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Kedves Olvasó!
Bizonyára csodálkozol, hogy eme késői idő

pontban még új Tíí kerül a jegyzetlapozgatásban 
és kabalagyürögetésben megfáradt kezeid közé. 
Hiába no5 ilyen, ha a szerkesztői gárda negyedé
ves, az új főszerkesztő pedig még nem szedte 
kellően ráncba a csapatát.

Jut eszembe, az új főszerkesztő Jazimiczky 
Éva lett (Hl. évi. történe(em-művelődésszervezés). 
Meggyőződésem, hogy irányítása alatt a Tíí har
madjára is elnyeri majd „Az Év Diákújságja” 
megtisztelő címet, mint ahogy az a tavalyi és az 
idei tanévben is történt.

Ehhez a személyi feltételek adottak, a tárgyi 
feltételekről meg csak annyit, hogy a jelenlegi 
szerkezetünk (ezzel a szóval tudom a legponto
sabban leírni, mi is ez) egy rossz sci-fi számító
gépére hasonlít a leginkább, aki/ami életre kel, 
öntudatra ébred, fittyet hány minden parancs
nak, csak ez éppen nem intelligens, sajna. De ez 
csak az egyik gond. A másik az, hogy Ti, Kedves 
Olvasók mindent elfogadtok, amit a kezetekbe 
adnak. Az elmúlt év során semmiféle visszajel
zés, reagálás nem történt részetekről. Pedig mi 
vártuk, sőt, reméltük, hogy bejön valaki és el-

mondja véleményét/kritikáját/javaslatát akár a 
Tű-vel, akár olyan dologgal kapcsolatban, amiből 
ki lehet egy jó kis cikket kanyarítnaí. Remélem, 
hogy mindkét probléma megoldódik, mert ezáltal 
egy sokkal jobb újság kerül majd szeptemberben 
az akkor még csak az órarend lemásolásában és 
az index kitöltésében megfáradt kezeitek közé.

Az utolsó szó jogán mindenkinek a legjobbakat!

Tisztelettel a volt főszerkesztő:
Baranyai Anikó

Tisztelt IV. éves Hallgató!

A JGYTF Kiadó a HÖK-kel 
megállapodva 1997. május 5-íől 
300,- Ft (bruttó) értékkel meg
emelte a kedvezményeket.

A IV. éves hallgatók június 13-ig 
használhatják fel kedvezményei
ket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
JGYTF Kiadó hamarosan beveze
ti a használt könyvek átvételét -  
eladását.

Átvesszük mindazokat a hasz
nált könyveket, amelyek a kiadói 
könyvadatbázisban szerepelnek, 
és kereslet van irántuk. A jelenle
gi ár 30%-áért (kerekítve 50.-, 
100.-, 150.-, 200.-Ft) vásároljuk 
vissza a könyveket.

A könyveket féláron értékesítjük.

Szeged, 1997. április 29.
Dr. Pitrík József 

a JGYTF Kiadó menedzsere

VÉGZŐS HALLGATÓK 
FIGYELEM!

Főiskolánk tanulmányi- és vizsgaszabályzata 
154/d pontja kimondja:

„Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a  főis
kolával szemben minden tartozását rendezte."

Kérünk MINDEN végzős hallgatót -  tekintet nélkül 
arra. mely képzési formában vesz részt -  , hogy 
könyvtartozásait a tanszéki köny\lárak felé szíves
kedjen legkésőbb m ájus 30-ig rendezni.

A fenti időpont és az államvizsgák napja között 
könyvtáraink állományát csak helyben olvasásra 
vehetik igénybe, ez idő alatt kölcsönözni már nem 
áll módjukban.

Reméljük, hogy az időben közzétett felhívás se
gíti Önöket a felkészülési időszak és a vizsgák
hoz szükséges szakirodalom megszerzésének ter
vezésében.

2



(Betekintő 1337, május -  június

Tanszéki Tükörkép
Angol Tanszék:
Czene Márta és Benkő Bernadett (angol-művelő
désszervező)

Földrajz Tanszék:
Pá! József (földrajz-román) az OTDK-n 2. helyezést ért el

Történettudományi Tanszék:
A tanszéken jól műkődnek a hallgatói szervezetek:
-  Eperjessy Kálmán Diákkör vezetői és tagjai,
-  IV. Béla Önképzőkör,
-  Belvedere Méridionale szerkesztői, kivitelezői és a 
szerzők is.
A tanszék valamennyiük tevékenységét üdvösnek 
tartja, globálisan büszkék az évfolyamra.
Néhányukat név szerint kiemelve:

Döbör András. Kiss Gábor a Belvedere szerkesztői 
Jaksa Helga -  néprajz szemináriumokat vezet, emel
lett néprajz szakos egyetemi hallgató is 
Hőbe Judit -  a tanszékmúzeum ügyeben segédkezett 
Kákonyi Gellért -  önképzőköri munka

Francia Tanszék:
Gál Mónika (orosz-francia)
Gere Viktória (egy szakos francia) -  tanszéki de
monstrátor

Testnevelés Tanszék:
A teljesség igénye nélkül: 
egyéni sportágakban:
Pesuth Rita - kick-box világbajnok 
Csömör Erika - triatlon bajnok 
Juhász Zsolt -  torna 
Molnár János -  úszó
Kocsis István -  taekwon-do országos bajnok

Röplabda: Csíkos Gábor, Huff Melinda kétszeres főis
kolai bajnokok
Kosárlabda: Káposzta József, Sóos Tamás, Ba
logh Zoltán, Hunya Balázs - kétszeres főiskolai 
bajnokok
Labdarúgás: Dobó Csaba, Demeter János -  főiskolai 
bajnokok • •
Kézilabda: Tóth József
Vízilabda: Kiss István. Kocsis István. Balogh Lajos

Könyvtártudományi Tanszék
Dóra Krisztina és Barta Rita (magyar-könyvtár)
Samu Krisztina. Hajagos Mária, Jaksa Helga és Szlalai 
Mónika (történelem - könyvtár)
Magyar irodalom Tanszék
Gyurlcza Zsolt, Hernádi Mária (magyar-hittan)
Fogas Dominika (magyar-művelődésszervezés)
Dóra Krisztina (magyar-könyvtár)
Gyüre Klára, Gárdián Zoltán (magyar-történelem)
Simor Kinga. Molnár Márta (magyar-angol)

Számítástechnika Tanszék
Juhos István 
Csűri Péter 
Tóth Attila 
Szőnyi Szabolcs

Közművelődési Tanszék
Dörnyei Otília (művelődésszervezés-német)
Sidlovics Ferenc (müvelödésszervezés-pedagógia) 
Benkő Bernadett (művelődósszervezés-angol) 
Herczeg Zsolt (művelődésszervezés-magyar)
Baranyai Anikó (müvelődésszervezés-történelem)

Technika Tanszék
Nyögéri Imre (technika-matematika)

Gratulálunk!
A tanárképző főiskolák által minden évben megrendezésre kerülő 
számítástechnikai programozási versenyen főiskolánk képviselői 

kiemelkedő eredményt értek el.
Az előzetes háziversenyeken legjobban szereplő hallgatók közül hárman indulhattak 

az öt főiskola mindössze tizenöt fos mezőnyében.
Dinnyés Márton (I, évf. matematika-számítástechnika) második,

Juhos István (IV. évf. matematika-számítástechnika) hetedik,
Öllé Krisztián (I. év. matematika-számítástechnika) pedig nyolcadik helyezést ért el.
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A sor 
végére

Négy főiskolás. Főiskolás költők. írók. Első köte
tes írók, költők. Közöttünk élnek, mégis egy má
sik világban. És ebből a velünk párhuzamos vi
lágból most átadnak nekünk egy csokor virágot. 
A költészet, a szépirodalom virágait. S milyen jó , 
hogy átadhatják.

Tű: -  M ikor és miért kezdtetek el verseket, novellákat 
írni? Egyáltalán, mi volt a kiváltó oka az irodalom Felé 
fordulásotoknak?

M árton Im re: -  Ez nálam úgy nézett ki. hogy értek bizo
nyos külső hatások, és egyszerűen kifolyt a tintából az a né
hány miII¡grammnyi folyadék, és betűformál öltött a papí
ron. Mindegyik versem belső élményen alapul. Egyetlen, 
ami nem az, tanlá a ..Nővér" című, de abban is van belőlem.

Bakó K risztián: -  Tizenhét éves koromban kezdtem el 
írogatni, azért, mén nagyon unatkoztam és egyedül voltam. 
A másik indokom az volt, hogy az oszályomban az egyik fiú 
dalszöveget írt az egyik együttesnek a táncdalfesztiválra. 
Gondoltam, én sem vagyok rosszabb nála. és elkezdtem íro
gatni a gimnázium újságjába sci-fi novellákat Ezeket egy
szer be is küldtem a sárvári diákírók pályázatára, és ott el
nyertem a bronzérmet. Aztán a tanulás vagy a munka helyett 
mindig jóü indok, hogy most leülök és írok valamit, mert ez 
is fontos dolog.

Dübör András: -  Már általános iskolás koromban kezd
tem. de az még nem igazán számított versírásnak. 1989 tá
ján, mikor Romániában történtek a magyarok ellent büntet
tek. akkor úgy éreztem, hogy le kell írnom egy versben, 
hogy ott kint milyen igazságtatanságos történnek. Az alko
tás nálam a mai napig úgy megy, hogy rámjön és megírom. 
Bekre ültem a Magyar Televízió Cimbora adásába, ahol ezt a 
„Román románc” című versemet szavaltam volna, de nem 
engedték végigmondani. Akkor úgy döntöttem, soha többel 
nem írok verset. Ez öt évig tartott. Itt a főiskolán értek olyan 
ingerek és behatások, amelyek eredményeképpen újra ver
selni kezdtem.

Egész Tam ás: -  Verset nem szoktam írni már. A novella 
pedig egyfajta visziketésszerű érzés, persze a dolognak nem 
a testi vonatkozásában. Meg kell vakarnom, és akkor előjön 
belőlem.

T ű : -  Honnan jö tt  az ötlet, hogy közösen kiadtok egy 
kötetet, és hogyan tudtátok ezt megvalósítani?

M .I.: -  Az öllet az már régen fogant...
D.A.: -  Az az igazság, hogy ennek én voltam a nagy kez

deményezője. Jó barátok vagyunk, de elég hosszú idő után 
tudtuk meg egymásról, hogy foglalkozunk ilyenekkel, de ez 
talán még jobban összehozott bennünket. Ez a könyv nem 
csak azéri jó , mén megjelent négy ffliskolásköltőnek verse 
és novellája, hanem ez egy kicsit a barátságunk egyik me- 
mentóje is. Megvalósítani pedig úgy tudtuk, hogy támoga
tást, pénzt szerztünk rá. a HŐK segített sokat, a Főiskolások 
a Szegedi Universitasban Alapítvány erkölcsi és szakmai tá
mogatását, valamint az Agora Print Kft. támogatását élvez

ve sikerüli elintézni. A fizikai megjelenés pedig Egész Ta
más apukáját dicséri.

Tű : -  Folytatás?
D. A .: -  Még egy ilyen, A sor végére 11-t kiadni nincs ér

telme. ez arra szolgált, hogy egyenként úgysem jutottunk 
volna el a megjelenésig, de így négyen összefogva sikerült. 
Innentől mindenki elindulhat a maga útján, mert már van 
valami, aminek alapján az ehhez legfontosabb dolgot, a 
pénz, meg tudja szerzni. Mert az, hogy valakinek bármije 
megjelenjen, semmi máson nem múlik, csak a pénzen, Ma
napság abszolút nem számít a tehetség, nem számít az, mi
lyet írsz: jót vagy rossazt, az számít, hogy van-e valami tá
mogatód, vagy nagyon ügyes vagy és tudsz a föld alól is, 
mindenkiből pénzt kicsikarni. Most már, így ezzel a könyv
vel, van valamiféle kicsi esélyünk, hogy talán lesz folytatá
sa, aztán lehet, hogy nem.

B .K .: -  Én örülnék, ha továbbra is jelennének meg így 
együtt, négyünknek művei. De most például írok egy re
gényt. A jövőt úgy képzelem, el, hogy megjrom ezt a mese
regényt, a címe Mácsala és a Kukaféreg, és azt remélem, 
hogy ez megjelenik, világhírű leszek és gazdag. Ez Bakó 
Krisztián és az áradó optimizmus.

E . T .: -  Áldozatnak érzem magam, nem bántam meg, 
hogy írtam ebbe a kötetbe, sőt, azért vagyok áldozat, mert 
ez ahhoz hasonlítható, mintha valaki kábítószerfüggő lenne. 
Jó, de jóra nem vezet. Olyan jó  volt látni a nevemet nyomta
tásban, olyan jó  érezni, hogy mások olvasták, s ha belegon
dolok abba, hogy mi a mai valóság, akkor szmorű érzések 
töltenek el. hiszen nagyon nagy a valószínűsége annak, 
hogy nem fogja más olvasni máskor az írásomat. Az jó  do
log. hogy elolvassa itt a jfőiskolán egy-két ember, meg a ba
rátaim elolvassák, és azt mondják, hogy jók, de én nemcsak 
ezt szeretném, annak, hogy befutok, vagy jróvá avatnak, 
elég kicsi az esélye. Ezért érzem magam áldozatnak. Megis
mertettek egy jóval, és nem biztos, hogy lesz még egyszer 
ilyen,

Tű : -  Tehát úgy gondoljátok, hogy manapság nincs 
megfelelő olvasói érdeklődés? Nincs igény az ú j szépiro
dalmi alkotásokra?

D.A.; -  Cseh Tamás koncertja után sikerült vele beszél
getnünk és erre a kérdésre, azt hiszem, ő adta meg legjobban 
a választ. Odaadtuk neki a könyvet, nagyon örült neki. és 
azt mondta, hogy nagyon együttérez velünk. Átérzi a hely
zetünket, mert manapság már az emberek nem olvasnak ver
seket. vagy csak nagyon kevesen. Ennek ellenére optimistán 
tekintek a jövőbe.

Árvái Mária
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A Juhász Gyula Napokról
A hangulat!
Április 16-17-18. Juhász Gyula 

Napok. Eleinte azt sem tudtam mi 
az. csak azt láttam mennyit kell 
még aludni. Aztán egyszercsak 
megpillantom a programot. „Én 
benne vagyok!" -  ez volt az első 
gondolatom. De ki van még, hi
szen sokan hazamennek? Sze
rencsére találtam egy vállkozó- 
kedvű társaságot, akik benevez
tek a vetélkedőre, így csatlakoz
tam.

„Dehát egyszerre van minden” 
{második gondolat.) Nem tudok 
osztódni -  legalábbis most még 
nem. Megnéztem volna a szava- 
lóversenyt, a színjátszócsoporto
kat, közben ott voltam a vetélke
dőn és még focizni is akartam. 
Később beláttam, mindez nem 
fog menni.

Szerda délután a megnyitóra 
véletlenül pottyantam be. Békési 
főigazgató úr elgondolkodtató és 
emlékezetes megnyitó szavaival 
-  Juhász Gyufára emlékezve -  
üdvözölte a kezdeményezést. 
Másnap elkeződött a vetélkedő, a 
szavalóverseny és megannyi más 
program. Én a vetélkedőt válasz

tottam. Ott bégettem az egyik 
Csillagszemű Juhász-jelölt nyájá
ban és csodálkoztam. Milyen sok 
tehetség van közöttünk! Mennyi 
kreatív, fantáziadús, sokoldalú fia
tal jár a főiskolára! S egy ilyen al
kalom kell ahhoz, hogy mindezek 
a tulajdonságok előbújjanak! Ami 
a szürke hétköznapokban nem 
látszik. Csak elmegyünk egymás 
mellett. Itt pedig bámultunk az im
provizáció varázsára és csodál
kozva mondtuk: „Hát ezt nem 
gondoltam volna róla!"

S harmadnap folytatódott a mu
latság! Kiderült, hogy néhány év
folyamtársnőm tud főzni. Az egyik 
feladat ugyanis az volt, hogy bog
rácsban kellett valamit kotyvasz
tani. (Sajnos nem tudom, ponto
san miből és mit, de remélem, ezt 
a mesterszakácsok megbocsátják 
nekem.) Ennek ellenére jót ettem.

A főzés közben zajlottak a foci- 
és kosármeccsek -  erről lemarad
tam, pedig szívesen fociztam vol
na. Ekkor már estefelé járt az idő 
és elhatároztam, hogy az utolsó 
vonatot is lekésem. Sikerült. Mi
után a csapatok megették, amit 
főztek, következett a Főiskolánk

LEGjava szavazás eredményei
nek kihirdetése és a beígért jutal
mak kiosztása, ahol a virágföldön 
keresztül az érett banánon át, a 
minőségi óvszerig mindent kap
hattak a díjazottak.

A vetélkedő záróakkordja a 
győztes csapat kihirdetése lett 
volna, de különös módon ez ek
kor már lényegtelen volt. A pontok 
figyelése elveszett a játék hangu
latában és feledtette a rendezés 
botlásait. A résztvevők magáért a 
játék öröméért játszottak s ez volt 
a jó! Nem számított már, ki vezet. 
Egymásnak szurkoltunk és tap
soltunk. A Juhász-jelöltek tanúbi
zonyságot tettek a fair play mel
lett, hisz a negyedik helyezettnek 
-  ha lehet ezt mondani -, felaján
lottak egy birkát -  hazavihette.

A jó hangulatot fokozta egy rö
vid ingyensör akció és a koncert.

Jó volt! Ez jut eszembe erről a 
pár napról. Akik ott voltak, azok
nak maradandó élményben volt 
részük, akik nem, azok bánhatják, 
de ne bánkódjanak sokáig, csak 
egy évig, hisz jövőre is lesznek 
Juhász Gyula Napok!

Görög Zsolt

Az év diakujsagja
Örömmel értesítünk min

den kedves olvasót, hogy a 
Tű Immár második alka
lommal nyerte el „Az Év 
Diákújságja” megtisztelő' 
címet a DDE (Diákújságírók 
Országos Egyesülete) által 
meghirdetett pályázaton.

Ezúton szeretnénk min
denkinek megköszönni a 
munkáját és kérjük, 
minél többen segítsetek 
bán, hogy a Tű a következő 
tanévben se valljon szé
gyent az országos megmé
rettetésen.
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Felmegyek a Főigazgatómhoz és ... !
Joggal mondhatja bárki, hogy ez 

kérem magánügy. Ha fogad a főigaz
gató. miért ne? Igen dm, de én nem 
csupán magamén megyek, ¡11. men
nék fel.

Azt írja az újság -  az ország leg
népszerűbb napilapja hogy Kunos 
Péter úr. az Agrobank volt vezér- 
igazgatója, megnyerte munkaügyi 
perét bankjának utódja, a M ező
bank Rt-vel szem ben. C sekély 45  
m illiót nyert. Csak közbevetőteg 
jegyzem  meg, hogy a 12. heti lottó 
nyeremény 43 m illió  és m illiók já t 
szanak érte, de ők is adják össze a 
nyerhető ősszeget.

Vezérigazgató urat vissza kellett 
volna helyezni -  határidő túllépés 
miatt -  eredeti munkahelyére, a bank 
inkáb többet fizet, de nem alkalmaz
za tovább a volt főnököt. Ezért me
gyek fel! Kérem a Főigazgató Urat, 
hogy szíveskedjen kijelenteni: nem 
kíván engem tovább alakalniazni. 
inkább több fizetést ad!

Ez kérem egy bolond világ. Az em 
ber azt gondolná, hogy annak fizet
nek többet, akire feltétlenül szüksége 
van a cégnek. De tévedtem!

Több dolgot is meg lehet ebből ta
nulni!

a/ A bank világában nem érvénye
sülnek a civil dolgok, ez is bizo
nyítja, hogy a pénzvilág egy „másvi
lág", magasabbrendű eszmék és em 
berek irányítják az egészet. Értik? 
Akire nincs szükség, az többet kap,

b/ Miután az Agrobank -  Kunos úr 
volt bankja -  igazgatósága valami
lyen 3 napos határidőt túllépett, most 
4 5  milliót fizet Kunos úrnak, aki e l
len egyébként büntetőeljárás indult 
ebben az időben és a bankkal össze-' 
függésben, tehát nem valamelyik 
pártelnök csirkéjét ütötte el az E5-ön. 
Idézem: „A Fővárosi Bíróság tegnap 
helyben hagyta az első fokú ítéletet 
azzal, hogy Kunosnak az elmaradt 
bére az ítélet jogerőre emelkedése 
napjáirg jár , így az elsőfokon megál

lapított összeg további négy millióval 
növekedett.” Tessék számom ! Na
ponta 15 m illió. Aki „nagyon jó t"  
keres, annak is 10 év, nem három 
nap, természetesen bruttó. De szíve
sen helyben hagynám én is! Mond
juk azt is. aki „elfelejtett” időben 
intézkedni. Azért reménykedem, 
hogy most ő(k?) fizeti(k) Kunos úr 
45 m illióját. Na. ilyenkor kell fe l
ébredni!

Szóval felmegyek, inén elképzel
tem, hogy mennyit kaphatok -  nem 
években, hanem forintban, mivel e l
lenem még nem indult büntetőeljárás 
közledekési kihágásért sem. Az eddi
gi gyakorlat ugyanis az volt, hogy a 
becsületesek többet kaptak (pénzben) 
valamivel -  a lehetőségeken belül? 
jóllehet ez kevés volt, de ... -  mint a 
csirkefogók.

Mindez azért is érdekes, mert a 
tanszék költségvetésének tervezetéi 
csináltam — mivel lassú felfogású 
vagyok -  már második napja és a 
feleségem kicsit ideges volt már 
miatta. Egyszer csak hozta a Nép- 
szabadság szombati számát és a 15. 
oldalon mulatóit egy cím et: „Kunos 
megnyerte munkaügyi perét” . Kit 
érdekel? Zacsek is megnyerte egy

Umberto Boccioni: 
Az izmok dinamizmusa

kabarétréfában. Igen ám, de ez nem 
kabaré!?

Majdnem elfelejtem , azt számol
tam szombaton és vasárnap, hogy a 
2-3 gyerekes tanárnő kollégáimnak, 
akik pénteken du. még 17 óra után és 
szombaton is tanítanak levelező hall
gatókat, hogyan lehet kifizetni bruttó 
1000 vagy 1200, ntán 2000  Ft-os óra
díjat. Ezek a hallgatók nehezen ösz- 
szekuporgatott pénzükből kiegészítő 
tandíjat fizetnek azért, hogy tanulhas
sanak. Egyébként még erre a pénzre 
is igényi tan a művelődési kormány
zat az „óriási" fizetésrendezés ürü
gyén.

Kunos urak! Ez a megérdemelt sor
sa azoknak, akik a pénzvilág helyett 
a tanárságot, nemzedékek nevelését, 
oktatását választották? Ez lenne egy 
igazságosabb társadalom és mindez a 
demokrácia jegyében?

A jánlom  figyelm ében m indenki
nek, bankároknak is: egy alkalom 
mal D iogenész szem ére vetették, 
hogy korábban, szülővárosában 
(D zinopében) pénzt ham isított. 
M ire ő: „V olt idő, am ikor olyan 
voltam , mint m ost te, am ilyen 
azonban én most vagyok, olyan te 
sohasem  le sz e l."

Ez ad nekünk tartást, -  sajnos 
pénzt nem -  a 45  milliósokkal szem
ben!

Sen k it nem akarok bántani, de 
kérem a 4 5  m illiós Urakat és H öl
gyeket, gond oljanak valam elyik 
egyetem  vagy fő isk o la , klin ika, 
kórház, gyem ekintézm ény, idősek 
otthona d olgozóira, betegeire , la
kóira, am ikor ilyen összegek m iau 
pereskednek, harcolnak a pénzért 
és ellenünk!

Igen! Felmegyek a Főigazgatóhoz 
és megkérem csin álju nk  mi is kaba
rét!

Szeged, 1997. március 23.

Dr. Rigó Jázon
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• „Csak a saját megérzéseire kell, 
hogy hallgasson az ember.”

ÁKOS
jött, látott és győzött!

Kovács Ákos április 25-én a Fotex Recordsba jött, ahol több mint 
három órán keresztül rajongók százaival találkozott dedikálás 
közben. Majd győztesen távozott a Halász Csárdába, hogy korgó 
gyomrát megtöltse. Az ételre várva pedig még arra is maradt egy 
kis ideje és türelme, hogy a Tú'-nek mondjon magáról, a dalairól 
és a legújabb albumáról, a „Beavatásról'1 néhány szót.

Tű: -  A szövegeidből, a verseid
ből sugárzik a pesszimizmus. Ilyen 
borúlátó ember vagy?

K ovács Á kos: -  Egyáltalán nem 
pesszimizmus sugárzik belőlük. Én. 
mint dalszerző, megszoktam, hogy 
mindenki számára a dal arról szól, 
amiről ő akarja, hogy szóljon. Úgy
hogy maga a dalszerző sajnos kevés
sé befolyásolhatja, hogy a dalai az 
egyes befogadóknál miről szóljanak. 
Ennek megfelelően mondhatnak az 
emberek teljesen ellentétes vélemé
nyeket róla, mivel ők maguk teljesen 
ellentétes emberek. Egyáltalán nem 
pesszimista egyébként, erről szó sin
csen. A szeretetbe vetett hit benne 
van és ez alapvetően optimista felfo
gás. Az más kérdés, hogy amerre a 
világ halad, annak jó  részével egyál
talán nem értek egyet. De ez nem 
pesszimizmus.

Tű: -  Miért, merre halad a világ 
szerinted?

K .Á .: -  A  meglátásom szerint egy
fajta kiüresedés jellem ző a X X . szá
zad végére. Az emberek felejteni 
akarnak ügy általában, és nem em lé
kezni. Én pedig az emlékezés embere 
volnék!

Tű: -  Ez a dalaidból is kitűnik. 
Egy dal keletkezésekor a verset 
írod meg előbb vagy a zenét?

K .Á .: -  Ez teljesen vegyes dolog. 
M ióta hangszerelek, nagyon sok dal
nak először a zenéje születik ineg és 
aztán a szövege. Ez nagyon változó.

Van, amikor egy már meglévő verse
met zenésítem meg. Nincs módsze
rem, hogy hogyan dolgozom.

Tű: -  Mikor írsz verseket?
K .Á .: -  Éjszaka.
Tű: -  És miért írod őket?
K .Á .: -  Szenvedélyből írok verse

ket. Szerelmi vagy valamilyen szen
vedélyes helyzetben. Mindenesetre 
egyensúlyhiányos helyzetben, mert 
akkor lehet egyébként.

Tű: -  A verseid írásakor a saját 
életedből merítesz témát?

K .A .: -  A saját fejemből kinézve 
vizsgálom a valóságot, tehát más
képp nem is tudnék írni. Senki nem 
tud másképp írni, minthogy saját ma
gán átszűri a világot és ennek megfe
lelően beszél róla.

Tű: -  Nem érzed úgy, hogy az 
„Ákos” és a „Test” című albumaid da
lai személyesebbek voltak, mint a „Be- 
avatás”-on Ívd Iható szerzemények?

K .Á .: -  A „Beavatás” egy olyan 
lemez, amellyel kapcsolatban már 
ugyanazon a napon a következő meg
szólalások történtek: „Ez a lemez túl
ságosan is a sztár oldaladat mutatja, 
Ákos, ez egy megalomán lemez” , 
„Ákos, az, hogy koncepciótlan és 
emberközeli lemezt akartál csinálni, 
az nagyon jó  dolog, de a rajongók 
mégiscsak a távoliságra és a giganto
mániára vágynak, Légy inkább távo
libb.", majd pedig ugyanezen a na
pon az újság megírta: „Ez a lemez di- ’ 
gitális. Egyre inkább másznak vissza

a számítógépen kitenyésztett han
g o k "  Szintén aznap vidéken járva a 
helyi televízió műsorvezetője így 
kezdte velem a műsort: „Nagyon roc- 
kos ez a lemez, Ákos! Nagyon sok 
gitár van ra jta " . Úgyhogy akármi
lyen prekoncepcióval közelítesz is 
felém, a lemez felé, egyáltalán nem 
értek egyet. így alakult ki, hogy 
egyáltalán nem érdekel senkinek a 
véleménye, mert ha hallgatnék az 
egyikre, annak rögtön meglenne az 
ellenpontja is. Csak a saját megérzé
seire kell, hogy hallgasson az ember. 
Ez a lemez tehát nem kevésbé szemé
lyes mint a „Test” , egyáltalán nem. 
Többször kell talán hallgatni, és ak
kor egyből személyes lesz, legalább 
olyan szinten, mint a „Test". Tehát 
személyes viszonyod lesz vele.

Tű: -  A koncerted május 24-én 
lesz.

K.A.: -  Igen, május 24-én a Buda
pest Sportcsarnokban és a szegediek 
is jönnek, mint hallom, mert elég sok 
jegyet vásároltak a dedikáláson. Na
gyon lelkes volt a társaság, majdnem 
vidéki dedikálás! csúcsot döntöttek itt 
velem.

Tű: -  Sok rajongó ugyanolyan 
frizurával járult eléd, mint amilyen 
a tiéd. Leutánoznak téged. Erről 
mi a véleményed?

K.Á.: -  Ez spiciel marhaság. Ne
kem az nem imponál, ha valakinek 
hasonló frizurája van. Kicsit ijesztő 
is, mert akkor felmerül az a kérdés, 
hogy van-e az illetőnek saját egyéni
sége és hogy miért kell neki az én fri
zurámat hordania ahhoz, hogy önazo
nosságot nyerjen. Ez már nem az én 
problémám.

Tű: -  A koncertjeid a dalaidról 
szólnak vagy rólad,

K.Á.: -  A koncertek a szertartásról 
szólnak. Semmiképpen nem a hét
köznapi, hanem az ünnepi énemről. 
Nem is feltétlenül a dalokról, hanem 
ezeknek egy valamiképp speciális 
megjelenéséről.

T ő; -  A hétköznapi éned milyen?
K.Á.: -  Az nem olyan, aki riporto

kat ad.
Árvái Mária
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Laetitic Le Floc
Magyarországi tartózkodásom beszámolója

A pikárdiai Verne Gyula Egye
tem és a szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola közötti meg
állapodásnak köszönhetően, és a 
pikárdiai Conseil Régional támo
gatásával 6 hónapot töltöttem Ma
gyarországon, ahol felfedezhet
tem egy országot, egy népet és 
egy kultúrát. Erről a korábban ke
letinek tarott országról kaptam bi
zonyos tekintetben más képet.

Az ösztöndíj ideje alatt több fel
adatot láttam el:

-  Frankofil magyar tanároknak 
tarottam lexikaórákat

-  Két francratanárt helyettesítet
tem franciaországi utuk ideje alatt, 
így elsős hallgatókat tanítottam.

-  A francia tanszék tanárainak 
különböző munkáit, előadásait ja
vítottam.

Később dolgozhattam az első-, 
másod- és harmadévesekkel a 
JGYTF francia tanszékén, mint 
lektor. Ez összesen 80 hallgatót 
jelent 13 órára leosztva 3 hóna
pon át. Megismerkedtem az Alli
ance Française szervezetével is 
(melyet a Külügyminisztérium fi
nanszíroz), ahol kb. 3 hónapig 
élénkítettem, színesítettem a tár
sasági estéket. Egyéb tevékeny
ségeimet ezzel párhuzamosan 
folytattam, úgymint a gyermekfelü- 
gyefetet, magánórák adását, ma
gyarórákon való részvételt, vagy 
egyszerűen a szegediek életének 
megismerését (nappali és éjasza- 
kai élet, színház, opera, koncertek, 
mozi, kávéházak, éttermek és éj
szakai klubok -  hála a magyar diá
koknak, és persze nem felejthetem 
el a francia és magyar barátokkal 
töltött estéket sem).

Ez az utazás számomra egyfaj
ta kezdeményező utazás volt, 
amely lehetővé tette, hogy felfe

dezzek egy hivatást és magam
ban „egy változást indítsak el." 
Rájöttem, hogy a tanítás emberi 
dimenzióba léphet a tanár és a di
ák közt, megtelepedhet az általá
nos tiszteletteli tanár-diák vi
szonynál valami erősebb és érde
kesebb viszony. Ez az emberi di
menzió a kommunikáció által tör
ténik meg. Az Alkalmazott Mo
dern Irodaion karon folytatom ta
nulmányaimat (kommunikáció és 
újságírást is tanulok) és úgy gon
doltam, hogy ez a kapcsolat a ta
nítással végleg el lett vágva. Való
jában a kapcsolat egyszerű, min
den a kommunikáción keresztül 
történik. Ha azt akarjuk, hogy a 
kommunikáció sikerüljön, néha 
közeledni kell, hogy bizalmas vi
szonyt lehessen létrehozni, ami
ben a diák könnyebben megnyi
latkozik, bármilyen (nyelvi) szin
ten is áll. Ezután teremtődhetnek 
meg a barátságok anélkül, hogy 
az érzelmesség közbeszólna 
(mint pl. dolgozatok javításánál).

Szeged nagyon kellemes, sé
tákra, szórakozásra alakalmas 
város. Az egyetemi szállás na
gyon jó helyen van: közei van a 
városközpont, az üzletek, a villa
mos, a pályaudvar és a főiskola 
épülete is. Ráadásul sok franciául 
beszélő hallagtó van itt elszállá
solva. ami nagyon hasznos, ha 
olyan országba érkezünk, ame
lyiknek nem Ismerjük a nyelvét!

Javaslom a Magyarországra ké
szülő hallgatóknak, hogy olyan 
útikönyvet vásároljanak, amelyik
ben a legfontosabb magyar mon
datok megtalálhatók (Berlitz), mi
vel nem mindenhol beszélnek an
golul. A repülőtéren nincs problé
ma, de a Nyugati pályaudvaron 
már más a helyzet.

AMIENS
1 9 9 6 .

1996 januárjától ápxili- 
sig közel 3 hónapot tölt
hettem Amiens-ben, Pi- 
kárdia fővárosában. A 
JGYTF és az Université 
de Picardla 1992 óta 
működő oktatói és hall
gatói tudományos és 
képzési eggyiittműködé
sének keretében Dr. Se
béné dr. Madácsy Piros
ka segítségével lehettem 
ennek részese. Köszö
nöm a tanszékvezető ta
nárnőnek azt isf hogy 
megnyerte -  számomra 
is -  a Soros Alapjtvány 
pályázatát, így az Ala
pítvány fizette a reüló- 
j  egyek árát, valamint 
400 dollár ösztöndíjat 
is, ami igen komoly 
anyagi segítséget jelen
tett számomra. (Az ala
pítvány 1996 óta finan
szírozza a hallgatói 
költségeket.)

Kiérkezésemkor 
egyetlen magyarként 
elégé el voltam veszve, 
de főleg a Nemzetközi 
Kapcsolatok Irodájának 
alkalmazottai révén vi
szonylag gyorsan meg
lett minden szükséges 
iratom (diákigazolvány, 
végleges szállás...), sőt 
Mme Risbourg folyama
tosan meghívókat kül
dött nekem különböző 
programokra: így vol-
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tam egyiptomi énekes
nő (Sapho) koncertjén, 
Mozart-esten, stb. Mivel 
Amiens egyetemi város, 
így nagyon mozgalmas 
az élet: az afrikai tán
córákat egy szenegáli 
diáklány tartotta, a 
spanyol táncokat pedig 
(természetesen spa
nyol) szomszédaim tar
tották. Sportolási lehe
tőség is van: a tenisz
től a dody buildingig, a 
focitól a kézilabdági 
mindenre van lehető
ség, sót még a városi 
klubok sem zárkóznak 
el {én a Picardia Hand 
női kézlilabdacsapatá- 
val edzettem.)

Maga az egyetem egy 
labirintusszeru épület, 
Kb. 4-5 nap, mire kiis
meri magát ott az em
ber. A rendszer olyan, 
mint nálunk, kivéve, 
hogy ott nincs kataló
gus. A szemináriumok 
kiscsoportokban zajla
nak, az előadások több
kevesebb hallgatót von
zanak. A könyvtár vi
szont állandóan tele 
van.

1997, május -  június

• Sikerelőadás a Vígszínházban:

Rómeó és Júlia az ígéret földjén
Március 17-én 3 órakora JA TE klub 

elől indult el a JA TE és a SZOTE Kul
turális Titkársága által indított színház
busz. Este 6 órára ért fel Budapestre, a 
Duna partra. És fél 8-kor a Vígszínház
ban felhangzottak a West Side Story el
ső taktusai.

Megkezdődött az előadás. Leonard 
Bernstein eredeti zenéje megfelelő han
gulatot keltett a musical történetéhez. 
A díszlet, amit Kentaur tervezett, hűen 
adta vissza a külvárosok lerobbant kör
nyezetét, atmoszféráját. Kern András 
írta a magyar szövegkönyvet, aminek 
felhangzó sorai között néha-néha át
csillant írója fanyar és ironikus humo
ra. A két főszerepet Pápai Erika és 
Oberfrank Pál játszotta el.

A történet Shakespeare Rómeó és Jú
liájának amerikanizált, modem változa
ta. A Montague és Capulat család he
lyett a Jetek és Cápák bandája áll egy
mással szemben. A Jetek városterületét 
lassan benépsítik a Puerto Rico-i be
vándorlók. akik a jobb élet reményében 
jöttek az Egyesült Államokba. Azon
ban itt nem csak a megélhetési nehéz
ségekkel kell szembenézniük, hanem a 
megélhetésüket féltő helybéliek gyűlö
letével is. A bevándorlók bandája, a cá
pák. egyre szélesebb körre terjeszti ha
tásterületét. amit persze a helyiek(a Je 
tek) nem tűrhetnek el.

Tehát adott a konfliktus, de még to
vább bonyolódik az. amúgy is feszült 
helyzet. A Jetek egyik vezére, Tony, 
beies7.eret a Cápák főnökének húgába, 
Mariaba, Természetesen első látásra 
fellobban a kölcsönös, mély szerelem. 
A lány érzelmei ellenére is idegennek, 
„azok közül valónak” tartja Tonyat, aki 
végül az erkélyjelenetben(!) meggyőzi 
vonakodó kedvesét igaz érzéseiről. A 
sors egyik furcsa fintora az, hogy Tony 
maga is bevándorlók gyemeke, szülei 
Csehszlovákiából érkeztek az. ígéret 
földjére. A darab egyik legszebb jele
nete, mikor a kél szerelmes eljátssza a 
leánykérést és az esküvőt. A leány apja 
spanyolul, a fiú anyja szlovákul beszél, 
és egyetlen angol (fordításban magyar)

szó nem hangzik el. Tehát a köztük lévő 
különbség nem is akkora, mint amekko
rának látszik. Csak egyiket már elfogad
ták amerikainak, a másikat még nem. S 
ez a „kis” különbség áthidalhatatlan.

Tony, Maria kedvéért megpróbálja 
megakadályozni a harcot a két banda 
között, de kísérlete sikertelenül jár, sőt 
maga lesz Bemardo. szerelmese bátyjá
nak gyilkosa. S ekkor végképp elszaba
dul a pokol.

A musical hiába amerikai, a liappy 
end elmarad. A béke csak álom, valaki
nek győznie kell. és aki ezt nem érti 
meg, annak meg kell halnia, Tony ké
sőn döbben rá erre, menekülne már, 
mentené az életét, élete értelmét: a sze
relmet. A szerelmet, ami új életre kel
tette, ami Felnyitotta a szemét, és ami 
gyöngévé tette. Halálakor Maria az iga
zi vesztes: bátyja után szerelmét is el
veszíti. s a naiv gyermek pillanatok 
alait felnőve így kiált:” Engem is meta- 
nítottatok gyűlölni!”

Mindkét bandának halott a vezére, s 
a harc értelmetlenségének érzete lengi 
körül a színpadot. S hogy ezután béke 
lesz-e az utcákon? Biztos válasz nincs, 
de a remény mindig él. Ez a darab vég
kicsengése. ezt sugallja a színészek já 
téka. tehát hinni lehet, és kell is nekik.

Eszenyi Enikő ügy rendezte meg a 
musicalt, hogy a néző választhasson a 
béke és a további harc között. így a 
folytatás mikéntjét a nézőtéren ülőkre 
bízta. A színpadon pedig fiatal, tehetsé
ges színészek lehellek életet a megírt 
szerepekbe. Kiemelkedő alakítást nyúj
tott többek között Igó Éva Anita szere
pében, és Németh Kristóf, a langaléta 
Snowboyként.

A Vígszínház színészei Budapest 
egyik legszebb épületén belül tökélete
sen vissza tudták adni az amerikai kül
város utcai harcainak hangulatát. A né
zőtérre vezető folyosók bíborbársony 
falaira a régi sikerdarabokat ábrázoló 
fényképek mellé valószínűleg hamaro
san kikerül egy újabb felvétel, mely 
alatt majd ez áll: West Side Story.

Mara
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- „Nem kellene egymás mellett elszaladni!”

A pukám !!!
Vasánap és hétfő éjszaka 10-től éjfélig Csiszár 

Jenőé az éter a Juventus Rádióban. Apukám, -  
ahogy közkeletűvé vált becenevén emlegetik -  
műsoraiban érdekes és változatos témákat dob 
fel. Sokakat megbotránkoztat, sokaknak szinte 
az életet adja vissza. Gyűlölik és szeretik. Egy 
nagy vagány, akinek érző szíve van. Ritka ez 
manapság. De úgy tűnik, van ilyen.

Tű: -  Mi a véleményed azokról az emberekről, 
akik mebotránkoznak a műsoraidon, az Apukám 
világán?

Csiszár Jenő: -  Megbotránkoznak a műsorai
mon?! Van ilyen?! Hát lehet, hogy igazuk van. Jo
guk van hozzá. Ez ilyen egyszerű.

Tű: -  Mit szólsz ahhoz, hogy sokan egy ’90-es 
évek beli régtvágású hippinek tartanak?

Cs.J-: -  Ez nagy megtiszteltetés számomra. 
Akkor indulok a szabászomhoz és csináltatok 
egy ilyen virágos nadrágot! Bár elég érdekesen 
néznék ki. mint egy vén kakadu egy trapézfüző- 
ben.

Tű: -  Igaz, hogy be akarod fejezni az Apukám 
világát?

Cs. J.: -  Befejeztem múlt héten, aztán május 4- 
én újrakezdem.

Tű: -  Tehát nem mész Portugáliába, ahogy 
eredetileg tervezted?

Cs.J.: -  Megyek Portugáliába, csak rövidebb idő
re. Egyelőre Portugália várhat.

Tű: -  Akkor mi lesz a műsorod legközelebbi 
témája?

Cs.J.: -  Nem tudom. Majd amit a hallgatók ír
nak, e-maileznek, telefonálnak. Nem én találom ki a 
témákat.

Tű: -  Hogyan készül az Apukám világa?
Cs.J.: -  Csütörtökön bemegyünk a rádióba és el

kezdünk stábolni. Összeszedjük a leveleket -  levél
ből 200-300-at, e-mailből 100-150-et -  attól függően 
válogatok, hogy milyen hangulatban voltam a héten, 
aztán vasárnap 10 óra előtt 5 perccel beülök, akkor 
elordítom magam, hogy térdre imához, és bekap
csolom, szignál. Én csinálom a zenéket, telefono
kat, és Andriska csinálja az Internetet, az abszolút 
kapcsolatot; Ildi pedig a telefonokat írja, így hárman 
együtt csináljuk az egészet.

Tű: -  Miért ilyen késői órában van az adási
dőd?

Cs.J.: -  Hajnali 1 órát tudnak ajánlani még ne
kem. Meg aztán a Juventus Rádió, ami igen komoly 
cég, bármilyen sokan kérdőjelezik is meg, egy 
nagy múlttal rendelkező médiacsoportnak a rádió
ja. Komoly felmérések alapján állítják össze a rádió 
arculatát. Ez egy zenés rádió. Tehát napközben 80- 
90%-ban zenének kell szólnia. Éjjel 10 óra után jö
vök én, mert ez egy speciális műsor, egy szubmű- 
sor, olyan, ami van akit érdekel, van akit nem. Ezt 
azért rakták 22 órára, mert ha valaki szeretné ezt 
hallgatni, akkor bekapcsolhatja, aki meg nem sze
retné ezt hallgatni, az már ilyenkor legtöbbször al
szik. Tehát az Apukám világa nem egy zenés mű
sor, nem tartozott igazán a Juventus rádió kőke
mény arculatához, de mostmár úgy néz ki, hogy ah
hoz tartozik.

Tű: -  Egyik adásodban felolvastál egy levelet, 
amelynek az volt a lényege, hogy az írója olyan 
rossz helyzetben van, hogy arra gondot, öngyil
kos lesz. Erre mondtál neki egy nagyon klassz 
szöveget, és egy pedagógus is betelefonált, ta
nácsot adott a fiúnak. Ilyen esetekben van lehe
tőséged arra, hogy figyelemmel kövesd a levél
író sorsát?

Cs.J.: -  Mindenképpen, ha visszahívnak, vagy 
visszaírnak, vagy az életükről informálnak. Vannak, 
akik megteszik ezt, vannak, akik nem.

Az az eset, egy Szlovákiában élő fiú, folyamato
san ír, ami klassz dolog. De Te most mondtál itt ne
kem valamit, ami nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy 
engem felhív, vagy ír nekem egy levelet, hogy ön
gyilkos akar lenni, kilátástalan a helyzete. Mondok 
neki valamit. Eddig ez normális. De az, ami itt fon
tos, azt te fogalmaztad meg: egy tanárnő, aki hall
gatta a műsort, vette a fáradtságot, a bátorságot, 
bekapcsolódott és adott egy tanácsot. Az a lényege 
ennek az egésznek, hogy vannak emberek, akik azt 
mondják, igen ez bajban van, akkor most segítünk 
neki, és nem megyünk el a másik mellett. Tehát 
nem kellene egymás mellett elszaladni. Ha van egy 
kis időm, ha van 500 Ft-om, ha van egy tornacipőm, 
lehet, hogy valahol pont valakinek kell.

Árvái Mária
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• „Nem érdekelnek olyan dolgok, amik egy civil embert 
foglalkoztatnak.”

Kristóf nem Csinibaba
A Csinibaba volt a legnézettebb legutóbbi magyar film a hazai 
mozikban. Érdekessége -  többek között -  , hogy a sok ismert és 
kedvelt színész mellett ismeretlen vagy félig ismert, valahonnan 
derengő fiatal arcok tűntek fel benne. Szinte a fó'bb szerepeket je
lenleg harmadéves színművészetis lányok és fiúk játszották el. 
Közöttük volt a Szomszédok c. tévésorozat egykori Kristófja, akit 
a valóságban is Kristófnak (Németh) hívnak és Tóth Anita, a 
filmbéli Angéla, március 24-én Szegeden a Rendezvényházban 
közönségtalálkozón vettek részt. Félixet, azaz Németh Kristófot 
sikerült kimenteni az álhatatos rajongók gyűrűjéből néhány kér
dés erejéig.

Tű: -  Milyen érzés 21 évesen autog- 
rammot adni és rajongó tinilányok kö
rében állni,

Németh Kristóf: -  Állati jó.
Tű: -  Nem zavar egy kicsit?
N.K.: -  Nem. Nagy iskola volt ebből a 

szempontból a Szomszédok. Az elmúlt 
pár évben ha metrón utaztam és mondjuk 
liis szén tel lem. akkor összesúgtak a hátam 
mögött, hogy ..Óh. tüsszentett!” így hoz
zászoktam. Eleinte borzasztóan jó  volt. 
aztán nagyon zavaró és idegesítő lett; a 
kellemetlenkedő beszólások és rosszmájú 
megjegyzések kissé összetörtek lelkileg. 
Mostmár elfogadtam, hogy alapállapot; 
hogy az emberek ismernek. Ez néha lehet 
pozitív, pl. ha eltévedek és tanácsol kérek 
egy rendőrtől, aki szirénázva elvisz a ke
resett címre. Meg az, hogy az emberek 
szeretnek, odajönnek, sokan gratulálnak, 
az nagyon jő . De az ember soha nincsen 
egyedül.

Szóval ezt így kell clfogdni. Éppen 
ezért nagyon bezárkózott a magánéletem, 
ilyen szempontból teljesen belterjes és 
nagyon szakmán belüli minden. Keveset 
járok cl olyan nyílt helyekre, ahol bárki 
ott lehet. Inkább zárt klubokban, vagy a 
színházban vagyunk állandóan, meg egy
más között. Tehát nagyon kevés kapcso
latunk van civilekkel.

Tű: -  Ezek szerint nagyon zárt bará
ti köröd van,

N.K.: -  Persze ez bővül, mert bővül
het. meg alakulhat. Csak nagyon kevés az 
esély megismerkedni új emberekkel, 
szakmán kívülivel meg főleg. Én tudom,

hogy a magam részéről engem is biztosan 
nehéz elviselni, mint színészemben, mert 
a témáim nagy része ehhez kötődik. Te
hát nem érdekelnek olyan dolgok, amik 
egy civil embert foglalkoztatnak. Sem a 
napi politikai helyzettel nem vagyok tisz
tában. azt sem tudom, melyik csapat kivel 
játszik holnapután.Azt tudom, ki mit ren
dezett és abban ki hogyan játszott, és sze
rintem milyen, és neki még milyen tervei 
vannak. Tehát ez nagyon beszűkíti az em
bert. Szóval elismerem, hogy teljes mér
tékben szakmai jellegűek az én problémá
im és kérdéseim, maga az egész kapcso
latrendszerem.

Tű: -  Számítottál erre, mikor úgy 
döntöttél: színész leszel?

N.K.: -  Nem is tudom. Nem is gondol
kodtam ilyeneken. Akkor sokkal inkább 
egy exhibicionista dolog volt ez. hogy 
egy ilyesmit választottam. Azt hiszem, az 
ismeretségért, a pénzért, azért mert az 
vagy, újságcikket csinálnak veled. Aztán 
ez alakult át az életben, és a szakma meg 
a hivatástudat jobban felnőtt. Mostmár 
ezt egy velejárójaként fogadja el az em
ber, de nem különösebben érdekel ez a 
része.

Tű: -  Nagy a különbség az álom, 
hogy gazdag és híres színész leszel, és a 
valóság között?

N.K.: -  Tulajdonképpen most azért 
nagy a kontraszt, mert jelenleg egy picit 
más utal járok. Az évfolyamunkra, az 
osztályunkra, a generációnkra jellemzően 
a jobb, nagyobb igazságkeresés a jellem
ző és nagyon szeretnénk a legkomolyab-

han venni a hivatásunkat. De lehetne dön
teni úgy is -  gyakorlatilag a döntéshely
zet sokak kezében megvan -  hogy válasz
tanak egy populárisabb irányt, és vissza
térnek a teleíziós munkákhoz, amik 
pénzt, ismeretséget hoznak, és nincs mö
göttük művészi fedezet igazán; vagy bár
milyen munkái elvállalnak, megcsinálnak 
színházban, televízióban, reklámban, szink
ronban. filmben itthon és külföldön is. ezzel 
rendkívül jól lehet keresni. Mondom, hogy
ha az ember választ egy ilyen utat és van rá 
lehetősége, mindezt nieg lehet tenni. Most 
nem foglalkozom ezzel a résszel, egy egé
szen más periódusban vagyok.

Tűi -  Hogyan kerültél a Csinibaba c. 
filmbe?

N,K.: -  Volt egy válogatás a filmgyár
ban és Tímár Péter behívta az összes főis
kolást, fiút és lányt, mindenkit megnézett 
és kiválasztott ötünket. Tehát rajtam kí
vülálló okokból.

Tű: -  Hogyan tudtad meg, és miként 
reagáltál arra, hogy megkaptad a sze
repel?

N.K.: -  Ez nagyon érdekes volt. Gya
korlatilag volt egy pótnapja a válogatá
soknak, meri nem tudtunk elmenni páran 
akkor, amikor először kellett volna, mert 
más dolgaink voltak. Akkorra már Tímár 
kiosztotta az összes szerepet. A pótnapon 
bementünk és három szereplőt kicserélt a 
pótválogatás alapján, amit mi nem is 
akartunk elhinni, mert tudtuk, hogy már 
kés7.en van a szereposztás. Tehát kisebb 
szerepekre válogathatnak csak minket. 
Aztán amikor felhívott engem másnap a 
filmgyár, hogy Tímár Péter akar beszélni 
velem szmélyesen. el sem akartam hinni. 
Bementem és azt mondta, játsszam én el 
ezt a szerepet. Ez egy fantasztikus dolog 
volt! Ebben már benne volt az esélye an
nak, hogy lesz egy csodálatos korszak az 
életemben ismét, az élmény, a forgatás 
stb. Szóval óriási üröm volt!

Tű: -  Ml a különbség vagy ml a ha
son lúgás közied és filmbéli Félix kö
zött?

N.K.: -  Szerintem ő egy picit naivabb 
meg könnyebben rű tud ülni a mindenna-
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pi élet szelére. Közöttünk pedig -  mint 
ahogy Anita elmondta itt a közönségtalál
kozón- van aki csak a nappal akar foglal
kozni. a napnak élni. és nem mert bele
gondolni a jövőjébe. Vagy így gondolko
dik az ember, vagy pedig tudatosan épít
getni próbálja azt. hogy mi lesz vele a ké
sőbbiekben. Numosl ők. Félixék. úgy lát
szik a filmből, kevésbé törődnek ezzel, 
inkább pröbálják elvezni a mindennapi 
életet. Hát talán mi ebből egy picit kima
radunk.

Tű: -  Elsőre felvettek a Színművé
szetire, bent vagy, de most a rendezői 
szakkal próbálkozol. Miért?

N.K.: -  Egyrészt azért, mert egy más 
aspektusa ugyanennek a szakmának, ami 
rendkívül izgat és érdekel: másrészt meg 
az ember — ez nagyképűen fog hangozni, 
de azért elmondom és vállalom -  nagyon 
sok rossz rendezővel találkozik, és idege
síti az. amikor kénytelen rossz rendező 
keze alatt önmagái megtagadva megcsi
nálni valamit, vagy önmagái vállalva 
összeveszni mindenkivel. Ha látsz egy 
esélyt arra, hogy le tudsz irányítani, bizo
nyos helyzetekben a magad ízlése szerint, 
és ezt az ízlésvilágot elfogadják sokan, és 
van hozzá affinitásod, akkor én ezt a ma
gam részéről megpróbálom kihasználni. 
Gyakorlatilag ezért.

Tű: -  Mi jo b b , rendezni vagy já t 
szani?

N.K.: -  Ez olyan mint forgatni vagy 
színházai csinálni, Mindkettő csodála
tos, de egészen más érzés. Amikor előa
dást rendezek, végigélem kívülről, a né
zőtérről. és látom, hogy jön be a közön
ség. hallom, hogy mikről beszélgetnek 
a szünetben: mire hogyan reagálnak, 
milyen poént hogy vesznek; sírnak-e 
ahol sírni kell: ncvetnek-c. ahol nevetni 
kell; és csönd van-e, amikor oda kell fi
gyelni, s ez nagyjából stimmel, akkor 
végigclem a színészekkel, tudom, hogy 
már jóval kevesebb közöm van hozzá, 
hiszen ott nem vagyok tevékeny részese 
az estének. Ez is borzasztó hiányérzet. 
De a próbák folyamán a rendezés egy 
sokkal komplexebb gondolkodás és 
megélése egy műnek. Ha az ember ját
szik, akkor nem tudja figyelni azt. amit 
az előbb elmondtam. Nem is szabad fi
gyelnie, neki ki kell zárnia azt, hogy az. 
emberek nézik, és azok hogyan reagál
nak. Úgyhogy egészen más. Szinte tel
jesen skizofrén állapot.

Árvái Mária
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• Danubius oldal

„H a egyenlő alapon sértegetsz, 
akkor azzal nincs go n d ."

Villám Géza március 22-én a Közművelődési Konferencia vendé
ge volt. Rövid ittartózkodása alatt előadást tartott a közszolgálati 
és a kereskedelmi rádiózás világáról. Erre, tapasztalatiból követ
kezően, ő volt a legalkalmasabb. Magyarország két leghallgatot
tabb kereskedelmi adójánál is dolgozott már, jelenleg a Danubius 
hullámhosszán evez, S jelenleg leghőbb vágya kívánságműsorá- 
vaf olyan gyorsan lehagyni a Juventust, mint a Villám,__________

Tű: -  Hogyan kerültél kapcsolat
ba a rádiózással?

V illám  G éza: -  10 éves koromban 
Zánkán voltam egy raj vezetőképző 
táborban, már akkor is ifjú vezér vol
tam, vagy próbáltam lenni. Ott volt 
egy zártláncú rádióadó, minden nap 
volt egy vetélkedőműsor, egyszer be
telefonáltam és nyertem. Az ajándé
kot ou kellett átvenni a rádióadóban, 
és azt mondtam, hogy elég jó l néz ki 
ez a hely. Sötét volt, mikrofonok vol
tak, lemezek voltak, lehetett zenét 
hallgatni és én megkértem őket, had 
jö jjek  ide műsort vezetni. Aztán vala
hogy ottragadtam. így a rajvezető 
képzésből nem lett semmi, mert én a 
rádióban voltam egész nap és műso
rokat vezettem. Ott kezdtem el rádió
zni és nagyon élveztem. Utána egy 
ismerősöm meghívott Csillebércre, 
ott is ilyen úttörőrádió volt. Aztán 
amikor kimentem Amerikába egye
temre, ott is rádióztam, és ez így ha
ladt előre.

Tű: -  Honnan tudod lemérni azt, 
hogy mennyire vagy népszerű?

V .G .: -  A népszerűséget azt több
féleképpen lehet mérni. Az egyik 
mérce a hallgatósági ráták, tehát ezek 
a hivatalos felmérések. Vannak hiva
talos marketing cégek, amelyek rend
szeres felméréseket végeznek. Legu
toljára mikor volt egy ilyen felmérés, 
-a k k o r  még a Juventus rádiónál dol
goztam -  azt mutatta ki, hogy este 9- 
kor Magyarországon az egész ország

ban 14 éven felüliek körében a leg
hallgatottabb műsor az volt. amit én 
csináltam. Azóta nem volt ilyen fel
mérés. egyébként eltökélt szándé
kom, mióta a Danubiusnál vagyok, 
hogy a Juventus rádió esti kívánság- 
műsorát meg kell verni a hallgatott
sági rátákban. Tehát ez a célom, ezért 
küszködöm minden nap. S  azt szeret
ném látni, amikor kijön a mutató, és 
lássam a grafikonon, hogy szépen a 
Danubius a Juventus fölé ment leg
alább I ponttal, bármivel, csak verjük 
meg őket, Egyébként amíg kijön ez a 
fajta felmérés, addig úgy tudjuk le
mérni a műsor népszerűségét, hogy 
hány levelet, e-mailt, telefont kapunk 
naponta, és azért ez elég nagy szám. 
Bemegyek hétfőn reggel és annyi le
vél van, hogy nem tudom elvinni egy 
kezemmel, akkor az olyan jó  érzés. 
Jóérzéssel tölt el az egyik oldalon, a 
másdik oldalom pedig rossz érzéssel, 
mert fel kell őket nyitni.

Tű: -  A Juventust miért hagytad 
ott?

V .G .: -  A Juventus rádióból kirúg
tak. Egyszerűen nem volt semmilyen 
programirányítás a Juventus rádióban 
és engem abszolút nem tudtak kordá
ban tartani, Tehát a vicceim  rend
szeresen sértették vagy a szponzoro
kat, vagy a hallgatók egy bizonyos 
csoportját, vagy pedig az ott dolgozó
kat. Megmondták, hogy nem szabad 
politikai, vallási, etnikai vicceket e l
sütni a rádióban, és ezekhez tartottam
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magam. De valahogy mindig sikerült 
valakit megsértenem. Egyébként na
gyon könnyű humorral megsérteni 
bárkit is. mert az emberek könnyen 
sértődnek. Azt hiszem, volt egy 
olyan vicc. hogy a pápa vakbélműtéte 
sikeres volt. a pápai vakbél meggyó
gyult. ma már együtt mentek moziba, 
vagy valami ilyen hülyeség volt. és 
ez nem nagyon tetszett. A Juventus 
rádióban nagyon félnek, hogy elvesz
tik az egyik frekvenciájukat, a 93 .9- 
et, és azt mondták, hogy egyetlen 
embert elég megsérteni ahhoz, hogy 
elveszítsék ezt a frekvenciát. így úgy 
döntöttek, hogy talán okosabb lenne, 
ha tőlem megválnának és azt monda
nák. pakoljam össze a cuccomat és a 
viszonthallásra. A  Danubius rádióban 
tárt karokkal vártak, ott nagyon ren
desek és nagyon szeretnek. Sokkal 
jobban átlátják a programkészítés 
csínját-bínját.

Tű: -  A rádiós pályád a Danubi
usban kezdtek, majd a Juventus- 
han folytattad, és jelenleg ismét a 
Danubiusnál vagy. Van különbség 
a két Danubiusos korszakod kö
zött?

V.G.: -  A helyzet az, hogy mind
két alkalommal nagyon barátságosak 
voltak velem az emberek és nagyon 
kedvesek. A  Juventus rádióban nem 
szereteti engem mindenki annyira. A 
Juventusnál valahogy egész más az 
emberek mentalitása. Valahogy 
olyan, hogy a mi rádiónk, és minden
ki más. aki odajön, az betolakodik. 
De ez nem mindenkire vonatkozik, 
csak pár emberre,

A két Danubiusos korszakról még 
annyit, hogy mindkét alakalommal 
nagyon jó l  éreztem magam. M ikor 
először voltam ott, akkor még na
gyon gyerekcipőben já r t a kereske
delmi rádiózás M agyarországon, 
akkor még sokkal több mindent 
m egengedtek. M ost, amikor már 
másodszor kerültem oda, akkor már 
volt egy kis rossz hírnevem is a Ju - 
ventusból, és akkor már nagyon fél

tek tőlem. Volt egy-két műsorom, 
amiket a Danubiusban is betiltottak. 
Félve fogadtak vissza. Azt mondtak, 
kell nekünk ez a srác. de azért félünk 
tőle valahol.

Tű: -  Ezek után nem érzed úgy, 
hogy felelősséggel tartozol azért, 
amit mondasz az éterbe?

V .G .: -  Azt mondom, hogy egyen
lő alapot kell biztosítani mindenki
nek. ahhoz, hogy megsértsük. Tehát 
akkor van probléma egy sértéssel, ha 
valakit kipccézünk. vagy most ezeket 
az embereket sértegessük a műsor
ban. De ha egyenlő alapon sértegetsz, 
akkor azzal nincs gond.

Egyébként a műsorért jogilag nem 
vagyok a felelős. A Juventusban én 
lettem volna, a Danubiusban szer
kesztőm van. ami azt jelenti, hogy át
nézi valaki a vicceimet, lemehetnek- 
e.Adás előtt megírom, aztán leadom 
őket. Nem akarom azt mondani, hogy 
cenzúrázzák, mert ez szerkesztés. A 
szerkesztő átnéz, és azt mondja: ez 
így jó , ez itt nem jó , ezen változtas
sunk egy picit, vagy azt tmondja, 
hogy ezt húzd ki, úgy ahogy van.

Tű: -  Hogyan készülsz fel egy 
műsorodra?

V .G .: -  Leülök a számítógép elé a 
napi újságokkal, vagy a hírügy
nökségi jelentésekkel esetleg, és né
zegetem őket. És halál stressszben 
vagyok!

Árvái Mária

SZEX-FAGY* -  ROCK’ N 
ROLL -  NÁLAM EZ BEVÁLT!
Állítja Villám Géza, mikor a bol
dogság mibenlétéről kérdezzük.

„Az a teóriám -  fejti ki részlete
sen is -  hogy ha az ember keve
sebb szexhez jut, mint amennyit a 
szevezetet igényelene, akkor 
megteszi egy nagy adag fagyi is. 
Nem egy-két gombócra gondolok 
itt -  folytatja -  hanem rendes 
adagra. Vegyen egy egész doboz
zal. Ez nem valami nemi perver
zió, nem úgy értem, hogy fagyitól 
lehet elmenni, ez csak pótszer."

Az elmélet nagyon tetszetős, 
mi be is érnénk ennyivel, ő 
azonban nem. Nehogy egyszerű 
poénnak higgyük ezt a kijelenté
sét! Tudományosan alá tudja tá
masztani. A szervezetben lezajló 
kémiai reakciókkal magyarázza 
álljtását. Hogy például a csoko
ládéban -  így a csokifagyiban is
-  endorfin van, ami boidog- 
sághormon néven ismeretes, jót 
tesz depresszió ellen. A vanília- 
fagyi is jó, az eper is hatásos.

íme. a boldogság receptje, amit 
valamennyiünknek ajánl, sőt, kí
váncsi mindenki véleményére. 
Aki teszteli az elméletet, juttassa 
el hozzá a tapasztalatait, kéri.

Jobb helyen nem is tehetné, 
hiszen főiskolánkon közel há
romszor annyi a lány. mint a fiú, 
így biztosan akad. aki pótszerek
re szorul. És ott vannak még 
azok a fiúk is, akik lévén túl gát
lásosak, inkább a cukrászdába 
járnak, mint a lányok után.

Hát ez fantasztikus, mostantól 
everybody be happy!

Azazhogy... -  tűnődik el Villám 
atya, akinek édesanyja egy aranyhal 
volt, édesapja pedig egy palackba 
zárt szellem, így korán hozzászokha
tott a különleges nemi problémákhoz
-  a mennyország mégiscsak az, ha 
az ember szeretkezés után fagyizik 
és rock' n rolH hallgat.."

Puff neki. A csokifagyi sem fe
nékig tejfel. Azért várjuk a teszt- 
eredményeket, ígérjük, eljuttat
juk őket az illetékeshez.

Ami a mi véleményünket illeti: 
az nem baj, ha az elmélet megdől
-  ha van, ami álljon helyette...

13



‘KiteÍQntő1997. május -  június

MÁS RÉSZEI IS VANNAK A FÖLDNEK
Mostani utazásunk során Afrika 
egy másik országát látogatjuk 
meg. Chourfi Nabil, akivel hazá
járól beszélgettem, Algéria fő
városában, Algírben született.

A/, ország 3 részre osztható termé
szeti viszonyait tekinteve. Egy tenger
parti sávra, a hegyvidékre és a sivatag
ra. Éghajlata ennek megfelelően alkui: 
a tenger mellett mediterrán, a hegyek
ben Magyarországhoz hasonló az idő
járás, a sivatagban nyáron +50 Celsius- 
fok és 25 Celsius között, télen pedig + 
12 és -2 Celsius között mozog a hőmér
séklet. De nem csak az időjárást, ha
nem az öltözködést, építkezést és a szo
kásokat is befolyásolja ez a hármas ta
golódás.

T íí: -  Mi jellemzi a nők és férfiak 
viszonyát és a családban betöltött 
szerepüket?

C.N.: -  A nagy családok jellemzőek. 
7 tagnál nagyobbak. A családban a férfi 
az úr. Ha vendégségbe mennek, a két 
nem mindig különválva ünnepel. A nők 
magukban esznek, isznak, lemezre tán
colnak vagy élő zenére. Tapssal és dob
bal kísérik. A férjnek a fizetéséből ad
nia kell a feleségének. Házasságköté
sükkor a nőnek joga van pénzt kérni, 
amit a férj köteles megfizetni, Ezzel az 
összeggel azt csinálhat, amit akar. Álta
lában a feleség bútort szokott venni. 
Kérhet ruhát, ékszert, cipőt is a leendő 
nej. Ez lesz az aranytartalék a számára. 
Saját vagyona lesz, így ha elválnak, vi
heti magával.

Tű: -Hogyan Ismerkednek a fiatalok?
C.N.: -  Általában az iskolában és a 

munkahelyen. Faluhelyen azonban még 
mindig nagy beleszólása van a szülők
nek. Iu a rokonok is házasodhatnak. Én 
például a nagybátyám lányát elvehet
nem feleségül.

T ű : -  Iskolába járhatnak  a nők?
C.N.: — Algéria francia gyarmat volt. 

Ezalatt az időszak alatt nem járhattak 
iskolába és fiatalon ( 18-20 évesen) férj
hez mentek a lányok. A felszabadulás 
után azonban már dolgozhattak és isko- 
tába is jártak. Ez függ a földrajzi hely-

ALGÉRIA
tői is. A tengerparti nagyvárosokra je l 
lemző, a sivatag felé egyre kevésbe en- 
gedig meg a nőknek a tanulást és a 
munkába járást.

T ő : -  Ha m ár itt tartunk, mondj 
pár szót az iskola re ndszerről.

C.N.: -  Az általános iskola 6 éves, 
Elsőben és másodikban arabul, harma
diktól franciául tanulnak a koedukált 
iskolákban. A francia rendszer szerint 4 
éves a középiskola. Ezután a gimnázi
um 3 évig tart és érettségivel zárul. Itt 
kezdenek 3. nyelvet tanulni, ami általá
ban angol, de lehet német és olasz is. 
Ez egy nagyon nehéz vizsga, de akinek 
sikerül, az automatikusan bejut a felső- 
oktatásba. Annyi érettségit adnak meg, 
ahány hely van az egyetemen és a főis
kolán. Ha jobban sikerült a vizsga, ak
kor az egyetem francia karára iratkoz
hat be. ha kevésbé jól, akkor az arab 
karra. Ha valaki nem csinálta meg az 
érettségit, felvételi utján is bekerülhet.

Tű: -  Vannak kiildükli diákok Al
gériában? Milyen lehetőség van szá
motokra, hogy más országban já r ja 
tok iskolába?

C.N.: -  Algírben kubai és más afrikai 
országból vannak hallgatók. Számunk
ra pedig még a szocialista rendszer ide
jén volt meg az a lehetőség, hogy más, 
szintén szocialista országban tanuljunk 
tovább. így én a 6 év általános és a 4 év 
középiskola után jöttem Magyarország
ra az állam költségén. Ma már önkölt
séges és jordán, Szíriái és jemeni fiata
lok jönnek inkább. De nemcsak a volt 
szocialista országokba, mert ha nem
zetközi jogot akarsz tanulni, akkor az 
USA-ba is mehetsz. Engedélyt kapsz 
rá. csak neked kell fizetni.

Tű : -  Említetted, hogy „a .szocialis
ta rendszer idején"... Most mi a hely
zet?

C.N.: -  1988-ban rendszerváltás volt 
Algériában. A választásokon az iszla- 
mista párt szerzett többséget. Lemon
datták az elnököl és átvették a hatal
mat. Vallási törvényeket vezettek be; a 
kormányok egymást váltogatják, zavar
gások és politikai krízis van. A turiz
must is teljesen elsorvasztották, pokol- 
géppen fenyegetik az idegeneket!

T ű : -  Minden algír ennyire idegen
kedik a külföldiektől? Ez a mentali
tásukból fakad?

C.N.: -  Nem, nem. Régen élénk volt 
a turizmus. Szívesen látogatták a tim- 
gadi és tipazai római romokat az olasz, 
belga, francia, svájci utazók. Mi na
gyon vedégszerető nép vagyunk, nem 
bántottuk a külföldieket. Az igaz, hogy 
heves a vérmérsékletünk, könnyen düh
be gurulunk, hangosan és sokat beszé
lünk.

Tű : -  M ire hatott még ki az iszla- 
mista párt hatalomátvétele?

C.N.: -  A lányokon nem lehet mini
szoknyát látni, a fiatalok nem csókolják 
meg egymást az utcán. Szigorodott a 
vallási élet. így ritkább az alkoholfo
gyasztás, a városokban például sok he
lyen megszüntették az árusítását. Nin
csenek rock vagy egyéb koncertek sem.

Tű: -  T érjü nk át a vallási életre, a 
szokásokra és az ünnepekre.

C.N.: -  Három ünnepünket érdemes 
elmondani az olvasóknak. Ramadam- 
kor van a Kis Aid nevezetű. Ez hasonlít 
a magyar húsvéhoz. mert ilyenkor mi is 
eljárunk a rokonsághoz. A böjtölés 
után, amit általában (99% ) betartanak 
az emberek, nagy ünneplés van. Tejjel 
és datolyával kezdjük, a végén pedig 
mézeskalácsszerű. diós. mandulás, mé
zes, datolyás süteményt eszünk. Két 
hónappal később a Nagy Aid követke
zik. amikor Ábrahám emlékére birkát 
vágunk. Az első nap csak a fejét és a 
belsőségeket, később a húsát is meg
esszük, nem szűk családi körben, ha
nem vendégeket hívunk. Ennek a bir
kavágásnak meghatározott ideje van, 
mert a 7-től 8-ig tartó reggeli mise után
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történik. Ilyenkor esszük a kuszkuszt 
is. A vallás ajánlja, hogy ilyenkor a 
szegények számára vegyen birkát aki
nek van rá pénze, vagy a sajátjának egy 
részét adja oda másnak.

A harmadik ünnep a Próféta szüle
tésnapja. Ilyenkor nem nagyon járunk 
templomba, az egyetlen esti misére 
sem kötelező elmenni.

Tű ; -  Beszélté! m ár néhány ételről. 
Mik az étkezési szokások?

C.N.: -  Reggelire -  a francia hatás 
miatt -  tejeskávéi, lekvároskenyeret és 
croissant eszünk. Pontosan délben van 
az ebéd. délután fél három körül egy 
kis süti tejjel és 6-S óra körül vacsora. 
A kávét törökösen isszuk a tengerpar
ton van csak esszpresszó. A sivatagiak 
szokása pedig, hogy naponta ötször te
áznak, keveset isznak, de annál tömé
nyebbet. Édesen és citrom nélkül. He
lyette már főzéskor beletesznek egy 
zöld színű mentolos növényt.

T ű : -  Csak érdekességképpen kér
dezem meg, hogy iinneplitek-e a név
napokat?

C.N.: -  Nem, azt nem, de Anyáknap- 
ját és a Nőnapot igen.

Tű : -  Az öltözködésről kérdeznék 
még. Melyek a jellegzetes ruhadara
bok? M ennyire különül el a tenger
parti és a sivatagiak viseleté?

C.N.: -  Nemcsak a területtől függ ez, 
hanem a rendszerváltástól is. Régebben

a fiatal lányok eurőpaias ruhát hordtak 
és inkább az öregek hordták a csadort. 
Ma azonban az ¡sziámiiullám miatt a 
diákok is csadort viselnek. Az ünnepe
ken. imakor mindenki a hagyományos 
ruhákat veszi fel. Ez a esador egy 
hosszú lepelszeríi ruha. aminek a fej és 
a karok takarása lenne a célja. A színe 
már valóban a tájnak megfelelően vál
tozik. Keleten fekete az eredetileg le 
ltár színű, a berbereknél pedig kék. 
Alatta eurőpaias cipőt hordanak, vala
mint a sivatagban bőrpapucsot. Délen a 
íuaregek úgymond rendes ruhát hasz
nálnak, az arcuk szabadon van és a fér
fiak fején van kendő.

Tű: -  Végezetül a városok és a si
vatag „építményeiről'’ beszélj. Mi a 
jellemző rájuk?

C.N.: -  A sivatag alacsony építmé
nyei, sátrai a partvidéki városok hatal
mas házai mellett méginkább eltörpül
nek. A városok két részre oszthatók. 
Van egy eurőpaias és a középkori rész. 
Algírnál ezt Kaszbanak nevezik. Itt kis 
utcák és régi házak találhatók. Ezeket 
csodálatos csempék borítják, kicsik az 
ablakok, és az udvarban kutak állnak. 
Műemlékként szeretnék őket megőriz
ni. A kikötővárosok házai fehérek, és 
világoskékek az ablakok palettái. Szál
lodák, irodaházak, autóutak, parkok és 
panellakások, mint Európában.

Jazimíczky Éva

Kuszkusz
Hozzávalók 4 személyre:
25 dkg kuszkusz 
2 fej vöröshagyma, 
só, bors
2 evőkanál étolaj 
kb. 1 kg zöldség: 4 szál ré- 
pa, fehérretek, padlizsán, 
cukkini, csicseriborsó 
1 kg birka- vagy csirke-, 
vagy marhahús

Leves elkészítése:
A hagymát apróra vágjuk 
és az olajon üvegesre pirít
juk. Sót és borsot adunk 
hozzá, majd a húst. A húst 
rövid ideig sütjük, majd 
annyi vizet öntünk rá, hogy 
a húst ellepje. Az előtte 1 
nappal már beáztatott csi
cseriborsót hozzáadjuk. Ha 
a hús már félig megfőtt, a 
többi zöldséget is beletesz- 
szük a levesbe, és vízzel 
felöntjük, majd készre főz
zük. A húst egy tányérra ki
szedjük.
„Tészta" elkészítése: A 
kuszkuszhoz annyi vizet 
öntünk, hogy éppen ellepje 
és 10 percig pihenni hagy
juk. Közben a kuszkuszfő- 
zőben vizet forralunk. A 
„tésztát" belerakjuk a kusz- 
kuszföző felső részébe és 
gőz fölött puhítjuk. A „tész
tát” tepsiben szétterítjük és 
egy evőkanál vajjal össze
keverjük.
Tálalás: A kuszkusztésztát 
tányérokba tesszük és any- 
nyi levest szedünk rá, hogy 
ellepje. Mellé Harisszát 
(erőspaprika krém) és főtt 
húst tálalunk.
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MÁSSÁGRÓL MÁSKÉPPEN
Kevés olyan fogalom létezik, ami annyira ellentmon

dással teli. mint ez az egyre inkább közismert „másság" 
kifejezés. Ez egy olyan szó, amivel szinte bármit lehet 
kezdeni, tetszés szerint mögé lehet bújtatni eszméket, 
gondolatokat, hiszen a „más” relatív szó. Abban relatív, 
hogy a szó értéke, kifejezési milyensége minden érték- 
rendszernél. normarendszernél mást és mást jelent. Tehát 
a szó használata mindig egy bizonyos típusú M É R C É 
V EL . egy bizonyos szemszögből történik. Ezt ina, a 
M Á SSÁ G -K U L TU SZ  felvirágzásának idején mindig 
„elfelejtik" hozzátenni. Hiszen m ién van az. hogy a más
ságot hirdetők nem „tolerálják” a mássát nem kedvelők 
mássálát? Ezek szerint a máságok között van egy kivá
lasztott, egy megkülönböztetett másság, ami más. mint a 
többi másság. De mitől más?! M i alapján? Ki választja ki 
ezeket és miért?

N ézzük, hogy m elyek  is ezek  a K IV Á L A S Z 
T O T T , M E G K Ü L Ö N B Ö Z T E T E T T . E L S R E N D Ű  
M Á S S Á G O K :

1. bizonyos etnikai és vallási K ISE B B SÉ G E K , ID E
GEN KU LTÚ RÁ K

2. D E ST R U K T ÍV . D EV IÁ N S M Á SSÁ G : homoszexu
álisok, transzverziták, kábítószeresek, szektások, fem i
nisták stb.

Csak ezek után jöhetnek szóba a többi másságok. Azt 
mondják manapság, hogy értsük meg az ő másságukat 
(mármint a kiemelt másságokét), mert Ők is emberek, 
csak mások. Ez igaz is. de érvényes ez például az általuk 
igen gyűlölt szkinhedek vagy a szélsőjobboldali csopor
tok másságára?! két már nem kell „tolerálni"? Hol van 
most a nagy megértés? Egyáltalán mi az alapja ennek a 
megkülönböztetésnek?

A következő probléma az, hogy hiába pozitív dolog a 
másik és a „mások" világát elfogadni, ha ezt túlságosan 
kihangsúlyozzák, ha szajkózzák nap mint nap. akkor 
könnyen előfordulhat, hogy az egész ideológiai hadjárat 
a visszájára fordul: a destruktív és deviáns másságok 
akarva-akaratlanul beékelődnek a gondolkodásunkba, a 
saját értékrendszerünkbe, sőt talán még meg is változtat
hatják azt. Gondoljunk elsősorban a gyerekekre, akik 
még fejlődésben, kialakulófélben vannak, akik még nem 
tudják eldönteni, hogy mi a jó  és mi a rossz. Éppen ezért 
nem tudnak védekezni a destruktív ideológiák ellen, va- 
gyiks különösen befolyásolhatóak. Nem is beszélve a til
tott, deviáns viselkedésre való halamukról. nagyon szo
morú, hogy a másság-hadjárat hívói élnek is ezzel a „le
hetőséggel". A rendszerváltozással kellek életre a másság

iránti toleranciára nevelés csírái. Azonban akadály nélkül 
és intézményesen (!) 1994-től kezdődtek el az iskolában 
tanuló gyerekek „informálása" á „más” szellemiségét 
propagáló versenyek, pályázatok, tantárgyak^), homo
szexuális plakátok stb. formájában. Képzeljük el például 
azokat a gyerekeket, akik gátlásosabbak, kevésbé talprae
settek. s emiatt nem ju t ki nekik a jóból (pl. szerelem
ből.). Hova fognak fordulni ezesetben. mibe kapaszkod
hatnak? Nem hiszen, hogy a hagyományos értékrend 
szellemi erejében, mert az „nem divat", az „kiüresedett” 
és „nem izgalmas”. Ekkor léphet be tudat alatt a destruk
tív másság „segítő normarendszere": a homoszexuálisok, 
szektások, kábítószeresek stb. IZG A LM A S mássága. Ha 
sikerül a gyermeket becsábítani, akkor már nagyon nehéz 
lesz neki kimásznia belőle, hiszen ez élteti őt.

De ez csak az egyik veszélye ennek az ideológiának, 
ugyanis arról sem szabad megfeledkezni, hogy ebben a 
nagy másság-mániában az ember egészséges identitás-tu
data könnyen megzavarodhat. Az ember más nem mert 
önmaga lenni, szégyenli, ha „csak” a SA JÁ T  kultúrájá
ban él és irigyli az „izgalmas” , „egzotikus", a M Á S kul
túrában élő embereket. Ugyanis a másság divatja nem to
lerálja a SA JÁ T  M Á SSÁ G U N K A T: a Kelet Nyugatra 
jö n , a Nyugat pedig Keletre. Egyik sem értékeli igazából 
ÖNM AGÁT. Amíg ma már a japánok is Coca-Colát isz
nak és hamburgert esznek, addig az európaiak jógáznak, 
„csakráznak”, kung-fuznak és relaxálnak. Mindenki a 
másikat tartja izgalmasnak, a sajátját pedig unalmasnak, 
kiüresedettnek.

Sa jn os erre az ipari világ nagyon ráérzett. A m ás
ság egzotikum át, varázsát felhasználó ü zletek , c é 
gek, sőt intézm ények gom ba módra szaporodtak és 
szaporodnak ma is. Nagyon nehéz ma már olyan  he
lyeket találni, ahol a sa já t kultúránkhoz ju thatunk. 
Erre jó  példa az egyik legelem ibb, legalapvetőbb 
cé lt, az étkezést szolgáló  helyek IN T E R N A C IO N A 
L IZ M U SA , am elyen belül „nagyítóval" kell keresni 
a sa já t, magyar étterm et. Tehát a helyzet abszurd: 
egy ország ételku ltú rája lassan kiszorul az egym ás
sal vetélkedő külföldi cég ek  csatá jában  a S A JÁ T  (?) 
országában. V égülis nagy a választék: pizzák, ham
burgerek. keleti egzotikum ok és ínyencségek . De 
mit csin áljon  az az em ber, aki éhesen sétálva esetleg  
pörköltet, gulyáslevest, vagy más m agyar „egzotiku
m ot” szeretne enni m egfizethető áron? V alószínű leg  
kénytelen lesz a külföldi konyhák között választani. 
Ez több, mint elgondolkoztató.
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Érdekes, hogy ilyenkor nem emelik föl a szavukat a 
másság-hívók. Lehet, hogy a magyarság mássága nem 
tartozik a -  valami alapján -  kiemelt másságokhoz. Fél
reértés ne essék, nem a -  valami alapján — kiemelt más
sággal van baj, hanem az A RÁ N YO KK A L. Pontosabban 
az aránytalansággal. Megpróbálom ezt érzékeltetni: hu cn 
elmegyek vendégségbe, akkor igyekszem tiszteletben tar
tani a házigazda szokásait, érték-, és normarendszerét 
("M Á SSÁ G Á T ”) és soha sem erőszakolnám rá az én 
szokásaimat, bizonyos fokig alkalmazkodom hozzá, hi
szen én vagyok a vendég, ő  a házigazda. Ha pedig na
gyon nem tetszik az ő világa, akkor ezt elfogadom és e l
megyek. Ez az arány borult ma föl Magyarországon, de 
tulajdonképpen szinte az egész világon. Az igaz, hogy a 
vendégnek meg kell adni szinte minden jogot, de az ne 
akarjon házigazda lenni. Márpedig a M Á SSÁ G  ma házi
gazda. A propagandisztikus ereje -  hasonlóan az elfogult 
okkultisták és UFÓ-hívők kesergéseihez -  főleg abban 
rejlik, hogy úgy állítja be a helyzetét, mint a meg nem ér
tett. szerencsétlen réteget, amelyei lebecsülnek, elnyom
nak és bántanak. Mindez pedig könnyeket és féltő megér
tést csal ki a kor sztereotípiáiban élő, naivan tudatlan em 
berek lelkében.

Az identitászavar m ásik form ája a norm ális és a 
hagyom ányos értékrend tudatos és nem tudatos m eg
k érd ő jelezéséb ő l fakad. A m ikor már odáig ju t egy 
társadalom , hogy a csa lád , a nem zet, a férfi-nő pár- 
kapcsolatok (tehát a legelem ibb  értékek) szükséges
sége kérdés lehet, akkor ez olyan ördögi kataklizm át 
hordoz m agában, am elyben m egszűnnek a határok, u 
m inták, a különbségek, a stabil értékrendszerek, a 
term észetes lépcsőfokok, a szellem i kapaszkodók. A 
fiú lány lesz, a lány m eg fiú. a fent lent lesz, a lent 
pedig fen t. éppen ezért sem m inek nem lesz értéke és 
értelm e. Ha pedig valóban ilyen  szélsőségessé válik 
a helyzet, akkor jö n  a legrosszabb, am itől Jó z s e f  A t
tila a halálnál is jo b b an  fé lt (lásd: „B ukj föl az á r
b ó l"  cím ű verse), ami elől a „V égtelen történet” c í
mű film ben m indenné! jobban  rettegtek. A „ S E M 
M I" még a negatív értékrendnél is rosszabb. A kinél 
hiányzik egy alapvető, egészséges értékrendszer, an
nak az „ é le te "  csupán vergődés az érvényesülni tudó 
eszm ék és téveszm ék között. A z ilyen em ber gya
korlatilag  nem is létezik . Az egy lélegző, táplálkozó, 
ösztöneit k ielégítő , vegetáló  lény. aki a gondolkodás 
és az önállóság külső je g y e it  használva elhiszi ma
gáról, hogy saját vélem ényt tud alkotni, nem fo g la l
kozva a kor sztereotíp iáinak kifinom ult béklyóival. 
Ha a destruktív , deviáns ideológiai elem ek valóban 
fe lo ld ják  az egészséges gondolkodáshoz feltétlenül 
szükséges elem i értékrendszert, s ezáltal egy sem m i
re sem  használható, furcsa m asszát kapunk, akkor

lúd majd igazából talajt fogni ez a korcs másság- kultusz. 
Ez különösen u gyermekeknél veszélyes.

Vigyázzunk tehát az identitásunkra és u több évezred 
tapasztalataiból K IFO R R O TT É R T ÉK R E N D SZ E 
R Ü N K R E! Nem baj az, sőt dicséretes, ha valaki keresi az 
újat, a „mást”, hiszen az újabb tapasztalatok, ismeretek 
megismeréséhez feltétlenül szükséges az ismeretlen, já 
ratlan utak felfedezése és feltörése. De emellett sosem 
szabad megfeledkezni azokról az erkölcsi alapértékekről, 
amelyek a hétköznapokban észrevétlenül a lelki táplálé
kot nyújtják, amelyek SZ ILÁ R D  V Á ZA T biztosítanak az 
egyébként „képlékeny", céltalan szellemi létünknek.

Sajnos a másság-kultusz akarva-akarütlűnul ezt a szi
lárd vázat roncsolja, mint a rozsda a vasat. Ezek a „rozs
dák" elsősorban a destruktív másságok, amelyek vissza
élnek sok ember bizonytalanságával, érzelmi labilitásával 
és a ki nem élt. tiltott deviáns vágyaival.

De egyáltalán miért van ma szükségünk a másság „to
lerálásának” ideológiájára akkor, am ikor olyan veszé
lyek fenyegetnek, olyan válságos helyzetek léteznek, 
mint például a túlnépesedés, a kémiai és elektrom os 
környezetszennyezés, a három őselem  (föld , víz, leve
gő) használhatatlansága, a radioaktív környezet, a kü
lönböző atombombák háborúra kész állapota, az elekt
romos agyhullám-manipuláció feltalálása és használa
ta i!) , a vírusok evolúciós fejlődése és elszaporodása, a 
génsebészei manipulációs és ki nem számítható termé
szetátalakító lehetőségei, a dogmák reneszánsza, a ha
gyományos értékrend „liberalizálása": a családok szét
hullása, az erkölcsi értékrendet felváltó haszonközpon- 
tű értékrend meghonosodása, a divat és az ipar interna- 
cionalizáló hatása, a tradíciók lerom bolása, az élettér 
elpusztítása, 02 érzelm ek fagyhalála, az élelm iszer ge
netikai manipulálása, élelem hiány stb.

Ehhez képest az Európai Unió az 1997-es évet a rasz- 
szizmus elleni évnek minősítette. Ehhez képest a min
dennapi figyelmeztetések túlnyomórészt arról az „aktuá
lis" problémáról szólnak vagy azt sugallják, hogy le
gyünk megértők, „toleránsak” a mássággal szemben. És 
hogy ezt el ne felejtsük, megteszik nekünk azt a szívessé
get, hogy a közélet összes területén emlékeztetnek arra. 
hogy „mindannyian mások vagyunk” (millecentenáriumi 
gála „méltó" befejező dala), „Te is más vagy. Te sem 
vagy más, tégy a gyűlölet e llen !" (a másság-hívők orszá
gos akcióinak jelszava), „mindenki másképp egyforma” 
(egy egyébként színvonalas játékelm életi tanulmány c í
me), „Az idegen szép" (egy országos, 1992-es kiállítás fő 
mottója), a T V - és rádióműsorok egyelőre csak a „Más
világ” (egy New-age szellemiségű rádióműsor a Petőfi 
adón), az „Arc-más” (T V I -  Repeta c . műsor egy része), 
az „Egy-m ás" ( T V I -  csak néhány hétig volt), de legin
kább a Szív T V  egyik popműsorának „M ás” cím e sugall-
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ja , hogy minden jó , ami nem a mienk, ami különbözik a 
mi világunktól. Ezek után nem meglepő, hogy a homo
szexuálisok lapjának cím e: „M ások". De lehetne sorolni 
még számtalan olyan műsart, amelynek noha a című nem 
tartalmazza ezt a különös kulcsszót, de a tartalma annál 
inkább hirdeti a másság csodálatos és szabad(os) világát. 
A budapesti metrók világában sem ritka a másság tolerá
lását követelő, „amirasszista" gondolatok vizuális meg
nyilvánulása. Eleinte „csak” matricák formájában, most 
pedig már a metróállomásokon beszerelt videokivetítőn 
is teret adnak ennek a -  finoman szólva-ellentm ondásos 
ideológiának. És még nem is szóltunk azokról az egész 
ország területén reklámozott gigantposzterekrőf, amelye
ken három különböző rasszot képviselő arc hívja föl az 
emberek figyelm ét a másság iránii toleranciára. Még a 
sport világába sem menekülhetünk a másság-kultusz elő!. 
Egyre gyakoribbak a rasszizmus-ellenes felhívások, m i
közben ezeknél jóval komolyabb problémák emésztik a 
sport belső világát. Szinte már nincs is olyan terület, aho
vá ne fúrta volna be magát ez az ideológiai vírus, éppen 
ezért lassan már észre sem vesszük, tudat alatt hat.

Nem arról van szó, hogy ne tiszteljük a -  valami alap
ján  kiemelt -  másságot, hanem arról, hogy súlyosságát és 
aktualitását tekintve nem hasonlítható össze a fentebb 
említett világméretű és valóban komoly problémákkal. A 
lényeg tehát az, hogy ma olyan súlyos ARÁ N YTA LA N 
SÁG van a világ problémakezelésében, amely ma még 
beláthatatlan tragikus következményekkel járhat.

Erre sajnos nagyon jó  példa a mai magyar helyzet: mi
közben a másság-féle problémákat hallatják és láttatják 
mindenhol, addig fokozatosan leépülnek a több évszáza
dos, évezredes kulturális értékek, sőt lassan már a létele
mek is. Érthetetlen, hogy a rendszerváltozással együtt 
egyszeresük az idegenekkel és a kisebbségekkel mindig 
is türelmes és befogadó magyar nemzetre elkezdték ra
gasztani a kor legdurvább és legsúlyosabb következmé
nyekkel já ró  je lzőit. cím kéit! Pedig Európában nincs még 
egy olyan nemzet, amely történelme során ennyire „tole
ráns" lett volna a hozzá menekülő és ott letelepedő idege
nekkel és kisebbségekkel. A  magyar nép rendkívül nagy 
barátsággal, együttműködési készséggel fogadta a hazá
jába bevándorló idegen népeket. Erről a Lényről mindig 
„megfeledkeznek” beszélni a másság-hívők, mert ez va
lahogy nem illik bele az ő képükbe, hiszen az könnyen 
lehet, hogy ez a történelmi tény megkérdőjelezné az ő 
működésüket. Történelmünk során még nem fordult elő, 
hogy a másságuk miatt komolyabb probléma adódott vol
na a hazánk területén élő idegen népekkel vagy más val
lásiakkal. Ha mégis előfordulnak olyan esetek, amikor 
más népcsoportba tartozókkal szemben lép fel egy-egy 
kisközösség, az nem a másságot, hanem a törvénytelen
séget, erkölcstelenséget veti el. Az, hogy azok más faj

hoz vagy más valláshoz tartoznak, tíz a véletlen műve. A 
II. világháború végén elhurcolt zsidóság sem a magyar 
nemzet bűne, legfeljebb a német nyomás által „kipré
selt", fasizálódott réteg keze volt benne. A háború utáni 
Magyarországon a másság tolerálása még kérdésként 
sem vetődhet fel a hazánkban élő népcsoportokkal, más 
vallásiakkal kapcsolatban. Ha volt valami hátrányos 
megkülönböztetés, az éppen a győztes hatalmak részéről 
történi, a „kollektív bűnösség" és a vesztes országok mél
tó megtorlásának ideológiájára építve. A rend
szerváltozás után sem változott a kisbbségekkel való po
zitív viszony. Ha valami ezt a békés együttélést veszé
lyezteti, az nem más, mint maga a másság-kultusz. Eddig 
nem is foglalkoztak az emberek azzal, hogy a másik mi
lyen vallási!, milyen fajú. Most pedig ezekre a különbsé
gekre hívják föl a figyelmet, és ezt éppen a „másság-fél
tők" teszik az „idegen szép" típusú szólamokkal. Éppen 
ezekkel a túlzott kihangsúlyozásokkaí, szinte már fe l
sőbbrendűséggel érik el azt a hatást, amely ellen küzde
nek. Hizsen ez a csömör még az egyébként teljesen békés 
szándékú és naiv emberekből is kiválthatja a másság 
iránti ellenszenvet. Tehát ma mintapéldáját láthatjuk an
nak. hogy lehet egy nem létező problémát mesterséges 
úton kiváltani. Ezt sokan találóan BU M ERÁ N G -H A 
TÁ SN A K nevezik.

Az több, mint érdekes, hogy ez a kioktató másság
mánia éppen abból a N Y U G A TI V IL Á G B Ó L  árad, 
amely ma az internacionalista, globalista iparával, rek- 
lámaival és a változó divatjainak összes ágával a ma 
élő nemzetek, népek kultúrájába, vagyis a „másságá
ba" hatol, sőt egyre inkább átalakítja azt, egyszóval 
U N IFO RM IZÁ L. M a már szinte kinevetik azt, aki a 
saját nemzetének népviseletébe öltözik, aki a saját ha
zájának néptáncáL tanulja, s nem a „disco”-ba já r , aki 
a saját nyelvén énekelve (az angol nyelvterületet leszá
mítva) szeretne elism ertséget szerezni a világ zenera
jongóitól, aki nem egy jó  angolosan hangzó nevei ad 
az együttesének, egyszóval azt, aki nem kapcsolódik -  
a saját nemzetének fennmaradt kultúráját feladva -  a 
nemzetközi divatok által követelt trendekhez. Akár
hogy is nézzük, a helyzet valójában az, hogy a másság- 
kultusz terjesztői nem tisztelik a helyi, nemzeti mássá
gokat. Óvatosabban kellen annak a nyugati „kultúrá
nak" nyilatkoznia, amely több. nagy múlttal és gazda
gabb kultúrával rendelkező afrikai és amerikai c iv ili
zációnak Finoman szólva „nem tisztelte a m ásságát".

Elnézést kérek, ha valakit felingereltem volna a másság 
szentségének megkérdőjelezésével, de azt arra kérem, 
értse meg. hogy erről M Á SK ÉPP gondolkodom, hiszen 
„mindannyian mások vagyunk”.

F.R.P.
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• Néhány gondolat egy „túlérett” civilizációról:

A  KÖZÉPKOR ALKONYA
írta: Johan Huizinga

Megjelent: Európa Könyvkiadó Bp., 1996.

A KÖZÉPKOR ALKONYA a történetírás ama remekei
nek .«sorába tartozik, melyek nemcsak a múlt kutatóit örven
deztették meg szűkebb-tágabb kutatási témájuk gyökeresen 
új értelmezésével, de eredményesen formálták saját koruk -  
Huizinga esetében a húszas-harmincas évek -  történeti gon
dolkodását is.

A mű nyomot hagyott mind a szakmai körökben, mind a 
szélesebb közönség berkeiben. 1919-es hollandiai megjele
nése után hamarosan átlépte az országhatárokat. 1923-ban 
német, 1924-ben angol fordítás készült belőle: 1932-ben 
franciául látott napvilágot. 1938-ban pedig megszületett a 
rég várt magyar változat is. Szerb Antal tollából. Az eladdig 
ismeretlen holland történész olyan átütő sikerrel írta. véste 
bele kora történelmi tudatába egy hajdani világ képét, hog\ 
az jogosnak tetsző gyanúkat váltott ki már számos kortárs
ból is. Még inkább az utókorból, mely kissé értetlenül, vagy 
legalábbis csodálkozva pillant vissza e népsz.erűségre. Hisz 
annyi példa bizonyítja: az effajta történelmi freskók nagy 
hatásának legtöbbször az a titka, hogy saját koruk igényeit, 
vágyait, nosztalgiáit álmodják egy letűnt kor díszletei közé. 
„Csillaguk” együtt tűnik fel, együtt alszik ki a közgondolko
dás múlékony „kedélyállapotainak" változásával.

Elmúlt azonban a századforduló vagy a kései húszas évek 
dekadenciahangulata, elmúlt a harmincas évek dermedt vál
ságérzete is. s az újabb generációk mindig új értékekre lel
tek Huizinga művében; olvasottsága tobábbra sem csökken. 
A folyton ismétlődő holland, angol, német kiadásokat 1974- 
ben követte a francia újranyomás, melyet Huizinga művét 
az Annales-kör ismert képviselője. Jucques Le G off ajánlott 
az olvasónak, lelkes szavakkal.

A könyv magyarul .A  középkor alkonya" címen vált is
mertté, Az eredeti holland cím (Hcrsftij dér tniddeleeuvven) 
„A középkor ősze". Bizonyára nem véletlen, hogy az „ősz" 
angolul is. franciául is „hanyatlás" lett annak idején (wa- 
ning, déclin): a húszas-harmincas évek történelmi tudata a 
kor hangulata szerint értelmezte Huizinga alkotását. A ma
gyar cím -  miként a francia is -  Spengler pesszimista kul- 
túrfdozófiai művére emlékeztet. Az ősz képe megjelenítő 
erővel idézi fel a középkori kultúra fejlődésének azt a kor
szakát, amelyben a „civilizáció túlérett formái" utolsó, talán 
leggazdagabb termésüket hozzák. Ekkor kerülnek felszínre 
e kultúra alapvető ellentmondásai is; a kor pazar színpompá
ja  még együtt mutatja az elért eredményeket, de érezteti, 
hogy széthullásuk, pusztulásuk már csak rövid idő kérdése.

„A történetírási mindig sónkul jobban foglalkoztatja a 
kezdeteknek a kérdése, mint a hanyatlásé és a bukásé. Bár
milyen korszakról van is szó. azt szoktuk vizsgálni, hogy 
mit ígér a következő korszaknak. Hérodotosz óta, sőt már 
régebbtől fogva, a családok, a nemzetek, a királyságok, a

társadalmi formák és a/ eszmék eredete foglalkoztatja a leg
inkább a/ emberi szellemet A középkori történelemben pél
dául oly szorgosan kerestük a modern kultúra gyökereit, 
hogy már-már úgy látszik: a középkor alig több. mint a re
neszánszelőjátéka.

Pedig a történetemben, miként a természetben is, egyenlő 
súlya van születésnek és halálnak. A civilizáció túlérett for
máinak látványa legalább annyi felismerést kínál, mint a 
friss formák növekedése. És néha rá kell ébrednünk, hogy 
egy kor. amelyben eddig főként az új eszmék születését ke
restük. valójában az clfakulás és hervadás időszaka.

Az olvasó kezében levő könyv a X IV . és X V . század 
történelmét tárgyalja, s tezáró korszaknak, a középkor vé
gének tekinti e századokat, E  felfogás akkor alakult ki a 
szerzőben, amikor megkísérelte mélyebben megérteni a 
Van Eyck testvéreknek és kortársaiknak a művészetét, 
vagyis igyekezett a kor életének teljes összefüggésében 
látni alkotásaikat, s ily módon kibogozni azok jelentését. 
Eközben bebizonyosodott számára, hogy a korszak civili
zációjának különböző megnyilvánulásaira sokkal je llem 
zőbb az, ami a múlthoz köti őket. mint a jövő bennük rej
lő csírája. Akkor sikerül a legjobban felbecsülnünk a mű
vészek jelentőségét, de a teológusokét, a költőkét, a kró
nikásokét, a fejedelmekét és államférfiakét is. ha nem az 
eljövendő kultúra hírnökeinek tekintjük őket. hanem a ré
gi ¡előzőinek és lezáróinak ”

Igazi kuliúrtörténészi feladat: átalakulásában megragadni 
egy civilizáció szerkezetét, formaváltásainak logikáját vagy 
logikátlanságát. Ezzel azonban még nem jeleztük elég pon
tosan Huizinga művének tulajdonképpeni tárgyat, szemléle
tének eredetiségét. A legnagyobb, a mindmáig is hullámokat 
vető vitát az kavarta a Középkor alkonya körül, hogy olyan 
szellemi és művészeti csúcsteljesítményeket sorolt egy elha
ló. válságba jutó udvari civilizáció megnyilvánulásai közé. 
melyeket a század eleji tudomány az „előre mutató” rene
szánsz kultúra értékeiként tartott számon,

A reneszánsz ugyanis a X IX . századi liberális polgárság 
Öntudatának egyik legfőbb történelmi sarkköve volt: a pol
gár diadalmas színre lépése az európai kultúra porondján. E 
parádés nyitányt pedig csak gazdagítani volt szabad, kiegé
szíteni korábbi művészeti, szellemi vagy vallásos reneszán
szok sorával; megjelenését heroikus erőfeszítésnek, háttérbe 
szorulását tragikus bukásnak illett feltüntetni. Huizinga 
„szentségtörő kézzel" nyúlt a témához, amikor rámutatott, 
hogy a X IV -X V . századi korszakváltásnál nemcsak kelet
keztek, de pusztultak is értékek, amikor azt derítette ki vizs
gálatával. hogy a reneszánsz számos felfedezése régebbi, 
középkori eredetű. Igaz. ez az újszerűség mintha elhalvá
nyulna negyven-ötven év távlatából, ahonnan visszapillant-
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va Huizinga inkább egy széles körökben jelentkező irányzat 
részesének tűnik, mely a liberális polgári értékrendel támad
ta, s a reneszánsz „elvitatásával'' is gyengíteni próbálta an
nak történelmi alapjait.

Huizinga azonban az alapos történelmi elemzés jegyében 
azokkal száll vitába, akik az itáliai kultúra vizsgálatából le
szűrt reneszánszkép mechanikus átvételével próbálták meg
kerülni az eltérő környezetben születő kultúrák tényleges 
vizsgálatát. Nem elvitatni akarta a reneszánsz értékeit, ha
nem azok pontosabb, egyértelműbb meghatározására töreke
dett. (Nehéz is lenne reneszánszellenességgel gyanúsítani 
azt a történészt, akinek legtöbbet emlegetett és biográfiában 
is feldolgozott példaképei Erasmus és Grotius, valamint 
Burckhardt voltak...)

Növelhette a Huizinga iránti rokonszenvet személyes sor
sa és kiállása is. 1942-ben a fasiszták koncentrációs táborba 
zárták, de nem sikerült megtörniük: rabtársainak a spanyo
lok elleni felszabadító harcokról tartott előadást. Noha a tá
borból kiszabadította a nemezetközi tiltakozás, továbbra is 
otthonától távol, házi őrizetben tartották Huixingát, aki — 
akár Szerb Antal és Halász Gábor -  nem érte meg a második 
világháború végét.

Halász Gábor így írt a műről:
„ A helyi és feltétlen hiteles adatok tömkelegéből a mai. 

az örök európai lélek bontakozott ki. A mai ember is magára

ismerhetett a zárt világnézet lassú bomlásában, abban a ve
szedelmes erjedésben, mely a rothadás pompájával leplezi a 
pusztulást, A halálgondolat költözött ekkor értelmezése sze
rint a szívekbe, ezért volt az egészségtelen mohóság az élet
tel szemben, végső, ideges fellobbanása a lanyhuló erőknek. 
Az emberek már csak színes külsőségekben élték, ami vala
ha építő elem volt, a lovagsagot, az egyház bensőséges taní
tásait; játékra cserélték a szolgálatot, látványosságra a lélek 
csendes élményét. A megszokott keretekből kihullva, idegek 
és érzékek izgalmával keresték az újat a vallásban, gazda
ságban, életform ában; a földről elfordult tekintet egy
szerre fantasztikus víziókba tévedt, vagy ellenkezőleg, 
nagyon is realisztikus módon találta meg a kielégülést; 
az új hit egyfajta vallásos rajongás lett, szektárius téve
désekkel, vagy nyers hatásokat, az isteni szenvedést k i
élező, önkínző élmény, fásult szívek izgatószere... B i
zonytalan és megosztott volt a lélek és sors, míg az ú j
kor első' századával el nem jö tt  az líj határozottságok 
ideje. Keményen és rendíthetetlenül néztek farkas
szemet világnézetek és felekezetek, többé nem játékra, 
hanem ölesre készen. A középkor ragyogó ősze után tél 
borítotla el a földet, vasba öltözött a világ, létalapja 
lett a harc."

Arról is tanúskodik ez a vallomásszerű bemutatás, miként 
ismert önmagára, saját szorongató problémáira.

„Ne legyenek illúziói! Nem respektált 
munka, cserébe viszont nem is könnyű. ”

Hamarosan vége a tanévnek. A negyedévesek munkát keresnek, 
pályázatokat, hirdetéseket böngésznek majd. Lesz közöttük 
olyan, aki a gyermekvédelmet választja, nevelőpedagógusnak áll, 
vagy valamelyik intézet belső iskolájába megy tanítani. Elmúlt évi 
tapasztalataim alapján azt kell mondjam: nem vagyunk erre felké
szítve. Miután tavaly végeztem a Jugyun, én is ezt a terepet vá
lasztottam.Ha igazán ki akarod magad próbálni, ha nem félsz a 
felelősségtől, ha mersz kockáztatni, teljes személyiségeddel dol
gozni, ha lelkileg és érzelmileg elég stabil vagy, és ha tisztelni tu
dod a gyerekek jogát önmagukhoz -  akkor ez a pálya rád vár.

„A Zirzen Janka Gyermekotthon 
nevelőpedagőgusokat keres...” -  ez 
zel a hirdetéssel kezdődött nevlőta- 
nári „karrierem ”. A  Zirzenben álla
mi nyelésben élő, traumatizált, neu
rotikus lányok élnek, valmennyien 
tanulási- és magatartászavarokkal 
küszködnek. A z intézet saját belső 
iskolájába járnak , kis létszámú osz
tályokban tanulnak. Külső iskola 
nem tudná tolerálni a viselkedésü

ket, ők pedig képtelenek lennének 
megfelelni a követelményeknek. M i
vel félév óta délelőtt magyart is taní
tok az iskolában, ezt is saját tapasz
talataimból tudom.

Sztorizhatnék hatodikos leányról, 
aki a szekrény tetjeéről hallgatja a ta
nítást, ötödikes kisdiákról, aki meg
eszi a munkafüzetét dühében, ha 
rosszul oldotta meg a feladatot, vagy ar
ról, hogy milyen vállalkozás irodalmat 
vagy pl helyesírást tanítani olyan gyere
keknek, akik tanulási zavaraik miatt 
úgyszólván analfabéták, de nem teszem. 
Ilyen tapasztalatokra bárki olcsón szert 
tehet, ha elszerződik egy ilyen intéz
ménybe. Inkább magáról az állami ne
velésről, intézményeiről, néhány általá
nos kérdéséről szeretnék beszélni, a 
gyermekvédelmi munkáról -  hátha segít 
eldönteni, kedves olvasó, hogy megpró
bálkozol-e ezzel a feladattal.
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H a ig en , és  ezt B u d ap esten  te 
sz e d , kap hatsz  h ozzá ném i s e g ít
sé g e t a F ő v á ro s i P ed ag óg iai In 
té z e ttő l. I tt  m inden évb en  m eg
sz erv e z ik  a kezdő n v elők  ta n fo 
ly am át. E n n ek  m inden e lő ad ását 
m ás és más otthonban ta rt já k , 
hogy a kezdők valam ennyi in téz- 
m én y títu ssa l m eg ism erk ed jen ek . 
A z  e ls ő  út term észetesen  a fő v á 
ro si G Y IV I-b e  (G y erm ek - és  I f 
jú sá g v é d e lm i In té z e t) v eze te tt, 
ahol M o ln á r L á sz ló  igazgató  b e 
sz é lt a gy erm ek v éd ellem  jo g i  
h á tterérő l és  in tézm én y ren d sze
rérő i.

A  g y e rm e k v é d e lm e t á llam i 
fe la d a ttá  az  1 9 0 1 -e s  g y e rm e k - 
v é d e lm i tö rv én y  te tte , am i a s a 
já t  k o ráb an  h a lad ó  s z e lle m ű , 
eu ró p a i sz ín v o n a lú  tö rv én y  
v o lt . A z  ú j, á tfo g ó  g y e rm e k v é 
d elm i tö rv é n y  m o st van s z ü le 
tő b e n , ad dig  is  a h a tá ly o s  jo g 
s z a b á ly o k  h a tá ro z z á k  m eg a n a 
pi g y a k o r la to t.

A  g y erm ek v éd elem  alap vetően  
három  szin ten  m űködik:

1. A m egelőzés
A v e sz é ly e z te te ttség  fe lis m e 

réséb en , je lz é s é b e n , e se tleg  
m eg szü n te téséb en  szerep e  van a 
g y erm ek o rv o so k n ak , á b ö lc s ő 
d ei, óvodai g o n d o zókn ak , az is 
k o lák  p ed agógu sain ak  és a véd ő
nőn ek , aki eg y arán t k ö te les  az 
eg ész sé g ü g y i és a s z o c iá lis  té 
n yezők  elb írálásárav

A z isk o lá k , ahol e rre  mód van, 
fo g la s lk o z ta th a tn a k  g y erm ek v é
d elm i fe le lő s ö k e t. M a m ár van
nak o ly an  k ép zési fo m ák , am e 
ly ek  fe lk é s z íte n e k  erre  a m unká
ra  (p l: s o c iá lis  m u nkás, s z o c io - 
p ed ag ó g u s). A z ő szerepü k e ls ő 
sorban  s z ig n a liz á c ió s : je le z n iü k  
k e ll a fe lism e rt -problém át az i l 
le té k e se k  fe lé , am en n yiben  sa já t 
(ig en  szű k ö s) hatáskörü kben  
nem tu d ják  m eg o ld an i. S e g íts é 
g e t k érh etn ek  pl az ille té k e s  
g y ám h ató ság n ál, e zzel el is é r 

keztünk a gyermekvédelem második 
lé p cső jé h e z :

2. A hatóság
A zaz a gyám hatóság. A z ő dön

tésük alapján kerülhet sor a gyer
m ek családból való kiem elésére. 
K erülhet elé jü k  az ügy a gyerm ek
védelm istől, m aguktól a szülőktől, 
vagy pl durva esetekben a rendőr
ségi beavatkozást követően.

A k iem elt, id eg ig len es  hatá ly - 
lyal gon d ozásba vett gyerm ek a 
G Y IV I-b e  kerü l. E nnek  az id e ig 
len es k iem elésn ek  m axim um  6 0  
nap leh et az id ő tartam a,. H atal
m as sterssz  ez a gyerek n ek . M i
vel külön van a fiú -  a leány -  
és  az  óv od ásotth o n , így az e se t
leg  együtt b ekerü lő  testv érek et 
sz é tv á la sz tjá k , m inden, szám ára 
ism erő s d ologtó l e lszak ad  a g y e
rek. A hatvan nap akatt a G Y IV I 
szak értő i környezettanu lm ányt 
v ég ezn ek , m eg ism ereik  a h á tte 
ret, m e g ifg y e le ik  a g y erek et, 
szak v élem én y t k ész íten én k , ezt 
ja v a s la tu k k a l együ tt, v isszak ü l
dik a gyám hatóságnak , ahol d ön
tés születik a gyerek további sor
sáról.

A  hatvan nap alatt a szülői fe l
ügyeleti jog sértetlen  marad, k ivé
ve a durva eseteket, pl a fó liasá 
torban, palánták között tartott, sú
lyos életveszélynek kitett c secse 
mő esetében , vagy a szexuális j e l 
legű bűncselekm ényeknél, stb. 
Ilyenkor a szülőt fel is kell je le n 
teni.

H ogy m it is je le n t  a szü lő i f e l 
ü gy eleti jo g , arró l azért érd em es 
röviden m eg em lék ezn i. A  tö r
v én yes k é p v ise le t és a vagyo n 
k e z e lés  jo g a  tartozik  id e, v a la 
m int a gond ozás, n ev e lés k ö te 
lesség e .

A gyám hatóság tehát dönt a 
gyerm ek további sorsáról. E z le
het a család ba való visszahelyezés 
is , de lehet -  és sa jnos gyakran 
m uszáj -  az intézm ényes nevelés
be vétel. E z a harm adik lépcső:

3 . In tézm én y es g o n d o sko d ás a 
g y ám h ató ság  d ö n tése  sz e r in t .

Itt is többféle lehet a gyermek stá
tusza, Az egyszerűség és a megkü- 
lönböztethetőség érdekében ezeket 
külön kódokkal jelölik .

A/ ID: Ez a kód még az előző lép
csőhöz tartozik, az ideiglenes elhe
lyezettjelzése.

B/ IE : intézeti elhelyezést (gyer
mekotthon, nevelőotthon vagy neve
lőszülő). Olyan esetekben kerül a 
gyermek ebbe a gondozási formába, 
amikor otthon, a caládjában veszé
lyeztetett, de a veszélyeztetéséret a 
szülőt nem terheli felelősség (pl sú
lyos betegség, munkaképtelenség). 
Ilyenkor az elhelyezést maga a szü
lő is kérheti, és szülői felügyeleti 
jo g a  sértetlen marad. Szomorú 
kényszerm egoldás ez. A  vétlen szü
lő és a gyermek elszakítása komoly 
trauma mindkettejük számára, hi
szen ragaszkodnék egym áshoz, a 
problém a rajtuk kívül álló. Az 
EN SZ  gyerm eki jo g i dekrétuma 
szerint a gyermeknek jo g a  van a sa
já t  családjában felnőni, illetve a he
lyettesítő, védő befogadásra, ami a 
családot kell mintázza. A gyámha
tóság -  e dekrétum szellem eében -  
nálunk is igyekszik elkerülni, hogy 
ilyen lépésre kerüljön sor. Inkább 
rokonokat kutat, akik a krízis idején 
vállalják a gyermek nevelését. Ám 
ha nem talál, sajnos nincs más vá
lasztás, mint az intézeti elhelyezés.
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C/ IN: intézeti nevelt. Itt a szülő fe
lelős a veszélyeztető  helyzet k ia la
kulásáért (pL alkoholizm us, devi
ancia . agresszió ). Ilyenkor szülői 
felügyeleti jo g a i is szünetelnek. 
E zeket a jo g o k at más gyakorolja , 
a je len  rendszerben egyform ák. 
Erről a tanfolyam  során meg is 
győződhettünk, m ivel több helyre 
ellátogattunk. A  nagyobb betek in 
tés kedvéért ezek közül is k iem el
nék néhányat.

Jártunk hétközi óvodáben. Itt a 
k icsik  hét közben vannak, hét vé
gén a ház zárva, a szülő köteles a 
gyereket hazavini. Ezek a k icsik  
nem állam i gondozottak, pontosan 
az a cé l ennél a gondozási form á
nál, hogy e lk erü ljék , m egelőzzék 
az állam i nevelést. Ehhez nagyon 
fontos, hogy a szülőt együtt gon
dozzák, neveljék  a gyerm ekkel, 
a lkalm assá tegyék arra. hogy fö l
nevelje  gyerm ekét. Sok szülő ma
ga is állam i gondozott volt, lecsú
szott, a lé tfe lté te le ién  küzd. men
tális porblém áiva! nem tud m eg
birkózni. G yerm ekéhez viszont 
erős érzelm i szálak fűzik, és szü
lőként m ég kevés csalódás, fruszt
ráció  érte . Ha m egkapja a m egfe
lelő  seg ítség et, akkor nem fe lté tle 
nül kerül a gyerm ek állam i gondo
zásba. C saládgondozó, sz ich o ló - 
gus. sz o c iá lis  munkás dolgozik 
azon. hogy seg ítsen , a gyerekkel 
pedig jó l  képzett óvodapedagógu
sok . gyógy- és pszichopedagógu- 
sok  foglalkoznak.

V annak hetes isko lás otthonok 
is. ugyanezzel a rendszerrel, hét 
végén ezek  is bezárnak. Ezeknek 
az otthonoknak vagy saját belső 
iskolájuk van, vagy kijárnak a 
gyerekek a kerületi iskolákba.

M eglátogattuk a főváros legna
gyobb gyermekotthonát is, a Csepp
kő utcában. Itt 180 gyermek él. Az 
otthon széles korhatáros, 3-24 éves 
korig vannak iu gyerekek, koedukált, 
családias csoportokban. Ezek a cso
portok kis létszámúak, egy férfi és

egy női nevelő van mellettük, az 
egészséges szerepszocializáció vé
gett. Alkalmas testvérek együtt való 
elhelyezésére.

Jártunk a Kossuthban, ez neuro
tikus otthon, fiúknak. Itt hnagsú- 
lyozotian fontos a pszichológusi 
segítség , a tudatos, és a gyerm ek 
akdtív körzerm űködésével vég
hezvitt szem ély iségkorrekció . B e l
ső iskolás otthon.

Az utolsó kirándulás a Bányaiba 
vitt. A n tiszociális  lányok otthona. 
Kem élny hely. Ott jártunkkor az 
ötven-egynéhány leányból 17 tar
tózkodott benn, a többi szökésben 
volt,,.

A z intézet m ellett iskola is mű
ködik, ahol négy szakm át sa já tít
hatnak el a diákok (nem csak  az 
otthon lakói, külsősök is jö h etn ek , 
elsősorban más otthonokból): v i
rágkötészetet, fazekassátot, bőr
díszm űvességet és kéziszöveésze- 
tet oktatnak az oskolában, k e lle 
mes légkörben, elism erten magas 
színvonalon.

Csak az érdekesség kedvéért 
m esélnék az éület történetéről. 
1884-ben épült. Y bl M iklós tervei 
alapján, Fóti K ároly g ró f megre- 
neíésére, aki eleve gyerm ekvédel
mi cé lo k ra  szánta, ez vök az E lső  
M agyar G yerinekm enheiy nevű 
intézm ény, egy széles korhatáros, 
koedukált otthon, ahol a testvére
ket együtt helyezték el. Szakm át 
is lehetett tanulni az intézeten be
lül, itt volt az e lső  m agyar fe lső fo 
kú virágkertészeti iskola. A z e lső  
világháborúban tönkretették az 
épületet, katonakórház volt. A há
ború után a szalézi rend nyerte el 
pályázaton, újra gyerm ekvédelm i 
célokra: szavargő gyerekeket
gyűjtöttek  be. A bérlet le járta , az 
állam osítás és a rendek szétverése 
után pártiskola lett. E kkor tették 
tönkre az elvtársak a kitűnően mű
ködő légfűtéses rendszert, mivel 
(a  paranoia diszkrét bá ja) tartottak 
tőle, hogy a fűtés légaknáin ke
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resztül esetleg lehallgatják őket. Az
óta is cserépkályha van!!! 1953-ban 
az épületet visszaadták a gyermekvé- 
delmenek,- majd a hatvanas években 
lett antiszoc otthon, akkor támadt 
ugyanis valakinek az a remek ötlete, 
hogy az ilyen gyerekeket egy helyre 
kell gyűjteni. Fiúkat a Róbertbe, lá
nyokat a Bányaiba. ím e a magyar 
gyermekvédelem rövid keresztmet
szete egy épület sorsában.

Van még jópár otthon, csak felso
rolásszerűen említenék náhányat, 
aminek más a profilja, mint a részle
tesen leírt helyeké, hogy lehetőleg 
minél több típust bemutassak.

-  M onosbél, Bolyai, Gyöngyvirág, 
Szél utca: óvodás korú gyermekeket 
fogadnak, s nevelik, míg a sorsuk 
megoldódik.

-  Szilágyi: enhén antiszociális gye
rekek nevelése.

-  Bokréta: bűncselekményt elköve
tett fiatalok otthona.

-  Kaffka: továbbtanuló, dolgozó 
lányoknak ad helyei.

-  V illám , Szlávy: fogyatékos fiata
lok utógondozói.

A lista nem teljes, nem is ez volt a 
célom. A gyermekvédelem intéz
ményrendszerérői szerettem volna 
legalább vázlatosan tájékoztatni azo
kat, akik esetleg kacérkodnak a gon
dolattal, hogy a nevelőpedagógusi 
pályán próbálják kí magukat.

Ne legyenek illúziói. Nem egy res- 
pedtált munka, cserébe viszont nem 
is könnyű. Tökéletes jelenlét követel 
a szakmai felkészültség mellett a tel
je s  szmélyiség részvételét igényli a 
munkában, mivel a nevelő szocializá
ciós mintát is ad. sőt, hangsúlyozot
tan azt ad. ez az elsődleges feladat. A 
gyermek szempontjából a felnőttet az 
jellem zi leginkább, hogy hatalma van 
felette. Ezzel a hatalommal élni nagy 
felelősség. Tkintélyelvö módszerek
kel, nem szmélyre szabott, nem diffe
renciált módszerekkel élve nem lehet 
belső tartással rendelkező, autonóm 
személyiségű, önálló életre képes 
gyerekeket nevelni.
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Ami engem ihlet
A fenti szójáték hirdette városszerte, hogy május 8-án Gállá 
Mikiósés partnere, Bor László a Szegedi Ifjúsági Házban tart 
önálló estet.

Kiforratlan, érzelmileg instabil ne
velő nem tudja biztosítani a gyerekek 
számára feltétlenül szükséges érzelmi 
biztonságot. Ezek a gyerekek sok 
csalódás után vannak, kiszkítva a 
családjukból. Sok ember elvárásaihoz 
kell alkalmazkodniuk, sőt, esetleg 
homlokegyenest más normákkal ta
lálják szemben magukat a nevelőik
nél. Érzelmileg is kiszolgáltatottak. 
Mire kiépítik a kötődéseiket, meges
het, hogy az elfogadott, netán meg
szeretett személy elmegy máshozvá. 
Neki munkahely. Óvatosak is, kipró
bálnak minden új embert. Olykor na
gyon durván.

Aztán nem elég agyereket elfogad
ni. A családjukat is el kell, mert a 
gyerekhez minden érzelmi kötődése 
hozzátartozik. Vállalni kell hát a szü
lőt is. bármilyen, sőt, lehetőleg ren
dezni kell a családot, ha erre mód 
van. Mindig szem előtt kell tartani, 
hogy a gyereknek alapvetően a csa
ládban a helye. A nevelő ehhez segít
séget kérhet az intézményében dolgo
zó családgondozótól, szociális mun
kástól, pszichológustól...síb. akitől a 
leghatásosabb beavatkozást remélhe
ti, de a felelős mindig ő.

A legtöbb gyerek 9 -14  évesen ke
rül be a hálózatba. A  családi és szoci- 
okulturális háttér hatása nagyon nagy 
rá, kötődései erősek és régiek. Csak 
ezeket tiszteletben tartva, ezekkel 
együtt kezelve van esély rá, hogy 
megoldjuk a gyerek sorsát, mert az 
intézetben tartás nem lehet cél.

Egyre több a veszélyeztetett gye
rek, az iskolákban is érzehetőek a tár
sadalmi átalalkulás tünetei.

A gyermekvédelem dolga nem 
könnyű. Átfogó törvény nélkül, mini
mális pénzzel, emberhiánnyal küsz
ködve dolgozik, a feladata pedig egy
re több.

Sokan vannak, akik szeretik a kihí
vásokat. Ha szeretnél feltűnés mentesen 
de hasznosan megfelelni egy választott 
feladatnak, van számtalan lehetőséged. 
Akár a gyermekvédelem is.

Baranyai Mária

Gállá Miklós népszerű. Ezt bi
zonyítja a 400 forintos belépő
jegy ellenére is majdnem telt
ház. A produkció sikeres, hiszen 
a közönség fetreng a nevetés
től. (Jómagam azon szórakoz
tam a legjobban, ahogy a mel
lettem ülő hölgy nevetett. Még a 
poénok közti szünetekben is ki
kirobbant belőle a kacagás.) Az 
elhangzott viccek egy része 
ugyan ismerős lehetett azoknak, 
akik mát több Holló Színház 
vagy L’art pour Tart előadáson 
voltak, de többségük teljesen új 
volt. íme néhány ízelítőnek:

„Olvastam egy statisztikában, 
hogy Franciaországban háron- 
naponta belecsap valakibe a vil
lám. (Hatásszünet) Hogy unhat
ja már szegény!

Tű: -  Van-e különbség ab
szurd humor és másmilyen 
hunir közt, és ha igen, hogyan 
tudnád meghatározni?

Gállá Miklós: -  Van, de nehe
zen lehet elméletbe foglalni, 
mert én inkább a gyakorlat, 
semmint a teóriák híve vagyok, 
tehát stílusérzékemnél fogva, 
majdnem pontosan meg tudom 
ítélni, hogy mi való az én műfa
jomba, és mi nem./

Gállá áll a színpad elején, mi
közben bor László különböző 
(zöld, piros, kék stb.) kartonla- 
pokat cserélget a feje felett, és 
minden csere alkalmával meg- 
képri Gallát, hogy Ikguggotjon 
le, de ő csak áll rendületlenül, 
míg el nem fogy a türelme, és ki

nem jelenti, hogy „semmi szín 
alatt nem guggolok le”.

Tű: -  A L’art pour fa rt társu
lat bevallottan a Monty 
Python csoport hagyományai
ból nőtt ki. Mit gondolsz, elér
tétek az ő  színvonalukat?

G.M.: -  Belülről ezt lehetetlen 
megítélni, de az bizonyos, hogy 
termékenység, vagy mondjuk 
így, mennyiség szempontjából 
meg sem közelítjük őket./

Az előadás csőcspontja 
egyértelműen a szriptíz Gállá 
Miklós módra. Felszerelése 
egy pár zokni (a lábán) és két 
felfújt lufi (a kezében). Ez utób
biakat tartja maga előtt és mö
gött. miközben daliás testét a 
zene ritmusára mozgatja. (A 
mellettem ülő hölgyből még 
percek múlva is artikulálatlan 
hangok törnek elő, mialatt a 
könnyeit törölgeti.)

Tű: -  Minek tartod magad, 
színésznek, humoristának 
vagy esetleg zenésznek?

G.M.: -  Előadóművésznek, 
mert egy színészre szerepeket 
osztnak, míg én magam találom 
ki, hogy mit játszom. Egy szí
nész ráadásul sokkal sokolda
lúbb, én, szakbarbár módjára, 
csak abszurd vagyok./

A közönség a műsor végezté
vel sem tágít. Ütemes tapssal 
követeli a ráadást. És meg is 
kapja egy önként jelentkezőtől 
kölcsönkapott doboz cigaretta 
segítségével előadott szelle
messég formájában.
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Presszót nyissunk, 
vagy

lapot indítsunk?
Tű: -  előadásában elmondta, 

hogy ma rengeteg főiskolán, 
egyetemen folytatnak újságíró
képzést, oktatnak médiaismere
tet. Viszont elhangzott az is, 
hogy a bálint györgy Újságíró
iskola, vagy a Komlósi Stúdió 
iskolarendszeren kívüli oktatási 
formák. Kinyomozható-e ennek 
a kettősségnek az oka, az ere
dete? hiszen ha nem lett volna 
igény a kétfajta oktatásra, ak
kor vagy egyik, vagy másik 
nem működne.

Földes Anna: -  Ha történetileg 
nézzük, akkor ez összefügg az
zal, hogy magyarországon hosz- 
szú ideig vitatták az újságírás ta
níthatóságát, és abból indultak ki, 
hogy csak szerkesztösegben le
het újságjrást tanulni, tehát egyál
talán nem volt újságfróoktatás. 
hadd mondjam el, én abban ab
szolút hiszek, hogy ha valakinek 
egy egyetemi végzettsége van, 
akkor az a szakma ismereteit -  
amelyek vannak és taníthatók -  
viszonylag könnyen, gyorsan
megtanulhatja. Ugyanakkor tény, 
hogy az egyetemi újságíróképzés 
egy komplex dolog, és amikor a 
korlátok felemelkedtek, egyszer- 
csak megindult az országban az 
újságíróképzés. Véleményem 
szerint ma Magyarországon túl
képzés van.

Tű: -  Nincs-e ütközés,
prsztizsharc a két oktatási forma 
között? Az újságírás alapjában 
egy szakma, de feltétlenül meg
követel bizonyos elméleti alapo
kat, szellemi kitekintést, művel- 
tésége, amiben viszont a felső- 
oktatás érzi magát illetékesnek. 
Kérdés, hogy végül is ki kom
petens az újságíróoktatásban?

1997. május -  június

A képzés -  bármilyen képzés -  nem csupán gyakorlati feladat, 
hanem elméleti kérdés is, föltétlenül van koncepciója és filozófiá
ja, ami alapján az oktatandó ismeretkör összeáll, a tematika szer
veződik. Erről a filozófiáról kérdeztem Földes Annát, aki a Bálint 
gyorgy Újságíróiskola képviseletében vett érzst a konferencián.

F.A.: -  A Bálint György Újságí
róiskola sajátos helyzetben van, 
mert az első volt, ahol módszeres 
képzés folyt már valamikor 1958- 
tói kezdve, mikor megalakult. Az 
a képzés, amit mi ma nyújtunk, 
azért áll meg, mert lehetőséget 
nyújt akár az egyetemre be nem 
került érettségizőknek is, hogy 
egy év alatt valamilyen szakmai 
alapképzést adjon. Ha elég igé
nyes és elég rátermett.akkor utá
na folytathatja az egyetemen is. A 
legjobb gyerekeimet bíztatom is 
arra, hogy tessék egyetemre 
menni és hiszek abban, hogy az 
újságírás egy bizonyos szinten fe
lül megköveteli az egyetemi vég
zettséget -  nem feltétlenül az új
ságíró szakot! Nagyon jó alap le
het a közgazdaságtan, például. 
Mindenesetre az a tudományos 
képzés, amin keresztülmegy a di
ák, csak segíthet és jó alap lehet.

Tü: -  A gyakorlat ezek szerint 
azt igazolja, hogy a kétféle kép
zési forma tökéletesen kiegé
szíti egymást?

F.A.: -  Valóban jó lenne, ha a 
szakma megfogalmazná, hogy 
mit tekint képzésnek és képzett- 
ségenk. Legyen egy akkreditációs 
viszga. Egyelőre nem tudjuk meg
szabni, hogy milyen végzettség 
birtokában mehet valaki egy szer
kesztőségbe dolgozni. Azt szok
tam mondani, hogy presszót nem 
nyithat valaki a megfelelő vendég
látóipari végzettség nélkül -  de 
napilapot indíthat, ha megfelelő 
tőkéhez jut. E nagy gond. Én azt 
hiszem ki fog alakunli, hogy ez a 
szakma milyen képzettséget kö
vetel. A posztgraduális képzések 
fontosságát nem győzöm hangsú
lyozni. Szükség van képzett köz

gazdászokra, akik megtanulják az 
újságírást. Az is nyilvánvaló, hogy 
színházkritikát nem ihat valaki 
anélkül, amit egy bölcsészkaron, 
vagy a színin meg lehet tanulni. 
Egy szélesebb skálán mozgó új
ságíróképzésben hiszek.

Tű: -  Az olvasó szemében a 
megszólaló újságírónak az eti
kus és intelligens etalont kelle
ne jelentenie, aki tényeket tár 
elé, hitelesen és a köz érdeké
ben munkálkodik. A szakmai 
fortélyokon kívül erre, a meg
szólalás felelősségére felkészít- 
hetők-e a hallgatók?

F.A.: -  Bár igaz lenne! Bár ez a 
közéletben és a közvéleményben 
is így élne. Nagyon jó lenne, ha 
ide jutnánk, de sajnos nem jelent 
etalont, és ez baj. Valóban, a sa- 
tóetikát nem elég oktatni, azt meg 
kell élnie a hallgatónak, függetle
nül attól, hogy etikai kódexek és 
irányelvek vannak. Számomra a 
BBC etikai kódexe erányadó ab
ból a szempontból, hogy négy 
egyszerű jogi és erkölcsi normá
kat ad, hanem a tapintatnak, a2 
emberi kapcsolatrendszernek az 
alapelveit is megfogalmazza. Ha 
majd az újságíró nem csaz azt ta
nulja meg, hogy nem lehet ellopni 
más cikkét, hanem pl. azt is, hogy 
egy balesetről ne tudósítson, mi
előtt a családot értesítenék, mert 
ne a híradóból tudja meg valaki, 
hogy érintett -  az egy magasabb 
etikai szint leszt. A cél az, hogy a 
fiatal újságírók ezt megtanulják, 
erre készüljenek. A közvélemény 
akkor fogja az újságírót etalonnak 
elfogadni, ha ezt tapasztalja, és 
akkor fogja ezt tapasztalni, ha ez 
társadalmi elvárássá lesz,

-go ld -
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TANKCSAPDA
Azt hiszem, nem túlzók, ha a Tankcsapdát a legjobb magyaror
szági koncertzenekarnak nevezem. Nyers R’N'R zenéjüknek ma 
nincs párja kis országunkban. Legyen az egy alföldi kisváros, 
vagy a Budapesti Petőfi Csarnok, egy Tankcsapda koncertre je
gyet váltani biztos invesztáció. Hogy sokkal okosabbak lennénk 
tőlük, azt nem mondanám, de eredeti látásmódjuk és szövegeik 
na meg a zenéjük mindenkit képes egy kicsit megmozgatni.
Ha nem is derül ki róluk minden a következő beszélgetés folya
mán, ami Lukács Lászlóval a zenekar vezetőjével Rakk László 
folytatott, de egy biztos; nagy kincs egy ilyen zenekar.

Rakk László: -  Mikor ereztétek 
először, hogy sikeresek vagytok?

Lukács László: -  A 92-es „Leg
jo b b  M éreg” című albumunkon lehe
tett valami olyat érezni, hogy mintha 
már sínen lenne a dolog, de ha a kül
ső szemlélő számára úgy is tűnhetett, 
hogy egyik pillanatról a másikra let
tünk ismertek, számunkra ez akkor is 
egy fejlődési folyamat volt és ma is 
az.

R .L .: -  Párhuzamosan azzal, 
hogy egyre népszerűbbek lettetek, 
nőtt-e szerinted a felelőssége an
nak, amit a színpadon mondasz?

L .L .: -  A  Led Zeppelinnek volt 
egy olyan szövege, hogy az énekes 
nem maga a dal. Ezt én is így gondo
lom. Viszont mielőtt lemezre éneklek 
egy dalt, azért azt végiggondolom, 
hogy olyasmit ne mondjak, amit én is 
negatívnak tartok. Az más, hogy mit 
tartok annak én, és mit tart annak 
más. Egyfelől jó , hogy az embert so
kan szeretik, meg hogy a zenéjét so
kan hallgatják, de az érem másik ol
dala, a bálvánnyá válás már nem 
annyira. Mivel azonban nem ezzel 
fekszem és nem ezzel kelek, a fele
lősség számomra nem nagyobb, mint 
amikor elkezdtük. Azt gondolom, 
hogy ha ez nem így lenne, akkor a 
dolog görcsössé válna és nem biztos, 
hogy akkor is mernék ilyen szövege
ket írni.

R.L.: -  Néha viszont ez a bálvány 
erősen kritizálja is a közönségét.

Pl. a „Napra nap” című dalban, 
ahol van egy olyan sor, hogy: „rab
szolga vagy minden reggel, este a 
moziban Schwarzenegger...”

L .L .: -  Igen, ez igaz, de azt is el 
kell mondani, hogy egy másik dalban 
viszont azt mondom, hogy én egy tü
kör vagyok, amiben saját tükörképét 
látja a hallgató. Ha valaki magára is
mert és eljut odáig, hogy változtasson 
az életén, akkor jó . Ha meg nem, ak
kor remélem, előbb vagy utóbb rá
döbben, hogy hol téved és megpróbál 
valamit változtatni az életén.

R .L.: -  Meddig lehet ezt a ke
mény, nyers rockzenét játszani?

L .L .: -  Hogy meddig lehet, azt 
nem tudom, csak azt, hogy én med
dig fogom: amíg nekem ez örömet 
okoz.

R .L.: -  És a pénz?
L .L .: -  A pénz az fontos, mert eb

ből élünk, de ha csak arról lenne szó. 
akkor tudok még néhány olyan dol
got, amivel legalább ennyit kereshet
nék, csak azokat kurvára utálnám csi
nálni.

R .L .: -  Mitől ilyen népszerű a 
Tankcsapda?

L .L .: -  Attól, hogy az elmúlt 8 év 
alatt nem változtunk egy centivel 
sem többet, mintha nem a Tankcsap
da tagjai lennénk,

R .L .: -  Melyek voltak a legellen
szenvesebb jelzők és melyek a leg
kellemesebbek, amiket eddig kap
tatok?

L .L .: -  A legkevésbé tetsző jelző, 
vagy jelzők azok voltak, amiket 3 év
vel ezelőtt kaptunk, amikor egy turné 
alkalmával teljesen szerencsétlen vé
letlenek- egybeesése folytán minket 
okoltak két 17 éves srác öngyilkossá
ga miatt. Ez nagyon szar volt, m én 
aki egy kicsit is ismeri a Tankcsap
dát, az tudja, hogy ez a zenekar nem 
erről szól. A rajongóktól viszont ren
geteg kellemes jelzőt kapunk, ezek 
számomra nagyon kedvesek.

R .L .: -  FelvetődÜtt-e m ár benne
tek az, hogy csináltok még egy 
ilyen hagyom ányosan tankcsapdás 
lem ezt, és besorolnak benneteket 
az önism étlő, egyre unalm asabb 
rockzenekarok közé?

L .L .: -  De mi nem fogunk még 
egy ugyanolyan lemezt csinálni. Az 
új albumra elkészüli 16-18 szám. 
Ezek közül a szeptem ber 1-jén meg
je len ő  lem ezre felkerül majd vagy 
I 1-13 dal. Elég képlékeny stádium
ban vannak még ezek a számok, de 
biztos nem fogunk velük egy hely
ben topogni. Egyáltalán nem gör
csösen szülének, és ez nálunk vala
milyen változást szokott jelenteni, 
mert ha nem, akkor nehezebben áll
tak volna össze. Nem radikális vál
tozások. de biztosan lesz egy-két 
olyan dal. ami esetleg azoknak az 
embereknek a figyelm ét is felkelt, 
akik eddig nem nagyon ismerték a 
zenekart. Egy biztos, az új album
nak is meglesznek a maga karakte
risztikái
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EGYMÁSRATALÁLÁS
Korai Öröm -  96

A Korai Öröm nevű zenekar 
harmadik, egyszerűen csak „96” 
című albuma nem új már, hiszen 
tavaly decemberben jelent meg, 
mégis most már biztos, hogy a 
zenekar legjobb, legérettebb alko
tása. Régóta tartoznak már a kö
zönségüknek egy ilyen lemezzel. 
A számtalan jobbnál jobb koncert 
után most végre azok is megis
merkedhetnek a Korai Öröm külö
nös zenei világával, akiknek eddig 
nem volt módjukban találkozni 
velük a színpadon. Mert ugye a 
turnézás költséges dolog, különö- 

. sen, ha egy zenekar több mint 10 
tagot számlál. A rádiósok sem 
igazán favorizálják őket, meg 
másokat sem, akik egy kicsit is 
kilógnak a falusi lemezlovasból 
meg külvárosi dj-bol lett rádiós 
zenei szerkesztők szövevényes
nek nem nevezhető ízléséből. A 
Korai Öröm így kénytelen volt 
egy nem túl hálás, de ha jobban 
belegondolunk, nem is különös 
utat bejárni. Finoman szólva ne
vezhetjük ezt önmenedzselés
nek, vagy amatőrízmusnak, de a 
lényege, hogy a delikvens a sa
ját utait járja, és rendezi dolgait, 
ahogy tudja.

A történet a következőképpen 
kezdődött: „A zenekarnak volt egy 
magja -  meséli Kilián Zoltán, a 
zenekar basszusgitárosa és egy
ben az egyik meghatározó tagja -  
majd lassan egyre népesebb tár
saság szerveződött köré. Telje
sen véletlenül csapódtak hozzánk 
az emberek. Az egyik fénytechni
kusunk például úgy került ide, 
hogy az egyik koncertünkön meg
jelent egy sztroboszkóppal, majd 
a következő bulin már szí nézőt is 
hsznált, aztán meg hozott egy-két 
lámpát is. Közben persze a baráti

társasághoz tartozott, de nem volt 
előre megbeszélve, hogy fények 
is lesznek. Vagy például a másik 
diavetítősünk egyszer csak be
szállt dobosnak. Ilyen egészen 
furcsán állt össze a csapat, vtöt- 
tek, mentek az emberek, és aki 
be tudott illeszkedni, az maradt, 
akik pedig nem, azok odébbálltak. 
(Merthogy a Korai Örömben a 
technikusok is tagnak számíta
nak).

Aztán ahogy kialakult egy töb- 
bé-kevébé állanandó létszám, és 
a tagok megtanultak a zene mel
lett egymásra is figyelni, a mu
zsikájuk körvonalai is egyre mar
kánsabban kezdtek kirajzolódni. 
Foiyamatzene, mondták a benn
fentesek, aminek lényege a han
gulat. Ami akkor jó, ha minden
kié. A Korai Öröm zenéjét nem a 
tudásfitogtatás jellemzi. Ez egy 
csapatmunka. Mindenki feszi a 
dolgát, szólnak a dobok, száll
nak a ritmusok, lüktet a basszus. 
Megtűri egymást az etno és a 
techno. Mindez együtt egy füst
be burkolt világban, ahol nincs 
szöveg, ami riogatna, térítene 
vagy befolyásolna. Csak a zene 
van, ami felemeli a hallgatót, re
pül vele egy kört, majd lassan 
visszateszi a földre.

Első kazettáját a zenekar még 
1993-ban jelentette meg, a Trottel 
Rec. jóvoltából. Korai zsenge, de 
magában hordozza a zene későb
bi összes karakterisztikáját. Má
sodik albumuk már a Pesti Est 
gondozásában látott napvilágot, a 
Drums együttes szintén második 
albumával párhuzamosan. „Az 
ezen a CD-n hallható anyagot 
azért ma már másként keverném 
meg -  mondta Kilián Zoltán -  és 
azt hiszen, így vannak evvel a

többiek is. Ekkor voltunk először 
stúdióban, és ráadásul a stúdió is 
teljesen új volt, A felvételek köz
ben festették például a falakat. De 
azért nagyon közel áll hozzánk ez 
az album, és sokat játszottuk kon
certeken.”

Ezektől a körülményektől el
tekintve az albumon hallható 
zene már sokkal érettebb volt, 
mint elődje. Összetettebb lett, 
a témák kidolgozottabbak, de 
néhol sajnos monotonabbak, 
de az unalomnak sikerült min
dig ezen az oldalán maradniuk. 
A koncertjeik ezután már ese
ményszámba mentek. A csapat 
összerázódott, és egyre-másra 
kezdtek a külföld felé is kacsin
gatni. hogy aztán nemsokára 
már külföldi klubturnékat is s i
keresen végigcsináljanak.

Eddigi munkájuk gyümölcse az
tán igazán harmadik albumuk ide
jére érett be. Ezen a CD-n a Korai 
Öröm már majdnem úgy szól, 
mint egy jobb koncerten. A zene 
részletei könnyedén simulnak 
egymásba. Talán ez az eddigi le
gegységesebb anyag, amit tőlük 
hallhattunk. Úgy indul, mintha egy 
repülő emelkedne a felhők közé, 
ahol aztán egyre-másra jönnek a 
szigorú alapú, de Inprovizációval 
jócskán megszórt zenei képek. 
Tömörek és gazdagon díszítettek, 
könnyen variálhatóak és mégis 
szigorúan megkomponáltak. Pszi
chedelikus púnk zene, acidos, ra- 
ve-es és etnós elemekkel. Aprán
ként összehordott karnevál. Gitá
rok, furulya, trombitás, dorombé
nek és dobok meg újra dobok... 
Aztán pedig, mielőtt véget érne a 
repülés, egy autista kisfiú megkö
szöni, hogy a légitársaságukat vá
lasztottuk. És nem marad utána 
más, csak egy ezredvégi vízió, 
egy pusztuló nagyváros romjai 
alatt serkenő életről.

Rakk László
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Irodaíom

S.A. naplójába

lakk és neon 

szenny és freon 

pusztul a világ 

de miénk a hatalom

minősen már fájdalom 

a kórházi ágyakon 

semmi nem igaz 

és minden csak rágalom

szél és homok 

sár és mocsok 

rozsda eszi az idő vasfogát 

amerre nézek tetemek, romok

nincsenek masnik 

pirosak, lilák 

nincs dal, nincs illat 

csontvázak a fák

ha eltiporjuk, 

nem nő majd virág 

ha összetörjük, 

nincs másik világ.

Barna György

1997. május -június.

Árvái Mária

Mentőöv

Menetelni lassan,
Az időbe beleveszni, 
Emlékekből kovácsolni 
mentőövet.

Hinni hihetetlent,
Majd a2 éggel szembenézni, 
Csillagokat gyűjtögetni 
széttörteket.

Folytatni a semmit. 
Ürességemet ölelni,
Mélyen magamba temetni 
Hdércemet.

Látod a titkokat?

Szavak bársonyszövetén, 
Egyszer majd felkel a nap, 
Talán sugárhintáján 
messze-messze felragad:
És látod a titkokat.

Lebben fekete fátyol,
Míg hintád süvítve vág.
Lyukat a lét szövetén 
mely rongyos, mert a moly rág: 
És jóízűen zabái.

Zabálja az életed 
hálóból szőtt perceit.

Hódolat a felségnek!

Mindig vannak erősebbek. Erő
sebbek, mert hatalmuk van.

Mert visszaélnek a helyzetükkel, 
Mert nagyarcuk van,
Mert átgázolnak bárkin magukért, 
Mert ők a legfontosabbak,
Mert kéz kezet mos és tiszta 

lesz a lelkiismeret ami már reges- 
régen

kifakult, és ők a győztesek, irá
nyítják az életedet félre, s Te sem 
tudod

egyenesbe hozni,
Mert kiesel a bőségszaruból, 
Mert nem vagy kedves és sze

retetreméltó,
Mert saját világnézeted van, 
Mert a szemeid látnak,
Mert nem akarsz egyenruhában 

járni,
Mert nem hódolsz meg a felség 

előtt, büszke akarsz lenni és fenn- 
szóval

hangoztatod, hogy mindig sza
badon és őszintén döntesz, pedig 
Te sem

vagy különb a többinél,
Mert gyáva vagy,
Mert félsz, félted azt a keveset, 

amid van,
Mert túl kicsinek érzed magad, 
Mert nem vagy győztes típus, 
Mert nem kockáztatsz,
Mert „az igazság odaát van".
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