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Sziasztok!

Hogy s mim vagytok így a második hónap vége 
felé?.., Kedves Elsősök; bejöttek az el
gondolások. teljesültek az elvárások? Azért ugye 

nem olyan vészes, vagy (még) nem olyan szörnyű?!..,

Sajnos, be kell vallanom, hogy a múlt havi számban 
az 1997/98-as naptár második féléves részét el
rontottuk. De azért nincs olyan nagy gond vele, 

mert ha minden dátumból kivonunk egyet, akkor meg
kapjuk a helyes időpontot. Elnézést kérünk!

Sokan kérdezték már tőlem a suliban jártamban- 
keltemben. hogy \ életlenségből nem tudnám-e 
megmondani nekik, hogy a gépteremben mikor
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lehet e-mailezni. Ilyenkor mindig örülni kezdtem, hogy 
akkor biztos nekünk, a TÜ-nek akarnak írni egy jó  ki 
cikket. De mindig kiábrándítottak; csak valami isme
rősnek akartak levelet írni valahová Pedig komolyan! 
Miért nem osztjátok meg a gondolataitokat a főiskola 
szélesebb köreivel! Ez az újság nemcsak azé a pár 
emberé, aki készíti. ATÜ a teljes „hallgatóság“-é! Most 
már az is írhat, aki nem meri behozni a szerkesztőségbe, 
vagy fél a „TÜ-s doboz'’-bán hagyni, mert esetleg nem 
oda étkezne, ahová kellene. Az e-mail címünket is le
ellenőriztettem (gondolva arra. hogy a rossz cím vagy 
nem működő rendszer miatt nem érkezik semmi); töké
letesen jó. A hallgatói gépidőt megkérdeztem, ezúton 
közre is adom. Tehál rajta! Tessék kérem publikálni! Ja. 
és még csak annyit ezzel kapcsolatban, hogy ha írtok ne
künk, akkor a név, évfolyam, csoportjelzés is legyen 
rajta. (Persze ezek az infók senkihez nem juthatnak ki a 
szerkesztőségből!)

Most pedig egy aprócska kommentár a hátlaphoz 
(és a címlaphoz). Egy kedves leányzó szaladt 
be a szerkesztőségbe (persze lapzárta után), 

hogy neki feltétlen lenne valamije, amit be kellene rakni 
a TÜ-be. Már éppen kezdtem v olna mondani, hogy már 
nem fér be, mert már betördeltük az oldalakat, mikor 
ellentmondást nem tűrve a kezembe adott egy nyomtat
ványt a Diákcentrumról, és mellékesen vádlón meg
jegyezte: „...muszáj, mert én még sosem találkoztam ná
lunk fő iskolássá IP' Tehát ajánlom figyelmetekbe a hátlap 
felhívását, no meg azt is, hogy elraenjetek (ha másén 
nem. a Krisztus utolsó megkísérlését megnézni). De ha 
nektek egy ilyen film nem nyújt KIKAPCSOLÓDÁS?! 
-L akkor ajánlhatom esetleg szerény újságunktak, benne a 
KIKAPCSOLÓDÁS?! -t.
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Tanszéki TŰ-Körkép
Földrajz Tanszék
A tanszék a Programfinanszírozási 

Pályázaton 100.000 forintot nyert. A 
pénzt terepgyakorlat szervezésére 
használták fel. amelyen a keleti és 
déli Kárpátokat járták be. A gya
korlat szept. 29-okt. 5-ig tartott.

Okt. 19-26-ig fakultatív tanul
mányutat szerveznek a tanszéken 
Görögországba, jelentkezőket még 
várnak. A kiránduláson az ország 
geológiai, társadalmi és gazdaság- 
földrajzát fogják megismerni a 
résztvevők.

Az I. évfolyamosoknak a kötelező 
terepbejárás szept. 30-án és okt. 2-án 
zajlott Itt a Dunántúl földrajzával is
merkedtek meg.

A tanszéken a TDK átszervezését 
tervezik, szeretnék elérni, hogy az 
elsőévesek is aktívan bekapcsolódja
nak a munkába.

A másoddiplomás képzésre ebben 
az évben is szép számmal jelentkez
tek (15-16 fő). Az előadások október 
második hetében kezdődlek meg.

A 0, évfolyamos képzés most is in
dult, ennek keretében középiskoláso
kat készítenek fel földrajz, szakra.

A tanszéken lehetőség van pár
huzamos képzésre is az egyetemmel, 
így sok JATE-s hallgató is tanul a 
tanszéken.

Raj/. Tanszék
Hetente 3 alkalommal tart elő

adásokat művészettörténetből és esz
tétikából a tanszék új tudományos

fő munkatársa: DR. HANN FERENC 
akadémikus.

Az érdeklődők október elején te
kinthettek meg ilj. HOLLER LÁSZ
LÓ müveit a B-Galériában.

1997 okt. 2 - okt. 16-ig volt látha
tó a G-Galériában KOVÁCS KEVE 
üvegtervező iparművész és S1NKÓ 
JÁNOS festőművész kiállítása.

Október 17-től HEILLBRONN ki
állítás látható a SZÖG-ART tagok 
részvételével: SINKÓ JÁNOS. KO
VÁCS KEVE, ANGI SÁNDOR. 
LÁZÁR PÁL.

A tanszék ebben a tanévben rekord 
mennyiségű elsőévest fogadott (49 
fő). Sok sikert kívánunk tanulmá
nyaikhoz!

A tanszéken megindult a rajzta
nárok részére a tanár-továbbképzés.

Román Nyelv és Irodalom Tan
szék

SOOS CSABA GÁBOR és BIT- 
TAY ILONA III. évfolyamos román 
szakos hallgatók féléves részképzé
sen vesznek részt a Kolozsvári Egye
temen.

Szlovák Nyelv és Irodalom Tan
szék

Október végén mutatják be a tan
széken KRÁLIK ALADÁR köny
vét.

November közepén nemzetközi 
konferenciát szerveznek a Szlovák 
Tanszéken, melynek léniája: VA- 
JANSZKY és MIKSZÁTH.

Ének Tanszék
1997. október 1-jén a Szeged-Ró- 

kusi Katolikus Templomban nagy
sikerű hangversenyt hallhattak az 
érdeklődök Rókusi Orgonaesték 
címmel. A rendezvényen fellepett 
GÁRDONYI ZSOLT és JGYTF ve
gyeskara VARJASI GYULA veze
tésével.

Olasz Tanszék
November harmadik hetében kerül 

sor a Főiskolai Olasz Napok c. 
rendezvénysorozat megtartására. A 
tanszék ez alkalomból szakmai pá
lyázatokat hirdet (fordítói és előadói 
pályázat), illetve szakmai estet tart.

A tanszék hallgatói közül 5 fő I 
hónapos olaszországi képzésen vesz 
részt. Közülük kelten magánjelent
kezéssel, 3 fő pedig a nemzetközi 
egyezmény keretein belül talált le
hetőséget a képzésre.

Közművelődési Tanszék
Az első évfolyamosok részére ez 

év októberében is megrendezték a 
liajósi kirándulást, amely mint min
dig, jól sikerült.

Történettudományi Tanszék
Október 7-én kerüli megrendezés

re az elsőévesek gólyavatója, amely 
osztatlan sikert aratott.

n o v e m b e r  12 .

HUNGÁRIA SZÁLLŐ

Utánajárt: Gőg Ildikó

Z E N E  19.00-TÓ I, 
BME BIG BÁND | 

közben:
Nyitótánc, 

Megnyitó. Maksa j 
Zoltán, Tomböu ! 

Vacsora, K eep 
Smiling, Caffe Ca.f|  j

•íííS K v ííS X w

Meghívók kaphatók a 
IIÓK-ÖN, Elekes 

Edinánál.

A GÓLYABÁL 
EÓí AMOGAIÓIY: 
AMS I EL BEER

ftJVMÍJWAV. v .y /.y .y .v  :
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oJándri notessíapok
Ebben a hónapban vendégünk:

Dr. Bíró Zoltán

REGI TÖRTÉNET

Töprengek: miféle történetet ad
hatnék elő a TÜ kérésére, melyben 
egy kis humor is. egy kis lanul- 
ságfclc is volna. és nekem magam
nak is van valami közöm hozzá. Há
lás volna valami nagy és nevetséges 
hallgatói vagy tanári melléfogást fel
idézni élményeimből, a főiskola éle
téből. de semmi kedvem efféle anek- 
dotázáshoz Előveszek hát egy régi 
történetet a magam diákkorából, hát
im érdekes lehel ma is. amikor az 
alábbi lörténetecske indítékai közöd 
egyre inkább a pénz játszana a fősze
repet.

Amikor a hatvanas évek derekán 
bekerültem az ELTE bölcsészkarára, 
hamarosan összcakadiam én is. mint 
mindenki, egy igen furcsa, jellegze
tes alakkal. Hatalmas ballonkabát ló
gott rajta, hatalmas zsebekkel, szinte 
függetlenül az időjárástól. Mcrföldcs 
léptekkel közeledett, révült tekintet
te l Nagy fej. bárgyúan, olykor erő
szakosan torz arcvonások. Ez az arc 
néha kígyóit, többnyire azonban 
tompán, kifejezéstelenül zuhant bele 
a bölcsészkari folyosókon csopor
tokba vergődött hallgatótársak látó
terébe Legendás alak volt már ekkor 
L.. és egyre inkább legendává érett 
az ő története is. L. látomásszerü 
alakját hamar megismerte minden 
újonc hallgató, s vele a történetet is.

A pesti bölcsészkar két jeles, köz

ismert professzora vitat
kozott a történet szerint -  
azon. hogy milyen ott a 
színvonal Egyikük azt 
állította, hogy a bölcsész
karra bekerülni nehéz, de 
aki egyszer bejutott, azt az 
Isten sem menti meg a 

diplomától. Majd nyilván a nyoma
ték kedvéért azt is hozzátette, hogy a 
bölcsészkart minden hülye el tudja 
végezni. Professzortársa ezt erős túl
zásnak tartotta, s végül kötöttek egy 
fogadást. A fogadás lényege az volt. 
hogy Ők a karra besegítenek valakit, 
akit mindketten megfelelő alanynak 
tartanak e kísérlethez, majd figye
lemmel kisérik sorsát, hogy képes 
lesz-e valóban diplomát szerezni 
vagy sem. Fontos volt. hogy az illető 
többé-kevésbé klinikai eset legyen. 
L. személyében leltek megfelelő 
alanyra. Ö azonban hatalmas öntu
dattal és vasakarattal készült a vizs
gákra. és egyre-másra vette az akadá
lyokat. Mondhatnám igy is: botrány
ról botrányra. L ugyanis rendelke
zett bizonyos képessegekkel, kitűnő 
memóriával, többek közt, cs szinte 
teljes gátlástalansággal L. -nek vi
lágnézete is volt. és képviselte is azt 
bárkivel szemben, el is töltötte a bol
dogság mindig, ha megtehette. Volt 
úgy. hogy előadás közben ugrott fel 
ujjongva, s harsányan kiáltott fel: 
..Hej. de jó nagy marhaságot mondott 
a professzorasszony Történt, hogy 
éppen a professzorasszonynál kellett 
vizsgáznia, aki különben híres volt 
szigoráról és marxista elkötelezett
ségéről L. tudla. hogy a tanárnő ked
venc témája a szellemtörténeti irány 
zat. s annak marxista kritikája. Az 
előbbit tehál alaposan tanulmányoz
ta. míg az utóbbiról megfeledkezett. 
Mondandóját olyan lehengerlőén

adta elő, hogy nem lehetett kirúgni. 
A tanár dühe azonban megmaradt, s 
egyre erősödött, másokéval együtt. 
L. egyre terhesebb lett a „hivatal" 
számára, de tenni ellene nem igen le
hetett. Egyszer azonban kiderült, 
hogy L. nemcsak szellemileg, de 
anyagilag is gyarapodni akart a böl- 
csésszakon. Széleskörű menzai üzér
kedésbe kezdett, menzajegyeket vá
sárolt kedvezményes áron. s adta el 
felárral Űzte az ipart hónapokon ál. 
és mind lelkesebben. Úgy érezték so
kan. hogy most jött el az ö idejük, le
számolnak vele. Volt is nagy vizs
gálat, azzal a következménnyel 
hogy L. -nek távoznia kell a karról. 
L. egy évvel a diploma előtt ott állt 
magábaroskadva. és csak szédelgett 
a folyósokon ezután. Nem értette, mi 
történik vele. Mi, hallgatók, elha
tároztuk. hogy megvedjük. mond
ván: ha már egyszer elkövették azt az 
erkölcstelenséget, hogy fogadásból 
egy ember sorsával játszottak, ne te
tézzék most azzal, hogy közvetlenül 
diploma előtt távolítják e l  ha erre 
képtelenek voltak az első év után. A 
menza-rendszert mar évek óta bí
ráltuk. Miért nem változtattak ? L. 
nem bírált, hanem cselekedett, fine
szesen kihasználva a rendszer hibái
ban rejlő lehetőségeket. Adjanak 
teliát diplomát, ha nem is tanárit, hi
szen azzal végképp az egyetemről 
állítanák ki az erkölcsi bizonyít
ványt.

Úgy emlékszem, a nagy hallgatói 
nyomásra végül megoldódott L. 
ügye, aki a maga módján kisszerű, 
de korai előfutára a mai „olajosok
nak". ügyesnek kikiáltott seftes „vál
lalkozóknak". Igaz. talán nem böl
csészkart. hanem a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetemet 
kellett volna akkor elvégeznie.
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1997, október 12- én rendezték meg immár harmadik alkalommal a Mr. 
és Miss l'nivcrsitv Nemzetközi Ideális Diák Választás Magyarországi 
Döntőjét. A verseny 1978-ban kezdődött el Japánban, Magyarország 
1992-ben kapcsolódott bele. A vetélkedő mottója „Tisztaság és tehetség”, 
amely egyben hangsúlyozza célját is: kiemelni a fiatalságban rejlő szép
séget és értéket. Hiszen mindenki tudja, hogy élnek közöttünk olyan em
berek, akik rejtegetnek magukban valami pluszt. Valami mást, valami 
többet, ami egyszercsak, ha eljön az ideje, a napvilágra kerül. Ez löilént 
most Veres Angelika (3. magyar-müvelödésszervező és I. földrajz) éle
tében is, aki a szegedi győztesként képviselte főiskolánkat ezen a nem
zetközi rangú versenyen.

Tű: -  Hol hallottál erről a ver
senyről?

Veres Angelika: -  A JGYTF főépü
letében a hirdetőtáblán májusban 
szövegtan vizsga előli. Nagyon szép 
volt a plakát, igazán megtetszett. A 
legnagyobb a többi közölt. Megnéz
tem a versenykiírási, cs úgy gondol
tam. hogy ezeket a verseny feltétele
ket én is tudom teljesíteni. Tehát tu
dok írni egy esszét és egy két perces 
darabot előadni. így eldöntöttem, 
hogy jelentkezem, és vizsgaidőszak 
után fel is hívtam a megadott tele- 
fonszámon a szervezőket Augusz
tusban elkezdtem dolgozni az 
esszén, aztán szeptember elején be- 
küidtem jelentkezési lappal egy ütt

Tű: -  Miért indultál el rajta?
V.A.: -  Olyan indíttatásfélét érez

tem. Megláttam a plakátot cs úgy 
éreztem erre el kell mennem. így tu
dókén is mutatni valamit, Hiszen ar
ról volt szó. hogy emberi értekeket 
kell mutálni. Motivált még az is. 
hogy megismerkedhetek új emberek
kel. cs hogy ez valami újat hoz. vala
mi mást. valami érdekeset. Ilyen ver
senyről eddig még soha nem hallot
tam. Annyira más volt! Nem egy 
versmondó. nem egy átlagos verseny. 
Más az. egésznek a szemlelete. Ki
váncsi is voltam rá. Különben szere
lem a kihívásokat, szeretem új hely
zetek elé állítani magamat. így úgy 
gondoltam, hogy' megpróbálom.

Tú: -  Milyen emberekkel talál
koztál?

V.A : -  Megfigy eltem, hogy szinte 
mindenkinek pozitív volt az. élet
szemlélete. Szinte mindenki odaírta 
a jövőbeni céljai köze. hogy boldog 
családot szeretne, valamim ami ne
kem teljesen egyértelmű volt. azért 
nem inam oda, hogy sok utazást meg 
egészséget és boldog életet. Szóval 
szinte mindenki hatalmas értékekkel 
rendelkezik. Amikor megérkeztünk 
niég senki nem ismert senkit. Aztán 
beszélgettünk és fiira volt rádöbbeni, 
hogy egy emberben mennyi minden 
rejlik Az egyik srác mottója az volt. 
hogy „Az igazgyöngy mindenkiben 
ott van. a feladat felszínre hozni 
azt ". Szerintem bárki tudott volna 
valamit mulatni magáról -  akár min
den második főiskolás, egyetemista -  
ami igazán egyedi és énekes.

Tű: -  Milyen hangulat alakult ki 
köztelek?

V. A.: -  Nagyon jó légkör volt. 
Tény lég mindenki szeretettel közele
dett a másikhoz. Mindenkit érdekeit 
az. hogy milyen a másik. A szerve
zők is ezt a hangulatot sugallták.

Tű: -  És a versenyszellem?
V.A.: -  Ez nem rontott el semmit. 

Sokan mondták, hogy annak is örül
nek, ha a másik nyer.

Tű: -  A próbák hogyan zajlot
tak?

V.A.: -  Sémimképpen nem volt 
rosszallás senki részéről. Sok olyan 
volt. hogy még az utolsó pillanatban 
sem tudta valaki eldönteni például 
hogyan forogjon, ezért megkérdezte

a többieket és mindenki javasolt neki 
valamit, ő meg döntött. Mondjuk a 
technikával gondok voltak. Nem volt 
igazán sok próbalehetőség a fénye
ket. a zenét és a koreográfiát össze
hangolni.

Tű: -  Fellépés előtti lámpaláz?
V.A.: -  Érdekes, hogy persze min

denki izgult, de nem volt senki gör
csös. Talán az segített, hogy végig 
olyan bulis hangulat volt. nem hatott 
át mindent a győzniakarás. így nem 
is volt olyan verseny jellegű. Persze 
verseny volt, csak kicsit más.

Tű: -  Kik zsűriztek benneteket?
V.A.: -  Bubik István a zsűrid nők, 

valamint Makrai Pál és Osváth Sán
dor esztétika professzor, akik már ott 
voltak a főpróbán is. egy-két olyan 
segítséget adtak, mint pl kőzet vagy 
távol állj a mikrofonhoz, vagy han
gosabban beszélj. Szóval adlak né
hány instrukciót. Végülis azt figyel
tek. milyen az. itteni szereplésünk és 
a fellépésen mit produkálunk.

Tű: -  A főpróbán láttad a többi
eket. Utána mit gondoltál, milyen 
esélyeid vannak?

V.A ; -  Éreztem azt is, hogy v an
nak tőlem gyengébbek meg jobbak 
is. Főként olyanok voltak, akik több 
éve csinálnak már valamit, például a 
nyertesek már évek óta népláncol
nak Azáltal mutatták meg magukat, 
hogy az életük részét megmutatták 
nekünk is.

Tű: -  Milyen érzés a színpadon 
állni?

V.A,: -  Nagyon jó. Nem volt ne
héz. Sokkal nehezebb mondjuk 
hatalmas megvilágítás mellett egy 
adott témából kiállni, mint egy meg
határozott produkciót bemutatni. Te
liül egy előre begyakorolt produkciót 
előadni sokkal jobb. mint egy snassz 
témáról beszélni. Jobb. amikor játsz
hatok. mert akkor magamat is adha
tom, másrészt mert játszom.

Tű: -  A közönség hogy an reagált 
ai. előadásodra?

V.A.: -  Sajnos az arcokat nem lát
tam, de később a banketten megtud
tam a szervezőktől, hogy néhány sza-
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vázái híján majdnem én lettem a női 
közönségdíjas. De így is jó érzés, 
hogy tetszettem, hogy megértettek. 
Ereztek azt. hogy én akarok adni 
nekik valamit.

Tű: -  így visszatekintve a ver
senyre, Te kaptál-e tőle valamit?

V. A : -  Az utóbbi években a legna
gyobb tapasztalatom, hogy minél 
többet tudsz, annál több vagy. Tehát 
bármit, amit megtanulsz azt fel tudod 
a leglcheletíenebb szituációkban is 
használni.

Baba

A SZOTE Transz- 
fúziós Állomás ok
tóber 15-én szervez
te meg a már hagy o
mányossá vált vér- 
adónapját a Teleki 
Blanka Kollégiumban A jelent
kezők egy előzetes vizsgálaton estek 
keresztül, ami eldöntötte, hogy alkal
masak-e a véradásra. Néhány rutin
kérdés feltétele után, megmérték a 
vérnyomásukat, kaptak egy' pohár 
üdítőt, és felkészülve kísérték őket a 
színhelyre. Akik pedig már túlestek a 
véradáson, sör. üdítő, csokoládé és 
egy kis uzsonna közül csemegézhet
lek. A szervezők igyekeztek jó  han
gulatot teremteni, hálából azért mén 
a véradásokon a JGYTF hallgatói 
mindig is kiemelkedő részvételi 
arányt produkálnak. A TÜ. a részt
vevőket megjelenésük okáról kér
dezte.

Frank Csaba (IH. évf. biosz-kör- 
nyezet véd elem):

Én most adtam itt először vért. Ki
váncsi voltam, hogy milyen, meg hát 
sok ismerősöm is eljött. így gondol
tam én is hozzájárulok. Éh eztem az 
egészet. Csinosak a nővérek jó  a 
liangulat. megérte.

Barna György' (II. bios/.-kémia):
Csak most tudtam meg. hogy a 

vércsoportom nullás és ugye ez. az 
általános adó. aki mindenkinek adhat 
vért. Ez az egyik legkeresettebb vér
csoport. Ez volt az egyik oka. hogy 
eljöttem, a másik, hogy ha velem is 
bármi baj van és ha nincs vér akkor...

Igaz a véradás végén egy kicsit 
rosszul éreztem magam, de ez. a sör 
visszahozta a színemet.

Szabó M árta 
(II. angol nyelv
tanár)

Nálunk családi 
hagyomány, hogy 
vért adunk és én 

már most voltam negyedszer. Ebben 
az évben ez már a harmadik alkalom. 
Szerencsére jól bírom és szívesen 
jövök

Seres Tivadar (IV, matek-föld- 
rajz)

Én 18 éves korom óta adok vért fo
lyamatosan. Ez körülbelül a tizedik 
alkalom volt Ezzel valakin én is 
segítek, meg nekem sem árt. Ál
talában egyszer adok vért egy évben, 
vagy kétszer. Szerintem ez egész
séges és fölfrissiti a vérkeringést is.

Piroska Ferenc (IV. matek-ének)
Én csupán a buli kedvéért jöttem 

el. Most adok harmadszor vért, rész
ben azért, mert segítek ezzel máso
kon. meg hát adnak csokit meg üdí
tőt. Ez is egy motiváló erő volt.

A véradás alatt 1) órától a Fahren
heit zenekar adott élő koncertet (in
terjú a Zenede rovatban -  a foszerk.) 
a Teleki kollégiumban, ahová ingye
nes belépés volt minden véradónak

A SZOTE Transzfúziós Állomás 
munkatársától megtudtuk, hogy ok
tóber 15-én 80 személy mintegy 32 
liter vért adott. A Transzfúziós Állo
más munkatársai ezúton mondanak 
köszönetét minden résztvevőnek?

-  Z.Y. -

D iákok a 
véradáson

-  A JGYTF a legjobb -

‘Betekintő

C S IL L A G ID Ő :

1997
Valamikor, reges-régen, egy tá

voli... tanszéken gyülekeztek a sci-fi 
rajongók, hogy szövetkezzenek a 
Sötét Galaktikus Felejtés ellen, 
amely kezdte befedni a tudományos 
fantasztikumot, és nyirkos mocsa
rába húzta annak követőit.

Eleinte a Csillagidő Filmklub né
ven jegyzett szövetségiek egyszerű 
hallgatóknak álcázva magukat film
vetítéseket tartottak, és előadásokban 
népszerűsítették azok alkotóit. Hála 
a Nagy Galaktikus Tervezőnek, idén 
új ERŐvel vették fel a harcot a Jó 
oldalán, cs ezúttal szövetségbe tömö
rülve az erre hajlamos emberekkel, 
vitákba bocsátkoztak a sci-fi sok te
rületét illetően. Megnyerték maguk
nak a Galaxis legtávolabbi zugaiban 
elő sci-fi szakértőket, akik elő
adóként fognak részt venni össze
jöveteleiken.

A Nagy Októberi Induláson a Szár
nyasok közül a Fejvadász volt terí
téken A következő alkalommal Fi- 
csor Zoltán, az X Magazin főszer
kesztője terjesztette ..titkos’' tanait a 
számítástechnnika jövőjéről, majd az 
előadás beszélgetésbe torkollott, és a 
Trón című fűmbe.

Aki csatlakozni kíván a lelkes csa
pathoz. figyelje az Univerzum- és fő
leg a tanszékekszerte megjelenő hir
detőplakátokat Aki pedig bővebben 
akar kortyolni az információforrás
ból, hívja a 297-423-as telefonszá
mon Kasza Magdolnát.

Az ERŐ tegy en veletek...

SCI-FI KLUB

6
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Ez a gondolatsor mindem kifejez, 
mely korunk és sajnos kis-hazánk 
egész gondolkodásmódját áthatja. 
Beszéljünk akár természetvédelem
ről. akár környezetvédelemről, bár 
előbbinél reményteljes változások 
indultak el. A Hortobágyi, a Kiskun
sági. a Bükki, az Aggteleki és a Fer
tő-tavi Nemzeti Parkok után 1997. 
április 11-én megalakult a Duna- 
Dráva Nemzeti Park. s most szep
tember végén a régóta tervezett Ba
latoni Nemzeti Park is: a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park még előkészület alatt 
áll. Számtalan kisebb-nagyobb ter
mészetvédő egyesület alakul, ala
kult, s több-kevesebb sikerrel mű
ködnek is.

Mégis mind elszigetelt egymástól. 
Nem tudhatnak maguk mögött meg
felelő tömegbázist. Ahelyett, hogy 
együtt küzdenének. vállt vállvetve 
harcolnának közös céljaik érdeké
ben. rivalizálnak, már-már egymás 
ellenségeik.

A környezetvédelem hazánkban 
pedig egyenesen nevetséges. Szület
hetnek jó törvények, kiváló NAT. 
mely jelzi az utat a környezeti neve
lés felé. „mehetünk mi Európába”, 
mindez kevés. Mi. leendő tanárok 
megtanuljuk, tudomásul vesszük 
mindezt, tovább adjuk tanítványa
inknak. megvitatjuk barátainkkal, ta
nárainkkal, s eközben semmi sem 
történik.

Beszélünk róla. szorgalmazzuk a 
szelektív hulladékgyűjtést, de annak 
tárolása /néhány kivételtől eltekint
ve/, újrahasznosítása pedig megol
datlan.

Nemrég múlt el a Takarítási Világ-

1997. ofoóber

QÁIArabság

Szemét vagy 
hulladék!

„Beszédben jók vagyunk, a szaki
rodalmat elolvassuk, megtalálunk 
minden olyan ügyet, amely fontos 
a világban. Publicisztikai szinten 
mindez meg is jelenik a magyar 
szakirodalomban, de ez is csak
szó.”__________________________
nap, s a látványos „utcascpréssel” 
megtisztított tereket büszkén nézte a 
világ... pár percig, s közben semmi 
sem változott, azaz igen: A szemét 
egyik helyről átkerült egy másikra. 
Oda. ahol sokszor még többet árt a 
környezetnek, s magának az ember
nek is. Magyarország szeméttelepei
nek legnagyobb része kommunális 
hulladék lerakására alkalmatlan he
lyen van. A csapadékvízzel kioldó
dott szennyeződés a talajba szivárog, 
s elszennyezi a talaj- és ivóvízbá
zist...

Papírgyűjtés!!! Adjuk ki nagy lel
kesen a „tűzparancsof \  s ilyen alkal
makkor iskolások ezrei járják a há
zakat, lakásokat, s gyűjtik szorgal
masan és büszkén a papin. Megtel
tek a könyvtárak is. Több száz ton
nányi papírhulladék képződik éven
te. s kerül a szeméttelepekre, mén 
ma már a MÉH sem veszi át Hogy 
miért? Mén nincs, aki újrahaszno
sítsa. A magyar papíripar eladta ma
gát A DUNAPACK, mely eddig át
vette a használt papírt, fuzionált egy 
osztrák céggel, s most tőlük kapja az 
„új” papír előállításához szükséges

alapanyagot. Ennek fejében, pedig 
fogadja az. Ausztriában termelődött 
papírszemét tömegét. Mindenki jól 
jár. Szomszédunk megszabadul a 
papírhulladék okozta problémáktól, 
a magyar papíripar a lehető leg
könnyebb úton állítja elő a papírt, 
mig nekünk megmarad az évi több 
száz tonnányi elhasznált újságpapír, 
könyv és szórólap, amiből szakköri 
munka keretében újrapapírt 
csinálhatunk a gyerekekkel. Fantasz
tikus...

Mindenki a szelektív hulladék
gyűjtésről beszél. Ma már a biológia 
és környezetismeret tankönyvek 
majd mindegyike is. Gyűjtsük össze 
az elhasznált elemeket! -  találko
zunk a felhívással, de cn még nem 
leltem tankönyv re, mely megmondta 
volna hová is küldjük gyűjtemé
nyünket, mert a gyerekek lelkesedé
sével nincs baj Ok hozzák az elemet 
nap mint nap.

E néhány példa csak a jéghegy 
csúcsa:

„A jövő suttog, a jelen ordít Va
lahogy belenyugodtunk abba, hogy 
jóval kevesebbet törődjünk gyerme
keink jövőjével. Ahelyett tehát, hogy 
felelősséget vállalnánk a döntéseink
én hatalmas adósság és hulladékhe
gyeket sózunk a jövő nemzedékek 
nyakába.”

/A1 Gore: Mérlegen a Föld/

Gondoljatok bele! Ilyen cs hasonló 
problémák leküzdésére elég-e a pe
dagógusi hitvallás és elkötelezett
ség?...

FRANKY

Publikálási lehetőség a környezetvédelem  
szakosoknak!

A TÜ szerkesztősége helyet biztosít gAiAraÓMUf című rov
term észetvédelem m el kapcsolatos (házi, évfolyam,
ha az nem haladja meg a 2 gépelt oldalt (nagyobb lélegzetű munkák kivonatait is 
elfogadjuk), valam int ha annak nyelvezete a mezei főiskolások szám ára is érthető. 
A megjelent írásokat természetesen HONORÁLJUK!!!!).
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A Duna sodrában 
-  Viszlát ismét Hágában! -
A Duna hazánk egyik legfontosabb 

folyója {Nem szerelnék múlt idői 
használni, remélem nem is szüksé
ges.) Sok mindent sodor magával: 
többek között terveket, döntéseket, 
ellenszernél, marakodást. Az ún 
Bos-Nag\maros-ügy már lassan húsz 
éve borzolja az emberek kedélyeit, 
legyen az szlovák vagy magyar la
kos. Talán már nem mindenki tudja 
követni az eseményeket, sokan már 
nem is akarják. Ugyan ki emlékszik a 
kezdetekre? Az úgy volt. hogy 34 
éve. azaz 1963-ban néhány fantasz
tikusan képzett koponya eldöntötte, 
hogy milyen jó  lenne építem egy kis 
vízlépcsőt a Dunán. Ez akkor úgy 
nézett ki. hogy mindkét ország szá
mára roppant jó  lenne. Csak az a baj. 
hogy a tervezők között nem akadt 
senki, aki a pénzen kívül másra is 
gondolt volna. Kicsit később. 14 év
re rá. meg is született az erről szóló 
szerződés, melyet mindkét fél aláírá
sával hitelesített. Akkor még nem 
gondolta senki, hogy ezzel egy 
hosszú, perrel végződő procedúra 
fog kezdődni.

Magyarország 1989-ben meggon
dolta magát, és leállította az építke
zést, Hogy miért? Nem tudom Le
het. hogy felismerték, hogy mi le
szünk azok. akik a rövidebbet fogják 
húzni, ahogyan azt mindig tettük. 
Gondoljunk csak a trianoni csonkí
tásra. mellyel országunkat kivonták a 
..forgalomból". Akkor hazánk 2/3-ál 
vesztettük el. most pedig a Dunát is 
részben „elvették" tőlünk. Hogy is 
mondta egyszer valaki nagyon talá
lóan? ..Békeidőben határfolyót vesz
teni... az azért művészet.’' Nos, ne
künk ez is sikerült!

Es mi történt ezután? Mint min
denből. ebből is politikai ügyet csi
náltunk. Ezután már régen nem a 
vízerőműről volt szó. hanem egy

szlovák-magyar ellentétről, melyből 
a kölcsönös ellenszem ismét erőt 
meríthet, A szlovákok eggyel több 
okol találtak arra. hogy felszítsák a 
szlovák nacionalizmus magyarelle
nes mivoltát. Tennészetesen ezt mi, 
Magyarországon elő magyarok nem 
nagyon éreztük, esetleg csak hallot
tunk róla valamit Minden a politiká
nak. illetve a ..szakértelemnek” van 
alárendelve, még a természet is! Ha
zánkban annyi okos ember van. Nem 
tudom felfogni azt. hogy miért nem 
jutott valakinek eszébe az élővilág is. 
Ez egy annyira bonyolult ügy. hogy 
még az érintettek sem tudnak vele 
mit kezdeni, csak ujjal mutogatnak 
egymásra, mint a kisgyerekek. Nem 
sikerült peren kívül megegyezni, 
mindkét ország vállalta, hogy az 
ügyel a nemzetközi bíróság elé vi
szik. hogy ott érv ényesítsék jogaikat. 
De mit csináltak a szembenálló fe
lek. amíg megszületett a döntés? Kü
lönböző vitaműsorokban mindenki 
számolgatta az esélyeit, mindenki a 
jogkódexeket bújta, hogy mire lehet 
egy paragrafust ráhúzni. Mindkét fél 
meg volt győződve saját igazáról.

Nem tudom megérteni: hogyan le
het azt megmagyarázni, hogy az 
egyik ország elterelt egy létfontossá
gú folyót egy másik ország orra elől. 
fittyet hányva az ott élő emberekre, 
és ami még. fontosabb a flórára cs 
faunára.

Hogyan lehet mindent papírokkal, 
dokumentumokkal, paragrafusokkal 
bizonyítani?

Hogyan lehet azt megmagyarázni, 
hogy a Szigetközben lévő élővilágot 
„padlóra küldték”? Attól nem kell 
félni, hogy válasz nélkül maradunk, 
a politikusok manapság mindent meg 
tudnak magyarázni.

Szeptember 25-cn megszületett a 
várva várt hágai döntés is! Az ítélet
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mindkét országot kölcsönösen elma
rasztalta. Magyarország azért lett 
megfenyítve, mert védeni merte saját 
érdekeit, és egyoldalúan leállította az 
építkezéseket. Szlovákia is igazat 
kapott abban, hogy a magyaroknak 
nem lett volna joguk önkényesen le
állítani a munkákat, tehát a korábban 
kötött szerződés érvényben maradt.

Hogyan kell elkönyvelni ezt a dön
tést?

A „szakértők” egyik csoportja azt 
mondja, hogy a nemzetközi döntés 
ismét sárba tiporta a magyarok joga
it. A másik tábor szerint teljes a győ
zelmünk, A szlovákok is azt mond
ják. hogy ők nyertek Két abszolút 
nyertes nem lehet.

Akkor most mi az igazság? Lesz 
vízlépcső v agy nem?

Az okosok szerint nem kell meg
építeni semmit.

Akkor meg mi haszna volt ennek 
az egésznek? Hogyan tovább?

Nem nehéz megjósolni, hogy c 
bős-nagymarosi krónikának még 
messze nincs vége. A hágai ítélet 
még semmit sem zárt le. Mindössze 
csak annyit lett lehetővé, hogy a fe
lek kölcsönösen tovább egyezkedje
nek arról az álmukról, hogy a Duna 
vizét egyszer majd közösen haszno
sítsák.

Vladimír Meciar azt nyilatkozta, 
hogy fél éven belül befejeződik ez az 
ügy. Viszont a kompromisszum esé
lyét csökkenti, hogy a szlovák mi
niszterelnök egyik esti nyilatkozatá
ban élesen támadta a magyar kor
mányt.

Két idézettel szeretném befejezni 
fejtegetésemet. Kis Elemér kor
mányszóvivő közölte, hogy Magyar- 
ország jó  szándékú, minden tekintet
ben megállapodásra törekszik. Azon
ban a szlovák fel delegációjának le
endő vezetője. Július Bindcr így nyi
latkozott ebben a kérdésben: ..Szlo
vákia mérlegelni fogja a magyar ja 
vaslatokat. de nem törekszik a min
denáron való megegy ezésre."

Hát akkor, viszlát ismét Hágában!
Borsi Péter
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A FEKETE

C y S E R K O R S Z f í K
ELŐSZELÉBEN

A HOMO SAPIENS „ciciében” mindig voltak kritikus időszakok, de az 
elkövetkezendő korszak legfeljebb a jégkorszak fagyos világához mér
hető. Talán még azt is felülmúlja.
Most nem a divatosabb, közismertebb problémákról (háborúk, 
környezetszennyezés, atom-, és biofegyverkezés, éhínség, túlnépesedés, 
járványok megsokszorosodása stb.) szólnék, hiszen ezeknek ma nagyon 
gazdag és könnyen hozzáférhető az irodalma. Egy jóval bonyolultabb és 
rejtettebb témáról s an szó. Egy olyan dologról, amiről nem beszélnek 
vagy nem beszélhetnek; egy olyan világról, amelynek a fényes arca nap 
mint nap átragyogja a csábító álmaiban megrészegüll emberiség 
tudatát; egy olyan szféráról, ahol az ember védekezési reflexei nem 
működnek; egy olyan világjelenségről, amely fokozatosan és globálisan 
átalakít ja az EGÉSZ emberiség kultúráját, világát. Ez pedig nem más, 
mint a CYBER-VILÁG, a KOMPI T E  RIZÁLT és ELEKTRONIKUS 
TÁRSADALOM, amelynek a pozitív, világboldogító ígérgetései 
napjainkban szinte mindenhol feltűnnek.

I. ELKÓDOSÍTÁS;.
Az egyre inkább elkódosiioti vi

lágban az emberiség kezd hasonlítani 
az ősember tudatlan", a természeti
jelenségek racionális háttéréi nem is
merő állapotához. Arról van szó.
hogy a mai emberi körülvevő techni
kai környezet már olyannyira elvont, 
hogy lassan mi is csak annyit tudunk 
felfogni belőle, mint azok a ..történe
lem előtti'' emberek, akik éppen emi
att teljesen ki voltak szolgáltatva a 
saját környezetüknek, vagyis a ter
mészetnek. A ma emberének ez a ..ti
tokzatos ..körny ezet az öt körülvevő 
és kiszolgáló elektronikus szféra. 
Mert hiába mondják, hogy tele va
gyunk ezekhez értő szakemberekkel 
a társadalom differenciálódása és 
szakosodása miatt mindenki csak sa
ját szakmájához ért.

A lényeg tehát az. hogy mind az 
ősi. mind pedig a mai. „elektronikus" 
ember kiszolgáltatottá válik a léttcrét
meghatározó törvényeknek, értlietét
lensége miatt. Mivel ezek a törvé
nyek ismeretlenek, ezért, egyfajta 
vallásszerű. valláspótló helyzet ala-

ISBN 0 19 2614788002 1256

kulhat ki. Ez pedig azt jelenti, hogy 
az érteden átlagember tudatában az 
elektronikus szféra isteni rangot kap.

De miért is nevezem „ismeretlen
nek’' az elektronika törvényeit, ami
kor könyvek százai jelennek meg 
manapság ezek magyarázására? mi
ért „érthetetlenek”? Nos. arról van 
szó. hogy az „ismeretlenség” e gon
dolatkörben tulajdonkeppen egy le
egyszerűsítő fogalom, tehát nem szó 
szerint értendő. Méghozzá a követ
kező gondolatot sűríti magába: a 
„hagyományos" kódokat, kommuni
kációs csatornákat (pl. szavak, ne
vek). így a belső érzelmek kifejezési

módjait is egyre inkább felváltják a 
számok, sőt a különféle absztrakt kó
dok (pl. vonalkódok) is. Mivel az. 
„érthetetlen” kódok átveszik a még 
„érthető” információk feletti vezető 
szerepei, akkor az a világ számunkra 
-  átlagembereknek -  ÉRTHETET
LENNÉ válik, sőt -  ami még ros
szabb ennek következtében kiszol
gáltatottak leszünk a kódok őrzői
nek, és így. kontroll híján teljesen 
MANIPULÁLHATVA válunk. At
tól fogva, hogy ez bekövetkezik, tu
lajdonképpen a teljes bizonytalan
ságban „lebeghet" a valódi világ, hi
szen nem lesz rá elég tudásunk, hogy 
azt ellenőrizzük.

Láthatjuk, hogy ez az egy követ
kezmény is elegendő lehet egy ko
molyabb szellemi válsághoz. Azt. 
hogy a számítógépekés más elektro
nikus „csodák” eluralkodásával fo
kozatosan leépül a több évezredes 
írás- és könyvkultúránk, azt még át 
lehetne valahogy vészelni, de az ÉR
ZELMI VILÁG háttérbe szorulása, 
vagy szorítása mellett már nem lehet 
szó nélkül elmenni, ugyanis az érzel
mek az ember világában kulcsszere
pet játszanak, ezek az EMBER lel
kének igazi forrásai. A kódok cs a 
számok világában nincs helye az ér
zelmeknek. az erkölcsnek, az cm- 
ber(i)ségnck. mert ezek bizonytala
nok. kevésbé kiszámíthatók és ke
vésbé ..befoghatok”, mint a BOM
BABIZTOS ADATOK. Arról nem is 
beszélve, hogy milyen hátrányai van
nak a „tökélctesség' -nek, az abszolút 
pontosságra való törekv ésnek, hiszen 
ezt az „erényt” tüntetik fel az érde
keltek. mikor a számítógépekről be
szélnek. Miről is van szó? Arról, 
hogy az ember pont a TÖKÉLET
LENSÉGÉVEL. hibáival és botlása
ival EMBERI. Namármost. ha 
mondjuk a barátom levelet ír nekem 
és rosszul ír le valamilyen szól. le
het, hogyI. * * * * * 7 azt észre sem veszem, hi
szen ösztönösen érzem, hogy milyen 
a szövegkörnyezet, tudom, hogy mi
lyen a gondolkodásmódja, milyen a 
szituáció cs egyáltalán mit szoktak

9
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ilyen helyzetben írni. A beszélgetés
nél még könnyebb helyzetben va
gyunk, ugyanis ott van a szóbeli 
liangsúly és a testbeszéd is segít, sőt 
ott t an maga az egyén, a saját leírha
tatlan „élményével“ (kisugárzásával, 
aurájával stb.) Ezek azok. amelyeket 
a számítógép igazán soha nem fog 
tudni lekódolni. Biztos vagyok ben
ne. hogy csinálnak majd olyan szoft
vereket. amelyek segítségéve képe
sek lesznek a komputerek felismerni 
a „nem tisztán" kiejtett szavakat, 
amelyek rendelkezni fognak egy 
olyan beszédfelismerő programmal, 
amely elemezni tudja a mondat szer
kezetét és a teljes szöveg ismereté
ben pedig értelmezni a mondatokat 
stb. Sőt ez valószínűleg már létezik 
is. hiszen ennek megvalósítása tech
nikailag nia már nem jelenthet gon
dot. DE igazából ezek mindig nies- 
lerkéltek és embertelenek maradnak, 
mivel egyrészt vannak olyan dolgok, 
amelyek mcgfoghatatlanok és meg- 
fogalmazliatatlanok. másrészt pedig 
a számítógép a rendeltetésénél fogva 
nem képes a KIZÁRÓLAGOSSÁ
GÁNAK béklyóiból kiszabadulni. 
Ez a/t jelenti, hogy matematikailag 
kezeli a szavakat és más fontos kom
munikációs hordozókat. Ha majd azt 
látjuk, hogy furcsa a számítógép vá
lasza. vagy ha teljesen más területen 
találjuk magunkat, stb akkor tudjuk 
csak átérezni ennek a dolognak a va
lódi súlyát Ha alkalmazkodni aka
runk a komputer tökéletes és abszo
lút pontos birodalmához, akkor vala
milyen mértékben le kell mondanunk 
az asszociációs, képzcltársításos 
gondolkodásmódról (egy szó kap-

A jövő zenéje...
Ahhoz, hogy cl tudj helyezkedni 

valamilyen munkahelyen a jövőben, 
ismerned kell a számítógép működé
séi. értened kell hozzá. Ez a mai köz
mondás minden kortársam számára 
ismerősen hangzik, úgy gondolom. 
Nem tagadom, hogy így van. Meg

csán eszünkbe jutó élmények, emlé
kek). a „botló". és esendő emberi mi
voltunkról és a saját, önálló egyéni
ségünkről.

Az absztrakciós (elvonatkoztatott) 
clkódosítás következtében a MŰVÉ
SZET létjogosultsága is megkérdője
leződik. hiszen az is az asszociáció
kon alapszik.

Sőt a hétköznapi SZAVAK „szub
jektivitásával" sem tud niit kezdeni a 
majdani „objektív” világ. Az előbb 
említett okok miatt a számítógép 
nem tudja -  bármennyire is óriási a 
„fejlődés" -  lerögzíteni azt a végte
len kultúrát, ami egy szó mögött 
meghúzódhat.

Egyrészt a személyes élményeket, 
másrészt pedig a más letűnt ősi világ 
szavakban megőrződött emlékeit, 
gondolati összefüggéseit, amelyek 
mindmáig megfej tétlenek A magyar 
nyelvben számtalan ilyen ősi. belső 
logikára utaló elemet találhatunk. 
Gondoljunk csak például a „világ 
és a „világosság", vagy az „egész " 
és az „egészség " elemi kapcsolatára. 
Arra, hogy ha valaki nem „egészsé
ges", akkor az „fél” ember; olyan 
akit könnyebben elfoghat a ./¿le
iem " de leküzdheti, ha ..feleséggel 
..egészíti " ki önmagát Ezt cl ne ,f e 
lejtsük "! Vagy például arra. hogy aki 
.js)okat" tud. az ismeri a dolgok 
„OKAIT". így könnyen kaphat „ok
iratot", amelyet „oklevélnek “ neve
zünk Ök általában „OKOS" embe
rek. Aztán felfedezhetjük meg a ma
gyar nyelvben az ékezetek rejtett 
mondanivalóját, azt. hogy milyen jól 
tudja érzékeltetni a túlfűtött, foko
zottabb érzelmeket, energiákat (pl.

1997. október

kell tanulni a gépen dolgozni, hasz
nálni. meg kell szokni a gondolatot, 
hogy lassacskán minden téren átve
szi a terepet. Rendkívül meg tudja 
könnyíteni a munkát, praktikus, 
gyors, tulajdonképpen egyszerű és 
minimális hibalehetőséggel számol
hatunk.

Ez mind csodálatos, engem olykor 
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örült, csipés. fájdalom, kin. bűn. Hz. 
szók tűz. tói. szít). E néhány példa jól 
rávilágít arra. hogy a nyelv dimenzi
ója sokkal gazdagabb annál -főleg 
úgy. hogy a belső logikájuk ma még 
nincsen feltárva hogy csak úgy, 
ahogyan van. matematikai alapon át
kódolják, vagy rosszabb esetben fel
váltsák. Tudomásul kell venni, hogy 
van a világnak egy olyan szellemi 
szelete, mely felé lehet nyúlni, de el
érni soha. Ez a tartomány adja tulaj
donképpen azt az ugyancsak meg
foghatatlan. szellemi ERŐT. ami 
életben tartja az embereket (hit, kere
sés, vallás, remény, „talán” stb.), ép
pen ezért ÓRIÁSI HIBA lenne az 
egész szellemi közeget lekódolni, 
pontosabban azt hinni, hogy mindent 
le lehet kódolni. Azt hiszem ez 
olyan, mint amikor fejünkben „vissz
hangzó". kevésbé ismert dallamot 
próbáljuk hangosan elénekelni, vagy 
amikor egy zavaros álmot akarunk 
másoknak pontosan elmesélni Más
részt a szó azért is emberi -  annak el
lenére. hogy tulajdonkeppen ez is 
egy absztrakciós jelrendszer- mert a 
szemünkkel, a fülünkkel cs ritkábban 
a kezünkkel, vagyis a SAJÁT. ÖN
ÁLLÓTESTÜNK segítségével olva
sunk el Ma pedig ezt a leolvasást fo
kozatosan átveszik a különböző 
elektronikus „csodák” (pl. vonalkód
leolvasó), amit ráadásul pozitívként 
könyvelünk el. így tehát szép lassan 
KISZOLGÁLTATOTTÁ válunk és 
ezen a téren is elveszítjük a valósá
gos „anyavilággal” való kapcsolat
unkat.

(folytatjuk) 
Fromarm Richánl

mégis elkap valami enyhe rettegés a 
távolabbi jöv őt illetően. Lehet, hogy 
csak én látom túl katasztrofálisnak a 
dolgot és minden szépen cl fog ren
deződni.

A napokban vitatkoztunk a témáról 
kortársaímmal. A társaság két táborra 
oszlott: a lelkes preferálók és a mér
sékelt elviselek csoportjára. Az elöb-
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bi csoport a természetesen tényleg 
nagyon előnyös tulajdonságait sorol
ta a számítógépnek, miszerint a kö
vetkező században már a gépen ké
résziül tanítanak az iskolákban, szá
mos közéleti tevékenységet lezavar- 
hatunk rajta -  ami annyira talán nem 
csak előny -  bármilyen anyagra van 
szükségem, akár amerikai könyvtár
hoz is fordulhatok, levelezni is mi
lyen interaktívan lehet vele...

Ez mind szép De mi lesz például a 
könyvekkel? Tényleg csak muze
ális darabokként maradnak fenn 
az utókornak? Mindenki a kép- [ 
ernyőről fog olvasni? Apropó. ^ 
olvasás. Az. iskolában ezen ke
resztül tanulnak meg olvas
ni a diákok? És beszél
ni? Mi lesz velük, ha _ |A  -------
csak üzengetnek a tanár- 
embernek? Az írás meg 
nyilván egyenlő lesz a kla
viatúrán való zongora mii vészét clsa-

Ahogy rohanok le a, lépcsőn, 
agyamban már a számzár kódja lük
tet. Huszonháronihetveuöt. huszon- 
háromhetveiiöt. Két gyors mozdulat
tal kiszabadítom a biciklit, és fel
pattanok rá. Mikor belököm, már ér
zem. hogy valami nincs rendben, de 
csak pár másodperc múlva tudatosul 
bennem, hogy mindkét kerék teljesen 
lapos.

Első reflexszel a pumpát kapom 
elő a táskámból, de egy pillantással 
később már látom, hogy teljesen fe
lesleges. mén egyik kerékben sincs 
már szelep. Néhány másodpercnyi 
intenzív gondolkodás után megpró
bálom felidézni, hogy hol van a leg
közelebbi bringásbolt. de hamar rá
jövök. hogy csak egyet ismerek, és 
az pont a város másik végen van.

Hirtelen ötlettel a közeli megálló
ba éppen beállt 83-as buszhoz tolom 
liü társamat. A vezető (természete
sen) csak az első ajtót nyitja ki. így 
odajárulok én is.

-Jónapol! Megtenné, hogy kinyit
ja a hátsó ajtót, meri szeretném fel
tenni a biciklimet?

1997. október

¡áldásával. Kissé cinikus vagyok, 
és/vagy maradi. Mindenesetre 

megőrülnék, 
dátd meg

szűnne a színház, mint olyan, mivel 
teljes kényelemben megnézhetem 

otthon a képernyőmön azt. amit 
akarok Sőt, olyan cselekvényű 
filmet is nézhetek, ami sze- 
memnek-számnak ingere. Rend
kívül izgalmas. Remélem, az or
romat nem fogják kifújni he
lyettem!

Mindezekhez még egy gon
dolat, nem vagyok hajlandó le

mondani a rohangálásról a 
belvárosban, képes leszek el
menni a boltba vásárolni, le
velet kézzel fogok írni és jól 

eldugom a könyveimet, ne
hogy a nagy modem idők
ben lecseréljék őket egy 
sokkal értékesebb, min- 

denttudó masinára. És 
táncolni se a kompjú- 

terrel fogok, ha dzsessz.

Szálka Sarolta

------------ ES

TRÉFA
-M i?
-  Kitépték a szelepeket a biciklim

ből. és szerelném feltenni hátul. Lá
tom. alig vannak a buszon, nem za
varnék vele senkit.

-  Mit akar?
-  Feltenni a biciklit. Ha kell. per

sze, jegyet is veszek neki ...
-  Fel akarja hozni a kerékpárt?
-  Igen.
-  Erre nem fog sor kerülni -  zárja 

le a vitát angyali mosollyal, és olyan 
arckifcjezésl vág, mint aki éppen va
lami különlegesen agyafúrt trükkön 
látott át. és most elégedett, inért is
mét bebizonyosodott, hogy az ő 
eszén nem lehel túljárni.

Nem akarom hosszan részletezni, 
hogyan próbáltak meg autógumiba 
való szelepet rámsózni a benzinkút
nál. majd hogy' irányítottak cl telje
sen hamis irányba, ahonnan végül 
visszatértem a kiindulási pontom
hoz. mert valaki úgy emlékezett, 
hogy a benzinkút mellet van egy sze

relőműhely. Mondanom se kell. nem 
volt.

Elég talán annyi, ha elmondom, 
kábé másfél óra biciklitofás után ju
tottam el egy bringásbolt hoz, ahol 
nyolcvan forint ellenében végre hoz
zájutottam két szelephez. Miközben 
bőszen pumpáltam a kerekeket, latba 
vetettem minden közgazdaságtani is
meretemet. és arra jutottam, hogy a 
bicíkl miből eltávolított szelepek pia
ci értéke egy enként úgy harminc fo
rint körül mozoghat. Ebből arra kö
vetkeztettem. hogy valószínűleg nem 
haszonszerzési vágy vezérelte az el
követőiké )t. hanem valami más. De 
vajon mi?

Hiába törtem azonban a fejem, 
nem tudtam megfejteni a rejtélyt, és 
lehet, sosem jöttem volna rá a meg
oldásra. ha nem siet a segítségemre 
egy ik csoporttársam, és nem világo
sít fel. hogy bizonyos intelligencia- 
hányados alatt egy ilyen tettet tréfás
nak is tartliat akár valaki.

Hát így már mindjárt más. hiszen 
egy jó nevetés mindent megér.

Illés Róbert
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A szoba tágas, világos, napfényes, 
tiszta és az elhelyezése is megfelel. 
Egyetlenegy baj van vele. úgy hív
ják, hogy kórterem. Pozitívan kell 
hozzáállni a dolgokhoz, arra gondo
lok. végre megtudom, milyen a vér
csoportom. Elvégre egv műtét során 
ennek feltétlenül ki kell derülnie. Le
ülök az egyes ágyikó szélére, kipako
lom a cuccaimat. Közben felmerem a 
terepet Egy idős néni alszik a hár
mason. horkol. Nyugalmas éjszaká
nak nézek elébe. Hátba veregetem 
magam, a walkman-em itt lapul a 
táska alján, a füldugasz is valahol 
megvan. Gondolok én mindenre. 
(Erről jut eszembe, üdítőt egy decit 
nem hoztam.) A törülközőt az „éjjeli 
szekrény be" dobom, inkább bádog- 
dobozra hasonlít. Mi van még? Póló. 
pizsama. Anna Karenina, kés. villa, 
kanál... (Anyukám félreinformált, 
szerinte ugyanis evőeszközöket nem 
kaptunk volna. Kaptunk. Ennivalót 
már kevésbé.) Alig telik az. idő. átöl
tözöm. lefekszem, olvasok, rádiói 
hallgatok, olvasok... Este van. ezt is 
megértük. Tusolás, az est nagy 
eseménye. Megérkeznek az éjszakás 
nővérek, lámpaoltás, a zajok nem 
csitulnak. A holnapi műtétre gondo
lok. Izgulok, már látom magam a to- 
lós/.ékben. mert egy véletlen folytán 
nekem amputáltak a lábam. Á. de fi
gyelnek az orvosok, hogyan is tör
ténhetne ilyesmi. Biztos el fog mér
gesedni a seb,... na jó most már talán 
el kellene aludni.

Hajnali fél kettő. látogatóim érkez
tek. Elkezdek hadonászni, próbálom 
agyoncsapni őket. részleges sikerrel. 
Marad egy túlélő. Holnap nem me
nekül.

Hajnali négy. Halk csörömpölések 
közepette megérkezik a nővérke ágy 
neműt cserélni. Soha jobbkor. Min
dent meg lehet szokni. Majd ismét 
álomba zuhanok. Hal órakor a takarí
tó néni már nem tud meglepni, kelle

mesen árad léptei nyomán a nem is 
tudom milyen, nem hagyományos 
fertőtlenítőszer átható illata.

Elérkezik a verőfényes reggel. Jé. 
mi lóg ki belőlem! Egy palack függ 
balra tőlem, olyan két méter magas
ságban. Infúzió. A teljes összkom
fort. Bemagyarázom magamnak, 
hogy ez milyen fontos ásványi anya
gokat tartalmaz, meg vitaminokat es
tébe. estébe. (Nagyon drága, ahogy 
próbáltam elfogadni, amit muszáj, 
azért mégis kicsit kiakadtam, mikor 
kiderült, hogy estik sós v íz cirkuláll 
bennem.)

A v izit után megreggelizünk. Ma
gyar néni is falatozik, mesél egy pi
cit. majd alszik Az orvosokra gon
dolok. akik körbeálltak a vizit során 
cs végigmértek és végül felfedezték, 
hogy tulajdonképpen mit is keli mű
teni. A két kis tappancsom sarkát, 
ahol az a bizonyos dudor nőtt. Mit 
dudor! Csontkemény képződmény. 
Soha többet nem veszek fel szuper
nőies. extra elegáns, kőkemény mű
bőrből készült édes kis topánkákat. 
Ezt megtanultam.

Tizenegy óra és még mindig a 
szobánkban fekszem. Rossz ez a ki
szolgáltatottság-érzés. Csak érzés, 
mert a nővérkék tényleg mindent 
megtesznek, hogy enyhítsenek az 
idegességen, félelmen, bármi gon
dom van, segítenek.

Fél üzenkettőkor zöld köpönyeg
ben megérkezik a vég nagykövete és 
hordágyon elszállít a műtőbe. A 
stressz, a tehetetlen félelem -  szé
gyellem pityergesben oldódik. Pró
bálom észrevétlenül letörülni a 
könnyeket és befejezni. l-Iiába a nagy 
igyekezet, a betegszállító úrnak fel
tűnik. hogy izzad a szemem. (Ö 
mondta így.) Na ezt már nem bírom, 
a röhögés is kitör belőlem. Csak le
gyek túl ezen az egészen. Hősiesen 
tűröm a gerincembe szúrt injekciót. 
(Nem is fájt.) Deréktól lefelé lassan

bénulok. Bizsereg minden sejtem, 
szétáradó melegséget érzek lábaim
ban. A műtét félórás, mindenki jó 
hangulatban társalog a vérnyomá
somról, az. időről. Azon kapom ma
gam. hogy egészen nyugodtan hall
gatom a kalapács és a véső crces, 
most mégis tompa hangját, azután a 
reszelő csiklandoz egy darabig. 
Kész. Érzéketlen lábaimmal ötszáz 
kilósnak érzem magam

A kórterembe visszatérve enged a 
görcs, igaz a lábamujjáig az inger 
még több órán keresztül nem jut el, 
azért szebb az élet. Új szobatársam is 
jött. egy ínszalag-szakadásos lány. 
Megtárgyaljuk az élet dolgait, po- 
énkodunk. egyiittérzünk. iszunk- 
eszünk, szóval ismerkedünk.

Látogatók érkeznek, felvidítanak a 
jól ismert arcok. Anyuci hoz puszit. 
Népszabit és energiát, barátnők meg
lepetést. hétvégi programot. Azt még 
nem tudom, kézen megyek majd 
vagy kúszom, de ez most nem is fon
tos.

A nap gyorsan eltelt. Éjszaka a 
szúnyog kiütéssel győz. Jó nézni, ho
gyan zabálja magát dagadtra a csupa
szon maradi lábfejemen, amit persze 
még nem érzek.

A harmadnap infúziómentesen 
mozgalmasabb cs élménydúsabb, 
már cltotyogunk kórházi barátnőm
mel a büfébe, megindul a közélet, a 
kellemes moraj, kávéház módra, ki- 
sébb-nagyobb csoportok és tömény 
cigifüst- Akut tüdőbajjal visszatá- 
molvgunk szobánkba és ismét dur
molunk. Szépeket álmodok otthoni, 
ágy ócskámról és mindenféle ugra- 
bugrálásról.

Negyedik nap kis unszolásra el
hagyhatom az intézményi, hálásan 
gondolok a személyzetre, kelleme
sen csalódtam ezen a téren. Egy gon
dolat bánt engemet: máig nem tu
dom. milyen vércsoporttal jöttem a 
világra. Szálka Sarolta
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Az emberevő világ
1997 augusztus 31-cn hajnalban egy szomorú ese

mény lörténi. Egy ember meghalt. Igaz, azon a napon 
nem csak ö halt meg. de ő más volt. Sokan ismerték. 
Szinte az egész világ.

Hogy mi tette mássá? Személyében valóra vált egy 
álom. mely oly sok mesében ott van és ami minden ro
mantikus női lélek álma: hogy eljön érte a királyfi.

Diana hercegnő, házasságával a média középpontjába 
került, és talán azért, mert ereiben nem a „hagyományos'’ 
angol hidegvér folyt, kedves, nyílt asszon} volt -  sebez
hető. Pont olyan, amilyenre a világnak szüksége van. 
(Hisz egy idősödő királynő kevésbé érdekes, mint egy 
hercegnő!)

Azok a /  újságok, amelyeknek a címlapján szerepelt, 
jobban fogytak. így a médiumok egyre többel foglal
koztak Dianával. -  minden gátlás nélkül. A hercegnő jól 
eladható árucikké vált! S miért ne lettek volna Icsifotó- 
sok. ha voltak újságok amelyek kisebb vagyonokat fizet
tek a fényképekért? És miért ne fizettek volna, ha költsé
geik nem térülnek meg az eladott lapszámokból? Mert 
hát az emberek megvették! Ilyen a piac! Diana olyan áru
cikké \ ált. ami jó volt mindenkinek csak neki nem. Ö is 
olyan ember volt. mint mi.

A mai fogyasztói társadalomnak -  csúnya, de találó ki
fejezés szüksége van hercegnőkre. Része a mindenna
pi berendezett életünknek, ahol nincsen kedd sorozat nél
kül. ahol minden napra jut egy szappanopera, amihez iga

zíthatjuk napirendünket. Egy olyan világban, ahol 
mindenki örül: mert végre egy év. amikor újra szeptem
ber elsején kezdődik az iskola. A TV-bemondónők 
anyáskodva mosolyognak, altat minket a média. Tombol 
a konformizmus. Egy ilyen világban jól esik néha a vál
tozatosság. egy újabb rendkívülinek tartott esemény, egy 
pletyka, érdekesség a monoton hétköznapokban. Erre va
lók a sztárok, a hercegnők, a királyok. Talán ezért veszik 
meg az újságokat? Ezért vannak a papparazzók, akik; ha 
akkor, ott nem követték volna a hercegnőt, talán a baleset 
sem következett volna be. Ki a hibás1’ Évekig fogják ta
lálgatni!

Diana halála jó  üzlet volt sokak számára. A világsajtó 
kiilöns/Írnokban számolt be az eseményekről, a vég
letekig kihasználva a „szenzációt”. A Time magazin 
egyik szeptemberi számát szintén Diánáról és a nemrég 
elhunyt Teréz anyáról szóló Írások töltik ki. de a hazai 
magazinok sem maradnak cl. Elton John CD-je pedig (a 
Candle in the wind), amit a hercegnő emlékére írtak át. 
250 ezer darabszámban fogyott és hiánycikk.

...Diana életet bemutató könyv és videókazetta már ná
lunk is kapható...

„Anglia rózsája1' azonban már megtalálta nyugalmát. 
Áldozat volt Ö. a világ áldozata! Ki lesz a következő?

Görög Zsolt

— ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^
Kinek mi az irodalom?

G enerációváltás a  Közéleti 
Kávéházban

Mi történik akkor, ha a Fiatal modem alkotók idősebb 
irodalombarát olvasóközönséggel találkoznak? Ez ki
derült 1997 október 15-én a Royal Szállóban tartott 
Közéleti Kávéházban.

A Magyar Műhely negyedévenkénti irodalmi-kultu
rális folyóirat szerkesztői Generációváltás? címmel egy 
barátságos beszélgetésre számítottak Szegeden. Az ere
deti koncepció úgy szólt, hogy a kiadvány egyik alapító 
szerkesztője. Bujdosó Alpár. és a két jelenlegi felelős 
szerkesztője. L. Simon László és Sőrés Zsolt fognak

beszélgetni a lapról. Azonban ez Bujdosó Alpár megbe
tegedése miatt elmaradt. De valamiről beszélgetni kel
lett! A kérdésre, hogy ki ismeri, vagy talán olvasta a Ma
gvar Műhelyt. elvétve néhány kéz emelkedett a magasba. 
Így a téma adott lett: mutassuk be a folyóiratot!

Sőrés Zsolt leszögezte, hogy „nemcsak folyóirat, ha
nem inkább egy művészeti alkotócsoport". Ezt a gondo
latmenetet folytatta a másik szerkesztő, L. Simon László, 
azzal, hogy ..a lapot nem akadémiai ősbölények, hanem 
gyakorló alkotók készítik”. Mindezt olyan közönség 
előtt, ahol az. átlagéletkor ötven év feletti volt. Az aka
démiai Ősbölények között kicsit megfagyott a levegő. 
Aztán az egyik támadott. Felolvasott egy verset, a Ma
gvar Műhely 101. számából. Az elsőt, ahol a könyv ki
nyin a kezében, A költemény obszcén volt. Szó szerint. 
Felháborodás töltötte be a termet.
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Ez irodalom?! Ez művészei?!

És a szerkesztők versengve hozták a klasszikus, ma
gyar cs világirodalmi példákat: Janus Pannonius epi
grammái. Csokonai pajzán rokokója. Petőfi. József 
Attila, Esterházy Péter. .. stb.. vagy akár Ovidius. Schil
ler. satöbbi. De nem tudtak hatni, A közönség soraiból 
felhangzó megállapítások szerint ezeket nem szabad 
figyelembe venni, a Műhelyt pedig el kell égetni. A 
felsorolt alkotók nevét pedig a szerkesztők ne vegyék a 
szájukra, mert azok szentek, csak itclia rossza napjuk 
volt!

elmúlt évek alatt megváltozott. Ezzel az. olvasóknak is 
szembe kell nézniük. Az irodalom már nem a szépség, 
hanem az elet visszatükrözése. Akár tetszik, akár nem 
Az irodalom, a művészet fejlődik. Ez tény. Kérdés az, 
hogy merre.

Olvashatod József Attilától a Mamát, vág)' lapoz
gathatod a Szabad ötletek jegyzékét. Olvashatod az Élet 
és Irodalmat, vagy lapozgathatod a Magyar Műhelyt.

A választás joga mindenkié. Ízlés szerint.

Generációváltás? Igen. generációváltás. Acélközönség
korhatára ötven év alá esett. Az irodalom megítélése az József Attila

Prien am Chimsee jelentése: Prien 
a Chimsee tó mellett, Prien a leg
nagyobb település, ami a tavacska 
partján épült Németországban talál
ható. az osztrák-német határtól nem 
nagy távolságra.

Itt töltheted el egy élményekben 
dús hétvégét az 1997-ben az Év diák
újsága a felsőoktatásban címet meg
kapott szerkesztőségek egy-egy tag
ja.

Szeptember 26-28-án Prienbcn 
rendezett Ifjúság az Unióban kon
ferencián az egri Eszterházv Károly 
Tanárképző Főiskola lapja, a Líce
umi Paletta, valamint a szegedi Ju- 
hász Gyula Tanárképző Főiskola ma
gazinja. a Tű vehetett részt a Diák és 
Ifjúsági Újságírók Országos Egyesü
letének jóvoltából.

A konferencián több nemzet kép
viseltette magát. Hiszen az Uniós té
mában Spanyolország és Németor
szág éppúgy érdekelt, mint Magyar- 
ország. Sőt még az Egyesüli Álla
mokból is érkezett érdeklődő. A 
résztvevőkéi a tó partján a Hotel 
Reinhart látta vendégül. Itt mindenki 
kétszemélyes, fürdőszobás lakosz
tályt kapott. A bőséges étkezések kö
zött folyamatosan szemináriumok 
zajlottak. Ezeken a különböző orszá
gok lehetséges Uniós tagságáról és 
ennek következményeiről folyt a szó. 
Emellett szirtes programok gazda-

---------------- $ ---------------
Konferencia 

N é  m etorszá g  ba n

IFJÚSÁG AZ 
UNIÓBAN

gították ezt a néhány napot. Ki
ki érdeklődési területe szerint 
vásárolhatott Prien főutcáján vagy 
sétahajó-úlra mehetett Chimsee hul
lámain. de akár egy XII. sz-ban épült 
kolostort is megnézhetett. Ennek 
érdekessége az volt. hogy egy spa
nyol szerzetes alapította, amit a Spa
nyolországból érkezett küldöttek 
igen büszkén hangoztattak.

A konferencia legmeghatáro
zóbb pillanatai a müncheni sör- 
fesztiválon történtek. Ba
jorország népi ünnepe az 
Oktoberfcstnek nevezett 
színes kavalkád. Ez kél hé
tig tart, az idén szeptember 
20-án kezdődött, és október el
ső vasárnapján fejeződött be.
Az emberek felszabadultan ün
nepelték a nemzeti italukat, s 
ezzel együtt bajor voltukat. Fia
tal és idős. ismerős és ismeretlen 
egy (itt vitatta 
meg az élet 
dolgait egy-
egy löszt kö— - i V \ -----
zött. Barát

ság. erő és monumentalitás jelle
mezte az egész fesztivál hangulatát. 
Népviseletbe öltözött nők és férfiak 
járták az utcákat söröskorsókkal a 
kezükben.

Talán ez a látvány vezette a részt
vevőket arra a felismerésre, amit a 
konferencia végén fogalmaztak meg: 

bármely ország akkor lehet az 
Unió teljes tagja, ha képes lesz 

a saját nemzeti értékeit 
megőrizni. Ez pedig a mos

tani fiatalságon múlik.

KIARA
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Mit teszel tikkor, ha letudva végre 
augusztusi vizsgáidat, döbbenten á!- 
lapítod meg. hogy csoporttársaid 
nem voltak restek, és majd minden 
tantárgyból jeles érdemjegyet gyűj
töttek? Gyors fejszámolást végzek és 
rájössz, hogy mindenféle átlagot 
(csoport-, évfolyam-) sikerült alul
múlnod. így ösztöndíjad valószínű
leg arra sem lesz elég. hogy a tandíjat 
és a kollégiumot fedezd belőle. (Per
sze. ha éhenhalsz. akkor már nincs 
szükség egyikre sem.)

Végül aztán pozitív hozzáállásod 
utolsó dzsida sóval elűzöd a kétség
beesést, cs munka után nézel Bő
szen böngészed a Déli Aprót (persze 
hiába), negatív tapasztalataidra em
lékezve megfelelő távolságtartással 
szemléled a Meló-diák hirdetménye- 
п. hamvába holt kísérteteket teszel 
arra. hogy magántanítványokat sze
rezz. majd szép lassan beletörődsz, 
hogy valójában csak egy igazi vá
lasztásod van: Burger King vagy 
McDonald's. Utóbbi mellett szól. 
hogy überelni tudja a másik által 
nyújtott 98 forintos(l) órabért, ám 
azonnal rájössz, hogy a pénz nem 
minden, mikor megtudod egy isme
rősödtől. aki lehúzott néhány hóna
pot még tavaly a „MekT-ben. hogy 
azért hagyta ott. mert hullani kezdett 
a haja. О persze nem vont egyenes

párhuzamot az olt takarításra hasz
nált vegyszerek és a hajhullás ténye 
közt, ám a Te fantáziád mindig kicsit 
élénkebb volt az átlagosnál, így nem 
sokat teketóriázol, hanem iziben je
lentkezel a „Börger'-be.

Miután túlvagy az orvosi igazo
lások és egyéb papírok beszerzésé
nek hercehurcáján, az első tanítási 
héten munkába is állsz. A meglepe
tések akkor kezdődnek, mikor első 
munkanapodra érkezve közlík. hogy 
máris elkéstél, hiszen 5 perccel a hi
vatalos munkaidőd megkezdte előtt 
már beöltözve kell vámod az uta
sításokat. Öltözeted egy szűk nadrág, 
egy ing (már csak női jutott) és egy 
szakadt nyakkendő (ebből sem volt 
már hibátlan). Ahogy halad az idő, 
egyre újabb és újabb szabályokról ér
tesülsz. Megtudod például, hogy 
mindig fekete zoknit és cipőt kell vi
selned. legalább óránként egyszer 
kezet kell mosnod és csak a műszak
vezető engedélyével szabad vécére 
menned, és így tovább.
. A második napon /áró vagy. va

gyis éjfélig osztanak be Örülsz, mert 
megtudod, hogy éjszakára a béred 
akár a 140 forintot is elérheti órán
ként. Naiv fejjel arra gondolsz, hogy 
nyilván ezzel akarják kompenzálni, 
hogy 23. L5-kor az utolsó tömeg- 
közlekedési eszköz is elmegy. így

valószínűleg vagy hosszabb időt. 
vagy több pénzt fog igénybe venni a 
hazajutásod, mint egyébként. Ám té
vedsz.

Tévedésed mértéke pontosan 40 
perc, ugyanis 00.40-kor. kb. 100 
perccel azután, hogy az utolsó ven
dég is elhagy ta az. éttermet, és kb. 40 
perccel azután, hogy teljesen kitaka
rítottatok. még mindig teljes harci 
díszben állsz és vársz, hiszen a főnök 
még nem végzett a számolással, és 
addig senki sem mehet öltözni, míg ö 
számol.

A legérdekesebb incidens azonban 
akkor történik, mikor tudatosul a 
nagyfőnökben (üzletvezető mana- 
gcr). hogy borostád valójában egy 
korszakán kezdeti stádiumban, és 
felszólít, hogy szabadulj meg tőle. 
Felvilágosítod, hogy mind a közér
zeted. mind az arcbőröd minősége 
negatív irányba fog változni, ha így 
teszel, majd megértő válasza („Hoz
zon róla papírt!” ) hallatán megfoga
dod, hogy ebben a félévben sokkal 
többet fogsz tanulni, hogy jövőre ne 
kelljen az ösztöndíjad mellett más 
jövedelem források után nézned.

Ám ahogy néhány óra múlva az 
újonnan kifüggesztett ösztöndíj listát 
faggatod, megdöbbentő számadatok 
ötlenek a szemedbe. Szakodon a 
kitűnőnek járó juttatás majdnem eléri 
a 7000 forintot Szerencsére a hu
morérzéked nem hagy el a legne
hezebb pillanatokban sem. így még 
van erőd arra hogy kényszeredetten 
elmosolyodj.

Illés Róbert

Fárasztó gondolatok a 
fáradtságról

Már több mint egy hónapja tombol 
a szorgalmi időszak. Úgy örülök ne
ki. Most már nem kell unatkozom 
otthon, nem kell kedvetlenül olvas
nom kedvenc könyveimet, nem kell 
megnézni azokat az unalmas mozifil

meket. Visszazökken minden a meg
szokott kerékvágásba: korán kelés, 
rohanás a buszmegállóba, nyomor
gás a villamoson stb. Végre azokat a 
könyveket olvasom, melyeket a ta
nárok erőszakolnak ránk Él jen !

Mikor elérkezik az ebéd ideje, én 
éppen egy teremben ücsörgők sokad- 
magammal, és gondolatban mege
szem a rántott húst sültburgonyával. 
És ha véletlenül üresen tátongó 
gyomrom elkezd „motyogni”, akkor 
pironkodva próbálok úgy helyez
kedni. hogy ki se látsszak a pádból.

Szerencsére az a problémám is 
megoldódott, hogy mit csinálok késő 
délután 19.45-ig szemináriumi órá-
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kai kaptam azért, hogy ne kelljen pl, 
moziba mennem. Úgyis olyan unal
mas filmeket adnak. Ha minden jól 
megy, akkor elérem a 20.45-os buszt, 
és 21,45-re otthon is vagyok. El
végzem a tennivalóimat, és legko
rábban éjfélkor ágyba bújok.

De egyáltalán minek kell aludni ?
Az emberek ezt a szokványos fé

léidéi adják: azért alszunk, hogy pi-

1997. október

kenjünk. Ritkaságszámba menő cse
lek vannak a szakirodalomban, me
lyek olyan emberekről szólnak, akik 
egyáltalán nem aludtak. Vizsgálatuk
kor semmi kórosat sem találtak. Le
het. hogy én vagyok kóros állapot
ban. aki megköveteli magának a napi 
7-8 óra alvást?

Számtalan kísérletet végeztek a tu
dósok annak felderítésében, hogy an 
reagál a szervezel, ha megvonják tő
le az alvást. Nos. jelentem, ezt már 
én is többször elvégeztem az itt töl
tött idő alatt. Hogyan sikerült meg
akadályozni, hogy álomba szénde

rüljek? Nagyon egyszerűen, erre 
tökéletesen alkalmas a házi 

dolgozatok írása, a referá
tumok elkészítése

vagy egy-egy szerző lioszszabb lé
legzetű művének olvasása. Termé
szetesen a zárthelyire való felkészü
lés is célravezető lehet.

A könyvek azt írják az alvásmeg
vonás következményeiről, hogy az 
ember értelmi cs fizikai teljesítőké
pessége csökken. Nem kell tudósnak 
lennünk, hogy saját tapasztalataink
kal is alátámasszuk ezt a megállapí
tást. Szemmel látható, hogy reggel az 
iskola olyan mint egy termeszvár: 
mindenki még aránylag friss, min
denki rohangál. Az idő múltával ez a 
tempó egy kicsit lelassul, és késő dé
lután az egész iskola már egy óriási 
lajliárketrecre emlékeztet

(Bocs a példáért.)
Tehát, tanárok, figyelem!
Ha azt veszik cszre. hogy a cso

portban óra alatt valaki mélán bámul 
bele a világba, il letve a szemhéja le
lecsukódik, akkor beszéljenek egy 
kicsit halkabban, és hagyják őt nyu
godtan aludni!

Borsi Péter

Reggeli képek ■
Álmos reggelen korán ébredek, 

mert az a balga csak most van otthon. 
Alig hallom a hangom a telefonban. 
Leteszem a kagylót. Pillantásom az 
órára esik. Már kések. Kapkodok, 
ebben már nagy mtinóm van. A reg
geli elmarad, egy almát viszek úü- 
lársul magammal. Kilépek az ajtón. -  
diák. pénz. kulcs? -  minden megvan. 
Hűvös az utca. Fáradt emberek, ál
mos arcokkal jönnek velem szem
ben. Szófiait az utca. Borult az ég, 
Lekésem a trolit Nem baj. jön másik 
-  mondom magamnak, de nem jön. 
Késik ő is. mint én. A vizes beton bá
mul vissza rám. A francba ezekkel a

hajnali órákkal! Este. mikor kilenc 
előtt hazaszóltam, azt mondtam ha
marosan fekszem. De tudtam, éjfél 
előtt nem sikerül. Olyan rövid egy 
nap. használjuk ki az utolsó percig! 
Gondolataimból a troli zúgása 
ébreszt. Tömeg. Felférek, lökdösnek. 
Olyan hideg a kapaszkodó! Lökdös
nek. arrébb megyek. Újabb hideg ka
paszkodó! Körbenézek. Van, aki már 
telt szatyrokkal bevásárlásból jön. 
Aszkéta -  gondolom. Pillantásom 
egy csinos arcra esik. Üdítő reggel -  
vidulok fel. s ekkor leszáll. Te is el
hagysz engem? Egy öreg néni száll 
fel helyette. Arrébb megyek. Új ka

paszkodó. ! jzyf 
Az órámra
már rá sem nézek. Leszállók és vá
rom a csatlakozást. A máskor oly né
pes utcán alig lézengnek. A rövid kis 
villamos tömve áll a megállóban. 
Rohanok. Új úti társak, új kapaszko
dók. Edződöm.

Korgó gyomorral, kések az óráról. 
Hirtelen egy ötlet -  kihagyom, be 
sem megyek! Mcgreggel izek és újult 
erővel kések a következőről. Elége
detten harapok az almámba. Feléb
redek.

Zsolt
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B6 B0 P - 0 P - 0 P
O któber első hétvégéjén a Szegedi Ifjúsági Házban ismét megrendezés
re került a Szegedi Jazz Napok nevezetű esemény. Híres bel- és külföldi 
előadók szórakoztatták a kíváncsi és müértö közönséget._____________

A négynapos program résztvevői 
között olyan hírességeket találtunk, 
mint Bett> Cartcr. Egberto Gismonti. 
John Sumian. Maga a rendezvény 
két kiállításmegnyjtóval kezdődött. 
Grencsó István fotóit és festő-, ipar
művészek alkotásait tekinthettük 
meg.

CD lemezeket, kazettákat lehetett 
kapni a helyszínen, a büfében pedig 
a szünetekben folyt a csevely, terefe- 
rc cs a sör. Kerek asztaloknál lehetett 
duruzsolva megtárgyalni, hogy akkor 
mi is az a dzsessz. Gyerty afény, ci
garettafüst és a reflektorfényben a 
zenészek.

Az első napra nagy obb kavalkád 
volt jellemző, ismerős fiatalok gar
madája volt jelen. Ingyenessége ré
vén ez a nap vonzó lehetőségnek bi
zony tilt egy kis lazításra. Volt is rá 
lehetőség. Szegedi előadók mutat
koztak be új szerzeményeikkel, fel
dolgozott zeneszán tokkal. Ezek a 
Caffé Cafc. Szaniszló János Trió. 
Vági Jazz Műhely és a YAiM.

A következő estéken kerüli sor a 
külföldi befutott, ismert zenészekre. 
Egberto Gismonti és két társa nagyot 
alakított. Mindhárman a sokak szá
mára mesés, egzotikus Brazíliából 
jöttek. Zenei világukon érezhető ez 
a déli beállítódás, az elán. az életerő. 
Kimondottan melankolikus dalla
mokra nem is emlékszem repertoár
jukból. Egy lengyel duó előzte meg 
az ő előadásukat. Hangszereik sza
xofon és zongora voltak. Pleszkán 
Frigyes zongorára írt szerzemények
kel rukkolt elő.

Mint a rendezvény napjain álta
lában. szombaton is magyar zenekar 
kezdett. A Jazz Consort, mely 14 éve 
létezik már. Swinges. latinos hang

zásvilág jellemzi játékukat, a jazz- 
staitdardek mellett ma már saját 
szerzeményeik vannak túlsúlyban.

Stcve Gut „Balkáni vázlatok” 
együttese Bulgáriából érkezett. Hard 
bop stílusú zenéjük gospel felhan
gokkal nagy 011 stílusosnak bizonyult, 
feldobta a közönséget. Betty Carter 
már egy egész más oldalát képviselt 
a dzsessz zenének, free jazz-nek ne
vezném. Szokatlan. különleges 
énektechnikája olyannyira profi, 
hogy ma már a legeredetibb élő jazz- 
énekesnek is kikiáltották.

A Grencsó Kollektíva és a Jóim 
Sumiann Quartetl műsora zárta az 
eseménysort. Az előbbi in Regtime 
c. lemezük atmoszféráját mutatta be. 
Surmannak pedig turnéja egyik ál
lomása Szeged.

A rendezvény közvetlensége, kel
lemes hangulata volt meghatározó. 
Ezért szereük a művészek is. Most 
mint néző és mini előadó is jelen le
hetlek. Nem kellett kattogó, villogó 
fény képezőgépek rajától menekülni. 
Megnyugtató félhomályban disku- 
rálliattak a világ másik részéről ide
érkezett pályatársakkal.

Egy icipicit a laikusokat hiányol
tam. a fiatalokat. Ez is megér egy 
hétvégét. 2-3 belépőt Aki olt volt, 
tudja, hogy gazdag zenei skálát 
ismerhetett meg. vagy ha ismerte, él
vezhette ismét az improvizációk 
végtelen lehetőségéből adódóan. Itt 
volt a befogadó, az átadó, a vizuális 
és akusztikus élmény, interaktív' ka
pocs. az alkotás, a taps Köszönjük.

Szálka Sarolta
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„Előítéletek
nélkül”-

1997. október 15-én a Fahren
heit együttes klubkoncertet tar
tott a Teleki K ollégiumban. A 
fellépés a véradás apropójából 
történt, egy országos turné ke
retében. Ritkán hall az ember 
olyan zenekarról, amelyik nem 
a gázsi miatt ad koncertet, ha
nem azért, hogy valam ire fel
hívja a hallgatóság figyelmét. 
M űvészek énekelnek a HIV- 
fertőzöttekért, a drogosokért, 
az árvízkárosultakért, az éhe
zőkért, a háborúk áldozataiért. 
A Fahrenheit az élőkért énekel. 
Pontosabban az életért, az éle
tet éltető nedvért, a vérért. Hi
szen vérhiány van. Ez az együt
tes egy kis figyelmet érdemel.

TŰ: -  Hogyan alakult meg a 
Fahrenheit?

M aróthy Zoltán: -  Volt egy 
Osszián nevű zenekar, hosszú
hosszú ideig, am iben mi játszot
tunk hárman: Tobola Csaba do
bolt, Vörös Gábor basszusgitáro
zott, én magam pedig gitároztam. 
Az Osszián megszűnése után úgy 
határoztunk, hogy szeretnénk 
együtt folytatni munkásságunkat. 
Csak új nevet akartunk magunk
nak választani, m ert m ásfajta 
produkciót csináltunk.

TŰ: -  Mi a különbség az Osz- 
szián és a Fahrenheit között?

M. Z.: -  Az a különbség, hogy 
az négy emberből állt. ez a zene-
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kar meg háromból. Ez már egy 
alapvető cs m eghatározó tény 
Hiszen minden em ber a zenekar
ban hozzárakja a maga egyénisé
gét. a maga tudását, és ezért aztán 
mindig új produkció, mindig más 
dolog születik U gyanokat nem 
lehet csinálni egy másfajta fel
állással. Ezért is döntöttünk úgy 
3-4 évvel ezelőtt, hogy mi Fah
renheit néven akarjuk folytatni.

TŰ: -  M iért ezen a néven?
M. Z.: -  Mert ez tetszett ne

künk meg. Ennek semmiféle ide
ológiát nem tudok gyártani. Ez 
egyszerűen így alakult Aztán 
m egjelent az első  lem ezünk, 
m egjelent a második, és most 
dolgozunk a harmadikon.

TÜ : -  M iben különbözik a 
h arm ad ik  az előző kettő tő l?

M  Z.: -  A különbség az, hogy 
az első kettő jó  volt. de a harma
dik várhatóan sokkal jobb lesz.

TŰ: -  Hogyan a ján lan ád  a 
h a llg a tó k n ak ?

M. Z.: -  Nagyon szeretnénk 
azt. ha egyszer ok  án zenét sike
rülne csinálnunk, amit az em
berek előítéletek nélkül meg tud
nak hallgatni. N agyon rossz, 
hogy most a zenei elet eltolódott 
egyfajta irányba, amely kevésbé 
zenei oldala a muzsikának. De 
hát ez most divat, ehhez nem le
het mit hozzászólni. Talán úgy 
tudnám még ajánlani az új le
mezt. hogy élünk mi is.

Árvái M ária

n
MODERN THRASH 

WETAU
G I R E

Országos turnén vesz részt az. la
tense előzenekarakértt a Gire. Nevük 
még nem ismert annyira, hiszem 
olyan fajta zenét játszanak, amelyet 
sem a rádió, sem a televízió nem tűz 
műsorára. Ennek oka az. hogy hang
zásviláguk nem igazán illik bele a 
mai divatos zenéket felvonultató ke
reskedelmi adók műsorstruktúrájába.

Pedig ők is szorosan beletartoznak 
a könnyűzenei elet színes reperto- 
áijába. Az együttes hat tagból áll: 
ének Jáksó Imre. gitárok Roznvai Ta
más és Kónya Zoltán, basszusgitár 
Hennáim Balázs, dob Borbás Gábor. 
A Gire-ról a zenekar billentyűsével, 
Kátai Tamással beszélgettünk, aki 
mellesleg főiskolánk III. éves hallga
tója.

Tü: -  Mikor alakult az együttes?
Kátai Tamás: -  Úgy tudom, hogy 

2 és fél éve. azaz ‘95 márciusában, 
de akkor még nem voltam tagja a ze
nekarnak. Pont egy éve vagyok ben
ne.

Tü: -  Milyen stílusú zenét já t
szotok?

K. T.: -  Extrém liirash métáit. Te
hát modern metál zenét, nem óival, 
mint a régebbi, A metál alap maradt, 
de ez. más. mint a régi.

Tű: -  Mi a különbség a régi me
tál zene cs a tiétek között?

K. T.: -  Régen a thrash métáiban 
a sebességen volt a hangsúly. A hang
zás is más volt. Most már két hang
gal lejjebb játszunk, mint normáli
san Teliát nem e-rc. hanem c-re han
golt gitárral. így sokkal mélyebben 
szól. Eddig inkább a technikára kon
centráltak. hogy minél gyorsabban 
játszanak Most mi viszont a hangu
latokat próbáljuk összehozni

Régebben sok zenekarnál adott 
volt valamilyen szöveges a szám cí

1997. október

me, ami alá tették a zenét. Mindegy 
volt. hogy micsoda a szöveg, a zenén 
volt a hangsúly. Akármilyen szöveg
re mehetett akármilyen zene, a lé
nyeg az volt, hogy durva legyen az 
egész. Még most is sok zenekar csi
nálja ezt: szóval van akinél nem iga
zán számít a szöveg, csak a zene. Mi 
azért próbáljuk úgy alakítani, hogy a 
kettő kölcsönhatásban legyen egy
mással. Tehát a szöveg inspirálja a 
zenét általában.

Tű; -  A nevetek: GIRE (ejtsd: 
zsír), honnan származik? Mi a je
lentősége?

K. T.: -  Ezt majd akkor áruljuk el. 
ha kijön az első albumunk.

Tű: -  így tesz lehetőségetek bár
mikor is egy nagylemez kiadására?

K. T.: -  Ezt soha nem lehet előre 
tudni. Az Jntense-nek pl. úgy sike
rült. hogy készítettek egy demót. úgy 
mint mi, és azt elkezdték terjesztem. 
Feltették az Internetre, ott valaki 
meghallotta, megtetszett neki. és azt 
mondta, hogy ő kiadja. Tehát ez akár
mikor megtörténhet akárkivel.

Tű: -  Nyereséges egy ilyen stílu
sú CD kiadása?

K. T.: -  Szerintem ebben nincs sok 
üzlet. pl. a koncerteken az összbevé
tel a belépő ára. Tehát a nullára jön ki 
az összköltség.

Tű: -  Akkor miért csinálod?
K. T : -  Mert muszáj valamit adni, 

hogy kapjon az ember!

arbor vitae

Az országos turné helyei, időpontjai: 
OKTÓBER:
3 1. DOMBÓVÁR

NOVEMBER:
1. PÉCS-GYÁR/BONYHÁD VAK- 

EGÉR
7. AJKA -  MÜV.HÁZ
8. ZALAEGERSZEG -  FATEROCK 
15. DUNAÚJVÁROS
28. SZOMBATHELY -  VÉGÁLLO

MÁS
29. LENTI -  MÜV. HÁZ
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MAGYAR (D)OK
-  Dokumentumfilmes találkozó Szegeden-

A Kaleidoszkóp Kulturális Egye- 
siilct és a Rendezvény ház Kht. szer
vezésében jöü létre, október II-én. 
az a rendezvény, amelyben neves 
magyar dokurnenluinfilm -  készítők 
és fiatal alkotók müveiből merített. A 
meghívottak között szerepelt: Schif- 
fér Pál. Forgács Péter. Czabán 
György, Pálos György. A nap folya
mán összesen 13 filmet mutattak be a 
közönségnek, a Rendezvényliáz és a 
Grand Cafc vetítőtermeiben.

A bemutatók után az alkotók és az 
érdeklődök kis csoportja beszélgetett 
családias hangulatban, egy pohár bor 
mellett a Grand Café kávézójában. a 
dokumentumul mekről. a múltról, a 
jelenről, a jöv őről.

Az éjszakába nyúló beszélgetés 
egy crdekeskérdéssel kezdődött: ié- 
tezik-e egyáltalán dokumentumfilm? 
A jelenlévő alkotók között heves vita 
alakult ki. Volt. aki azt állította, hogy 
csak film létezik, s nem dokumen- 
tumfilm. Nincs tény, csak filmlény 
van. nincs valóság, csak filmvalóság 
van. s a dokumentum a kreált képe
ket valósággá alakítja. A valóság pe
dig az. amit látunk. Ezért fordulhat 
elő az. hogy a Isaura felszabadításá
ért pénzt gyűjtenek, s ezért próbálják 
a Szomszédok Taki bácsiját a taxisok 
szerződtetni. Az a film pedig, amely 
dokumcntumfilmnck adja ki magát, 
csak igaz lehet, hisz dokumentálva 
v an. Ezekkel a filmes eszközökkel él 
vissza sok dokuméniumfilm. s ezért 
kérdőjelezik meg létezéséi alkotói.

Az érdeklődők nagy megkönnyeb
bülésére azonban szerencsére lassan 
körv onalazódtak -  az alkotók szerint 
nem létező -  dokumentuinfilm mű
faji jellegzetességei. Legfontosabbak 
a tények, hiszen a játékfilmmel 
szemben a dokumentumfilm nem 
fikció, hanem tényeken alapszik és 
mindezt sűrített formában adja elő.

Az újságírói oknyomozás képes 
megjelenítése.

Emlékeimben kutatva nem sok 
pozitív képem volt a dokumentum- 
filmckről, Ha néha-néha megnéztem 
egyet, rögtön megbántam. A vetíté
sek során világosodott meg bennem 
a felismerés, hogy a dokumentum- 
film nem feltétlen száraz, tényszerű 
történet. Humorosan is lehet doku- 
nicniumfilmet készíteni! Ilyen volt 
többek között a Trapé. és a Krump- 
libogár című film. amely osztatlan 
sikert aratott a jelenlévők között. 
Hiába a dokumetum nem az. a műfaj, 
amelyik kasszát robbant a mozikban. 
Dokumentálni nem üzlet, s ez a mai 
vadkapitalista világban a dokumen
tumfilm válságát okozza. Az elmúlt 
évtizedekben a 60-as. 70-es években 
volt erezhető a műfaj fellendülése, 
ami a rendszerváltás után vált teljes
sé. El lehetett mondani mindazt, 
amiről negyven éven át hallgatni 
kellett. Készültek is sorban a do- 
ku me nt u mfi 1 mek. megre ndelés re. 
(Gondoljunk csak ‘56-ra. Valamim 
X. Y. Z. urak életpályájára, amit 
4x90 percben láthattunk a TV-bcn.)

A dokumentációt egyre inkább 
felváltja az ún. ..beszélő fejes" ripor
tok sorozata, amit a „nagy lódítások 
korszakának" kereszteltek el a film
készítők. Ezzel szemben meglepő 
volt az a kínálat és alkotói vágy. amit 
a rendezvényén tapasztaltam.

A vetítések során láttam egy fan
tasztikus filmet, amit bűn lenne, nem 
elmesélni. Hogy dokinncntumfiímről 
lehet-e érdemi kritikát írni -  nem 
tudom. De nem is vállalkozom rá. 
Lássuk a történetet:

Ki *uinp Uh agarak
Ez a film címe. és mi másról szól

na. mint a krumpfibogarakról. A tör
ténet alapja . hogy 1947. július 19-én 
Hédcrváron egy kis faluban találták

meg Magyarországon először az első 
kmmplibogarakat. Hogy ki volt az a 
szerencsés, arról ma már legendák 
szólnak tucatnyi változatban. Voltak, 
akik a világ végének eljövetelét lát
ták benne. Mások az új ellenséget, 
aki ellen küzdeni kell. s így a prob
léma állami megoldásra várt. Labo
ratóriumok és kutatócsoportok ala
kultak. Propagandafilmck készültek 
arról, hogyan szórták le a krumpli
bogarakat repülőgépről az ameri
kaiak. hogy megsemmisítsék a bur
gonyatermést s arról miként készül 
az ellenállásra a Szovjetunió, aminek 
annyira gondosan őrzik a határait, 
hogy még egy krumplibogár sem jut
hat be az országba, észrevétlenül. (Itt 
egy monumentális képet láthatunk a 
szovjet határőrökről.) A vámvizsgá
latot bemutató képen pedig nagyí
tóval vizsgál ják ál az utazók csomag
jait Ezekre a kérdésekre kerestek vá
laszt 50 év utána film készítői. Meg
szólaltatva a liédervári lakosokat, 
akik igazolták, milyen traumát oko
zott akkoriban a krumplibogár meg
jelenése, s mindennapjaik milyen 
fontos részévé vált az ellenük való 
küzdelem.

A film készítői éles kontrasztot 
állítottak az akkori és a mai helyzet 
között, ami már magában komikus. S 
a történet szereplői még ma sem ér
zik a különbséget. Ezért hangozhat el 
egy idősödő kutató szájából a kö
vetkező mondat: ,.A krumplibogár 
fontos szerepet játszott az életem
ben!”

Görög Zsolt
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• Filmajánló

A cigányok ideje
Végre egy film, amit nem a holly

woodi filmgyár csillogása övez. Eu
rópai alkotás sok eredetiséggel. Eirnr 
Kiistiirica a régi Jugoszláviában élő 
cigányok életéi mulatja be testkö
zelből. olyan eredetiséggel, hogy az 
már nevetséges. A nyomorban és nél
külözésben felnövő és élő romák vi
lágában már nincsenek meglepő dol
gok: házuk Összeomlását éppoly ter
mészetes közönny el veszik tudomá
sul. mint a naplementét. A koszos, 
összetákolt viskókban, mégis ott la
pul az élet öröme, szeretcle és elosz
latja mindazt, ami számunkra elvi
selhetetlen lenne A / ünnepek, eskü
vők. temetések kavalkádjában meg

szűnik a szilárd alapokra épülő ér
tékrend. A cél az. életben maradás, s 
nekik nem sok lehetőségük van a vá
lasztásra. Maradnak az álmok, a mi
tikus ünnepek, a tánc, a szerelem, a 
mesék varázslatos világa, ami elan- 
dalít a kegyetlen valóságból. Ebben a 
miliőben nő fel Pcrhan. aki bár csak 
félig cigány -  egy szép cigány lány és 
egy átutazó szerb katona szerelméből 
született-, mégis örökölte nagyanyja 
varázslatos képességeit: tekintetével 
képes tárgyakat mozgatni.

Álmodozásaiból ébreszti fel Ah
med, aki olaszországi útja után fény
es autóval érkezik a faluba. Pcrhaiu a 
meggazdagodás reményével magával

f ű m

csábítja cs nemsokára Milánó külvá
rosában kötnek ki. ahol koldulásból, 
betörésből és prostitúcióból cinek. 
Perhan. bár nem akar, kénytelen 
..dolgozni' Ahmednek, hisz. beteg 
kishúga gyógyítására kell a pénz. A 
tolvajélet végleg véget vet Perhan 
gyermekkorának és hamarosan a 
banda főnökévé válik Nemsokára 
gazdagon tér vissza falujába, de már 
teljesen más emberkém Ráébred. 
Ahmed átverte öt és bosszúi fogad. 
Végzetet azonban ő sem kerülheti el 
és maga is áldozattá válik.

Emir Kusturica 1989-ben készült 
alkotása méltán nyerte cl a cannes-i 
filmfesztivál nagydiját. „Név ncikü- 
i r  színészei önmagukat adják szere
pükben. s ez a természetesség teszi a 
filmet igazán eredetivé.

Mimóza

Egy reggel arra ébredt, hogy vala
kik az. ajtót ütik. cs kiabálnak neki. 
hogy jöjjön ki cs adja meg magát, 
mert semmi esélye a menekülésre.

Ekkor jutott eszébe az a levél, 
amelyet néhány nappal előbb oly 
nagy örömmel (mert szeretett levelet 
kapni) %etl ki a postaládából. Vész
jósló levél volt. tele intelmekkel, 
hogy itt a vég. nincs menekvés és ha
sonlók. Nem hitt. vagy nem akart 
hinni a soroknak, de óvatosságból 
kevesebbet mutatkozott

Vajon ki köphette be? Ki volt az a 
szemét szaralak? És dűli benne a 
düh. Talán a szomszéd, aki először 
hízelegve megpróbálta kiszedni be
lőle titkait, majd testi vágyainak kie
légítésére kéne fel. amit ő határozot
tan \ issza utasított. Nem szerette 
ugyanis azt a felállást, ahol kettő áll 
fii. És undorodott is Tőle. Vagy lehe
tett akár az a inknyos bokszos is a 
földszintről, aki mindig mindenről 
tud. Reggeltől estig szórja a kosara
kat a ház előtt, a kis szemfüles. Má
sokra nem is gyanakodott. Sem ő. 
sem a házbeliek nem éltek nagyvilá
gi eletet Esténként ledöntött egy-kel 
sört. elszívott fél doboz cigarettát.

Minden jó, ha a
vége: „Jó?”

-  A Mary Can Dream -
miközben nézte a sorozatot a tévé
ben Barátai az utolsó börtönbüntetés 
óta nem voltak. így születnek a ma- 
gánakvaló. megtört, letűni nagyme
nők.

Míg ezen gondolkodott, még né
hányszor „bekopogtak".

Éppen kezdte volna korholni ma
gát („Az utolsó betörés nem kellett 
volna. Mindig csak az utolsó nem 
kellett volna "), mikor betört az ajtó. 
és ez gyors cselekvésre ösztönözte. 
Pisztolyok szegezödtek rá. Felpattant 
az ágyból, cs kiugrott a bezárt abla
kon Természetesen egy lövés sem 
találta el. Közben az futott ál agy án, 
hogy a halál is jobb egy újabb bör
tönbüntetésnél.

Az üvegszilánkok csúnyán elv ág
ták kezeit, de nem Imit meg (nem 
halhatott meg), mert ezek a mai kö
pök már nagyon körültekintőek ám! 
Az ablak alá vastag szivacstáblát 
raktak a koppanásl enyhítendő

És már rajt is volt az a jólismert bi

lincs hátracsavart kezein.
Síri. mint egy kisgyerek. Belöktek 

egy szirénázó rendőrautóba, és elhaj
lottak vele valahova az istenhálamö- 
gé. hogy megverjék és kiszedjenek 
belőle mindent. Na persze az isten- 
hátamöge se túl elhagyatott hely. te
hát néhanapján ott is megjelennek hí
vatlan vendégek. Szerencséjére pont 
néhanapja volt. és megjelent valaki, 
akinek a rendőrséggel úgyis akadt el
intézni való dolga. Egy tár tölténnyel 
leterítctt minden zsarut. Maga is 
megsebesüli (horzsolás a bal vállán), 
cs a mi ..bűnözőnk" is. aki különben 
teljesen pozitív személyiség.

Kórházba persze nem mehettek, 
így egy ismerősnél látták el sebeiket, 
és szabadultak meg az egyre kényel
metlenebbé váló karperectől.

Másnap egv 65-ös Mustanggal 
örökre maguk mögött hagyták a vá
rost.

Hirtelen világosság leit o terem
ben. és ¡ja I tóga tolt kukoricás zacskók 
és üdítős poharak között elvonult a 
közönség egy ú/ahb Nemniindenapi- 
élmény színhelyéről, örvendve, hogy 
mindig nyer a Jó. Jó?

DUMA
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ALLATMESE
Hogyan is kaphat tani ilyen hülye 
nevet a keresztségben? -  kérdeztem 
■ talán magamtól -  amikor a baráta

im m ega/ ismerőseim csúfolni kezd
tek amiatt, ahogy hívnak. Igen. va
lóban kétségbe voltam esve. de hara
gudtam is: szüléimre, a két legmeg- 
goiidolatlannbb emberre, akit csak 
ismertem Mert tőlük kaptam életem 
igáját. Tőlük, midőn anyám még gör
csösen szorongatta az ágy mellett iilö 
apám kc/ct. annak ellenére, hogy a 
fájdalom már elillant testéből, és az 
orvos pedig feltartott egy véres, or
dító kis kupacot: engem. A neve?, 
kcrde/lc. s apám meg anyám össze
néztek. bólintottak és egyszerre 
mondták ki: Állatmesc. Az orvos 
csodálkozott, de aztán felírta a papír- 
karkőtömre az átkozott nevet: Állat- 
mese Nem győzöm hangsúlyozni: 
Állatmese! A legszömyübb az egész
ben az. hogy az. ember mindig túl ké
sőn tudja meg, hogy mi a neve. Ál- 
latniesc.

Ezután következett a boldog, öntu
datlan gyermekkor. Persze, csak on
nan tudom, hogy boldog volt. amikor 
nagyhirtclen végétért: azt mondták 
nekem ugyanis az iskolában a taná
rok. hogy nem vagyok idei aló. men
jek teliát haza. vagy ahová csak aka
rok Naná, hogy bőgve rohantam a 
szüléimhez, akik azonban feltűnően 
tartózkodók voltak ekkor már:

-  Ezt mondták? -  kérdezték. -  
Hogy nem vagy közéjük való?

-  Igen -  hüppögtem.
-  No. Hát akkor biztosan igazuk 

van Mén ők szakemberek. És mi 
adunk a tanárok szavára -  azzal egy 
színpadias gesztussal kitagadtak.

Hát akkoriban történt az is, hogy 
az ismerőseim csúfolódtak a nevem 
miatt, kiközösítettek, és így nyomo
rult csavargóként, ntcagv erekként 
kelleti -  túl korán-felnőnöm.

Bélyeg volt a nevem, látványos 
folt, amit a homlokomra festve kel
lett viselnem De én nem mondliat-

tam azt. amit sokan ilyenkor: Úgy. 
Hát nincs szükségetek rám? Hát gyű
löltök? Kitaszítotok? Akkor nekem 
sincs többé szükségem rátok. Ic 
vagytok szarva, vegyétek tudomásul. 
Nem mondhattam, mert nekem igen
is szükségem volt másokra, nem 
mondhattam, mert jól megtanultam 
az iskolában még annak idején, hogy 
a magányos lázadás már kiment a di
vatból. és amúgy is kilátástalan do
log lenne.

Igen. szükségem volt társakra az 
éleiben, hogy megosszam velük 
problémáimat, hogy segítsenek, 
stb... gondolom, ez teljesen normá
lis. És nekiláttam az én kétségbeesett 
emberkeresésemnek: beálltam kato
nának. de alkalmatlannak találtak, 
meccsekre jártam, hogy ott majd be
szélgethetek emberekkel, koncerte
ket látogattam, bulikat, ahol berúg
tam és befuveztem. mert azt hal
lottam. hogy ezek a módszerek köze
lebb viszik egymáshoz a társadalom 
elszakadó tagjait. Hülyeség! Ordító 
nagy hülyeség! Azok. akik elhiszik, 
hagyják magukat befolyásolni.

Utam egyenesen vezetett a lezül- 
léshez: bűnöző lettem. Nem mintha 
itt megtaláltam volna az oly hőn állí
tott barátokat, nem. De legalább 
bosszúi állhattam mindenkin a szen
vedéseimén: szüléimén (természete
sen első alkalommal őket raboltam 
ki), embertársaimon (tüske. Fájó. 
gennyes gyulladási okozó tövis let
tem a társadalom testén), önmagá
mon (hiszen végső soron minden 
bűnt önmagam ellen követtem el).

Aztán megfogtak és bezárták. Te
rmészetesen magán/árkába. Én ezt 
már fel sem vettem.

Mindenfele kihallgatások jöttek, 
tárgyalások, tanúvallomások, ahol is 
rájöttek, hogy nekem nincsenek ba
rátaim. ismerőseim, akik megvédhet
nének: így a tisztelt bíróság dolga 
könnyű v olt Halálra is ítéltek mind
járt De azt mondták, választhatok.

hogyan akarok meghalni 1. elevenen 
felfalnak a halak, 2. kihajítanak cgv 
jó magasan szálló repülőgépből. 3. 
egy csomó gyönyörű nő addig szeret
kezik velem, amíg bele nem halok,

Nem tudom, miért, de én a repü
lőgépet választottam. Biztosan arra 
gondoltam, hogy még sosem ültem 
repülőn.

A lényeg az. hogy nemsokára eljött 
a pillanat, amikor megragadtak és 
kidobtak a fényes levegőégbe.

És én ott pörögtem-zuhantam a 
szédítő magasságokban, és láttam, 
ahogy táv olodik tőlem a gép. és lát
tam magam alatt a táguló mezőket, 
erdőket, embereket, városokat, és 
nem féltem.

Nem féltein, mert hirtelen arra 
gondoltam, hogy könnyű vagyok, és 
valóban, a következő pillanatban 
már könnyűnek is éreztem magamat, 
ahogy ott zuhantam, és nem hal
lottam már fülemben a szél simítását, 
és tudtam, azért vagyok ilyen 
könnyű, mert nem voltak barátaim, 
ismerőseim, nem ismertem értéke
ket: nem fog liát senki sem siratni en
gem az emberek világában, és én 
sem bánkódok semmiért, amit ma
gam mögött hagytam. Béke. fenséges 
béke volt, ami akkor átjárt.

Akkor valami nagyot ütött rajtam, 
és sötét lett.

*

-  No -  gondoltam - . ideje fölkelni, 
mert hasamra süt a nap. És ha még 
egy kicsit várok, akkor az arcomat is 
sütni fogja, és akkor már tényleg 
nagyon melegem lesz a vastag takaró 
alatt. Akkor anyu esetleg leszid. 
hogy nagyon beleizzadtam a pizsa
mámba. Vagy pedig azért, mert hét- 
alvó vagyok.

Kinyitottam a szemem, és meg
láttam a napocskát. Belenevettem az 
arcába, de akkor még megláttam még 
sok mást is. és akkor rájöttem hogy 
nem vagyok gyerek, és nem otthon
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fekszem a szobámban, és odakint a 
konyhában nem anyuék várnak a 
finom reggelivel.

Mert nem volt semmi ágy, semmi 
szoba, semmi ház. A fűben feküdtem, 
és láttam, hogy nem a takaró meg a 
nap melegít, hanem a tulajdon vérem 
az. És akkor megint eszembe jutott 
minden, a repülő, a zuhanás.

Nagy nehezen feltápászkodtam: 
egy erdő mellett értem földet.

A kezem leszakadt, bokám kifica
modott. combomból fehéren kiállt a 
csont. És fájt. iszonyúan fájt min
denem. még ami épnek látszott is.

Megfogtam leszakadt lifegő tagja
imat. és elbotorkáltam az erdő szélé
ig. Ott lerogytam egy fa alá a puha 
mohaszőnyegre, és vártam türelme
sen. hogy történjék, aminek úgyis 
meg kell történnie.

De nem a halál fogta meg válla-

Szomorkodás a Holdnak
állandóságán,
szeszélyein

Fönn a Hold fut örök óta 
éjjel maga. mint a róka.

Meg-megújul, gömböly éled. 
közönyt komorodík arca. 
volt valaha rajta élet? 
bolond érzi. bölcs tagadja.

Sárga szárnyát Naptól kapja: 
farkas álma. csönd tanyája; 
Rugdalt búját égtől lopja: 
féregrágta tolvajbánya.

Tiszta fénnyel űzve. hajtva 
őrületen túl ne kergess, 
félig elnyelt kínkacajra 
szemgödrödből innom engedj.

terhem.tűrnöm, lélekölőt. 
bocsáss békén bírnom áLkot, 
ne ugrassz rám szentségtörőt. 
avatalla nt. kő nny -gyaiá zó t.

1997. okt. I.
Kovács Szabina

1997. október

mát, és rázta meg gyengéden, hogy' 
magamhoz térjek, hanem egy bájos 
nyuszika. Es mögötte ott álltak az 
állatok csendben, kíváncsian.

-  Én Füles vagyok -  makogta a 
nyuszika. -  És te ki vagy?

-  Állatmesének hívnak -  nyögtem, 
mert a megszólalás iszonyú kínokat 
okozott.

-  Ne beszélj, ha nem esik jól -  si
mogatott Füles. ~ Majd meggyó
gyulsz. Mi gondodat viseljük, ne félj 
Mert te hozzánk tartozol A mienk 
vagy, cs mi a tied. Ez a te otthonod: 
az állatok erdeje.

Éreztem hogy elhagyja testemet a 
fájdalom és hogy gyógyító álom 
fonja be telkemet De még láttam, 
amint odajön hozzám a pók és a cin
ke. meg a többiek, hogy közös erővel 
felvonják karomat.

Egész Tamás

GYILKOSOK

Zsófiának

ablakom vesztőhely 
véres a párkányom 
járatlan ösvényen 
távozik az álom

felhőka véremben 
ködöket gyújtanak 
meglelem kincsedet 
örök vizű patak 
mosolyod faggatom 
hajad izzó láva 
szavakkal ölellek 
ítéleted várva

gyilkosommal alszom 
(lábnyomodból őzek isznak) 
gyilkosoddal alszol

Lukácsi Péter

SZŰNJ MEG
LEPKE

arcom hely érc 
vérlepke telepedett 
szárnyai százszor 

feltépett sebek 
most fény lódul 
a pernye közé 

megcsillan s eltűnik 
csak tompa fájdalom

illatos virág vagy 
s én megpihenek rajtad

Lukácsi Péter

Lézengeni.
Pletykázni.
Idegeskedni.
Sötét arccal járni.
Szőrszálat hasogatni.
Kifogásolni az időjárást.
Rosszat sejteni a jövőben.
Mondani, hogy a sors ellened van.
Követelőzni és csak önmagad látni.
Hibát találni, veszekedni és kínozni.
Megsértődni, mikor senki sem sértett meg.
Képzelt hibákon és gyengeségeken rágódni.
Nagyokat mondani és semmit sem cselekedni.
Felindulni és minden csekélység miatt kikelni.
Azt gondolni, hogy az élet gyötrelem és kínlódás.
Túlzásba esni és a vakondtúrásból hegy et csinálni.
A múltakon sírni, és a kellemetlen eseményeket felidézni. 
Magamat sajnálni és az alkalmak hiányáról mindig panaszkodni. 
Azt hinni, hogy minden jó esély és szerencsés alkalom elhagyott. 
Csak magaddal törődni cs mindent, illetve mindenki mást kizárni.
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DAVID JOACHIM: PROLEGOMENA
-  AZ ELLENAZONOS STRUKTÚRÁK 

ASPEKTUSAI -
(részletek )

A mii erdcti címe cs lelőhelye: Some aspects of the unsyntaxing structures. 
In: Eric Arthur Wanderer (ed ) 1996. Papers o f  the text. Coimbra U. press. 
The Hague 190-233.
( A fordító megjegyzése: Ez év márciusában hunyt el Joachim professzor, a 
CIT (Central Institute of Tradition-research) vezető filozófusa. E rövid 
válogatással az ö emléke elölt kívánok tisztelegni (R E.))

N an áció k , és d isk u rzu so k . 
Mindegy, hogy mi az első mondat. 
Az. is lehet, hogy később majd má
sikat írok a helyére. Talán éppen azt. 
amelyik végére most ¡rom a 3 pon
tot...

A narratíva mint történet: a hagyo
mány mám fesztje, sőt maga a hagyo
mány. A diszk urzus a hagyományról 
való gondolkodás struktúrája, de leg
inkább maga a gondolkodás, legin
kább: nyelv. A nyelv, amelyet a ha
gyomány felhasznál, hogy létrehozza 
önmagát, amely nélkül a Khaoszból 
előlépni nem tud. A nyelv, amely rá
jött. hogy saját lényegét saját fogal
mai nem. csak a hagyomány tudja ki- 
teljesíteni. túl minden fogalmon. -  
Ez a narratív-diszknrzív dichotómia 
-  mondja a narratíva a maga örök. 
változatlan, és változtathatatlan böl
csességével. -  Ez a narratív-diszkur- 
ziv dichotómia? -  kérdezi a diszkur- 
zus. és már készíti magában az érve
ket. s ellenén eket, hogy megütköz
hessenek.

E kettősség tiszta crthetctlensége a 
felszín tisztasága csak. Belülről az 
cgvc rte Inni meg ha t á ro za11 a n ságo n 
kívül más nem figyelhető meg Az 
ember belül van önmagán amennyi
ben maga is nyelvéből és hagyomá
nyaiból áll. Csak a felszínemet vizs
gálhatom. a lényegem(et) nem, A 
szétszedett szillogizmus sem képes 
premisszáiból levonni saját konklú
zióját. -  A lényegemet elgondolni 
sem tudom -  ez is csak felszínes íté
let lehet. A lényegihez külső meg

figyelőpontra van szükség „Amiről 
nem lehet beszélni, arról hallgatni 
kell” -  mondta Wittgensteia Mond
ta. a kutyafáját! Mondta, elbeszélte, 
beszélt róla. beszélt. Nem hallga
tott...

A lexikon. Talán van cgv szótár, 
ami a végső. Amiben minden eddig 
kigondolt és később kigondolható 
szó benne van. Nem értelmező szó
tár A szavak lehetséges jelentésme
zői helyett a teljes, az abszolút jelen
tési adja meg. Ebben a szótárban 
nincs feltételes mód, sem kérdőjel -  
csak mint szócikk, A „szótár" is egy 
szócikk a többi között. És az üresség, 
a vákuum helyén, ami a teljesség 
egyetlen állítása lehelne önmagáról, 
a következő olvasható: szótár -  a 
név neve. Egyértelmű. Ugyanolyan 
egyértelműnek látszik, akár más szó
cikkek A név neve a névnek, ami ne
ve a névnek. E szótárnak tehát nem 
is szótár a neve, e szó csupán funk
cióját mutatja, lényegéi nem. S jelzi, 
hogy a szótár tabu. Ahogyan az ősi 
vogulok tudatában a,.farkas’’, vagy a 
„szarvas'*. Megnevezni lehet ugyan, 
de nem szabad. Viszont mégiscsak 
kellett egv-egy szó. amihez a világ e 
teremtményeit kötik. így kapták a 
szarvas, és farkas nevel, fizikai 
adottságaikról Valódi neveik lassan 
feledésbe merüllek, és amikor már 
senki sem emlékezett nevükre, de 
mindenki tudta, hogy van igazi ne
vük, akkor vált az a bizonyos eredeti 
név lényeggé. A szótár neve is azért 
lehet végső, mert tudjuk, hogy van.

ám nem tudjuk, mi az
A végső szótár tehát, amiben min

den szó benne foglaltatik, nem isme
ri saját lényegét, csupán a felszínt. 
Mintha nem lenne teljes... És ha nem 
teljes, az abszolútumot sem bírhatja. 
S ha nem az. aminek mutatja magát, 
akkor hazug csaló...

De megállapodtunk, hogy ezt a 
szótárt teljesnek képzeljük el. Már
pedig a végső szótárban két „szófár”- 
szócikk található. Az egyik a narra
tíva núnt hagyomány szótár-megha
tározása: a név neve. Ez nem illethe
tő kérdéssel. A másik a diszkurzus 
mint nyelv szótár-meghatározása. Ez 
a szócikk a leghosszabb. Ez a szó
cikk maga a szótár. Egyszerűen ide, 
ebbe a szócikkbe másolták be az 
egész szótan, úgy ahogy van. És 
amikor a szótár szócikken belül elér
kezünk a szótár szócikkhez, akkor 
kezdődik elölről az egész. E szócikk
nek bármilyen kérdési feltehetünk, 
de felesleges, mén mindig ugyanazt 
fújja.

A sohasemvolt végső szótárban 
nincs végtelen szócikk. És nem azén, 
mintha hiányos lenne. Ilyen szó tud
niillik nem létezik.

A telt Arra törekedtem, hogy az 
elején kezdjem Ez lehetne a bizo
nyíték az „elöl", és „hátul” léte
zésére. A posztmodem feltétel atomi
zálja a világot azzal, hogy végtele
nül a fogalmakat. Minden körkörös
sé válik. Egyik örvényből a másikba 
kerülünk. Ha van még gondolat, an
nak csak az lehet a célja, hogy e mö- 
bius-szalagot szétszakítsa. Ha van 
még gondolat, az csak tett lehet. A 
nyelv használhatatlanná vált. önma
ga kútjába esett. A tudást immár csak 
a narratíva. a hagyomány, a történet 
felől lehet megközelíteni, a diszkur
zus, a nyelv felől nem. Oda kell men
ni és végig kell csinálni! Mindég}, 
hová: mindég}', mit. A tettet akarom! 
Azt «az igazságot, amely nem tűri a 
papírt, és a tintát. Mert nem kurva. 
Nem adja oda magát akárkinek És 
tudom, hogy amit leírok, ahhoz ké
pest a körmöm feketéje maga a koz-
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inosz Egyébkeni lehel, hogy ez inár 
regen is így voll, sőt talán Örökké És 
már azt is kigondolták, hogy a nyelv
lő] csak a nem-nyelv útján lehet 
megmenekülni. Ezzel azonban 
visszatérünk a posztmodem tézisek 
körébe: mindent leírtak már egyszer. 
De mikor kezdődött az ismétlés“’ Ha 
nem használom a nyelvet, honnan tu
dom meg. hogy használhatatlan? 
Nem szabad feltenni ezeket a kérdé
seket. Csupa felszín, és nem enged
nek mélyebbre. Túl kézenfekvőik. 
Az ilyen kérdések a nyelv támadásai 
a tudás ellen
..A szel Ion, lám, mégiscsak segített. 
S bátran leírom: kezdetben volt a 
leír."

Ellcmizonosság: az olvasó és az 
alkotó viszonya. Az ellenazonosság 
a tarialom nélküli forma fény se
bességű száguldással, mínusz 273.5 
Celsius fokon: a múlt és a jövő inter
ferenciája. Felszín.

Az olvasó-alkotó viszony megér
téséhez kiindulásnak a következő 
rövid történetet képzelem el.

Hajnalodik. Az idősödő nő az 
ágyában fekv e olv as. Mellette alszik 
a férje Nem horkol, de elég hango
san szuszog. A nő feje fölött éjjeli- 
lámpa világit. A könyv egy Íróról 
szól A nő éppen arról olvas, hogy az 
író az asztalánál ül. a szobája csupa 
füst. több kávét már nem akar inni. 
és -  mint az írók általában ír A nő 
nem tudja, hogj mit ír. mert ez a 
könyvből nem derül ki. De mi. kívül
állók. megfigyelők, mi tudjuk, hogy 
az író a nőről ir, aki fekszik az ágyán, 
és olvas. Mellette alszik a férje. Nem

horkol, de elég hangosan szuszog. 
Azt viszont az író sem hídja, hogy a 
nő mit olvas.

Van-e értelme ebben az esetben 
feltenni a kérdést, hogy melyikük a 
fikció szülemenye, és melyikük va
lóság? Mindkettőjüknek a másik fik
ció, s önmagukat valóságnak tekin
tik. És mindketten az én képzeletem. 
Ezen túllépve, annak az embernek, 
aki most ezeket a sorokat olvassa, 
fikció vagyok én magam is, a növel 
és az íróv al együtt, holott én meg va
gyok győződve a magam valódiságá
ról. s az. olvasót csak elképzelni tu
dom.

Talán kevésbé felületes az a kér
dés. hogy a nő és az. író létezett-e 
már korábban is. mielőtt én vagy 
bárki más kitalálta volna őket? Vajon 
én teremtettem őket. vagy csupán 
felfedeztem a létezésüket? Nem 
ugyanaz-e a kettő? Mindenesetre, ha 
én teremtettem őket. akkor engem is 
nyilván elképzelt valaki magának, 
akit viszont szintén ki kellett találni. 
Így végül eljuthatunk egy Dcniiur- 
gosig. aki létrehozta az első képze
letet. méghozzá egy önmagában is 
képzelgő képzeletet, s láncreakció- 
szcrücn felépült a képzeletűikig: 
amelyben azonban valahogy nem ta
lálom az. anyagot.

Van egy kérdés, aminél a nyelv 
csapdája tovább nem enged: lc- 
hetnek-c olyan lehetséges világok, 
amiket nem lehet elképzelni, amik
ben nem működnek a logikai ítéle
tek. amelyek nem lehetségesek.

Múlik
Ezek a hem yófarkú állapotok, 

melyek itt-ott megleckéztetnek 
H

belliként
sóhajtanak felém, pedig 

bele kellene fojtanom 
emlékeimet 

egy aimaszelctbe.
Lassan kihajt szemeimből 

a tapasztalat
kaktuszvirága és boldog

talan
vérünk végleg megfosztatik.

DANI ELLA

Cry Baby
Lépegetek: egyre sűrűbben 
kis misztikát rugdosva 
előttem

lehangolva a nyitódó- 
csukódó időseket

a holnap orgazmusát 
beteljesítve

csodálattal adózva a 
társadalomnak

mely sohasem bánja meg 
önmagát

fordította: Rab Eat DANIÉI J A

Nincs erőin küzdeni, 
v égül is niit tegyek, 
nem tudok dönteni 
maradjak vagy menjek.

Elsötétül a világ, 
egyre mélyebbre süllyedek, 
nem tudok dönteni 
maradjak v agy menjek.

Szeretném ha kezed 
mutatná a/, utat.
Én mehetnék veled 
míg a hajnal liasad.

S mire felkel a nap 
és befényli a tájat, 
addigra tán apad 
szívemben a bánat

Darkv

Egy más világban etek, 
nem jutnak a szavak 
Nem ér el a lélek, 
csak egy magányos alak.

Egy szellem nyúl felém, 
s megkapja kezem.
Én tiltakozom clcbb. 
majd később engedem.

24



Szivárvány 1997. ofctóáer

s z í n e s  h í r e k
VÖRÖS = VESZÉLY

Miért vörös a veszély színe ? A nőktől való menekülés 
minit. De kezdjük az elején !

1288-ban a skól királynő kiadta azl a szokatlan rende
letéi, hogy szökőévben minden hajadon megkérheti az 
általa választolt férfiú kezét, és az, hacsak nem nős. kö
teles a hölgynek a választását elfogadni, akkor is, ha ehez 
nincs kedve. Ez alól csak azok bújhattak ki. akik képesek 
voltak, a maga idejében hatalmas összeget jelentő, száz 
fontot kifizetni.

Ez a barbár szokás hamarosan átterjedt Angliára is. Eb
ből az is következett, hogy azon férfiak, akik berezeltek 
az öreg. nem éppen szépnek mondható nőktől, elmene
kültek az erdőkbe. Senki sem volt hajlandó dolgozni, és 
a városokban is csak nőket lehetett látni.

Ezt az. áldatlan, illetve férfíatlan helyzetet kénytelen 
volt a király oly módon megszüntetni, hogy kiadott egy 
újabb rendelelct. mely szerint annak a hölgynek, aki egy 
éven belül férjhez szertne menni, vörös mliál kell hor
dani. hogy a férfiak messzebbről felismerjék, és el 
tudjanak menekülni Állítólag ezért van. hogy a vörös 
még most is a veszély színe.

TÖRPE „CSILLAG”

A rekordok könyve szerint a világ legkisebb embere 
mindössze 71 cm „magas". Ez az apró emberke huszon
hét éves, Nelson de la Rosának hívják . és dominikai la
kos, A törpe férfi nagy világutazó hírében áll, hiszen min
den országba kap meghívást, hogy ott is élőben mutassa 
meg magát. Olyan sztárokkal is kamera elé állt. mint 
Marion Brandó vagy Val Ki 1 mer.

Ismert színészként ünnepük Latin-Amerikában. ahol 
televíziós sorozatokban játszik. Szeretett hazájában nép
szerű komikusként ünnepük.

Mindebből is az derül ki, hogy nem a méret fontos!

VIDEÓEPILEPSZIA

Mindannyian tudjuk, hogy a túl sok televíziózás nem 
lesz jót a szemnek. Lehet azonban egy másik káros hatá
sa is a túlzott televízió-nézésnek ( számítógépezésnek), 
ez pedig nem más. mint az epilepszia

A tudósok csak nemrég figyeltek fel egy különleges 
esetre, amikor egyr fiatalember akciófilm nézése közben 
hirtelen a padlóra vetette magát, és görcsösen vonaglani 
illetve a szája habzani kezdett.

Franciaországban már sokkal korábban felfigy ellek az

ilyen esetekre, és már 
tettek is ellene lépé
seket. A tudósok me
gállapították. hogy a 
túlzott televíziózás 
és számítógépezés 
villogó fényei, hang- 

■rfc hatásai epilepsziás 
rohamokat okozhat

nak az erre hajimos embereknél.
Mit tudtak tenni a franciák ? A fogyasztóvédelmi szer

vezetek nyomást gy akoroltak a játékautómatát üzemel
tetőkre és gyártókra, hogy csökkentsóg a gépek fény és 
hangefFektusait.

Ha valaki unatkozik, akkor nem muszáj órákon ke
resztül a képernyőt bámulni, lehet találni valamilyen 
más, kevésbé veszélyes elfoglaltságot is.

IDEIGLENES VÁLÁS

Sajnos hazánkban is. mint sok más országban, nagyon 
magas a válások aránya. Sajnos nem minden ember gon
dolja halálosan komolyan az egész életre szóló „igent”. 
Az is megesik, hogy komolyak voltak a házasulandó fe
lek szándékai, csak később, a különböző „kényszerítő” 
körülmények hatására ezek megváltoztak.

Ilyen „kényszerítő” hatás lehet például egy elnyert kül
földi ösztöndíj vág, munkahely.

És mit csinálnak ilyen esetben a házastársak Mada
gaszkár szigetén? Ha úgy látják jónak, akkor elválnak, de 
nem örökké. A szokás szerint lehet ideiglenes válás is

Ez a gyakorlat abban az esetben is alkalmazható, ha a 
felek úgy érzik, jó lenne egy kis „szünetet” tartani.

Mikor már azt érzik, hogy minden visszaérhet a régi 
kerékvágásba, akkor ezi a házasságot ünnepélyes keretek 
között megerősítik.

Természetesen az is igaz, hogy ilyenkor egyik félnek 
sincs joga számon kérni a másiktól, hogy mit csinált a kü
lön eltöltött idő alatt.

ÚSZÓ BÖRTÖN

Nagy-Britannia déli partjainál nemrég kötött ki az 
USA-ból érkező börtönhajó. melynek fedélzetén, illetve 
celláiban 500 Jómadarat” lehet majd elszállásolni. El
sődleges célja, hogy enyhítsen a súlyos börtöntelítettsé
gen, mely Angliára jellemző.

Angliában a börtönlakók száma hetente 350 fővel nö
vekszik. és ez nagy terhet ró ki a „normál” büntctcs-
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végrehajtási intézményekre. Portand lakói joggal nem 
örülnek, hogy a mindössze 13.000 lakosú kisvárosban 
már három ilyen intézmény található 

Nagy-Britanniábaii a múlt században nagy népszerű
ségnek örvendtek” az úszó „kalitkák”, melyek a bünte
tésvégrehajtási intézmények rendszerének szerves részét 
képeztek, Charles Dickens tette az irodalomban 
„naggyá" és hallhatatlanná a rabok életéi. Egyetlen fe
gyelemsértés miatt a rabokra vaskabátot, lábukra vasgo
lyói tettek, melyek együttes súlya a 30 kg-ot is megha
ladta.

Ez az új hajó, mely a Resolution ( szilárdság) nevel vi
seli. egyáltalán nem hasonlít a régi börtönhajókra. A fe
délzeten nemrég építettek új kápolnát, és van tollas
labdapálya is. teliát szó sincs arról, hogy visszatér a múlt 
századi gályarabság.

A New York-i üzletemberek is méltán örülhettek ennek 
a jó eladásnak, ugyanis az angoloktól tízszer annyit kap
tak, mintha eladták volna a hajói ócskavasnak

Válogatta: Chris

A z  olajsejk sétál a sivatagban, előtte 
ötven méterrel megy a felesége. 
Szembe jön egy másik sejk. aki meg
lepődve kérdezi:
-  Mit csinálsz Ahmed? Meg van írva 
a Koránban, hogy az asszonynak a 
félje mögött kell mennie.
-  Tgaz Ali -  így a válasz -  de amikor 
a Koránt írták, még nem volt elakná
sítva a sivatag.

A rendőrfeiesegek beszélgetnek:
-  Mondd drágám, láttad már szeret
kezés közben a férjed arcát?
-  Igen, de meg kell mondanom, ször
nyű volt. Éppen benézett az ablakon.

Két cigány tandemmel hajt fel a 
dombra Mikor felérnek felsóhajt az 
első:
-  Hű. Gazsi! Majdnem elpusztultam 
az. erőlködésben!
-  Én is elfáradtam a kontrazásban, 
nehogy visszacsússzunk.

V I C  c
-  Képzeld el. megnősültem!
-A z  jó!
-  Nem jó.
-  Miért nem jó?
-  Mert a lány csúnya volt.
-  Az ba j!
-  Nem baj
-  Miért nem baj?
-  Mert gazdag volt.
-A z  jó!
-  Nem jó.
-  Miért nem jó?
-  Mert vettünk egy házat.
-A z  jó!
-  Nem jó.
-  Miért nem jó?
-  Mert a ház leégett.
-  Az. baj!
-  Nem ba j
-  Miért nem baj?
-  Mert az anyósom is bennégett!!!

mot. és majdnem összeütköztünk egy 
ökörrel is.

-  Doktor úr! Hogyan halt meg a Ga
zsi?
-  Átment a kezén egy villamos.
-  De abba nem is lehet belehalni!
-  Dehogynem, mert éppen az orrát 
vakarta.

Két süket beszélget:
-  Képzeld tegnap agyonütöttem a 
szomszédom macskáját.
-  Miért tettél ilyen szörnyűséget, 
hisz. süket vagy.
-  Az igaz. de jól tudok szájról ol
vasni.

A postás levelet visz a rendőrnek:
-  Sajnos szomorú hírem van. meg
halt valakije.
-  Biztosan az öcsém, megismerem 
az írását.

©
Egy részeg ember kizuhan az, eme
letről. Azonnal nagy tömeg veszi kö
rül:
-  Mi történt? -  kérdi az egyik bá
mészkodó.
-  Nem tudom, én is csak most 
pottvantam ide.

Pistikcék új autót vetlek, A büszke 
apa elvitte kisfiát egy’ próbakocsi
kázásra. Hazatérve a mamája meg
kérdi:
-  Na. milyen volt a próbaút?
-  Állati jó! Útközben megelőztünk 
nyolc tétül, három lajhárt. hat bar

Két székely beszélget:
-  Áron bá, Látott már maga életében 
medvét?
-  Egyet láttam. De az se az vót.
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Vízszintes : 1. Záró eszköz 5. Piroska 
becézve 9. Dudoxos végű rábeszélő 
szerszám 15. Átjáró a hegy gyomrában 
17. Autógyártó nagyyvállalat 18. Néró 
egynemű betűi 19. Angol vágj’ 20. Tar
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Függőleges : 1. Alá irányít 2. Fekete 
István gólyája 3. Mértékegység 4. Tót
komlós határai 5. Szállításra használ
ható szekéralkatrész 6. Bizonytalan 
mozgást végző 7. Kiválló 8. Ifjúsági 

magazin 9. Megvesztegetett téli viselet 10. Meglréfál 11. 
Kettős betű 12. Cári politikai titkosrendőrség 13. Víz
menti irregularis harcos 14. Illegális paripa 16. Mágus 
része 22. Homepage egy ik magyar neve 25. E-vel töltött 
ozmium 28. Háborús csapadék 29. Dupla mássalhangzó 
31. A mosás hangja 32. ND 36. Beépített ember 38. Har
cias kedvű szabolcsi gyümölcs 39. Az ELP zenekar első 
tagja 46. Juhász Gyula múzsája 47. Akceptáló szó 49. Áll 
alatti kinövés 50. Közkedvelt szállítmányozási vállalat 
51. Visszafelé pisil (angolul) 53, Déli tradicionális eledel 
59. Régi szülésznő 60. Német Károly 63. Férfinév 64. 
Gacsos páratlan betűi 66. Jövendőbeli 67. Olasz névelő

elkövette: Balogh Zoltán

(Oktató mondta gyakorlaton)
-  Ki tud a szóban forgó kér
désre kimerítő választ ad
ni, . a  többi a megoldásban)
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A Diákcent
rum Szegeden a 

Petőfi Sándor sugárút 
30-34. szám alatt, a 

IATE épület földszintjén, 
hétköznap 10 és 15 óra között 

vár minden Szege
den tanuló főisko
lást és egyetemistát 
ingyenes szolgál
tatásaival.
Ezek: mentálhigi
énés tanácsadás, 
készségfej Jesztő 
tréningek, pszi

chológiai tárgyú előadások.
szolgáltatások mellett 
ggyéb rendezvényeket is 

szerveznek számo
tokra : pszicho-

EG¥ HE kW AHOL VELED 
FOGLALKOZNAK, ÉS NEM 

KÉKNEK ÉRTE PÉNZT!
K I A K C e i T M M

lógiai esték, 
teaházak, játszó
ház, filmklub.
A filmklub november- 
december havi műsora: no 
\ ember 4. Eső előtt, 18. Nagy^ 

kékség; december 
2 Napfivér, Hold
nővér, 16. Krisztus 
utolsó megkísérté-

■LlYCrMYA

se.
Ezek keddi napo
kat jelentenek, a 
vetítések minden 
alkalommal 19.30-

kor kezdődnek.

Minden érdeklődőt sze-. 
retet i el várnak, 
munkatársak
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