabad madár" mellé hatásos, képi világában változatos reklámfilm is társult, ma már
kissé MlFP-esnek ható magyarkodással, de mindenképpen a közösségi érzés kialakításának igényével.
A demokraták liberális értékeivel az értelmiségiek,
akiknek nagy része hosszú évek óta nem folytathatta munkáját, könnyen azonosultak. Ekkor alakult ki
az SZDSZ biztos szavazóbázisa, amit azonban azóta
sem tudott lényegesen növelni.
Az MDF más taktikát választott. Kampányuk
nagy részben jelöltjeikre épült, azok elismertségét,
közismertségét váltották szavazatokra. A választásokat megnyerték ugyan, de kampányuk minősége
messze elmaradt az előbb említett két pártétól. Az
MDF szerencséje az akkori közhangulat volt, amely
bárkit támogatott, aki nem baloldali.
Hosszú évekig állandó színfolt volt a hazai politikai palettán Torgyán József és az FKGP Kampányuk egészen a 2002-es totális vereségükig változatlan volt. Torgyán József leült a kamera elé, és elmondta, miért kell a kisgazda pártra szavazni. Pártja történelmi múltjából eredően a hagyományokat
helyezték mindinkább előtérbe. Háromszavas szlogenjük, az „Isten, Haza, Család" sok tekintetben a
közelmúlt pártkommunikációjának változásait idézi, jóllehet az FKGP nem volt képes élni ezzel az
előnnyel. Torgyán József és szakemberei jól ismerték
fel, hogy az emberek nem hosszú nyilatkozatokat
akarnak, hanem rövid, világos szavakat. Ezt az újítást ötvözték a hagyományok tiszteletének követelményével, ami sikeres volt ugyan vidéken, de a nagyobb városokban hatástalan maradt. Isten és a Haza sok városi számára jószerével már semmit nem
mondott, a családot pedig nem valamiféle érzelmi,
sokkal inkább egyfajta gazdasági szövetségként voltak kénytelenek értelmezni az emberek. A fontos
szavazóbázis azonban a kisgazdák számára mindig is
a vidék volt, így tehát erre koncentráltak.
Néhány évig az ország irányításában szerepet játszottak a Kereszténydemokraták is, ám tagjait, csoportjait idővel más pártok olvasztották magukba. A
politikai reklámok területén nem tudtak maradandót alkotni. Nem voltak képesek alkalmazkodni a
megváltozott 'piaci körülményekhez', programjukat nem tudták emészthető formában a választók
elé tárni, így azok nem is szavaztak rájuk.
1994-ben ismét nagy változások következtek. A
kormányzásban meggyengült, vezérét vesztett
MDF elbukott, a választásokat az SZDSZ és a régiúj MSZP nyerte. A folyamatosan erősödő Fidesznek
most lett volna először esélye megnyerni az ország
többségének bizalmát, de pechükre annyira már akkor is a jobboldalon álltak, hogy az MDF bukása
után nem sok esélyük maradt. Am az ismét lemaradt kisgazdákkal és a sebeit nyalogató, de a megújulásra mindig kész MDF-fel igazi kemény ellenzéket alakíthattak, és a kormány hibáiból építkezve
várhatták '98-at.
A pártreklámokat tekintve a közélet két részre
oszlott. Az SZDSZ tovább 'röptette szabad madarait', amelyek most végre a hatalom közelébe repítették őket. A szöveg és a kommunikáció mit sem változott. Megmaradt Torgyán József 'asztal mögé
ülős' kampánya is, amely azonban tartogatott számunkra egy apró érdekességet. A hatásos kommunikáció külső eszközeire, a pontosságra, a profizmusra olyannyira nem törekedtek, hogy a kampányfilm végén, amikor a kisgazdák első embere elmondta szövegét, egy pillanatig rajta maradt a kamera. Aki akarta, észrevehette azt a tekintetet, ami

jellemző mindenkire, aki a kamera előtt áll. „Most
mi van? Megy még a kamera? Pózoljak még?" ezek a kérdések látszottak az arcán. Ezzel az egy másodperccel a kisgazdák sokak szemében tönkre is
tették kampányukat.
A korábbi munka eredményeit, a dolgos hétköznapokat kommunikálta felénk az MDF is, igen kevés sikerrel. Akkoriban sokan nevettek Boross Péteren, a 'hóbaglyon', aki gúnynevéhez hűen pártja
kampányfrlmjében is virrasztott. A kamera a sötét
Parlament egyetlen világos szobájára közelít, ahol
Boross Péter irányítja az ország dolgait, munkaidőn
túl, s azt ígéri: mostantól aztán már tényleg minden
más lesz. Egész kampányuk hiteltelen volt, és hiányzott belőle a frappáns egy mondat.
Nem úgy a Fidesznél. A kommunikációra hagyományosan nagy figyelmet fordító párt '94-ben is tudott újítani. Programja nem sokat változott, ám
hangvétele annál többet. Egyrészről megmaradtak
a hatásos mondatok, rövid, tömör megfogalmazások, másrészről azonban beépítették a kampányukba az ötletességet és a humort. „Ha unod a banánt,
válaszd a narancsot!" Közmondást gyártottak egy
szleng kifejezésből, amellyel üzenhették, mi nem
politikusok vagyunk, hanem olyan emberek, akik jó
hellyé akarják tenni Magyarországot. Orbán Viktor,
Szájer József, Deutsch Tamás és a többi ismert arc
már-már tüntetően pulóverben, nyakkendő nélkül
mutatkozott mindenhol, ezzel is sugallva, hogy náluk nem a külsőségek számítanak. Hogy kampányuk nem érte el célját, lényegében két tényezőtől
függött. Az egyik a korábban már említett MDF-es
közelség volt, a másik pedig az MSZP
A szocialisták (látszólag) új gárdával, megtisztultan mondhatták az embereknek, hogy most már
mindent jól csinálnak majd. Látványosan barátkoztak a híresen szabadelvű SZDSZ-szel, ezzel is mutatva, ők már nem az MSZMP nem vaskalapos
kommunisták gyülekezete. Visszafogottan (főleg a
későbbi választásokhoz képest), de ráerőszakolták
magukat az emberekre. Mindenhol ott voltak, mindenütt nyilatkoztak, mindenkinek ajándékot osztogattak a rendezvényeiken. Ez a 'cukros bácsi' szerep
miniszterelnöki széket teremtett Horn Gyulának,
aki a 'lerohanós kampány' ellenére maga volt a nyugodt erő.
Nyelvi és kommunikációs szempontból tehát a
'94 -es választások már azzal a reménnyel kecsegtették a hozzáértőket, hogy a pártok nagy része
lassan megtanult kommunikálni az emberekkel.
A következő országgyűlési választások nagy
tanulsága volt, hogy nem szégyen tanulni a jobbtól.
Ez esetben a jobb a bal volt. A Fidesz a kisgazdákkal
és a megerősödött, alaposan megújult MDF-fel a
'lerohanós kampányt' választotta. Komoly marketingmunkával elérték, hogy mindig mindenki róluk
beszéljen. Bevezették a köztudatba a polgár szót,
mintha valami újat találtak volna ki. Az emberek
pedig, akik a politikai hirdetéseket is az átlagos reklámok szintjén kezelték, mindent elhittek. Már
ekkor előkerültek azok a nemzeti jelszavak,
hangzatos, okosan felépített mondatok, amelyek
hatására sokan érezték magukat polgáribbnak' a
másiknál. A mindig megújulni képes Fidesz marketingfogásai példaként szolgálhatnak minden párt
előtt. Ez azonban csak a '98-as kampányra érvényes,
a legutóbbi választásoknál már némiképp módosult
a szakmai megítélés.
A kisgazdák a polgári szövetség közösen elért sikereiben fürödtek, szlogenjeik, amelyek változatlanok maradtak, kevéssé voltak hatásosak, az 'asztal
mögé ülős' műsor egyre kevesebb embert csábított
az urnákhoz.
Sokat vitatott fordulat volt, hogy a választások
előtt pár hónappal az SZDSZ szembefordult koalíciós társával, visszatérve az évek óta hangoztatott
'mérleg nyelve' státusba. Ezt rosszul is kommunikálták a választók felé, sokan úgy gondolták, az
SZDSZ menekül a léket kapott hajóról. Valószínűbb

persze, hogy a szabad demokraták a korábbi
értékeikhez való visszatérést választották, ismét
előtérbe kerültek a madarak, a kampányfilmek is
meggyőző magabiztosságot sugalltak, ám mindezt
rossz időben, későn tették.
Magyarországon először a Fidesz és szövetségesei
ismerték fel, hogy a fiatalok szavazata is sokat
számíthat. Erre talán az SZDSZ-nek illett volna
előbb rájönnie.
Az 1998 - 2002-es ciklus voltaképpen egyetlen
négyéves kampány volt a Fidesz, az M D F és az
ellenzékbe szorult, de keményen jobboldali MIEP
részéről. (A kisgazdákról nem érdemes szót ejteni,
mert 2002-re gyakorlatilag megszűntek létezni.
2002-es kampányukról később még szó lesz.)
A Fidesz nagy találmánya volt, hogy a '98-as
választásokat nem a pártnak, hanem egyetlen, a
pártot egy személyben képviselni tudó embernek
kell megnyernie. Egy olyan embernek tehát, aki
magabiztos, jó megjelenésű és kitűnő szónoki
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képességekkel rendelkezik. Ebbe a szerepbe Orbán
Viktor tökéletesen beleillett. Kormányzásának négy
éve alatt, komoly kommunikációs szakértői gárdával a háta mögött pártjába olvasztotta a kisgazdák
nagy részét, feltétlen hívének tudhatta az MDF-et,
a kínos dolgok kimondására pedig ott volt a MIEP
Mint említettem, értelmezésemben a 2002-es
választások kampánya a Fidesz részéről 1998-ban
kezdődött. Szinte minden héten újabb jelszavakat
dobtak be a köztudatba. Elég csak a dakota-közmondásokra gondolnunk (Ha észreveszed, hogy
döglött lovon lovagolsz, szállj le róla.) meg a
Széchenyi terv, a Nemzeti Színház, a Millenáris park
körüli felhajtásra vagy éppen az Országimázs
központra, amelynek (egyébként sok tekintetben
valóban fontos) feladata volt az emberekből polgárokat, hazafiakat nevelni. A gond csupán az volt,
hogy aki nem akart annyira hazafi lenni, mint a
Fidesz és a polgári összefogás többi tagja, az rögtön
kommunistává, árulóvá vált. A kampány tökéletes
lett volna, és várhatóan a jobboldal elsöprő sikerét
hozza, ha nem követik el a kirekesztés hibáját.
Orbán Viktor és csapata nem számolt azzal, hogy ha
az ország egyik felét igaz magyarnak, jó
kereszténynek, izmosodó polgárnak nevezi, akkor az
ország másik fele (joggal) érzi majd úgy, hogy ő nem
igazi magyar.
Pedig tudják, hogy
azok,

következésképpen Orbán Viktor hazudik nekik.
Tehát rossz ember. Rossz ember pedig ne legyen
miniszterelnök.
Orbán Viktor úgy gondol(hat)ta, az a fél ország
elég lesz. 2002-re pártja olyannyira kiélezte az ellentétet a polgárok és a nem-polgárok között, hogy a
megszokottnál sokkal durvább kampányra került
sor.
A választások új színfoltja az internet volt. A
magukra valamit is adó pártok honlapot készítettek,
amelyen megmutattak magukról mindent (amit
akartak). Szövegtani szempontból különösen
érdekes, hogy a pártoknak az internet terjedésével
szembe kellett nézniük egy megváltozott k o m m u nikációszituációval. A világhálón visszajelzés is
érkezik, a pártok olvashatják az e-mail-eket,
szavazásokat
kezdeményezhetnek,
kisebb
közvélemény-kutatásba foghatnak. A Fidesz ezen a
téren is komolyan vette önmagát. Honlapjuk teljes,
az érdeklődő megtalálhatja a pártprogramot éppúgy, mint a híresebb képviselőjelöltek gyermekkori képeit. Jelzés értékű lehet, hogy a
Fidesz honlapján apró kapcsolódó link található az MDF-ére, ám az szinte teljesen üres,
aki nem figyel, az egyes írások végén könnyen
visszakerülhet a Fidesz oldalára.
Az elmúl tizenkét év politikai jelszavait
végignézve, érdekes folyamatot vehetünk
észre, amelyre legjobb példa a Fidesz.
Tulajdonképpen a Magyar Grammatika lapjait járják végig. Visszafelé. 1989 előtt még
nem volt világos elképzelésük arról, mit is
akarnak pontosan. Törekvéseiket szamizdatokban terjesztették, mondandójuk hordozója
a legnagyobb egység, a szöveg volt. A rendszerváltozás után a szöveg egy-két hatásos mondatra, megnyilatkozásra redukálódott, majd
következett '94, '98, amikor a mondatokat
hiányos mondatszerkezetek, szavak váltották
fel. 2002-re lett a Fidesznek a legtöbb mondanivalója, s erre a legalkalmasabbnak a (társadalmi) szimbólumok m u t a t k o z t a k . A
kokárda, Széchenyi neve, az EU, mind-mind
olyan jelek, amelyek tömött oldalaknál is jobban fejezik ki egy párt törekvéseit. Felmerül a
kérdés: Hová tud fejlődni ez a kommunikációs lánc? A választ talán csak a Fidesz pr-osai
tudják, hiszen ezen az úton mindenki mögöttük jár. Azt azonban nem szabad elfelejteni,
hogy a választásokat megnyerő M S Z P
közvetlenül a polgári szövetségek sarkában
jár. 2002-es kampányuk a Fidesz négy évvel
korábbi hadjáratát idézte, lényegesen szelídebb
hangon, ugyanakkora sikerrel. A szocialistákat
Medgyesy Péter képviselte. Rá építettek mindent.
O volt a nyugodt erő. Az ő hétköznapjait láttuk a
tévében, sugallva, hogy ő nem különbözik tőlünk.
Pártja megtalálta számára a legfontosabb három
szót is: Létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság.
Rövid, frappáns, profi. Fideszes. Azért a szövegtan
szempontjából akadtak hibák is. „Velünk az ország"
- hirdette a plakát a nyilvánvaló hazugságot, hiszen
biztos, hogy nem mindenki t á m o g a t j a őket.
Reklámmal foglakozó szakértők bizonyára meg
t u d n á k magyarázni, hogy ez nem is annyira
hazugság, mint inkább túlzás. De éppen a túlzása
miatt elkövet egy hibát. Egy kalap alá vesz mindenkit, azt is, aki nem akarja. Ez a tudat pedig felbőszítheti azokat, akik egyébként sem a baloldal
hívei, és esetleg bizonytalankodókat is a Fidesz felé
sodorhat. Honlapjuk azonban profi munka eredménye. Látványos, színes, de nem kihívó, és nagy
ellenfelükééhez hasonlóan dicséretesen teljes képet
ad a pártról.
A MIEP kampánya a Fideszének durva, primitívebb formája volt. „Aki magyar, velünk tart." És
aki nem tart velük? A M1ÉP is megtalálta a maga
három szavát: Visszavenni, megtartani, megszerezni! Egyértelmű üzenet. Igaz ugyan, hogy szem-

ben más pártok 'három szavával' a MIEP az élet és
a politika pusztán egyetlen területére koncentrál.
H o n l a p j u k r a nem sok energiát fordítottak.
Ismertető helyett inkább olyanra sikerült, mint egy
meghívó a Hit Gyülekezetébe. Mindenhol ajánlók,
kapcsolódó linkek, csak menjünk, és olvassunk, és
higgyünk.
2002-re a kisgazdák is megértették, hogy váltani
kell, bár ezt a lehető legminimálisabb módon hajtották végre. Maradt az 'asztal mellé ülős' szöveg,
csak Torgyán, ha lehet, még hátrább lapozott a már
említett Magyar Grammatikában. Hosszú perceken
át ecsetelte, hogy ötven évvel ezelőtt mi mindent
tett az F K G P H o n l a p j u k k a m p á n y u k többi
részéhez hűen egyszerű és ósdi. Csak azokra számít,
akik már ismerik a pártot. Persze itt is tekintélyes
helyet kap a megszokott Isten, Haza, Család és az új
jelszó: Csak azért is Kisgazda Párt. Ennek a mondatnak nincs semmi mondanivalója, nagyjából
annyit ér, mintha a Titanic kapitánya, meglátván a
jéghegyet, így szólna: Mindenki maradjon a hajón,
és jöjjenek mások is, mert „csak azért is" arra
megyünk. Ennek így nincs sok értelme.
A 2002-es év üdítő színfoltja volt az SZDSZ,
amely minden választás előtt elhatárolódik minden
vetélytársától, vállalja, hogy a mérleg nyelve lesz,
majd mindig a szocialisták mellett köt ki. Mostani
kampányuk nem volt más, mint kabaré. Hetente
jelentek meg az újabb humoros plakátok, képeslapok, mint a Lop-Stop és a többi frappáns szójáték,
amelyeknek azonban komoly üzentük volt a
választók számára. Hogy a Szörényi - Bródy páros
Gizelláját idézzem: Rendet kell tenni, rendnek kell
lenni nálunk. És a vájt fülűek arra is emlékezhettek,
hogy a rendcsinálás Koppány testének felnégyelésével kezdődött. Ez is világos üzenet. A nagy
szabaddemokrata kabaré tragikomikus része volt a
kampány komolyabb fele. A gondoskodó, mindenhez értő Kuncze Gábor, mint a nemzet ápolója, apja,
sportolója és még ki tudja mije. Az SZDSZ átvette
az egyszemélyes kampánymintát a nagyoktól, de
nem számolt azzal, hogy az SZDSZ túl sokszínű
ahhoz, hogy egy személlyel el lehessen adni. Az
SZDSZ slussz poénja volt honlapjuk kialakítása. A
maga nemében teljes anyag tetemes részét tették ki
a Fideszt és a kormányt kritizáló, letölthető és email-ben továbbküldhető képeslapok, a Hócipős
képek, bakik. J ó volt nevetni rajtuk, de csak ezért
nem szavazott rájuk senki.
A választások érdekes színfoltja a Centrum Párt
lett, amely pár hónap alatt előbukkanva, felnőve sok
emberrel el tudta hitetni, hogy az erre a szerepre
alkalmatlan SZDSZ helyett valóban tud a mérleg
nyelve lenni. Kampányuk részben egyetlen személyre, Kupa Mihályra, részben pedig a mögötte álló
értelmiségiekre épült. Honlapjuk, programjuk, jelszavaik nem voltak teljesen kidolgozottak, céljuk
inkább az alternatíva felmutatása, mint a
komolyabb helyezés elérése lehetett, és feladatukat
végre is hajtották.
Összegzésképpen megállapítható, hogy pártjaink nagy része - szövegtani s z e m p o n t b ó l
legalábbis - utolérte Európát. Örvendetes, hogy
az utóbbi időben főképp O r b á n Viktor, később
Medgyesy Péter is kínosan ügyel rá, hogy tisztán
és szépen beszélje nyelvünket. A pártok kampánycéljaik megjelenítéséhez egyre n a g y o b b teret
hódíthatnak meg az sms-től kezdve az internetig.
A kommunikáció és nyelvészet értői számára ezek
az új csatornák számos érdekes, elemzésre érdemes
jelenséggel szolgálhatnak. Az is igaz azonban,
hogy mindezek az egyre hatékonyabb és direkt e b b kommunikációs csatornák sokakban közönyt
vagy éppen egykedvűséget válthatna
ka és a közélet irányában. Az i l y j
helyzetekre m o n d j á k a pesszimisjP
Minden jóban van valami rossz.
Csík Gergely
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H i r i o Vargas Llosa, p e r u i író a közelI múltban Budapestre látogatott,
H m i n t az idei könyvhét díszvendége.
Ú j könyvét, az É d e n k e r t a s a r k o n túl c í m ű
regényt m u t a t t a b e egy beszélgetés keretéb e n , melynek során Kepes A n d r á s kérdései
m e n t é n régebbi nagyhírű (és n e m kevésbé
r e m e k ) műveiről is szó esett. Az interjút
nagy érdeklődéssel f o g a d t a a hazai k ö z ö n ség, mi is. í m e , ezt é r d e k l ő d t ü k össze:
K. A. első kérdése a szerző irodalmi gyökereire vonatkozott. Vargas LJosa válaszában elmondta, hogy már gyerekkorában is
^ ^
foglalkoztatta az irodalom, főleg a csodás, fantasztikus világokat bemutató regények. ElCU
ső olvasmányai között szerepelt Kari May, Alexandre Dumas, Jules Verne, Victor H u g ó
^ ^
stb. Az olvasás során elsősor^ ^
ban a szórakozás, a boldogság
X ^
érzését kereste, s ez a mai na^ ^
pig jellemző rá, s ezt tartja
szem előtt írás közben is. Ifjúkorában legkedveltebb szerzői
idegen nyelvűek voltak, nagy
hatást gyakoroltak rá a francia
u^ ^i
egzisztencialisták, Sartre, CaU
a
M-U

Ni
X ^
^ f )

mus, valamint az amerikai „elveszett nemzedék" írói, Hemingway és Faulkner (olyan
szerzők, kiket a Perui Kommunista Párt dekadens íróknak nyilvánított). Latin-amerikai identitása és küldetés tudata utazásainak, és a külföldi
kultúrákkal, irodalmakkal való megismerkedésének kezdetétől datálható. 1958-ban utazott első ízben az Egyesült Államokba, ahol mexikói és argentin szerzők művein keresztül az irodalom új formai kísérléteivel találkozott, saját bevallása szerint azonban a latinamerikai irodalmat csak Európából nézve ismerte fel s érezte
magáénak. „Alihoz, hogy valaki dél-amerikai legyen, párizsi
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levegőt kell beszívnia" - úgymond. Jellemző generációjára,
hogy az európai élmény meghatározó életükben. Párizsban
számos latin-amerikai szerző
fordult meg, mint például
Julio Cortázar, J o r g e Luis
Borges, Octavio Paz, Gábriel
Garda Marquez. Llosa magát
elfranciásodott peruinak tartja,
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nie kellett a francia irodalom légkörét, így fedezhették fel Latin-Amerika lélegzetét.
A legenda úgy tartja, Marquez ugyanabban a
párizsi hotelban lakott, melyben később Llosa is.
Valójában csupán jótevőjük, a panziótulajdonos,
Madame Lacroix volt közös, aki mindkettőjüknek ingyen manzárdszobát biztosított „extrákkal": a többi lakótól eltérően főzhettek is lakrészükben. Mint később kiderült, a hölgyet nem
irodalmi érdeklődése, a hírességek iránti tisztelete vezérelte, hisz az ajándékba kapott könyvek
sem váltottak ki belőle kirobbanó lelkesedést
(nem úgy a fess szerző u r a k . . . - a szerk.J.
Marquezzel viszonyuk azóta is jó, bár voltak
• u s o k . A kérdésre, hogy mi volt a
• a / t válaszolta, hogy ezt az iroI d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B r e bízza...

K. A. kérdése ezek után Vargas Llosa lakóhelyére, életkörülményeire vonatkozott, s a válaszból kiderült, Llosa és családja jelenleg spanyol és
perui kettős állampolgár, de valójában Madrid
London és Lima között élnek. Sokat utazik,
egyedüli stabil pont az életében munkája, mely
mindenhova hűségesen elkíséri.
K. A. magyar irodalmi kapcsolatai iránt érdeklődött a következőkben. A szerző nagyon
meg van elégedve műveinek magyar fordításaival, hisz már az első műtől, az 1953-ban lefordított A város és a kutyák című regénytől kezdve
azonos koncepció alapján készülnek a hazai átdolgozások, s így a regények magyar nyelven is
képesek közvetíteni az életmű egységességét.
Egy magyarországi folyóiratban, a Ligetben levelezéseit rendszeresen publikálta, csakúgy,
mint más országok lapjaiban.
„Hogyan ír?" - hangzott el K. A. szájából a
várva várt mondat, s érkezett a kiábrándító felelet: „Mint egy hivatalnok, hétfőtől szombatig,
reggeltől délutánig." A reggeli órák kreativitása
délutánra elenyészik, s a megfáradt szerző a
könyvtárban múlatja tovább a napot.
A szó ezek után politikai szerepvállalására terelődött. 1990-ben köztársasági elnöknek jelöltette magát, ám saját bevallása szerint sosem
akart hivatásos politikus lenni (?). Ami a közügyekben való szereplését illeti, ő csupán a morális normákért való kiállás foglalkoztatja.
Pénzhez fűződő viszonyát a mai napig értetlenül szemléli, hisz mindmáig meglepetten tapasztalja, hogy meg tud élni könyveiből, úgy érzi, nagy szerencséje van.
K. A. egy súlyos betegségről, a „nobelitisről"
érdeklődött, mely azokat a jeles művészeket támadja meg, akik a Nobel-díj közelébe kerülnek.
Idén Kertész Imre kapta meg a kitüntetést,
melyre Vargas Llosát is jelölték, így joggal aggódott érte K. A. A félelem hiábavalónak bizonyult. Bár Llosának fiatal korában sokat jelentettek a kitüntetések, mára nem ez jelenti számára az igazi elismerést. Az igazi jutalom saját
munkája, nem a külső köszönet. Intim megelégedéssel tölti el, mikor érzéseit, indulatait látja
kirobbanni a szövegben, amikor az addig ködös
elképzelés, hónapok munkája után elkezd önállóan élni. A díj pedig szolgaságba is dönthet
(nobelitis), mert az ismeretlenség szabadságot
jelent. De persze szívesen fogad bármit, a sikerre senki sem allergiás.
Végre regényeire terelődött a szó. Míg a Négy
óra a catedralban című regényben még bonyolult időkezelési technikát alkalmazott, addig
újabb írásait az egyszerűség jellemzi. Ez a tudatos leépítés nem az olvasótábor növelését szolgálta, mint ahogy azt K. A. gondolta. Korábban
úgy vélte, a sötétség szinonimája a mélységnek,
s csak azáltal válik átadhatóvá egy világlátás
komplexitása. A világosságon keresztül nehezebb megragadni a mélységet, manapság mégis
inkább erre a nehezebb feladatra vállalkozik.
Az erotika és a humor Llosa műveinek igen
fontos kellékei. Kezdeti művein még Sartre hatása érezhető, akinek - ahogyan azt Llosa ma
látja - egyetlen, ám végzetes hibája, hogy egy
árva mosoly sincs műveiben, nem fogékony a
humorra. Llosa témái azonban nem működnek
a felszabadult humor nélkül. Hasonlóan fontos
az erotika jelenléte, melyet az élet egyik alappillérének tekint. Egyetemi évei során XVIII. századi erotikus irodalmat olvasott, s nagy kedvelője volt e műfajnak, mely mára sajnos banálissá,
pornóvá alacsonyodott. A Szeretem a mostohámat ceremonikus erotikus jeleneteit a festészet
élményével teljesíti ki.
Ahogyan a művészet különböző ágait elegyíti
egymással, úgy a magas és populáris kultúra

Mario Vargas Llosa

szintjeit is összeköti a Júlia néni és a tollnok cím ű regényében. Llosa valóban dolgozott egy limai rádiónál, ahol megismerkedett egy profi rádiósorozat-íróval. Egy idő után összekeveredtek
a sorozatok szereplői, s átvándoroltak egyik történetből a másikba. A hallgatók felháborodottan
telefonáltak be, s kérték a helyesbítést. Llosának
megtetszett ez a történet, így született meg
évekkel később Pedro Camacho és az elszabadult
sorozatszereplők regénye. A könyv egyik epizódjában saját életéből is merít, ám a mű mégsem
nevezhető önéletrajzi jellegűnek, mert a valóság
és a fikció szabályrendszerét összeegyeztethetetlennek tartja.
Végül az új regényéről (Édenkert a sarkon túl)
esett szó, melynek hazai megjelenése világpremiernek tekinthető, hisz egyszerre jelent meg spanyolul és magyarul.(l) A könyv két életutat ütköztet egymással: Flóra egy női aktivista, aki a
nők jogaiért küzd a feminizmus előfutáraként, s
a nők egyenjogúságának utópiáját kergeti. Unokája, Paul Gauguin, a festő szintén utópista, de
ő egy olyan ideális társadalmat képzel el, ahol a
gyönyörök és a szépség a legnagyobb érték.
Mindketten egy paradicsomi állapotot keresnek,
ám különböző módon.
Az éden keresését Llosa a politikában, a társadalmi életben lehetetlennek, sőt, veszélyesnek
tartja. Szerinte az utópiagyártás mindig katasztrófához vezetett, mint az inkvizíció, a fasizmus,
vagy a kommunizmus. Az éden keresését azonban nem lehet feladni, de magunknak, magunkban kell kutatni utána. A paradicsom helye magunkban és az irodalomban található, de sosem
a társadalomban.
„Milyen lesz az öreg Vargas Llosa?" — kérdezte K. A. „Nem fogok aktokat festeni, mint Picasso. Különben sem tudja az ember, mikor kezd
el öregedni. Tollal a kezemben akarok meghalni."
A beszélgetés után teljes eufóriában támolyogtunk ki az idő közben igen fülledtté vált teremből. A Llosát megrohamozó autogramvadászok (naná, hogy mi is) elég időt hagytak
Demszky Gábornak, aki épp egy díjat készült
átadni a szerzőnek, hogy a folyosón megtanulja
helyesen kiejteni a Mario Vargas Llosa nevet. Reméljük, sikerült neki.

Fürth Eszter - Serbán Brigitta
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ontosan öt láb és négy hüvelyk magas,
azaz alacsony. Feje tojásfbrmájú, haja
gyér, ám meglepően sötét, amit egy
öblítőszernek köszönhet, mely azonban- ezt
nyomatékosan hangsúlyozni kell- nem festék.(REVIVIT- Nem festék!).Szeme zöld, főleg ha a tulajdonosa jó nyomon jár. Igazi
ékessége a bajusza, a gyanúsan fekete,
viaszkolt, suvickolt, pompás arcdísz. Kicsit
töri az angolt, és néha francia kifejezések keverednek szavai közé. Szűk, tükörfényes lakkcipőt hord, öltözéke mindig kifogástalan, habár pocakrészen kicsit kidudorodik.
Hercule Poirot külsejével A titokzatos
styles-i esetben ismerkedhetünk meg először.
Megjelenése furcsa ugyan, mégsem ez a legkülönösebb Agatha Christie belga nyomozójának esetében.
A krimi királynője sokat gondolkodott rajta milyen is legyen a detektívje. Úgy hitte
nem tudná felülmúlni Sherlock Holmes-t,
ezért valami teljesen újat alkotott, olyat, ami
ellentéte a megnyerő külsejű Doyle-i regényhősnek. Azt szerette volna, hogy ne legyen

túl fiatal, nyugalmazott rendőrtisztet akart.
Ha figyelembe vesszük, hogy Poirot 1914ben ment nyugdíjba, (Agatha legalábbis ezt
állította) akkor az első regény idejére már túl
volt a hetvenen, a Függöny idejére pedig elmúlt száz. Agatha elismerte ezt az apró elvi
hibáját, de akkoriban még maga sem sejtette, hogy a kis belga detektív ekkora sikert
arat majd. Őszintén megvallotta, hogy nem
igazán kedvelte Poirot személyét, és szinte
elégtételt érzett, amikor 1975-ben „megölhette" a Függönyben.
Már maga a név eredete is elgondolkodtató, Hercule Poirot. „Valami impozáns nevet
kell adjak neki."- gondolta Christie. A

Hercule a görög mitológiában szereplő Herkules nevéből származik. Érdekes összevetni a
Herkulesről alkotott képünket Poirot-éval.
Van ebben a névválasztásban némi irónia.
Megkreálni egy alacsony, alakoskodó, de
eszes emberkét és a Herkules nevet adni hozzá — érdekes humorra vall. Ebből is érezhető
miképp is viszonyult az írónő hőséhez. Még a
regényeiben is viccelődik ezzel:
„ - H a jól értem, arra céloz, hogy én fizikailag nem hasonlítok Herkulesre?
Dr. Burton először tetőtől talpig megnézte
Hercule Poirot-t, a kis termetű, ápolt férfin
csíkos szürke nadrág volt, kifogástalan fekete
zakó, nyakán elegáns csokornyakkendő, majd
tekintete alulról vándorolt fölfelé a lakkcipőjétől egészen a tojásdad fejéig és a felső ajkát
díszítő roppant nagy bajuszig.
-Hát őszintén szólva- mondta dr. BurtonNem hasonlít rá!"
A Poirot vezetéknévre pedig talán egy újsághirdetésben akadt rá Agatha, később már
maga sem tudta honnan is jött igazából az ötlet.
Poirot lakásáról több regényben is olvashatunk, például a Herkules munkái-ban:
„HERCULE POIROT lakása , bútorzatát
tekintve alapvetően modern volt. Csillogott a
krómtól. Karosszékei, bár kényelmesen voltak kárpitozva, szögletesek voltak és ridegnek tűntek."
Vagy az ABC gyilkosságokban: „ London
egyik modern, teljes ellátást nyújtó garzonházában akadtam rá...csakis az épület szigorúan mértani külleme és arányai miatt választotta ezt a hajlékot" -mondja ezt segédje
Hastings. Hát igen, a belga detektív rendmániás. Mindene a szimmetria. Agatha nem
hagyja ki, ahol lehet gúnyolódik is ezen:
„ Azt mondtam, szerintem kissé túlteng
rajta a négyszögletes idom, és megkérdeztem, vajon ebben az ultramodern csodában
azt is elérték-e már, hogy négyszögletes tojást
tojjanak a tyúkok?"
Tulajdonképpen minden ismerőse tudja róla...: „Szenvedélye a rend...addig nem nyugszik, amíg helyre nem állítja a világrendet.
„Rend" és „rendszer" az értelme."
...és elámulnak rajta mindannyiszor: „ Sorra felemelte mindegyik levelet, gondosan
szemügyre vette, papírvágó késével precízen
felvágta...és mindezt az automata pontosságával, olyannyira hogy a ritmus legcsekélyebb változása felkeltette az ember fi-

gyelmét." Módszeressége az étkezésére is jellemző. Igazi ínyenc és szereti az étkezés szertartásait. Minden reggel csokoládét iszik és
lágytojást eszik hozzá. Ettől soha, semmi
pénzért nem térne el.
Belga származása miatt sok francia kifejezés keveredik szavai közé. Legkedveltebb szófordulata a „ Mon ami" és a „ Mon Dieu!".
Érdekes azonban megfigyelni, hogy az idő
múlásával csökken ezek száma.
Nyomozási technikája lenyűgöző, ő a pszichológia és a logika mestere. Mindehhez a
szürke agysejtecskéit használja: „ Az igazi
munka itt bent folyik, a kis szürke sejtekbenbarátom. Sose feledkezzél meg ezekről a kis
szürke sejtekről!" Es nemcsak a hűséges
Hastings, hanem mi sem feledkezünk meg
róluk, hiszen ők azok, amik megoldják a
megoldhatatlant: „ Hercule Poirot-nak saját
módszerei vannak. Rend és módszeresség, és
a „szürkeállománya". A kis sejtecskék azok,
amelyek végül eljuttatnak a végső jelenethez,
amely mindig az összes szereplő jelenlétében
zajlik, amikor is Poirot elmondja mire jutott
és megvádolja a bűnöst. Ehhez sokszor csel is
járul, ha nincs bizonyíték, de mindez nem jelent gondot a mi éles eszű detektívünknek.
Csodálatos ez a végső fejezet, amely logikusan egymásba kapcsolodo
gondolatok során jut el végül
egyetlen névhez. A kisebb titkokat Poirot diszkréten kezeli, csak a történet szempontjából lényegesekre tér ki. Ki/(N
nevetjük Poirot önbizalmát,
VJ •
amivel az eseményeket kezeli,
f ix
mégis valahol mi is elhisszük,
**
hogy mindentudó.
Poirot fedhetetlen, a történetek során csak egyetlen afférja akad egy tolvajnővel,
5 0
Rossakoff orosz grófnővel,
X
akit úriember módjára hagy
elszökni, habár biztosan tudja, hogy ő a tettes. Ebben is
S>
van némi provokáció az írónő
részéről, bemutatja, hogy
(D
még Poirot sem tökéletes, neki is van gyenge pontja.
Agatha Christie hőse számC N
talan
filmes
feldolgozást
megért. Az egyik legkiemelkedőbb Peter Ustinov alakítá<4
sa a Halál a Níluson-ban. És
talán még ennél is találóbb
Poirot Dávid Suchet, aki a
Christie -sorozatnak köszönheti világhírét és számos elismerését.
Nem lehet véletlen, hogy
Agatna 60 b u n u g y ^ r e g e n y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
közül 32 —nek, 147 bűnügyi novellájából pedig 69-nek Poirot a főhőse, és az sem, hogy
Suchet még 2001-ben is Poirot szerepében
tündökölt, több mint 15 év után. Hogy hozhatott a piperkőc detektív egy vagyont
Agatha számára? Ezt a rejtélyt mindenkinek
magának kell megoldania. És ne felejtsék el
használni a kis szürke sejtjeiket!

m
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Felhasznált irodalom:
1. Charles Osborne: The Life and Crimes of
Agatha Christie (Collins, London 1982)
2. Osvát Katalin: A krimi királynője (Pallas,
1988)
3. Internet
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Merencsér Péter legutóbbi, Bölcsőben
Hmcgjelent cikkében (Aki csak látszik,
H e h e Guevara és a kultusz. Bölcső, 2003,
április) úgy járt, mint Lisztes Krisztián fiatalabb
korában, amikor a Fradiban még nem tanult
meg passzolni, s az ellenfél tizenhatosánál mindig t ú l c s e l e z t e m a g á u ^ ^
^
m
A cikk, melyben a szerző a
Guevara kultusz kialakulását
NI
elemzi, nyilvánvalóan provokációs
u l
szándékkal íródott. „Ha van már
Gorbachow- vagy Putyin-vods j j
k.ink, a Hitler-szalonna, a Sophia
k—
Loren szemüveg (...) mintájára
u l
miért ne lehetne Che Guevaracsokink
is?" - hangzik a kérdés, vim-u
tán felül jogosan. Aki Guevara pót lóban rohangál, a legritkább esetOC
ben van tisztában azzal, hogy kinek az arcmását viseli a mellkasán.
Beleképzeli mindazt, amiben hisz,
vagy csak azt hiszi, hogy hisz, s az
egykori Che személyisége és tettei
már igazából nem is számítanak. A
NI
piacgazdasági automatizmusok révén Che neve reklámhordozóvá
OC
vált, s e mechanizmus működéséhez készségesen asszisztálnak az arvo
_ j
gentin orvos halála óta felnőtt kéthárom nemzedék lázadói is. Meg
u l
vagytok szívatva, a róla kialakított
If)
kép köszönő viszonyban sincs Che
o
személyével, a kultusz immár önmagát erősíti, szükség sincs az eredetire, sőt még zavar is - fejtegeti a
n szerző nagy felkészültséggel, irigylésre méltó tudományos apparátussal. Ez már önmagában elég egy
kiadós provokációhoz, kavics a pocsolyába, s máris ugranak széjjel az
ezredforduló hősiesen lázadó hippijei, mert besározódik a mama által
c c
- j
mosott Che-pólójuk.

o

o
o

8
3

u l

Am Gerencsér Péternek ez sajnos nem tűnt elégnek. Nemcsak
gólt akart lőni, hanem szép gólt.
u>
Meg akarván mutatni, milyen az
u l
igazi Che Guevara, elfelejtette,
| hogy az előbb még arról beszél: az
igazi Che-kép szinte már megismerhetetlen, a jelölő végképp eltávolodott a jelölttől, s önálló
életre kelve építi ki saját magát. A szerző mégis
megkísérli kialakítani saját Che-képét, ami dicsérendő szándék. Jó, ha törekszünk saját világnézetünk és értékrendszerünk oszlopcsarnokának erősítésére. Csak az a baj, hogy amíg ostorozza a másodlagos, éppen ezért szükségképpen
torzult információkból élő lightos lázadóinkat,
önmaga szintén ezekből a másodlagos forrásokból kénytelen dolgozni oszlopcsarnok-aláfalazás
közben - s lám, nem véletlen az eredmény: a
kultusz Che-képének ellentéte, pontosabban a
kultusz Che-képe negatív előjellel. Csakhogy Gerencsér Che-képe abszolút értékben ugyanaz, mint a pólóképmás.
Pusztán a provokációs szándéktól •
vezérelve meg próbálja cáfolni a
kultusz alaptéziseit, azt várva,
hogy ezzel aztán végső csapást mér minden álforradalmárra, anyuci lázadójára. I
Közben nem veszi észre,
hogy a cáfolat maga is lét- |
rehoz egy Che-képet, a
szerző pedig ezáltal egy
platformra kerül az általa is
említett amerikai mítoszrombolókkal. Ezzel pedig
nem tesz mást, minthogy
K j t i a Che-kul|zítva a vitát
^ p e melletti érT Rákészül a bomx

bagóira, s akkora lyukat rúg, hogy észre sem veszi, miképpen huppan fenékre.

Tükörképek
El kéne kerülnünk egy kétségkívül alig észrevehető csapdát, és nem kellene megvédenünk
Che-t, de azért összegeznünk kell e tükörkép
elemeit. Gerencsér szerint nem is vizsgáljuk, kicsoda Che valójában - később őtőle tudjuk meg,
hogy kicsoda. Össze is szorul a gyomrunk. Che
Guevara egy géppisztollyal rohangáló „forradalmár" (az idézőjel Gerencsér Péteré), akinek a kubai gazdaságot sikerült úgy tönkretennie, hogy
az a csőd szélére került. Cseppet sem humanista,
vagy pacifista, sokkal inkább szerencselovag,
akinek kiválósága pusztán állítólagos, élete a
hőskultusz jegyében íródott, no meg a „nem élhetek forradalom nélkül" felfogáséban. Lenin
elvtárs legjobb tanítványa, gépfegyverekkel tesz
arról, hogy a permanens forradalom polgáriból
szocialistává fejlődjön. Bolíviában, ahol meghalt,
eleve elrontotta, hiszen Barrientos népszerű elnök volt, a nép nem akart forradalmat.
Ha provokálunk, akkor - mint minden mást
- tegyük azt pontosan és kikezdhetetlenül. A
kubai gazdaság tönkretételéhez hozzátartozik,
hogy 1945 és 1959 között mintegy 700 millió
dollárnyi profitot termeltek a kubai amerikai tulajdonú cégek, s csupán 150 milliónyit hagytak
Kubában. 1949 és 1959 között körülbelül 1 milliárd dollárnyi hiány keletkezett az ország kereskedelmi mérlegében. A kubai forradalom győzelme után nem sokkal az Egyesült Államok befagyasztotta a Kubával való kereskedelmet, s a
vele kereskedő államokat is arra kérte, ne vásároljanak a karib-tengeri állam stratégiai exporttermékéből, a cukorból. Lévén, hogy az USA-ba
irányult a batistai Kuba exportjának 80 százaléka, a szigetország gazdaságának tönkretételéhez
nagyban járult hozzá az USA is (amellett, hogy
a szovjet blokk függésébe hajtotta az eredetileg
odatartozni nem akaró kubai vezetést). Che szervezte meg a „Tiendas de Puebló"-t, a népboltok
hálózatát, amely az egész lakosságnak (az addig
éhezőknek is) elérhetővé tette az alapvető élelmiszer cikkeket. Lenin helyett sokkal inkább Marx
munkássága határozta meg gondolkodását, akinek műveit szorgalmasan olvasgatta. A szerencselovag kifejezés sem szerencsés, hiszen Che éppen a fanatizmusa miatt nem fogadott el pluszjuttatásokat a kubai államtól. Bolíviában éppenséggel a harci cselekmények alatt növekedett a
Che és harcostársai iránti rokonszenv a bányászkörzetekben - csakhogy Guevaráék ekkor már
el voltak vágva a külvilágtól, s nem tudták gyakorolni a kubai forradalom idején olyannyira hatásos média-hadviselést.
S közben nem olvasunk a cikkben arról, hogy
egy argentinból hogyan lesz éppen a kubai forradalom egyik vezetője, s aztán mit keres éppen
Bolíviában a hősi halál önsorsromboló lehető-

ségén túl (vö. „Egyetlen mesztic fajt alkotunk,
mely Mexikótól a Magellán-szorosig jelentős etnikai hasonlóságokat mutat", „Egyesült Amerikánk" - idézetek Che egyik korai naplójából,
1949-1953 közötti időszakból). Nem olvasunk
arról, hogy miképpen illeszkedik a latin-amerikaiak vallásos-szentimentális kultúrájába az ottani (a nyugat-európai és angolszász kultúrkörtől eltérő) Che-kuitusz. Kapunk viszont vicsorgást, összeszorított fogak közül az ajakra csorduló nyálat, fenyegető morgást, a „hová harapjak,
hogy jobban fájjon" attitűdjét, elvégre az igazság
énnálam van, most közreadom, nesztek, ki mit
kezd az igazi Che-képpel, magával a mégiscsak
megismerhető jelölttel, magával Guevarával.

Fénytörés
Pedig vannak problémák tömkelegével a
mindmáig alakulófélben lévő Che-képpel. Minden nemzedék a maga céljait látta bele az önálló
életre kelt jelölőbe, s mindeközben régebben és
ma is csak kevesen kérdeznek rá néhány zavaró
momentumra (sajnos, Gerencsér Péter sem). A
születésétől a proletariátusért küzdő kommunista Che Guevara vajon mennyiben kommunista,
valamint mikortól (születvén igen jómódú családba, nemesi, sőt főúri ősökkel)? Che már Mexikótól Castro legbizalmasabb harcostársa, de
akkor miért csak Havanna elfoglalása előtt nem
sokkal kap olyan rangot, amely helyet biztosít
neki a legszűkebb haditanácsba? Che a kubai
forradalmát, mégis az első idők Sierra Maestra
vidéki gerillaháborújában még kubai történelem- és földrajzkönyvet olvas (lásd fentebb). Che
hősies magatartású, de vajon miben gyökerezik
ez a hősiesség? A halálvágy, a szent ügyért való
önfeláldozás már korai naplóiban is előforduló,
visszatérő elem, jakobinus fanatizmus (itt azért
egy pont Gerencsér Péternek, aki szerint Che
megragadt a thermidor kora előtt a forradalom
erőszakos korszakában. Tegyük hozzá, hogy
alighanem a forradalom szokott átlépni a thermidor korába, nem pedig a forradalom csinálói —
azok csak kiszóratnak, mint a konkoly, meg Che
Guevara). Az argentin orvos Gerillaháború című
kötete a latin-amerikai gerillák kézikönyvévé
vált - e művet a kubai tapasztalatai szerint írta,
s a forradalmi élcsapat, valamint a gyújtópontelmélet (vidéken elkezdeni a forradalmat kis csapattal, a többi megy magától, terjed tovább a
felkelés lángja) révén javasolta megvívni a latinamerikai országok forradalmát. Saját életén (és
halálán) keresztül bizonyosodtak be e tézis hibái.
E művével határozta meg a térség gerillacsoportjainak harcászati elképzeléseit, nem kevés kárt
okozva (emberéletekben is) a gerillamozgalomnak, amelynek későbbi hullámai át is formálják
ezeket a elképzeléseket.
Van tehát gond elég Che Guevarával, meg a
képével. Mégis, azt gondolom, hogy a kultusz
évtizedeiben lehetetlen egy objektívabb képet
kialakítani Guevaráról. Mert példának okáért
mit kezdjünk az antihumanista, militarista, szerencselovag, géppisztolyos Che-antikultusz'
szemszögéből az ilyen Che Guevara sorokkal: „Még nem kapott kellő hangsúlyt
{Kubában - Sz. A.] az ember tudatos,
egyéni és kollektív részvétele az irányítás
és a termelés minden mechanizmusában. (...) Az emberi gondolkodás ekkor kezd megszabadulni attól a ténytől, hogy állati szükségleteinek kielégítésére dolgozni kell. Kezd önmagára
ismerni saját alkotásában, és a létrehozott tárgyon, az elvégzett munkán keresztül tudatára ébted saját emberi
nagyságának." (Che Guevara: A szocializmus és az ember Kubában. 1965.)
Szalontai Attila
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ten át szinte üres volt a nézőtér a filmvetítéakkor az az, hiszen egyetseken. Holott Budapesten és más városokban
len pillanatra sem fordul
is az újravetítések, illetve a válogatott műsomeg az olvasó fejében, mi
rok állandóan telt házakat vonzanak, csak épvan a női szereplővel,
pen itt, a Mediawave Fesztiválon nem, és
Lizzyvel. Végig csak a kaemiatt könynyen jut az ember olyan követpitány szemszögéből látkeztetésre, hogy már senkit sem érdekelnek a
juk a világot, soha nem
filmek.
helyezzük bele magunkat
73
a nő helyzetébe, nem is isHogyan lehetne a helyzeten javítani?
merjük az ő helyzetét, a
Borzasztóan kényes feladat egy fesztivál
gondolatait, mindvégig
hangulatát megteremteni. Láttam már jó pá<D
megfejhetetlen természeti
rat, ami túlnőtt saját magán. A Sundance
- <
jelenségként áll a férfi
Fesztivál annak idején szintén amatőr filmes
előtt - és így rajta kereszfesztiválként indult, és mostanra már teljesen
5 - n
tül előttünk is.
átláthatatlanná vált. Róbert Redford, amikor
Mikor kezdődik el A feleségem
Milyennek találja a Mediawave tavaly itt járt Magyarországon elmondta,
cf»
történetének forgatása?
hogy kiszállt a Sundance-ből, mert azt vette
Fesztivált?
észre, hogy semmi sem valósul már meg az
n
Olyan ez, mint egy teráÚgy alakult, hogy előteredeti, valamikori szándékaiból. Magyarul
pia. Több napon át arra
te még egy másik filmet,
annyira sikeres volt a fesztivál, hogy ezzel
vagy kényszerítve, hogy
egy sci-fit fogok készíteni,
meggyilkolta saját magát. Úgy gondolom,
hagyjad amint különböző
a Szelíd interface-t...
itt, a Mediawaven is erősíteni kellene a filmedolgokat öntenek a fejedre
Ebben lesz majd valamilyen szeken, mert felvetődik az emberben a kérdés:
- olykor válogatás nélkül,
repe a szegedi Móra Kollégium
vannak filmek, de minek? És ez kihat arra is,
mint például az OFFon,
csillárjának?
hogy igazán izgalmas, forró dolgokat már
ahol nincs előzsűrizés. MinMegvan még az az esznem is jut eszükbe az embereknek ide nevezdenképpen izgalmasabbméletlen csillár? - Enyedi
ni.
nak tartom egy rossz minőIldikó arca felderül válaségű nagy fesztiválnál,
Az idei Mediawave témája a NO. Hogy látja, lehetszunkra, de nem árulja el
<N
amire azért bőven akad
mire is kell pontosan a
egyáltalán külön női és férfi filmekről beszélni?
O
példa. Vannak
dolgok
lámpa a sci-fiben.
Nem hiszem, hogy így működnének a dolazonban, amire itt a
A Szelíd interfaceben egy lány
gok. Persze vannak férfi filmrendezők, akik
Mediawaven is oda kell fiszámítógépes játéka segítségével
iszonyúan el vannak foglalva férfi mivoltukgyelni, lévén, hogy ez egy
visszamegy az időben, és 1939kal, benne élnek saját férfi mitológiájukban,
vegyes fesztivál, amiben ott
ben, a Manhattan-terv idejéés ők lehet, hogy ilyen filmet is készítenek.
s >
a film mellett a zene, a
ben, a terven dolgozó tudósok köVagy például ott a western, ami alapvetően a
tánc, a képzőművészet is.
zött találja magát. Miért éppen
férfiak belügyének tekinthető, de ezeken kíIszonyúan nehéz megtalálezt az időt és eseményt választotvül még millió és millió ember dolgozik úgy
1>X
ni az egyensúlyt ezek köta ki, hogy oda vigyen vissza egy
egy filmen, vagy néz úgy egy filmet, hogy
zött a műfajok között,
mai fiatalt?
nem a nemiség kérdése a központi gondolata,
hogy egyik se szorítsa a
hanem azok a nemtől független, az egész viEz a sci-fi egy olyan
háttérbe a másikat, hanem
lágot érintő dolgok, amik a film kapcsán
filmtípus
sémájára fog
inkább egymást támogaseszébe jutnak. Ha van egy szociálisan érzéépülni, amelyben veszélysák.
keny, jó dokumentumfilm, akkor teljesen
ben van a világ, és miközben fogy az idő, a
nagy hatalmak tehetetlenek, ekkor azonban
Tapasztalt itt, a Mediwaven idén mindegy, hogy azt nő csinálta-e, teljesen
mindegy, hogy nők vagy férfiak nézik-e. Felfelbukkan egy kisember, akire a világ megarra utaló jeleket, hogy a zene
mentésének feladata hárul. Neki először is fel
mondjuk elnyomná a filmeket? hozhatnám példának Füst Milán A feleségem
története című regényét is, amiből talán
kell ismernie ezt a helyzetet, és vállalnia a szeBe kell valljam, rossz érnemsokára filmet készítünk Máthé Tiborral.
repét. Az a magyarokból álló tudóscsoport
zés volt látni, hogy az utolHa van végletesen férfi központú könyv,
pedig, akik '39-ben Amerikában dolgoztak
só nap kivételével egy héhasonló szituációba kerültek. Fennállt ugyanis az a veszély, amit egyetlen politikus sem
mért fel, hogy mi történik, ha a németek egyszer csak előállnak az atombombával. Ezek a
magyar tudósok azontúl, hogy főleg elméleti
kutatók voltak, emigránsnak számítottak
Amerikában, méghozzá egy olyan országból
jöttek, ami akkor ellenséges volt. Megfigyelés
alatt tartották őket, Szilárd Leót kétszer
majdnem internálták, ugyanakkor egy olyan
tudással rendelkeztek, ami talán megoldhatott volna mindent, vagyis eldönthette volna
a háború kimenetelét. 1939-ben, amikor komoly tudóstársaik még azon töprengtek,
hogy hogyan tudna a maghasadással annyi
energia képződni, ami elég lenne a robbanáshoz Szilárd Leónak már három éve megvolt a
láncreakció képlete, csak nem árulta el. Lelkiismereti okokból hallgatott. Nagyon sok párhuzama van a mával ennek a kornak, ha például Amerika szerepvállalását nézzük. El lehet gondolkozni ezeken a párhuzamokon, és
a miérteken, de annyit el kell árulnom, ez inkább egyfajta szórakoztató film l e s H

nyedi Ildikót, akinek nevét Az én
X X . századommal ismerhette meg
mind a hazai, mind a külföldi szakma és közönség, és aki aztán a Bűvös vadásszal, a Tamás és Julival, a Simon mágussal, a „Történelem az arcképeken"-nel
véste és vési be magát folyamatosan a
filmszeretők agyába, mostanában legink á b b filmes, amatőr filmes fesztiválokon
t ű n i k fel. L a p u n k két m u n k a t á r s a ,
Aponyi Noémi és Weiner Sennyey Tibor,
az idei Mediwave Fesztiválon beszélgetett
vele, a zsűri elnökével, az amatőr filmes
fesztiválokról és legújabb filmterveiről.
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Apponyi Némi és Weiner Strafjty Tib\
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gy gimis nyár + Rábapatona + Bilibáncs
+ tábor + film + fotó + zene + megszállottság + az ártatlan szemlélődés elvesztése + józan ész elvesztése + amatőr filmes sorsra
adni egy életem, egy halálom = Mediawave. H a
pedig Mediawave, akkor egyszer fesztivál is.
Majd másodszor is. És az idén harmadszor is nekem. Nekik tizenharmadszor. J ó volt, mint
mindig, bár ezúttal sem hibátlan.
Filmek esetében ez esztendőben - tavallyal ellentétben - a mennyiség és minőség dilemmájában inkább a minőség javára dőlt a mérleg. Viszont videó-dokumentum és kisjátékfilm kategóriában akadt egy-egy alkotás, melyek hogy
nogy kerültek be, nem fért a fejembe. Műhiba.
De nem ezek voltak a jellemzőek. Alig jöttem ki
vetítésről.
A legerősebb alkotások most is a dokumentum-, a kísérleti- és az animációs filmek közül
kerültek ki. D o k u m e n t u m kapcsán feltétlenül
meg kell említeni az oroszokat. A fesztivál fődíjasa is közülük került ki. Marat Magambetow:
Dorogi - Roads c. filmje elsősorban a kiváló operatőri munkáért érdemelte ki ezt az elismerést.
De az egész közép-kelet-európai mezőny büszke
lehet a teljesítményére. Sőt, még a magyarok is.
J y látni, hogy ez a szinte mar halottnak hitt filmezési mód él és
virul. És még jobb látni a különféle alkotások számtalan stílusú
valóságszemléletet,
melyek
mindegyike hiteles képet ad, és
o
szerencsére teljesen távol marad
O c
a Fókusz, Aktív, Spektrum típusú szenzáció-hajhászásától. A jui
goszláv Petar Laloviae Dungu l
Beatlesjében az örök emberi mítosz, Sziszifosz története szövődik bele egy ganéjtúró bogárka
sorsába csodalatos szuper-közelikben.
Vladimír
Popov:
Klondikea c. darabja erősen manipulálja, illetve helyesebb és
pontosabb kifejezés, nogy dramatizálja a valóságot, mégis teljesen hiteles a mű. Ugyanezt a
hitelességet
homlokegyenest
más eszközökkel éri el a lengyel
u l
Marcel Lozinski. A 8 9 m m (rom
Europe szigorúan kimért, klaszszikusan harmonikus beállítású
képekből, zajokból, zörejekből
épített munka.
Ha a kiemelkedő animációs
• O
filmeket kéne felsorolnom, akár
egyenesen másolhatnék a programfüzetből. Az oroszok itt is remekeltek, különösen a Pilot stúdió, ahol ahogy megszokhattuk
fffltik,fers,tündérien aranyos mesebeli figurák szórakoztatták a
mozinézőket ironikus, felnőtt mesékben. Jesse
Rosenweetnek a The Stone of Follyval túlszárnyalnia Phil Mulloy morbid és szatirikus alkotásait. A kategória diját végül Kijo Yamamura vitte el MT. Head c. rajzfilmjével.
Mike Hoolboom: Imitations of life kísérleti
filmje esszé film, idő, valóság hármasáról. Arról,
hogy a mozgókép mennyiben imitálja az életet
és az élet mennyiben imitálja a mozgóképet.
Képkorszakunk minden kérdése benne van arról
a viszonyról, ami köztünk és (film)kép közt létezik az első mozielőadástól napjainkig. Páratlan
szépségű archív, amatőr, dokumentum és saját
felvételekből mesterien vágott film a filmről.
Ahogy ezen a fesztiválon megszokhattuk, sok
jó produkciót - filmet, táncot, koncertet, kiállítást, előadást - láthattunk, de az igazi élmény, az
a bizonyos produkció, az sajnos elmaradt.
Mintna a rendezőkön eluralkodott volna a
megszokás hatalma. Mintha minden csak a rutin miatt ment volna, a gyakorlottságból, és híján volt bármiféle lendületnek.
De rutin ide, rutin oda, egy ordenáré hibát sikerült elkövetni. Méghozzá a díjkiosztón, ami a
intjának számíthatott volna),
lek az ötlete volt Gryllus Dorka,
ceremónia celebráJója, de azt
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még kevésbé, hogy miféle
megfontolásból javasolta.
Mert a kisasszony lehet,
hogy szép meg aranyos,
fiatal és nagyon nő, így
megfelel az idei fesztivál
központi témájának, a nő,
képviseletére. Ám nemhogy köze nem volt a
Mediawave-hez, még csak
halvány lila gőze se lehetett arról, hogy mi a csoda
az, s eszik-e vagy isszák.
De ha már így állt a helyzet, valaki - mondjuk a
beajánlóia - szólhatott
volna neki, hogy ez nem a
V i v a d . A fiatal hölgy vihorászott, mint valami
eszement csitri, össze-viszsza beszélt s folyton hadonászott a papírjaival. Egy ponton ő is rájött,
hogy ezt nem egészen így kéne, de akkor meg
zavarában bénázott folyamatosan. Az esemény
színvonalát tovább rontotta a botrányosan rossz
technikai közreműködés. Szegény alkotók filmjeinek részleteiből jobb esetben valami sötét
szemcséket láttunk, rossz esetben semmit se.
Egyébként sem kísérleti, sem zene és táncfilm,
sem kisebbségi, sem ifjúsági kategóriában nem
osztottak díjat.
Díjkiosztó baki 2. Ez nem a szervezők hibája,
hanem Győr városának polgármesteré. Bűbájos
viselkedésével csak fokozta az amúgy is kínos
hangulatot. Először indiszkrét modon, nagy
hanggal közölte, hogy a város által felajánlott díj,
az nem csak az a szobrocska, amit mi látunk, hanem még egy szép fehér boríték 1000 Euróval
kibélelve. Hülye. Mindenki tudja hogy egy fesztiválon nem csak a szobrocska a díj, de ami azon
túl van nem illendő a nagyközönség orrára kötni. Másodszor büszkén és vigyorogva elújságolta,
hogy a Zsinagógát felújítják, de mivel a munkálatok legalább két évig tartanak majd, a fesztiválnak jövőre lehet más nelyet kell keresnie, amit ő
nagyon fog sajnálni, ha valóban így lesz.
Á viselkedéssel egyéb problémák is akadtak a
fesztiválon - látogatók részéről. Kedd este egy
nyolctagú csapat kéregetett cigarettát, s aki viszszautasította őket, azt igyekezetek kihozni a sodrából. A biztonságiak úgy vélték, nem szükséges
a közbeavatkozás. Szombaton egy másik társaság
köpködte a nőket. A biztonságiák ezúttal is úgy
vélték, nem szükséges a közbeavatkozás.
Méginkább negatív meglepetésként ért az a
fajta tiszteletlenség, amit egy alkotó munkáival
szemben tanúsítottak, sok kárt okozva ezzel készítőjüknek. Búzás Mihály jó néhány napot s éjszakát dolgozott egyhuzamban egy meglehetősen szokatlan kiállítási anyaggal. Mivel a fesztivál főszereplőinek a nőket tették meg, úgy gondolta, megtiszteli őket egy számukra készített
pajzán fotókiállítással. Mediawave-s és feszti-
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Cigányzenekar zenél az udvari sátorban
válszervező férfiakról készített aktparódiákat. A
századelős stílusú, barnított és utószínezett képein festett, giccs háttér előtt középkorú szép
nagy pocakú urak álltak idétlen pózokban, ovis
attribútumokkal - pöttyös labda, plüss maci egy szál pöcsben. Mindezt pedig a női mosdóban
bocsátotta közszemlére. Rekeszizom elleni izgatás, és nyolc napon túl múló nevetés. A képek
igényes kivitelezésűek voltak, a barnítás és utószínezés precíz, hosszadalmas munkát igényelt,
mert analóg fotó, előhívás, kézzel festés eredményei. Újra előállításuk pár napos munka. Nyilván ezt azok nem gondolták végig, akik leszedvén őket tükörről, wc ajtóról, a retiküljükbe préselve elmasíroztak a kiállítási darabokkal. Egy jó
szándékú tolvaj otthagyta helyette egyik saját
készítésű fotóját. N e m tudom, mit szólnának
ahhoz a Louvre-ban, ha én szépen betrappolnék,
retikülömbe raknám a Mona Lisát, kitenném a
helyébe valamelyik szabadidős rajzom, és távoznék. N o jó, a női mosdó nem a Louvre, és a képek egyike se volt a Mona Lisa, de akkor is. Valakinek az alkotását eltulajdonítani vagy
bepofátlankodni más kiállításába felettébb neveletlen dolog.
Míg erre az esetre azt mondhatjuk, egy sajátos tetszésnyilvánítás elszenvedője volt az alkotó,
a következőben ezzel már aligha szépíthetjük a
helyzetet. A megkárosított szintén Búzás Misi.
A majálison a Komáromi Erőd kazamatáiba élő
panoptikumot tervezett. Ezúttal is a mi megtiszteltetésünkre „A nő szerepe a világtörténelemben a bojtos úszójú haltól napjainkig" címmel.
Mindez csak terv maradt, mert barbár majálislátogatók az előkészítéstől az előadásig terjedő
pár órás intervallumban megrongálták, megszaggatták, ellopták a díszleteket.
Á korábbi évekhez képest, a koncertek mellett, hangsúlyosabb szerepet kapott a tánc. Sajnos azonban nem ügyeltek az egységesen jó
színvonalra. Először tapasztaltam, nogy az előadások
közt
is megjelenik
a
lilázás:
Pozwakovsky, Crissements D'Elless, Lesya Starr
Company. Utóbbit azért is fájlaltam, mert a The
N y m p h a Project c. előadást megelőző, ízelítőként bemutatott, kidolgozott és szép Hét fátyol
tánc többet ígért egy túlspirázott ugri-bugrinál
projektoros vetítéssel a háttérben.
Ázért nem voltunk híján tisztességes táncnak
és zenének. Kitett magáért a jakutfoldi sámánzenekar, csak bírtuk volna orral az áldozati üstben füstölgő bikaszarukat. Bata Rita és Gyergye
Krisztián Zsigervirág produkciója ritkán látott
táncszínház. Kema Jamal, Gutbuckett, W i m
Mertens... Nincs elég hely.
A fesztivál továbbra is „méltó régi, nagy híréhez". Előnyösebb számára, a tavalyihoz képest,
kevesebb program, mert feldolgozhatóbb. Csak
kicsit jobban kéne figyelni, hogy ne csúszhassék
be a lilázás, nem ellazulni, hogy ne fulladjon kudarcba a díjátadás. És nem engedni a megszokás
hatalmának, a rutinnak, mert akkor tán újra előkerül az a most oly nagyon hiányzott lendület,
ami eddig ezt a fesztivált mindig megmozgatta.
Gazsi Zsuzsa

DANYI ZOLTÁN VERSEI
Magától értetődő, logikus hullámok.
Valamint a klórszag, a klór szaga.
Az első karcsapásoknál még hideg.
Es mélykék: majdnem nyugtalanítóan.
(Mint a versek Brodszkij könyvében!)
Biztos tempó, kimért mozdulatok.
Faltól falig
és vissza
és újra.
Ötvenöt perc. Százhúsz miatyánk.
Mégis: mintha egy helyben topogna.

VASÁRNAPI ANCÚG
Ha megtörik is a nadrág éle,
fehér ingéhez, melyet húz:
belefér a dac, a szégyen a mellébeszélés nem;
ahhoz túl bő az öltöny.

FLYING MUSICIANS
hogyan is lehetne elbeszélni
(mert versbe tördelve nem) ahogy
egy boingben a karfát szorongatja
bácskai szerémségi vénasszonyok
kapaszkodnak így a portábilis keresztbe
rosszul szigetelt (sziszegő) ablakok mögött
kaktusz és ibolya társaságában
mozdul a fagy az égen és földön
hogyan is lehetne megszólítani vákuumban
kvart és kvint akkordokat a bőgőn

LABYRINTH
„Nincs rózsás

labyrinth..."

N e feledjük a kavicsokat.
Fontos a fagy, szintúgy a reggel.
A megunt köd, még az is sokat.
Annak, aki mindent mérlegel.
Megindulunk megint. Egy versnyi
rövid séta. N e m árt, ha gyalog.
Ma ki legyen? Talán Berzsenyi.
Drapp levelek, deres fű ragyog.
Vén tölgyek közt, viharkabátban.
Egy agyonjárt, elnyűtt ösvényen.
Itt vagyunk hát, frissen, hibátlan.
Osztozunk a lelki köszvényen.

FÜGÉT MUTAT
húzok most épp vizet a vödörbe
száraz nyárvégen fügémet megöntözöm
locsolom a repedést a rögöt körbe
orromban jó illat levelek szaga
az jár jól ki a lengedező szél híve
mosolyog az igazság két deci borban
szememben a lemenő nap íve
görbe nyomok hevernek a langyos porban

I

I Supplement üzem, középen nagy, üres,
I . lebetonozott tér, ezt két oldalról hatalmas, négy emelet magasságban tornyosuló,
első ránézésre szemkápráztatóan kaotikus
vas- és acélhalmaz veszi körül, hatalmas tartályok, c s a t t o g ó felvonók, zörömbölő
rédlerek: maga az üzem. Elviselhetetlen zaj
és por. Harmadik oldalon a kimérőüzem bejárata, mellette fal, ajtókkal, efölött egy óriási üvegablak, melyen át a műszakvezető
vagy a helyettese az egész üzemet szemmel
tudja tartani, innen vezérli számítógépen
keresztül a takarmánykomponensek bemérését, és innen nyomja
az orifonba üvöltött
utasításokat az üzem
különböző pontjain
dolgozóknak. A negyedik oldalon meg
magának a gyár épüf^S
letének a fala, az abla•jJT
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kokon odakövesedett
mocsok, melyeken át
alig jön be valami
fény. Neonlámpák is
vannak, de azokat is
úgy belepte a mind e n h a t ó por, hogy
alig pislákolnak. Lent
az üres betonplaccot
néhány rongyos, ta-

karmányportól bűzlő
uniformisba bújt, fehér pormaszkot viselő
munkás söprögeti némán. Épp nincs sernek
mi dolguk, és a főnöki utasítás szerint
•Vi
olyankor automatiku-f
san seprűt kell ragadni, mert itt söprögetni
^^^^^^^^^^^^t-gyfolytában
van
mit", itt folyamatosan ülepszik a por, és percek, jobb esetben órák alatt rakódik le anynyi, mint egy kísértetkastélyban száz év
alatt. N é h a targoncák száguldanak keresztül, a kimérőüzemből a készáruraktár felé
vagy vissza, széttapossák a már összesöpört
porkupacokat, amit aztán a söprögető melósok gépiesen újra egy csomóba húznak
|2
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A főnök irodájával szemben, az üres
• placc túloldalán, a földszinten, az üzem
legalján egy üvegfalú helységben vannak a
szedők. Itt van az ún. "csecs", amire a szedő,
miután beledobta a címkét, felteszi a zsákot,
az megszorítja, a mérleg beleméri a tápot —
jelen esetben borjú indító komplett granulált táp, 4 0 kg. — ezután leejti a teli zsákot
a szalagra. A szedőnek ennyi a dolga: zsák
széle felhajt, címke beledob, ezután zsákot
"csecs"-re fel, ütemesen, kb. másodpercenként ismétlődik a mozdulat, és ezt csinálja
egész nap, kivéve, amikor iksz okból nem
jön fentről az anyag. A szalag ezután beviszi
a zsákot egy varrógépbe, itt egy másik dolgozónak az a dolga, hogy a zsákot úgy igazítsa, hogy a varrógép faszául összevarrja, ne
túl lent és ne is túl fent, és lehetőleg ne is
gyűrje összevissza, mert akkor órákig lehet
műteni a zsákot a varrógépből, valamint
odatenni egy címkét, hogy a gép azt is odavarrja a zsákhoz. Ja, és minden keverésből
— egy keverés negyven zsák, 1600 kg —
vennie kell egy maréknyi mintát, vannak kis
erre a célra, abba kell tenni,
i kell egy címkét. Erről lehet
ani a keverést. Ezeket a zacs-

kókat a meós gyűjti be, és majd elemzi a tartalmukat. A varrás után a zsákot a szalag kiviszi az üvegfalú helységből, egy nyíláson
keresztül, ami ezért van hagyva és éppen
egy zsák fér ki rajta. A szalag végén ott áll
két dolgozó, ők rakják a zsákokat össze egy
raklapon egy meghatározott szisztéma szerint. Egy raklapra húsz zsák megy, és ha
megvan, egy targonca felkapja, és elszáguld
vele a készáruraktárba.
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Fölöttük, a második szinten van a gra. nuláló gép. A másik gépsoron nincs,
így azon csak dercés takarmányokat lehet
előállítani. A granuláló gép három hengerből áll, ami egy jó egy méter átmérőjű vasgyűrű, az ún. matrica belsejében forog őrült
sebességgel és fülsiketítő sivítással. Ide szóródik a dercés anyag, amit a hengerek kipréselnek a matrica lyukain keresztül, és a forróság meg a nyomás hatására a dercés
anyagból kemény rudacskák lesznek. A granuláló kezelője, a préses, most éppen ideges,
mert állandóan elapad a préselnivaló anyag,
és olyankor mindig újra kell állítgatni a
szerkentyűt. Tessék. Megint elapadt. A préses a mérleghez megy, négykézlábra ereszkedik, és a mérleg aljából kivezető cső mellett
leiivölt a szedőknek: "Feri! Vibrátorozzatok
mán, az istenit!, mert én megbolondulok itt
fenn!"
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" N y o m d meg azt a szart", mondja oda. lent a varró. A szedő gyerek feje mellett
a plafonról lóg egy vascső, annak a végén
egy csengőgomb. A gyerek megnyomja, mire valahol messze, az üzem egyéb dübörgései közt is jól kivehetően felharsan egy tartályvibrátor üvöltése. "Az lesz a legjobb, ha
nyomod folyamatosan", mondja Feri.
A második szinten, a malom felé eső ré• szen van ez a tartály, amiből az automatika most épp a kettes gépsor keverőjébe
húz zabdarát. Ez a tartály nem hatalmas álló henger, mint a tartályok legtöbbje, hanem hosszú, élére fektetett háromszög alapú
hasáb, melynek az alsó élén végig ott forog
az üzem egyik legnagyobb csigarédlere, és
innen kiindulva a kettes és az egyes gépsor
keverőjét is útba ejti. A zabdara nehezen
kezelhető
anyag, mindig feltapad. Egy tagbaszakadt, marcona
öreg van oda beosztva, a dolga: gumikalapáccsal ütniverni a tartály oldalát, meg a rédler oldalát, hogy a megakadt anyag újra elinduljon.
Aztán
egyszer
csak, kb. a sokezredik
ütés után a gumikalapács feje lerepül, ám a kalapácsnyelet markoló kezet viszi a lendület,
minek következtében az öreg lényegében ököllel belebasz egy hatalmasat a tartály oldalába. Az öreg felüvölt
fájdalmában, aztán
csak dúl-fúl, rázó-

gatja fájó kezét, szidja a kurva anyját az
egész hülye technikának, aztán kijön a szint
széléig, és leordít: "Saaanyiü" Sanyi, egy fiatal gyerek épp savóport önt lent. A savóport
felvonó viszi fel a harmadik szintig, ez az
E W C egyik fontos összetevője. Az E W C
(Early Weaning Chow) egy malactáp, melynek különlegessége, hogy már pár napos korában fogyaszthatja a jószág. A gyerek tetőtől talpig tiszta fehér ragacs, meg a felvonó
körül is minden, még a seprű m e g a lapát is,
ami oda van támasztva. Sanyi meghallja a
kiáltást, kijön a középső placcra, és felnéz:
"Mondja, Mátyás bátyám!" Közben a homályból hirtelen előlép egy alak, pormaszk
és védőszemüveg van rajta, és tetőtől talpig
vastagon zöld por lepi, vagyis tökéletesen
felismerhetetlen, a kezében m e g egy
vasspájszer, és Sanyit figyeli, mit beszél az
öreggel. "Sanyi!", üvölt le az öreg. "Menjél,
szóljál be Feriéknek, hogy ne rázassák a tartályt, mert én most belemászok! Szart ér így
ez az egész, most mán még a kalapács feje is
lerepült!", m u t a t j a a kalapács nyelét. "Mit
ne rázassanak?", kiabál vissza a gyerek. Az
öreg ingerülten kalimpál egyet: "Mindegy!
Csak m o n d d meg nekik, hogy ne rázassák a
tartályt, azt majd ők tudják!" "De ki az a
Feri?" D e az öreg már visszament. A porlepte szemüveges alak gyorsan beejti a
vasspájszert a beöntőnyíláson, majd felszívódik. Sanyi mindebből nem vesz észre semmit, még egy másodpercig nézeget fölfelé az
öreg után, aztán csak vállat von, és visszatér
a munkájához. " N a ha majd az öreg elmondja értelmesen, hogy mit akar, akkor
majd szólok annak a Ferinek. Mit t u d o m én,
ki az a Feri." Sok mindent nem tud még itt
ez a gyerek, újonc még.
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. A supplement üzemből a malomba is át
lehet jutni — a malomüzemnek igazából
a túloldalon, a premix üzem felől van a bejárata — rédlerek alatt, zsírtartályok között
bújkálva. Ez a rejtett bejárat úgy néz ki,
mintha valamikor egy robbanás tépte volna
ki a fal egy darabját. A supplement üzem
összes dolgozója mindazonáltal, ha valami
dolga van a malomban, mindig itt megy át,
kivéve a korpulensebbjeit, akik nem bírják

magukat átpréselni a tartályok között. Egy
nyitott, állati zsiradékkal teli akna mellett is
el kell slisszolni, aki a malomüzembe ezen a
rövidebb úton akar kijutni: ettől viszont az
újonc dolgozóknak általában inába száll a bátorsága, az aknába ugyanis elég könnyű beleesni, mivel körülötte is vastagon zsíros
minden, a zsír tetején meg por, vagyis nem is
látszik, hogy az ott valójában tiszta zsír, viszont nagyon könnyű rajta elcsúszni, miközben az ember a tartályok között hajladozik.
A dolgozók egyébként egyöntetűen állítják,
hogy ebbe az aknába nem szabad belenézni,
mert aki belenéz, az egészen biztosan beleesik, mert ez az akna, melyben ott kavarog
lustán a világ legocsmányabb, legundorítóbb, leggyomorforgatóbb anyaga, néha felszínre dobva egy-egy reszkető, de kipukkadni nem bíró buborékot, melyek sokszor mindenféle beazonosíthatatlan eredetű rohadó
cafatot is magukkal cipelnek az ismeretlen
mélységből, hát ez olyan látvány, olyan érzés,
mint amikor az ember álmában zuhan egy
végtelen térben, és tériszonya az őrületjg fokozódik, és ha még ráadásul abba is belegondol, márpedig belegondol, hogy ezzel a dögletesen bugyogó takonnyal eggyéválni valószínűleg a legszörnyűbb halál, amit csak el
lehet képzelni, akkor egészen biztosan kiszáll
az erő a tagjaiból, és az akna mágikus ereje
magába szippantja — persze a régi dolgozók
már megszokták az akna jelenlétét, és nincsen ezzel semmi probléma sem. A mintha
robbantott bejárat mögött zöld köd, amin
gyenge neonfény próbál áthatolni. Belépve
ebbe a zöld ködbe egy beöntőnyílás előtt lázasan ténykedő emberi alak körvonalai bontakoznak ki. A figura lucernalisztet önt, amit
csigarédler visz át a supplement üzembe. A
beöntőnyílás magasan van, még ez a hosszú,
vékony figura is csak úgy éri el a peremét,
hogy két raklapon áll. A fülsiketítőén zörömbölő gép kiveri a lucernaliszt egy részét, és ez
a finom por alkotja a zöld ködöt. A figura is
teljesen zöld, szakadt ruháját, arcát, haját,
pormaszkját, védőszemüvegét, mindenét ellepi. A lucernaliszt papírzsákokban van feltornyozva a beöntőnyílás mellett, és a figura
olyan lázas sebességgel kapkodja le, hasítja
szét a zsákokat egy késsel, önti ki tartalmukat és dobálja a zsákokat egy külön e célra
kialakított helyre, mintha nem is az anyag
célba juttatása érdekelné, hanem hogy minél
nagyobb és sűrűbb ködöt csináljon maga körül. Az arcán verejtékcsöppek, melyek néha,
ahogy a por engedi, egy-egy millimétert lejjebb vánszorognak, és a figura erősen fújtat,
kapkodja a levegőt, pormaszkja ütemesen
horpad be és rúgja ki magát minden lélegzetvételnél —
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Sanyi meg csak önti a savóport. Egyszer
.csak megáll mellette a művezető. "Ezt a
raklapot még beöntöd, aztán jól van. Nem
kell önteni többet." "Utána mit kell majd
csinálni, főnök?" "Összetakarítasz itt." "Ez
világos, de..." A főnököt nem érdekli, már
megy is tovább. Ebben a pillanatban a felvonó elkezd eszeveszetten kattogni, eddig is
elég hangosan zakatolt, de most az elviselhetőség minden határát túllépi, aztán viszont
teljesen elnémul. "Na ez mi a kurva isten
volt", mondja fennhangon a Sanyi. Ebben az
iszonyú zajban egy idő után mindenki rászokik, hogy hangosan kimondja a gondolatait,
akkor is, ha nincs ott senki. "Főnök!", kiabál
a távozó művezető után. "Baj van a felvonóval!" "Sanyi!", kiabál le az öreg a második
szintről. Nagyon idegesnek tűnik. "Szóltál

Feriéknek?" "Azt se tudom, kik azok a
Feriék!", kiabál vissza a fiú. "De most ha nem
haragszik, a főnök után kell szaladnom, mert
valami nagy gáz van a felvonóval." "Nem
szóltál nekik? Hé, ne baszd mán meg!" De
Sanyi már elszaladt a főnök után. "Nem tudja, ki az a Feri. Az eszem megáll", dühöng az
öreg.
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Az egyes gépsor felső öntője lefelé néze-

• get. Látja, ahogy Sanyi elszalad a főnök
után. Aztán látja azt is, hogy visszafelé jön.
Látja, hogy nemsoká a főnök is visszafelé jön,
és hogy a kisfőnök megint egyedül maradt az
irodában.
A felvonó majdnem úgy néz ki, mint
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• egy rédler, csak ez függőleges. Két
négyzetalapú csőből áll, ami felmegy a harmadik szint magasságáig, és egy hatalmas
szíj forog benne körbe-körbe, amire kb. harminc centiméterenként kanalak vannak szegecselve. Ezekben a kanalakban jut fel az
anyag a magasba, ahol beleszóródik egy
rédlerbe, ami aztán viszi tovább, arra, amerre. Most feltárul a felvonó belseje, mivel a
TMK-sok már nekiestek, hogy szétszedjék,
megkeresni benne a hibát. A hiba részben
egyértelmű: elszakadt a szíj, azt ráncigálják
most kifelé belőle. A művezető is ott tüsténkedik. "Vigyázzatok az ujjatokra!", mondja
az egyik TMK-s. "Ezek a szar kanalak könnyen odacsípik." Sanyi is ott nyújtogatja a
nyakát, mit csinálnak, mert még sose látta,
milyen a felvonó belseje. Az öreg harmadszor
is megjelenik a korlátnál, és leszól: "Figyelj,
Sanyikám, vagy valaki, szóljatok már be abba a nyomorult üvegkutricába, hogy ne rázassák a tartályt, hadd másszak bele, majd én
levakarom az anyagot benne. Másként ez
nem megy." "Milyen üvegkutrica?", értetlenkedett Sanyi. "Fiam, olyan hülye vagy te,
mint a segg, nem tudsz te semmit", kiabált
az öreg. "Mi a faszér vagy te itt? Na majd én
lemegyek." "Beöntötted még azt a raklapot,
amit mondtam?", kérdi a főnök Sanyit.
"Nem tudtam, főnök, mert pont hogy szólt,
el is romlott ez a szar." "Picsába. Megnézem,
hogy áll a tartály. Végül is rászámoltam egy
kicsit, hátha elég lesz, az EWC-t mindenképpen nyomni kell, legalább az ömlesztett
részét, mert azt máris vinnék el..." Sanyi előkapja legintelligensebb mosolyát, de igazából a felét se érti annak, amit a főnök mond.
"Ennyi maradt, ami a raklapon van?", kérdi
a főnök. "Igen, igen, ennyi." A főnök még
egy pillanatig gondolkodik, a homlokát ráncolja, majd viszszasiet az irodájába.
A malomban a lucernaporos figura
. még mindig lázasan önt, viszont aztán hirtelen az üres zsákok tetejére hajítja a
kést, leugrik a raklapokról, és szaladni kezd,
át a supplement üzembe. Nagy sietségében
majdnem belecsúszik a zsíraknába.

1

1 Az öreg Mátyás a szedőknél. "FeriJ. .kém", mondja. "Hiába döngetjük
azt a szart, nem mozdul az anyag. A kalapács
feje is lerepült, úgy beütöttem a kezem a tartályba, idenézz, biztos, hogy eltört benne a
porc. Nem baj. Idefigyelj. Én belemászok abba a kurva tartályba, és levakarom benne azt
a kurva anyagot, csak jöttem szólni, hogy addig ne nagyon rázassátok a tartályt, mert érted, na, küldtem már én hamarabb azt a Sanyi gyereket, hogy szóljon, de olyan hülye az,
mint a segg, háromszor szóltam neki, most
már inkább lejöttem én, na, mindegy,

megyek. Olyan hülye az a gyerek, mint a
segg. Akkor innentől ne rázassátok a tartályt, mert belemászok." "Jól van", mondta
Feri. Az öreg elmegy. "Ez most tényleg bemászik a tartályba?", kérdezi a szedő gyerek.
"Be." "Kemény az öreg." "Miért. így szoktuk. A nagy álló tartályokba is beküldték a
múltkor a dolgozókat, kapával a DDGS-t
vakargatni. Benne is hagyták a kapát. Fél
évig ott volt a kapa a tartályba, aztán a rédler
egyszer csak megfogta és elvitte. A fél gyárba megállt a termelés, úgy megbénította a
rendszert. Egy napig keresték a hibát, mire
meglett a kapa. Itt voltál te már akkor." "Itt.
Én szedtem fel zsákba a sok búzadarát, ami
kiömlött. Volt vagy harminc mázsa." "Na. A
fél gyárat megbénította egy kapa, amit a
barmok benne hagytak a tartályba fél évvel
azelőtt." Feri hirtelen elröhögi magát. "A főnöknek nyúlt az arca rendesen, amikor a
TMK-sok egyszer csak előhúzzák a rédlerből
és mondják: egy kapa. Kurva anyját, hogy
röhögtem." "De a rédler hogy tudta elvinni a
kapát?" "Hát nem könnyen, de ment neki
szép lassan. Összevissza gyűrte. Nem maradt
meg, csak a vasa. A nyeléből táp lett. De a
vasat is összegyűrte, mint a papírt." "És mi
az a DDGS?" "Az? Majdnem olyan, mint a
kávé. Csak szarabb az íze."
1 ^
A nagy üvegablak mögött a főnök
J.
. é p p az orifonba beszél. Az üzembe
kihelyezett orifonokban — a két felső beöntőhelyen, lent a szedőknél, a granulálónál —
egyszerre harsan fel az üvöltés: "Figyelem!
Az egyes gépsoron megkezdjük a dercés
EWC gyártását, mindenki foglalja el a helyét! Először az ömlesztett része megy, úgyhogy a két raklapozó mester nyugodtan söprögethet tovább! Hol a picsába van már
megint a felső öntő? Ki a felső öntő? Kerítsétek elő és rúgjátok picsán!"
1 2 A szedő és a varró is hallja, mit recseg
J. J .az orifon. "Te se tudod, ki önt fent a
másikon?", kérdi a varró a szedőt. "Nem", válaszolja. A szedő is fiatal kölyök, újonc még a
gyárban. "A koncsettin mondom", mondja a
varró. "Értem én", mondja a szedő, "de akkor
se tudom." "Nem a Zsiráf?" "De, lehet. Biztos. Más nem is lehet." A varró az egyes gépsort hívja "koncsetti"-nek. Valójában a kettes
is Concetti, de azt mégse hívja úgy senki, az
csak egyszerűen "a kettes". Az egyest meg
senki se hívja egyesnek, csak a főnök. Az
"koncsetti". A koncsetti, vagyis az egyes, teljesen automata. A gép maga szedi fel a zsákot, szívókorongokkal, maga teszi fel a csöcsre, maga varrja, teszi a szalagra,
ra is összerakná, de a raklapozó része jap>st el

van romolva. A koncsetti mellett csak egy
gépkezelő van, ennek annyi a dolga, hogy a
címkéket a zsákokba dugdossa, aztán precízen egymásra stokizza a zsákokat, mert a gép
csak akkor tudja felszedni, ha milliméter
pontossággal össze van stokizva a megfelelő
helyen. Meg persze ő is szedi a mintát minden keverésnél. Meg esetleg ha a gép elszúr
valamit, akkor segít neki. Hiába automata,
ez elég gyakran előfordul.
1 / . Az egyes gépsor felső beön1 4 . t ő n y í l á s á n á l magába recseg az orifon, nincs ott senki, aki vegye az adást. A
művezető az üvegablak mögött áll, onnan
vizslatja a helyet. Aztán a rédlerek közül
egyszer csak előbukkan az öntő, magas, vékony, fiatal fazon, olyan huszonöt lehet, levegő után kapkod, mintha szaladt volna. A
ruhája csupa lucernaliszt. A kezében védőszemüveg és pormaszk, ezeket odateszi az
egyik rédler tetejére, de olyan óvatosan,
mint a hímes tojást. Ezután a lifthez lép, lenéz, meghúzza azt a kart, miáltal a lift kifordíthatóvá válik, kifordítja a liftet, kar vissza,
gomb benyom, és a lift lassan elindul lefelé.
Másik gomb: megszólal a Donald kacsát
idéző jelzőhang, mely a targoncásoknak
szól: jelzi, hogy valamelyik jöjjön oda, és tegye be a liftbe a cuccot. A művezető az irodából észreveszi, hogy megy lefelé a lift.
"Ott vagy?", szól oda az orifonon. "Én itt",
mondja az öntő. "Hol voltál? Még egyszer
ne tűnj el, bazmeg!" "Itt voltam. Itt várok
már mióta." "Jól van, na. Akkor indítom a
rendszert." "Indítsad."
1 C A targonca berakja a liftbe a
i y . kimérőüzemben előkészített anyagokat. Van abban mindenféle. Van, amelyik
icipici zacskóban, a másikból meg van három zsákkal is. Ezeket kell beönteni fent az
öntőnek. A többi komponenst az automatika húzgálja össze innen-onnan mindenféle
tartályokból, ahogy a művezető odabent beállította a számítógépen. A lift elindul felfelé.
1 f
Amikor a lift felér, az öntő gyerek
J_ O . elengedi a gombot, a lift nagyot zöttyenve megáll. Kar lehúz, lift befordul. A
gyerek vár. Van ott egy kapcsolótábla, azon
kis lámpák mutatják, mikor mi történik.
Most kigyullad a balszélső zöld lámpa, mire
a gyerek, mintha az életét mentené, villámgyorsan elkezdi beönteni a cuccokat. Kigyullad egy másik lámpa, ami mutatja,
hogy a keverő elkezdett keverni. Vannak ott
olyan lámpák is, amik a fene se tudja, mit
mutatnak. Az öntőre végül is igazából csak
az tartozik, hogy mikor kell öntenie. Az a
lámpa három percenként gyullad ki, hacsak
valahol valami akadás nem történik. Az öntő egy perc alatt behajigálja a cuccokat, utána leül, és vár.
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A koncsettin megindul kifelé az
. EWC. Egy rédler kiviszi az udvarra,
és egy lelógó csövön át egyenesen egy teherautó platójára küldi, amely már órák óta erre várt.
1 Q Az üvegkuckóba egyszer csak beJL O . toppan a lucernaporlepte, maszkos,
szemüveges figura. "Lehet rázatni a tartályt", mondja sietve, fújtatva. "Az öreg üze"Méu*e jnászott be a tartályba?", kérde• s z M ^ J ^ t r e k . A figura visszafordul:
rck jáéíint." És rohan tovább. "Hát ez

meg ki a franc volt?", kérdi a szedő gyerek.
"Nem tudom", mondja Feri. "Ki se látszott
a csávó a lucernaporból." "De sietős volt neki." "Az." "Akkor most rázassam a tartályt?"
Feri vállat von. "Rázassad."
1 Q Bandi, vagyis a Zsiráf az egyes gépI y . sor felső beöntőhelyén egy kompresszorcsővel a lucernaport fúvatja le rongyos
uniformisáról.

Másnap

1

A gyárban tökéletes csend és némaság.

• Minden áll. A dolgozók bent ülnek a
melegedőben és csak néznek ki a fejükből.
Kivéve azt a Bandi nevűt, aki tegnap a
koncsettin öntött. O ma nem jött be dolgozni. "O tette", mondja az egyik targoncás. "O
zárta rá az öregre a tartály ajtaját." "Nem lehetett ő", mondja a másik. "Fent volt és öntött. És minden keverésnél ott volt és öntött, ahogy kell. A főnök is megmondta.
"A picsa tudja. De hát akkor ki volt? Mindenki a helyén volt és végezte a dolgát." "És
akkor most miért nem jött dolgozni? He?"
Erre senki sem tud felelni. "Itt a millió rendőr, majd kinyomozzák. Szétszedik a
rédlereket is, állítólag még mindig tele vannak az öreg cafatjaival."
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Egy civilruhás rendőrnyomozó vizsgáló• dik a gyárban. Mellette a művezető.
Szétnéznek a malomban is, megnézik a tegnapi lucernaliszt-öntés helyszínét. Most nincs
se zaj, se zöld köd. "Valaki itt öntötte tegnap
a lucernalisztet", mondja a főnök. "A számítógép megmondja. Erre csak én adhattam
utasítást, vagy a helyettesem, de egyikünk
sem adott." "Tehát valaki elterelő hadműveletnek szánta", mondta a nyomozó. "Persze.
Ugyanúgy, mint a vasspájszert is a felvonóba.
A mágnes megfogta a spájszert, tudja, a felvonóban felül van egy mágnes... mindegy, az
megfogta a pájszert, és széttépte a szíjat, és
egész nap azt javítottuk. így elérte, hogy
nem voltam fent az irodában, csak a Laci, annak meg nincs nagy gyakorlata, nem vette
észre, hogy a tartályban egyre több a lucernaliszt. Én egyből észrevettem volna." "Szóval a lucernalisztet meg álcázásnak szánta."
"Hát hogyne. Maga azt el se tudja képzelni,
milyen porral van ez a munka. Egyik-másik
öntőt úgy belepi a por, hogy nem lehet felismerni, csak esetleg gyanítani, hogy ki a fene
az. És Tóth Feriék meg megmondták, hogy
tegnap pont egy ilyen lucernaliszt-lepte alak
szólt nekik, hogy az öreg mégsem mászott be
a tartályba, tehát lehet vibrátorozni. A mocskos féreg, jól kitervelte... Óvatosan a zsírakna mellett! Inkább megyek én előre. Szabad
lesz?" Ahogy elhaladnak az akna mellett, a
nyomozó belenéz, és szemmel láthatólag

felfordul a gyomra és rendesen le is sápad, de
nem szól semmit.
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"Feri, gyere ki", szól be a főnök a melege• dőbe. Feri kijön. Az ajtó előtt a nyomozó
várja. "Szóval hogy volt ez azzal a rejtélyes
fantommal?", kérdi a nyomozó, köszönés helyett. "Hát csak bejött és szólt. A gyerek utána kérdezte is, hogy ki volt ez. Mondom, mit
tudom én. Nem tulajdonítottunk jelentőséget
a dolognak. Nem is figyeltem oda igazán,
mert, ugye, dolgoztam. Ez olyan munka,
hogy nem enged csúszást. Ez szalag, itt megy
az anyag, nincs megállás." "Nem volt gyanús,
hogy valaki miért nem veszi le a pormaszkot
meg a szemüveget, ha már nem dolgozik?"
"Fene tudja. így utólag már de. Akkor nem is
foglalkoztam vele. De különben meg én is vagyok úgy, hogy nem veszem le. Öntök, aztán
ide megyek, oda megyek, és közben le se veszem. Aztán meg megyek vissza önteni." "Na,
akkor nézzük megint az elejétől. Amikor bejött az öreg szólni, hogy szándékában áll a tartályba bemászni, ugye, hogy megszüntesse az
elakadást, az után kb. mennyi idővel jelent
meg a fantom?" "Hát vagy hét-nyolc perccel?
Vagy hattal. Ittenkörül." "És a szomszéd gépsoron ekkor már ugye ment annak az EWCnek nevezett malactápnak a gyártása?" "Amikor az öreg jött, akkor még pont nem. Vagy
hogy is volt. Pont utána jelentette be a főnök,
hogy indul a gyártás. Amikor viszont ez a...
valaki bejött, akkor már lejött a koncsettin az
első keverés. Ez biztos." "Hoppá", szól közbe
a nyomozó. "Álljunk csak meg. Ezt honnan
tudja? A maga főnöke úgy tájékoztatott, hogy
a termék ömlesztve kiment az udvarra, nem
került zsákba, vagyis maga ezt nem láthatta.
Akkor mégis honnan tudta, mikor lett kész a
keverés?" Feri csak mosolyog ezen. "Főnök.
Én itt nyomom már hetedik éve. Én már álmomból felköltve is tudom itt az összes gépnek, tartálynak, keverőnek a hangját, mikor
melyik mit csinál. Higgye el, hogy hallottam,
amikor a keverő leadta az anyagot." A művezető bólogat, hogy igen, nyugodtan elhiheti
neki. "És a magas csak ezután jött be. De szerintem akkor is a Bandi gyerek volt, mert csak
ő ilyen magas itt miköztünk. Szoktuk is úgy
hívni, hogy Zsiráf. Nem tudom, hogy csinálta, hogy fent öntött, meg közbe lenn is volt,
mert, tudja, ott fenn nem lehet késni az öntéssel, mert... mert nem lehet, na, és a Bandi
nem is késett, de akkor is ő volt, csak nem tudom, hogy csinálta, de én inkább nem is mondok semmit, mert itt az én tudományom
megáll, és olyanokon nem jó gondolkodni,
ahol az ember tudománya megáll, érti... mert
annak csak fejfájás a vége. Az enyém már
most fáj, odabe is mindenki hótt ideg", bök a
fejével a melegedő irányába. "És ez az illető...
nem látszott rajta olyasmi, hogy mondjuk fújtatott, lihegett, vagy ilyesmi? Tehát hogy nagyon rohant volna." "De, basszameg, dehogynem! Csak úgy pulzált az arcán a pormaszk,
ezt az egyet megfigyeltem, úgy kapkodta a levegőt! De én azt gondoltam, biztos mert tiszta por volt, mert tiszta por volt a maszk a pofáján, nem kapott már az egy csepp levegőt se
abba, úgyhogy ezért is gondolhattam volna,
hogy a hülyéje, miért nem veszi le, de nem
gondoltam semmit, mert csak jött meg ment,
nem is érdekelt, megmondom őszintén. De
higgye el, akárhogy is rohant, úgy nem rohanhatott, hogy leérjen meg vissza. Én leteszek
egy ötezrest, hogy ezt senki meg nem csinálja." "Egyébként", szól közbe a főnök, "tudja,
ez a Bandi gyerek olyan málészájú fajta. Én
komolyan, az elején alig mertem rábízni ezt az

öntést, mert féltem, hogy összevissza kutyul
mindent. Az a mafla, rontópál fajta, érti. De
egy ideje viszont már nincs probléma vele,
mert még mindig eléggé lassú, de azért már
bármit rá lehet bízni, mert csak itt van már
egy ideje, csak belejött a dolgokba, de ezt azért
én sem tudom róla elképzelni, hogy megönti
az anyagot, aztán a felső szintről leszalad a Vtartályhoz, és vissza is ér, hogy a következő öntésre már megint ott van. Nemcsak róla, senkiről. Tudja, a két keverés között csak három
perc van. Lehetetlen." "Hm", mélázik a nyomozó. "Vigyen fel engem ahhoz a felső beöntőhelyhez. Szétnéznék ott is, ha lehet." "Természetesen."
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A V-tartályt és az alóla kivezető rédlert
• szétszedték, és most a TMK-sok takarítják. "Azt az eget", mondja az egyik. "Az
öreg jól rábaszott." "Ne is mondd. így meghalni... tegnap este mindenki őt keresi. Hova tűnt az öreg, hova tűnt az öreg. Aztán
délelőtt a meós találja meg a cafatjait a mintás zacskóban." "Ne is mondd. A hideg kiráz, bazmeg, a mocskos kurva anyját annak
a szemétládának, amék rácsukta a tartályt.
Aztán meg még le is ment szólni az a szemét, hogy lehet vibrátorozni. Aztán amikor
azt elkezdték nyomatni neki, az öreg jó,
hogy belecsúszott a csigába. A vibrátor szép
lassan belerázta az öreget a rédlerbe, a csiga
meg vitte." "És végigkente az öreget a
rédlerbe, mint a taknyot." "Hát mit gondoltál? Hát mekkora nagy böszme motor ez!
Hát bazmeg, ez a motor a legnagyobb az
egész üzembe. Mán rédlermotor, úgy mondom, mer a keverőnek azér ennél nagyobb
van. Mit gondolsz, mekkora erő van ebbe."
"De miért csinálta ezt? Az az állat. Mi baja
volt az öreggel?" "Ki tudja? Ki tudja azt, az
ilyennek mi jár a fejibe? Meg egyáltalán,
bárkinek? Vannak olyan hülyéi a földnek,
hogy az isten nem baszott olyat." "Látod, én
az ilyenek miatt hoznám vissza a halálbüntetést. Mindenkit, aki ölt, ugyanúgy büntetni!
Nem mondom, én se csíptem az öreget,
mert feszt mindig csak morgott, de azért ezt
nem kellett volna. Ezt azért nem..." "Idenézz, itt is a nagy bélcafat. A csiga közé te-

keredve." "Aztakurva, bazmeg, most mán
tényleg kezd a gyomrom felfordulni", és a faszi odébb megy, behunyja a szemét, majd
vesz néhány mély levegőt. "Bazmeg, most
kéne hányni. Az megkönnyebbítene."
"Szóval a fiatal barátunk gyanúsítható
• azzal, hogy ő volt az, aki a lucernatartályt megöntötte", mondja a nyomozó. "Azzal minden további nélkül", mondja a művezető. "O az egyetlen, akiről fogalmam
sincs, mit csinált épp akkor. Előtte beöntötte a mosóanyagot, utána volt egy jó húsz
perce kummantani, mielőtt az EWC beindult. Megjegyzem, én kerestem is, hogy hol
a fenébe bujkál, de aztán hirtelen előkerült,
és akkor azt mondta, hogy ő végig ott volt
az öntőhelyen, de nem volt ott, mert előtte
kerestem az orifonon, és nem jelentkezett."
"Értem. Tehát a lucernaöntés idejére nincs
alibije, csak a gyilkosság idejére. De mindjárt teszünk egy próbát..." "Mire gondol?"
"Magam akarom kipróbálom, mire képes az
ember 3 perc alatt. Mennyire jó fizikumú ez
a Bandi?" "Hát mit tudom én. Fiatal gyerek, huszonöt éves, nem iszik, nem dohányzik... Nincs a fizikumával semmi baj. Amit
bírni kell, azt bírja." "Ez az a hely?" Közben
felértek. "Igen, itt öntött a gyerek." "Akkor
óra indul", mondja a nyomozó, és megnyomott egy gombot a stopperóráján. "Mennyi
idő alatt végezhetett az öntéssel?" "Háát,
még ha a leggyorsabbat vesszük, akkor is
kellett neki egy perc. De akkor már nagyon
gyors volt." "Jó. Egy perc." Egy perc elteltével a nyomozó, mint az őrült, elkezd rohanni lefelé. Át a rédler alatt, el a lépcsőig,
le az alsóbb szintre, át a rédlerek alatt, el a
V-tartályig, ott eltölt pár másodpercet, jó,
most csukta rá a tartályt az öregre, a t m k sok meg csak figyelnek, hogy ez meg mit
szaladgál itt, mi ütött belé, aztán vissza a
lépcsőhöz, le a legalsó szintre, be az üvegkuckóba, ott is pár másodperc, aztán onnan
ki, és kifulladva vissza a harmadik, legfelső
szintre. A művezető mosolyog. "A, már régen elkésett az öntéssel." "Igen", mondja a
nyomozó, "négy és fél... majdnem öt perc.
De akkor is kell, hogy legyen valami

megoldás..." A nyomozó a gondolataibi
mélyed. "Ugye a fiatal barátunk bűnösség?
ezen áll vagy bukik, hogy képes lehetett-?
ezt az utat megtenni két perc alatt." Eg^
ideig még gondolkodik, nézelődik... "Mi az
ott?", kérdi egy gumicsőre mutatva, arr i
ott tekergőzik a vaslemez-padlózaton, i
beöntőnyílás mögött. "Az? Levegőcső. Azzal lehet lefúvatni a port innen-onnan. .
meg a dolgozók is ezzel fúvatják ki a port i
ruhájukból műszak végén." "Ahá! Lehel,
hogy az emberünk itt fúvatta le magáról i
lucernalisztet?" "Hát ez könnyen meglehet..." A nyomozó féltérdre ereszkedve vizsgálgatja a vaslemez padlózatot. "Ott nézze", mutatja a főnök, "ott látszik, hogy a levegő összehordta a port. Tudja, ennek i
kompresszornak elég jó tüdeje van." "Megvan", fordul vissza a nyomozó, mosolyogv;,
az ujja hegyén egy kis pormintával. "Nekem ez eléggé zöldnek tűnik... Maga szerint hihető, hogy ez lucernaliszt pora?" A
főnök megnézi. "Igen. Ez az." "Rendber.
Majd megvizsgáljuk jobban is. Most úgy tekintem, hogy minden együtt van az alapcs
gyanúhoz. És most figyeljen." A nyomozó i
korláthoz megy, kihajol, és lenéz a másodi(c_
szintre. "Már csak ezt kell kideríteni, hogy
csinálta ezt a kis kétperces körutat ott lenn,
és én ki is fogom deríteni. Tudja, szerintem
például az is lehet, hogy nem is egyszer, hanem kétszer szaladt le. Az egyik öntés után
a tartályt bezárni, a másik után meg beszólni annak a Ferinek vagy hogy hívják. És az
is lehet, hogy nem leszaladt, hanem itt leugrott..." A nyomozó visszanéz, a művezető arcát lesi. "Leugrott?", kérdezi döbbenten a művezető. "Hát persze! Ez most jutott eszembe. Nézze csak!" És a nyomozó
átmászik a korláton, leereszti magát, megkapaszkodik a vaslemez padlózat szélében,
lendületet vesz, ugrik, és máris ott van az
alsó szinten. "Na mit szól?", kiabál fel az
utánahajoló, megrökönyödött művezetőnek. "Mekkora utat megspórolhatott egy
ilyen ugrással? Nem mondom, hogy könynyű volt... de ha én meg bírtam csinálni,
nem gondolja, hogy egy huszonöt évesnek
meg se kottyan egy ilyen mutatvány?"

K. Kabai Lóránt:
ZWEIGELT.EXE
a parafa cuppanásával nyílik meg a kisablakos alkalmazás:
kimosni mindent a bizonytalan, kósza fejből, kedves programom.
(zárj be néhány futó alkalmazást, és próbálj újra.)
pláne mikor hardverproblémák is fennállhatnak.
regisztrációs adatbázist tisztítani félrészegen,
delet harangoznak, éjfelet,
delete, delete, delete.
átfolyik rajtam bármi; örülök, mert lassan vége, álom jön.
már ha sikerül egyáltalán elaludnom valahogy,
és nem úgy kell majd összeadni a tízperceket,
jó esetben három-négy órává a hánykolódások közben,
amennyivel aztán tényleg nem lehet operálni.
(álom jön, csak ki tudnám valahogy törölni,
hogy félek még elbóbiskolni is.
mindig a halálról álmodom, és nem is tudok róla.
rejtett, és talán már rendszerfájlok,
csak feleszmélek néha nap közben,
déja-vu, hiba a mátrixban,
ez és ez ismerős; rémlik, hogy álom volt,

de fenyegető újra látni, immár élesben,
mert nincsenek meg a részletek,
csak a nyomok: ez fog történni (ez történt álmomban),
csak ki tudnám dobni ezt az intelligens állományt,
vagy legalább megbuherálhatnám annyira,
hogy ezután csak a saját halálom jelenjen meg,
és az elviselhetetlenebbje, kevés szerettemé sohasem.)
de fut a program, ürül az üveg, mint a várakoztató homokórája,
és lassan hálás zavar támad a központi egységben,
távol még a rendszerhiba, bár könnyen eshet végzetes kivétel.
ekkor a fogmosózenét már be se rakom, csak kikapcsolok,
vagyis bedőlök ruhástul, mosdatlanul az ágyba
(a takarót még bornyitás előtt kikészítettem),
álom jön, ki tudja, milyen; majd meglátjuk,
(tündérem, aki minderről mit sem sejt,
szépségességest kíván mindig sms-ben.)
de úgyis marad a szokásos műsor,
mikor s hogyan fogok meghalni.
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Spiegl Máté versfordításai:
Fernando Pessoa
A napraforgó
A fénylők: Isten szemei.
A mozgok: Isten szavai.
Minden meg tud tanítani
Mindenre - kezdjük sejteni.
Mit Isten gondol, zöld levél
És sárga napraforgó.
Mégis két messzi marokból
Fénylenek, lia sződögél.
Könnyűk földi lépteim,
Mégis átvisszhangzanak
Az űr ismeretlen maradt
Istent néző mélyein.

António Nobre
A Só c. kötet Sonetos ciklusából
7.
Árnyas gyermekkorom és ifjúságom
Napjaira gondolva ásítok:
Lassan csúsznak, mint a lusta folyók.
Egymás után, át az egyförmaságon.
Sosem ébredek boldogan az ágyon.
Hideg ajkakkal mondva ima-szót,
Sápadtan morzsolom az olvasót...
Mennyivel jobb lenne az örök álom!
De nem élnek bennem messzi tervek,
És nekem nincs, ahogy a többieknek.
Napban lebegő szemem, vörös ajkam!
Élni akarok, érzem, s nem tudok:
És nem tudom, így, míg gyermek vagyok,
Mi leszek majd. korom betelve rajtam.

Szegedi Béla versfordításai:
(O ritmo antigo...)
Az ős-ütem, a mezítlen talpaké,
A nimfák e szüntelen ritmusa,
Mikor a tánc hangja
Lüktet a fák alatt,
A fénylő tengerfövenyre idézve,
Amit a kék hab enged — ti gyermekek,
Gyógyíthatatlanul
Meggyógyulok, ti csak
Táncoljatok zsibongva! Míg Apolló
Az azúrból aranyló ívet feszít,
S az ár fut dagadva
S apadva örökkön.

(The Sunflower)
A napraforgó
Felragyog egy tárgy: rádtekint.
Mikor mozdul: Isten beszél.
Ébredése mindenképp a cél
szunnyadó sejtelmünknek itt.
Zöldet gondol Isten, s fű nő.
Ha aranylót: napraforgó.
De semmi szín sem fogható
messzi kezéhez, mellyel sző.
Bár földi léptem hangtalan,
hallja visszhangját az űrben,
rettentő mélyeken túl Isten.
Ám jelen csak hiánya van.
(Az itt közölt versek az előző számban meghirdetett pályázat győztesei. Szerzőik oklevelüket, és kétezer forintos
könyvutalványukat átvehetik a szerkesztőségben. - a
szerk.)

„Gábor" versfordításai:
Fernando Pessoa/Ricardo Reis
Meztelen lábakban élő ritmus,
A nimfák ritmusa tör elő újra,
Mikor a tánc hangja
Lüktet a fák alatt,
Ti a parton emlékezve s játszva,
Sötét hullámmal dacoltok: gyermekek,
Semmi sem gyógyíthat
Titeket, táncra hát
Válaszul, míg Apolló két karja
Aranylóan kék boltívet hajlítgat,
És végzi az árapály
Örök körforgását.

Almaeida Garrett: Folhas Caídas
XXIII
Beleza
Szépség
Honnan jön a Szépség?
Szeretetből ered.
Nincsen semmi kétség:
Szépülni vágysz? szeress!
Bűbájos formákat
Festékkel, ecsettel
Bárki megformázhat:
Bronzra a kemény tű
Könnyen rákarcolhat;
S kőből örök éltű
Csodás szobrot emel
A véső sok karma...
De hát ez a szépség? Nem; csak bájos forma.
Szenved, de mosolyog
Imádott fiára
Míg könnyező arccal
Sok kicsiny virágra
Mosolyogva ragyog
Az érkező hajnal
Isten legszebbnek az anyát teremtette.
Ha ő szeret! Tűz gyúl az égen felette,
E tűz, melynél nincs tisztább, kristálylánggal ég:
Isteni fényesség,
Sohasem változó.
Ez a fény... a Szépség
Isten tiszta lényét
Örökké sugárzó.
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''Egyéb, más..., Szerkeszti:

"A játszótársam, mondd akarsz-e lenni?
Akarsz-e mindig, mindig játszani?"
/Kosztolányi Dezső/
A játék a pszichológiai lexikon szerint
„hasznos cél nélküli fizikai, vagy szellemi tevékenység, amelyet csupán a benne rejlő örömért folytatnak".

A játék magyarázatai
A játék értelmezése régóta foglalkoztatja a
különböző megközelítésű gondolkodókat,
kutatókat, pszichológusokat. Az egyes megközelítések, nézőpontok magyarázatainak némelyikét meghaladta már a tudomány, némelyike bizonyos játékokra, helyzetekre igaznak
bizonyult, de egyik se igaz kizárólagosan,
egyik se ad teljes választ arra, hogy miért játszanak az élőlények, az állatok és emberek, a
gyerekek és felnőttek egyaránt.
Mást mondanak a biológiai szemléletűek,
más a hagyományos nézet, a tudományos
eredmények. Mást gondol a pszichoanalízis,
mint a tanuláselmélet, és a kompenzációs
magyarázat. Végül egész másképp definiálja
Piaget a játékot. Az egyes megközelítések
megférnek egymás mellett, kiegészítik, néha
megcáfolják egymást.
A játék már az állatvilágban is megfigyelhető, valószínűleg biológiai funkciót tölt be.
A játék, valamilyen tapasztalat általánosítása.
A játék felüdülés, pihenés a fáradt embernek.
(Ennek ellentmond, hogy a fáradt gyerek
akár az elalvásig is képes játszani.) A játék a
fölösleges energia levezetésére szolgál. A játék
minden művészet eredete. A játék gyakorlás,
melyben az élőlény — kölyökállat, embergyerek - a fajtájának megfelelő felnőtt életre készül fel. A gyermek a felnőttségre készül a játékkal. A gyermekek elfojtott, ki nem élt vágyai teljesülhetnek áttételesen a játék során,
szabadabban jöhetnek a felszínre a rejtett indulatok, konfliktusok.
A játékot ugyanúgy tanulja a gyermek, mit
bármi más cselekvést, vagyis a játék nem is
tekinthető pszichológiai jelenségnek. A játék
egyfajta orientációs reflex, az új helyzetekben
való eligazodás próbálkozásai, az adekvát viselkedést megelőző tájékozódás.
A gyerek azért játszik, mert gyerek, ez a sajátos megnyilvánulási módja, ezt tudja tenni.
A játék a személyiség spontán, szabad megnyilvánulása. A játék alkalmat ad a hátrányos
helyzet kiegyenlítésére, a gyerekség kiszolgáltatottságának, függő helyzetnek az ideiglenes
megszűntetésére, ha „felnőtteset" játszik. A
játék helyzetmegoldó alkalmazkodásnak, az
értelmi működésnek az a folyamata, melyben
az új benyomások beépülnek, bevonódnak,
asszimilálódnak a meglévő sémákba.

Tóth

Gergely)i

Harper's index

A gyerekek játéka
Már az emlős állatok fajainál találkozunk a
fiatal élőlények játékával, ami a felnőtti funkciók — vetélkedés, fajra jellemző harcmodor elsajátításában játszik nagy szerepet.
Az embergyerekek fejlődésében nélkülözhetetlen szereplő a játék, hosszú ideig ez az
önkifejezés legfontosabb eszköze.
A gyermek fejlődése során, az értelmi képességek bővülésével a játéktevékenységek
minősége, fajtája, mennyisége is változik.
A csecsemő kb. másfélkét éves korig gyakorló,
explorációs játékokat játszik, nézeget, tapogat, fogdos, ütöget, dobál... A játékos mozdulatokat sokszor
ismételgeti; ebben az „én
okozom", „én cselekszem"
öröme dominál. A már járó, futó, fára mászó, (mászókáról leeső) gyermek
mozgáskoordinációja ekg )
n
képpen finomodik, válik
összetettebbé.
Egyéves kortól szimbolikus fantázia játék jelenik
t t v
meg: a „mintha" játékok.
A gyermekek a felnőttek
viselkedéseit utánozzák, a
használati tárgyakat más
tárgyakkal helyettesítenek:
a szék „mintha" vonatülés,
a homokkupac, „mintha"
z z
sütemény volna. A „mintha" játékokban idővel már
két tárgyat is tudnak hes >
lyettesíteni, majd tárgy
sem kell, hogy eljátsszák,
hogy süteményt esznek.
Az óvódások, az óvódás csoportok kezdetben egymás mellett, közös tárgyakkal, de
még nem egymással játszanak. Kb. három
éves kor körül kezdenek valódi 2-5 fős,
együttműködő csoportokat alkotni. Az óvodások szimbolikus játéka a szerepjáték, orvososdi, vagy a papás-mamás — melyben a
gyerekek a felnőttek világát, az őket körülvevő társadalmat tükrözik le.
A szerepjátékok mellett építő és konstruktív játékokat játszanak az óvodások: építőkocka, légó, homok, gyurma, gipsz... Ennek
szintén a mozgáskoordinációban, a térlátásban, a geometriai formák megtanulásában
van fontos szerepe.
A szimbolikus, fantázia játékok az iskolakezdéssel elapadnak, helyükbe a szabályjátékok lépnek.
Az óvodások csoportos játékait nem szerve-
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(2003 m á r c i u s - április)
A n n a k az esélye, hogy az USA b o m b á z t a
Irakot az előző év akármelyik napján:

1:6
Azon amerikai állampolgárok százalékos arány,
akik azt vallják, hogy országuk m á s nemzetek
érdekeit is figyelembe veszik az USA külpolitikájának alakítása során:
75%
Ugyanezen arány a 30 más országban elvégzett felmérések szerint (átlag):
35%
Azon volt, illetve jelenleg is hivatalban lévő államfők száma, akik a Belgiumi Legfelsőbb Bíróság előállítási listáján szerepelnek, m i n t háborús b ű n t e t t e t elkövetők:
21
Azon jelenleg is államfői tisztséget betöltők
száma, akik továbbra is a listán m a r a d t a k , miu t á n Izrael miniszterelnöke i m m u n i t á s t k a p o t t
a bíróságtól idén januárban:
15
A n n a k az esélye, hogy a pakisztáni N e m z e t i
Gyűlés delegáltja az iszlámista párt tagja:

1:6
Ennek az esélye 1997-ben:
1:54
N o r v é g állampolgárokra kirótt b ü n t e t é s m é r téke (USD), m i u t á n 2 0 0 1 - b e n papírrepülőket
dobáltak az amerikai nagykövetség épületére:
350USD
Azon kártérítési összeg melyre a D o w
Chemical vállalat pereli az előző évben
Bhopalban, Indiában tartott két órás tüntetés
szervezőit:
10.000USD
Azon, importárú-adóból származó összeg melyet Izrael visszatart a Palesztin hatóságoktól:
400.000.000USD
Azon összeg, melyet az egyesült államok tavaly visszatartott az E N S Z Népességi keretébe
való befizetéstől, a kínai erőszakos terhességmegszakításokra hivatkozva:
34.000.000USD

Azon hónapok száma mely attól a p o n t t ó l telt
el, amikoris az E N S Z vizsgálata bebizonyította,
hogy ilyesmire Kínában az égvilágon s e m m i jel
sem utal, a fenti összeg tényleges kifizetéséig:

2
Azon kínaiak százalékos aránya, akik saját bevallásuk szerint m é g sohasem hallottak AIDSről:
17
A 158 használt és törölt m e r e v l e m e z - m e g h a j t ó ból, amiket a Massachusetts Institute of
Technology vásárolt egy k u t a t á s keretében,
azok száma, melyek adatait legalább részben
vissza t u d t á k nyerni:
128
A visszanyert adatok közt szereplő hitelkártyaszámok mennyisége:
6.650db
Az ú j o n n a n bevezetésre került „thermoakusztikus" h ű t ő h a n g n y o m á s a , decibelben
mérve:
190
Az a h a n g n y o m á s , mely elég ahhoz, hogy felgyújtsa egy e m b e r haját, decibelben:
165
Azon, az Egyesült Államok által Iraki célpontokon végrehajtott bombázások minimális száma, melyek abban az egy hónapos intervallumban zajlottak, m i u t á n utóbbi ország beleegyezett a fegyverellenőrzésekbe tavaly télen:
17
A n n a k az esélye, hogy egy, az Ö b ö l h á b o r ú b a n
elesett amerikai k a t o n a ellenséges agresszió miatt h u n y t el:
1:3
Összeg melyet az Egyesült Államok légiereje fizet ki idén egy hölgynek, m i u t á n tévedésből a
házára d o b o t t egy g y a k o r l ó b o m b á t :
12.000USD
Egy, világszerte az USA haderejének tulajdonában lévő épületre jutó aktív szolgálatban álló
amerikai katonák száma:

2
Az USA hadereje által birtokolt területek aránya Észak-Korea területéhez képest:
1:1
Azon elárvult kutyakölykök száma melyet sikercsen szoptatott egy norvég hölgy a saját melléből tavaly ősszel:

6
Annak az esélye, hogy egy A m e r i k á b a n élő
arab keresztény vallású:
3:4
Jézus Krisztus és Bili Clinton megosztott pozíciója a „minden idők legnagyobb amerikaija"
listán, amerikaiak szerint:
13

zik közösen betartott szabályok, mindegyik a
saját - különben sérthetetlennek tartott szabálya szerint vesz részt a közös játékban.
A kisiskolások társasjátékaiban már érvényesül, hogy a szabály az társas konvenció, ami
mindenki beleegyezésével megváltoztatható.
A serdülőkortól a gyerekek már szabadidejükben és jórészt pihenésként játszanak,
ahogy a felnőttek is.

hogy elsajátítjuk környezetünk nemzedékrőlnemzedékre szálló játszmáit. Az ideális állapot, az autonómia, úgy érhető el, hogy felismerjük, milyen játszmákat játszunk, és megszabadulunk tőlük.

A játékszenvedély

Amikor a játék, már nem csak szórakozás,
hanem egy leküzdhetetlen belső kényszer, akA játékterápia
kor játékszenvedélyről beszélünk. A szépirodalom nyelvén Dosztojevszkij A játékos és
A játékot, szimbolikus eszközöket felhaszKellér Andor A rulettkirály című regényeknáló pszichodiagnosztikus és terápiás eljárás.
ben ábrázolják a szenvedélyes szerencsejátéTöbbnyire gyermekek esetében alkalmazzák,
kosok karakterét. A játékszenvedély idegde a pszichiátriai orvoslásban is használatos
rendszeri betegség, a pszichiátriában az imgyógykezelés, hogy az elmebetegek sikerepulzuskontroll-zavarok közé, a kényszerbesebben illeszkedjenek vissza a társadalomba.
tegségek közé sorolják.
A gyermekek nehezen fejezik ki magukat,
Az impulzuskontroll zavarát jellemzi, hogy
érzéseiket, szorongásokat, feloldatlan konfa beteg nem tud ellenállni a kísértésnek, a
liktusokat nem tudják szavakba önteni. A
cselekmény előtt fokozódó feszültséget érez, a
terepeutával közös játékban, szimbolikus mecselekvés végrehajtása átmeneti feszültségoltaforikus elemek segítségével hozzák a feldással és élvezettel jár, a cselekvés után önvád
színre és oldják fel a belső feszültségeket.
és bűntudat jelentkezik.
Népszerű módszer a bábozás, amikor a szeA szerencsejátékos arról ismerszik meg,
replő figurák - királylány, katona, doktor...)
hogy intenzíven foglalkozik a játékkal, a kíés a gyermek által kitalált történések vázolvánt izgalom elérésére egyre gyakrabban és
ják fel a gyermek aktuális belső világát, induegyre nagyobb tétekben játszik, csökkentési,
latait.
abbahagyási kísérletei sikertelenek, ingerlékeny, ha nem játszat, probléma-megoldási leA másik gyakran használatos eszköz a vihetőség és a depresszió „ellenszere" a játék, islágjáték, melyben egy tálra kell, különböző
mételten veszít és ismételten játszik, hogy
tárgyak felhasználásával, egy világot berenveszteségeit visszaszerezze, családtagjainak,
dezni, állatokkal, emberekkel, helyszínekkel...
környezetének állandóan hazudik, arról,
A játék, a dráma és a lélektan elemeiből
hogy mennyit játszik, szociális kapcsolatait
épül fel a pszichodráma, melyben a konfliktuelhanyagolja, megromlanak, illegális úton
sok és különböző élethelyzetek szimbolikus
próbál pénzt szerezni, hamisít, lop, sikkaszt,
átélése, cselekvéses megjelenítése történik. Ez
hogy játszhasson.
segít az önismeretben, az énmegerősítésben,
az önérvényesítésben, a társkapcsolatokban
A betegség hátterében biológiai, pszicholóA játékdiagnosztika segít felmérni a gyergiai és környezeti tényezők egyaránt állnak.
mekek értelmi képességét, taníthatóságát.
A kutatások szerint az öröklött hajlam a
kényszerbetegségre nagyobb jelentőségű,
mint a környezet, jóllehet, az egyre szaporoA játékelméletek
dó és könnyebben elérhető játéktermek és
játékautomaták nagyobb esélyt adnak a megA játék mibenlétével, főként az ember játékával, ennek okaival, a fejlődésben és az életlévő betegség-csíra kifejlődésére.
ben betöltött szerepével és leírásával foglalA játékszenvedélyre való hajlamot a közponkozó elmélet. Sok játékelmélet született a fiti idegrendszer eltérése okozza. Az agyban műlozófia, pedagógia, pszichológia, biológia és
ködő jutalmazó pályarendszer legfontosabb
más tudományok körében.
anyaga a dopamin, de részt vesznek benne az
Egy modern játékelmélet a pszichológia
opiát-rendszer, a szerotonin és a noradrenalin is.
tárgyköréből a játszma-elmélet, melynek
Az örömérzést, - természetes esetben az evés, a
szerzője egy amerikai pszichiáter, Eric Beme.
szexuális élet, a szerelem örömét — az agyban
Az először 1964-ben megjelent Emberi játszfelszabaduló dopamin okozza. Ezt a dopaminmák című könyvet eredetileg segédkönyvnek
felszabadulást, ill az ezzel járó jó-érzést okozzák
szánta szakemberek számára, mára már egy
a különböző kábítószerek, és a szerencsejáték.
csoportos pszichoterápiás módszer, a tranzakA játékszenvedély betegek a konfliktusaik
ció-analízis is épül rá.
elől menekülnek a játékba, ami gyakran az
A játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók
egyetlen örömforrásuk az életben. A betegek
folyamatos sorozata, amely pontosan meghaképtelenek intim kapcsolatokat kialakítani és
tározott, előre látható kimenetel felé halad;
fenntartani.
rejtett és nyereségorientált. A játszma lényeA játékosokat a ingerkereső magatartás,
ge a kibontakozás, illetve a nyereség. A gyeunalomérzés, alacsony önértékelés, magáreknevelés során a gyereket megtanítják, minyosság és a kockázat-megítélés zavara jellyen játszmákat és hogyan játsszon.
lemzi. A tét adja a játék értelmét, a játékosBeme elgondolása szerint minden szervenak van egy „biztos szisztémája", és nem fozetnek optimális mértékű ingerlésre van
gadják el a véletlen szerepét. Általában a
szüksége, máskülönben elsorvad. Ennek az
szenvedélybetegség 20-30 éves kor között
ember esetében a simogatás — szexualitás — a kezdődik, a betegek többsége férfi.
legelőnyösebb formája. Társadalmi szabályaA kezelés első lépése a betegségtudat és az
ink azonban gyakran, ennek csak absztrakabbahagyás belső motivációjának a kialakítátabb módozatait teszik lehetővé, mint példása. Ha a beteg más értékekkel nem tudja póul a dicséret, vagy az egyszerű köszönés. Ezek
tolni a szerencsejátékot nagy valószínűséggel
cseréjét Beme tranzakciónak nevezi. A tranzvissza fog esni. 1957-től már igen eredméakcióban résztvevő felek általában a kapott
nyesen működik Amerikában a Névtelen Jásimogatások maximalizálására törekednek.
tékosok önsegítő mozgalma, ahol a már kiHa mindezt - akár önmaguk előtt is - rejtetgyógyult betegek segítenek a többieken. Az
ten, nyereségvágyból teszik, játszmát játsalapelvük az, hogy mindig csak egyetlen napszanak. A szocializáció nagyrészt abból áll,
ra, a következő 24 órára fogadják meg, hogy

nem játszanak. A napokból így lesznek hetek, hónapok, évek.

A felnőttek játéka - a mi játékaink
Végezetül, mi nem vagyunk gyerekek, nem
járunk játékterápiára, nem vagyunk szenvedélyes játékosok, de azért játszunk mi is.
A tömegkommunikáció része a játék, a rádióban, tévében quíz játékokat, vetélkedőket
játszanak; betelefonálva mi is játszunk, vagy
híres emberek intellektuális, verbális, fizikai
versengését figyeljük. A valóságsó maga is
egy nagyszabású játék, ahol a résztvevők
szinte naponta játszanak; hol együttműködve, hol egymás ellen építenek tornyot, rendeznek cirkuszt, vagy ki mit tud-ot...
A tv-s vetélkedők népszerűsítik a játékokat, baráti társaságok járnak össze társasjátékozni, szójátékot, mutogatós-rajzolós játékot
játszani, országokat elfoglalni; kártyázni, sakkozni... Biliárdozni megyünk és csocsózunk,
esetleg tekézünk és dartsozunk. Sokan szerepjátékoznak, mások egyedül, vagy társaságban a kompjúteren játszanak: lakást rendeznek be, államot alapítanak, harcolnak, lőnek. De lehet focizni és golfozni is, majd
mindezt folytatni a play stationnal. Aztán vonaton, lefekvés előtt, vagy egy rosszul sikerült házibulin lehet elővenni a mobil telefont
és játszhatunk azzal is.
De játszhatunk barkóbát is, ha eszköz nem
áll a rendelkezésre.
A felnőttek játékait a kikapcsolódás, pihenés, szórakozás motiválja, de különbözünk a
motiváltságunkban, a hozzáállásunkban, ki
jobban ki kevésbé szeret játszani, ki nyerni
szeret, ki utál veszteni, ki bűvöli a dobókockát, ki felrúgja a megállapodásokat. Ki szerencsés a kártyában, szerencsétlen a szerelemben. Ki részt venni szeret, ki szerepelni. Ki
kimutatja a foga fehérjét. Ismerd meg kedvesed, ülj le vele társasjátékozni!
A társasjáték, mint társas-játék, egyfajta
szociális kommunikáció, egy teremtett, (játék)szabályozott világban, korlátozott mozgástérben: egy különleges megismerés.
Az életünk is egy nagy játéktábla, dobjuk a
nagy dobókockát, hol szerencsés, hol peches
kézzel; a többiek dobásaival is előrébb, vagy
hátrább jutunk. Sok játéktábla rengeteg mezőjének találkozásai, a bábuink találkozásai. Szerencse kártyák és balszerencse mezők, jutalom
dobások és kimaradsz a következő körből...
Ha találkozunk egy mezőn, randevú, ha aztán nem hívsz, kimaradok a dobásból. Várom,
hogy dobj, csak hatossal mehetek tovább...
Ha régóta együttvagyunk, akkor közös a
játéktáblánk, ha saját mezőkön, egyedül,
vagy mással akarsz lépkedni, szakítás... balszerencse-mező.
A szerencse-kártyán nem tudom mi szerepel.
Kabai Piroska
Felhasznált irodalom:
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Corvina, 1997
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Eric Berne: Emberi játszmák,
Háttér,
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A Bibliát t ö b b m i n t 4 0 szerző írta egy 1500
éves intervallumban.
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A világ leggyakrabban használt neve:
Mohammed.
Az Antarktisz nemzetközi hívószáma: 6 7 2
111,111,111 x 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 =
12,345,678,987,654,321
T ö b b e m b e r t ölnek m e g szamarak évente, m i n t
ahányan légikatasztrófák áldozatai lesznek.

Az a t o m ó r á k b a n használt céziumatom m á s o d percenként t ö b b m i n t kilencmilliárdos rezgésszámot ér el.
1976-os adatok szerint a leggazdagabb 1 % - a az
U S A - n a k t a r t o t t a kezében az állam vagyonának
10%-át. 2 0 0 0 - r e ez 4 0 % - r a m ó d u s u l t .
A világ három leggazdagabb e m b e r é n e k (Bili
Gates, Warren Buffet és a Walton család feje)
összeadott vagyona nagyobb, mint a föld legszegényebb 4 7 országáé e g y ü t t .
Bolygónk l e g g a z d a g a b b 2 5 0 emberének összeadott vagyona nagyobb, mint a legszegényebb
1.5 milliárdé.
A „fejlett" országokban évente kb. 2 8 millió
terhesség alakul ki. 5 0 % „nem tervezett", és
3 6 % - a abortusszal végződik.

A papírpénznek semmi köze a szokványos papírhoz, általában p a m u t b ó l készül.

Azon emberek, akik sohasem voltak házasságb a n 7.5-szer nagyobb eséllyel kerülnek be pszichiátriai intézetbe, m i n t azok akik megházasodnak.

Minden egyes alkalommal, amikor megnyalsz
egy postai bélyeget egytized kalóriát juttatsz a
szervezetedbe.

Az emberi bőr minden 2.5 négyzetcentiméterén
32 millió b a k t é r i u m és k b . 100.000 más életforma él.

A leghosszabb hivatalosan mért repülési időtart a m , melyet tyúk t e t t m e g : 13 másodperc

H a kivonnánk az emberi testből a folyadékot, a
f e n n m a r a d ó t ö m e g 9 0 % - a lenne a test n e t t ó
önsúlya, 10%-ot a bőrön tanyázó életformák
tennék ki.

Az e m b e r átlagosan hét perc alatt alszik el.

A második világháborúban a legeslegelső b o m ba, amit Berlinre d o b t a k egyetlenegy dolgot ölt
m e g csupán: az egy szál elefántot az állatkertben.
Az első ismert fogamzásgátló szert az egyiptomiak használták, krokodilürülékből készítették.
Körülbelül Shakespeare 46. életévében született
m e g a biblia ún. J á n o s Király változata. Ebben,
a 4 6 . zsoltár első szavától számított 4 6 . szó a
„shake", az utolsótól visszaszámított 46. pedig a
„spear".
N é h á n y századdal k o r á b b a n a legtöbb házasság o t június ban k ö t ö t t é k , mivel az éves fürdésre
m á j u s b a n került sor, és így m é g viszonylag elviselhető volt a szaguk az adott napon. A m valamilyen szintű odeaur m á r addigra is körüllengte
az ifjú párt, így hát szokásba került, hogy a
menyasszony egy csokor virágot szorongat szemérmesen a ceremónia alatt.

A fiatal kókuszdió leve jól helyettesítheti a vérplazmát.
H o n g K o n g a világ második legsűrűbben lakott
települése 5,677 fő/km 2 -rel. Az első helyen
Macao áll 3 1 , 0 7 3 fő/km 2 -rel.
Azok közül, akik valaha megérték a 65. életévüket t ö b b mint k é t h a r m a d a most is él.
Az emberi testben legtöbb érzőideghez k ö t ö t t
neuronvégződés a nyelvben található.
Az agysejteket kivéve, 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 sejtje a testednek elhal és kicserélődik újakra, az idő alatt
míg befejezed e n n e k a m o n d a t n a k az elolvasását.
T ö b b e m b e r t ölnek m e g évente kókuszdiók,
m i n t cápák.

Egy SARS-vírussal (atípusos tüdőgyulladás) fertőzött e m b e r átlagos túlélési esélyei: 9 5 - 9 8 %

Statisztikailag t ö b b az esélye annak, hogy m e g öljön egy pezsgősüveg dugója, mint hogy egy
mérges pók csípése n y o m á n halj m e g .

Az emberi népesség 2 5 % - a tüsszent ha éber állapotban erős fénynek teszik ki.

A statisztikai esélye annak, hogy gyilkosság áldozata leszel: 1:20,000

Mind N a g y Sándor és Julius Caesar epilepsziában szenvedtek.

Azon férfiaknak, akik szex közben vesztik életüket 8 5 % - a nem a párjával létesít éppen nemi
kapcsolatot.

II. J á n o s Pál p á p á t 2 0 0 0 . november 29-én tiszteletbeli H a r l e m G l o b e t r o t t e r n e k nevezték ki.
A gyerekek átlagosan 400-szor nevetnek naponta, míg a felnőttek kb. 15-ször
Egy gyerek átlagosan 4 3 7 kérdést tesz fel naponta.
Minden h a r m a d i k másodpercben világra jön
egy csecsemő.
N a p o n t a 3 4 . 0 0 0 gyerek hal m e g szegénységhez, vagy éhséghez k ö t h e t ő okokból.
Egy e m b e r átlagosan 1.140 telefonhívást intéz
évente.

Egy felnőtt tölgyfa t ö b b mint 2 1 0 liter vizet
szív fel naponta.
A Chrysler gyár építette a B-29-es repülőket,
melyek J a p á n t b o m b á z t á k , a Mitsubishi építette
a „Zero" elnevezésű vadászgépeket, melyek az
előbbiket próbálták lelövöldözni az égről. Most
a két gyár a u t ó k a t állít elő egy közös vegyesvállalatban, melynek neve D i a m o n d Star.
A legrövidebb feljegyzett háború Zanzibár és
Anglia közt zajlott 1896-ban. Zanzibár m e g a d ta m a g á t 38 perc u t á n .
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olozsvári Grandpierre Emil
"Nagy Ember" című regényében megörökíti a mindenkori gyakorlati guruk legpraktikusabb fajtáját. Ez a nagy ember
nem veszik el a részletekben, elméleti felkészültsége kimerül egyetlen
jelszó, vagy néhány mondatos ideológia elsajátításában. Egyik kedvenc
német főszerkesztőm is csak annyit
kért beosztottjaitól: legyen a témának „apropója". Neki ez volt a mindene. „Apropó" egyébként bármi lehetett. (Később pontosított, és felhívta a figyelmet a cégreklámok fontosságára, mint legapropóbb témákra). Példának okáért a gyomaendrődi sajtfesztivál kapcsán lehetett beszélni a kegyetlen mezőgazdasági
politikájáról éppúgy, mint a biotermékek reneszánszáról, vagy a kistérség-fejlesztésről.
Az iraki háború apropóján szinte mindenről meg lehetett emlékezni. Az emberiség
egész történelme apropóval szolgált, minden
valamire való háborús film levetíthető volt,
százfajta repülőbomba műszaki rajzát lehetett bemutatni.
Ám a dolog csak első ránézésre tűnik egyszerűnek. Ugyanis nem minden
háború eléggé aktuális. Általá* )
nosságban elmondható, hogy a
g^f
régiek nem igazán alkalmasak.
Ki tudná elképzelni az FI4-esket
a marathoni síkon? Ellenben a
második világháború olyannyira
CQ
megfelel az apropó követelményeinek, oly sok a párhuzam a
gonoszt legyőző egykori hős
amerikaiak és a cseppet sem önzetlenebb utódaik között, hogy
az már az erőltetettség és ötlettelenség látszatát is keltheti. Közszolgálati televíziónk műsorszerkesztőit azonban legutoljára szabadna a túlzott eredetieskedéssel
Á 'f •
megvádolni, ezért az egyik háborús híradó után nem haboztak műsorra tűzni
Steven Spielberg háborús eposznak titulált
filmjét, a „Ryan közlegény megmentését".
Ugyanezen a kellemes estén a Duna TV keleteurópai elkötelezettségére jellemzően egy délszláv háborús drámácskával bizonyította egykori főszerkesztőm nagyszerű meglátásának
igazság magvait: bemutatta a fontos díjakat
elnyert bosnyák-francia-angol koprodukciót, a
„Senkiföldjét", Danis Tanovié rendezésében.
De mintha ez az utóbbi produkció nem teljesen passzolt volna az apropóhoz: valami hiányzott belőle, még ha voltak is benne katonahősök.
Az ember tehát otthon üldögél, nyugodtan
hallgatja a madarak kinti zsivajgását. Épp
azon tűnődik, jó lenne egyet sétálni, egészséges is, mint mondják sokszor a tévében. Ehelyett azonban rettenetes dolgot követ el:
megnyomja a készülék piros gombját. Ott
aztán néhány robbanás után felbugyog
Spielberg említet filmjének egészen valószerűtlenül összekavarodott egyvelege a naturalista borzongatástól a múlt századi lányregények émelyítő romantikájáig. A bugyogás
nem túlzás, éppen egy jobb sorsra érdemes
amerikai orvos beleiből szökik százfelé a vér,
miután a semmi irgalmat nem érdemlő
fritzek felhasogatták az emberi szövetének
külső védvonalait. Csak a nem teljesen normális emberek nem lesznek rosszul a látvány, A bitfás ^ a z á n direkt, így estefelé, talán
)z emberi szenvedés hálás téma,
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minél inkább eredetiben mutatjuk, lehetőleg
a szétmarcangolt test vonaglásaival együtt,
annál inkább sokkoló. Mindez azonban még
egy háborús filmhez is kevés.
A szerteszálló emberi testrészek közötti új
kötőszövetet lenne hivatva megadni a film
eszmei mondanivalója. Ám ez még gyengébbnek bizonyult, mint a fritzek által felhasogatott eredeti. A mese sokszor elhangzott
már: a „doki" sok tízezer társával együtt a „jó
ügyért" áldozza fel kötőszöveteit. Mert vannak értelmetlen és vannak értelmes vérontások. Az értelmeset általában megnyerjük, az
értelmetlent elveszítjük. Dokiék nyertek, az ő
ügyük értelmet kapott, fritzék pedig még háborús bűnösök is lettek, amúgy kollektíván.
A híd bevétele előtti utolsó nagy vérengzésben, ahol Spielberg egész szép számmal áldoz amerikai katonákat is, megszólal a boldog békeidő üzenete. A morcos katonák egyszeriben otthon vannak, papucsférjek, Odipusz komplexusos férfiak, gyerekszerető, törvénytisztelő, csupa szív emberek. S persze nőkért rajongó hős szerelmesek.
Ilyen boldog csevegésbe robbannak be a
minden-jónak-ellenségei német harckocsik.
Ha egyszer majd nekem is háborúba kell
mennem, mindenképp német harckocsik ellen akarok majd harcolni. Ezek a nagyzúgású gépek oly könnyedén gyulladnak ki, oly
kedvesen robbannak fel az amerikai bombácskáktól, hogy az már szinte bájos. Végül
az égő friztek kimásznak a tankból és puff,
beléjük egy sorozat, hát ez már igazán felemelő érzés lehet. Szerencsére fritzéknek nincsen apja, anyja, sem senkije, hogy valaki is
meggyászolhatná őket. Fritz, a német katona
hazug gyilkos, aki nem érdemel kegyelmet.
A film talán legfélresikerültebb megtisztulási jelenete is a kegyelmet nem érdemlő Fritz
körül szédeleg. A szemüveges, csupa félelembölcsész, anya kedvence amerikai, aki nem
meri elsütni fegyverét, a film vége felé legyőzi gátlásait, és a doki-gyilkos Fritzet agyonlövi. A jó ügyért ő is tett valamit, megtisztult
rosszfajta gátlásaitól, letaposta az ősellenséget. Hősi zene szól.
Ha itt vége lenne az egésznek, nos, akkor is
szomorúan feküdtem volna le aludni. Ami
azonban ezután következett, arra ráillik a népszerű filmkritikai klisé, miszerint a „rendező
teljesen megőrült". Ryan közlegény öregen áll a
temetőben és könnyes szemekkel kérdezi vénséges feleségét, „vajon jó ember volt-e?" Nyilvánvalóan arra keresi a maga Salinger-féle zabhegyezős egyszerűségével a választ, megérdemelte-e ő, a túlélő, hogy láthassa mindazt a jót,
szépet, amit az amerikai katonák vérével írtak
be a történelemkönyvekbe. A válasz (ki gondolná?) egy könnyek közt elmorzsolt „yes".

Ez a film tökéletes apropóval bírt:
színpadiasságával, egyoldalúságával
ijesztően hasonlított ifjabb Bush
mostani felszabadító harcához. A világtörténelem győztes nagyhatalmainak megadatik az igaz ügyért
való háborúzás tudatának kegyelme. A Lajtán túli kis nemzetek ezzel
szemben rendszerint értelmetlen
vérontásokat művelnek. Világháborúkban vesznek részt, ami „nem az ő
háborújuk", legalábbis mi magyarok ezzel szoktuk magyarázni totális
vereségeinket.
Ám az is csak idő kérdése volt,
hogy a kisantant győztes népei
nekifogjanak saját értelmetlen öldökléseiknek. Ez egyébként mindig csak idő kérdése. Ilyenkor
szokták emlegetni Róma esetét, ami már a
császárság első évszázadában bomlásnak indult, s lám, alig négyszáz év múlva kapuit
barbár törzsek törték be. Jugoszláviai a maga
középbirodalmi álmaival nem volt ilyen szerencsés.
Karel Éapek írja egyik könyvében: „Emberi természetünkből következik, hogy amikor
valami nagyon rosszat élünk át, különös elégtételünkre szolgál, ha az a világ teremtése óta
a lehető „legnagyobb" az adott kellemetlen
műfajban." A délszláv háború is rekordokat
döntöget a második világháború utáni Európa legvéresebb epizódjajként. Mindeddig
nem is sokan vállalkoztak a megfilmesítésére.
A legtöbben inkább dokumentumjellegű öszszeállításokat készítettek, mert odalent délen
a kötőszövetek egészen másként tartják egybe a világot, mintsem azt a mozik szórakoztatására vágyó közönségének egy játékfilmen
belül elmagyarázhatnák.
A mészárlások elmúltával mégiscsak megszületett a délszláv háborús film kategória,
aminek jellegzetessége, hogy győztesek híján,
minden oldalon és minden értelmezésben tökéletesen értelmetlen háborút ábrázolnak. A
„Senkiföldjének" alkotógárdája sem tehetett
másként. Hiába vonultatták föl az ENSZ katonák harckocsiait, hiába az emberéletért és a
sztoriért vegyesen lelkesedő újságírónő. Bosznián nem lehet segíteni.
A filmben csak hárman halnak meg, a három főszereplő, akik megmentéséért a kéksapkások és az újságírók küzdöttek. A vér helyett
elvileg más adná meg a hatást, talán a film felvezetőjében beígért drámaiság. A dráma azonban elmaradt. Nem mintha nem lett volna
tragédia, feszültség is akadt bőven. Ám az
egész filmet átlengte valami ismert, negédes
hangulat. Olyasfajta érzés kerülgeti a nézőt,
mintha már tucatszor látta volna a három ember harcát, a médiát is ezerszer leleplezték már
előtte, a tehetetlen jófiúk harca a bürokráciával
is mind-mind túl ismerősek ahhoz, hogy igazán drámai hatást keltsen a film. Tanovié filmje ezért kevésbé illeszkedik a klasszikus drámában megszokott kikerülhetetlen végzet művészi szabályaihoz. Cserébe Kelet-Európa tehetetlen vergődésének allegóriáját nyújtja, amin
még a kék sapka sem segíthet. Ez a film csak
akkor lett volna igazán aktuális, ha nem sikerült volna az amerikaiak inváziója Irakban.
A két film egy napon történő bemutatása
nem csak az iraki háború apropójával magyarázható. Egy ponton összetalálkozott a két
film maga is: Áhogyan az amerikai dilettantizmusra, úgy a kelet-európai pesszimizmusra
sincs orvosság.
Tamáska

Máté
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mlékekre van szükségem, hogy tudjam,
ki vagyok. Emlékekre van szükségünk,
hogy tudjuk kik vagyunk. Az emlékek
azonban becsapósak, változnak, úgy, ahogy én
akarom hogy változzanak. Ezért kellenek mementók, fényképek- mindenhová magammal
hordom a Polaroid gépemet, jegyzetek- testemet noteszként használom, minden négyzetméterem egy-egy jegyzet. így legalább nem
hagyhatom el őket, nem felejthetem el őket,
nem másíthatom meg őket. Vagy igen? Hol is
tartottam?
Mementó móri, emlékezz a halálra. A fényképekből egész kis kirakós játékot állítok öszsze. Krimit. Barátokkal és ellenségekkel, ártatlanokkal és bűnösökkel, Sammyvel, aki
ugyanolyan betegségben szenvedett, mint én
és John G.-vel, aki megerőszakolta és megölte
a feleségemet.
Mondtam már? Rövid távú emlékezetvesztés, így hívják a betegségemet. Akit megismerek, nem tudom, ismerem-e már. At kell látnom az emberek hazugságain. Fegyelmezett
vagyok. A szokások és a rutin vezeti az életemet. Nem az emlékeimre hagyatkozom, hanem a tényekre, ezért használok fényképezőgépet és jegyzeteket. A feleségem gyilkosát
kell megtalálnom. Már egész csomó bizonyíték áll a rendelkezésemre. A testemre tetováltattam őket. John G.-nek hívják, fehér bőrű
férfi, drogdealer és a rendszáma: SG137IU.
Vannak dolgok, amikre emlékszem. Orá és
arra, hogy milyen a világ nélküle. De nem tudom, mikor ment el, nem tudom, mióta vagyok egyedül. Nem emlékszem, hogy szép
lassan elfelejtem őt is.
Hol is tartottam? Teddy? Valójában ő John
G., aki megölte és megerőszakolta a feleségemet. Azt mondta, az egész, amit csinálok csak
egy előadás. Előadás? Emlékszem részletekre,
a feleségemre, amint könyvet olvas, a feleségemre, ahogy fésüli a haját, és én belecsípek a
combjába. Vagy nem is belecsípek, hanem beadom az inzulint? En lettem volna tényleg
Sammy, aki túladagolta a feleségének az inzulint? En lennék John G., aki megerőszakolta
és megölte a feleségemet? Nem is az igazság
kellene nekem, hanem egy általam kitalált

igazság? Hazudnék magamnak, hogy elviselhetővé tegyem a létet és a világot nélküle? Lehet. Hol is tartottam?
Hogy gyógyulhatnék meg, ha nem érzem
az időt? (Mementó; írta és rendezte: Christopher Nolan;
szer.: Guy Pearce, Carrie-Ann Moss, Joe Pantoliano;
Kinowelt; 113 fi.)
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z idő mindent elpusztít", hangzik el
a Visszafordíthatatlanban többször
is. A Mementó esetében igen, az
f f
idő elpusztítja az emlékeket, az eltorzult emlékek elpusztítják Leonard Shelbyt, a főhőst,
minthogy emlékek nélkül már nem lehet önmaga.
A Visszafordíthatatlanban nem az idő a
mindent elpusztító erő. Bélféreg (Giliszta enyhén cenzúrázott feliratokban a mozikban)
az, aki miatt ketté szakad az a bizonyos bordó
alagút, amiről a nő (Monica Bellucci) álmodik.
Tizenöt perc, ennyi kell, hogy a megálmodott
aluljáróba a valóságban is betévedő nő meghaljon, vagy legalábbis kómába essen - lelkileg és testileg. De ez a tizenöt perc még nem
lenne elég. Kell hozzá Bélféreg is, a strici, aki
megerőszakolja és agyonveri a nőt.
Fordítsuk vissza a visszafordíthatatlant,
hogy hatásosabb legyen, ha nem is dramaturgiailag, de érzelmileg, mondja Gaspar Noé.
Ugyanaz a szerkezet, mint a Mementóban, kicsit erőltetetten hat. Lehet, hogy a filmkészítők is érezték, ez így még gyenge lesz, ezért
technikailag erősítik meg ezt az erőltetett viszszafordítását a visszafordíthatatlannak: a kamera az első jelenetben, a Bosszú alatt végig
körbe-körbe forog, visszafele, a néző már-már
rosszul lesz, de így legalább csak egy-egy pillanatra látunk, és csak egy-egy részletet a Pokolból. Ami még itt zavaróan, idegesítően hatott
érzékeinkre, később, a megerőszakolás jelenetében hiányozni fog.
Fél, vagy egy méternyire vagyunk a földre
tepert nőtől, és a rajta fetrengő Bélféregtől.
Mozdulatlan marad végig a kamera, irtózatos
hidegséggel, közönnyel és kívülállással mutatja be nekünk az erőszakot. Noé zavarba hozza
közönségét, akik csak nézik-nézik az eseményt, puha székükben, pattogatott kukori-
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a kamera ráközelít a locsolóra, a visszafele forgó öntöző fejre, aztán
az égre, a hihetetlenül vakító fehér égre, és ez
a vakító fehérség már közel sem a Menny, ez a
fehérség már úgy vibrál, hogy az ember szeme
belefárad, pedig a Semmit nézi, „a semmi az
pedig semmi" (Örkény), és míg ki nem ég ez
a vibráló Semmi, Beethoven helyett helikopter
propellereinek egyre erősödő zúgását halljuk.
Aztán vége. Mert „Az idő mindent elpusztít",
rágja még egyszer szánkba Noé, és a visszafordíthatatlan, az viszszafordíthatatlan. Csak akkor miért kellett mégis visszafordítani?
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(lrrevérsible; írta és rendezte: Gaspar Noé; szer.:
Albert Dupontel. Monica Bellucci, Vincent Cassel,
Philippe Wahon; 95 p.)
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Én komolyan azt hittem,
hogy problémáim vannak az
egyedülléttel. Az olyan tudod, amikor úgy érzed semminek sehol semmi értelme,
hogy bomlik az elméd, meg
különben is fááj a léét. Pontatlanság lenne, ha azt állítanám, hogy ez film gyökerestül megváltoztatta a világról alkotott elképzelésem
és fontos jellemfejlődésen
mentem keresztül, mert ha
összehasonlítom a Terminátor 2 által nyújtott segítséget férfivá érésem elősegítéséhez, cikkem tárgya csupán
annyiban járult hozzá pontagyam
gondolkodásmódszerű
viselkedésszimulációjának kiteljesedéséhez,
hogy a magamról alkotott
véleményben megkétszereződött a „hülye" szavacska
előfordulási együtthatója.
A film történetét mellőzném, aki úgy határozna

hogy esetleg megnézi, nem emiatt fogja értékesnek találni, ezt megígérem. A középpontban nem is a tündérszép látványvilág áll, hacsak nem Jack Nicholson arcát nem tekintjük annak. Az viszont töménytelen mennyiségű közeli felvételen tanulmányozható, ha
tetszik ha nem. Engem valahogy elragadott a
csupán sejtetett arcmimika, mintha minden
kifejezés félúton elfáradna, mintha feleslegesnek tartaná, hogy kiüljön teljes valójában az
egyébként megszokottan karakteres alapanyagra. A film értéke az arcbőr rezzenései-

ben bújkál, azazhogy mármint én ezt így
gondolom, szóval szerintem igen.
Csendes főszerepet kapott, karaktere beletörődött már 66 évesen mindenbe ami érte
élete során, a feleségétől kezdve a nyugdíjas
évek nyomasztó unalmáig. Néhány évente az
ember azonban valamilyen eseménynek túl
nagy szerepet tulajdonít és kikiáltja öntudatra ébredését. Friss magyarázatokkal az élet
értelmét illetően, egy kanos bengáli tigris összes gyengédségével veti rá magát az élet hátralévő részére. De mi van akkor, ha a környezet tényleg befolyásolja az embert? Mi lesz a
tigrissel a holdon? Mi ad neki erőt felkelni
nap mint nap?
Aki látta már Jack Nicholson alakításait
annak azért ajánlom jószíwel, aki pedig eddig nem ezen a bolygón nézett volna tévét
annak pedig azért. És még ha mégoly fanyar
is amellett, hogy szelíden megmosolyogtat,
vagy épp komolyan vesszük, egy biztos: mindenképp érdemes. (Szereplők: Jack Nicholson,
Dermot Mulroney, Hope Davis, Kathy Bates. Irta: Alexander Payne, Jim Taylor. Rendezte: Alexander Payne.
Gyártó: New Line Cinema. Avery Pix Játékidő: 124
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~r"ízért javaslom, alapítsunk egy kocs• t l—J mavédő egyletet.
Néprajzkutatóink vegyék leltárba összes sarki kocsmánkat. adjanak pontos leírást
elhelyezkedésükről, külsejükről, belsejükről, törzsvendégeikről."
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minden erőfeszítés. Hiába
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az vagy amit megeszel - az
EU szabvány malacságok
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(szabványmoslék, szabványdisznóölés) immár kikezdik
a
a magyarság ezer éves (azóta mindég akadt egy-egy
disznó itt, a Kárpátok alatt) tradícióit. Hiába
volt kormányunk méregdrága ellenkampánya
is, mellyel hihetetlen erőfeszítéseket téve megpróbálta lejáratni uniós csatlakozásunk - anynyit biztosan elértek, magyar ember eztán gubára, főleg ha mákos, rá se tud majd nézni —
Európa népeinek boldog tengerébe, lám mi is
nyakig kívánunk merülni.
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tt következik két kocsma bemutatása.
Mindkettő tipikusnak, tradicionálisnak
mondható a maga hazájában. Döntse el
ki-ki, melyikben támadna inkább kedve legurítani egy pofa sört. Ismervén a magyar
egyetemisták kiszáradási mutatóit, gyanítom
mindkettőben.

Egy falusi angol pub:
Rose and Crown
Ha a (nem)hallgató netalán nyári kóborlásai során elvetődne a Temze torkolatába, annak is egy Allhallows nevezetű porfészkébe,
az első, ami szemébe ötlik: ez nem London.
Eme kétségkívül pontos megállapítás után
ideje is kocsma után nézni. A (nem)hallgató
ugyanis szomjas. Mindég szomjas. Kocsma
után néz, ahol ledöngölhet magába egy kis
Guinness-t. A (nem) hallgató ugyanis művelt. Tudja, van olyan, hogy Guinness. Az
igazat megvallva, csak ezt az egyet ismeri. De
villogni akar. Kivágja hát, hogy Guinness.
Nagy G-vel, csípőből. Kivágja, és büszkén
körülnéz. Vajon hallották-e ezek a pudingfejűek. Hallották bizony. Kiröhögik. Guinness?
- kérdez vissza az egyik pult mellett vegetáló
törzsvendég. Bele a (nem)hallgató arcába?
így: G. u. i. n. n. e. s. s. ? Ami annyit tesz:
ennyit tudsz. Esetleg simán: turista. De még
nem tartunk itt. Kocsmát keresünk. Keressük a kocsmát. Hazai tapasztalatok alapján,
először a templomot kell megtalálni. Ez viszonylag egyszerű művelet. A templomtorony torony. Torony, tehát magas. Magasabb,
teszem azt a kocsmánál. Meg is van, mellette
a temető, szembe vele, ahogy kell, a pub. Ré-

Ám ne bagatellizáljuk prófétáink intelmeit: nem csak játék és mese biz' az élet ottan,
hol csúf kopasz EU szabvanyok garázdálkodnak a hatalmas fák alatt, felfalva hagyományainkat, azt, ami magyarrá teszi a magyart.
Intelmük gyorsan, nyersen ért. Aggódom. Én
is. Ki más. Én írom ezt, tehát én aggódom.
Aggódjatok ti is. Nem vicc. Komolyból.
Mert, szívet kézre, ki szeretne egyszer reggel
úgy ébredni, hogy ő már nem magyar. Megmosolyogjuk öreg bácsikák hagymázos szónoklatait, melyekben a nemzethalál víziója
oly sűrűn bukkan fel, akár plázákban egy
bronzbarna fenék. Jót nevetünk rajta, hiszen
több száz éve játsszuk már ezt a játékot, valljuk be, sikertelenül, sehogy sem akarunk kihalni.
Igazi disznóvágás nélkül már ez sem lesz a
régi. Hajh, hova tűnnek majd azok a hajnali
felesek - jobb helyeken mézes pálinkából amiktől a böllérek a hirtelen megduplázódott
disznópopulációból azt sem tudják, melyiknek a torkát nyisszantsák át. Ha szerencsésen
elkerülik egymásét, jöhet az az éteri disznósikoly, és a meleg vérsugár. Lenyalod a szád
széléről. Fémes, édeskés. Sütve, kovászos
uborkával a tokaszalonna és máj mellé kiváló
falat lesz. Hozzá fröccs, előtte még egy kis
pálinka, úgy a tizedik feles. Alig bírtok fölkelni az asztaltól. Nem sokra rá anyád beküld kötszerért. A böllér beledarálta az úját a
kolbászba. Sebaj, finomabb lesz. Mindenki vidám. Míg ezekről ábrándozol, fröcsög a vér, a
disznó nagyokat rúg. A szomszéd valahogy

gi, faházas épület, fehér, durva vakolat. Tiszta idill. Ahogy elképzeled. Beizgulsz. Egy
igazi angol pub. Hamisítatlan. Nem olyan
nagyvárosias turista izé. Az első igazi pub. De
még itt sem tartunk. Tartsunk ott, hogy nem
nyár van, hanem tavasz, koratavasz. Olcsóbbak az utak az utazási irodákban. Fél áron
megkapott az Eiffel tornyot, a Big Bent, és a
Colosseumot. Ez a magyarok szezonja. Ilyenkor, a tavaszi fagyban ellepik Európát honfitársaink, a nyarat pedig nagyvonalúan meghagyják a ferdeszműeknek. Vagy tartsunk
ott, hogy majd berosálsz: Európába mész.
Hallottad már sokszor, hogy te is ott vagy,
sőt mindég is ott voltál, de ennek ellenére
még mindég non-stop oda. Mész te is. Európába. Már látod is, ott minden milyen frankó. És azok az európaiak! Nem olyan csíra
népség, mint mi, debizony nem. Szóval ilyenek. Mész Európába, bele. Allhallows is ott
van. Ott a térképen, hogy Európa. Látni akarod az európai embert, az angolt, mert hát az
is Európa. Nem mindég az, de azért az. És a
kocsmát. El vagy ragadtatva, meglep az áhítat. London felől jössz, úgy esett. Ott mindenki olyan angol. Udvariasak, akár a karácsonyi puding. Látni akarod a vidéki Angliát
is, hogy ott legyél, átérezd. Most már ott tartunk, hogy belépsz, és várod a hangulatot. 1.
Itt akár Shakespeare is, vagy akár Beckett,
Hódító Vili, Giggs, Marlowe, James Bond...
akár, mert ez olyan angolos.'-jHogy. Az a pár
kiló karácsonyfaégő persze gyanút kelt a bejárat előtt. De az biztos csak azért van ott,
mert. Nagyszerű, gerenda mennyezetű, alacsony helyiség. Klasszikus, sötétszínű fapult.

alákerült. Apád kezéből kicsúszik a szajla.
Teljes súlyával nekifeszült, repül. Szerencsére
közel a fal. Két öltéssel megúszta. Aztán már
simán megy minden. Tekereg a kolbász, fő az
aba. A zsír odasül. Rutinosan ledugod az ujjad.
Ez már a múlt. Szabványdisznóvágás. Undorító. Oda nemzetünk egyik támpillére! Védjük
meg hát maradék magyarságunkat, ne orozhassa el Európa tőlünk! De mit? Mitől magyar
a magyar eztán még? A mákosgubától? A
gyomrom forog tőle. A hortobágyi bágyadt
echte hungarische gulaasch paprikaasch feelingtől? A karikásostoros betjaasosch legényesch
tanactól, vagy attól, hogy hímzett szoknyácskában kajla legény oldalán beoldalog a menyecske a „Megőrizzük-e hagyományainkat?
Igen!" felirat alá. Valószínűleg egyikért sem fájna a szívem. Rá kell jönnöm, egyetlen védbástyánk van még. A sarki magyar kocsma. Pardon, söröző, borozó, italozó, büfé... Hiszen
nincs még egy olyan hely, mely az egy millió alkoholista országát oly szépen reprezentálná.
Ahol az ismerős pohárcsendülésben, asszonydöngető férfitársaink műszak utáni világmegváltó politikai elemzéseinek zsolozsmájában felkiáltanánk: ecce Hungária!
Ezért javaslom, alapítsunk egy kocsmavédő
egyletet. Néprajzkutatóink vegyék leltárba öszszes sarki kocsmánkat, adjanak pontos leírást elhelyezkedésükről, külsejüktől, belsejükről,
törzsvendégeikről. Az így kapott eredményeket
hasonlítsák össze külföldi példákkal, hogy a rákos daganatként elburjánzó idegen elemeket
mielőbb kiszűrhessük, megvédvén az utolsó
igazi hungaricumot az idegen fertőzéstől.

Minden szegletében egy egy
négylövetű csapszék. Mielőtt
kivágnád választásod az árak
felől kérdezősködsz. Biztos,
ami biztos. A játékgép mögül
előkotorják az árlapot. Jé.
Kiskunkerepestarcsán
pont
ilyen a buszmenetrend. Tudod, fekete műanyag táblára
erősíthető sárga műanyag betűk. Jó. Akkor inkább csak
egy pohárral. Játékgép? A Jegesben sokkal menőbb. Antik
darab. Nem baj. Feldobják a
műrózsák. Cirka száz kiló.
Több ezer piros, sárga, rózsaszín műrózsafej. Mindenütt, a
faiakon, a pulton. Jól megy
hozzájuk a két műkandalló.
Igazán baráti
hangulatot
áraszt benne a műanyag, sárgásán parázsló hasábutánzat.
Vidáman csillan meg üvegén a
kilométer hosszú, villódzó karácsonyfaégő. Fényképezel.
Ezt meg kell mutatni otthon
is. Hogy ott voltál. Hogy voltál ott is. Éppen elkapod a lila
blúza mögül virító kiszuperált
kocsmárosné morcos pillantását. A helyi ifjúság jót röhög.
Mi a francot fényképezel, nem
értik. Hülye turista. Vidám
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karaokezésbe kezdenek. Úgy maguk között
c
s
a
k
. A pentium jól nyomja a basszust. A főtörzs
egykedvűen hallgatja a szétcsúszó hangokat.
Gubbaszt. A pultnál. A nyakkendős főszer
mellett sincs senki. Folyik a sör. Keménykötésű csávó zúdul át a színen. Megmarkolja
macáját. O a góré. Felnéznek rá. A melegítőmacis csaj unottan böngészi a monitorról a
szöveget. Kivillan alóla a bugyi. Állítólag nálunk is ez lesz a divat. Páran bágyadtan vitatkoznak. Ismerős fejek. Hol is láttam őket?

Echte hungaricum:
Móra Kisvendéglő'
Baudrillard nál olvasni arról a bennszülött
törzsről, amit az antropológusok levédettek az
antropológia megóvásának érdekében. Úgy
gondolták ugyanis, maradjon meg a világon egy
érintetlen törzs, Baudillard szerint azért, hogy az
antropológia legitimitása megmaradjon. Mert
ha az összes törzset felszippantaná a civilizáció,
akkor már az antropológiára se lenne szükség.
Nem tudtam eldönteni írjak-e Szeged egyik legfantasztikusabb, egyszersmind legmeghökkentőbb kocsmájáról (kisvendéglőjéről(l)) vagy ne.
Mert, követve az antropológusok logikáját, ha
napvilágra kerül ez a kis ékszerdoboz, meglepi
azt a kíváncsi tömeg, és megszűnik annak lenni, ami. Most így belegondolva ebbe, inkább
nem is írok róla, maradjon meg kevesek rezervátumának. Nem, nem írok. Aztán mindenki odajön, és fuss az egésznek. Nem és kész. Na, jó, ott

N

éprajzos nem is lehet senki, aki még
nem gyűjtött. Ebben az sem lehet
akadály, hogy szegény öreg parasztjaink lassanként kihalnak. Ám egy igazi néprajzost ez nem tántorítja el a céltól, a keresztényparaszti kultúra helyben való tanulmányozásától. Valljuk be igen felemelő küzdelem ez.
Ahogyan Don Quijote sem volt egyszerű paródia, bár az irodalomtörténészek egyre, hanem egy korával büszkén szembenéző bátor
ember. Még nehezebb helyzetben vannak a
népzenekutatók. Bartók óta mindenki az
utolsó pillanatot igyekszik elkapni, az utolsó
cigányprímást, dudást, citerást felkutatni.
Egymásnak adják hát a kilincset, több tucat
diktafon rögzítette már ugyanazokat a dallamokat, ugyanattól a gyűjtési alanykodásban
megfáradt öregembertől. Közben persze a falusi zenészek is fejlődnek, alkalmazkodnak az
új igényekhez. Hamar ellesik az utolsó prímás
futamait, amelyekért a városi kutatók a leginkább lelkendeznek. Aztán előlépnek ők is,
mint utolsók. Nincs is ebben semmi kivetnivaló, még ha kicsit komikus is.
Mi sem természetesebb, hogy jelen sorok
szerzője is vette elméleti alapjait, ceruzáját,
felvevőjét, néhány praktikus tanácsot és nekivágott a szertelen Nagyalföldnek. Útközben dúdolgattam magamban a lehetséges
nótákat, amit majd a kedves alany a tudományos tarisznyámba behelyezni lesz oly kedves. Lássuk csak. Elsőként kapcsolatot kell
építeni. Tehát lefordultam a betonútról és
amúgy „falusiasan" lakat nélkül kitámasztottam a biciklimet, majd belépve a kocsmába
hangsúlyos „ö"-s sört kértem. Letelepedtem
az alanyok mellé, majd ahogy kell, merő ter-

tartottunk, van itt ez az ékszerdoboz. Az igazi
magyar sarki kocsmákról már van az embernek
némi elképzelése. Na ez olyan. De még olyanabb. Fantasztikus hogyan maradhatott meg
Szeged belvárosához, az Ady térhez közel, a társaslakások mindent elsöprő expanziójában egy
darabka falu. Olyan ez min egy mini rezervátum, ahol menedékre lelnek az évtizedek óta változatlan karakterek. Típusok. A régi Béke Tanszék volt talán ilyen karizmatikus hely; habár a
renoválás ellenére is megtalálhatóak benne a régi arcok, ott valami mégis elveszett, a színfalakat
menthetetlenül elbontották. Bátran kijelenthetem, ez a hely évtizedek óta semmit sem változott. Tanú rá a mennyezethez közel eső tárgyakat jótékonyan elfedő masszív porréteg. A fal díszei. Ötvenes évek elejéről itt ragadt Fradi. A
csapat. Kézzel festett portrék, büszkén hirdetik:
„Bajnok csapat". Korabeli Vasas zászló. A kifakult plakáton Gusztáv nyom lefele épp egy korsó Ászokat. A padló csempéjét rovásírás lexikonná karcolta a szocreál bútorzat. Néhány asztal és
szék. A szóda olcsó. A folyó b. még olcsóbb. Na

mészetességgel, szóba elegyedtem a keresztény-paraszti kultúra utolsó bástyáival. Volte szó szántásról, jószágokról? N a hát arról is,
de még inkább az SZTK-ról, a nyugdíjintézetről és ne feledjem a kormányról. A fiatalok. Azok bizony itt sem jobbak, mint máshol, diszkóznak veszettül, eszük ágában sincs
ápolni a hagyományokat, csárdást kurjongatni a döngölt földes szobában. Mentségükre
legyen mondva az öregeknek sincs.
Azért engem sem ejtettek a fejem tetejére,
legalábbis akkor még úgy gondoltam. Még
hangsúlyosabb „ö-s" sört kértem, majd a friss
barátságok fonalán megkapaszkodva mérőónomat a múltnak gazadag kútjába eresztettem. Ott volt sok minden, TSZ, hadifogság,
Horthy Miklós, cselédvilág, urak, kizsákmányolás, de csárdás egy szál sem. Aztán mégis, a harmadik hangsúlyos „ö" után már
akadt egy faluvégi koma, aki úgy „húsz-harminc-negyven" éve muzsikált. Táncházban,
bálokon, pont, ahogy annak lennie kell. Alig
bírtam magammal. A továbbiakban minden
perc késlekedés a huszonnegyedik órát rövidíti meg, hiszen néhány perc járásra tőlem a
paraszti-keresztény kultúra valóságos utolsó
mohikánja pöngeti halkan a citeráját. A legszebb alföldi dallamokat varázsolja elő egyszerű, maga készítette fateknőjéből. Mert hát
maga készítette, ebben nem kételkedtem egy
percig sem. Elbúcsúztam, a friss barátság
emlékére még egy kör kommersz.
Az alany éppen ganézta a malacokat. Előadtam, mi járatban volnék, megkattogtattam a felvevőt is, a komoly szándék bizonyításaképpen. Aztán három órán keresztül
„kapcsolatépítés folyt", pálinkázás. Végül

és a kevert. Találgatod mikor meszeltek itt utoljára. Nem lehet eltalálni. Az emberi emlékezet
nem tud oly mély rétegekbe behatolni. A kisfröccsel levonulsz a kajás részbe. (Kisvendéglő!)
Lépcső. Az ajtónál automatikusan bekapcsol a
kézszárító. Csak elmentél mellette. Igyekszel
nem hozzáérni. Két esélyes. Vagy hozzáragadsz,
vagy megtáncoltat a kettőhúsz. Persze először
észre sem veszed, az azért van, hogy megszárítsd
a kezed. Ez a forma ismeretlen volt eddig számodra. Létezett benned egy fogalom, mely lefedte a kezek szárítására való objektumok mindegyikét. Eddig. Rá kell jönnöd, ez is az. Levegőt
fúj, és nem hajszárító. Vagy mégis. Elbizonytalanodsz. Minden lehet kézszárító ezután. A kategória végtelenül kitágult. Otthon sanda pillantást vetsz játékmackódra, a páfrányra, szandálodra. Várod, bármelyik pillanatban bekapcsolhat, ha elmész mellette. A kaja olcsó. Ami annyit
tesz, hogy olcsó. És kurvajó. Ami annyit tesz,
hogy kurvajó. A kanálon ezer fog harapásának
nyoma. Tiszta. De nem lehet tisztára törölni.
Mondom tiszta. Az ebédlő egyetlen dísze egy
műanyag Coca Cola óra. Piros. Ez a hely szelleméhez nem illő darab is belesimul a térbe. Ellenáll az idő, a haladás szelének. Áll. Ellenállnak a
törzsvendégek is. A típusok. Ismerjük őket. Ismerjük az olcsó cigaretták füstjében tartósított
javakorabeli pultosasszonyt, a hetednapos
alkeszt. Délután kettőkor jót szunyókál az egyik
asztalnál. Feje kissé félrebillen. És a magyar
apát. Műszak után beugrott egy felesre, mint
ahogy műszak előtt is. Hat-hét fele hazatalál. Talán.
Vikunya

Szilárd

megtanítottam az alanynak egy erdélyi nótát, ami szerinte kicsit cicomás, de Lagzi Lajcsi műsorába még épp beférne. Egyáltalán, a
túlsúlyos trombitás iránti rajongása már-már
kezdett elbizonytalanítani. Aztán előkerült a
o
„muzsika" is, egy rozsdás
cd
húrokkal felszerelt ben3>
dzsó. Hát ez nem maga
30
készítette citera, azt rögtön láttam. Meglepetéo
sem azonban tovább fo1>
kozódott, mikor az Amu<n
cd
ri partizánok dalát hallo
hattam eredeti népi toli>
mácsolásban, „stimmolatlan" húrokon. Durva ke2
-n
zének ujjai kifürkészhe•k
o
tetlen ügyességgel ugrálc—
o
tak a bendzsó vékony
o
nyakán. Olyannyira, hogy
idővel maga sem tudta
o
már követni. Ezt a jelen2
oj
séget a zeneiskolákban
1>
bakinak hívják, itt a népi
2
kultúrában a dallam finomításának, az előadó igényeihez igazításnak.
Aztán más dalba fogott, a Mississippi melletti kis cigánylányról, meg a hat órás gyorsról,
ami a rózsájához röpíti.
Még vagy két órán keresztül pörögtek a
hatvanas évek táncdalfesztiváljainak, munkásmozgalmi dalainak és a magyar nótáknak itt
ragadt darabjai. Csárdásról, utolsó mohikán-
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H z utrechti egyetem kutatócsoportja
Hvizsgálatában a másnaposság emlékeH z e t r e kifejtett hatásait vizsgálta. A
cikk bevezetőjében kifejtik, hogy bár számos
vizsgálat készült már az alkohol emlékezeti
és kognitív funkciókra kifejtett hatásáról, kevés adattal rendelkezünk a másnaposság hatásairól.
A kutatók definíciója szerint négy (nők) illetve öt (férfiak) standard italadag (ez Hollandiában 12 g alkohol) feletti alkoholfogyasztás tekinthető jelentős mennyiségnek.
sújt;. |
A masnapossag a vér alkohol
koncentrációjának nulla szint•
re való visszatérésétől kezdődik, és az ébredést követően
3
''kar 24 óráig is eltarthat. A
másnaposság tünetei: álmosság, koncentrációzavarok, széF Q
dülés, szájszárazság, és hányinger. A másnaposság pontos
okait nem ismerjük, de valószí_
nűleg az alkohol egyik fő bomlásterméke, az acetaldehid
okozhatja, illetve az alkoholfogyasztas egyéb mellékhatásai,
pl. a kiszáradás, elektrolitegyensúly problémák, hypo^ ^
glycemia, és az biológia ritmus
^ ^
megzavarása.
^ ^
A másnapossággal összefüggő munkahelyi hiányzások és
gyenge teljesítmény egyes
v^^"
becslések szerint évente 148
milliárd dollár kárt okoznak az
amerikai
gazdaságnak
^ ^
(Stockwell, 1998). Az egészséges önkéntesek (Karvinen et
al, 1962) és atléták (O'Brien
and Lyons, 2000) fizikai teljesítménye szintén jelentősen
csökkent a másnaposság hatá^J*
sara. Másnapos patkányok
szignifikánsan rosszabb teljesítmenyt nyújtottak a téri és
emlékezeti feladatokban, az
ivás előtti felmérésekkel összevetve. (Obernier et al, 2002).

O

O

Meglepő módon, számos korábbi vizsgálat nem mutatott
2
ki szignifikáns emlékezeti teljesítményromlást a másnapos^ ^
ság hatására. (Myrsten et al,
Q
1980; Chait and Perry, 1994;
Finnigan et al, 1998). Az ellentmondásos
eredmények
hátterében módszertani hibák
^^^
állhatnak. Egyes vizsgálatok
még a vér alkohol szintjének
nullara való visszatérése előtt
* n á f t o t t á k végre az utótesztelést, míg más vizsgálatok nem
ellenőrizték a vér alkohol szintet ivás után
vagy a vizsgálat során. Más vizsgálatokban a
résztvevők tudták, hogy alkoholos italt kaptak, ami valószínűleg befolyásolta elvárásaikat teljesítményük iránt. Ebben a vizsgálatban a kutatók igyekeztek kiküszöbölni ezeket a módszertani problémákat.

a

Módszerek
A vizsgálat résztvevőit újsághirdetés alap^Kálog«tták pssze, átlagéletkoruk 21,9 év
A S i f fesztvevő fele nő, fele férfi volt.

Kizáró tényező volt a fokozott cigaretta-vagy
kávéfogyasztás, illetve az ezektől a szerekre
való ráutaltság másnapos állapotban. A résztvevők mérsékelt alkoholfogyasztók voltak,
hetente átlagosan 10 — 35 alkoholos italt fogyasztottak. A résztvevők anyanyelve holland volt.
A kísérleti eljárásban egyszerre mindig két
személy vett részt.
Az esti ülés alkalmával a kísérleti személyeknek először elmagyarázták a tesztelési eljárásokat, ezután standardizált vacsorát kaptak, majd felvették velük a teszteket, megállapítva az alapszintet. Ezután random besorolták őket az alkohol vagy placebo csoportba, külön szobában leültették őket, és megkapták az alkohol vagy placebo adagjukat.
Az alkohol csoport 1.4 g/testsúly kg tiszta
ethanolt kapott, 500 ml narancslével, a placebo csoport 500 ml narancslevet. Mindkét
csoport italát aromával ízesítették, és orrcsiptetőt kellett viselniük, hogy a vak vizsgálatot
biztosítsák. Az italt fél óra alatt kellett elfogyasztaniuk. Ezután egy órán át tíz percenként alkoholszondával mérték vér-alkohol
szintjüket, de azt nem közölték a kísérleti
személyekkel. A kísérleti személyeket hazaszállították, és azt az instrukciót kapták,
hogy aludjanak hét órát. Másnap reggel a kísérleti személyek nem ehettek, nem ihattak
kávét és nem dohányozhattak. Öt-tíz percenként megmérték vér-alkohol szintjüket. A
tesztek akkor kezdődtek, amikor a vér-alkohol szint nullára csökkent.
Az emlékezetet szótanulási teszttel ellenőrizték. A teszt 15 egyszótagos főnévből állt,
amit ötször mutattak be a képernyőn. A kísérleti személyeknek minden bemutatás után
le kellett írniuk minél több szót, amire emlékeztek. A tesztet 60 perccel később késleltetett előhívási teszt követte, majd végül 15 elterelő szóval összekeverve egy felismerési
teszt következett.
Az emlékezeti tesztet Mackworth éberségi
teszt egészítette ki. A kutatók így próbálták
ellenőrizni, hogy specifikus emlékezeti hatás,
vagy általános arousal-csökkenés jelentkezett-e.

A kísérleti személyek egy szubjektív skálán
értékelték éberségüket és másnapossági panaszaikat is.
Eredmények
A reggeli tesztelés során a késleltetett felidézési
teszt eredményei szignifikánsan gyengébbek voltak az alkohol csoportnál. Mindemellett az azonnali felidézés és a felismerés eredményeiben nem
mutatkozott szignifikáns különbség. A másnapos
csoport a szubjektív éberségi skálán szignifikánsan
kisebbnek értékelte éberségét a placebo csoporthoz képest, mindazonáltal a Mackworth teszt
eredményeiben nem volt szignifikáns különbség a
két csoport között. A késleltetett előhívás specifikus romlása azt jelzi, hogy a másnaposság specifikusan az előhívási folyamatokat gátolja. Az éberség nem csökkent jelentősen, ami azt jelzi, hogy
ez nem az általános szedáció eredménye.
Ezek az eredmények megfelelnek a korábbi
vizsgálatoknak, amelyek nem tudták a másnaposság hatását kimutatni az azonnali szabad felidézési helyzetben. (Chait and Perry, 1994) Egy a
Mackworth clock teszttel végzett korábbi vizsgálatnak megfelelően (Lemon et al, 1993), a két csoport között nem volt szignifikáns különbség.
A szubjektív tesztek alapján az összes alkoholt
fogyasztó személy másnaposnak érezte magát, a
nőknél ez fokozottan jelentkezett. Az objektív
mutatókban nem jelentkeztek szignifikáns különbségek férfiak és nők között. Összefoglalva a
vizsgálat kimutatta, hogy az alkoholos másnaposság specifikusan csökkenti a felidézési teljesítményt, ami nem az általános arousal-csökkenés
következménye. Ezek az eredmények megfelelnek a krónikus alkoholistákon és alkohol hatása
alatt álló személyeken végzett korábbi vizsgálatoknak.

(foris C Verster*, Danteiit van Duin, Edmund R
Volkerts, Antónia HCML Schreuder and Marinus N.
Verbaten: „Alcohol Hangover Effects on Memory
Eunctioning and Vigilance Performance after an
Evening of Binge Drinking" Neuropsychopbarmacology
(2003) 28, 740-746) Utrecht lnstitute for
Pharmaceutical Sciences, Department
of
Psychopharmacology, University of Utrecht, Utrecht
The Netherlands
Zavarzin Péter
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z elmeállapot törékenyebb, mint azt az
ember hinné. Holott nem is túl öszszetettek a gondolatfolyamok melyek
iszonyú lassúsággal átvánszorognak kiindulópontjuktól, az amúgy is melegtől fellágyított
agyszöveten keresztül a tudatosítás szükségszerűen hűvösen tartott, enyhe alkoholos oldatban tartósított és működtetett mákszemnyi és a végletekig túlterhelt góc ócskája felé.
Míg a test idegvégződései teljes gőzzel szolgáltatják a közvetlen környezet híreit, miszerint mindjárt meghalnak, vagy legalábbis
hosszabb vakációra mennek, ha valaki nem
tekeri lejjebb a fűtést de azonnal, mert kérem
szépen milyen dolog az, hogy alig két hónapja még ripityára fáztak nyolc réteg echte tajvani műszál alatt, most meg szikkadnak mint
macska a mikrosütőben. Szegény agyam meg
már nyilván megszakította velem a diplomáciai kapcsolatokat, ami tökéletesen érthető, ha
figyelembe vesszük, hogy másra sem használtam mint elképzelni vajon mi vár rá nyáron,
ha ez a takaréklángon lobogó kis tavaszka a
maga kitárulkozó módszereivel, mely szempillantás alatt értelmet ad a „zsebkendőnyi
méret" csodájának. Aki még elhiszi, hogy a
szépség csupán belülről fakad, még nyilván
nem lökött fel kétgyermekes családapát, nekizuhanva egy kirakatnak egy szatyor langyos
málnalekvár összes eleganciával, igen impozáns műsort nyújtva a belülről szemlélődő eladóknak, rögtön zavart magyarázkodásba
kezdve hogy, bizonyára a meleg teszi. A helyszínről kecsesen távolodó, időtlen formákat
körülölelő zsebkendőknek meg az égvilágon
semmihez semmi köze. A jelét sem látom kiútnak. Igazán megkínoznám az illetőt, aki el-

terjesztette, hogy idővel benő az ember feje lágya. Hát hogyan nőhetne be, ha folyamatosan
piszkáljuk meg kavargatjuk, mert valamiért
sosem lehet jó úgy ahogy van, még mindig
van mit kavarni rajta, hozzáadni, elvenni, átstrukturálni, összekapcsolni, szétszabdalni.
Úgy látszik az emberi fajta egyedei csak addig
képesek fejlődésre, amíg a garantáltan konstans agyalágyultság állapotában leiedzenek,
ha megszilárdul gondolatviláguk, és megköt
egy gondolat/érvelési rendszer, bezárja magát
önnön korlátai közé, örök frusztráltságra kárhoztatva hordozóját, láttatván más rendszerek
mechanizmusát de képtelen maradván arra,
hogy önmagába beépíthesse azokat. Mindig
marad legalább egy szögesen ellentmondó
pont, melyeknek puszta léte rombolja a fennálló rendszert és minél bonyolultabb a struktúra, annál több ilyen pont van.
De azt hiszem ilyen időben nem szilárdul
meg semmi, nemhogy az agylágyékom. Viszont szilárd világnézettel rendelkezni az üdvözítő lehet. Én még azt sem tudom mi a
kedvenc színem, pláne hogy ha kijelölnék is
egyet, sosem lehetnék biztos benne, hogy az
az-e az amire én gondolok, hogy az, mert a
színtévesztés genetikai kódja emberből mutánssá formált. (De vajon ez a tulajdonság
milyen szerepet tölthet be az evolúció állítólag komplikált rendszerében, ki mondja hogy
ez a torzulás nem vezethet később egy hatékonyabb túlélőképességekkel megáldott
csúcsragadozó megalkotásához?) Az én szilárdságom biztos alapja némi fogkő, de az
amúgy velejéig gonosz fogorvosom állandóan
elveszi tőlem még a rendszer ezen apró
szigetét is. Tajték ül ki a cerebrális cortexem

Kínálatunkból:
- 5 féle csapolt sör,
sörkülönlegességek
- koktélok, sörkorcsolyák
- csocsó, karaoke, zenegép
- hangulatos sportközvetítések
t e r e m b é r l é s 30 főig (szakos buli
osztálytalálkozó, szülinap)
- diákigazolvány felmutatásával
1 0 % kedvezmény

vájatkáiba, foggal-körömmel kapaszkodom a
gondolatba hogy én igenis egy hópihe vagyok, de a nagyagy már végletekig túlterhelt, a testem összesített érzőideg-jelentése
próbál erre rácáfolni, azzal az érvvel, hogy az
nem ilyen büdös meg az íze is jobb, az el-elröppenő zsebkendők utáni forgolódás felzabálja a tudatos gondolkodást eredetileg működtető cu^ ^
kortartalékokat is, melyek már
^ ^
amúgy is karamellizálódtak táró^ ^
lóikban. Márpedig én akkor is hófev*
pihe vagyok. Jó, akkor büdös hóX^
pihe de akkor is. De hopsz, legyint arcul szelíden a felismerés,
^ ^
mint kankalint a hidraulikus cölöpverőgép, hisz én nem is lehetek
hópihe, mert annak van rendes,
stabil kristályszerkezete, nekem
'
meg azt mondja mindenki, hogy
U *
az harminc éves korig ki sem alakul rendesen, akkor is csak koszo^ ^
rúér-elmeszesedés formájában. No
/
sebaj, utánanézek maradt-e még
f \ \
szilárd pont, mert ugye csak van
. _
valami, ami előremozgat, akármi\J •
lyen erőltetettnek is tűnik az
egész folyamat. Vajmi kevés esé•,
lyét látom annak, hogy az intelIJ J
lektuális beteljesülés lenne a szivárvány végén az a csillogó izé,
amiért érdemes odamenni. De ilyen körülmények közt, mi maradhat szilárd, amikor minden a cseppfolyós aszfaltba olvad, és mi az továbbá, ha már úgyis itt vagyunk a tudatnak,
a csodálatos emberi elme másfélütemű motorjának eszmei üzemanyaggal szolgálhat? A
harmónia elérése a környezettel, a tökéletes
kommunikáció tested összes sejtje közt,
együtt rezdülni a felhevült betonból kitörő
pára hullámaival beleolvadni a forróságba.
Nem, ez hülyeség, ehhez is túlontúl meleg
van, rövidzárlatos lesz a gondolkodószcrvem.
A tudat csatát vesztett, visszavonul a lágyékba hűsölni, addig bekapcsolva hagyva az
üzenetrögzítőt,
hadd
mondják
csak, ilyen állapotban legalább nem sértegetek
senkit. Osztönirányítással szép az élet: ételösztön, italösztön, csókösztön.
Nem is biztos, hogy muszáj dolgokat szükségtelenül túlbonyolítani.
mmac

Játékszabály
A játék menete rendkívül egyszerű, szabályait
igyekeztük úgy megalkotni, hogy bármely bölcsész
könny edén elsajátíthassa Semmi másra nincs szükség
hozzá, mint egy dobókockára és néhány bábunak látszó
tárgyra
A feladat a következő: öt kört (évet) kell megtenni
Szeged festői belvárosában, mégpedig mindenkr másnál
gyorsabban E/t néhány extra mező komplikálja:
1 A Höksiszkar epülete Innen indulsz és itt minden év
végén meg is kell állnod, függetlenül attól, hogy
egyébként áthaladnál-e rajta Amennyiben ezen a mezőn
egyest dobsz, meg kell ismételned az elözö évedet
(Mindenkit érhet baleset)
Ha e/en a mezőn állva hatost dobsz, nyelvvizsgát
szerezte! Anienny iben az ötödik kör v égéig nem sikerült
ezt megszerezned, addig kell újra dobnod amíg hatost
nem dobsz - csak ekkor értél aj áték v égére.
2.1'ici kávéscsésze Ha ide lépsz, soron kívül dobhalsz
még egy szer (Koffeinbomba .)
3 Egyetemi könyvtár. Ha ide lépsz, a következő körből
kimaradsz, ám amikor legközelebb a BTK-épületre vagy
József Attila fejre lépsz, nem érhet baleset: ha ezeken
egyest dobnál, újra dobhatsz. (Ki tudja, lehet, hogy
megéri)

4 József Attila fej. A zárt helyi dolgozatot
szimbolizálja ha ezen állva egy esi dobsz, vissza kell
lépned öt mezőt.
5. Villamos vagy troli Köv esd a nyilat! (Sétálni jó. de a
tömegközlekedés csak gy orsabb)
6. Színház illetve mozi. Egy körből kimaradsz (A
kultúra szép dolog, de sajnos nem túl célravezető )
7 Söröskorsó. Egy körből kimaradsz.
8 Tisza Egy körből kimaradsz, majd a klinikára lépsz
(Jól esik csobtnnni egyet, de a folyó tisztasága azért nem
az igazi.)
9 ETR A kővetkező körben eggy el kev esebbet lépsz,
mint amenny It dobsz (A technika ördöge megtréfált
összeke\ eredlek a vizsgaidőpontjaid )
10 Klinika Két körből kimaradsz
11 Tanulmányi Osztály A következő körben hátrafelé
kell lépned (Nem vitted be nem fizetted be/ nem adtad le/
nem v etted fel időben, amúgy nem szólt senki hogy kéne.
mindegy , most már úgy sem adhatod le.)
Mindenkinek jó szórakozást kiván:
A Szerkesztőség

