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KI? MIRE? 
MENNYIT?

Az alábbi listát Szűcs Ágnes pénzügyi referens és Nagy 
Ferenc, a Hallgatói Iroda irodavezetője készítette és ju t
tatta el szerkesztőségünknek. Ahogy az a kísérőlevelük
ben is áll. mindenkinek joga van betekinteni a HŐK gaz
dálkodásába. Tehát, akit nem elégítenek ki az itt olvas
ható adatok, az fáradjon be az irodába és ott minden fel
merülő kérdésére megkapja az illetékesektől a választ.

¡Mire ment el a pénz & tanév első félévében? szerkesztői tiszteletdijak 19.000,-
írói tiszteletdíjak 16.000,-

TEREPGYAKORLATOK Barracks Times
rajz 82.090.- nyomdaköttség 22.400,-
földrajz 251.175,-

EGYÉB TÁMOGATÁSOKkémia 212.245,-
technika 1 17.4%,- Női kézilabda edzőtábor 6760-
biológia 145.109,- Művelődésszervező Szukesl 14.500,-
technika 153.569,- Matematika Tsz. domaszékí tábor 20.000,-
földrajz 49.645,- Országos Karvezetési Verseny (Szeged) 50.000,-

Dia-lóg Klub 15.000,-
JUTTATÁSOK Szlovák Szakest 10.000,-
Mezőbank 2.531.460,- JGYTF Sportkör 100.000,-
Postabank 34.773.635,- Trapp Nap 31.000,-
OTP 19.735.981,- Lovastábor 15.000,-

Rókaűzők verseny 14.000,-
TERMESZETBENI, ES EGYEB JUTTATÁSOK Olasz Napok 14.500,-
HVK kártyák 75.000,- Számítástechnika Szakest 15.000,-
Bérletek 7.018.000,- Technika Tanszék 15.000,-
fény másológép- j a v ítás 157.200,- Irodalmi Színpad 15.000,-
hirdetés 13.032,- OTP számlaszám-konvertáló program 15.000,-

Történész Szakest 15.000,-
Teleki Kollégium Mikulás 25.000,-

LAPOK számítógép konfiguráció .97.750,-
TŰ Helyesírás verseny 10.500,-
nyomd a költség 174.257,- Szép Magyar Beszéd 9.000,-
szerkesztői tiszteletdíjak 46.900,- TDK díjazás 112.000,-
írói tiszteletdíjak 20.850,- Orosz Szakest 4.560,-
Belvedere Orosz fonetikai verseny díjazása 5.000,-
nyomdaköltéség 96.630,- Gólyabál 1 10.000,-

A D oktoranduszok Orszá
gos Szövetsége az 1993 óta 
létező dok to ri képzésben 
részt vevő  PhD-s ha llga tók 
kezdem ényezésére jö tt lé t
re 1994 őszén. Az egyesü
le tkén t m űködő szervezet
nek m inden dokto randusz 
ha llga tó  tag ja  lehet* tan u l

jon  akár nappali vagy leve le
ző, á llam i vagy más form á
ban. Az egyes tagokat az in 
tézm ényekben -  általában 
karokon — m űködő helyi 
szervezetek töm örítik , ame
lyek kü ldö tte i a DOSZ e lnök
ségét és e lnökét m egválaszt
ják. Az e lsősorban tudo 
m ányos cé lla l lé tre jö tt szer
vezeten belül m űködik a 
Doktoranduszok Országos 
Konferenciája, amely a dokto

randusz képviseletét igyekr 
szik ellátni.

Budapest, 
P rofesszorok Háza 

1146 Budapest,
A jtós i Dürer sor 19-21. 

tel.: 251-53-32 
E-maíí: http://www.net.hu/ 

dosz/http://www.hur> 
i gary.com /dosz/

lh
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* Miért késtek az ösztöndíjak?

CSÚSZÓ PÉNZ
Nem kis gondot okozott a legtöbb főiskolásnak, hogy az ösztön
díj m inden hónapban késett a múlt félévben. Szerkesztőségün
ket több hallgató felkereste -  néhányon igen felpaprikázott 
hangulatban kérdezvén: miért nem érkeztek meg időben az 
ösztöndíjak? A válaszért Szűcs Ágneshez, a HŐK pénzügyi refe
renséhez fordultunk.

Szűcs Ágnes, pénzügy] referens:
-  A szeptemberi ösztöndíj a beirat
kozás miatt késett. Egy hétig tar
tott. amíg feldolgoztuk a hallgatói 
listát, s további öt nap, amíg az 
adott bank átutalja a pénzt a 
számlákra, Az októberi ösztöndijak
nál a listával már elkészültem a fo
lyó hó nyolcadikára, s leadtam azt 
a Tanulmányi Osztályra. Ott azon
ban visszatartották mert ekkor ve
zették be a tandijlevonási rend
szert, s ennek a határideje túlnyúlt 
a mienken. Számolni kell a nyolc 
napos fellebbezési idővel is, és a 
már említett öt nappal, amely a 
banki átfutás időtartama,

Tű: -  Nem reklamáltak a hall
gatók az elhúzódó átutalások 
miatt?

Sz.Á,: -  Nem különösebben. 
Ha be is jö tt valaki úgymond 
„nagy elánnal", volt türelme vé
gighallgatni a lakoka t, s megér
tette a helyzetet, Éppen az el
lenkezőjét tapasztalom: a hall
gatók zöme érdektelen, közö
nyös a saját ügyeivel szemben 
is, Volt olyan hallgató, akinek 
már szeptembertől já rt volna 
pénz, de nem kapta meg, mert 
hónapokig nem adta le a szám
laszámát. Pedig a szabályzat 
szerint az, aki a főigazgatói vlzs-

ganapig nem adja le az indexét, 
az nem kaphat ösztöndíjat, s az. 
aki késve adja le a számlaszá
mát. annak visszamenőleg nem 
járna pénz...

Tű: -  Számíthatunk arra, hogy jö
vőre -  a tavalyihoz hasonlóan -  
időben kapunk pénzt?

Sz. Á.; - A beiratkozás időszakát 
kivéve igen, Ha például 9-én van 
a beiratkozás, akkor nem lehet 5- 
re átutaltatni az ösztöndíjakat. A 
második félévben már a „csúszta
tott ösztöndíjakat" kapjál a hallga
tók, tehát minden hónapban az 
előző havit. Elkészítettük a kifizetés 
előzetes ütemtervét, ebben lefek
tettük a kifizetések Időpontját. 
Egyeztetni fogjuk a HŐK és a TO 
„pénzügyi menetrendjét", hogy 
ne legyen fennakadás, késés. A 
negyedéves hallgatóknak üze
nem, hogy lelkileg készüljenek fel: 
februárban nam kapnak ösztöndí
jat -  márciusban azonban duplát 
vehetnek föl! Ezenkívül kérem a 
hallgatókat, hogy figyeljék a kifüg
gesztett listákat, s tartsák be a ha
táridőket,

Herczeg Zsolt

Kedves Hallgató!
Abból :i célból, hogy mindenki pontos 
információval rendelkezzen az ösztön
díjnak a számlájára érkezéséről, illetve 
a tandíj esetleges levonásáról, engedje 
meg, hogy néhány sorban tájékoz
tassuk. A bővebb tájékozódás végett 
nyugodtan keressen meg minket, a hi
vatalokat, vagy az évfolyamképviselőt.

E félévben a beiratkozás szeptember 9-én 
történt. A bankszámlaszámok, a be- és ki
iratkozottak adatainak a számítógépes adat
bázisba vitelével a Tanulmányi Osztály elő
adói szeptember ló-ra készültek el. Kivételt 
képeztek persze a főigazgatói vizsgán apón 
majdani vizsgázók, illetve azok, akik ekkor 
még nem iratkoztak be. A banki átutalás 
ideje öt munkanap. Ezért az ösztöndíjához 
mindenki szeptember 24-én nyúlhatott el
őször. Ha szerencséje volt. Ha nem. ez 
adódhatott: hibás számlaszámból, vala
mint hibás anyakönyvi adatokból.

Ez e félévi (új) ösztöndíj-listák szep
tember 25-én kerültek ki a Hallgatói Iro
da folyosójára. Közös érdekünk szerint 
akkor és ott mindenki ellenőrizhette az át
lagát, és ez azért járó ösztöndíj összegét. 
A hibák -  persze voltak ilyenek -  kijaví
tására (fellebbezésre) nyolc munkanap 
állt rendelkezésre. A fellebbezések után 
néhány esetben új ösztöndíj-összeg került 
kiírásra. Ez olyankor állt fenn, amikor a 
csoportból valakinek más volt az átlaga, 
mint ami a listán szerepelt. Aki a Sza
bályzat szerint szeptember 25-ik nap
jáig sem Lett eleget a leckekönyv le
adása kötelezettségnek, annak e félév
ben nem folyósíható ösztöndíj. (Sza
bályzat ILI. 2.4/c) A dátum szigorú 
betartására azért van szükség, hogy az 
utalások 2766 hallgató esetében ne 
késsenek. (Ez a dátum megismétlődik 
majd februárban, tehát február 25-ig 
mindenkinek le kell adnia az indexét, 
különben nem kaphat ösztöndíjat.) A 
Tanulmányi Osztály által korrigált 
ösztöndíjak öt banki nap után, tehát 
október 21 -én kerüllek a számlákra.

Novemberben az utalás kezdte utolérni 
a kívánt (és remélt) hóeleji dátumot. A 
némi késlekedést az okozta, hogy a tan
díjlevonási megbízás leadásának határi
deje november hatodika volt, az ösztöndí
jak utalása csak ezután történhetett. Pa
naszra egyedül az OTP-seknck volt okuk. 
A bonyodalom abból adódott, hogy a 
..legnagyobb bank” e hónapban tért át a 
kilencjegyű számlaszámról a tizenhatje
gyűre. 187 hallgató késve kapott ösztön
díjat. november 18-án. A többiek novem
ber i4-én már el is költhelték azt.

Az Újév mindannyiunkra mosolyogva 
tekint majd, hiszen január ó-án újból 
pénzhet juta a szegedi juhászgyulás.

Köszönve a figyelmet:

Dr. Szolgálté Dr. Rózsa Zsuzsa, 
a Tanulmányi Osztály vezetője 

Num Rozália, 
a Pénzügyi Osztály vezetője 

Szűcs Ágnes 
pénzügyi referens 

Jancsák Csaba, 
a Hallgatói Önkormányzat elnöke
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A világ bármely pontjáról elérhető!
A  fő isko la  új, S z illé r i  sg t-i épü letének á ta d á sá n a k  apro p ó já b ó l 
beszé lgettü n k  Tőke Jenővel, a  JGYTF m ű sza k i ig a zg a tó já va l.

Tű: -  Mi tette  szükségessé ennek az új 
épületnek birtokba vételét a főiskola ré
széről?

T.J.: -  A volt Hámán Kató (jelenleg Szent Fe
renc) utcai iskolaépület fokozatos visszavétele 
az egyház részéről. Ennek egyik legnagyobb té
tele volt a 2. sz. Gyakorló Iskola épületrészé
nek az átadása. Ez azonban csak úgy történhe
te tt meg, hogy az önkormányzat felajánlotta 
hosszú távú használatra nekünk ezt az épüle
te t addig, amíg nem tudjuk megvásárolni. A 
tanszékek, a Gyakorló Iskola mozgatásához, 
összevonásához kellett egy olyan épület, ahová 
a tanszékek -  átcsoportosítva- elhelyezésre ke
rülnek.

Tű: -  Erre az épületre hogyan találtak  
rá?

T.J.: -  A polgármester úr ajánlotta fel ne
künk.

Tű: -  Mit érdem es tudnunk magáról a 
házról?

T.J.: -  Azt érdemes tudni, hogy 1885-ben 
épült, eredetileg is iskolai használatra. A leg
utóbbi években tanintézménye volt a Tabán Ál
talános Iskolának: az alsó tagozatosokat itt ta 
nították. Maga az épülettömeg egy masszív 
téglaépület, nyilván olyan kialakítással, ami 
általános iskolai célt szolgát elsősorban. Ennek 
köszönhetően viszonylag tágasak a folyosók, a 
vizesblokkok nagy méretűek. Az itt elhelyezett 
tanszékek -  amelyek közé számíthatjuk az Ide
gennyelvi Lektorátust, amelynek nagyszámú 
hallgatója van -  mondhatni, hogy ideális körül
mények között dolgozhatnak így. Azt is tudni 
kell mindenképpen, hogy be lett kötve az Inter
net-hálózatba , tehát nemcsak a főiskola vi
szonylag távollevő épületeiből könnyű az el
érés, hanem a világ bármely pontjáról.

Tű: -  M ilyen funkciókkal szám oltak az 
átalakításkor?

T.J.: -  Az ideköltöző tanszékek igényeit vet
tük figyelembe. A konkrét helyigények persze 
adottak, pl. az oktatástechnikának, a technika 
tanszéknek jelentős helyigénye van. Abból a 
megfontolásból, hogy a Közművelődési Tanszé

ken folyó médiaoktatás során a stúdiót -  az ok
tatásban betöltött szerepének megfelelően, 
eléggé nagy mértékben igénybe lehessen venni 
-  szintén célszerű volt ide helyezni, mivel az 
oktatástechnikai gyakorlatoknak is helyet kel
lett kialakítani. Elsősorban azonban az ittlévő 
tanszékek igényei voltak a meghatározóak. A 
könyvtár is így került kialakításra: mivel a fő
iskola ezen épülete meglehetősen távol van a 
többitől, ezért azt úgy igyekeztünk felszerelni, 
hogy az a hallgató, akinek van egy-két lyukasó
rája, ne kényszerüljön arra, hogy a folyosón pl. 
kötögetve töltse el ezt az időt, vagy „kénytlen 
legyen” a környező vendéglátóhelyeket felke
resni, hanem valami értelmes elfoglaltságot ta 
láljon.

Tű: -  A főiskolának honnan került pénze 
az átlalkításra?

T.J.: -  Az egyháznak visszaadott épületek á t
alakítására, a társadalmi feladatok ellátására 
van egy elkülönített összeg, amelyet megkap
nak az intézmények. Ebből erre az évre jutott 
nekünk 45 millió forint, amelyben voltak ko
rábbról megelőlegezett részek a Hattyas sori 
épületek átalakítására. Ebből dolgoztathat
tunk, illetve abból a pénzből, amely a Közmű
velődési Tanszék korábbi épületének eladásá
ból folyt be; úgy összesen, mintegy 60 millió fo
rintból gazdálkodhattunk. Ezt az összeget a 
belsőépítészeti átalakításra, a berendezések, az 
elektromos hálózat rendbetételére, a könyvtár 
kialakítására fordítottuk (ez az utóbbi egyéb
ként mintegy 5 millió forintba került).

Tű; -  Kik végezték a belsőépítsézeti 
munkálatokat?

T . J -  Biztosan tudja, hogy van egy közbe
szerzési törvény, amely előírja, hogy ilyen költ
ségeknél pályázatot kell kiírni. Erre a közbe
szerzési pályázatra szétküldtünk 15 meghí
vást, amelyből végülis három jelentkező jöhe
te tt számításta; végül a Patent Kft nyerte meg 
fővállalkozóként a pályázatot. Az övé volt a leg
jobb ajánlat. Az Ő irányításával különböző al
vállalkozók végezték a munkát.

Baráth Tibor
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Az alábbiakban bemutatásra kerülő két pályázati lehetőségről Farkas Katalin, a Felsőoktatási Pá~ 
lyázatok Irodájának Kommunikációs vezetője juttatott el anyagot a szerkesztőségnek.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályázatot hirdet állami és államilag elismert felső- 
oktatási intézmények oktatói és kutatói részére a költségvetési törvényben meghatározott kuta
tási előirányzatból finanszírozott

KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 
TÁMOGATÁSÁRA.

A pályázat célja, hogy a felsőoktatási Intézmé
nyekben végzett, kiemelkedő tudományos ered
ményeket ígérő kutatások és fejlesztések, vala
mint az új utatkat kereső művészeti programok 
támogatásán keresztül elősegítse a minőségi ok
tatást és tehetséggondozást, a kiválóság centru
mainak létrejöttét és működését.

A pályázat céljára évi 700 millió forint áll 
rendelkezésre. Pályázni két pályázati kategóri
ában lehet:

1. Egyéni, csoportos, intézeti, tanszékcsoporti 
kezdeményezésű, évente legfeljebb 5 millió fo
rint támogatást igénylő -  4 évnél nem hosszabb 
futamidejű -  programokkal.

2, Intézeti, tanszékcsoporti kezdeményezésű -  
az intézmény kutatási és fejlesztési stratégiájával 
összhangban lévő -  intézményi, intézménykö
zi kiemelésű, évente 5 millió forintot meghaladó 
támogatást igénylő, 4 évnél nem hosszabb futa
midejű, programokkal.

A rendelkezsére álló pályázati forrás csak 
néhány B kategóriájú program elfogadását te
szi lehetővé.

A pályázati döntési folyamatban előnyt élvez
nek azon pályázati programok, amelyek az alábbi 
kiemelt pályázati célkitűzéshez kapcsolódnak:

1. hazai és nemzetközi felsőoktatási és más ku
tató-fejlesztő helyekkel, illetve kísérletező művé
szeti centrumokkal tartalmi együttműködésben 
valósulnak meg;

2. az akkreditált PhD programokhoz közvetlen 
kutatási hátteret alakítanak ki és tartanak fenn;

3. nemzetközileg perspektivikus, országosan 
úttörő témaköröket vonnak be a felsőoktatás ku
tatási vagy művészeti spektrumába, különös te
kintettel a posztdoktorok, doktoranduszok és hall
gatók foglalkoztatására a kutatásokban;

4. regionális, határmenti és határon átnyúló ku
tatási és fejlesztési programok megvalósításában

való részvételre irányulnak {pl. a „Régiók Európá
ja” célkitűzés támogatása).

Azonos szakmai értékekkel bíró pályázatok 
közül előnyben részesülnek azok a progra
mok, amelyek kiegészítésként saját intézmé
nyi vagy egyéb társfinanszírozói forrással 
rendelkeznek (például: a normatív kutatásfinan
szírozás] keret egy részét bizonyíthatóan a prog
ram finanszírozására fordítják; a vállalkozási szfé
ra és más kutatástámogató társfinanszírozásá
ban valósulnak meg).

Támogatásban részesülhet minden olyan 
benyújtott pályázati program, amelynek

-  vezetője állami és állam ilag elism ert felső
oktatási intézménynek a program időtartamá
ra oktató vagy kutató státuszon foglalkozta
tott, tudományos (PhD vagy azzal egyenér
tékű), illetve mester (DLA) fokozattal /vagy a 
Felsőoktatási törvény 123. paragrafus 8. be
kezdésében említett művészeti díjjal/ rendel
kező alkalmazottja;

-  célkitűzéseit a pályázó részletesen doku
mentálja;

-  megvalósításához adottak a személyi feltéte
lek, és a programban közreműkodő(k) szakmai 
alkalmassága az adott szakmai tevékenységi te
rületen elfogadott szempontok alapján megálla
pítható;

-  befogadására és a pályázat általános feltéte
lei szerinti kezelésére a témavezető Intézménye 
előzetesen kötelezettséget vállal;

-  teljesítéséhez adottak a szükséges tárgyi fel
tételek, vagy lehetőség nyílik azok beszerzésére 
a pályázati támogatásból.

A formailag megfelelő pályázatok támogatásáról 
a Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatok 
Kuratóriuma dönt szakértői értékelések alapján.

A pályázatokat 3 példányban magyar nyelven 
(a B kategóriában magyar és idegen nyelven) kell
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benyújtani az erre a célra készült formanyomtat
vány kitöltésével az ott felsorolt mellékletekkel 
együtt. A pályázati csomag beszerezhető az in
tézmények tudományos ügyekért felelős szerve
zeti egységénél, a Felsőoktatási Pályázatok Iro
dájánál és az MKM Ügyfélszolgálati Irodáján (Bu
dapest, V., Szalay u. 10-14.), továbbá elérhető 
számítógépes hálózaton keresztül is a következő 
címen: http:/www.prof.iif.hu/ Felsőoktatási Pályá
zatok Irodája.

i
A pályázatokat 1997. február 28-áig (intéz

ményi összesítésű leadás esetén a helyszí
nen 15 óráig, illetve legkésőbb február 28-ai 
postabélyegzővel) lehet benyújtani a követ
kező címen:

Felsőoktatási Pályázatok Irodája,
Professzorok Háza 
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 19-21.

PROGRAMFINANSZÍROZÁSI 
PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA.

A felsőoktatási törvény alapján, a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium a Programfinanszíro
zási pályázat meghirdetésével olyan felsőoktatási 
programok megvalósításához nyújt támogatás, 
amelyek hozzájárulnak a felsőoktatási rendszer 
egészének korszerűsítéséhez, a képzési szakok 
fejlesztéséhez, új szakok indításához, a kis hal- 
gatói létszámmal működő speciális szakok és a 
kiemelkedő képességű hallgatók tanulmányainak 
támogatásához, a nemzetközi oktatási és kutatá
si kapcsolatok, valamint az oktatástechnológia 
minőségi fejlesztéséhez. A programfinanszírozási 
pályázatnak részét képezi a hallgatói tanácsadó 
rendszer, valamint a hallgatói kulturális és sport- 
rendezvények támogatása is.

Az évenként meghirdetésre kerülő pályázat 
nyolc részprogramjának támogatására 1997-ben 
összesen 1,45 milliárd forint fordítható. A pályá
zaton azok az állami és államilag elismert nem ál
lami felsőoktatási intézmények vehetnek részt, 
amelyek tanszékei, intézetei és más oktatási 
szervezeti egységet az alábbi részprogramokban 
és témakörökben kiérlelt fejlesztési koncepcióval, 
ill. programmal rendelkeznek. A pályázati projek
tekben világosan be kell mutatni a tervezett kép
zési és egyéb felsőoktatás fejlesztési célokat, az 
egyes szakaszokban megoldandó konkrét felada
tokat, a megvalósítás ütemtervét és költségigé
nyét, valamint a vállalt feladatok megvalósításá
nak önellenőrzésére és értékelésére javasolt 
módszereket.

A pályázati projekteket a felsőoktatási intézmé
nyek tanszékei, intézetei és más szervezeti egy-'

ségei, illetve hallgatói csoportok készítik el. A pro
jekteket a karok, illetve a felsőoktatási intézmé
nyek vezetői — az intézményi fejlesztési stratégia 
és a pénzügyi feltételek szempontjából -  vélemé
nyezik, de valamennyi pályázatot továbbítanak.

Egy felsőoktatási intézmény csak egy pályá
zati csomagot nyújthat be, amely karonként 
és részporgramonként egy vagy több pályáza
ti projektet foglal magában.

A pályázati csomagot a kiíráshoz mellékelt in
tézményi, valamint megfelelő számú kari, illetve 
projekt űrlap felhasználásával kell összeállítani.

A pályázat benyújtásához szükséges Pályázati 
kiírás, tájékoztató űrlapok a Felsőoktatási Pályá
zatok irodájában az alábbi címen, továbbá a Mű
velődési és Közoktatási Minisztérium Ügyfélszol
gálati Irodáján (Budapest, V., Szalay u. 10-14.), 
illetve a felsőoktatási intézmények rektori, főigaz
gatói és dékáni hivatalaiban szerezhetők be. A 
formanyomtatványok korlátozás nélkül sokszoro
síthatók, de azokat számítógéppel vagy írógéppel 
kell kitölteni.

A pályázatokat magyar nyelven, 3 példányban, 
az alábbi címen, személyensen kell benyújtani:

Felsőoktatási Pályázatok Irodája
Professzorok Háza
1146 Budapest Ajtósi Dürer sor 19-21.
Tel.: (1) 343-0163; Fax: (1) 343-8157

A pályázatok benyújtási határideje:
1997. március 10., 13 óráig.

A pályázatok elbírálásának határideje:
1997. április 30.
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„D .A .:-A  kezelj övó legfontosabb feladata a Közgyűlés 

városunkban való megszervezése"

1996 novemberének végén megkezdte 
működését a Felsőoktatási Lapok és 

Lapkészítők Társasága, azaz a FOLT Egyesület.
i Az egyesület tagja lehet minden olyan 

főiskolai vagy egyetemi hallgató, aki jelenleg 
valamely hallgatókhoz szóló lapnál 

aktívan dolgozik.

Bővebb információk: FOLT Egyesület, 
1146, Bp., Ajtóst Dürer so r 19-21., 
vagy Bajnai Zsolt: 06-30.289-383.

A FÖLT már megvan, keressük együtt a zsákot!

(HÖKOSZ Tükör 
II, évfolyam 1. szám)

Több éves előkészítő munka után 19%. december J4-én nagy 
viták közben megszületett a Felsőoktatási Lapok Társasága 
(FOLT). A felsőoktatásban résztvevő hallgatók érdekképviseleté
hez mindig is nagyban hozzájárult intézményen belüli tekintélyük, 
valamint az azonos elhivatottságú sajtóorgánumokkal való kapcso
latai azon lapoknak, melyek zászlajukra tűzték a diákság gondolat- 
világának tükrözését, leképezését. A leendő szegedi Univesitas 
diák sajtójának külön elismerés, hogy most következő beszélgeté
sünk alanyait. Döbör András és Kiss Gábor főiskolai hallgatókat a 
szövetségi Választmány, illetve a Felügyelő Bizottság tagjává vá
lasztották. Mikéntről és hogyanról kérdeztük őket...

NJVI: -  Hogyan nyertetek meghívást és milyen érzésekkel 
utaztatok az alapító ülésre?

Döbör András: -  A Belvedere Méridionale főszerkesztője
ként vegyes érzelmekkel olvastam a fővárosból érkezeit meghí
vólevelet, Ennék okát az adat, hogy a Belvedere szigorúan 
szakmai lap (a JGYTF történé szh a l Igát ói n a k lapja -  N.M.). és 
arculata merőben eltér az egyetemi-főiskolai információs kiad
ványokétól. Szerkesztőtársam Gábor vctcinényét kérdeztem...

Kiss Gábor: -  Úgy gondoltam, és e véleményemet az idő 
igazolta, hogy aki kimarad az lemarad.

N.M: Mit értesz ez alatt?
K.G.: -  Akinek véleménye van. azt regionális és országos 

szinten is vállalnia kell.
D.A.: -  E szervezet tehetősége ad mind az országos szinten 

megvalósuló tájékoztatásra, mind a gazdasági feltételek könnyí
tésére. Nekünk, akik nagyrészt a Hallgatói Önkormányzat tá
mogatásából tartjuk fenn a Belvedere-i. különösen fontos, hogy 
minél kevesebbet terheljük a HŐK kulturális keretét.

N.M.: -  Most, hogy a szervezet megalakult, látsz-e erre le
hetőséget?

D.A.: -  Négy sikeresen elnyert pályázat (Nemzeti Kulturális 
Alap, Raoul Wallenberg Alapítvány, Pro Renovanda, Szegedi Ön
kormányzat Kulturális Bizottsága) nem ingatott meg azon hitem

ben. hogy már az alaposan átgondolt és előre megtervezett pá
lyázás magában rejti a sikert, de a szervezet keretein belül meg
valósuló együttműködés a siker esélyét még jobban magában 
hordozza.

K.G.: -  Persze segíti egyéb pénzforrások felkutatását (például 
reklám), de segíti olyan mindennapi gondok megoldását is, amire 
az izolált szerkesztőségek önmagukban képtelenek lennének.

N.M: -  Elsííként a FOLT milyen konkrét lépések megva
lósítását tűzte ki célul?

D.A.: -  A közeljövő legfontosabb feladata az első Közgyűlés vá
rosunkban való megszervezése, valamikor a tavasz folyamán, 
melynek megvalósítására cn, illetve a szegedi szekció kapott felke
lési Munkámban segjtőlársaim lesznek a szintén választmányi tag 
Forró Lajos, valamint az elnöki tisztet ellátó Bajnai Zsolt.

K.G.: -  Számomra elsődleges feladat a felügyeíőbizottsági 
munkára való alapos felkészülés, a szabályozók átolvasása meg 
ilyesmi... Hiszem azt, hogy csak így valósítható meg az az ellenőr
ző feladatkör, melyet a Közgyűlés bizalma szerint el kell látnom.

N.M.: -  Ezek nagymérvű átgondoltságra utalnak. Volíak- 
e „szaftos” viták a budapesti Közgyűlésen?

D.A.: -  Természetesen nem értettünk mindenben egyel, de ez 
normális ott, ahol gondolatok ütköznek, gondolok itt a szerve
zet szakmai védnökségére (Scnior Klub), illetve a Művelődési 
Minisztériummal való kapcsolatfelvétel mikéntjére.

K.G.: -  A néha túlzottan is alapos vita igen kimerítő voli szá
munkra. Bizony elfáradtunk, hasonlóan a FOLT Közgyűlésével 
egyiduben zajló HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája -  N.M.) részvevőivel, köztük a JATE-t és a JGYTF- 
et képviselő Jancsák Csabával, főiskolánk HŐK elnökével, illetve 
Basa Istvánnal, aki I lÖKOSZ-összekötő, akikkel együtt a hajnali 
postavonaton csomaghoz hasonlóan zötyőgtiink Szeged felé.

N.M.: -  További munkátokhoz.sok sikert kívánva köszönöm 
a bcszégetést.

Naszradi Miklós

ÁLLÁSBÖRZE-szeged c.; ^ * •3jLi.-3ícívis 4 5«
A Szegedi Közgazdászhallgatók Egyesülete és az Universitas Diákszolgáltató Központ 

(Univ Disk) ismét ÁLLÁSBÖRZÉT rendez ez év március 4-én és 5-én a JATE Aulájában.
Ä te rv ek  sze rin t 2Ó-25 in tézm én y  a ján la ta ib ó l v á lo g a th a tn ak  az á llásk ereső k .
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„A Xénia-láz folytatódik...” 
... avagy az infantilizmus szele 

idáig is elért?
Jártamban-keltemben a minap a 

kezembe került a TŰ októberi szá
ma. Óra előtti rohanásom miatt csak 
átlapoztam az újságot* és a Xénia
láz cikk volt az, mely egyből felkel
tette a figyelmemet. Gondoltam, va
lami újabb őrültség kaphatta el a fő
iskolások tömegét, mely Xénia-láz 
módjára söpört végig. De nem!

Elolvastam a cikket az Universi
tas jövőjéről, a TDK-ról, a tandíj
rendeletről, de a Xénia-láz cikk
hez érve megdöbbenéssel vettenr 
észre, hogy itt igenis az Ürgam- 
mákról van szó. A cikk igencsak 
gondolkodóba ejtett.

Persze, igen szerencsés dolognak 
tartom, hogy a főiskolai lapunk ha
sábjain megszólalhatott a 6. osztá
lyos Xénia-láz klub elnöke, és dicsé
retesnek tartom azt az energiát és ki
tartást is, mellyel a pontos adatokra 
is sikerült fényt deríteni, nem beszél
ve arról, hogy a cikk pedagógiai 
szempontokat is szem előtt tart. A 
jobb átlag elérése érdekében talán 
én is megnézek néhány részt a vizs
gaidőszakban. De komolyra fordítva 
a szót: eddig terjedne az érdeklődé
sünk? Vagy egyszerűen ennyire in- 
fantilizálódott volna a felsőoktatáks?! 
Nem hiszem, vagy legalábbis nem 
merem elhinni, hogy az ilyen témák 
iránt is van olvasókereslet.

Mindenesetre remélem, az akk
reditáló bizottság kezébe nem ke
rült a lap, mert még általános is
kolává minősítenének bennünket. 
Persze, akkor már a cikk is meg
állná a helyét...

1997. február

Kedves E.I.!
Örülök, hogy jártadban-kelted- 

ben néha a kezedbe akad a TŰ, 
s szintén örvendetes, hogy rea
gálsz az olvasottakra (TŰ -  
hogy beszéljen a hallgató, 
igaz?).

Hogy mennyire illik egy Xénia
mozgalomról szóló cikk a TŰ ar
culatába, arra több válasz van.

A Xénia-klub mint egyesület 
-  mellesleg -  az ország leg
nagyobb ilyen jellegű tá rsa 
dalm i szervezete, amely több 
ezernyi általános iskolai tanu
lót tömörít.

Ilyen alapon tény, hogy egy 
tanárképző főiskola lapjának -  
pláne, ha az a hallgatóké, azaz 
a közeljövő pedagógusaié -  
nem hogy felesleges, hanem ki
kerülhetetlen a téma. Kivéve, ha 
valakit nem érdekelnek a gyere
kek...

Hogy a jobb átlag elérése ér
dekében megnézel pár Űrgam
mákat? Lelked rajta. Fáyné Dr. 
Dombi Alice tanárnőnek a Neve
léstudományi Tanszékről nem 
derogált.

De komolyra fordítva a szót!
Neked mi a véleményed a Xé

nia-mozgalomról, az Űrgam
mákról? Nyilvánvaló, hogy ér
dekel a téma, ha elolvastad a 
cikket. S akkor már helyén volt 
az írás, ugye? Várjuk zabolázat- 
lan, individumból feltörő vélemé
nyed, mert ezért vagyunk. Azt 
hiszem, nincs rizikója, ha követ
kező írásod elá a teljes nevedet 
írod.

Hisszük, hogy terjed eddig -  
sőt ezen túl is -  egy tanárkép
zős hallgató érdeklődése. Ettől

nem félünk, sőt, inkább remél
jük.

A felsőoktatás nem infantilizá- 
lódott. Sok minden csinált, pél
dául elszegényedett, lefogyott, 
alázatos lett, időnként koldul is -  
de nem vett pelenkát.

Komolyan nem örülsz annak, 
ha egy kisdiák azt mondja, hogy 
egy jó filmet szokott nézni, ami 
lefoglalja, amit a szülei is szeret
nek, és -  minő borzalom megír
ni az ilyet! -  aminek hatására 
jobban tanul?!

Én hiszem, merem hinni, hogy 
van az ilyenre olvasói kereslet. 
(Ha gondolod, nézz utána a Xé
nia-mozgalom tekintélyes publi
citásának.) Túlírni" valóban nem 
érdemis. De „leírni” sem.

Slusszpoén.
Az Akkreditációs (s nem akk

reditáló) Bizottság kezébe került 
a lap, sőt vittek is „haza” TŰ-t, 
sőt-sőt: tetszett nekik. Mert -  in
dokolta egyikük -  sokszínű, s 
foglalkozik pedagógiai témákkal 
is.

Főiskolánk tehát nem minősít
tetett általános iskolánk.

Nagyon szomorú, hogy te 
tanárje lö ltként pejoratívnak 
érzed az „általános iskola” ki
fejezést.

Remélem, a fentiek tükrében 
már nem tartod feleslegesnek, 
úgymond hontalannak a TŰ-ben 
a kérdéses írást. Ha igen, akkor 
nem tudom, mit fogsz tenni, 
amikor a gyerekek megkeres
nek hasonló apró-cseprő, de 
számukra fontos bánataikkal és 
örömeikkel.

E l Herczeg Zsolt
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- A demokratikus gondolkodás és értékvilág megszilárdításának 
serkentése

• AVP - Alternatívák az erőszakkal szemben

Első magyar AVP konferencia 1997. Szeged
Kedves Főiskoli Hallgatók!
A TŰ olvasói számáraa bvizonyára nem ismeret

len a három „bűvös” betű: AVP jelentése, hisz a lap 
már több aíkalokmalfoglalkozott a Neveléstudomá
nyi Tanszék fakultációs programjával. Horváth Ka
talin egy „zökkenőmentes pályakezdés” lehetősége
ként értékelte a foglalkozásokat (1994). Kond Ár
pád: Ami után másképp látsz, másképp kétezel cí
mű írásában méltatta a kezdeményezést (1995).

Ugyanakkor azok számára, akik nem ismerik a 
betűszó értelmét, hadd áíjjon itt a jelentése. Az Al- 
ternatives to Vlolence Project, a kezdőbetűkből rövi
den AVP, magyarul alternatívák az erőszakkal 
szemben egy nemzetközi mozgalom. Törekvése, 
hogy az egyéneket segítse a konfliktusaik keratív 
megoldásában.

Az előzmények után örömmel tájékoztatjuk, hogy 
a soros alapítvány támogatásával megszervezzük 
az Első Magyar AVP Konferenciát. A rendezvény 
várható résztvevői a tréningeken vagy rövidebb be
mutatókon részt vett hallgatók, a mozgatom munká
ját ismerő, vagy azt megismerni és alkalmazni 
szándékozó szimpatizánsok.

a konferencián előadások hangzanak el a projekt 
hazai terjesztését felvállaló AVP Hungary Egyesület 
jelenéről és jövőjéről. Az eszmerendszer filozófiájá
ról, elméleti hátteréről és széles körű gyakorlati al

kalmazhatóságáról. Valamint kiscsoportos foglalko
zások zajlanak szakemberek irányításával.

A Nemzeti Alaptanterv Ember és társadalom mű
veltségterülete a demokratikus ismeretek, készsé
gek és képességek fejlesztésére nagy hangsúlyt 
fektet. Ennek szellemében a tanszék hazánkban a 
felsőoktatásban elsőként 1993-ben adaptálta a 
programot Az oktatásban történő alkalmazási ered
ményeket, a képzési-, és továbbképzési lehetősé
geket a konferencia alkalmából megjelenő, dr. Far
kas Olga:
Szemlélet 
váltás című 
könyve mu
tatja be.

Reméljük, 
hogy dr.
Farkas Ol
ga tanárnő 
(Neveléstu 
dományi 
Tanszék) 
levele so
kak érdek
lődését fel
kelti az
AVP iránt.

Alakuló Közgyűlés
A felsőoktatási törvény nyári 

módosítása írta elő az új országos 
hallgatói érdekképviselet felállítá
sát, amelyet az egyetemeken és 
főiskolákon működő hallgatói ön- 
kormányzatok képviselőinek 
1996. decemberr 31-ig kellett 
megtenniük. A Hallgatói Önkor
mányzatok Országos Konferenci
áját (HÖOK) tavaly december 14- 
én az ELTE bölcsészkarán alapí
totta meg mintegy hetven önkor

mányzat képviseletében megjele
nő hallgató. A szervezet alakuló 
közgyűlésének két fontos napi
rendi pontja volt -  az Alapszabály 
elfogadása és az Elnökség meg
választása.

A HÖOK célja, tevékenysége
Ftv. 67/A. pár. (1) A felsőoktatá

si intézmények hallgatóinak or
szágos képviseletet a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Kon
ferenciája látja el. A testület véle

ményt nyilváníthat, illetve javasla
tot tehet a felsőoktatást irányító 
közigazgatási és egyéb szervek 
részére a felsőoktatást érintő bár
mely kérdésben, továbbá ellátja a 
hallgatók képviseletét a felsőokta
tás országos szervezeteiben.

A szervezet székhelye: 1146 
Budapest, Ajtósí Dürer sor 19-21.

(HÖKOSZ Tükör 
II. évfolyam 1. szám)

Bővebb információ beszerezhe
tő a HÖKOSZ Tükör II. évfolyam 
1. számából, illetve a HŐK irodán.
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• Honnan jöttünk, mik vagyunk, hová tartunk?

„Tudomány és Vallás S z in téz ise”
-  i n t e r j ú  P o p p e r  P é t e r r e l  -

A kérdés, amire az ember a legősibb időktők, amióta csak gon
dolkodni képes, kereste, keresi, s talán örökké keresni fogja a 
választ. Évezredek során kialakultak gondolatrendszerek, ame
lyek megtalálni vélték a megoldást.

A vallás, a tudomány és a művészet.
1996. november 22-én Budapesten 

rendezték meg az I. Nemzetközi „tu
domány és vallás szintézise” konfe
renciát a Védikus Bölcselettudomá
nyi Szabadegyetem keretében. A 
Krisna-tudatú mozgalom alapítójá
nak: A. C. Bhaktivendenra Swarni 
Prabhupodn születésének 10Ü. évfor
dulója tiszteletére.

A konferencián a magyar és nem-, 
zetközi szellemi élet kiválóságai vet
tek részt, mind a tudomány, mind a 
vallás részéről. Jelen volt többek kö
zött: Popper Péter pszichológus, Hel- 
ler Ágnes filozófus, Maurice Wilkins 
Nobel-díjas fizikus. Máté-Tóth And
rás teológus, Tamás Gáspár Miklós 
filozófus, William DeadwyCervaisna- 
va filozófus, Marx György fizikus. 
Kákossy László és Puskás Ildikó tör
ténészek.

Bár az előadóktól különböző, egy
másnak ellentmondó véleményeket 
hallhattunk, voltak olyanok, akik haj
lottak a szintézisre. Hisz a vállások 
tanításai és a tudomány eredményei 
h om 1 okegye n es t e l len t in o n dán ak
egymásnak. Elég csak „a terem tés”- 
re és az evolúdőelméletre gondol
nunk. S hogy van-e szintézis? Lehet- 
e? Ez megválaszolatlan maradt. Azt 
viszont mindenki belátta, hogy mind 
a vallásra, mind a tudományra szük
ség van! Érdekes paradoxon ez.

Különböző vallások képviselői el
fogadták egymást. 1993-ban Chica
góban a Világvallások Parlamentje 
arra a közös megállapításra jutott,

hogy: „Minden vallásban az alapvető 
erkölcsi, etikai normák mag vannak, 
azonosak.”

Marx György pedig a tudomány 
képviselőjeként sajátos módon ad vá
laszt a vallási különbözőségkről: „Az 
„alkotóról” -  akár létezik, akár n e m - 
nem az életrajza árul el többet, ha
nem az alkotása!”

A konferencia számomra annyi ér
dekes, új, nagyszerű gondolatot, 
mondanivalót tartál mázott, hogy 
összefoglalására egyedül nem vállal
kozhattam. Erre- kértem segítésgül 
Popper Péter pszichológust.

Tű: -  Elsősorban a rra  lennék kí
váncsi, hogy Ön szerint milyen jelen
tősége van ennek a konferenciának?

P.P.: -  Ritkán van olyan alkalom, 
hogy ennyiféle nézetet képviselő em
ber. egy ilyen nagy, tulajdonképpen 
megválaszolhatatlan témáról beszél
getni összejöjjön. Én azt gondolom, 
hogy ezen a konferencián az emberek 
jól érezték magukat és sokan voltak, 
egyrészt mert olyan témáról volt szó, 
ami a legtöbb embert érdekli, .más
részt mert tényleg sokféle arculatát 
lehetett látni az álláspontoknak, tehát 
a tudomány és a vallás összeegyez
tethetőségét tagadó és azt nagyon 
igénylő nézeteknek. S közöttük vég
telen variációt képviselő álláspont el
hangzott. Azt hiszem ebben volt a 
varázsa.

Tű: -  Van-e ennek előrevivő ere 
je? Végül is először rendeztek meg 
egy ilyen konferenciát.

P.P.: -  Ez( nem étékelném túl. 
Mindennek van előrevivő ereje, ami 
arra indítja az embereket, hogy kicsit 
eltöprengjenek magukon és az élet 
dolgain. Én ezt tartom a dolog lénye
gének.

Tű: -  Ön szerin t szintetizálód- 
hat-e valaha a vallás és a  tudo
m ány? E lhangzott egy olyan kije
lentés még a megnyitó beszédek 
egyikében, hogy ez valószínűleg so
hasem fog bekövetkezni.

P.P.: -  Hát ina, az én életemben, a 
mi generációnk életében, azi gondo
lom ez nem fog bekövetkezni, annak 
ellenére, hogy ugyanaz a törekvés, 
tehát a világ-embermegismerés veze
ti a vallásos megismerést és a tudo
mányos is. Oda kell figyelni azonban 
arra, hogy az igény megvan, tehát 
van egy ilyen vágy a szintézisre, de 
azt hiszem, hogy a mi életünkben ez 
érdemben nem fog megváltozni,

Tű: — Vannak-e közös pontok a 
vallás és a tudom ány terén?

P.P.: -  Igen, én úgy gondolom, 
hogy igen. A közös pont az, hogy 
mind a kellő - és hozzáveszem a m ű
vészetet is, akkor három -  az emberi
ség nagy világ meg ismerési kísérlete. 
Ezek között közös egy egyetemes 
igazságnak a keresése és az ahhoz 
való közeljutás. Azt hiszem, hogy a 
módszerek és az utak pedig különbö
zőek, és én megmondom őszintén, 
hogy énbenneni nincs ez az igény, te
hát én azt gondolom, hogy különböző 
aspektusokból, különböző módokon 
lehet nézni, megérteni próbálni.

Tű: -  Ön szerint e rre  a különbö
zőségre szükség van?

P.P.: -  Igen, mert az emberek nem 
egyformák, s az emberek tudatának 
és érzelmi világának a megértése 
nem történhet egyformán. Azt, amit a 
vallásos ember hitbeli megrendülés-
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nek vagy misztikus élménynek ne
vez, azt egy másik ember egy kép el
őtt vagy egy zenét hallgatva éri el és 
azt mondja: Uramisten, ez de szép, 
vagy nem mond semmit, csak a hideg 
végigfut rajta. Vagy a tudományos 
megismerésnek, egy felfedezésnek a 
lelkesültsége visz közelebb ugyanah
hoz az állapothoz.

Tű: -  Olvastam Öntői nemrégi
ben a Belső utak könyvét, és érde
kesnek találtam, hogy Ön, aki a tu
dományt képviseli, mint pszicholó
gus vonzódik a keleti vallások felé. 
Önben ez hogy alakult ki? Nincs itt 
valamilyen ellentét?

F.P.: -  Itt nincs semmiféle ellentét, 
egyrészt én valláspszicholőgiával is 
foglalkozom, másrészt pedig a ráció
ba nem fér bele a világ. Egyszerűen 
arról van szó, hogy adva van egy 
megismerési mód, amelyet a tudo
mány képvisel. Az alkalmas arra, 
hogy a világ egy részét hozzáférhető
vé tegye, de van egy olyan része a vi
lágnak, ami ezen kívül van, amit job
ban megérthet, megélhet az ember. 
Akár egy művészi élmény, akár egy 
vallásos élmény révén. Hát miért ké
ne az embernek föltenni a sildeket és

egy ilyen tudományos csőlátást kiala
kítani magának, hogy én csak így! 
Csava-kivigy tuvu-dovok beve-szé- 
vél-nivi. Másképp is lehet beszélni.

Tű: -  Elhangzott ez előadáson, 
hogy a vallások reneszánszát éljük. 
Ön szerint mégis miért van ez a nagy 
vonzódás a keleti vallások felé?

P.P.: -  Holott ugyanarról van szó! 
Mert egzotikusak, vonzóak számunk
ra. Ugyanazért, amiért egy hindu 
megtér katolikusnak, hiszen a misszi- 
onáriosok ott is dolgoznak. Nekik mi 
vagyunk egzotikusak. Az egzotikus
ba és az ismeretlenbe az ember min
dig nagy reménységeket vet.

Tű: -  És maguk az eszmék, má
sok az eszmék?

P.P.: -  Az eszmék ugyanazok! 
Igen, mély meggyőződésem, hogy az 
eszmék ugyanazok!

Tű: -  Mi hát a különbség egyes 
vallások között?

P.P.: -  Annyi a különbség közöt
tük, hogy ugyanazokról a kérdésekről 
egy más korszak, egy más kultúra 
nyelvén beszélnek. Én nem látok 
olyan nagy különbséget aközött, 
hogy valaki Loyola Szent Ignác lelki- 
gyakorlatait végzi-e vagy valóban,
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szellemi értelemben is jógázik, tehát 
nemcsak gimnasztikát csinál.

Tű: -  Sokszor tapasztalom azt -  
főként a fiatalok körében -, hogy so
kan teljes bizonytalanságban élnek, 
szükség lenne az életükben egy biz
tos pontra és sokszor ezt a hit, a val
lás jelentené, de sokan ezt szégyenük 
kimutatni. Szégyenük a hitüket

P.P.: “  Ha van hitük és szégyenük, 
akkor csak részvétemet tudom kife
jezni. Különben azt gondolom, 
hogy egy fiatalember éljen kaotiku
sán, éljen minél kaotikusabban. 
Próbáljon ki sokmindet, próbálgassa 
önmagát intellektuálisan, érzelmileg, 
szociálisan, mert másképp sosem fog 
kikristályosodni saját karaktere, saját 
hiteles személyisége! Azt gondolom, 
hogy az ember mindig rendet csinál 
magában, a rend minig összezavarodik 
-  és ez jő dolog, aztán újra rendet pró
bál csinálni és ha ezt tudja élete végéig 
csinálni, akkor jól él. Ha van hite, ak
kor vállalja, ha nincs, akkor vállalja 
azt, hogy nincs. Különben én azt mon
danám, hogy nincs hit kétségek nélkül. 
Az a hit, amit soha kétségek nem gyö
törnek, az nem hit, hanem fanatizmus.

Görög Zsolt

N yílt levél
Szia,
Tegeződtiink. Ebben állapodtunk meg a beszélgetés elején. 

Ezt most újra felajánlom, és rögtön élek is vele. Tehát: „szia”.
Engem Kűós Tamásnak hívnak és én megamnak a Homo 

Delphinus nevet adtam (Ez „delfinembert” jelent.) Október 
12-én. kedden egy „interaktív, meleg hangulatú beszélgetés
re vártalak Téged. Téged, aki ott is voltál, és Téged, aki ak
kor mást csináltál, és Téged, is, aki közben elmentét.

Nagyon jól éreztem magam! Köszönöm Neked is (ha ott 
voltai, azéit, hogy támogattál, velem voltál, ha nem jöttél el. 
azért, hogy nem hoztad magaddal a „most-máshol-nekeín- 
jobb-Jenne” hangulatodat, és ha közben elmentél, azért, 
hogy őszinte voltál ezzel hozzám -  és magadhoz.)

Miről is volt szó: számomra a homoszexualitás és egyálta
lán a szexualitás kapcsán a kommunikációról. Mit értek én 
kommunikáció alatt? Azt az interaktív folyamtatot, aminek 
célja, hogy jobban megismerjem magam azáltal, hogy meg-

az 1996. november 12-i 
„interaktív, meleg hanulatú” 

beszélgetés kapcsán

mutatok magamból valamit neked és azáltal, hogy befoga
dom azt, ami belőled érkezik hozzám. Ez -  számomra -  azt 
is jelenti, hogy jobban megismerlek, meg akarlak ismerni té
ged. (EbUSn az általam minden tudományos igény nélkül 
adott, személyes meghatározsában a kommunikációban sze
replő két felet „én” és „te” néven emlegettem.)

A beszélgetés elején zavarban voltam. Sok idegen arc volt 
ott, sok „te”, akikkel „kommunikálni” akartam. Egy ideig 
beszéltem, elomndtam az általam kedvelt felosztást, a kom
munikáció 5 szintéjévei és annak megnyilvánulásait a szex
ben, a párkapcsolatokban. Ezalatt több „te”-vel is találkoz
tam nézéssel, gesztussal.

Aztán elkezdődött az interaktivitás. A tömegből kiléptél 
„te” (valaki, aki megszólalt, kérdezett, közbeszólt, vitatko
zott), ezzel vállaltad, hogy „Te” ott vagy, hogy „Te” vagy! 
És elkezdtem „élni”, elkezdtünk élni. Igen. Innentől kezdve 
„ember-ember” kapcsolatot éltem át.
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Kaptam olyan kérdéseket, amik személyesen rólam szóltak 
(mikor és milyen volt az első homoszexuális élményem, vol- 
tani-e már nővel. stb.). Ezekre megkerestem magamban az 
„igazságot”, és olyan őszintén válaszoltam, amilyen őszintésé- 
gi szintre el tudtam jutni saját magammal. (Egy kérdés jutott 
most eszembe: Te, amikor majd tanítasz, mit fogsz kezdeni egy 
neked szegezett, őszinte kérdéssel, ami nagyon rólad szól?)

Voltak olyan kérdések, amik általánosak, amikre én 
„csak” a véleményemet tudtam elmondeni. Igazam volt? 
Nem volt igazam? Nem tudom. Azt viszont tudom, hogy 
amit mondtam, az volt bennem, azt gondoltam.

Kérlek, játssz velem, „kapcsolódj be". Célom, hogy tám
pontot. tanácsot, gondolatot adjunk egymásnak az életünk
höz, és ahhoz, hogy egy tanár (vezető, szülő, stb.) hogyan 
kezelje ezeket a „nehéz helyzeteket”, kérdéseket. Úgy lá
tom. hogy ez egy lehetőség lehet arra, hogy majd „az élet
ben" is tudd úgy csinálni, azaz megbeszélni, őszintén utána
menni a nehéz ügyeknek, a tanítványaiddal, tanulóiddal 
(gyerekeiddel, beosztottjaiddal), és a kollégáiddal, egy má
sik tanárral (szülővel, főnökkel, stb).

Tehát, most „feldobok” néhány olyan kérdést, amire -  tu
domásom szerint -  nincs egyértelmű „biztos” válasz. íme:

1. Milyen hatással van egy homoszexuális pár az általa ne
velt gyerekre (pl. örökbefogadott, vagy az egyikük „sajátja”)'?

* Milyen hatással van bármilyen, az „ideálistól” eltérő kör
nyezet a gyerekre? (Ideális környezet számomra egy őszinte, 
harmonikus család, gereke(ek), apap, mama. és nagyszülők.)

2. Hogyan lesz valaki meleg?
^örökölhető?
^milyen ráhatások „segítik” elő?
3. Baj-c az, hu valaki meleg?
*neki saját magának?
*a környezetének, a világnak?

4. Család? (Ez nagyon érint engem, ezért még a kérdést 
sem tudom pontosan megfogalmazni...)

*akar-e egy meleg családot?
^milyen apa/anya lehet egy meleg?
„Bemelegítőnek” ennyi. Várom válaszaidat, kérdéseidet, 

javaslataidat -  szóval Téged! Játssz velem, játssz a többiek
kel, játsszunk együtt.

Meg szeretnék veled osztani néhány gondolatot a beszél
getés kapcsán. Főleg veled, aki ott voltál.

1. Azt tapasztaltam, hogy nehezen tudunk játszani. Nehe
zen tudtok játszani. Nem szeretek, vagy nem mertek? Vagy 
„ha a többiek sem, én sem”?

2. Én magam a beszélgetés alatt beleestem egy csapdába-  
így látom utólag. Valaki feltett nekem egy (őt foglalkoztató) 
kérdést, ami nem kapcsolódott a homoszexualiráshoz. Bele
mentem, mert a kérdés nekem is fontos. Most úgy gondo
lom. hogy bántóan „szálltam ki” belőle. Sajnálom.

3. Nagyon élveztem a beszélgetést, „belemelegedtem”. 
Veletek megbeszélve ugyan, de jóval túlléptem az előre ter
vezett és megbeszélt másfél óra időt. A hosszabbítás alatt 
többen elmentetek. Nem tudtam elköszönni tőletek, nem 
tudtam „elvarrni” veletek a nyitott dolgokat. Sajnálom.

Ti, akik jöttetek, hogy a termet utánunk használjátok, akadályba 
(belém és a beszélgetőkbe) ütköztetek. Köszönöm a megértésete
ket, sajnálom, hogy elvettem tőletek a teret a TV nézéstől.

Tanultam. Veled. Tőled. Együtt. Talán Te is tanultál.
Köszönöm.
Szívesen .játszom” Veled tovább. Erre: jáLékra, kommu

nikációra. beszélgetsére hívlak meg ezzel a nyílt levéllel.
Őszinte kíváncsisággal és baráti üdvözlettel,
Cím: Budapest, 1025 Törökvész u. 59/C 1. 8. 

vagy TŰ szerkesztőség
Koós Tamás -  Homo Delphinus

1931-ben egy alacsony, bajuszos, 
huncut szemű úr és egy magas, szál- 
faegyenes gentleman beszélget a ká
véházban:

-  Adj egy gyufát, kérlek!
-  Na, szép. Tőlem kérsz gyufát... 

Hát ilyen szegény lennél, leérlek, hi
szen autód is van?!

-  Egy autó és semmi pénz, bar
átom. Egy meseautó az ucán, én pe
dig pillanatnyi pénzzavarban...

-  Nos, arra hiába vársz, hogy 300 
pengő az utcán rádmosolyogjék...

-  De legalább egy szép hölgy!
-  Ohó, és a feleséged? Az a -  hajdan -  

gyönyörű torodtól menyasszony?
-  Ó, Piri mindent tud. Azt szokta mon

dani: ami érték hozzád kerül, fám , az re
pülő arany! De hát mindent a nőért...

-A  nő..., például Ebbyt az új „ro
kon", mi?

KI LEHETŐ?
Valaki megbújik az alábbi be
szélgetésben, melyben jóformán 
minden mondat a megfejtés kul
csa is egyben. Bármeilyen egyéb 
instrukció felesleges, marad a 
kérd ésed  bújik meg a beszélge
tők szövegében?_______________

- Ugyan, kértek... az csak az iglói diá
kok után bolondul... Kész elnökkisasz- 
szony. A  leveleimet úgy küldi vissza: 
a címzett ismeretlen. Es a nagynén
iéi, az a három sárMny...! És persze 
az okos mama. Hetenként egyszer lát
hatom a lányát, persze ő tudja, Du- 
na-parti randevú után üres zsebbel 
kénytelen vagyok megkérni a lányát a 
budai cukrászdában, hogy: fizessen

nagyság! Na, ez aztán szenzáció, 
amivel a mama tclepletykálhatja a vá
rost... És még akkor ott van a harapós 

férj is!
-  Igazi pesti mese a te életed. Viszont 

én szerelemből nősültem! Niki egy úri
lány. A  Hotel Kikeletben ismertem 
meg, 120-as tempóban jött a szerelem! 
A döntő pillanatban nevetve mondta: 
maga lesz a férjem! Egy kölcsönkért 
kastélyban voltunk nászúton, féláron. 
Március volt. Márciusi mese!

Viki tiszta szenvdély, azt hiszen, 
kiütközött belőle az ősi székelyvér! 
Minden reggel, mikor a laktanyából 
kimasíroztak a fehérvári huszárok, 
rozmaringgal hintettem tele a küszö
böt a szobája előtt, rzöm őt, mint egy 
emlékalbumot... De ne búsulj, kérlek! 
Én csak Hippolyt, a lakáj vagyok, de 
te a felejthetetlen komikus!
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Rejtvény Rejtvény Rejtvény
(ARNOLD BAX angol zeneszerző mondása az élet értelméről.)

71. Súroló eszköz 
73. E.O.I.L

VÍZSZINTES:
1. A megfejtés l. része .
19. Angol futballista volt
20. Méreg is van ilyen
21. Originális
22. Kettőzve: a vizek városa
23. Nem elég 
25. R.Y.A.
27. Tanító
28. Svéd és osztrák autöjel
29. Doktor
31. Üdvözlő kártyák
33. Sezlon része!
34. Mária becézve
35. A zöm zöme!
37. Hányad, ráta
38. Afrikai városból való 
41. Becézett Edward
43. Űrmanó
44. Német futballista
47. Helyeslés
48. Téli sport
50. Csak a közepén balga!
52, A megfejtés 4., befejező része 
55, Hibát elhárító
53. Létezik
59. Könnyeket ejt
60. Védelem biztosítása
61. Vizes ruhákat száradni kirakó
62. Voksol
64. Nátrium vegyjele 
65.... Kok; holland úszónő volt
66. Meztelen testet ábrázoló szobor
67. Világjáró
69. Földet forgat
70. Rangjelző előtag

75. Hideg évszakot átvészelő
77. Udvariatlan megszólítás
78. Mézgáék fia
80. Madárfajta
82. Vereséget szenved
84. Csak féli retteg!
85. Ajándékozni
86. Spanyol, tahaiföldi, olasz autójel
87. Honvédelmi miniszterünk
88. Ifjúsági Magazin
89. Orosz helyeslés
90. Ásvány
91. Szavak gyűjteménye
93. A hálóban labda
94. „A" fürdőszobai tárgy
95. Majdnem nem!
97. A germánium vegyjele
98. Város Nebraskában
100. Nlno..., olasz zeneszerző volt.
101. Nagy edény'
102. Maki egynemű betűi 
104. Vonat megy rajta
106. Gallium vegyjele
107. A szabadba
109. Idegen női név
110. Nagy becsben tartott személy
111. Biográfus
115. Sir
116. A megfejtés 3. része
118. Lao Ce műve:...Te King
119. Lőfegyver
120. Lengyel főváros
121. Ernyő része!
122. Levéltávirat röv.

FÜGGŐLEGES:
1. Szán és rendőr is van ilyen
2. Finn tó
3. Tagadószó
4. Régi parasztbútor
5. Orra bukó
6. N.L.V.
7. Vele megy
8. Korrövidítés
9. Kutat
10. A megfejtés 2. része
11. A földre
12. A hazáért, latinul
13. Az eredeti helyzetet bemutató
14. Becézett női név
15. Belga és egyptomi autójel
16. Mától a közepén!
17. Kínai hosszmértékegység
18. Futva menekül
24. Dísz
26. Rangjelző előtag 
28. Is
30..,.Victls!
32. Kiejtett betű
33. Csurgó
36. Csavar egyet rajta
39. Revütáncos, bárénekes
40. Fűt-fát...
42. Amerikai film címe
45. Monté Cristo szigete
46. A földszintre hív
49. Rémület
51. Egyesület
53. Kiejtett betű
54. Lét
56. Palesztin politikus
57. Férfinév
61. Háztartási eszköz
62. Emberi érzés
63. A.S..
67. Mongólia fővárosa
68. Autós iskola
70. „Az” egész univerzum 
72. Erdő páratlan betűi 
74. Okokat megmagyaráz
76. Gyógyszergyári részvény
77. Fél tucat
79. Mássá formál
81. Párizsi építmény
82. Fél kelted!
83. Fizetés
85, Szándékszik 
87. Kiütés jele a boxban 
89. Pinceszag
92, Kiejtett betű
93. Gallium vegyjele
96. Mindjárt
99. Afrikai ország
102. Vera keverve!
103. Helyeslő szó 
105. Mint a függ. 18.
108, Jegyzetelő 
110. Képrészlet!
112. Eínsteínlum vegyjele
113. T.Z.
114. Dlsznólakás
116. Ikrarész!
117. Vonat eleje!
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Másodlagos, hogy ki mit tud
(kritika)

Antal Imre vagyok, A lelkem mélyéig ragyás. Üdvöz
löm Önöket birodalmamban: azt fogom megmutatni, 
hogy miként működik a mechanizmus. Abból az alka
lomból, hogy lassan elérkezünk a „Ki mit tud?” 11. adás
sorozatához. Kapaszkodjanak.

A döntőben vagyunk üdvözlöm Önöket a Mikroszkóp
ban. A Kongresszusi Központra persze az idén sem futot
ta. de meg kell elégednünk ezzel a hellyel is. hiszen ha az 
ország mai állapotát figyelembe vesszük... nem beszélve 
a televízió szűkös anyagi helyzetéről... így hát köszönetét 
kell mondanunk szponzorunknak, hogy az idén egyálta
lán megrendezésre kerülhettünk. Cserébe viszont elvár
ják, hogy nevük műsorunkban 3.5 percenként elhangoz
zék. Nyilván el fogják nézni (a készüléket így is-úgy is 
csak nézni tudják), ha ez miatt néha-néha félbeszakítom a 
műsorszámokat.

Hala tehát műsorunk fő támogatójának, a ********** 
intim betétnek, tamponnak és mosópornak, ismét elér
keztünk a döntőhöz. A nőnemű versenyzők mind a 
********** termékeit használják, az egész stábra a 
********* mosóporral mosunk. Hasonlítsák csak össze a 
nyakkendőm színét ezzel az új darabbal. Semmi különb
ség, ugye? Pedig az enyém már 15 éves. És nézzék majd 
meg a hölgyek bugyiját is, he alkalmuk lesz rá: sehol egy 
szivárgás. Testhezálló obszcenitás. Sic transit glória 
mundi.(Omne animal tristepost coitam, de ezt csak a vicc 
kedvéért mondtam, értik, ugye?)

A döntő győztesek -  a ******** termékei mellett -  
még egy csodálatos utazást is nyernek a Spitzbergákra. 
Két csodálatos hét januárban a sarkkörön túl. Elvezni 
fogják a téli napfény vakító szikrázását a havon ott fenn a 
messzi északi vidékeken. A kurva életbe. Ez egy vailo-
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más, és most különben sem vagyunk élőben Ezért meg- 
bocsájtják a  személyeskedéseket, tudom. Ha nem, az sem 
baj, reklám mindig akad a holtidő kitöltésére.

A döntő tehát a következőképp lóg lezajlani. Előre meg
beszéljük a zsűritagokkal, hogy ismét a tárcsával döntsenek, 
mert így minden egyértelmű lesz, nem fordulhat elő, hogy 
azzal a csúnya pontozásos rendszerrel olyasvalakit hozza
nak ki győztesnek, akivel mi, és szponzorunk, a ********* 
intim betét, tampon és mosópor esetleg nem értünk egyet. 
Ezt biztosan nem értik még, legyenek türelemmel, a kimon
dott szó később nyeri el értelmét.

Aztán jöhetnek a műsorszámok. A versmondót a paró
diacsoporttal. a kamarakórust az operetténekesseJ, a vo- 
káliszenekórust az operaénekesnővel, a népitáctriőt egy 
szingli sráccal, a cigánytól klór-együttest egy népdaléne
kessel, a citerazenekart egy fuvoláslánnyal, a szimfoni
kus zenekart az oboaszólóssal, a színpadi tánc-csapatot a 
vésszel hozzuk majd össze. Hogy mindez miért? Nos, az 
indok a következő: így a döntő minden egyes kategóriá
jában az a helyzet adódik majd, hogy egy csoport ver
senyzik egyetlen egy emberre]. És, ugye, mindenki a 
gyengébbet preferálja. Viszont, ha a zsűritagok mégis a 
csoportokat részesítenék előnyben, ekkor lép közbe a tár
csa. Mert ezáltal a tisztelt bírálók majd nem merik a cso
portokat győztesnek nyilvánítani, ugyanis velük -  de er
ről senkinek sem kel tudnia -  előre megállapodási kötöt

tünk (ha úgy tetszik, pénzbelit), hogy egy műsorszámból 
csak'egyetlen egy személyt hoznak ki győztesnek Ezáltal 
tehát a helyzet megnyugtató lesz szponzorunk, a 
******** jnCjm 5e[ét( tampon és mosópor számára, 
ugyanis kevesebb embert olcsóbban lehet utaztatni. Egy
szerű, nem?

Gond csak a népitánc-nagyegyütteseknél lesz, mert olt 
legalább húsz fős minden csapat. Nos, itt először is meg
próbálom saját magamat győztessé avanzsáltatni, /agy 
mi, de ha a felháborodott közönség miatt ez végképp 
nem megy, hát legyen: a Nyírség táncegyüttesé lesz a 
győzelem. Mert Szajolnál tragikus balesetet okozni ne
künk sem lehet akadály, ha másoknak sikerült... A végén 
úgyis a MÁV-ra kennek mindent.

Erről szól tehát a televíziózás, ezt lehet ma a reklámok 
között szünetekben látni. Önök nyilván felháborodnak 
most a mechanizmus, a hatalom mechanizmusa láttán, de 
ez már hiábavaló, hiszen azzal, hogy ezt a szöveget vé
gigolvasták, észrevétlenül maguk is a hatalom részévé, 
pontosabban alárendeltjévé, áldozatává váltak.

Minden jót kívánok Önöknek, és csak semmi lámpaláz 
a színpadon. Fölösleges.

Ezt a világon bárki is írhatta volni, mindegy, hogy eh
hez vagy ahhoz az oldalhoz tartozik, ezért a név csak for
malitás:

Egész Tamás

gyengébbik nem, avagy

NŐ AZ URALOM!
Erősödik a

A XX. század az oldalbordáké. 
Ha ez így folytatódik, az Évák 
nemzetsége tűsarkaival fasírttá 
tapossa a nőket évszázados 
rabságban tartó, nárcisztikus, 
szexista, himsoviniszta Ádá- 
mok tesztonterontól csorgó faj
táját. Milyen igaza van Merle férfi 
hősének, aki egy jövőbeli nőural- 
mú társadalomban így sóhajt fel: 
„most, hogy a szerepek felcseré- 
lődtak, napról napra jobban lá
tom: van mit levezekelni.” Az 
alábbi sztorik főszereplői olyan 
hölgyek, akik tesznek is a férfiak 
vezekléséárt...________________

Az ultrafeministák beleremegnek az 
elégedettségbe, ha megismerik annak az 
indiai orvosnőnek az esetét, aki végleg 
leszámolt erőszakos ex-szere tője vei. 
Történt ugyanis, hogy a visszautasítást

elfogadni képtelen mérnök férj a szakí
tás után még évekig üldözte enyhén 
ambivalens érzelmeivel elhidegült asz- 
szonykáját. A tolakodó férfi még Malay- 
ziába is volt felesége és két gyermeke 
után ment. A 40 éves szemorvosnő ek
kor vérszemet kapott, Malayziábői 
visszatérvén egy üdülőhelyre csalta, ott 
megöl te, majd

FELDARABOLTA A TOLAKODÓ 
EXFÉRJ ET

A hölgy, sajnos, elveszett a részletek
ben -  az ilyen kockázásban nagy a kocká
zat: ha neki nem is, valakinek csak hiány
zik a szegmentált szeretömaradék. S per
sze ahány darab, annyi bűnjel. Dr. Dara
bolás lebukott, s csak reménykedhetett: a 
bíróság figyelembe veszi sok éves tortú
ráját, melyet szororú -  megérdemelt? -  
sorsra jutott ex-urától szenvedett el.

Persze, korunk bírái egyre keményke- 
zűbbek. Floridában például egy bírónő 
szó szerint a „szemet szemért!" bibliai 
parancsát követte, amikor egy 15 éves 
fiatalkorú bűnöző ügyében hozott nem 
mindennapi ítéletet, A megtévedt tiné
dzser bűne az volt, hogy fél szemére 
megvakított egy német turistát, amikor 
betondarabot hajított az áldozat autójá
nak szélvédőjére. A bírónő -  igazi női fi- 
fikára és pedagógiai érzékre valló meg
oldás -  egyszerűen

VAKSÁGRA ÍTÉLTE
a vádlottat. Az ítélet szerint tehát a 

tettesnek a fiatalkorúak börtönében töl
tendő egy esztendő alatt minden nap 
bekötött szemmel kel! járnia. Emellett 
még 24 ezer dollárra is megvágják, bün
tetésből, kártérítés gyanánt, fen a ma
gam részéről lélegzetvisszafojtva várom
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a bírónő újabb ítéletét, mondjuk egy 
erőszakos nemi közösülő büntetőperé
ben. Nemes szervet nemes szervért!

Ám nemcsak az említett ítész hölgy 
„pácienseit" fenyegeti a férfibűnök sú
lyos következménye. Vannak páran az 
Ádámok között, akik régen a zaciba csap
ták a teremtés koronáját, s  eleve csak 
megértő szánalomból kaptak egyessel 
kezdődő személyi számot. Ilyen szeren
csétlen fickó lehet az az albán férfi is, aki 
elsőként hazája történetében arra hivat
kozva kérte két éve tartó házasság fel
bontását, hogy felesége rendszeresen üt
legeli. Ugyan, csóválták fejüket a sztorit 
hallók, nem fordítva?! Hát nem, kérem. 
A gyengébbik nem szóban forgó képvise- 
lőj egyszerűen

ESZMÉLETLENRE VERTE 
A FÉRJÉT

a válóperes tárgyaláson. Az elhide- 
gült menyecske a tárgyalás kezdete 
után alig néhány perccel nekitámadt 
urának (urának...), és a szó szoros értel
mében eszméletlenre verte. De úgy ám, 
hogy a sokat szenvedett férj csak a kór
házban tért magához, a kórteremben 
mondták meg neki, hogy szabad ember, 
elvált -  ez talán az ő helyzetében az éle
tét jelentette. Persze, Ő jóval kevésbé bír
ta a strapát, mint az a 80 éves (!) hon* 
kongi hölgy, aki bebizonyította, hogy a 
gyengébbik nem is lehet erősebb, mint a

1997.február

teremtés papucsai. Az illető néni egy to
ronyház liftjével éppen akkor akadt el, 
amikor szombaton reggel szokásos tor
nájára igyekezett egy közeli parkba. A 
pár perces futásból azonban maratoni 
ücsörgés lett, mert hiába nvomogatta 
segélykérő gombot, A felvonó működé
sét ellenőrző szerelők -  egy szálig férfi 
mindahány -  nem akarták a hétvégét 
bütyköléssel elrontani, ezért egyszerűen 
kitettek a liftre egy táblák: „üzemen ki- 
vül". A hölgy viszont a felvonón bellii -  
bár magánkívül -  volt, nem is rövid ide
ig, hiszen

61 ÓRÁT RABOSKODOTT 
A LIFTBEN,

étel, ital nélkül, nyolcvan esztendő
sen. És túlélte! Valószínűleg kitűnő kon
díciójának köszönheti, hogy hétfő este 
(!!!), amikor a liftesek végre visszatértek 
dolgozni, az idős asszony fáradtan, 
szomjasan és éhesen, de egészségesen 
keriiLt elő börtönéből. Az MTI nem szá
molt be arról, hogy mi lett a karbantar
tók sorsa -  lehet, hogy a sznpernagyi 
egyenként a liftaknába vágta őket, né
hány kísérő megjegyzéssel a mai pu- 
hány, felelőtlen fiatalságról.

De nem minden az erő! A nökban ép
pen az (is) a csodálatos, hogy hajcsatjuk 
alatt olykor félelmetes kombinációját 
rejtegetik az erőnek és találékonyság
nak, s ezzel a fegyverrel a „legma-

chóbb" hímszakmákat is képesek meg
hódítani. Két példa a nagyvilágból,

AMIKOR A NŐ A MENŐ:
Szoknyát visel a góró! Cenista Mcln- 

tosh személyében első ízben lett nő a vi
lág egyik legnagyobb operaházának, a 
londoni Royal Operának az igazgatója. 
Az űj diri eddig a National Theatre 
igazgatóhelyetteseként működött, most 
-  megérdemeltem -  a Jeremy Traacs el
őmelegítette igazgatói székbe huppant 
bele. Á dpa jelentése szerint nem lesz 
túl könnyű dolga a yorki egyetemet 
végzett, 49 éves hölgynek: feladata jó
részt a managementtel lesz kapcsolatos.

Az igazi príma donna azonban két
ségkívül nem más, mint Christina San
díts. A 24 éves madridi hölgy először 
fodrász, majd titkárinő volt. Aztán gon
dolt egyet, s engedve a spanyol vér pa
rancsának, egy újabb, eleddig teljesen 
férfias hivatást hódított meg nemének: ő 
lett

EURÓPA ELSŐ NŐI TORREÁDORA,
„szenyóra matador", ahogy a sajtó ne

vezte. Sandies kisasszonyt a dél-francia* 
országi Nfim.es arénájában avatta fel két 
veterán férfi kollégája: Cuito Romero és 
Jose Mari Manzanares, Nos, ez a vég kez
dete: most mái' se a négylábú, se a kétlá
bú bikák nincsenek biztonságban!

Lord

KENYÉRMORZSA -  VERÉB -  KARVALY -  ???
A minap tanúja lehettem egy pillanatnak, amelyben ösz- 

szekapcsolódott egy táplálkozási lánc két szeme. A rövidke 
kis történet a Széchenyi téri villamosmegállóban esett meg.

A két sínpárt elválasztó vékony, ritkás sövénnyel be
nőtt mezsgyén verébcsapat csipegette mindennapi bete
vőjét, az elébük szórt kenyérmorzsákat. Gyanútlanul Ezt 
én is csak szemem sarkából kísértem figyelemmel, mert a 
közeledő villamos irányába néztem. Egyszeresük hangos 
csivitelésre, dulakodásra lettem figyelmes és egy na
gyobb árnyékot is láttam a bokrok altt. Hirtelen arra gon
doltam, hogy galamb szállt le rájuk oly' villámsebesen. 
hogy a rövid szárny verdesés után már csak a madár távo
lodására eszméltem. Azt láttam, hogy valamit visz kar
inaiban. Egy szerencsétlen kis verebet, akit meleg szívű 
öreg nénik etettek, hizlaltak, nem sejtvén, hogy ezzel tu
lajdonképpen a karvaly konyhájára dolgaznak, azt etetik.

Az. hogy a megjelenő madár kaszás karvaly volt, nem 
biztos. Tudok róla, hogy a Dóm magas tornya, mint mes
terséges sziklaorom telente rendszeresen otthont ad egy

öreg tojó vándorsólyomnak. Lehet, hogy az volt. Nem tu
dom, mert én még nem láttam ehhez fogható döbbenetes, 
drámai eseményt sem itt a téren, sem másutt. Viszont azt is 
biztos forrásból tudom, hogy a karvaly „egyik leggyakoribb 
téli ragadozónk, szinte állandóan megfigyelhető a város fe
lett, gyakran a Széchenyi téren, a Dóm téren is feltűnik”. A 
röpke pillantással elkapott keresztsávok jellemzőek mindkét 
fajra, méretük is közel azonos, igencsak megnehezíti a felis
merést. Töbet pedig nem láttam belőle. Tudom azt is, hogy 
a karvaly „Mesterien siklik a fák és bokrok között.,.” , „Fő
leg verebet és más kisebb madarat zsákmányol.” és „Télen 
behúzódik a lakott területek környékére i s ”.

Az utóbbi néhány mondat szinte látatlanban írja le, ami 
a téren történt. Mindebből ítélve azt gondolom, hogy a 
lettes egy karvaly volt, aki az „urbanizálódott” verebeket 
követve jött be a városba, kitűnő tanúbizonyságát adva a 
ragadozó madarak között ilyen téren szinte egyedülálló 
alkalmazkodóképességének.

Barna György
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GAlArabság? Alázatos szolGAlA?
Azok a varázslatos szavak! Hogy 

mi minden kifejezhető velük, ha a 
bravúros agyak egyszer nekilendül
nek! Hanem most bajban vagyok ez
zel a GAIArabsággal. Ha precízen ki
bontom jelentését a frappáns szójáték 
mélyéről, kétségeim támadnak a ro
vat szándékát íletően. Mert:

Mintha mi valamennyien ennek az 
elátkozott gályának a mélyén seny- 
vednénk rabságra születve-ítéltetve, 
időnként lesújt ránk a korbács, gépie
sen húzzuk az evezőket (v.ö.: igát) 
miközben azt sem tudjuk miért s ho
va visszük más hajóját. Meg kié is ez 
a hajó? Különben is mindenfelé un
dorító patkányok rohangűsznak, me
leg és büdös van, a legelemibb igé
nyeinket is alig tudjuk kielégíteni...

így van-e?
Vagy fellázadtunk volna a hajó ré

muralma ellen és láncainkat letépve 
végre saját céljaink felé visszük egy
re édenibb gályánkat? Bölcs és okos 
új Kapitányunk megálmodott jövőbe 
vezérli elszánt csapatunkat?

Vagy egymást nem bírván elviselni 
elszigetelődünk, szövetkezünk ra- 
vaszkodunk, elméleteket gyártunk (óv 
mi talpraesettek!) harcolunk és szere
tünk. nevetgélünk és rosszekedvűek 
vagyunk valamint nagy ívben tojunk 
a hajóra és patkányaira? Legföljebb

azért aggodalmaskodunk, hogy mi van, 
ha elsüllyed ez a szar, mert úszni nem 
tudunk, vagy ha tudnánk is, nincs hova.

Persze az árbockosár magaslatáról 
messzire látnak, kik oda felkapasz
kodnak. Van ki a távolba meredve 
Kontinenseket vél látni -  talán lát is. 
Van, ki lenéz ránk onnan lentről, s 
nézi mint bohóckodunk. A búvárok 
valami aljzatról motyognak. Egyesek 
viszont szemügyre veszik magát a 
deszkatákolmányt, ezt a redvát, és azt 
kiáltják: GAlA, Földanyánk. Igazá
ból -  remélem -  erről akar szólni e 
rovat, bár az előbbiek is megérnének 
néhány elmélkedést.

Sokak szerint a Föld az ember rab
szolgája és ez akkor bizonyítható, ha 
tudjuk, mit tesz értünk GAIA.

Mi az a GAlA? Egy James Lovelock 
nevű embernek az elmélete, amelynek 
„feltételezése szerint a föidfeszín a lég
kör és az óceánok fizikai és kémiai ál
lapotát magának az élővilágnak a je
lenléte tartja -  aktívan -  tíz élet számá
ra megfelelő és kellemes szinten. Tehát 
a föld -  illetve annak bioszférája -  te
kinthető egy olyan szuperélőlénynek, 
amelynek minden élőlény részegysé
ge és társa, és ez a hatalmas organiz
mus a maga teljességében képes 
bolygónkat az élet számára optimális 
állapotban tartani."

Ahogyan a testet is a sejtek összessé
ge jelenti, de az egyes sejtek csak vég
zik saját fontos működésüket nem 
„tudván", hogy ezzel saját „otthonu
kat” tartják fenn. Ezen a vonalon nem 
kellemes következtetésekig lehet jutni, 
de erről majd más alkalommal.

Mindenünk, amink van tehát ennek 
a lénynek a „munkájából" van, „sejt
je i" egymásért dolgoznak (megkötik 
a Nap energiáját, oxigént termelnek 
stb.) egymást tartják fenn. ezáltal lé
tezik GAlA. A kép azért ennyire nem 
idilli, semmi sem tud ilyen statikus 
lenni. Sokféle „zavaró” hatás lehetsé
ges, az egyik ilyen éppen az, hogy az 
egyik sejt (mi, emberek) eltartatja 
magát, rabszolgaként tartja számon a 
többieket és szaporodik...

Azért jogos a rabszolga kifejezés, 
mén a munkájáén nem hogy nem kap 
cselébe semmit, hanem teljesen el is 
használjuk, mígnem egyszer már nem 
lesz képes fenntartani azt a kellemes ál
lapotot, amin kívül mást nem ismerünk.

Fel kell szabadítanunk az ember 
rabszolGAIA-t és Életet kell adni ne
ki cserébe.

Várnagy Dávid 
/Részletesen: 

I. E. Lovelock: GAlA -  
A földi élet egy új nézőpontból 

Göncöl Kiadó/

Októberi séta
Nem emlékszem rá, hogy eddig vala

ha leírtam volna egy a természetben 
tett sétám, barangolásom élményét. 
Most úgy döntöttem, ezt megteszem.

Tegnapelőtt délután leküzdhetetlen 
vágyként tört rám az az érzés, ami sok
szor elragad: nekem most ki kell men
nem a szabadba. Fogtam hát látcsöve
met. bakancsot húztam és gyalog indul
tam a csónakázótóhoz. Az alkonyt 
tényben csendesnek, álmosnak tetszett 
az utcánk, csak egy-egy cinege jelezte

olykor a világ éber mivoltát. Tovább- 
menve, az utca végénél lévő zsebken- 
dőnyi tölgyesnél álltam meg, fejemet 
forgatva mozgást keresvén a ritkús 
lombozatban. Az ágak között még levél 
se rezzent. Már azt hittem, hogy ma 
egyetlen madár sem kerül „terítékre”, 
amikor a kemping melletti, tóhoz veze
tő út fölött villanásnyi idő alatt átsu- 
liant egy rigó méretű fekete madár. 
Azonnal szemem elé kaptam a távcsö
vet de már sem a levegőben, sem a 
bokrok között nem láttam mozgást. Ek
kor halkan közelebb lopóztam a hely
hez, ahol mindezt tapasztaltam. Vár

tam. füleltem. Egy árva moccanás nem 
sok. annyi sem hallatszott a sűrűből. 
Vagy a madár volt ügyes és elröppent 
mielőtt észervettem volna, vagy én vol
tam túlzottan figyelmetlen és nem vet
tem észre öt. Már nem fog kiderülni, 
hogy kiféle, miféle madár is volt.

A mesterséges tó partjára érvén han
gokat hallottam a bent lévő kicsi sziget 
sűrűjéből. Látni viszont újfent nem lát
tam semmit. így tovább indultam, vé
gig a part mentén, A parton álló horgá
szok némelyike gyanakvóan méricskél
te a távcsöves, zöld kabátos, „vadőrfor
ma” embert. Miután elhaladtam melíet-
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Lük. láthatóim megnyugodtak kissé. Eb
ben a p.illantban, megtörvén a csendet, 
egy mással össze nem téveszthető tolla
zatú és énekli madárkákból álló népes 
csapat lepte el egy közeli nyárfa csú
csát. Tengeiieek. A tengelic kedvenc 
madaraim egyik. Apró, fürge, vidám 
pintyféle madár. Köptük -  mint általá
ban a pintyféléké -  hullámos, így 
nyiizsgéisük még elevenebben hat. Ott 
kergetőztek. röpdöstek egy kicsit, majd 
ugyanolyan gyorsan mint ahogy jöttek, 
tüvaszúlltak. Megint csönd lett. A csön
det és a levegőnek feszülő tó tükrét 
csak a lépteim elől a vízbe menekülő 
békafik esobbanása karcolta. A fűzfák 
alatt szunnyadó, omladozó házzal egy 
vonalban kis földnyelv nyúlik a vízbe. 
Erről a „félszigetről” kitűnő fotós téma 
kínálta magát fényképezőgépemnek: a 
szemközti sásszegély és a fák a lemenő 
nap fényében. A megkettőződ világ 
moccanatlan nyugalma áradt felém. 
Csak nézőpont kérdése, melyiket vél
jük valósnak.

Az embernél is megvan a dolgok szí
ne és visszája, s ha szemléletünk a 
rosszat tartja igaznak, az baj. Mind- 
annyiónknak leckét kéne vennünk a 
Természet tiszta őszinteségéből! A 
Természet szeret minket. Mi is szeres
sük őt! Kívánom, hogy mindenki okul
jon e tekintetben,

Az. Ösvénytől balra magas dudvávál 
benőit terület fekszik. Ma már szárazon 
meredez a bogáncs, meg a többi nö
vény, s így színével rejti a benne meg
búvó. néha felrikkantó fácánokat. To

vább sétálva nem a parti ösvény követ
ve haladtam, hanem egyenesen átvág
tam a nádason a gát felé. A Nap ekkor 
már erőtlenül csüngött alá néhány bá- 
rányféhőről. várva, hogy újra meghal
jon. A nádasban érezhetően hűvösebb 
és nedvesebb volt a levegő mint oda
kint!. Fel kaptattam az alacsony gátra, a 
túloldalt tehenek legeltek a gazosban.

Ezen a helyen úgy 6-7 éve még sekély 
tó hullámzott. Azóta felszámolták, le
csapolták. pedig rengeteg hídnak és ré
cének adott otthont. Telente sökcsor 
csúszkáltunk és bicikliztünk jegén. 
Távcsövemmel végigpásztáztam a terü
letet. de a békésen legelésző teheneken 
kívül semmi mozgást nem tapasz
tattam. Hopsz! Rezzent a bozót és egy 
őz szükellt a magasba két óra irányá
ban úgy 15-20 méterre tőlem. Mindez 
egy szempillantás alatt történt. Eltűnt, 
és ismét mozdulatlanná lett a táj. Fülel
tem, halkan közelebb lépkedtem, hátha 
meglátom. Néhány méterre tőlem a

csalánosban mozgott valami, de miután 
felröppent, megtudtam, hogy nem úz 
volt. Iskolás méretű diófáeska csepere
dik mellettem, versenyezve a buján te
nyésző csalánnal. Magról kelt. A dió. 
amiből van, talán egy varjú vaskos cső
réből pottyant ki. vagy egy hazafelé 
tartó purdé zsákjából hullott, el. amit 
valahol a városban tömött meg.

Továbmentem. Az egyik közeli 
ezüstfán vagy fél tucatnyi madár mo
corgód. Hangot nem hallattak és nem 
is láttam őket a sűrűben. Akárhogyan 
próbáltam felriasztani a kis csapatot, 
csak átröppentek a következő fára. on
nan a következőre úgy, hogy nem ér
keztem őket meglesni. Feladtam.

A Nap lement, hazainduitam. A Sta
dion úton a kertészet és a focipálya 
nyárfáin stiglicek népes csapata csacso
gott, kergétőzött. A kiserdőnél puszta 
kíváncsiságból még utoljára körbenéz
tem. Az egyik fa csúcsán, szűnyogfel- 
hőtőí kísérve, madárka kuporgott. A 
távcső üvegén keresztül közelebbről is 
szemügyre vehettem. Nem vagyok 
benne biztos, eléggé sötétedett már, de 
lehet, hogy egy tojó süvöltőt láttam. 
Ennek még utánajárok, kifigyelem.

Hazaérkeztem. Megnyugodtam, feltöl- 
lődtem. Mindig így érzek, ha elmerülhe
tek a természetben. Mindenkinek aján
lom, hogy egyszer, ha ideje engedi, szánja 
rá magát és menjen végig egy olyan útvo
nalon, amelyen minden nap jár és próbál
ja meg más szemmel nézni a környéket. 
Olyan élményekben lesz része, amelyek 
kellemesek és boldoggá teszik majd.

SULIGÉNIUSZ
- ’’Madárka ül az ágon, a hó leesik és énekel”

- ’Mellettünk kiszáradt patak csörgedezik.”

--’’Már éppen kezdtem jól érezni magam az is
kolában, amikor szóltak, hogy órára is be kell 
menni időnként.”

- ”A síelők iába között gyerekek szánkóztak.” 

-'Némelyik barnamoszat 300 m-nél is többsejtű.”

- ”A pénznek nincs szaga, csak annak, akinek 
nincsen.”

- ”Mi az ereklye?

-  Az ereklye földművelési eszköz.”

- ”IV. Béla romvárakat épített,”

- ’’Mátyás király magára vállalta az ország sza
porítását:”':
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• Szólalj meg és megmondom, ki vagy!

Szem élyközi kom m unikáció
Szavakat formálunk. Információkat adunk és kapunk.
Beszélgetünk. Kommunikálunk. Jelekkel, hangokkal, gesztu

sokkal. És lehet, hogy közben nem is mondunk semmit.
„Hogy vagy?". Tényleg érdekel a válaszom vagy csak így kö

szöntél? Hiánykitöltó', mert éppen rohansz, és nincs idó'd beszél
getni. S a szó elszáll.

Vajon mi történt volna, ha megállsz -  csak egy pillanatra -  és 
belenézel a másik szemébe? Egy választ kaptál volna. De mire?

Baczynski László, a Timóteus tár
saság szervezésében, a Teleki Kollé
giumban előadást tartott. Témája a 
kommunikáció volt, A Te és az Én 
közti kommunikáció, hogy az elroha
nó élet végén ne kelljen ráébrednünk: 
nem ismerlek és magamat sem isme
rem.

Tíí: -  Mikor és miért kezdtél el 
magával a kommunikáció fogalmá
val és egyáltalán a kommunikáció
val, mint témával foglalkozni?

B.L.: -  Komolyabban a Közgázon 
kezdtem ezzel foglalkozni. 1994-ben 
kezdtem az egyetemet, 3 év alapkép
zés után jött a szakosodás, és az 
egyik szakom a marketing kommuni
káció volt, Ami elsősorban a cégek
nek, vállalatoknak az összes kommu
nikációs tevékenységével foglalko
zik; de benne van az összes olyan 
alapelv, ami a személyközi kommu
nikációban is érvényes. Akkor kezd
tem ilyen szakmai oldalával ismer
kedni, aztán személyesen pedig kis
koromtól kezdve. Mindig is izgatott 
ez a téma.

Tű: -  Mit jelent Neked maga a 
kommunikáció?

B.L.: -  Kommunikáció-definíció
nak azt mondanám, hogy két vagy 
több személy között egy olyan folya
mat, ahol az egyik személy -  akit ne
vezzünk küldőnek -  megpróbál egy 
gondolatot, ami az ő fejében van, a 
legtisztábban eljuttatni a fogadónak, 
a másik személynek. A gondolatom 
az értelmébe. S ehhez használja a be

szédet és az összes kommunikációs 
eszközt, ami rendelkezésére áll. Van 
egy érdekes dolog, amihez kapcsoló
dik. Ez a kommunikáció szintjei. 
Vannak, akik vitatkoznak azon, hogy 
célja-e a kommunikációnak az, hogy 
hasson a másikra. Én azt mondom, 
attól függ, milyen szintű a kommuni
káció két ember között, a kommuni
kációnak 5 szintje van a feszínes 
kommunikációtól az énközlésig. Ha 
ez egy felszínes kommunikáció, ak
kor nem hat a másikra, viszont hogy
ha már az énközlés szintjén vannak, 
akkor az acélja a kommunikációnak, 
hogy megnyílók és ezzel hatok a má
sikra.

Tű: -  Egy ember kommunikációs 
módja kifejezi azt, milyen szemé
lyiség. Hogyan lehet ebből a kom
munikációs módból az ember sze
mélyiségére következtetni?

B.L.: -  Négy kommunikációs stílus 
van: a passzív, az agresszív, a kettő 
keveréke és a kezdeményező. Nagy
jából ezek leírnak egy skálát a telje
sen félénk -  legyen az egyik vége a 
skálának -  amely az erőszakos, erős 
személyiség a másik oldalon. A ki
egyensúlyozott ember van a közepén. 
Ha valaki passzív módon kommuni
kál, akkor a skála egyik végén azt le
het mondani, hogy félénk emberről 
van szó. mögötte félénk érzések van
nak, nincs rendben önmagával, az 
önértékelése elég alacsonyan van. 
Ennek különböző okai lehetnek. Lé
nyeg, hogy ezért sokkal zárkózot-

tabb, félénkebb, s emiatt nem mer 
megnyílni. Emiatt passzív az. ahogy 
kommunikál. A másik oldalon ott 
van valaki, aki agresszív, aki a viták
ban tarolja a másikat, a tank-gyerek. 
Nála pedig az van, hogy sokkal in
kább arra van szüksége belül, hogy 
másokon uralkodjon. Nincs benne 
félénkség, sokkal inkább az van, 
hogy hatalomérzetre van szüksége 
ahhoz, hogy biztonbságban érezze 
magát. Mind a kettő valahol nem ha
tásos, nem megfelelő arra, hogy mély 
kapcsolatokat építsünk ezek alapján. 
Ezért lehet a skála közepén beszélni 
arról a fajta stílusról, aki egyenesen 
beszél, normálisan el tudja mondani 
gondolatait, érzéseit, amikor mások
kal beszélget. Ebbőt arra lehet követ
keztetni, hogy beiül, nmagával jóban 
van. És emiatt képes másokat is an
nak hagyni, amilyenek, ezért könnyű 
velük megnyílni a beszélgetésben, és 
mindaz, ahogy kommunikál, hogy 
egyenesen beszél, normálisan beszél, 
arra lehet ebből kövezkezteni, hogy 
jó az én-képe, jó  érzései vannak ma
gával kapcsolatban, biztosnágban ér
zi magát. Úgyhogy ennyit a stílusok
ról.

Tű: -  Meghatározható az embe
rek aránya a különböző stílusok
ban?

B.L.: -  Nem tudom. Ehhez egy fel
mérés kellene, amit én nem csináltam 
meg. Tippelni lehet. Nem tudom. De 
talán a magyarra jellemzőbb a zárkó- 
zottabb, félénkebb stílus. Ez az adott 
kultúrától is függ. Például az ameri
kai kultúrában sokkal nyitottabban 
kommunikálnak az emberek.

Tű: -  És ez miért van?
B.L.: -  Ez túlmegy szerintem azon, 

hogy meg tudjam válaszolni. Fontos 
lehet az, hogy a kultúra hogyan ala
kult ki, és hogyan hat az emberekre. 
Ez érdekes szociológiai kérdés lenne.
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Valahol abban lehet megfogni, hogy 
milyen értékeket emel fel egy kultú
ra. Milyen értéket ad az egyénnek, 
milyen értéket ad annak, hogy legyen 
saját véleményed, nyílj meg, mert 
fontos vagy, vagy mennyire nem ad 
ennek értéket. Hogyha az amerikai és 
a magyar társadalmat hasonlítjuk 
Össze, az amerikaiban az egyéniség 
nagyon fontos, nálunk ez nagyon so
káig nem volt fontos, nem alakult ki 
az emberekeben az, hogy lehet véle
ményük és azt normálisan elmond
hatják másoknak. Ez csak tipp, úgy
hogy nem túl szakmai.

Tű: -  A mai m agyar tá rsa 
dalom ra tehát nagyon jellem 
ző a zárkózottság. Vélemé
nyed szerin t m iért van ez így?

B.L.: -  Komoly kérdés. Nem 
tudom, tudok-e erre megalapo
zott választ adni. Személyes 
gondolatok. Egyrészt vissza le
het térni ahhoz, hogy vilyen volt 
az elmúlt 40 évnek az egész ok
tatási rendszere, miben nőttünk 
még mi is fel. Még én is 'abban’ 
az időben jártam gimnáziumba. 
Alapvetően nem az volt a cél, 
hogy a diákból kihozzák azt, 
amire leginkább képes saját te
hetsége alapján, rákoncentrál, az 
ő egyéniségét segítse. Alapvető
en arról volt szó, hogy engedel
meskedjünk a tanár bácsinak, tanár 
néninek, és ugyanazt, ami le van írva, 
mondjuk vissza, és leginkább a min
denféle személyes véleményt, ami 
nem egyezett a központi vélemény- 
nyel. azt tartsuk meg magunknak, ne 
is gondulkozzunk rajta. Ez az oktatá
si rendszer abszolút erre volt beállít
va. Ha ebben nő fel egy generáció, 
akkor valószínű, hogy ez nagyban 
meghatározza azt, hogy egymással 
hogyan lehet kommunikálni. Úgy
hogy szerintem ez alapvetően megha
tározta azt hogymiért tartunk itt. Hát 
ez most meg fog változni valószínű
leg, hogyha tényleg lesz a fejekben is 
rendszerváltozás -  ez már közhely 
kezd lenni -  és ha tényleg az oktatás

is a diákra fog koncentrálni, és nem 
egy rendszer lesz. Akkor meg lehet 
tanítani majd az embereket arra, hogy 
normálisan tudjanak kommunikálni, 
kapcsolatot építeni.

Van egy program, amit a Timoteus 
Társaság most indított el. Az a címe, 
hogy „Fiatalok az élet küszöbén” . Ez 
kötődik ehhez, mert ez egy középis
koláknak készített oktatási anyag és 
arról szól, hogy hogyan lehet diákok
nak tanítani azt, hogyan létesítsenek 
kapcsolatot, párkapcsolatot. A diá
koknak nem csak azt kell tudniuk.

hogy az évszámok mikor voltak, ha
nem személyes dolgokat is. Mikor 
tanítjuk ezeket, olyan környezetet te
remtünk, ahol meg tudja tapasztalni, 
hogy ö kicsoda, megtanuljatja érté
kelni önmagát, van arról elképzelése 
és saját véleménye arról, mi van kö
rülötte. Ez meg fog jelenni a kommu
nikációjában is. Nem esik bele abba a 
hibába, hogy félénk lesz. vagy ag
resszívan vitatkozik és lerohan máso
kat. Meg mer nyílni.

Tű: -  Tehát az egyén stílusát a 
körülm ények nagyban m eghatá
rozzák.

B.L.: -  Össze lehet gyűjteni, hogy 
mi határozza meg. Csak egy-két fót- 
nosabb: a család alapvetően, hogy

milyen családban nő fel. amint emlí
tettem az oktatás, az iskola, a környe
zete, a baráti társaság. Alapvetően a 
kultúra és a saját személyisége.

Tű: -  Ha valakiben a környezeti 
hatások a félénk stílust alak ítják  
ki, m egtanulhatja , hogyan legyen 
kezdeményező, nyitott stílusú?

B.L.: -  Nagyon fontos, hogy nem 
technikákat kell megtanulni, hogy 
így beszél egy határozott ember, 
ezért megpróbálok én is így beszélni, 
és közben maradok félénk. Itt azt kell 
megtanulni, hogy ő értékes, fontos, 

van saját véleménye és ezt meri 
vállalni mások előtt. Belül, ér
zelmileg legyen kiegyensúlyo
zott. egészséges ember. Ha ez 
megtesz, akkor egyrészt auto
matikusan jönni fog, hogy tud 
beszélni és akkor már lehet mel
lé tanulni dolgokat, hogy hasz
nálja a kezét, nézzen a másikra, 
hogy hangsúlyozzon dolgokat. 
Szóval egyensúlyban kell, hogy 
legyen a kettő. Mindenképp le
het tanulni szerintem.

Ehhez kötődik az. hogy sze
rintem fontos végiggondolni, 
milyen értékrendszer lehet 
olyan, amelyik választ tud adni 
ezekre a kérdésekre. Szóval va
lójában a keresés merrefelé in
dul el, hogy milyen érték- és 

hitrendszer tud nekem választ adni 
arra, ki vagyok én. és mit keresek eb
ben a világban. Szóval, ha a kommu
nikációról beszélünk, ehhez a kérdés
hez juthatunk.

Tű: -  Hogyan található  meg ez az 
értékrendszer? Mik kellenek ah 
hoz, hogy az em ber fel tud ja építe
ni m agában?

B.L.: -  Nyitott legyen. Keressen, be
szélgessen. Tapasztalataira építve néz
ze meg, mi az, amelyik valóban műkö
dik, nem csak szemfényvesztés. És így 
lépésről lépésre rakosgathatja össze az 
én-képet. Ez alapvetően függ attól, 
hogy beszélgessen másokkal, teremt
sen kommunikációs lehetőséget nekik.

Árvái Mária
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KISHERCEG
A „rózsaszirom" jeligét adta fogalmazásának Abrus Ildikó, a szegedi Rókusi II, számú Általános Is- 

kóla tanulója, aki nagymamája iskolákon élményeit mutatja be az alábbi sorokban.
A Suligéniusz aranyköpéseit Révészné Máriának, a Közművelődési Tanszék oktatójának köszönhet

jük, aki tanári pályája során gyűjtötte össze, s közölte a Diáktett című iskolaújságban (Tabáni Általá
nos Iskola) a gyerekek humoros elszólásait.

Nagyszüleimtől hallottam  
Nagyanyám iskolás

Abrus Ildikó:
Hét végi családi programjaink kö

zött eddig is gyakran szerepelt a 
nagyszülők meglátogatása. Ahogy 
lenni szokott, az évek során minden
féléről beszélgettünk, persze az iskolá
ról és a tanulásról is. Hát ennek nem 
mindig örültem!

Egyszer azonban -  ezen a tavaszon 
történt -  szinte megelevenedett előt
tem a kép. Egy kis falusi házból in
dult el a Juli kislány a több kilomé
terre lévő tudás házába. A  koránke
lést ö sem szerette, csakúgy mint én. 
De késésről szó sem lehetett! Min
denki egyformába öltözött, s ez talán 
nem is volt olyan rossz, mert így a 
gyerekek nem irigykedtek egymásra. 
A z egyszerű reggeli vajaskenyérből 
és egy bögre frissen fe jt tehéntejből 
állt. Télen a habosán gőzölgő folya
dék átmelegítette a hosszú útra in-, 
dulót. Uzsonnára is egy szelet ke
nyeret kapott, néha almával. M i
előtt elindult volna, még meg kellett 
etetnie az’állatokat, és összeszednie 
a tojásokat. A z iskolába vezető fö l
des ú t hepehupás, göröngyös, a 
nagy esőzések után sáros és vizes 
volt. A  majd félórás gyaloglás után 
elérkezett az iskolához.

Egy földszintes, fehérre meszelt 
téglaépület várta a kisdiákokat. Egy 
kis kert tele tarka virágokkal, ez volt 
az egyetlen dísze, ahol a szünetekben 
enni és játszani lehetett, de jó időben 
néha itt is tartották az órát.

-  Hát ez jó lenne nekünk is, úgy 
hívnánk: óra a szabadban.

A z épületben csak két kis terem he
lyezkedett el, ezeket búbos kemencével 
fűtötték. A padsorok az ajtók és az ab
lakok mellett sorakoztak. Órákon fa
táblákra írtak. Úgy hívták palatábla. 
A tanár úr nagyon szigorú és fegyel
met parancsoló emberként állt előt
tük. Mindenki félt, mikor belépett a 
terembe, és halálos :csend lett. Senki 
se mert beszélgetni, vagy rosszalkod
ni, de ha mégis, akkor jött a nádpálca. 
Most tudtam meg mit jelent az össze
vont oktatás. A z alsó tagozatba 1-4- 
ig jártak a diákok. Amíg a negyedike
sek és harmadikosok feladatokat ol
dottak meg, az elsősök és a másodiko
sok a betűvetés és az olvasás titkát 
próbálták kifürkészni. Aki zavarta az 
órát, annak kukoricára térdepelés ju 
tott. Ha csúnyán írtak:, kormost kap
tak.

-  Jaj!!! -  kiáltottam fel mesélés köz
ben. Úgy átéltem, hogy ijedtem dug
tam összeszorított kezein a hátam 
mögé.

A nagymama megsimogatta a fe
jem:

-  Ne félj, no! Azért jó ember volt 
a tanító úr! Kicsit megnyugodva 
hallgattam tovább a nagymamaát. 
Hittanóra is volt a kiskápolnában, 
ilyenkor tisztán csengő gyermek
hangok szűrődtek ki. Megtanítottak 
tiszteletre és az éneklésre. Ezeken a

foglalkozásokon készültek a tanulók 
az egész falu előtti bemutatkozásra. 
A  szegényember gyereke egyszeri
ben királyfivá, tündér királynővé 
válhatott. Olyan jó volt szépnek lát
ni a valóságot.

Akkor az összes díszítés egy mos
dótól és egy kanna víz volt a terem
ben, a padokon kívül. Tiszta kopa
szon állt a hófehérre meszelt fal. 
Csak néhány tanulónak futotta  
könyvre, de ennek a mesének a hőse 
nem mindig ju to tt hozzá. Órán na
gyon kellett figyelni, hogy könyv 
nélkül is meg tudják tanulni az 
anyagot. Megtanulták, hogy kell 
kertészkedni, varrni, hímezni, kötni 
és a főzés alapjait. A nagyon nagy 
szigorúság ellenére nagyanyám sze
retett iskolába járni, mert ott meg
tanították írni, olvasni, számolni, 
rendesen viselkedni és még sok érde
kes dologra. Büszke volt, hogy isko
lába járhat, mert nem mindenkinek 
volt pénze arra, hogy a gyerekét 
taníttassa.

Szerintem jó volt régen, mert 
sok dologt tanultak meg. En sze
rettem volna régen iskolába járni, 
mert úgy érzetem ebből a meséből, 
hogy a gyerekek sokkal jobban sze
rették egymást. Igen, a szeretet 
mintha hiányozna a mai emberek 
életéből.
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Az egészségvédelem tízparancsolata
Az egészségvédelem aktuális témájáról tartott előadást a Neve
léstudományi Tanszék felkérésére december 3-án, déletlőtt a Pe
dagógia Tanszéken Dr. Simon Tamás professzor, a budapesti 
SOTE Orvostörténeti és Társadalom Orvostani Intézetének veze
tője, az Egészségvédelem című folyóirat főszerkesztője. Előadá
sának tanulsága egy szólásban is összefoglalható: Nem látjuk a 
fától az erdőt, az egészségvédelemtől az egészséget...

Beszéd közben ez a kissé po
cakos, joviális, derűs öregúr egy
szer csak felmutatott egy óvszert, 
majd kijelentette: „annyiszor 
mondták már nekem, hogy ha 
mindig az óvszerhasználat fontos
ságáról papolok, akkor miért 
nincs nálam egy... Hát tessék. De 
ez itt csak demonstrációs célokat 
szolgáll”

A nevetés csillapultával a pro
fesszor úr saját felméréseinek 
adataival cáfolta meg azt a peda- 
gósusok között (is) általános véle
ményt, hogy az egészséges élet 
10 szabálya minden gyerek szá
mára magától értetődő. De me
lyek ezek a szabályok?

„A magyar öngyilkos fajta” -  
mondta az előadó. Igaz, az ön- 
gyilkosság „gyors” változatának 
tekintetében kezdünk lemaradni 
a szomorú nemzetközi élme
zőnytől, de a „lassú" önemész
tésben még elvisszük a pálmát... 
Tehát

A STRESSZTŰRÉS
az első, amelyre meg kell taní

tani a gyerekeket. Mert az élet 
közhelyesen nehéz, s ezt bűn el
titkolni a cseperedő ifjúság előtt. 
A másik szabály

A KIÉG YENSÚLYOZOTT 
SZEXUALITÁS,

amelyről a tanárnak kell beszél
ni, mert a szülők zöme nem teszi 
ezt meg. Az is tény, hogy ritka 
lusta nép a magyar. Ezért, ha va
laki túl akarja élni az átlagéletkort 
(nem egy matuzsálemi kor), be

kell tartania a harmadik „paran
csolatot”:

TÖBB MOZGÁS, 
azaz több energia, hosszabb 

élet. Lustaságunknál már csak 
hagyományaink kritikátlan követé
se jellemzőbb ránk. Emiatt nem 
hagyunk fel lassan, fokozatosan a 
zsírdús táplálkozással. Az vagy, 
amit megeszel, tehát 

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁL
KOZÁS

a negyedik pont.
Minden 17 éven felüli magyar 

emberre 14000 elszívott cigaretta 
jut egy évben -  alapozta meg az 
ötödik szabály igazát Simon pro
fesszor úr.

A NEMDOHÁNYZÁS
értékét szintén minden tanárnak 

közvetítenie kell. Ez persze nem 
felvállalható feladat, ha a tanerő a 
teremből kilépve mohón szívja le 
az első slukkot...

„A mérték ne a vödör legyen" -  
ez a hatodik szabály,

A MÉRSÉKELT ALKOHOLFO
GYASZTÁS

lényege. Nem lehet mérsékelt 
azonban a drogfogyasztás, mér
téke sokkal elterjedtebb, mint a 
pedagógusok naív zöme gondol
ná, Ma bármelyik városi gyerek 
egy délelőtt folyamán bármilyen 
kábítószert beszerez. Csak elha
tározás, kapcsolat és pénz kérdé
se. A kíváncsiság vagy a függő
ség mindhármat megteremti. A 
„kemény”drogfogyasztók pedig ép 
testtel-lélekkel soha, még egy egy

sikeres „leállás” esetén sem ke
rülnek ki a narkománia csapdájá
ból. Éppen ezért a hetedik sza
bály a

TELJES DROGTAGADÁS
felvállalását követeli attól, aki 

egészségesen akar élni -  aki élni
akar...

Egy újabb megkövesedett rossz 
szokás levetését kéri a nyolcadik 
szabály, amely kimondja, hogy

IDŐBEN KELL ORVOSHOZ 
FORDULNI,

mindjárt a testi-telki tünetek je
lentkezésekor. Ha ezt megten
nénk -  mutatott rá Simon Tamás

akkor nem lenne minden ötödik 
magyar nő veszélyeztetett a mell
ráktól. Ám ha orvoshoz fordul
tunk, nem testálhatjuk rá nyava
lyánkat. A betegség az orvos és a 
páciens közös ügye, együtt kell 
működni a terapeutával.

AZ ORVOSSAL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS

szabályát érzékletes példával 
elevenítette meg az előadó: „Ma
gas vérnyomás. Jelentkezik 25 
éves korban, felfedezik 30-35 
éves korban, kezelik 60 éves kor
ban, gutaütés jön 65 éves korban. 
Ha elkezdik időben a kezelést, s 
betartják az orvos utasításait, ak
kor a gutaütés nem jön!"

És a tizedik szabály:
AZ EGYÉNI KÖRNYEZET 

TISZTELETE,
az, hogy létemmel, tevékenysé

gemmel nem szennyezem be a 
környezetem.

Ilyen egyszerű.
Ilyen egyszerű?
Követeli magát a kérdés: ho

gyan? Egészségvédelmet kell ok
tatnunk, de kinek, mikor, miből s 
legfőképp: hogyan?

Mert egészségvédelemre nevel
ni -  akár más tantárgyakba integ-
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rálva, akár önálló tantárgy kereté
ben -  kell: előírja a NAT. Sőt: sok
kal hamarabb kell, mint ahogy az 
alaptanterv kötelezi erre az isko
lákat. Hiszen nem 7. osztályban 
kell elkezdeni beszélni a menstru
ációról, amikor az ötödikes-hato
dikos korú kislányok zömét -  kö
zölte az előadó -  már villmcsa- 
pásként éri az első menstruáció 
élménye...

Simon Tamás szerint minden 
szaktanár feladata, hogy tantár
gyán belül -  akár egy egész
ségvédelmi témájú szöveges ma
tekpélda, egy vers vagy rajz ere
jéig -  foglalkozzon az egész
séges életre neveléssel.

A „,hogyan?”-ra is adott választ 
a professzor úr: kitűnően működik 
a kortárs segítők (pl. AIDS-okta- 
tók) programja. Ezen kísérlet ke
retében az osztályból „kiemelik” a 
„hangadó” tanulót, a megfelelő in
formációkat átadó és kommuniká
ciós gyakorlatokat is tartalmazó 
tanfolyamon felkészítik az önkén
test arra, hogy saját társai között 
órákat tartson az adott témában. 
Óriási előnye ennek a megoldás
nak, hogy a tanuló ott van az is
kolában, egy a gyerekek közül. 
Képes ellensúlyozni a negatív 
kortársi nyomást. Simon Tamás 
tapasztalatai szerint azonban a 
kortárs segítők munkáját nehéz

elfogadtatni a tanárokkal (”Mi az, 
hogy egy tanuló tart minden pe
dagógiai képesítés nélkül órát, ké
rem?!”) s gyakran az egész
ségüggyel is...

Mindenesetre, közhelyek ide, 
szabályok oda, az egész
ségvédelemért tenni kell. Nem 
csupán azért, mert óránként 200 
ember fertőződik meg az AIDS ví
rusával a Földön. Számomra a lé
legzetelállító számoknál erősebb 
motiváció volt az, hogy Simon Ta
másék felmérésében az iskolás 
gyerekek túlnyomó többsége a 
„Mitől félsz leginkább?” kérdésre 
azt válaszolta: a jövőtől.

Herczeg Zsolt

Január 30-án megkezdte műkő- Cím: Szeged, Kálmány u. 14. (62/329-330) Ne vitázz az értelmessel, 
dését a HINDU KULTÚRA HÁZA Február 4-én vegetárius főző tan fo- Az ostobával, a 
A „Bevezetés a hindu filozófia lyam indu lt, mely a továbbiakban Barátokkal, a tanítókkal 

alapjaiba” című előadássorozat is keddenként lesz, 17 órai kezdet- És a szerelmessel 
minden második csütörtökön 18 te l. Részvételi díj a lka lm anként
órakor kezdődik. 100 fo rin t. Csánajaka (Kr, e. 350-275)

A ta r ta lm a s sza va k ra  -  még ha gyerm ek
m ondja - f ig y e l j jó l

Csánajaka (Kr. e. 350-275)
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30 ÉV A ZENÉBEN, 50 ÉV AZ ÉLETBEN
In te rjú  T örök A dám m al

T ö rö k  Á d á m o t e lső so rb a n  a m ag y ar p ro g re ssz ív  ro ck  k ie m e lk e d ő  
a la k ja k é n t  ta r tjá k  szám o n . A m ivel ez t k ié rd e m e lte , az a b lues- 
a la p ú  im  p ro  v iza  tív  ze n e , az  o zen é je . A b lu e s  p ed ig , a  század e lő  
A m erik á ja  ó ta a d z se ssz  e g y ik  leg fo n to sa b b  tá p ta la lja . Ha p ed ig  
v a la k in e k  n em  le n n e  e le g e n d ő  en n y i ok a m u z s ik u s  ezen  ro v a t
b an  tö rté n ő  sz e re p e lte té sé h e z , a n n a k  e lá ru lo m : a b e sz é lg e té s  az 
id én  n y á ro n  P ak so n  fo ly t, ah o l a B lues, Jazz, R ock és G a sz tro n ó 
m iai F esz tiv á l k e re té b e n  a d z se ssz h a n g v e rse n y e k  sz ín h e ly é n  h ő 
s ü n k  fe rg e teg es  sz ó ló k o n c e rte t ado tt.

Tű: -  Azt gondolom , sokan va
gyunk itt, M agyarországon, ak ik  a 
fuvolát lan A nderson és Török 
Adám segjtségével ism ertük meg. 
Hogyan találtál rá erre a hangszer
re?

Török Ádám: -  Én először éne
kesként kezdtem  iskolai zenekarok
ban és első ism ert egy ütésemben, a 
Dogsban is. 1968-ban kerültem  oda 
Demjén Rózsi után. Akkoriban kez
dett a fuvola külföldi zennékben 
feltűnni. Először furulyát-vettem , 
blockflőtét az NDK-ban, az első tu r
nénkon. 1969 tavaszán a magdebur- 
gi főiskola csinált nekünk egy tur
nét egy m agyar barátunkkal. Há
rom em ber volt nagy hatással rám. 
Akit először hallottam, Chris Wbod 
volt a Traffic-ből, akit láthattunk is 
Budapesten 1968 augusztusában. 
Ahogy élőben szaxofonozott, fuvo- 
lázott, nagyon tetszett, és az utolsó 
lem ezük is. A fuvola nagyon meg
fogott. Valamint volt az Anderson, 
akit hatvankilenc nyarán hallottam 
először. Badacsonyban töltöttünk 
egy legendás nyarat a Minivel, ak
kor hozták a pesti hippik, hogy ezt 
hallgasd meg! Az első Jethro Tull-

lemez, a This Was volt. Ez is Íratás
sal volt rám. A harm adik nagy él
mény pedig a Ráduly Misi volt, akit 
1970 elején hallottam a Csanády ut
cában a Syriussat. Össze is barát
koztam, a Jackie-vel (Orszáczky 
Miklós beceneve) meg a Misivel is.

Tűr -  Tardos Péter az 1982-ben 
m ásodik  kiadásban m egjelent 
Rocklexikonban így kezdi a M ini
ről szóló szócikket: „Ha egy buda
pesti vendéglő különterm ében 20- 
30 szem élyes vacsorára terítenek a 
pincérek, akkor két eset lehetsé
ges: vagy esküvő lesz, vagy a Mini 
együttesben valaha is fe llépett ta
gok tartják  meg a szokásos évi ba- 
rátkozásukat..."

T.Á.: -  'M inden progresszív-
együttesnek a mottója az volt, hogy 
m indig továbblépni, változtatni, 
m indig előre menni. M indig jobbat, 
újat csinálni. Ez m unkálkodott ben
nem is és társaim ban is. Ez azt hoz
za magával, hogy keresel is új tago
kat, valam int le is m orzsolódnak 
azok, akik nem bírják ezt a hajtást 
vagy nem  érdekli őket annyira ez a 
része a zenének és elm ennek pénzt 
keresni. Nálam kezdett a Závoditól

kezdve a Papp G yulán keresztül a 
Ném eth Lojzi és még egy-két em
ber, akik nagyon nagy sztárok let
tek az elkövetkező évtizedben. Vol
tak zenészek, akik nem láttak benne 
annyi perspektívát anyagilag. Ezt 
tudom ásul kell venni! A világon 
minden progresszív együttes ilyen. 
Nézd meg a Colosseumot! Most 
voltak itt és ki van rakva a Böszmé- 
nél (Böszörményi Gergely lemezki
adó és -terjesző, a Stereo Kft. főnö
ke) a Colosseum családfája, hogy 
mennyi zenész fordult meg ott. Az
tán a W eather Report, aki nagy 
kedvencem, akik nekem eddig a 
legnagyobb zenei élm ényt nyújtot
ták. M indig volt egy agy, a Zawi- 
nul, mellé egy kooperációs zene
szerző, a Shorter, és m indig cserél
ték a ritnuisszekciót. Ez volt a hat
vanas, hetvenes, nyolcvanas évek
ben. M ostmár, sajnos nem beszélhe
tünk ezekről a dolgokról, m ert gya
korlatilag nincs progresszív zene. 
Vannak ugyan progresszív zenét 
játszó nagyon jó zenészek, zeneka
rok, de nincs már olyan elismertsé
gük sem  a szakm ában, sem — ami 
nagyobb baj -  a közönség körében. 
A kísérletező zenekarok szerepét 
átvették a különböző alternatív és 
kortárs együttesek. Vannak közöt
tük ragyogó zenészek, de nem  látok 
a jelen koncepciókban olyan dolgo
kat, m int am ilyen az underground 
mozgalom volt a hetvenes évek vé
gén, vagy az Nice-Emerson-Eksep- 
tion vonulat, és utána a iegkomo- 
íyabb, ami engem megfogott, a 
dzsesszrock. Ilyen nagy mozgalma-
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kát nem  látunk sem  zenekarokban, 
sem zenészekben, sem a közönség 
részéről. Egyetlen jó m ondásuk volt 
a Borséknak (Bors Jenő az egykori 
Magyar Hanglem ezgyártó Vállalat 
igazgatója volt, ma az EMl-nál do l
gozik vezető beosztásban): közön
ség nélkül a popzene fából vaskari
ka. A Billy Cobham-mel is beszél
gettem erről, tudod, elhoztam  őt 
kétszer is M agyarországra. az 
egyik nagy istenem, akire felnézek 
és imádom, és jó barátságba kerül
tem vele. Azt mondja: „a H ahavish- 
nu-val 1971-72-ben tetettük a 
W embley-arénát, ugyanúgy, ahogy 
a Led Zeppelin!" Ha most elmész 
Londonba, Billy Cobham en három 
száz em ber van a klubjában. Itt vol
tak a legtöbben rajta Pesten, am it én 
csináltam: ezernyolcszáz-kétezer
ember. Ezt csak azért m ondtam  el, 
hogy m egvilágítsam : m iért volt 
annyi zenész a M iniben. M ert a 
m űfajnak ez a része errő l szól: ál
landóan változtatn i keli és válto
zik is a dolog. De ha valakiben 
nincs annyi k itartás és nem  lát 
perspektívát... Állati jól érzi m a
gát, azért baráti a M ininek is és a 
RABB-nak is a galerije, m ert itt 
m indig  szabad  zenélés folyt. M in
dig  volt azért pénz is. Sokan elis
merik, hogy nagyon jól kerestek 
ők a M iniben. E lm úlik tíz év, mire 
belátják, de akkor ők úgy érezték, 
hogy a P resser Pici többet keres, 
de az  egy dolog. Ma is többet ke
res és régen is többet keresett. A 
Szörényi is ötvenszer többet fog 
keresni. H iába ötvenszer jobb gi
táros a M ohai vagy a Tátrai, akkor 
is. Ez egy ilyen szakm a, ez t tudo
m ásul kell venni.

Tű: -  A zt tartja  a fám a, hogyha 
az a M ini, akivel az első három  
kislem ezt kész íte ttek  (Gőzhajó, Si
rályok stb.) LP-hez ju t, m ásként 
alakul a M ini-sztori.

T.Á.: -  Igen, igen. Az volt a leg
progresszívebb zenekarunk Össze
akadtunk a Papp Gyulával a Syri- 
us-közegben. Egy haveri galcsi ala
kult ki a Royal-ban, a legendás sö
rözőben. Együtt piáltunk reggelig 
és jam -eltünk. Onnan indult az  a 
pár progresszív együttes. Szerényt- 
lenségnek fog tűnni, de ha ma m eg

hallga tod  ezeket a felvételeket, 
egy-két dologtól leszám ítva 
u gyano tt ta rt, m in t az akkori a n 
gol p ro g ressz ív  zene. A zok az  a t
titű d ö k , azok a m egoldások  n a 
gyon hasonlóak , k sem  játszo ttak  
sokkal jobban! Lehet rajta v ita t
kozni, de az  egy m agas sz in tű  
dolog volt és o lyan  dalok, am e
lyek teljesen a m ieink voltak. 
Például B artókot is ug y n ak k o r 
csináltunk , m in t Em ersonék. 
N ézd, az  a banda egy óriási b a n 
da lett volna, de sajnos, a m ár 
em líte tt okok m iatt felbom lott. 
Én is m eghü lyü ltem . Ö sszekerül
tem egy csajjal, egy m anökennel. 
Beborított agyilag. A G yulát pedig 
elhívták Frenreiszék a Skorpióba. 
Vettek neki egy H am m ond-orgo- 
át. Ilyeneken m úlo tt a dolog. Pe
dig  az Erdős m ár készült, hogy 
csináltat velünk egy lemezt. Saj
nos, akkorra szétosztlo tt ez a ban
da. 73-ban felrobbant az egész m a
gyar progresszív  rock. Jackie-ék 
m egszöktek a Syriussal. Én akkor 
kezdtem  kim ondott dzsesszrockot 
játszani, 1974-től. A kkor volt egy 
őrült visszaesés.

Tű: -  V iszont am ikor sikerü lt e l
készíteni az első nagylem ezt, on
nan zsinórban jö ttek  a M ini-ko
rongok.

T.Á.: -  Természetesen. M agyaror
szági szinten nem  volt rossz a szín
vonala a zenekar
nak. Ezt érezték a 
lemezgyári illeték
es elvtársak és na
gyon jó eladási 
adataink voltak. A 
Vissza a városba 
két év alatt 51 ezer
ben m ent el. A Mi- 
ni-konert LP pedig, 
a nyolcvanas, 53 
ezerben. Tehát a 
Vissza a városba 
pont nem lett már 
aranylemez. (1979 
január 1-től lett 100 
ezer az aranylem e
zes példányszám.)
80 elejére érte el az 
50 ezret. Amikor 
kijöt, még 50 ezer 
után adták. Akkor

ez nagyon nagy siker volt. Bár ma 
adnánk el annyit!

Tű: -  M ilyen em lékeid vannak  
az egyes nagylem ezekről?

T.A.: -  A Vissza a városba nagy 
élmény volt, hogy kaptunk egy 
ilyen lehetőséget. Még 1976-ban je
löltek ki nagylemezre. Látták, hogy 
óriási közönségünk van. 1977-ben 
vettük fel és csak 1978-ban jött ki, 
szóval Örült átfedések voltak. Köz
ben M agyarországon és Lengyelor
szágban játszottunk, hatalm as kö
zönség előtt. M egvolt a sikerélm é
nyünk.

A m ásodik lem ezünk, az Úton a 
Föld felé m ar egy kom prom isszu
mos lemez. Akkor volt az, hogy a 
Bors elhintette valahol, hogy hülye 
szövegeket írok. Az Erdős erre  azt 
m ondta, hogy nem  írhatok szöve
geket, vagy  ha mégis, segítség 
kell. A kkor jö tt az S. N agy, aki vé- 
gülis nem  írt szöveg, csak bele- 
nyűlkáít az enyém be és elérte azt, 
hogy kijöhessen a lemez. N yom ott 
a közönség is, hogy já tsszunk  lük
tetőbb dolgokat. Meg is csináltuk. 
Nem  tartom  sikeres lem eznek, bár 
ott is van egy p ár jó szám . Utána 
jött a M ini-koncert, am i ha tö rté
netileg nézem , a legsikeresebb ki
adványunk. Kicsit összefoglaló, 
lezáró.

A Dzsungel pedig m ár a Mini 
utolsó vergődése. 82 novem berében
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csináltuk, rá egy évre m ár nem volt 
Mini. Azért készült ez a lemez, 
mert azt hittem, hogy megint visz- 
szajon a dzsesszrock. Ma is ját
szunk két szám ot belőle, „Körbe
zárt a dzsungel" és „Amazonok" 
címmel. Nagyon jó dzsesszrock ze
ne. így, feldolgozva ma is korszerű. 
De akkor m ár nem  éreztük, m it ké
ne játszunk. Akkor jött az új hu l
lám, az alternatív őrület: A Bizott
ság, az URH. A videók!ip-forrada- 
lom, a videodiszkó és a púnk. E 
hárm as mellett akkor a produktív 
zene nem  élt meg. Volt egy nagy 
kátyú, amiből az em ber csak a ki
lencvenes évekre tudott valami m ó
don kikecmeregni.

Tű: -  Azt az időszakot hogyan 
élted meg, am ikor szétm ent a M ini 
és szin te egyedül m aradtál?

T.Á.: -  N agyon nehéz volt, de 
im ádom  a zenét és az volt a m áz
lim, hogy meg tud tam  csinálni a 
kísérleti m űhelyem et. V ettem  egy
két kom pjútert, dobgépeket és ját
szogattam , m agam  felléptem . A z
tán hangosíto ttam  a cuccommal. 
Ez nem  vo lt egy leányálom . Aztán 
összejöttem  a Tátrai Tibivel m eg
int, jóval tíz évre rá, ahogyan a 
M iniben volt. akkor hagyta o tt a 
H obót, én ráértem  és elkezd tünk  
duóban  játszani. Abból lett a Tan
dem , am ivel nagyon sikeres egy 
évünk volt. Bejártuk az országot, 
nagy sikerünk  volt szakm ailag  is, 
valam int volt egy hosszú NSZK- 
turné, am i anyagilag  is helyretette 
a családot. A bban annyi volt, de 
abból is kellett volna eg y 'lem ez t 
csinálni, a Kiss Im rét érdekelte. El 
is kezd tünk  felvenni, de csak két 
szám  kerü lt az A lligátorra, a szó
lólem ezem re. Lakatos Tóni fújt 
egy kurva jót arra  a lüktetésre. így 
szü le te tt a cím adó szám . A ztán 
csináltam  hozzá a M ini RC nevű 
trióm m al pár szám ot. Szerintem  
az A lligátor zeneileg az egyik leg
jobb m unkám . A nnyira elvont ze
ne m agyar viszonyok között, 
hogy igazán nem  lehetett siker, de 
abból is tizenegyezer lem ezt elad
tam. Ha ma eladnak  ugyanannyi 
CD-t, húzogatják, úgy örülnek. A 
Rádiónál jelent meg. Volt három  
kiadványuk, ez volt az egyik. A b
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szolút nem tudták menedzselni. 
Amikor én akartam  átvenni tőlük 
többszáz darabot, olyan raktárban 
volt, hogy elázott az egész. A borí
tó, m inden vízben állt. Hihetetlen 
am atőr módon csinálták és őrült 
károkat okoztak.

Tű: -  M egint eltelt pár év, amíg 
jött a RABB.

T Á.: -  Az Alligátor u tán  volt a 
trióm, a Mini RC, akikkel játszo
gattam , kom pjúterrel. C sináltunk  
nagyon jó felvételeket, de érez
tem, hogy ez nem az igazi. El
kezdtem  N yugatra járni. A usztriá
ba, Svájcba és láttam , hogy a két- 
három  bluesos szám nak volt sike
re, am it eljátszottam  tizenö9t m á
sik között. A kkor volt ez a blues- 
boom az egész világon. Lee Hoo- 
kerék, Gary M oore, C laplon, szó
val jött vissza és ennek a hátán mi 
is visszajöttünk. N ekem  ez az 
alapzeném , m ert ezzel indultam  a 
M inivel. Csak m indig elm entem  
progresszívbe, tovább, tovább, to
vább. M agyarországon talán  én 
kezdtem  ezt először, legalábbis a 
rockbiuest, Eric Burdonék után, 
1967-68-ban. Nagy m ázli, ha ez 
nem  jön vissza, akkor m ost biztos 
nem beszélgetnék itt veled.

Tű: -  Az új lem ezed, az Unp- 
lugged is valam iféle összefoglaló 
jelleggel készült?

T.A.: -  Nem. Semmi összefogla
lás, hanem  kim ondottam  az unp- 
lugged-divatnak felülve csinál
tam. Nagyon tetszik ez a m egol
dás. Láttam  videón a C lap tont és 
rendkívül tetszett még a Paul 
M cCartney unplugged-je és a Joe 
Cockeré, E lhatároztam  1993 telén, 
hogy m egcsinálom  és m ost jött el 
az idő. K iegészítettem  az együt
test zongoristával és ütőssel. A 
Tátrai Tibit is rávettem , játszott 
három  szám ot. Plusz jött ez az űj 
gitáros. Zseniális ez a Mohai. 
H osszú évek óta, pontosan az Al
ligátor óta nem  tudtam  ilyen 
szjnvonalas dolgot csinálni. Nem 
véletlen, hogy ez után h ív tak  meg 
Finnországba, a világ egyik legna
gyobb bluesfesztivátjára,

Saját kiadás. Fogy szépen, úgy 
három ezer körül tart az eladás, 
ami ma óriási szám , sajnos. M in

Zenede

den p rog ressz ív  b lues-zenésznek  
és m indenk inek  az t a jánlom , 
hogy saját m aga próbálja a lem e
zé t k iadn i. Sokkal jobb anyag ilag  
és jobban tud ja  m enedzseln i az 
egészet.

Tű: -  K özeledik az ö tvenedik  
születésnapod. Hogy érzed magad 
a bőrödben?

T.Á.: -  M ondom neked, hogy az 
unplugged-lem ez feldobott! -Volt 
egy kis megcsúszás 1994 után, 1995 
elején, de ez feldobott és M ohai To
mi is. Most csinálunk egy új CD-t. 
Fél-élő lesz. Aztán az ötvenes, itt 
lesz nem sokára. Nagy bulit terve
zek 1998. január 17-re, szombatra. 
Akkor leszek 50 éves. Visszatekin
tés és lezárás. „30 év a színpadon, 
50 év az életben." Tudod, én m in
dig csinálok 5 évenként nagy buli
kat. Most azokkal a barátaimmal, 
akikkel az  utolsó 10-15 évet végig
csináltuk. A Jam m inékat hívom , a 
svájciakat, a Tátrait, a mai, az  akko
ri együtesemből egy csomó embet, 
Závodit, Mohait, M ukit, Pinyót, va
lamint tervezem még meghíni a 
Papp Gyulát.

Tű: — M it csináltál volna m ás
ként a közel 50 év alatt?

T.Á.: -  Az vo lt a tö rés a p á 
lyám ban, hogy  1973 körü l n a 
gyon e lenged tem  m agam . Csajo
zás, ő rü let, h ipp iv ilág . H a akkor 
o lyan  elánnal v e te ttem  volna 
m agam  a zenébe, m in t később a 
hetvenes évek végén , am ikor sa 
ját m agam  m en edzseltem  m a
gam , akkor sokkal nagyobb  ívű 
p á ly á t leh e te tt volna befu tn i, ta 
lán  még N yugaton  is. N ekem  az 
a m ázlim , hogy  a hangszerem  
ritkaság . A szakm ában , a blues- 
ban, a b luesrockban  is. A hogy 
kim entem  Svájcba vagy az  Egye
sü lt Á llam okba, rög tön  sikerem  
volt. Biztos van  benne valam i, 
am it az em ber nem  tu d , hogy  m i
é rt jó.

Tű: -  Talán nem  sok m inden t 
bántál meg...

T.Á: -  Én alapjában véve elége
dett vagyok. Ezzel a zenével meg 
ezzel, am it tudok, a m aximumot 
vagy majdnem  a m axim um ot tu d 
tam megcsinálni.

Olasz Sándor
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Zenede

Rendező: Kathryn Bigelow  
Fsz: Ralp Fiennes

Hősünk egyébként valamikor rég 
az erkölcsrendészetnél szolgáit, és 
nagyon szerelmes volt bizonyos Fa- 
ithbe, aki szép csengésű neve dacára 
olcsó kis kurva volt. De hol van ez 
már! Lennyt kirúgták, lezüllött, és 
most iparszerűen szegi a törvényt. 
Faith énekelni kezdett, befutott, már 
ha karrier szexklubokban énekelni, 
ahol a magas „c”-nél azért még min
dig fontosabb a mély dekoltázs. Most 
a menedzserével fut, aki durva alak 
egyébként, és nagyon rúg Lennyre.

Lenny tetszhalott. Seftel, alkudo
zik, van egy garnitúra hamis Rolexe, 
ha esetleg kicsit vesztegetni kéne. 
Külvárosi szenny hullámlovag. És va
lahol tényleg lovag. Nem kereskedik 
halál-filmekkel (a nullára futó agy
hullám borzasztó élmény, mivel a fil
met készítő delikvens tényleg meg
hal. a „néző” pedig áléli ezt -  ez jó 
morbid, mi?), és bár egyébként a leg
mocskosabb igényeket is kielégíti, 
benne mégis marad valami tiszta és 
romantikus. Egyetlen bartánője, Ma- 
ce (sofőr, harcművésznő, teljesen 
tisztességes és niég nagyon-nagyon 
szép is) ezt néha a fejéhez vagdalja, 
és olykor enyhébben bántalmazza, 
hátha megjönne az esze, magához 
térne végre, és kimászna a szutyok- 
ból.

A néző pedig állati dühös erre a 
hülyére, aki képes azon a rohadt dró
ton vakulni a fantom-Faithet, mikor 
egy eleven, „hús-vér” , tetőtől talpig 
stramm nője is lehetne. És állati dü

1997.fe6rudr

A Halál Napja
Tizennyolc éves lány volt, éppen zuhanyozott.” -  veszi le a 

drótot reménybeli kliense fejéről LENNY, és az ipse alig tér magá
hoz. Az imént még átszellemülten simogatta volna magát, dom
borulatokat keresve ott, ahol nincsenek, most pedig ismét közép
korú ügyvéd, aki a tilosban kószál, a kétes egzisztenciájú Lenny- 
töl klipeket remélve. Lenny ugyanis ezzel üzletel: mások lemezre 
rögzített agyhuflámait, érzelmeit árusítja, átélhetővé teszi azokat 
bárki számára. Még csak 1999 decemberét írjuk, de a technika 
már erre is képes. A virtuális valóság már nem pusztán látvány, 
hanem eleven élmény is.

hős ¿1 drótra is, ami képes így „el- 
zombítani” valkit, ennyire a vegetá
lás szintjére süllyeszteni áldozatainak 
lelki, érzelmi életét. Nem igényel to
vábbi magyarázatot a drótdrogos ki
fejezés.

Faithet pedig nem szeretjük. Kur
va. Mióta énekesnő és csak a mene
dzserének fekszik, azóta még sokkal 
kurvább. A prostitúció igazi lényege 
nem az aktus, hanem az adásvétel. És 
az Ő biznisze azzal a tapló (egyébként 
drótdrogos) hapsijával sokkal hányta- 
tóbb, mint a becsületes örömlányság.

És itt van még Max, szintén ex, 
mint rendőr, Lenny barátja, szabadú
szó testőr. Jelenleg éppen Faithet vé
delmezi -  leginkább Lennytői. Hát, 
igen. A sors és az ő apró fintorai.

Aztán van egy Iris nevű kis prosti, 
aki nagyon szeretne valmit mondani 
Lennynek, de megölik, mielőtt meg
tehetné. És már a film kezdetekor 
hulla szegény Jerikó One, a neves fe
kete rapsztár. Őt is megölték. Egyéb
ként neki is Faith hapsi ja volt a me
nedzsere.

Sűrű és bonyolult csomózású háló 
fogja össze a szereplőket. Az első fél 
órában úgyszólván nem is történik 
más, mint ismerkedés ezekkel a vi
szonyokkal. A film mindezt kicsit fá
rasztóan tálalja. Egyrészt feliratos. Ez 
még nem lenne baj, de a film húsz 
lux alatt bóklászik, egy kékes árnya
latú mesterséges fény a meghatározó, 
a történet éjszaka halad előre, ráadá
sul rángatózó kézikamerás felvétele

ken, így kissé néhéz egyszerre vennie 
a képet és még olvasni is. Másrészt 
telik-inúlik az idő, és nincs Ügy. 
Márpedig Ügynek lennie keli. De mi 
lesz itt a kázus, amiről szólni fog a 
mese? Lőve story lesz Lenny és Faith 
között, nagy kibékülés, meg ilyesmi? 
Vagy lőve story lesz, de Lenny és 
Mace között, vissza a tisztesség útjá
ra, és hasonlók? Netán kinyomozzuk, 
ki ölte még szegény kis Irist? Vagy a 
nagy Jerikó One-t? Esetleg mind- 
egyik/egyik sem? Szóval, csak vá
runk. Nő a feszültség, és van némi 
zavarodottság. A szimpla macsómoti- 
vációkhoz (felbosszantják-bosszút 
áll) szokott néző hirtelenjében nehe
zen akklimatizálódik ehhez a sok 
szálhoz és egyedibb kivitelezéshez. 
Aztán elkezd neki nagyon tetszeni. 
Különösen, mikor rájön, hogy itt a 
kérdés nem az lesz, hogy ki a gyil
kos. Azt megtudjuk. A kérdés a „Ho
gyan tovább?” . A felelősség.

Szóval. Jerikó One ugye színesbő- 
rú volt. Fehér rendőrök lőtték le, Iris 
szemtanú volt, ráadásul bedrótozva, 
azaz rögzítette is, amit látott, amit ér
zett. A rendőrök őt is meg akarták öl
ni. Ezt végül megtette helyettük más 
(maradjon titok, hogy ki), de a lány 
addigra eljuttatta a felvételt Lenny- 
hez. És innen jön a dilemma. Mi le
gyen a klip további sorsa? Gondol
junk bele a helyzetbe. Amerikában 
vagyunk, ahol a színesbőrűek és a fe
hérek összeütközése, a közöttük lévő 
feszültség komoly veszélyforrás. Em-
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lékezzünk a néhány évvel ezelőtt Los 
Angeles-i gettólázadásra, vagy a leg
utóbbi San Petersburgh-i események
re. A film szerint az idő 1999 decem
ber 29-30-31. A kétezredik évet vár
ják  az emberek. Az utcákon napok 
óta népünnepély van, koncertek és 
felvonulások. Felfokozott a hangulat. 
És a tömeg sajátos élőlény. Az általá
nos dzsemborit bármikor felválthatja 
a tömeghisztéria. És akkor teljesül az 
egyesek szerint bibliai, misok szerint 
misztikus, egyesek szerint pedig os
toba jóslat, hogy ennek a világnak 
kétezer év adatott, és a kétezredik év 
fordulója a Halál Napja lesz.

Ebben a szituációban Iris felvétele 
Jerikó haláláról a végzet eszköze le
het. Az ünneplők egyből „feketék" és 
„fehérek” , kisebbség és többség lesz
nek, folyik a vér, jönnek az Apoka
lipszis lovasai, satöbbi. Mi legyen hát 
a veszélyes felvétellel? Lehet-e hall
gatni egy ilyen esetben, mikor egy 
jelképet öltek meg olyanok, akik vé
delmezni tartoznának az egyenlősé
get? Lehet-e a nyilvánosság elé vinni 
a bizonyítékot, és ezzel elszabadítani 
a poklot? Át lehet-e adni a diszket a 
rendőrségnek, megkockáztatva, hogy 
a szervezet önnön persztizsét védve 
azt örökre elsüllyeszt, megsemmisíti?

Egyszóval: mi a helyes? -  teszi fel 
magának a kérdést Lenny és Mace. 
Értik a helyzetet, érzik a felelősséget, 
és tudják, hogy vállalniuk kell a dön
tést -  és/hogy annak morálisan elfo
gadhatónak kell lennie, akkor is, ha 
ez számukra nehéz és kockázatos. 
Faith például nyilván sáros valahogy, 
és Lenny megírérte neki, hogy min
dig megvédi... Nehéz. A gyilkos ren
dőrök pedig vadásznak rájuk. Aki 
egyszer elkezd ölni, annak az a né
hány tanú már mindegy...

Nem könnyű. S hogy végül eljön-e 
a Halál Napja? Lássuk: a felvételt a 
rendőrség kapja, személy szerint az a 
fejes, aki Lennyt annak idején kipen
derítette az erkölcsrendészetről. 
Lenny tesz egy kísérletet Faith meg
mentésére. Nem érdemli mag a csaj. 
Ezt ő is tüdja egyébként, de a  saját 
adott szaváról is szó van. Kis híján az 
életével fizet ezért a gavallériáért.

1997.fe6ruár

Mace szintén alig ússza meg a bulit 
élve. Lévén harcművésznő, a két rá
támadó zsarut bilincsbe veri. A többi 
rendőr nem Örül a látványnak. A lány 
elleni brutális gumibotos támadás pe
dig a tömegben bámészkodó feketé
ket hergheli fel, hiszen Mace is szí
nesbőrű. Jön a tömegverekedés. Meg 
a főzsaru, aki közben megnézte a fel
vételt. Kimenti Mace-t, és hivatalo
san is letartóztatja a gyilkosokat, aki
ket végül rendőrtársaik kénytelenek 
lelőni, mivel a lebukás után is ragasz
kodnak gyilkolási szándékukhoz, és 
fegyvert fognak a lányra. Már csak a 
tejszínhab van hátra. Szenvedélyes és 
jól megérdemelt csók Lenny és Mace 
között. A világvége elmarad. Inkább 
elkezdődik valami. Új évezred. Új 
időszámítás. Hogy a valóságban is 
így történnének-e a dolgok, azt nem 
tudom. Viszont nagyon remélem. Jó 
filmhez volt szerencsénk. Még értel
me is volt. És megtalálta az eszközöd 
két ahhoz, hogy világossá tegye a 
mondandóját. Először is hosszú, 
majd két és fél óra. Ez idő alatt bom
lik ki az ügy, és jutunk el a megol
dáshoz -  messze nem simán.

Másodszor beszélnek benne. Nem 
vicc, ez fontos. Az amerikai akciófilmek 
az utóbbi néhány évben olyan szűksza
vúak, hogy az már dühítő. Schwarze- 
negger a TI-ben Összesen nem mond 
egy Miatyánknyi szöveget (mondjuk 
nem is imádkozni küldik). Márpedig 
ahol nincs szó, ott nagy baj van.

Harmadszor a kézenfekvő, de fi
nom színszimbolika. Lenny fehér, 
Mace szép tejeskávé színű. Az ő pá
rosuk, egymásra találásuk jelképes a 
színek csatájában.

Negyedszer a világítás. A film, már 
említettem, éjjelenként játszódik, ké
kes mesterséges fényben. Ez mindent 
homályban hagy, elmos, olyan kive- 
hetetlen minden. Olyan sötét. Pont, 
mint az egész eseménysor. Nem lá
tunk tisztán, a képeket éppúgy nem, 
mint a szereplők indítékait és jelle- 
meét. Aztán, ahogy haladunk előre, 
és egyre jobban értünk mindent, egy
re világosabban látjuk a jellemeket -  
egyre világosabb a kép is. Éjszaka 
van ugyan, még mindig. A világoso-

Zjtnzát

dás oka a gigantikus szilveszteri buli 
hihetetlen, az évforduló közeledtével 
egyre erősebb mesterséges fényözöne. 
Hideg, viliódzó stroboszkopikus fény 
hatol be mindehová, szinte röntgensze- 
rűen, kíméletlenül megmutatva min
dent. Egyedül Faiül útja fordított. 
Lenny emlékeztető felvételein meleg, 
természetes fényben, napon, tengerpar
ton látjuk, aztán ahogy bepiszkolódik, 
egyre sötétebb közegekben mozog, ő is 
csak mesterséges fényben.

Ötödször a kamerakezelés. Már 
említettem, hogy leginkább rangató- 
dzó, kézikamerás felvételekről van 
szó. Zaklatott hatást kelt, a jelenlét il
lúzióját adja. A főhősök dilemmája a 
miénk is -  ott vagyunk. Mintha csak 
dróton néznénk mindem. Jó technika. 
A film rendezője, Kathryn Bigelow 
szereti is. Holt pont című, piszok jó 
akciófilmjében (Keanu Reeves -  Pat- 
rick Swayze) is használta. Már ott is 
jó volt. Hatodszor a technikához való 
viszony, a drót. Amit a filmen látunk, 
az valami egészen új találmány. Szól
hatott volna a film arról is, hogy mi
csoda érdekes társadalmi problémá
kat vet föl a drót, az új métely a vi
deó, a tévé, az internet és egyéb, az 
emberiség végzetét okozó frinc-fran- 
cok után. De nem. A realitás az, hogy 
az emberek már rég leszoktak arról, 
hogy értsék a technikát. Csak hasz
nálják. Befogdadják, tudomásul ve
szik, kipróbálják, és kész. Kiírták a 
film elején, hogy 1999. Az még két 
év. Kész tény hogy a drót van. Ezen 
senki fönn nem akad a nézők közül. 
Megszoktuk, hogy nap mint nap jön 
valami új csoda. Alapvető változást 
egyik sem hoz, Talán baj, hogy nincs 
ellenállás. Bár igazán elfogadás sem. 
Hát, nyilván kiszolgáltatottság van. 
Egyszóval, a drót léte és szükséges
sége itt nem fő kérdés. A társadalmi 
felelősség fő problémája nem ez lesz, 
hanem, mint már írtam, hogy mi a te
endő a felvétellel. Videokamera is 
rögzíthette volna a gyilkosságot, nem 
a rögzítés technikája fontos.

Három év múlva megtudjuk, lesz-e 
világvége, halál napja, drót, végpusz
tulás. Ha megérjük.

-go ld -
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• Sztálin bajusza, avagy:
- Hogyan fogják hívni 2000-ben a Lenin körutat?
- Honnan tudjam?
-  Le vagy káderezve: Nem bízol a rendszerben

F ö lt á m a d o t t  a  te n g e r
Ezek a művek, mint versek, egyedülállóak. 

Szerzőik megvalósították azt, amit valódi mű
vészek sosem tudtak. Sikerült mindenféle 
mögöttes tartalom nélküli verseket írniuk. 
Nem kell és nem is lehet a sorok közt olvas
ni. Hiányoznak a félbehagyott mondatok, a 
megfejtésre váró költői képek. Sem esélyt, 
sem munkát nem hagytak a kritikusoknak és 
a cenzúrának. Itt minden szó, minden kép 
azt jelenti, amit jelent. Ha figyelembe vesz- 
szük, hogyaz ugyanezen az ideológián ala
puló tankönyvek évtizedekig azt tanították, 
hogy „művészi közlésről, ill. művészetről ak
kor beszélhetünk, ha a hétköznapi jelentés 
megött van egy művészi jelentés is", akkor, 
hacsak nem akarunk paradoxonba ütközni, 
be kell látnunk, hogy ezek a „költők'* nem 
művészek. Munkájuk, bizonyos értelemben, 
mégis művészi, hiszen egyáltalán nem 
könnyű (Wittgenstein szerint egyenesen le
hetetlen) egyértlmű dolgokat mondani /írni, 
főképp'/ egy versben. Mesterien kerülik az 
Iróniának még a gyanúját Is, sőt, az Ilyen ké
pekről is, mint „a villamosság bontja rügyeit", 
vagy „az ész sarlója serényen vágja a betűk, 
számok rendjeit” el tudják hitetni, hogy nem 
röhögtek, mikor írták őket. Szinte látjuk ma
gunk előtt a „költőket”, ahogy mosolytalan, 
tűzben égő szemmel írják a képtelebbnél

képtelenebb, de mindig szigorúan egyértel
mű szókapcsolatokat, mint „szárnyas baju
szod", „parázs vizsga" stb.

Tényleg nevetségesek. És pont ez az, ami 
(talán) megmentheti őket az enyészettől, az 
emberek ugyanis szeretnek nevetni egy
kori félelmeiken és nyomorukon, mert ez 
azt jelenti, hogy mór elmúltak. Néhány 
évtized távlatából már mindenből szíve
sen csinálnak viccet, (a zsidóvicceknek is 
ez az alapja, mert azokat nem az „agyat
lan neonácik" találták ki, hanem azok, 
akik örülnek, hogy már múlt az, mikor 
egy-egy ilyen „történet" még nem vicc 
volt, hanem pl. a nagypapa legszörnyűbb 
emléke).* Ezeket a költőket sem nézzük 
már le annyira, kezdjük elhinni, hogy ak
koriban csak ilyen verseket lehetett írni, 
hiszen akinek volt bátorsága ahhoz, hogy 
Sztálin születsénapjára, dicsőítő vers he
lyett a „Walesi bárdok"-at küldje be, az 
hamar Recsken találta magát.

A verseknek tehát van értékük, de nem mű
vészi, hanem történelmi, akárcsak a korabeli 
híradóknak, melyekről tudjuk, hogy nem 
mondanak igazat, de elképzeljük a mögötte 
lévőú világot, amelyet ilyen hazugságokkal 
kellett takargatni.

Illés Róbert

29



Kihasználom ezt az estét 

Úgy, mint minden másikat 

Megeszem az asszony testét 

Leköpöm a csillagokat 

Az út porába vetem magam 

Lehunyom szemeimet 

És boroskannával kezemben 

Ordítom az éneket 

Hogy „senki nincsen...” de minden van 

Mi meghatja test-gépemet 

S a darabokból holnap reggel 

Összerakom a képeket.

Hogyha holnap lesz még reggel 

Hogyha a Nap ismét felkel 

Ha a villamosok megint járnak 

Ha nem lesz vége a világnak 

MA ESTE

Ma este még jó vagyok egy menetre.

Pampalini
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Most a melledbe törlőm az arcom 

De én beíédtemetve is ugyanúgy hallom 

A lábad között ahogy suhan az idő... 

Hát tényleg nincs jövő

Pampalini

Mintha rohadó almába nyúlnék 
mikor
érintem melledet
Habzsolom húsát, vérét s közben
Számolom a perceket

Miket a vállamra tett a sors midőn
utamba állított
Hatszáztizenhétezer
Még számolok

Pampalini

Irodalbm

JUHÁSZ GYULA

Első szerelem

Egész szerelmem annyi volt csak: 

Hogy láttalak, szemedbe néztem, 

Egy mosolygásod volt csak minden, 

De nekem elég volt egészen.

És én úgy őrzöm e mosolygást, 

Miként a napsugárt a tenger, 

Elrejtve mélyen, szomorúan 

És -  végtelen nagy szerelemmel.

JUHÁSZ GYULA

Tavaszvárás
Elzárják a tavaszt előlem 
E szürke, vén hegyek.
Örök felhőben, örök ködben 
Az égre rémlenek.

Elzárják a tavaszt előlem 
E szürke, vén hegyek.

Valahol, arra napnyugatra 
Száz szín gyújt lángokat: 
Tavaszi blúzokon ragyog ma 
Aranyos alkonyat.
Táncol a vágyak száz csapatja, 

Valahol, arra napnyugatra 
Száz szín gyújt lángokat.

Valamikor tavasz se kellett,
Arany kor, szép viág,
Bennünk a vágy új bora pezsgett, 
Nyílt az álomvirág.
Most keserű könnyek peregnek, 

Valamikor tavasz se kellett, 
Arany kor, szép világ!
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IVÁN BUNYIN

Tavaszi vadvíz 
sustorog

Tavaszi vadvíz sustorog, 

elárad zúgva a határban. 

Varjak, sereglő vándorok 

kiáltanak harsány-vidáman.

Sötét buckákból gőz omol, 

s a lanyha reggeli melegben 

a sűrű, lágy-fehér gomoly 

fénnyel itatva tovalebben.

S a ház előtt a pocsolya 

déltájt vakító fényre lobban, 

hogy csupa fénypetty a szoba, 

sugár remeg minden sarokban.

Megtépett felhőnyáj vonul, 

közte az ég ártatlan kékje, 

s fentről egy szelíd sugárkéve 

a szérűskert csendjébe hull.

Tavasz, tavasz. Édes igézet. 

Állsz önfeledten, ontja rád 

rügy-illatát a kert, s megérzed 

a csörgő tetők jószagát.

Kivág a vadvíz sustorogva, 

kakas kiált a kert alatt, 

nyersillatú, lágy szél szalad, 

és szemedet puhán befogja.

JOHN LYLY

A tavasz köszöntése

Mi csattog, mi zokog a fán?

Óh, a mámoros csalogány!

Csek, esek, esek, esek, tiri! -  dala 

az éjié! zengő bánata.

Hős tüske-dal! S az odafent?

A hars pacsirta dala cseng: 

veri az égi kapukat, 

s amíg csak zeng, nem kél a nap. 

És m ost... Hallod? Hallod a szép

torkú vörösbegy énekét?

S most... Új hang szól: a kakuk az! 

Kakuk! üdvözlégy, víg tavasz! 

Kakuk! üdvözlégy, víg tavasz!

1997.f e b r u á r __

A tavasz hosszan jött, sokára!
A megdermedt, hóíödte síkon 
még ugyanaz a régi sínyom 
hevert, nem gyanítva, mi várja.

Mintha
a kikelet ki mégse törne, 
minden fagyos volt, puszta, pőre. 
Az öblökben -  mert ott sem olvadt

segítségül jégrombolókat 
hívtak a megbénult hajók, hadd 
tárják azok a hideget szét.

A tavasz 
ködben 
rejtezett még.
Mint féligkész házat övezték 
erdei tar fák -  szinte eltűnt.

GÉRARD DE NERVAL

Április

Megjött a szép idő, a porban 
fény leng s a ház falára lobban, 

az alkony hosszan ég ma már; 

s nem zöldéi semmi még, a fákon 

a nap kis rőt visszfénye táncol, 

s az ág sötét fenn és kopár!

Fáraszt e gyors tavasz ma engem, 

de új látvány csodája leben 

esős napok varázsakép, 

kibomlik majd a tájak csokra, 

mint nimfa, nedvesen ragyogva, 

Óh fényes vízből partra lép.

De
pótolni a késést,
mint az expressz, úgy nekilendült!
A levelek
az ágra-bogra
tolulva jöttek, özönölve,
hogy a kakukk a jövendőt ne
meztelen fáknak kakukkolja.

Április, május vívja össze
fonódva ős-gigászi harcát.
Az almafák, mint habzó kancák 
fölágaskodtak, és egy percre 
úgy maradtak, hogy megmutassák 
a létet, ha virágban áll.

S egyszerre ránk 
robbant 
a nyár!

LEONYID MARTINOV

Tavasz
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