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Sziasztok!

Március második fele... Újabb TÜ... Möggyüttünk! A 
Hallgatóság és a Nagyérdemű szórakoztatására. 

Reméljük, mire megjelenünk, Sándor, József, Benedek 
meghozza a meleget (ezeken a napokon készült az új
ság). De azért azt láthatjátok, hogy készültünk: a virágok 
már kinyíltak az újságban.

Egyébként hadd dicsekedjek egy kicsit: a fényképeket 
nem a nyomdában fotózták be az oldalakra, hanem a 

szkennelés után a mi kis külön bejáratú vadiúj szuperszo
nikus lézernyomtatónkkal értük el, hogy ilyen szépek le
gyenek. Ezúton köszönjük meg a többi főiskolás újság 
nevében is a HÖK-nek a vásárlást.

A jövő hónap mozgalmas lesz: szórakozhattok a Ju
hász Gyula Napokon, művelődhettek a Közművelő

dési Konferencián, és okosodhattok a Történészhallgatók 
Szegedi Tudományos Találkozóján. Teltetitek mindezt 
egy időben, három helyen... 

r

Á prilis 17-ig mindenki eldöntheti, hogy mennyire 
akar beleszólni a főiskola életébe: pályázhattok kü

lönféle HÖK-tisztségviselői címekre és a helyemre.

Kellemes olvasást.

Szegediek kiemelkedő 
eredményei a MESE pályázatán

1998. március 13-án került megrendezésre Budapes
ten, a MÚOSZ székházában a Magyar Egyetemi és Fő
iskolai Sajtó Egyesület (MESE) által kiírt „Az Év írása 
‘97" pályázat ünnepélyes díjkiosztó eredményhirdetése 
három kategóriában (riport, interjú, publicisztika).

Nagy örömünkre Szeged illetve azon belül főiskolánk 
újságírói jól szerepeltek -  híven mutatva a szegedi diák
sajtó erejét, hogy a kilenc díjból ötöt „hozott el” .

Második helyezést ért el a Belvedere Méridionale fő
szerkesztője, Döbör András az interjú kategóriában, és 
ugyancsak második lett Nagy Tamás, a Belvedere mun
katársa, publicisztikájával,

Külön öröm szerkesztőségünk számára, hogy szer
kesztőnk, Görög Zsolt -  ugyancsak a publicisztika kate
góriában -  harmadik helyezést ért el.

Mindegyiküknek gratulálunk!

TARTALOM
B E T E K IN T Ő

Juhász Gyula Napok 3
KMK 3
Pályázatok 4
Támogatások és térítések 6
Egy a milliók közül 7

Március 15. 7
Az idegennyelv-oktatásról 8
Est a fogyatékos gyermekekért 10

K IT E K IN T Ő
Állásbörze '98 11
GAIArabság -  Égető kérdés 12
GAIArabság -  Gyilkos üzlet 13
Interjú -  Siklós András 14

Nőnap 15
Fromann Richárd válasza 16
Diák Oscar-díj 18
Sorozatgyilkosság 19

ZEN ED E
KIMNOWAK 20

Vágtáznak a Haloítkémek 21

FILM
Kamera a szemben -  Spielberg 23

SZÍN H Á Z
Egy beteljesült álom 2-1

Ki viszi át a szerelmet 25

IR O D A L O M  (versek, novellák, képrege: 26

SZIV Á R V Á N Y

Színes hírek, vicc 30

R E JT V É N Y 31

2



1998. március‘B etelqntő

JUHÁSZ GYULA NAPOK
1998. április 21-22-23

Az idén ismét megrendezésre kerül a Juhász Gyula Napok, és három na
pon keresztül csábítja majd érdekesnek ígérkező program jaival a kikap
csolódásra, kulíúrálódásra vagy egyszerűen csak bulizásra vágyó főisko
lásokat. Az eseményről Mészáros Ferencet kérdeztük, aki a HŐK kultu
rális referenseként az egyik fő szervezője a programsorozatnak.

TÜ: -  Lesz birkanyírás az idén? 
Tavaly nehéz feladatnak bizo
nyult.

Mészáros Ferenc: Birka lesz. Ha 
lesz, aki megnyitja...

TŰ: -  Miért érdemes ittm arad
ni?

M.F.: — Visszakérdezek: Miért len
ne érdemes hazamenni? Három nap 
-  érdekes programokkal, jó lehetősé
gekkel. Másrészről pedig: nem lesz a 
Juhász Gyula Napok alatt tanítási 
szünet.

TŰ: -  Mennyiben lesz más az 
idei rendezvénysorozat, mint a ta
valyi?

Ki menedzseli a kultúrát? A konfe
rencia sorozat névadó kérdése elő
ször i 992-ben hangzott el, amikor a 
kulturális tevékenységek, a kultúra 
állami finanszírozása megszűnt, a tá
mogatás rendszere megváltozott. Pe
dig a kultúrának szüksége van a tá
mogatásra. De ki adja a pénzt, ha az 
állam már nem? Hogyan lehet a non- 
profit szférában anyagi hasznot ter
melni?

Ilyen kérdések megválaszolására 
hívtuk életre a Közművelődési Kon
ferenciát. amely az évek során orszá
gos méretűvé nőtte ki magát. Valójá
ban ez az egyetlen olyan konferencia 
Magyarországon, amit a hallgatók, a 
jövő szakemberei szerveznek maguk
nak és mindazoknak a fiataloknak, 
akik informálódni szeretnének a kul
turális szférában történő változások
ról. s akik a jövőben a kultúra, a prog
ramszervezés. az újságírás és a me
nedzsment területén fognak dolgozni.

A konferencián minden évben je
les közéleti személyiségeket, szak-

M.F.: -  A három nap struktúráján 
lényeges változtatások nem történ
tek. Az első nap idén is kulturális jel
legű lesz, a második szakmai -  ekkor 
fognak bemutatkozni például az ön
tevékeny csoportok a harmadik 
napon pedig vegyes, elsősorban 
sportprogramokon vehet részt a hall
gatóság. Zárásként összfőiskolás bu
lit rendezünk a Topolyán.

TŰ: -  Mit emelnél ki a három 
napból?

M.F.: -  A teljesség igénye nélkül: 
lesz amatőr zenekarok koncertje, fő
iskolás írók és olvasók találkozója, 
Csillagszemü Juhász-választás, fut-

K M K  ’98
1998. április 21-22-23-án hetedik 

alkalommal kerül megrendezésre 
a Közművelődési Konferencia a 
JGYTF Közművelődési Tanszék 
hallgatóinak szervezésében, 
mai kiválóságokat látunk vendégül, 
akik naprakész információkat tudnak 
nyújtani a kultúra helyzetéről. A ko
rábbi rendezvényeinkre olyan neves 
előadók is elfogadták meghívásain
kat, mint Fodor Gábor, Rajk László, 
Réz András, Peták István, Földes 
Anna.

Az idei programot, a korábbi évek
hez hasonlóan, a Közművelődési 
Tanszék két képzési szakirányának 
megfelelően (média és menedzser) 
osztottuk fel.

A média szekcióban az előző évi 
siker után idén is megrendezésre ke
rül a Felsőoktatási Lapok TI. Orszá
gos Találkozója (FELOT), lehetősé
get adva ezzel az egymást nem iga-

ballkupa, lesz ingyensör is.
TŰ: -  A tavalyinál nagyobb ará

nyú részvételre számítotok?
M.F.: -  Nézd, tavaly félezren vet

tek részt a rendezvényeken. Ezzel 
akkor elégedettek voltunk. Most, 
már az előkészületek idején rengete
gen érdeklődnek. A hallgatók érzik, 
egy ilyen nagyszabású intézményi 
rendezvény fontosságát, igazi célját. 
Tisztában vannak vele, hogy itt nem 
pusztán a buliról van szó. Persze ab
ban sem lesz hiány. A döntés min
denki előtt olt van: eljön vagy haza
megy?

Végül még egy dologra szeretnék 
kitérni. Nagy öröm. hogy ezzel egy 
időben két másik rendezvény is lesz 
a főiskolán: a Történészhallgatók 
Szegedi Tudományos Találkozója és 
a KMK, melyeknek vendégeit és 
résztvevőit is nagy szeretettel várjuk 
a Juhász Gyula Napokon.

et

zán ismerő lapoknak, hogy bemutat
kozzanak, tapasztalatokat cserélje
nek. Miért sikeresek a női lapok? 
címmel kerekaszíai-beszélgetést ren
dezünk a Nők Lapja, a Cosmopolitan 
és a Voilá képviselőivel. A kereske
delmi televíziók műsorstruktúrájába 
nyerhet bepillantást az, aki eljön az 
RTL-Klub, a TV2 és a TV3 részvéte
lével rendezendő előadásra.

A menedzser szekcióban a köz
ponti kérdés a multinacionális cégek 
és a kultúra kapcsolata lesz, de meg
ismerkedhetünk néhány neves ma
gyar zenekar menedzsmentjével, va
lamint a szolgáltató cégek és a kultú
ra viszonyával is. A háromnapos 
konferencián helyet kap a legújabb 
magyar sikerfilm, a Zimmer Feri 
díszelőadása is.

A részletes programokat és idő
pontokat megtalálhatjátok a plakáto
kon. A konferenciára a JGYTF 
Szilién sugárúti épületében minden 
érdeklődőt szeretettel várunk:

a Szervezők
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A FŐISKOLÁSOK A 
SZEGEDI

UNIVERSITASBAN
ALAPÍTVÁNY

pályázatot hirdet a

tandíjmentességből 
kimaradt hallgatók 

részére.

A kézzel írott pályázatnak 
tartalmaznia kell:

• a pályázó évfolyam- és 
csoportjelzését,

■ tanulmányi átlagát,
• eddigi kulturális, sport, vagy 

közéleti
tevékenységének rövid  

ismertetését.
A nyertes hallgatóknak az 
alapítvány a tandíj teljes 

összegének a felét fizeti az 
1997/98-as tanáv 11. félévére.

A Pályázatokat 1998. március 
27-ig a Hallgatói Irodán kell 

leadni.

f A HÖK-elnöki, a referensi 
és a TŰ-főszerkesztői tisztsé
gekre pályázókat az első fordu
lóban a HŐK vezetőtestiilete 
hallgatja meg, pályázatukról 
szakmai véleményezést ad a 
Küldöttgyűlésnek.

A második fordulóban a Kül
döttgyűlés hallgatja meg a je
lölteket, és dönt a nyertes sze
mélyéről.

A pátyázatok elkészítéséhez a 
HŐK minden szakmai segítsé
get megad, a szükséges doku
mentumokat a pályázók ren- 

^^dclkezésérc bocsátja.

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA 

pályázatot ír ki a

HÖK-elnöki tisztség betöltésére.
Pályázhat minden nappali tagozatos hallgató.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• az eddigi közéleti tevékenység ismertetését,

• az elnöki tevékenységgel kapcsolatos 
elképzeléseit, javaslatait,

• a HŐK további működésével kapcsolatos koncepcióját.

A pályázatok beadási határideje:
1998. április 17. péntek, 14 óráig 

a Hallgatói Irodában.

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
Hallgatói Önkormányzatának Vezetőtestiilete 

pályázatot hirdet a

TŰ főiskolai magazin 
főszerkesztőjének személyére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó eddigi közéleti tevékenységének bemutatását, 

* a lapszerkesztés fe lválla lt alapelveit,
• részletes költségtervet,

• a lap arculatára vonatkozó elképzelést 
(formátuma, tördelése),

• a  lap előállításának részletes költségtervét 
(tördelés és nyomdaköltség).

• a  megjelenés (példányszám, megjelenés dátumai) 
és a terjesztés (hallgatókhoz való eljuttatás) tervét

A pályázatok beadásának határideje:
1998. április 17. péntek, 14 óráig 

a Hallgatói Irodában.
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A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA 

pályázatot hirdet:

pénzügyi referensi, tanulmányi referensi, 
kulturális referensi, pályázati referensi 

tisztség betöltésére.

Pénzügyi referens
Felelős:

• a Tanulmányi Osztállyal és a Gazdasági
Hivatallal való kapcsolattartásért,

• a Diákjóléti Bizottság döntéseinek pontos
adm in isztrálásáért,

• a vonatkozó pénzügyi szabályzók alapján a 
hallgatói utalási időpontok egyeztetéséért,

• a reklamációk ügyintézéséért,
• a kifizetések összegszerű regisztrálásáért,

• a pénzügyi adminisztrációs munkáért.
Munkájáról folyamatosan tájékoztatja a HŐK 
elnökét. Köteles a Küldöttgyűlésnek a HŐK 
pénzügyi helyzetéről legalább félévente egy
szer beszámolni. Naprakész információkkal 

kell rendelkeznie a hallgatói normatíva aktuá
lis összegéről, a hallgatókat érintő pénzügyi 

rendelkezésekről.

Tanulmányi referens
Feladata, hatásköre:

• a mindenkor érvényben levő TVSZ, tanter
vek és a főiskola tanulmányi ügyekkel foglal
kozó szabályzatainak ismerete által a hallga

tók ezirányú érdekvédelmének ellátása,

• a tanulmányi, oktatási ügyiekben illetékes fő 
iskolai bizottságokban dolgozó hallgatók 

munkájának segítése, koordinálása,
• kapcsolattartás, konzultáció a hallgatói 

ügyiekben eljáró főigazgatóhelyettessel és a 
Tanulmányi Osztály vezetőjével 

Munkájáról folyamatosan tájékoztatja a HŐK 
elnökét.

Pályázati referens
Feladata, hatásköre:

• a hallgatókat érintő pályázatok figyelemmel 
kísérése, illetve azok mind szélesebb hallgatói

réteggel való megismertetése,
• központi, hallgatókat érintő pályázatok elké

szítése.

Kulturális referens
Feladata, hatásköre:

• a főiskola öntevékeny, kulturális csoportjai
ban tevékenykedő hallgatók munkájának, mű

ködésének segítése,
• a HÖK-kel kapcsolatos mindennemű infor
máció áramlásának biztosítása, szervezése.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:
• a pályázó eddigi közéleti és a munkakörrel összefüggő szakmai tevékenységének ismertetését, 

* a pályázónak a tisztséggel kapcsolatos terveit, elképzeléseit.

A Pályázatokat 1998. április 17-ig, 14 óráig lehet leadni 
a Hallgatói Irodában.
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Szabályzat a hallgatók részére nyújtható 
támogatásokról és az általuk 

fizetendő díjakról és térítésekről:
„4.1. Tanulmányi ösztöndíjat 1997. szeptember 

1-jétől a jogosult hallgató az alábbiak szerint kap
hat:

a) a szakonkénti évfolyam létszámarányosan 
kapja meg az elosztandó keretösszeget, amely 2300 
Ft/hó/fö az egyik szakra, 2300 Ft/hó/fö a másik 
szakra;

b) a szakonkénti tanulmányi átlagba beletartoz
nak az adott szak tárgyainak érdemjegyei, valamint 
az általános tárgyak jegyei;

c) a hallgató saját évfolyamán és szakján belüli 
átlaga szerint kap ösztöndíjat;

d) tanulmányi ösztöndíjra csak a 3.00 tanulmá
nyi átlagot elérő vagy azt meghaladó teljesítményt 
nyújtó hallgató jogosult;

e) a minimális tanulmányi ösztöndíj összege 500 
Ft/hó/fö;

f) a párhuzamos képzésben résztvevő hallgató -  
feltéve, hogy a JGYTF az anyaintézmény -  mindkét 
szakján szerzett tanulmányi átlag szerint kap ösz
töndíjat, úgy, hogy a másik tanintézetben hallgatott 
évfolyamot kell a főiskolai besorolásnál figyelembe 
venni;

g) a nyelvtanár szakos hallgató tanulmányi ke
retösszege 4600 Ft/hó/fő;

h) az egyszakos főiskolai hallgató tanulmányi 
keretösszege 2300 Ft/hó/fö, tanulmányi ösztöndíját 
szakján belül az évfolyamba besorolva tanulmányi 
átlaga alapján kapja.

i) az azonos tanszéken két szakon tanuló csopor
tok a pénzüket ugyanúgy kettéválasztják, de ez a 
csoport egy önálló évfolyamot alkot, pl. karvezetés, 
rekreáció, sportszervezés, környezetvédelem stb.;

j) külföldről féléves részképzés után hazaérkező 
hallgató ösztöndíjának megállapításánál a részkép
zést megelőzően elért tanulmányi átlageredményt 
kell figyelembe venni;

k) az évkihagyó hallgató esetében az utolsó le
zárt félév átlagát kell a juttatások odaítélésénél szá
mításba venni;

1) azon hallgató esetében, aki más hazai egye
temről, főiskoláról vagy levelező tagozatról lép át 
nappali tagozatra, az előző oktatási intézményből, 
illetőleg tagozatról hozott utolsó lezárt félév átlagát 
kell az állami támogatás megállapításakor figyelem
be venni; az átvételt kimondó határozatban tájékoz
tatni kell a hallgatót a támogatási jogosultságról”

HŐK

Egy példa:
Az ösztöndíjakat elosztó számítógépes program 

a következőt csinálja Ló Izidor II. évfolyamos űrha
józás-ruhatár szakos hallgató ösztöndíjának kiszá
mításakor:

1) Megfogja az összes másodéves űrhajózás sza
kos hallgatót és (az űrhajózás szak tantárgyainak va
lamint az általános tantárgyak átlaga alapján) rang
sorolja őket.

A rangsor elején az űrhajózás szakon évfolyam- 
elsöTiallgató szerepel, a sor végén az évfolyamutol
só.

2) Megfogja az összes másodéves ruhatár szakos 
hallgatót és (a ruhatár szak tantárgyainak valamim 
az általános tantárgyak átlaga alapján) rangsorolja 
őket.

A rangsor elején a ruhatár szakon évfolyamelső 
hallgató szerepel, a sor végén az évfolyamutolsó.

3) A szakonkénti 2300-2300 forint/fő ösztöndíj
keretet megszorozza annyival, ahány hallgató van a 
második év űrhajózás és a ruhatár szakon. Ez legyen 
mondjuk 12 (űrhajózás) és 23 (ruhatár). Akkor ez 
27600 és 52900 forint. A számítógép ezután az 1) és 
2) pontok szerinti rangsor alapján elosztja a két ke
retösszeget.

A legjobb kapja a legtöbbet, a legrosszabb a leg
kevesebbet. Ha az űrhajózás szakon mindenki 5,00 
és a ruhatár szakon is mindenki 5,00 átlaggal bír, ak
kor mindenki 2300+2300 forint ösztöndíjat kap.
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Egy a m illiók közül
A trianoni békediktátum következtében több millió ma
gyar került a szomszédos országok fennhatósága alá. 
Az élet számukra nem „fenékig tejfel”. Sokszor olyan jo
gokért is meg kell küzdeniük, melyek számunkra talán 
magától értetődő dolgoknak tűnnek. Ilyenek például az 
anyanyelvi bizonyítványok, a magyarnyelvű feliratok és 
az anyanyelven való tanulás. Közülük sokan arra kény
szerülnek, abban az esetben, lia magyarul szeretnének 
tanulni, hogy az anyaországba jöjjenek, és itt végezzék 
tanulmányaikat.
Tisztelt érintettek, ez a sorozat rólatok szól, de nem 
meg}' nélkületek!

Vendégünk Győrpál Hajnalka harmadéves kémia-ro
mán szakos hallgató, aki Brassóból jött Szegedre.

Tű: -  Miért jöttél Magy arországra?
GY.H.: “  Marosvásárhelyen lett volna lehetőségem ma

gyarul továbbtanulni, amikor elsőnek felvételiztem a 
gyógyszerészetire. A bejutási lehetőségek minimálisak 
voltak, mert hússzoros volt a túljelentkezés. A következő 
évben, amikor az új felvételire készültem, a vizsga előtt 
bejelentették, hogy többé nem lehet magyar nyelven felvé
telizni csak románul. Akkor hirtelen úgy éreztem, hogy 
összedől a világ, le is mondtam az egészről. Nem volt 
erőm, hogy hozzálássak az anyagot románul átvenni, 
ugyanis a tanulmányaimat magyar nyelven végeztem, ma
gyarul érettségiztem.

Nemcsak a továbbtanulni vágyók voltak hátrányos

helyzetben. Hallottam olyanról is, hogy frissen végzett 
magyar anyanyelvű orvost olyan helyre küldtek dolgozni, 
ahol csak románok élnek. Azt tudni keli, hogy mindenki 
kapott munkahelyet, aki elvégezte az egyetemet, de nem 
oda ment dolgozni, ahova akart, hanem kijelöltek neki egy 
munkahelyet. Ezzel is direkt összekeverték a lakosságot.

Tű: — Brassó lakosságának milyen az összetétele?
GY.H.: -  Elég sok a magyar, kb. a lakosság 30%-a. 

Viszonylag sok magyar tannyelvű általános iskola és kö
zépiskola van. A feliratokkal viszont probléma volt, néha 
leszedték a magyar feliratokat, máskor pedig visszatették.

Tü: -  Erezted-e, hogy feszültség van a magyar és a 
román lakosság között?

GY.H.: -  Nemigen. A közemberek között nem nagyon, 
csak magasabb szinten. A politika gerjeszti ezt az ellenté
tet.

Tü: -  Hogy érzed magad Szegeden?
GY.H.: -  Nagyon jól. Kedvesek velem az emberek, ki

váló tanáraim vannak. Megkaptam a letelepedési enge
délyt, ezért ugyanazok a jogok illetnek meg, mint bármely 
más hallgatót. Kollégiumi elhelyezést is kaptam.

Tü; -  Miért pont román szakot választottál?
GY.H.: -  Ez egy jó kérdés. A kémia biztos volt, és úgy 

éreztem, hogy a román tudásom annyi, hogy a felvételin el 
tudom érni a maximális pontszámot, és esetleg fel tudom 
javítani a kémiából szerzett pontjaimat. Ez így is történt.

Tü: -  Mik a további terveid?
GY.H.: -  Először is szeretném elvégezni a főiskolát, 

majd pedig az erdélyi gyerekeknek szeretném azt átadni, 
amit itt tanultam. Remélem sikerül.

Borsi Péter

Mert ünnepség az kell. Bármeny
nyire is elcsépeltük az évek, évtize
dek alatt, bármilyen keveset is jelen
tenek ma már ezek a szavak, hogy' 
„hazaszeretet” vagy „szabadság”, 
bármekkora lehetetlenség is volna 
olyan embert találni, kinek nem drá
gább rongy élete, azét! nem árt emlé
keznünk, hogy volt egyszer egy sza
badságharc, mikor emberek haltak 
meg eszmékért, legendák születtek, 
és mikor vége lett, többen őrültek be
le, mint azt el tudnánk képzelni.

Ma már csak annyit tehetünk, hogy 
emlékezünk, csodálkozunk, esetleg 
irigykedünk kicsit, hogy akkor még 
meg lehetett váltani a világot, de iga
zából nem tudjuk átélni az egészet. 
A történelem olcsó irodalommá vált 
számunkra. Olyan valamivé, ami

® —  
Március 15.

ideig-óráig elszórakoztat ugyan, de 
valójában mi közünk hozzá, mikor 
kevés az ösztöndíj, egyre több a gyil
kosság, nem jutunk ki a vébére, 
ésatöbbi, ésatöbbi.

Tizennegyedikén este a Nemzeti 
Múzeum kénjében ez egy kis időre 
megváltozott. Az a néhányszáz em
ber, aki ott volt, maradandó élményt 
kapott. Veszprémi színészek egy csa
pata bebizonyította nekik, hogy még 
mindig, lehet hinni és lehet égni akár 
150 éve történt dolgokén is.. És 
mindezt úgy, hogy valójában nem 
csináltak semmi különöset. „Mind
össze” hittek és égtek. Élettel töltöt

tek meg egy műsort, mely egy órában 
mesélte el a szabadsági!arc másfél 
évét. Úgy szavaltak el mindenki által 
milliószor hallott verseket, hogy a je
lenlévők beleborzongtak. Olyan át
éléssel táncoltak, hogy nem volt né
ző, aki ne szeretett volna felugrani 
közéjük.

Hogy mindezt miért? Aligha a tap
sért, bár aki valaha átélt már olyat, az 
tudja, nem sok csodásabb pillanat lé
tezik annál, sokkal inkább azért, 
hogy maguknak is bebizonyítsák az 
ezerszer hallott közhelyeket, mint 
1848. március 15. nem csak egy év
szám, vagy tartozunk annyival a(z) 
(h)ösök emlékének, hogy évente leg
alább egyszer gondoljunk rájuk, egy
szóval azért, mert ünnepség az kell.

Illés Róbert
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Az idegennyelv-oktatás 
múltj a-j elene-j öv ő j e

Az utóbbi időben egyre több szó 
esik arról, hogy az idegennyelv-ok- 
tatásnak is szüksége lenne refor
mokra. A jelen problémáiról és a 
jövő alternatíváiról kérdeztük 
Keményné dr. Gyimes Erzsébetet, 
a Német Nyelv és Irodalom Tan
szék adjunktusát.

TÜ: -  Tanárnő, hogy állnak a 
magyarok a nyelvtudás terén?

Keményné dr. Gyimes Erzsébet: -  
Ez nagyon nehéz kérdés. A mi orszá
gunk egy kis ország, nem világnyel
vet beszélünk, ebből következne, 
hogy nagy lenne az igény az idegen 
nyelv tanulására. Ez azonban nem 
így van. Ez valószínűleg azzal is ma
gyarázható, hogy az eddigi nyelvta
nulás nem okozott nagy élményt az 
embereknek. Saját bőrükön nagyon 
kevesen érzik, hogy mennyire szük
ség van a nyelvtudásra. Nagy a kü
lönbség az ország keleti és nyugati 
részei között is. Azok az országré
szek melyek közvetlenül érintkeznek 
a szomszédos, főleg a nyugati orszá
gokkal. Ausztriával, ott sokkal élén- 
kebb a nyelvoktatás, nagyobb a 
nyelvtudás, sőt ott a tradíciók is fon
tos szerepet játszanak.

TŰ: -  Mi jellemző az iskolai 
nyelvtanításra Magyarországon?

K.GY.E.: -  Az iskolákban, tisztelet 
a kivételnek, még a hagyományos 
nyelvoktatási módszerek élnek, 
melyben a grammatika áll a közép
pontban. Bár korrekt nyelvhasználat
ra törekednek a nyelvtanárok, de 
mégis arra kíváncsiak, hogy a tanuló 
tudja-e a nyelvtant. Ezáltal sok eset
ben pont a nyelvi készség fejlődését 
akadályozhatjuk meg a gyermekek

ben azáltal, hogy félelmet keltünk 
bennük.

TŰ: -  Az tehát észrevehető, hogy 
valakit milyen módszerrel tanítot
tak?

K.GY.E.: — Igen. Nagyon sokan 
tudják a nyelvtant, de nem mernek 
megszólalni. Ha ezt összevetjük a 
nyugati országok gyakorlati tapasz
talataival, akkor észre lehet venni, 
hogy kinn a gyermekek mernek be
szélni, még akkor is, ha hibásan. Na
gyon jól kommunikálnak, még akkor 
is, ha minimális nyelvtani ismerettel 
rendelkeznek. A mi gyerekeink azon
ban sokszor addig meg sem szólal
nak, míg nem biztosak abban 100%- 
ig, hogy amit mondanak, az nyelvta
nilag is helyes.

TŰ: -  Itt lenne nagy szerepe a 
tanárnak,

K.GY.E.: -  Nekik lenne feladatuk, 
hogy kedvet ébresszenek a gyerekek
ben a nyelvtanulásra, hogy nyitottab
bá váljanak más népek felé, hogy 
váljék igényükké más a népekkel va
ló közvetlen kommunikáció. Ebbe 
beletartozik: mások megismerése, de 
vele együtt saját értékeink megis
mertetése a nagyvilággal. Tehát ne 
csak befogadókká próbáljuk nevelni 
gyermekeinket.

TŰ: -  Észrevehető valamilyen 
fejlődés, hogy próbálunk elszakad
ni a nyelvtanközpontúságtól?

K.GY.E.: -  Ilyen irányú fejlődés 
valamelyest észrevehető, de ez nem 
megy az egyik napról a másikra. Biz
tos, hogy azáltal, hogy nyitottabbá 
válik az ország, az érintkezési pon
tok gazdagabbá válnak külföld irá
nyába és a telekommunikációs háló
zat fejlődése pozitív hatással van,

TŰ: -  Gondolom, a tanárokat is 
fel kell készíteni az új lehetőségek
re.

K.GY.E.: -  A nyelvtanárok felké
szítésében még nagyon sok a tenni
valónk. A tanári gárda nagy része 
még kevésbé mozog otthonosan az új 
módszertani elvekben, ebben sok he
lyen hiányosságok mutatkoznak. A 
cél az lenne, hogy egy gyerekköz- 
pontú nyelvoktatást próbáljunk meg 
bevinni az. iskolákba. Ehhez azonban 
idő keli

TŰ: -  Lassan elkezdődik a hos
pitálás. Milyen tapasztalatokkal 
szoktak visszatérni a hallgatók?

K.GY.E.: -  Nagyon vegyesek a ta
pasztalatok. Vannak, akik nagyon 
lelkesek, hogy végre olyan iskolát 
láttak, amiről itt az előadások és a 
szemináriumok keretében tanultak. 
Ezek a hallgatók biztosan olyan töl
tetek kapnak, hogy ezt érdemes csi
nálni. Viszont nagyon sokan vannak 
olyanok is, akik azzal jönnek vissza, 
hogy az iskolában nincsen képzett 
nyelvtanár, csak olyan, aki pusztán 
nyelvvizsgával rendelkezik. Ez le
hangolóan hat a hallgatóra.

TÜ: -  Mi a helyzet a nyelvköny
vek terén?

K.GY.E.: -  Nagyon elterjedtek 
még a hagyományos tankönyvek, 
ezért egy olyan tanárnak, aki valami
lyen újat akar tanítani, sokkal több 
időt kell az órákra való felkészülésre 
fordítania.

Vannak azonban már nagyon jó 
tankönyvek, kiegészítő anyagok, 
amiből lehet válogatni. Viszont ezek 
a tankönyvek drágábbak, ezért sok
szor nem tudják megvenni a szülök. 
Azt azonban hozzá kell tenni, hogy 
nem minden a könyvön múlik, hi
szen pontosan az új oktatási elvekből
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kiindulva nem könyvcentrikusan szeretnénk tanítani. A 
könyv csak egy orientáló alap, a fö munka a közvetlen 
kommunikációban kell. hogy megvalósuljon.

TÜ: -  Köztudott, hogy a tanárok nem tartoznak a 
jót megfizetett emberek közzé. Mennyiben befolyá
solja ez a tanárok munkáját?

K.GY.E.: -  Azok a tanárok, akik ezt a foglalkozást a hi
vatásuknak tekintik, sok esetben tényleg áldozatot hoz
nak, és maradnak a tanítás mellett. Természetesen van
nak olyanok, akik otthagyják a pályát.

A fiatalok körében elég elszomorító a kép, mely rész
ben érthető: nagyon sok vérbeli pedagógusjelölt már ele
ve nem megy az iskolába, mert az egzisztenciáját nem 
tudja a tanári fizetésből fenntartani. Ez nagyon nagy ve
szélyt rejt magában, mert hiába vannak jó elgondolások, 
kreatív emberek, ha nem tudjuk biztosítani a megfelelő 
feltételeket, akkor a millió elképzelés csak elképzelés 
marad.

TŰ: -  Hozott valamilyen újítást a NAT?
K.GY.E,: -  Én úgy érzem, hogy az alapkoncepció nem 

rossz, habár sokan kritizálják. Én amitől tartok az, hogy 
a felkészítés megint egy kis fáziskésésben van. tehát van 
egy lehetőségünk, de nem tudunk vele élni. Hiányoznak 
bizonyos kompetenciák, ez vonatkozik a tervezésre, ki
vitelezésre, amit most nagyon gyorsan kellene megolda
ni. de sok iskola erre képtelen. Ez az átmenet időszaka. 
Vannak problémák, melyeket meg kell oldani, nem kell 
töltik megijedni. Nagyon türelmetlennek sem szabad len
ni.

TŰ: -  Tanárnő bizakodó a jövő nyelvoktatására 
nézve?

K.GY.E.: -  Ha nem lennék optimista, akkor nem len
nék itt. Nein biztos azonban, hogy meg fogom élni azt az 
időt, hogy elérjük pl. a holland nyelvtudást, de talán van 
rá egy halvány esély.

Borsi Péter

A Juhász Gyula 
Felsőoktatási Kiadó 

tájékoztatója

A kiadó a HÖK-ket kötött megállapodása ér
telmében -  mivel az 1998-ra jutó központi 
könyvtámogatás nem nőtt —1998 februárjában 
az I., II. III. évfolyam nappali tagozatos hall
gatóknak 3100. a IV. éveseknek 1900 forintot 
osztott ki.

1998 augusztusában az új elsőévesek részé
re 3100, novemberben valamennyi évfolyam
nak 700 forint/fő kerül kiosztásra. Ezt az ösz- 
szeget 300 forint/fő másolóutaivány-kedvez- 
ménnyel egészítjük ki. Pályázat alapján szoci
ális alapon 1 millió forint kedvezményt kap
nak még a hallgatók.

A másolóutalványok (300 forintig) már az 
első félévben is igénybe vehetők. Az utalvá
nyok a Szilléri sugárúti épület portáján lévő 
gép használata során és a JATE másolószalon- 
ban válthatók be.

A Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó 

KÖNYVVÁSÁRT rendez

1998. március 26-28 között 9-18 óráig 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 

Dísztermében.

Választhatsz:
gyermek- és ifjúsági könyvek, 

SZakkönyvek, 
jegyzetek, stb. közül.

OLCSÓ -  LEÁRAZOTT -  ÚJ 
KÖNYVEK!
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Est a fogyatékos gyermekekért 
Jótékonyság napjainkban

Március 26-án 19 órai kezdettel jótékonysági estet tartanak a Rendez
vényházban, A bevételt a fogyatékos gyermekek táboroztatására szán
ják. Az est fővédnöke Dr. Göncz Árpádné.
A rendezvény szervezői lelkes huszonévesek. Olyan emberek, akik most 
másokért harcolnak. Egy nyári tábort szerveznek fogyatékos gyerme
keknek, a jótékonysági est bevételéből.
A szervezők közül két harmadéves főiskolai hallgató, Vígh Krisztina és 
Szabó Attila beszélt a kezdeményezésükről.

TÜ: -  Az est a fogyatékos gyer
mekekről szól. Személyesen ismer
tek ilyen gyerekeket?

Szabó Attila: -  Két évvel ezelőtt 
kerestek olyan fiatalokat, akik nyá
ron értelmi fogyatékos gyerekeket 
táboroztatnának. Fizetést ugyan nem 
tudtak adni, de az ételért és a szállá
sért nem kellett fizetni. Akkor csa
pódtam ehhez a jó kis társasághoz.

Vígh Krisztina: -  Ami ezt a társa
ságot összeköti az az Agyagos utcai 
Nevelőotthon, ahol fogyatékos gye
rekeket nevelnek Oda járunk be ma 
is, és az ott élő gyerekeket szoktuk 
vinni nyaranta táboroztatni. Nekem 
három évvel ezelőtt egy középiskolai 
osztálytársnőm mesélt erről a lehető
ségről. Az ő hatására kerültem ebbe a 
baráti társaságba,

TŰ: -  De mindebből nem követ
kezik nyilvánvalóan, hogy jóté
konysági estet szerveztek a gyere
keknek. Honnan származik az öt
let?

V.K.: -  Eddig mindig az intézet 
szervezte a nyári táboroztatásokat és 
mi csak egy-két hétre mentünk le ne
velőnek, de most az intézet nehéz 
helyzetbe került.

Sz.A.: -  Pontosabban alig tud ben
nünket anyagilag támogatni, tehát 
akkor lesz csak tábor, ha összeszed
jük rá a pénzt. így összeültünk, meg- 
tanácskoztuk és eldöntöttük, hogy 
valahogy megteremtjük hozzá a 
pénzügyi keretet. Ekkor merült fel a 
jótékonysági est ötlete. Ennek a be
vétele teljes egészében a nyári tábo

rozásra kell, hogy fordítódjon. Így 
most alapítványokhoz pályázunk, il
letve kopogtatunk nagyobb vállala
toknál, cégeknél, vállalkozóknál, 
hogy esetleg ha tudják, támogassák a 
táborozást. Most még elég optimis
ták vagyunk. Reméljük, összejön a 
szükséges összeg.

TŰ: -  Az est szervezésével ho
gyan álltok? Március 26. mindjárt 
itt van. Milyen kilátásaitok van
nak?

V.K.: -  A program két részből fog 
állni, Előbb lesz egy „amatőr” rész, 
ahol főleg amatőr zenekarok, vers- 
mondók, énekesek, színjátszók fog
nak fellépni, majd rövid szünet után 
a „profi” rész.

Sz.A.: -  Ez olyan nevesebb elő
adók fellépését jelenti, mint például, 
aki már biztos: Réti Attila. O a sze
gedi Nemzeti Színház énekese. Fel
kértük még Vámosi Évát is. Halász 
Juditot kerestük meg a napokban, va
lamint Udvaros Dorottyát szeretnénk 
műsorvezetőnek.

TŰ: -  Az est anyagi részét ho
gyan terveztétek?

Sz.A.: -  Bízunk benne, hogy elég 
érdeklődőnek sikerül felkeltem a fi
gyelmét. Arra gondoltunk, hogy fő
ként középiskolások, főiskolások, 
egyetemisták jönnek el, tehát nem 
nagypénzü emberek. Ők tulajdon
képpen a jelenlétükkel támogatnak 
minket, ha megvásárolják a 300 Ft- 
os belépőjegyet, de reméljük, hogy 
lesznek olyanok is, akik nagyobb 
összeggel tudnak támogatni. Szá

mukra bocsátottunk ki egy 2000 Ft- 
os. ún. Mecénás jegyet. A helyszínen 
pedig egy urnába lehet készpénzt 
bedobni, vagy befizetni az ÉFOÉSZ 
számlájára.

TŰ: -  Hatalmas munkát vállal
tatok magatokra. Miért ennyire 
fontos ez számotokra?

V.K,: -  A pénz mellett még azért is 
csináljuk ezt az estet, hogy megis
mertessük az emberekkel a fogyaté
kos gyermekeket illetve a velük fog
lalkozó nevelők, ápolók munkáját. 
Az esten fellépnek fogyatékos gyer
mekek is, verset szavalnak, prózát 
mondanak.

Sz.A.: -  Láttuk a gyerekeket nyá
ron a táborban és az otthonban is, 
ahol élnek. Az, hogy elvihetjük őket 
egy hétre nyaralni, az a kívülálló szá
mára nem mond semmit, Viszont ők 
teljesen más környezetbe kerülnek, 
megváltozik számukra a világ. 
Igyekszünk minél jobb körülménye
ket teremteni nekik, hogy azt csinál
hassák. amit szeretnek. Elvisszük 
őket sétálni, hintázni és kézműves 
foglalkozásokat biztosítunk számuk
ra. Sajnos ők olyanok, hogy minden 
gyerek mellé kell legalább egy neve
lő. De ez az egy nevelő minden fi
gyelmét arra a gyerekre tudja szen
telni. Az. hogy évente egyszer elme
hetnek egy hétre olyan környezetbe, 
ahol egy embernek a teljes figyelmét 
megkaphatják, ez rengeteget jelent a 
számukra. Ezt egy külső szemlélő 
nem láthatja meg, csak ha már tény
leg benne volt. Én úgy érzem, mi 
benne voltunk. Tudjuk, hogy ez ren
geteget jelent nekik. És mi azért va
gyunk ennyire elszántak, mert meg 
akarjuk adni ezt.

Számlaszám: ÉFOÉSZ (Értelmi 
Fogyatékosok és Segítőik Csongrád 
Megyei Érdekvédelmi Szervezete)

11735005-20422141

MARA
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Állásbörze ’98
1998. március 4-5-cn Szegeden 
harmadik alkalommal rendezték 
meg az állásbörzét, amely számta
lan munkalehetőséget kínált a vég
zős hallgatók és a friss diplomával 
rendelkezők szám ára. A börze 
múltjáról, jelentőségéről, eredmé
nyeiről a szervező Universitas Kft. 
munkatársával Vilmányi M árton
nal beszélgettünk.

TŰ: -  Honnan indult a kezdemé
nyezés az első állásbörze szervezé
sére?

Vilmányi Márton: -  Állásbörzét 
Nyugat-Európában egyetemi szinten 
már régóta rendeznek. Magyarorszá
gon a Műszaki Egyetemen volt az el
ső börze, mi innen vettük át a kezde
ményezést és hosszú tervezgetés 
után először 1996-ban szerveztük 
meg itt Szegeden.

TŰ: -  M iért volt erre szükség?
V.M.: -  A rendszerváltás után 

kénytelen-kelletlen megjelent a mun
kapiac, tehát a diplomával már nem 
adták együtt az állást. Ebben a régió
ban 1995-ben elég jelentősen körvo
nalazódott a munkapiac, ezért gon
doltuk úgy, hogy szükség van egy 
ilyen rendezvényre. Szerettük volna 
a hallgatóknak megmutatni, hogy ök 
is el tudják adni magukat és tudatosí
tani bennük, hogy nem az utolsó év
ben kell állások után rohangálni, ha
nem már hamarabb el kell gondol
kodni azon, mit is fog csinálni a főis
kola vagy az egyetem elvégzése 
után.

TŰ: -  Milyen cégek jönnek el ál
lásajánlataikkal a börzére?

V.M.: -  Egy ilyen börzére általá
ban nagy multinacionális cégek jön
nek, akik standdal képviseltetik ma
gukat, de vannak olyan közép- és kis 
cégek, amelyek csak az ajánlataikat 
küldik el. A kiállítók visszajelzései

általában pozitívak és sok olyan vál
lalat van. amely évröl-évre megjele
nik.

TŰ: -  Hogyan próbáljátok a 
hallgatókat felkészíteni arra, hogy 
m egtudjanak felelni a munkaadók 
követelményeinek, egy jó állás el
nyerése érdekében?

V.M.: -  Az állásbörzét megelőzte 
egy több héten át tartó előadás-soro
zat, ahol a hallgatók szembesülhettek 
a munkaerőpiac helyzetével, saját 
munkavállalási lehetőségeikkel. A 
szemináriumokon megtudhatták, ho
gyan kell megírni egy szakmai ön
életrajzot. vagy pályázatot. Hogyan 
lehet bekerülni egy fejvadász cég 
adatbázisába és melyek azok a köve
telmények nyelvi és számítástechni
kai ismeretek . amelyek ma már nél
külözhetetlenek. Az előadásokon el
hangzott. miért fontos az önmene
dzselés. milyen apró fortélyok van
nak az álláskeresésben, ezenkívül 
szó volt a munkavállalás jogi feltét
eleiről és a hallgatók bepillantást 
nyerhettek abba is, hogyan zajlik egy 
felvételi beszélgetés. Összességében 
próbáltunk az előadásokkal egy 
komplex képet kialakítani, amiben

minden szerepelt, ami a munkaválla
lással kapcsolatos.

TŰ: -  Milyen lehetőségeket kí
nál az állásbörze a tanári végzett
séggel rendelkezők számára?

V.M.: -  Az adatbázisban 200-250 
olyan tanári állást gyűjtöttünk össze, 
amit máról-holnapra be lehet tölteni, 
illetve az itt jelenlévő kiállítók hu
mánpolitikai stratégiájára szeretnék 
hivatkozni. Sok cég nem végzettsé
get keres, hanem egyfajta nézőpontú 
embert, akit aztán átképeznek. Tehát 
azzal, hogy valakinek tanári diplo
mája van. nem determinálja, hogy 
belőle tanár lesz, és amíg él, tanítani 
fog. Ha van egy gazdasági érdeklő
dése, akkor attól, hogy tanári diplo
mája van még nyugodtan lehet belő
le gazdasági szakember. Éne legjobb 
példa az egyik kiállító cég képviselő
je, akinek bölcsész diplomája van. 
el jött a börzére, és ugyanúgy vett fel 
embereket, mint ahogy öt alkalmaz
ták annak idején..

Az állásbörze adatbázisában sze
replő ajánlatok megtalálhatók a 
TÁK-ban lévő UNIV D1SK adat
bankjában is.

Görög Zsolt
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Egy „égető” kérdés: M i lesz G aréval?!
Az utóbbi hetekben ismét előtérbe jött a Garéban talál

ható veszélyes hulladék sorsa. A TV-ben láthattuk, hogy 
most a Dorogi Égetőmű előtt volt egy demonstráció a ve
szélyes hulladék elégetése ellen. Egy kicsit bővebben a 
problémáról.

Garéban, vagyis pontosabban a község mellett, 1977- 
ben a Pécsi Bőrgyár és a Baranya megyei Állatforgalmi 
és Húsipari vállalat ipari hulladékainak lerakása céljából 
létesültek tárolók. Az akkori szakértői vélemények a te
rületet földtani szempontból alkalmasnak találták hulla
déklerakók kialakítására. Azzal viszont nem számoltak, 
hogy két évvel később a Budapesti Vegyiművek is enge
délyt kap hulladéklerakók kialakítására. így 1980-tól 
kezdődően 62307 db fémhordóban, mintegy 15 500 ton
na vegyipari gyártási maradékot (poliklór-benzol elegyek 
mely a veszélyes hulladékok közé taitozik) helyeztek el. 
Az akkor engedélyezett technológiának megfelelően 
földdel takarták be. Mindez nagyon jó megoldásnak tűnt 
mindaddig, míg 1983-ban, majd ‘86-ban a környezetvé
delmi hatóság helyszíni ellenőrzései során megállapítot
ta, hogy a hordók többségének zárása nem megfelelő, és 
több hordó tartalma a talajba szivárgott. A szennyezés 
már kimutatható volt a figyelökutakban, és a levegőben 
már nagyobb távolságban is eljutott. Hozzá kell tenni, 
hogy ez a vegyület erősen mérgező és rákkeltői A szeny- 
nyezett talaj mennyisége meghaladja a 100 000 tonnát! A 
BVM-et 1990-ben a sérült hordók újracsomagolására, és 
a lerakó felszámolására kötelezték. Ez ügyben azóta sem 
történt semmi változás!!! Tavaly voltam Garéban, és biz
ton állíthatom, hogy semmi sem változott. A veszélyes 
anyag továbbra is szivárog a sérült hordókból.

A Dorogi Égetőmű akkori állapota miatt nem lehetett 
oda szállítani megsemmisítésre a poliklór-benzolt. A 
BVM csak egy dolgot tehetett, hogy speciális égetőmű
vet épít, mert az efféle veszélyes hulladékot csak annak 
megfelelő égetőműben lehet elégetni magas hőmérsékle
ten (1200 C fok). Ezt viszont a község lakói leszavazták, 
így az nem épülhetett meg.

Azóta a Dorogi Égetőmű a francia SARP Industries 
vállalatcsoport tulajdona lett, és a folyamatos korszerűsí
tés miatt olyan veszélyes hulladékok égetésére is alkal
massá vált. mint a poliklór-benzol. Ezeket a magas halo
géntartalmú anyagokat már kellő biztonsággal át lehet 
alakítani ártalmatlanabb anyagokká.

A probléma megoldódni látszott, mert Dorog a BVM- 
nek évi 3000 tonna hulladék elégetését tudja garantálni. 
Ám ekkor jönnek a képbe a dorogi lakosok. Az ö problé

májuk viszont abban rejlik, hogy 1989 óta. mióta a hulla
dékégető megépült, az asztmás megbetegedések száma 
1 %-ról 8%-ra ugrott. Hogy ez az Égetőmű miatt van-e, az 
nem bizonyított, viszont nagy a valószínűsége.

Igaz, a Dorogi Égetőmű európai színvonalú, a káros 
anyagok kibocsátása az eii-i határértékek alatt van, de én 
sem örülnék, ha a gyerekeim egy ilyen égetőmű közelé
ben nőnének fel. így a demonstráció az égetőmű előtt el
érte a hatását. Garéból nem jön a mérgező anyag Dorog
ra. Egyenlőre! Tehát megállapodás még nincs ez ügyben.

Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Talán 
mégis csak az égetés, mert lehet, hogy nem okozna akko
ra szennyezést, mint a garéi hordókból kiszivárgó veszé
lyes hulladék. De akkor mi lesz az égetőmű közelében lé
vő emberek egészségével!? Senki sem tud dönteni, de 
amíg ezen gondolkodunk, addig a hordókból csak folyik 
a méreg, s csak folyik, folyik...

Króm István
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Rodics Katalin: Gyilkos üzlet
A napokban nyűt lehetőségem elolvasni ezt a meghök

kentően tényszerű könyvet, A szerző tökéletes pontos
sággal, kíméletlenül mutat rá az emberi felelősség kérdé
sére.

A könyv az általunk, emberek által a kipusztulás szélé
re juttatott élőlényekről szól. Növényekről és állatokról, 
melyeknek azért kell eltűnniük az élet színpadáról, mert 
az egyre mohóbb emberiség kizárólag saját, önös érdeke
inek él.

Nem elsősorban a terjeszkedő városok, mezőgazdasági 
területek által tönkretett élőhelyek pusztításáról, hanem 
az élőlények kereskedelméről van szó.

Megdöbbentő, hogy 1980 és 1990 között évente mint
egy 40.000 főemlőst, 100.000-nél több elefántot (illetve 
ezek agyarát), legalább 1 millió orchideát, 4 millió élő 
madarat, 10 millió hüllőbőrt, 15 millió vadon élő prémes 
állatról származó nyers bőrt. több mint 350 millió trópu
si halat és számos más terméket hoztak forgalomba.

Dr. Rodics Katalin könyvében tárgyszerűen, de érze
lemmel átitatva veszi sorra a legveszélyeztetettebb rend

szertani kategóriákat és fajokat. Áttekinti a nemzetközi 
egyezményeket, különös tekintettel a WASHINGTONI 
EGYEZMÉNYRE, mely a fajok világméretű kereskedel
mének szabályozására jött létre, és intézményes keretek 
között küzd a végveszélybe került élőlényekért. Külön 
fejezet foglalkozik Magyarországnak az Egyezményben 
betöltött szerepével és a hazai fajokkal.

A könyv külön érdekessége, hogy valamennyi fejezete 
előtt az éppen tárgyalásra kerülő fajról egy-egy találó 
idézettel találkozhatunk, melyeket olyan emberek írtak, 
mint Jane Goodall, La Fontaine, Csingiz Ajtmatov, Jó
zsef Attila, Kittenberger Kálmán vagy Hemingway.

Megismerhetjük az állatkereskedelem múltját, s a je
lenben is folyó garázdálkodás méreteit. A számok meg
döbbentőek.

Amit a könyvvel kapcsolatban leginkább hiányolok, az 
a rendkívül kis példányszám, hisz ez a könyv nekünk író
dott. Felmerül bennem a kérdés, vajon miért? Talán any- 
nvira kevesen kiváncsiak erre a témára, minket már való
ban nem érdekel mi lesz a sorsa „társainknak" akikkel 
együtt születtünk? Lehet, hogy nekünk már az is elég. ha 
az állatkertekben tudhatjuk az elefántokat, a majmokat, a 
kígyókat, a tigriseket, és csak a botanikus kertekben gyö
nyörködhetünk a növényekben? Mert bizony, ha az élő
világ pusztítását nem fejezzük be még idejében, más le
hetőségünk nem marad, s a rácsok mögött élőkre is ha
sonló sors vár. Néhány száz vagy talán ezer év múlva ők 
is eltűnnek majd úgy, mint szabadon élő testvéreik. Nem 
elég ha tudomásul vesszük: Ez van. Nemet kell monda
nunk az elefántcsontból készült tárgyaknak, a pazar, rá
adásul méregdrága bundáknak, az állati termékekből ké
szült szépségápoló szereknek, s a sori még folytathat
nánk. A nemzetközi szervezetek csak a papírt pazarolják, 
de keveset tesznek. A könyv írója is rámutat, ha nem 
használunk vadon befogott állatokból (illetve élőhelyén 
gyűjtött növényekből) készült termékeket, a felvevőpiac 
megszűnik, s így értelmét veszti a kíméletlen mészárlás.

A szerző Szent-Györgyi Albert megkapó gondolatával 
zárja könyvét:

„Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az élet temp
lomát...

Adj méltóságot rövid napjaimnak. "
Franky
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A többlábon álló ember:

Siklós András
Március 12-éu a Közművelődési Tanszék vendége volt Siklós András. Az 
MTV I Híradójának vezetője speciálkollégiumot tartott a tanszék hallga
tóinak. A hírszerkesztés mint téma, egyáltalán nem hozta zavarba, hi
szen 12 évig dolgozott a Magyar Rádió hírszerkesztőségében. Az MTV 
történetében 1997. szeptemberétől a szegedi 37 éves médiaszakember a 
legfiatalabb szerkesztőségi vezető.
Ezek után felmerül a gyanú, hogy talán Siklós Andrást a híreken kívül 
semmi más nem érdekli, hiszen a mostani pozíciója egész embert köve
tel. De ez az ember több lábon áll. És, ahogy a TÜnek mesélte, minimum 
kettőn: a politikán és a zenén.

TŰ: -  Hogyan leltet valakiből 
hírszerkesztő?

Siklós András: -  A bölcsészkarra 
jártam, ‘85-ben végeztem történe
lem-angol szakon az ELTE-n. ‘83- 
ban a rádió hírszerkesztösége kere
sett idegen nyelven beszélő embere
ket, akik ún. monitoring rendszerben 
dolgoztak volna a szerkesztőségben. 
Tehát külföldi rádiókat és televízió
kat kellett hallgatni és nézni, és ami 
hír és friss esemény volt, de nem 
kapta meg a hírszerkesztőség időben 
az MTl-töl. akkor azt gyorsan le kel
lett fordítani, gépbe írni, és odaadni 
nekik. Ezek plusz információk vol
tak. Mikor befejeztem az egyetemet, 
éppen üresedés volt a hírszerkesztö- 
ségben, így felajánlottak egy állást, 
amit örömmel elfogadtam.

TŰ: -  A tanári pálya nem von
zott?

S.A.: -  Igaz, a diplomám szerint 
angol-történelem szakos középisko
lai tanár vagyok. Csak az utolsó év 
tanítási gyakorlatát egy leánygimná
ziumban végeztem, és sok negatív 
élmény ért. Nem volt igazán inspirá
ló az a két hónap, amit ott töltöttem, 
hiszen egy részét kudarcként éltem 
meg. Az ember megpróbálta har
mincöt lánynak elmagyarázni az an
gol ipari forradalom szépségeit és 
rejtelmeit, amire az elkövetkező két-

három alkalommal már egyikőjük 
sem emlékezett, és ez eléggé vissza
vetett. Ezek után úgy döntöttem, ha 
adódik más lehetőség, azt választom.

TŰ: -  Mi egy hírszerkesztő fel
adata?

S.A.: -  A világ legrendszertele- 
nebb munkája. Hírszerkesztőnek 
család nélkül érdemes menni, ugyan
is többféle beosztásban dolgozik az 
ember. Vagy reggel 6-tól délután 2-ig 
dolgozik, vagy délután 2-től este 10- 
ig. Ha vezető hírszerkesztő valaki, 
akkor rábízzák az egész boltot, és ő 
az, aki ottmarad éjszakára, azaz dél
után 4-töl másnap reggel 8-ig, tehát 
16 órát kell lehúznia. Ez azért elég 
bágyasztó tud lenni. Az ember más
nap 8-kor hazamegy, és ha alszik is 
valamit, akkor is el van rontva az 
egész napja. Úgy kóvályog, mint az 
őszi légy. Inkább hit és lelkesedés az, 
ami az embereket errefelé sodorja. 
Meg aztán az, hogy egy csomó min
dent meg lehetett tanulni: főként az 
alapokat. A hírszerkesztés révén egy 
olyasfajta szakmai biztonságérzetre 
tehet szert az ember, ami aztán ala
pot szolgáltat ahhoz, hogy onnan el
kalandozzék mondjuk a rádió más te
rületeire, önálló műsorokat készít
sen. vagy kiélje saját szenvedélyeit.

TŰ: -  Milyen más területek felé 
orientálódhatnak innen az embe
rek?

S.A.: -  Az én hobbim például a ze
ne. Az alternatív zenéket kedvelem, 
gyűjtöm 1980 óta. Két lexikont is ír
tam a témában. Egyszerűen ebbe va
gyok szerelmes. Van aki elissza, van 
aki elkártyázza, én általában CD-kbe 
fektetem a plusz pénzemet. Főként 
az új hullámon, a rave korszakon át 
tart egészen a mai napig. Bizonyos 
fajta house, acid irányzatokat gyűj
tök. Ezekben otthon vagyok. A mai 
napig olvasom a szaksajtót, angol 
nyelvű napilapok és folyóiratok jár
nak nekem. A brit zenei világból va
gyok igazán naprakész, de ismerem a 
tengerentúli irányzatokat és előadó
kat is. Voltak ezzel foglalkozó műso
raim. Például Göczey Zsuzsával 
együtt csináltam a Rockújság című. 
kéthetente jelentkező egyórás mű
sort, ami inkább alternatív volt, és 
nem a diszkók popzenei világával 
foglalkozott. Ez a műsor "83-ban in
dult, aztán ‘90-ben Göczey Zsuzsa 
leadta, és én meg egy másik srác vit
tük tovább.

TŰ: -  Innen hogyan vezetett az 
út az MTV hírszerkesztőségénck 
vezető posztjához?
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S.A.: -- Mindig azt vallottam, már 
a rádiós liírszerkesztő koromban is, 
hogy az embernek több lábon kell 
állnia. Tehát mivel szerettem a zenét, 
a zene e területébe beástam magam, 
így a hírszerkesztés mellett folyama
tosan vezettem zenei műsorokat ke
reskedelmi rádiókban, a Danubius 
Rádiótól kezdve vidéki adókig bezá
rólag. ’91 és ’93 között volt egy Ön
álló zenei tévéműsorom is Traffic 
Jam címmel. De innentől kezdve e! 
kellett döntenem, hogy politikával 
foglalkozzam, vagy inkább a zené
vel. A zenét soha nem adtam és nem 
is adom fel, mert a világ bármelyik 
pillanatban fordulhat úgy, hogy az

embernek elő kell húzni a tarsolyá
ból olyan biztos háttereket, amikhez 
oda tud fordulni és azt tudja monda
ni, hogy ..ja, most akkor eddig tartott 
ez, akkor most nézzük miből lehet 
megélni, mihez értek még: vagy el
megyek tanítani, vagy visszamegyek 
valamelyik kereskedelmi rádióhoz”. 
Ha engem ma betesznek bármelyik 
zenei rádióhoz, és bekapcsolják az 
adás gombot, nem jövök zavarba, fo
lyamatosan tudok beszélni bármilyen 
zenéről.

TŰ: -  Ha ennyire számít a zene, 
akkor miért választotta mégis a 
politikát?

S.A.: -  Úgy gondolom, egy idő 
után az embernek el kell döntenie, 
mihez ért igazán. Örök életében az 
ember nem állhat mindig több lábon, 
és nem csinálhat a kereskedelmi rá
diózástól kezdve a zenén át a politi
kai hírekkel való foglalkozásig min
dent. Tavaly jött el az a pillanat, mi
kor el kellett döntenem, hogy most 
erre vagy arra, és az MTV Híradója 
mellett döntöttem. De ez nem jelenti 
azt, hogy hobbi szinten a háttérben, 
otthon, mikor magamra csukom az 
ajtót, ne foglalkoznék a zenével.

Ai-vai Mária

W

Nőnap
Mindenkit szeretettel üdvözlök az Internet oldalakon.
Az Úr 2552. évében vagyunk. Március nyolcadika van. 

A nagy költözésre való megemlékezés ideje. Tekintsünk 
vissza egy kicsit a múltba.

Éljük életünk, mi nők. itt a Marson. Nem is tudom jól 
döntöttünk-e az ezredfordulón. Igaz. itt minden szép, is
teni az idő. Abszolút praktikus házakat húztunk fel, a sü
tés-főzést megkönnyítő konyhákkal, a gyermekek számá
ra megfelelő kisszobákkal, szekrénykékkel. Reformokat 
vezettünk be a háztartásban. Robotok segítenek a takarí
tásban, időbeosztásunk tökéletes, A gyereknevelés mel
lett építhetjük most már karrierünket. Végre nem érez
zük, hogy kevesebbek vagyunk, mint a férfiak, Jól fizető 
állásunk van. Elismernek. Fórumokat hoztunk létre. Ösz- 
szejövünk, megbeszéljük a problémákat. Kellő empátiá
val, megértéssel fordulunk egymáshoz. Figyelmet fordí
tunk a kultúrára, ápoljuk értékeinket. CD-romokon őriz
zük írásos anyagainkat. Régi szakmák űzőinek munkás
ságát tanulmányozhatjuk a Net-kávézókban. Levelezhe
tünk a Földön maradt másik nemmel. Természetesen szi
gorú szabályok között.

A Napi Net 535/3453 oldalán megjelenő hozzászólá
som tehát véletlenül se valami elégedetlenségnek akar 
hangot adni. Az emberiség fennmarad. Erről tesznek 
nagy tudású orvosaink,

Mégis, akármilyen forradalmi a gondolat, talán nyu- 
godtabb szívvel elfogadhattuk volna akkor és ott azt a

nőnapi virágszálat. Talán nem kellett volna annyira felhá
borodni és átcuccolni ide. Talán meg kellett volna pró
bálkozni egymás mellett nem elbeszélni. Odafigyelni 
egymásra. Meghallgatni a másikat, játszva érni el ered
ményeket.

Igen tudom, hogy ők sem akartak kompromisszumot 
kötni, totális kudarcnak vették, ha a gyengébbek esetleg 
logikusan képesek voltak megmagyarázni valamit. Vérig 
sértődtek, ha szemükbe mondtuk, hogy figyelmetlenek, 
önzők és trehányak. Tisztelet a kivételnek. (No meg mi 
sem vagyunk szentek.)

Azért mégis döglesztöen unalmas, hogy mindenhol, a 
gigantikus drogériákban és a cybermarketekben, stb, egy 
bájos pofika néz szembe velem. Hogy női hangokat hal
lok a játszó- és a virtuális téren, a sportpályán, a koncer
teken és a interaktív rádióvízióban. Talán nem lenne ká
ros kísérlet az emberiség jövőjét tekintve egy kicsi köze
ledés. Csak a változatosság kedvéért. Ök már úgy sem 
mernek párbeszédet kezdeményezni. Lehet, hogy ök is 
változtak. Talán kollektive felnőttebbé váltunk.

Kérem azokat, akik elolvassák ezt az írást, táplálják 
privát gépükbe véleményüket. Vitát is indíthatunk, Építő 
lenne.

Talán nem is olyan borzasztó, amikor minket engednek 
előre az ajtóban, és nem csak egymással udvariaskodunk.

Tehát az E-mail cím, ahova üzenetet küldhető:
tu@jgytf.u-szeged.hu 

Boldog napot!

Róla
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Kedves Balogh Zoltán!

írtam, vártam, válaszolok
Mindig is attól féltem, hogy FÉL

REÉRTIK a tanulmányomat, észre
vételeimet. Mindig is attól tartottam, 
hogy e gondolatok felületes elolvasá
sa után ellentmondásnak tartják, ha 
mondjuk géppel írom meg a cikkei
met vagy ha a számítógép közelében 
tartózkodva nem teszek olyat, ami 
jelentős anyagi kárral járna a gép 
számára vagy ami még találóbb -  
ahogy Balogh Zoltán írja -  vonat he
lyett lóval utaznék le Szegedre. Igen, 
ez így mind jól hangzik, olyan frap
pánsan találó, hiszen gondolhatnánk, 
hogy van egy gyerek, aki fekete kor
szakot emlegetve csak írja és írja a 
rosszat, aki nem képes a dolgok jó 
oldalát meglátni.

Ez az, amit — bár lehetetlen vállal
kozás, de -  el akartam kerülni, hi
szen szó sincsen számítógép-gyűlö
letről, nem akarom én szétverni, fel
gyújtani a gépeket. Tisztában vagyok 
azzal, hogy kellőképpen föl lett cuk
kolva az emberiség ahhoz, hogy el
vegyék tőle azt, ami érzésünk szerint 
megoldhatja az egyéni és kollektív 
problémáikat, gondjaikat. Ez csak tü
netkezelés lenne. Továbbá tudom azt 
is, hogy nagyon sok területen hasz
nos, praktikus és gyors a számítógé
pes rendszer. Tudom, hogy ma az 
ember -  köztük én is -  nem győz 
csodálkozni a technikai fejlődés 
újabb és újabb fantasztikusan elraga
dó állomásain. Valóban eló kell ven
ni a szuperlatívuszok minden válto
zatát, hiszen a végletekig felgyorsult 
kor ellenére is lehetetlennek tűnnek 
az új találmányok, szerkezetek, be
rendezések. És én ezt eddig nem is 
vitattam, csak nem erröi írtam, nem 
erről szól a tanulmány. De ezen a 
ponton sajnos azt kell mondjam,

hogy az értékítéleted azért volt fel
színes, mert a TŰ szeptemberi szá
mában megjelent 1. rész gyakorlati
lag végig erről szólt. Direkt azért 
szántam rá ennyi oldalt, hogy az 
egész tanulmányt ne értsék félre, 
Nem utálom én a számítógépeket és 
nem akarom azokat kiiktatni, hanem 
arról van szó, hogy az eddig általam 
megfigyelt jelenségek, a jelenlegi 
tendenciák és az adott történelmi 
helyzet alapján komoly veszélyekre 
hívtam és hívom fel a figyelmet. 
Tudjunk róla, hogy legalább lehet, de 
szerintem vannak ilyen veszélyek. 
Azt hiszem, azonban az a leghitele
sebb, ha idézek a TŰ-ben eddig meg
jelent részekből, bebizonyítva ezzel, 
hogy az egyoldalúsággal való minő
sítés csupán felszínes bélyeg.

Az első rész első alapgondolata, 
hogy miért van az, hogy miközben 
mára már semmi sem egyértelmű és 
mindenhez kérdőjelet tesznek, addig 
a számítógépes világról mégis arány
talanul egyoldalú tájékoztatást ka
punk, méghozzá szinte kizárólag az 
előnyeit és „csodáit” emlegetve. 
„ Érdemes a téma iráni érdeklődőnek 
felmérni a fent említett alapgondolat 
helyességét azáltal, hogy elmennek 
előadásokra, konferenciákra, tanfo
lyamokra, könyvtárakba, megnézik a 
TV- és rádióműsort, egyszóval meg
vizsgálják a nyilvánosság összes te
rületét, és felmérik azt, hogy mekko
ra a kritikája, egyáltalán van-e KRI
TIKÁJA e mindennapos és az életün
ket egyre jobban meghatározó terü
letnek. A felmérés az e téren szerzett 
tapasztalatok »eredményét« még- 
inkább megerősítheti az a tény, hogy 
ez a kor a RELATIVITÁS kora. " (TŰ 
1997. szept., 12. old.)

Ennek a gondolatnak tehát az a lé
nyege, hogy bármi is az adott dolog, 
már csupán azért is meg kell vizsgál
ni a fonákságokat, mert aránytalanul 
egyoldalú a tájékoztatás. De „ez még 
nem érdemelne ilyen kritikus »figyel
met« a tanulmány részéről", ehhez 
kellett az a felismerés, -  legalább a 
feltételezés szintjén -  hogy ezek a 
fonákságok és veszélyek rendkívül 
komolyak és ezek egy olyan ördögi 
kört indíthatnak el, amelynek megál
lítását a fennálló társadalmi rendszer 
nem tesz lehetővé,, hiszen erre épül.

Még ezen az oldalon hangzik el az 
az egyik kulcsgondolat, amivel meg
előzni kívántam az olyan gondolato
kat, amelyeket jól képvisel az írásod 
„ Van a Cyberkorszaknak egy másik 
oldala...” címe, de tartalma is. Ez 
következőképpen szól: „Mielőtt még 
belekezdenénk a tanulmányba, le kell 
szögezni valamit. Csábító lehet, hogy 
az ember egyoldalúság vádjával il
lesse az írást, arra hivatkozva, hogy 
abban csak negatívumok és bírálatok 
találhatók. Ez igaz, de nem biztos, 
hogy érdemes írni a számítógép ve
zette világ előnyeiről, amikor egy
részt »mindenhol« ezt halljuk, más
részt pedig ha jelképesen mérlegre 
tesszük az érveket és ellenérveket, 
akkor valószínűleg az utóbbi lesz a 
súlyosabb. Ha ezt százalékban sze
retném kimutatni, akkor ez kb. I5%- 
85% arányú lenne. Az más kérdés, 
hogy ma a sok területet és érdekelt
séget érintő számítógépes és elektro
nikus berendezésekkel foglalkozó cé
gek tagjainak, vezetőinak vagy eset
leg csak »rajongóinak« kampányai 
azt a 15%-ot 99%-nak láttatják." 
(TŰ 1997. szept., 12. old.)

Ezek után nem értem, hogy miért 
írod azt, hogy „másodiknál (második 
résznél — F. R.) már éreztem, hogy 
csak illene valamit megmutatni a 
másik oldalból is”, amikor egyértel
műen levezettem és leírtam azt, hogy 
ez a tanulmány miért csak a negatí
vumokra hívja föl a figyelmet. Ami
kor szinte az egész első rész azt ra
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gozza, hogy ez a tanulmány miért 
csak a veszélyekről, negatívumokról 
szól. Ennek az írásnak ez a „küldeté
se”. Ez kizárólag a veszélyekről szól. 
De ha én ezt leszögeztem, az irány
vonalat megadtam már az elején, ak
kor miért kéred tőlem számon, hogy 
az ún. másik oldalról is írjak? Miért 
mondod azt, „az avatatlan laikusok 
ne teljesen egyoldalú értékelést lás
sanak”?

Látod, ezek azok, amiktől féltem 
már az elején: hogy félreértik a lé
nyeget. Éppen ezért szántam rá több 
oldalt az első részben. Ami pedig az 
„avatatlan laikusok” féltését illeti, 
nagyon kiváncsi lennék arra, hogy 
ma -  a TŰ-olvasók közül -  ki nem 
hallott az Intemet-ről, a számítógé
pekről, „a csodákról”, az előnyökről, 
mert az bizony tudhat valamit.

De haladjunk tovább. Azt mondod, 
hogy a tanulmányom késztetett arra a 
felismerésre, hogy a világ gyakorlati
lag két pártra szakadt: „az egyik párt 
szinte extatikus módon rajong a szá
mítástechnikáért, a másik fele pedig 
megveti azt minden előnyével és 
hasznával együtt...” Azt hiszem nem 
kell nagy fantázia annak a felismeré
sére, hogy vajon melyik kategóriába 
sorolsz be a tanulmányom által, most 
félretéve azt a kérdést, hogy egyálta
lán létezik-e ez a kettősség. Nyílván 
ez az írás nem az „extatikus módon 
rajongók” csoportjába tartozik, ezért 
a másik véglet őrült tagjaként idézek 
még mindig az első részből: „Ha 
azonban figyelünk és éberek va
gyunk, akkor megengedhetjük ma
gunknak azt, hogy az egyébként 
rendkívüli „képességekkel" rendel
kező elektronikus környezetet igény
be vegyük. Tehát a számítógép és a 
szám í tógép-vezérelte elektronika
használatához igazából csak az 
ÉRETT TÁRSADALOMNAK, illetve 
az ÉRETT SZEMÉLYISÉGEKNEK 
lenne szabad hozzájutniuk!!! Ez eset
ben nagyon hasznossá tehetjük az 
elektronikus eszközöket a társada
lomnak és az emberiségnek. Azonban

sajnálatos módon ez utópia, ugyanis 
a jelenlegi történelmi valóság és ten
denciája mégcsak halvány jelét sem 
mutatja az általános önálló gondol
kodás és a világ manipuhstív eszkö
zeitől való szabadulás képességé
nek Nagyjából ez a tanulmány lé
nyege. Mindenki maga vonja le a kö
vetkeztetést, hogy az mennyire szél
sőséges gondolat!

A tanulmány írásakor éreztem, 
hogy egy további problémával is 
meg kell küzdenem. Egy újabb talaj 
a félreértésekhez, amelyben az IDŐ 
kulcsszerepet játszik. Miről is van 
szó? Arról, hogy a történelmi-ideoló
giai helyzetet figyelembe véve, az 
eddigi tendenciákat követve - töb
bek között -  az etika, a pszichológia, 
a biológia és a fizika tudását felhasz
nálva ismertem föl az általam leírt és 
le nem irt veszélyeket. Mivel a ve
szélyek a jövőben válhatnak valóra -  
bár a jelenben gyökereznek -  ezért 
tűnhetnek valótlannak még ma a túl
zónak titulálható észrevételek, kö
vetkeztetések. Ezek sokszor olyan 
hihetetlenek, mint egy XVIII. száza
di embernek a Holdra jutás. Tehát ha 
úgy tetszik, ez a tanulmány egy be
pillantás az elkövetkezendő korszak, 
a cyberkorszak izgalmas, de lélek

sorvasztó világába. Mivel ma még 
(de azért reméljük később sem) ez a 
rendszer nem alakult ki -  bár már a 
folyamat elindult, ezért adtam a cím
nek az „Előszelében” és nem a „sze
lében” szót. Úgy gondoltam, hogy 
ezzel egyértelművé válik, hogy ezek 
az észrevételek, következtetések 
még nem a jelenben játszódnak. De 
úgy látszik nem sikerült teljesen a 
címmel való érzékeltetés számodra, 
mert arra hívod fel a figyelmemet, 
hogy „nem kell mindjárt beijedni és 
fekete korszakot emlegetni”. Tehát 
az újabb félreértés az idő kérdésében 
keresendő; én örülnék a legjobban, 
ha mondjuk 50 év múlva nem úgy 
kellene kezdeni a tanulmányt, hogy : 
„A fekete Cyberkorszak szelében”.

Na. most vezérvonalakban így vá
laszolnék leveledre, remélve azt, 
hogy alapvetően egyet akarunk: mi
nél boldogabb és tisztességesebb ge
neráció kinevelését, akik tanulva a 
XX. század hibáiból ideálisan tudják 
majd ötvözni a mai kor vívmányait a 
többévezredes elemi erkölcsök lélek- 
rendezö erejével.

Fromann Richárcl
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Diák Oscar-díj
Bizonyos mértékig mindenkit csábít a film világa. 
Legtöbben színészek, színésznők szeretnének lenni, 
de vannak olyanok is, akik a kamera másik oldalán 
állva próbálnák ki szívesen a tehetségüket.
Sajnos nagyon keveset tudunk a hazai rendezőinkről, 
de talán Böszörményi Zsuzsa neve nem cseng egészen 
ismeretlenül. Hat éve végzett a Színház- és Filmmű
vészeti Főiskolán, de már olyan díjakat tudhat magá
énak, mint az ismailiai és a nvoni nagydíj, a Fipresci- 
díj, valamint a legjobb főiskolás diplomafilm Oscar- 
díj a.
A rendezőnő első diplomáját magyar-olasz szakon, az 
ELTE-n szerezte. Ebből az apropóból kapott meghí- 
vást Főiskolánk által rendezett Olasz Napokra.

TŰ: -  Hogyan tesz egy bölcsészből filmrende
ző? Mennyire befolyásolt döntésedben szüleid 
foglalkozása?

Böszörményi Zsuzsa: -  Fogalmam sincs az let
tem volna-e ha a szüleim (Böszörményi Géza és 
Gyarmati L ív ia -a  szerte.) nem filmrendezők, Végül 
is először magyar-olasz szakra jelentkeztem az egye
temre. Érettségi után még nem nagyon tudtam mi le
gyek; leginkább műsorvezető szerettem volna lenni a 
TV-nél. Idönyerésre tökéletes volt a bölcsészkar és 
különben is imádtam az olaszt. Tanítani azonban nem 
akartam így elmentem a Magyar Filmintézetbe dol
gozni. Olasz filmeket kellett volna archiválnom, de 
ilyenek nem voltak. Három évig rendkívül jó légkör
ben elég unalmas munkám volt.

Azután dokumentumfilmes osztályt hirdettek a Szín
ház és Filmművészeti Főiskolán azok számára, akik a 
szakmában voltak. A Filmintézet szakmabeli „filmhely- 
nek" számított, és a követelményt, hogy legyen már egy 
diplomád, szintén teljesítettem. Egyébként mélységesen 
egyetértek azzal, hogy kell egy bizonyos élettapasztalat, 
hogy filmet tudjál készíteni.

TŰ: -  Milyen volt a felvételi? Ha jól tudom nagyon 
nehéz bekerülni.

B.ZS.: -A z t én is hallottam, hogy regéket mesélnek ki 
hányszor rugaszkodott neki mire sikerült bejutnia.
Én is csak azért próbáltam meg, hogy legyen egy 
élményem milyen a felvételi és azután, ha meg- 
hirdetnek egy játékfilmes osztályt, majd újra 
megpróbálom, De elsőre felvettek.

TŰ: -  Milyenek voltak a főiskolai évek? Mi
lyen volt újra tanulni?

B.ZS.: -  Imádtam a Filmművészetire járni. Egészen 
más huszonévesen suliba menni, mint 18 évesen. Sok 
tantárgyból felmentethettem volna magam, mert érvé
nyes vizsgám volt de nem tettem, jó volt más szemszög
ből újra meghallgatni azokat. Sokkal jobban szerettem a 
főiskolára járni, mint az egyetemre.

TŰ: -  A főiskolán már nem tanultad az olaszt. Még
is hogyan kerültél vissza a nyelvhez?

B.ZS.: -  Amikor elvégeztem a főiskolát elmentem asz- 
szisztensnek. Miközben egy filmen dolgoztam, mint má
sodasszisztens megkeresett egy' gyártásvezető, hogy jön 
Magyarországra egy olasz produkció és szükségük van 

egy olaszul beszélő asszisztensre. Egyedül 
hozzám tudtak fordulni. Elvállaltam és 
sok év után vetettem magam újra az 
olaszba. A film rendezőjével és az olasz 
stábbal jó kapcsolat alakult ki és elkezd
tünk együtt dolgozni. A későbbi filmem

nek, a Vörös Colibrinek a ren- 
/  dezö lett a producere és a leg

közvetlenebb munkatársaim 
(az operatőr és a három fősze

replőből kettő) is olaszok vol
tak. Egyébként a film Magyaror

szágon készült, csak az utómunká
latok egy része volt Olaszország

ban. De így is rendkívül fárasztó 
volt idegen nyelven forgatni.

TŰ: -  Hogyan fogadták az első 
játékfilmes rendezőt az olasz mun
katársak?

B.ZS.: -  Hát változó. A stábbal, 
az operatőrrel jól mentek a dolgok. 

A férfi főszereplő Remo Girone-val 
is fantasztikus volt együtt dolgozni. Ő 

egy igazi profi. A maga lehetőségeihez 
képest megpróbált nekem mindenben 
segíteni. A stáb is nagyon szerette. Bar
bara de Rossival már sokkal nehezebb 
volt. Mivel a film koprodukcióban ké
szült, öt az olasz fél fizette. Illetve 
nem és Barbara erre úgy reagált, hogy 
nem volt hajlandó dolgozni. Na most 
én öt megértem, de akkor sem lehet egy 
emberrel ilyet tenni. Arra a napra időzí
tette pont, amikor a legköltségesebb és 
rendezésileg legnehezebb jelenetet pró
báltuk, Kétszáz statiszta, a teljes stáb, a 

felbolygatott Keleti pályaudvar 
várt rá. Nagyon kevés időt ha
gyott nekem, hogy elkészítsük a
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jelenetet és hát nem volt valami fel
hőtlen a viszonyunk emiatt.

TÜ: -  A díjaid között azt hiszem 
a legérdekesebb a diák Oscar-díj. 
Mitől diák és mitől Oscar ez a díj?

B.ZS.: -  Ezt a díjat is Los Angeles
ben adják át, és ugyanazok döntnek, 
mint a nagy Oscamál. Itt is kategóri
ák vannak, de csak műfajiak: játék-, 
dokumentum-, animációs-, rövidfilm 
és külföldi film. Minden USA-n kí
vüli ország egyetlen egy filmmel ne
vezhet. Az ország filmművészeti is
koláiban végző diákok vizsgafilmje
ivel.

TÜ: -  A Te esetedben hogyan 
történt ez a nevezés?

B.ZS.: -  A záróvizsgán a főiskola 
összes tanára megnézi a filmedet és 
egy védés keretében mindenféle kér
déseket tesznek fel neked: miért ezt, 
miért így, miért nem amúgy csinál
tad. Miután mindez lezajlott, a végén 
döntöttek úgy. hogy az én filmemet 
nevezik be.

TŰ: -  Hogyan zajlott a díjátadás 
Los Angelesben?

B.ZS.: -  Miután folyamatosan ér
tesítettek, hogy hányadik rostán 
ment át a filmem egyszercsak jött a 
levél, hogy nyertem. Tehát ez is kü
lönbség a nagy Oscarral szemben, 
hogy előre lehet tudni ki a győztes. 
Na és a másik nagy különbség, hogy 
az amerikai állam állja a győztes 
költségeit. Az értesítéssel küldték az 
első osztályú osztályon felüli repülő
jegyet és beköltöztettek egy szállo
dába, ahol csak alá kellett írnom, 
hogy mit fogyasztottam. A díjkiosztó 
helyszínén aztán huszonnyolcszor 
elpróbáltatták velünk, hogy hová áll
junk, hogy vegyük át a díjat, hogyan 
tartsuk, hol fotózzunk...

Egyébként nem az Oscar szobor 
kicsinyített mása a díj. És sokkal 
tisztább az egész. Itt nincsenek poli
tikai kérdések, mint a nagynál, hogy 
ki kap vagy ki nein, és Kubának mi
kor adtak utoljára.

TŰ: -  Miről szól a vizsgafilmed?

B.ZS.: -  Tulajdonképpen a szere
tettől és a magányról. Egy idős néni 
és egy kislány találkozásáról, amikor 
is a néni lesz a nevelőszülője a gye
reknek.

TÜ: -  Hogyan választottad ki a 
témát és a szereplőket?

B.ZS.: -  Kiadta a főiskola a vizs
gafeladatot: tíz perces dokumentum- 
film elkészítése, és én elkezdtem 
gondolkodni. Először egészen más
ról, a gyermekkereskedelemről sze
rettem volna filmet készíteni. Ahhoz 
azonban egyáltalán semmi segítséget 
nem kaptam, pedig anélkül nem le
het dokumentum filmet készíteni. 
Akkor kezdtem el keresgetni a neve- 
löszülös történetek között. Elmen
tem és beszélgettem mindegyikkel és 
így találtam arra az idős nénire, aki 
aztán a filmem főszereplője lett.

Egyébként a nénin azonnal lát
szott, hogy alkalmas lesz filmre ven
ni. Egy dokumentumfílmnél rettene
tesen sok múlik azon, hogy hogyan 
választod ki a szereplőidet. Tudniil
lik az ő kezűkbe teszed le a sorsodat, 
illetve a filmed sorsát. És ez a néni 
szuggesztív volt és érzelmileg magá
val ragadó. A gyerek pedig elbűvölő; 
nem lehetett nem szeretni.

TŰ: -  Mi volt a valóság? A film- 
készítés után a kislány a néninél 
maradt?

B.ZS.: -  Tudod, amikor filmet ké
szítesz, nem lehet eldönteni, hogy jó 
lesz-e vagy sem. Tényleg nem lehet, 
mert öntörvényű folyamatai vannak, 
így végig azt mondtuk, hogy lehet, 
hogy ebből a filmből semmi nem 
lesz, de hogy: két embert összehoz
tunk, már az egy nagy dolog.

Jazimiczky Éva

„Sorozat-
gyilkos”

Először azt gondoltam, MEGVE
SZEM EZT A NŐT, de letettem róla. 
hiszen ezt csak A SZERELEM JO
GÁN tehetném, márpedig nem fűzött 
hozzá semmiféle érzelem. Végül már 
úgy éreztem, hogy kicsi nekem a 
FARM, AHOL ÉLÜNK, így beköl
töztem a KISVÁROSba. Úgy' gon
doltam, hogy ott a SZOMSZÉDOK 
mind GAZDAGOK ÉS SZÉPEK, és 
nem zavarják a magamfajta környe
zetbeolvadó KAMÉLEONt.

Esténként lejártam a partra és néz
tem, hogyan bukik le a nap az ACA
PULCO ÖBÖLben. (Jól esett már 
egy kis vizet látni az otthoni kies 
SAVANNAH után). Az égen ilyenkor 
felszikráztak a csillagok, s az ÜR- 
GAMMÁK csillagkép beterítette az 
éjszakai égboltot.

-  Hé, ébredj, VÉSZHELYZET 
van!... -  kiáltott rám egy hang, s én 
egy pillanat alatt visszaváltoztam A 
PAMPÁK KIRÁLYÁból szimpla 
közhivatalnokká.

-  Mi van?! -  kérdeztem mérgesen.
-  Baj. Valaki elhányta az X AK

TÁK és a Z okiratok közül az Y 
dossziét. Az egész osztály azt keresi.

- A  SZUPER CSAPAT... -  emel
tem a plafonra a tekintetem,

-  Ne viccelj, a vizsgálatot az a sző
rösszívű REX FELÜGYELŐ vezeti. 
Ez mindent kiszúrtatok Nem szeret
nék annak a bőrében lenni, akit el
kap.

Sietve távozott. A z  ajtót becsapta 
maga mögött. Az irodám újra elcsön- 
desült, s én végre visszasüllyedhet
tem álmaim színterére, ahol soroza
tosan csak jó dolgok történnek.

KERLA
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Zenés városnézés
Ezzel a két szóval jellemezhetnénk leginkább a KIMNOWAK legújabb 
albumának az UTCAZENÉ-nek az anyagát. Az új lemez óriási fordula
tot jelent a zenekar életében. A Tűz van babám (1994) és a Fekete zaj 
(1995) című album után most egy kicsit progresszívebb, modernebb 
hangzásvilágot sikerült kialakítania az egyre népszerűbbé váló zenekar
nak. Erről az új anyagról beszélgettünk -  a február 24-i szegedi koncert 
előtt -  a zenekar basszusgitárosával, Nagy Gergővel.

TŰ: -  Múlt év novemberében je
lent meg legújabb albumotok UT
CAZENE címmel. Mesélj róla!

N. G.: -  Azt gondolom, hogy ez a 
legkiforrorrabb munkánk. Persze 
mindenki ezt mondja a saját legutób
bi lemezéről, de valóban úgy érez
zük, hogy' a zenekar most találta ineg 
saját hangját. Egy nagyon markáns, 
nagyon érdekes anyag született, ami
be igen sokféle stílus keveredik, de 
az egésznek mégis valamilyen egysé
ges képe van.

A borító az egy elképzelt városnak 
a térképe, s minden egyes dalhoz bi
zonyos kerületek, bizonyos városké
pek tartoznak. Amikor hallgatod a 
dalokat, ezeket a környékeket lehet 
bejárni. A térképi é létező utcák neve
it gyűjtöttük össze és ebből összeállt 
egy képzeletbeli város, s a zene mint 
egy utazással végigvezeti itt a hallga
tót.

TŰ: -  Mennyit dolgoztatok ezen 
az albumon?

N. G.: -  Tulajdonképpen a próbá
lás, a felvétel, a keverés nem tartott 
hosszú ideig, de elég régóta érlelőd
tek a számok. Voltak bizonyos dalok, 
amik már nem sokkal a második le
mez (Fekete zaj) környékén megvol
tak. A próbák elég jó hangulatban és 
légkörben folytak, de egy elég vadre
gényes helyen; egy lepusztult gyár
épületben. Budán.

TŰ: -  Nemrég elkészült első 
videoklipetek is, erről az új album
ról. A Hellósziaszevasz című szá
mot dolgoztátok fel. Kinek az ötle

te volt ez az extravagáns klip?
N. G.: -  Ez a kiadó ötlete volt. Ők 

a legslágergyanúsabb dalt szerették 
volna megismertetni a közönséggel. 
A történet menedzserünknek volt az 
ötlete, vagyis hogy egy meghallga
tás, egy szereplővélogatás legyen a 
középpontban. Ez volt az első klip és 
most készül egy következő a Dj, 
Gelka című dalhoz, ami egy animáci
óra és natúr felvételekre épülő dolog 
lesz, tehát sok rajzfilmes elem lesz 
benne. Ez most márciusban készül 
eh

TŰ: -  A zenét, a szöveget ki írja?
N. G.: -  A szerepek bizonyos mér

tékig ki vannak osztva, most azon
ban sok szám közös munkából állt 
össze. Voltak olyan számok, amelyek 
koncertek, színházi előadások előtti 
zenélgetéssel alakultak ki. Néhány 
ilyen próbát fel is vettünk, s akkor 
erről a kazettáról is válogattunk, ami 
végeredményben a menet közbeni 
„törmeléket” is tartalmazta. De ebből 
a „törmelékből” is kijöttek érdekes 
dolgok, mint például a Dj. Gelka és a 
Gépzene című szám. Ezek a dalok 
szerintem a lemez legmarkánsabb 
darabjai lettek.

TŰ: -  Van néhány feldolgozáso
tok is, mint például a Ringasd el 
magad című szám.

N. G.: -  Igen. Erre a munkára 
Presser Gábor és Sándor Pál kérték 
fel a zenekart, mikor az LGT-röl ké
szült egy dokumentumfílm. Ennek az 
cletmüfilmnek volt a része ez a fel
dolgozás, ami számunkra igen meg

tisztelő felkérés volt. Ez egy kisle
mezen jelent meg, az albumra nem 
került rá, de a koncertprogramunk- 
ban természetesen benne van.

TŰ: -  Mennyiben érzitek maga
tokat egyedinek a magyar zenei 
életen belül?

N. G.: -  Mi egy olyanfajta 
rockzenekar vagyunk, aki mindig 
megpróbálja a műfaj határait tágítani 
valamilyen irányba. Belehozunk na
gyon sokmindent a rockzenébe, ami 
nem volt eddig benne, pontosabban a 
hazaiban nem. Elég sikeresen pró
báltuk meg ezen a lemezen összehá
zasítani a nagyon modern -  már 
majdnem a techno felé közelítő ele
meket a rockzene elemeivel. Szerin
tem ez a merészség elég kevés együt
tesre jellemző. Ezerféleképpen lehet 
beszélni azt a nyelvet, amit rockze
nének hívunk és nyilván mindenki 
másképpen is beszéli. Minden nyelv 
egy külön nyelvjárás és minden 
együttes egy külön módon beszéli 
ezt a nyelvet. Azt gondolom sikerült 
kialakítani azt a nyelvet, ami ránk 
jellemző és nem téveszthető össze 
másokkal. Ez szerintem a legtöbb, 
amit ma egy együttes elérhet.

TŰ: -  Mennyiben változott a ze
nétek az indulás óta?

N. G.: -  Szerintem nagyon erőtel
jesen. A változások nem voltak tu
datos folyamatok, ösztönszerüen ala
kultak így. Megismertük egymást és 
kiderült, hogy a dobosnak is remek 
zenei ötletei vannak. Mindenki bele
hozta a maga egyéniségét.

TŰ: -  A hármas felállás marad 
annak ellenére, hogy így össze
szoktatok a zenekar többi tagjával 
is?

N. G.: -  Igen, változatlanul hár
man jelenítjük meg ezt a dolgot a 
média felé. Még az is nagy ered
mény, ha egy ember arcát megjegy
zik, hát még hármat. De a lemezeken 
nyolcán játszunk, s a koncerteken is 
mindig ővelük együtt lépünk fel. Eb
ben a felállásban mindenkinek fon
tos a szerepe.
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TŰ: -  Milyen zenei hatások ér
tek titeket?

N. G.: -  Ez egy örökös kérdés, 
Pont erről beszélgettünk néhány nap
pal ezelőtt egy közönségtalálkozón 
is. Mi a ’80-as évek elején tértünk 
magunkhoz, mint gimnazisták. Egy
szerre jutottunk hozzá a ’60-as évek 
Doors albumaihoz, a ’70-es évek 
púnk és a ’80-as évek Cure lemezei
hez. A mi fejünkben nem is igazán 
váltak szét. A világban persze ezek 
váltották egymást, de itthon mi egy
szerre kezdtük habzsolni ezt a kultú
rát és zenét.

TŰ: -  Mennyire van hatással rá
tok a ’90-es évek zenei irányzatai?

N. G.: -  Egyre erőteljesebben. 
Megpróbáltuk beemelni azt, ami eb
ből számunkra izgalmas. Ez egy 
nagy kihívás a rockzenének, hiszen 
odadobtak neki egy kesztyűt azzal, 
hogy kezd teret hódítani egy egészen 
másfajta felfogású zenélés, ami a 
santplerek, a szintetizátorok haszná
latán alapul. Ezzel mi is elkezdtünk 
foglalkozni.

TŰ: -  Milyen az új lemezetek fo
gadtatása a közönség részéről? 
Kaptatok már visszajelzéseket?

N. G.: -  Egy lemeznek kell némi 
idő, hogy beérjen az embereknél. Az 
jellemző ránk, hogy nem követeljük 
a bevált receptjeinket. Attól, hogy az 
előző lemezen volt például egy gyé
mánt, attól nem biztos, hogy' ezen is 
van. Azt hiszem mi a saját sémáinkat 
is nagyon szívesen eldobjuk egy kí
sérlet kedvéért. Inkább belefogunk 
valami újba, minthogy önismétlések
be bocsátkozzunk. Sokkal több zenei 
ötlet, invenció van bennünk, mint 
amit eddig meg tudtunk csinálni. Azt 
gondolom, hogy van még jó pár le
mezre való ötletünk. Naponta jönnek 
új és új hajtások.

TŰ: -  Milyen terveitek, céljaitok 
vannak a jövőre nézve?

N. G.: -  Nagyon szeretnénk, ha ez 
a ma esti koncert jó lenne, ez az első 
és legfontosabb célunk. Szeretnénk, 
ha az UTCAZENE című lemez meg

1£
találná a helyét és hallgatóságát. 
Nyilván ennek a lemeznek a sorsa 
befolyásolja a következőt is. Ha ez 
jól fogy és szeretni fogják, akkor lesz 
lehetőségünk egy újabb lemezre. A 
legfontosabb tehát, hogy' a közönség 
még jobban megismerjen bennünket.

TŰ: -  Mi a véleményetek a sze
gedi közönségről?

N. G.: -  Játszottunk már itt pár
szor. Jó benyomásaink voltak, azt hi
szem sikeres koncerteket adtunk. 
Van néhány hely az országban, ahol 
elég jól működik ez a zenekar, Sze
ged ezek közé tartozik...

Aki még többet akar tudni a Kim- 
nowak együttesről, az keresse az IN- 
TERNET-en:

W WW.interpest.com/z/kim nowak

Kal-an-dor

y Hangfüggöny N
A Hangfüggöny nevű öntevékeny 

csoportot két történelem szakos 
lány ötlete hozta létre. A csoport 
célja olyan könnyűzenei stílus- 
irányzatok bemutatása, amelyek a 
punk-ban vagy az újhullámban 
gyökereznek, de a nyomtatott, audi
tív és vizuális médiákból való kire
kesztettségük miatt alig- illetve fél
reismertek. A csoport célja tehát 
nagyon egyszerű: az előadások, ze
nehallgatások során olyan élményt 
adni a résztvevőknek, amely egy
szerre hatásos és intellektuális, táv
lataiban pedig az átlagosnál mé
lyebb, szenzibilisebb könnyűzenei 
tájékozottságot eredményez, vagyis 
megpróbálja lerombolni a vidékies, 
banális befogadói magatartásfor
mákat. A csoport előadásait kéthe
tente, szerdánként tartja a TÁK- 
ban, 19 órai kezdettel. Következő 
előadás: április 1. Téma: az angol 
újhullám.\ ___________________________________ /

KÉMKEDÉS A VÁGTÁZOK 
ÖLTÖZŐJÉBEN

Kissé késve érkeztünk március 5-én a Szegedi Ifjúsági Házba, ahol a Gőz
erő már elkezdte a koncertjét Zenéjük érdekes és értékes keveréke a nép- 
és rockzenének, talán a Barbáréhoz lehetne hasonlítani. A szervezők ke
resve sem találhattak volna jobb szegedi zenekart a Vágtázó Halottkémek 
elé, akik kicsit később szintén a színpadra léptek. Diktafon ide vagy oda, 
a zene lendülete csak belesodort minket is az elöl hullámzó tömegbe, szin
te feledtetve azt, hogy milyen feladat vár még ránk aznap este.
A koncert után az öltözőben beszélgettünk Grandpierre Attilával, az 
együttes énekesével. _________________________________

Tű: -  Mesélnél valamit a kezde
tekről?

Grandpierre Attila: -  Czakó Sán
dornak és Ipacs Lacinak volt egy ze
nekara, a Denszesz, ami a denaturált 
szesznek volt a rövidítése. Meghív
tak egy próbára, és kiderült, hogy ez 
egy olyan zenekar, amit én sem utasí
tottam el, valamint ők sem engem,

így azóta együtt játszunk. Olyasmi
ket csináltunk, amit máshol nem lát
tunk, de úgy gondoltuk, hogy valahol 
ott lappang minden emberben, csak 
elő kell ugrasztani.

Tű: -  Nem érzitek-e populári- 
sabbnak az Éden visszahódítása 
című albumotokat, mint az előzőe
ket?
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G.A.: -  Nekünk nem az a célunk, 
hogy minél vájtfülűbb embereknek 
játsszunk, és nem félünk annyira at
tól, hogy populáris vonalra téve
dünk, mert úgy gondoljuk, hogy 
érezzük és tudjuk, hogy mit akarunk. 
Hozzátartozik a dologhoz az is, hogy 
hat éve nem adtunk ki új lemezt. En
nek a hosszú időnek nyilván járnia 
kellett valamilyen változással. Egy
részt az emberek túlságosan meg
szokták a régi dolgokat, másrészt ve
lünk is túl sokminden történt ennyi 
idő alatt ahhoz, hogy ugyanott foly
tassuk, ahol abbahagytuk. Valószínű, 
hogy ennek a hosszú időszaknak kö
szönhető az is, hogy ez a lemez in
kább stúdiószerübbé vált annál, mint 
a zenekar azt szerette volna. Keve
sebb rajta a friss, szabadzene terem
tés, mint ahogy az általában a zene
karra jellemző.

Tű: -  Nem féltek attól, hogy emi
att kicserélődik a közönségetek?

G.A.: -  Nem döntöttük el, hogy 15 
éven keresztül minden egyes embert 
megtartunk, aki a miénk volt, és 
egyetlen új ember sem érdekel ben
nünket. Mi mindig is elsősorban ma
gunknak zenéltünk. Attól vagyunk 
azok. akik vagyunk, mert nem a ra
jongókért rajongtunk. Mindezzel 
együtt azt gondolom, hogy a kriti
káknak, amelyek azt mondják, hogy 
az új album nem annyira VHK-s, 
mint a többi, a nagy része nem látja 
meg a lemez valódi értékeit, de vala
mi parányi igazságféleség is van 
bennük, amit mi is érzékelünk. Mi 
úgy gondoltuk, hogy jelenleg ez a 
legjobb anyag, amit ki tudtunk hozni 
magunkból. A következőre viszont 
szeretnénk valamivel több improvi- 
zatív részt tenni.

Tű: -  Sok népzenei motívum fe
dezhető fel az Édenen. Mi ennek a 
magyarázata?

G.A.: -  Szeretjük az olyan állapo
tot, amikor természetesen érzi magát 
az ember. A mai divatos zenék mes
terségesen létrehozott divatirányza
tok; ezekkel szemben mi inkább azt a

természetes zenét keressük, ami még 
egy olyan társadalomban született, 
ahol nem manipulálták az embereket 
annyira. Pár ezer évvel ezelőtt az 
emberek az életüket sokkal élettelib
ben tudták élni és bennünket ez 
vonz.

Tű: -  Sámánisztikus jelképek is 
sűrűn fordulnak elő koncertjeite
ken, plakátjaitokon. Nem érzed-e 
magad a mai modern korban egy 
sámánhoz hasonló feladatot betöl
tő embernek?

G.A.: -  Nem. Nekem nincs szük
ségem arra. hogy az önazonosságo
mat eldobjam és ehelyett keressek 
valami mást, például sámán, vagy 
bármi egyéb. Egyébként ez nem is áll 
hozzám olyan közel, sok dolog van. 
ami ennél sokkal közelebb áll. Én 
úgy érzem, hogy nekem az az első 
feladatom, hogy a saját életemet él
jem. Azért megyek ki a színpadra, 
mert én attól jól érzem magam. 
Ugyanakkor ez egy kísérlet arra, 
hogy valamit átéljek abból, ami ben
nem történik, és ez az, ami számít. 
Annak örülök egyébként, ha mind
eközben másokkal is történik valami 
olyan dolog, ami átviszi őket egy 
belsőbb világba, mert fontos, hogy 
az emberekben olyan élmények tör
ténjenek. aminek köze van a termé
szetes élethez.

Tű: -  A koncertjeiteken valami 
egészen fantasztikus extázis ta
pasztalható, nemcsak a rajongó
kon, de az együttesen is. Használ
tok-e valamilyen ajzószereket en
nek az állapotnak az eléréséhez?

G.A.: -  Nagyon nagy tévedés az, 
hogy az ember a valódi önkiteljese
dést csak különböző tudatstimulálő 
szerekkel tudja elérni. Mi a színpa
don olyan élményeket élünk át, amit 
lehet, hogy mások mesterséges sze
rekkel sem. Nálam egy Apentás üveg 
volt a koncerten, de nem használok 
ilyen durva dolgokat, mert azok a 
szódabuborékok nem tesznek jót. Én 
helyette csapvizet szoktam inni. Az 
ajzószerek szerintem tompítanak és

félrevisznek. Az igaz, hogy az itallal 
nincs kifejezetten rossz kapcsola- 
tunk. Ritkán előfordul, hogy az em
ber többet iszik a kelleténél, de ez 
nem jellemző, A fűről meg annyit, 
hogy Boli egyszer épp egy koncert 
előtt kapott egy cigit, amiről azt hit
te, hogy rendes cigi, közben meg 
nem az volt. Elszívta, és ennek ered
ményeként a koncert végére alig tu
dott felemelkedni az üstdob alól, 
mintha valami nagy sűrű tejben uta
zott volna. Képzeld el mi lenne, ha 
mindenki így nézne ki...

Tű: -  Ha nem az ajzószerek, ak
kor mi az, ami ilyen felfokozott ál
lapotba juttat benneteket?

G.A.: -  Maga a zene az, ami hajtja 
az embert. Koncert elején általában 
olyan zenéket szoktunk játszani, ami 
teljesen spontán. Ilyenkor az ember
ben hirtelen megbolydul valami, egy 
felszabadító erő, és ha a másikban is 
történik valami, akkor az is inspirál, 
így az ember bekerül egy olyan fo
lyamatba, ami önmagát viszi előre.

Tű: -  Időnként a koncertek mel
lett a Rituális Színház is fellép. Ez 
milyen alkalmakkor fordul elő?

G.A .: -  A Rituális Színház nagyon 
kötődik a magyar népi hagyomá
nyokhoz. Ha van egy olyan fellépés, 
ahol a színtér alkalmas arra, hogy va
lami rendkívüli dolgot lehessen pro
dukálni, akkor felmerül, hogy ott lét
rehozhatunk ilyesmit. Például a Ker
tészeti Egyetemen egy öszünnepet 
tartottunk. Azzal kértek fel minket, 
hogy szereznek egy helyszínt, amiről 
nehezen lehetett elképzelni, hogy a 
VHK-t egyáltalán beengedik oda. Az 
egyetem díszterméről van szó , ami 
rendkívül szép és illedelmes kör
nyék. Ez rögtön megmozdított min
ket, hogy ha már beengedtek, akkor 
valami maradandót tegyünk le az 
asztalra, a falakra, a mennyezetre...

Vanda és a Fr öccsöntőgép

22



1998. márciusJ iím

„Kamerával a szemében született”
Amerika Peter Panje. Legalábbis 

ezzel a névve] illetik az amerikaiak. 
Azt hiszem, valójában ő a Világ 
Nagy Álmodozója, egy ötvenegy 
éves gyerek. Ezért szeretik, gyűlölik, 
irigylik... de mindenkinek határozott 
véleménye van róla, hiszen a neve 
fogalom a filmvilágban: ő Steven 
Spielberg.

Ellenzői legnagyobb érve a hatás
vadászat. De mire törekedne egy 
filmrendező, ha nem arra, hogy a né
zőre hasson? Itt jönne válaszként, 
hogy ,,olcsó” trükkjei vannak arra, 
hogyan gyakoroljon hatást hol a 
könnyzacskóinkra, hol az adrenalin
szintünkre. Kérdem én, ha olyan „ol
csó’' hatásokkal dolgozik, akkor más 
miért nem használja fel ezeket film
jeiben? Az, hogy a ftlmmüfajon belül 
többfelé is elkalandozott, nem vád -  
ez a tehetségét igazolja.

Spielberg 1947. december 18-án 
született Cincinnatiiban. Legkisebb 
testvérként három nővére mellett 
nőtt fel, de mégis magányos, álmo
dozó gyerek volt. Egy napon az édes
apjától kapott egy 8 mm-es kamerát, 
és a csoda megkezdődött. Filmjei ál
tal hamarosan kivívta diáktársai elis
merését, s versengtek azért, hogy 
Steven kit választ majd szereplőül 
legközelebbi alkotásához.

Ez az elismerésre vágyó, magá
nyos kisfiú ma is ott van Spielberg 
belsejében. És ott van a filmjei
ben is. Az E. T. Elliotjában. a 
Harmadik típusú találkozá
sok Roy Neary-jében, a

Hook Peter Banningjében, a Jurassic 
Park dr, Malcolmjában, Indiana 
Jonesban, Schindlerben... és sorol
hatnám. Bizony, ez a kisfiú az, aki 
hat ránk. talán nem is ránk, hanem a 
bennünk szunnyadó kisgyerekre. 
Ezért tartjuk aranyosnak E, T.-t, ezért 
félünk a dinoszauruszoktól és ezért 
hatódunk meg Schindler hősiessé
gén. Aki ezt nem tudja átérezni, an
nak sajnos már nincs meg a maga kis 
Peter Panje, egy olyan része az em
beri természetnek, amely soha nem 
akar felnőtté válni.

Tévedés ne essék -  Spielberg a Bi- 
borszínnel, a Schindler listájával és 
az Amtstaddal nem „felnötteskedni” 
akar. Egyszerűen megízíelteti velünk 
az embert lélek egy olyan szeletét, 
amelybe nélküle talán soha nem kós
toltunk volna bele. Mert valljuk be 
őszintén: kit érdekel egy történet

a rabszolgaságról, a feketék elnyo
másáról -  mondjuk Magyarorszá
gon? De ha azt mondom, hogy az 
AmisEad a faj gyűl öl étről, a szabad
ságról és az emberségről szól -  rög
tön látszik, hogy nem két kontinenst 
érintő dolgokról beszél, hanem ma is 
élő, egyetemes emberi problémákról. 
Ezen az alapon ki merné azt állítani, 
hogy a zsidóüldöztetés csupán Euró
pa egyes országait érintő belső konf
liktus volt?

Spielberg nem szénzációhajhász. 
Filmjeit átéli, a történetekben meg
keresi személyes mondanivalóját. 
(Például azAmistad feketegyülöietét 
örökbefogadott feketebörü gyerme
kein érzi.) Minden alkotásával saját 
leikébe enged egy villanásnyi bete
kintést.

Steven Spielberg kevert kultúráját 
(német, zsidó és amerikai) felhasz
nálva megpróbál egy mindenki szá
mára érthető, egyesített világot létre
hozni, ahol a jó mindig győz, de a 
rossznak is van esélye megjavulni, 
Azért valljuk be őszintén, nem megy 
ez olyan rosszul neki...

Kasza Magdolna
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Egy beteljesült álom
Igen kevés ember mondhatja el magáról, hogy gyermekkori álma betel
jesült E ritka emberek közé tartozik ALFÖLDI RÓBERT, országunk 
egyik fiatal, tehetséges színésze, aki jelenleg a Vígszínház társulatának 
tagja. Ö, amióta az eszét tudja színész akart lenni. Bár sok akadályt kel
lett leküzdenie, de mára eljutott oda, ahová mindig vágyott.
Robi már 8 éve tagja a Vígszínház társulatának, jelenleg három színda
rabban játszik (Mrozek: Tangó, Arthur Miller: Salemi boszorkányok és 
Békés Pál: Össztánc). A színházi munka mellett rengeteg mást is csinál. 
Szinkronizál, rendez és most legújabban a televízióban műsort is vezet. 
Ha korán kelők vagytok talán már találkoztatok is vele az RTL klub Jó 
reggelt! című magazinműsorában. Vele beszélgettem el a Salemi boszor
kányok című dráma főpróbája előtt.

TŰ: -  Mit jelent számodra a 
színház?

Alföldi Róbert: -  Mindent. Az 
egész életemet. Azért csinálom a 
színházat, mert különben nem talál
nám helyemet a világban. Az, hogy 
erre a pályára kerültem, a sors kegye. 
Véleményem szerint nagyon szeren
csés az az ember, aki rögtön tudja mi 
az az út, amire rá kell állnia.

TŰ: -  Mikor alakult ki a vonzal
mad a színpad iránt? Tudatosan 
készültél a színészi pályára?

A.R.: -  Én már 3 éves korom óta 
tudom, hogy színész akarok lenni. 
Már tudatosan kerestem egy iskolát, 
ahol ezzel foglalkozhatom. Ezért 
mentem Szentesre, drámatagozatos 
osztályba. Itt bekerültem egy olyan 
közösségbe, ahol mindenkinek 
ugyanolyan álmai voltak, mint ne
kem.

TŰ: -  Színészi pályád kezdetén 
volt rád hatással valaki, akinek az 
irányítása esetleg ma is meghatá
rozó számodra?

A.R.: -  Nem. Mindig önmagám
ban hittem. Már fiatalon rengeteget 
szerepeltem, verset mondtam, szín
játszócsoportokba jártam.

TŰ: -  Akkor gondolom példaké
ped sincs!

A.R.: -  Nincs, nem is volt soha.
TŰ: -  Melyik szerep állt hozzád 

a legközelebb eddig?

A.R.: -  Mindig az a legkedvesebb 
szerepem, amiben éppen játszom. 
Szerencsésnek érzem magam, hiszen 
eddig mindig testhezálló feladatokat 
kaptam.

TŰ: -  Melyik szerepben volt a 
legnagyobb sikered? Kaptál-e er
ről visszajelzést a közönségtől?

A.R.: — Ezt így pontosan nem lehet 
megmondani, hiszen mindegyiket 
sokan látják, mindenki tapsol... Ed
dig mindegyik alakításom kedves 
volt számomra. Bár meg kell monda
nom. eddig csak, jó ” szerepeket kap
tam. Ami hiányzik az az, hogy eddig 
még nem játszottam gonoszt. Sajnos!

TŰ: -  Fél óra múlva lépsz szín
padra A salemi boszorkányok cí
mű drámában. Mesélj róla! Kit 
alakítasz benne?

A.R.: -  Halé tiszteletes szerepét 
játszom, aki nagyon hisz a boszorká
nyokban és a boszorkányüldözésben, 
de a darab végére meghasonlik ön
magával. Nagyon szép szerep.

TŰ: -  Pár év óta nemcsak játszol 
a színdarabokban, hanem rende
zed is azokat. Mi ösztönzött arra, 
hogy átallj a másik oldalra?

A.R.: -  Az, hogy színész vagyok 
az a színháznak csak egy szeglete. 
Rengeteg lekötetlen energiám volt. 
Azt gondolom van mondanivalóm a 
világnak. Ha gyerekkorodtól kezdve 
valami hajt, hogy elérd, tehát van

egy álom, s ez teljesül, akkor szerin
tem kell keresned magadnak egy má
sik álmot, hogy az tudjon továbbvin
ni.

TŰ: -  Melyik fontosabb számod
ra?

A.R.: -  Nincs ilyen. Két különbö
ző dolog. Melyiket szereted jobban 
az almát vagy a körtét? Azt hiszem 
nem tudnék választani. Számomra 
mindkettő mást jelent, abszolút mást. 
Más részeit mozgósítja lelkemnek, 
szellememnek. Mindkettőre szüksé
gem van!

TŰ: -  Van-e olyan dráma, amit 
nagyon szeretnél színpadra vinni, 
de eddig még nem volt lehetőséged 
rá?

A.R.: -  Nagyon sok van. Ilyen pél
dául A Velencei kalmár is, amit épp 
most rendezek. De emellett még 30- 
40 színdarab van, amit a jövőben 
színpadra szeretnék vinni. Igazából 
számomra nem létezik olyan, hogy 
legkedvesebb. Sok kedves van, de 
mindegyik mást jelent nekem,

TŰ: -  A magyar közönség szá
mára elsősorban a szinkronizálás
sal lettél ismert. Te kölcsönződ a 
hangod a Vészhelyzetben Carter 
doktornak, de sok mozifilmben is 
hallhattuk már. Milyen érzés az, 
hogy már 8 éve a pályán vagy, de 
csak egy szinkronizálás által váltál 
ismertté?

A.R.: -  Éne azt tudom mondani,
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hogy ilyen a világ és elfogadod a vi
lág szabályait vagy egész életedben 
szomoj kodhatsz. Ebből a jót kell 
meglátni, vagyis azt, hogy észrevet
ték, hogy ki az az Alföldi Robi és ez 
visszafelé is működik, tehát így a 
színházban is népszerűvé válhatok.

TÜ: -  Népszerűitek érzed ma
gad?

A.R.: -  Nem. Nem azt mondom, 
hogy egyáltalán, de a szó klasszikus 
élteimében nem. Ahhoz, hogy valaki 
ma Magyarországon igazán népszerű 
legyen, több sikeres filmben kell ját
szania vagy állandóan szerepelnie 
kell valamilyen formában a televízi
óban.

TŰ: -  Most az RTL klub Jó reg
gelt! című műsorát vezeted. Meny
nyiben nőtt azóta a népszerűsé
ged?

A.R.: -  Elég rövid ideje megy még 
ez a műsor, tehát igazán ezt még nem 
lehet felmérni, de az biztos, hogy 
már többen ismernek, mint azelőtt. 
Így nemcsak Carter doktor szinkron- 
hangjaként emlegetnek...

TÜ: -  A filmszerepek kel hogy 
állsz?

A.R.: Játszottam egy csomó ma
gyar és külföldi filmben is, de ezeket 
a kutya se nézte. A film sikere nem 
rajtunk múlik.

TŰ: -  Mesélj egy izgalmas szto
rit, ami a Színművészeti Főiskolán 
történt meg veled!

A.R.: -  Nagyon sok sztori történt 
velem, de ezek egyáltalán nem 
humorosak. Egy igazán emlékezetes 
azért mégis van: amikor felvettek 34 
lépcsőt három lépéssel tettem meg... 
Lerepültem a lépcsőről -  ennyire bé
na voltam.

TŰ: -  Milyen terveid, céljaid 
vannak a jövőre nézve?

A.R.: -  Nincsenek hosszú távú cél
jaim. Inkább csak rövid távúak. 
Egyik ilyen, hogy a vasárnapi és egy 
hónap múlva a Velencei kalmár be
mutatója is jól sikerüljön!

Kalandor

KI VISZI ÁT A SZERELMET?
Nagy László jól ismert versének címében már megfogalmazta ezt a min

denki számára örök érvényű kérdést. Február 18-án a Kortárs Galériában tar
tott előadás meghallgatása után bennem is hasonló gondolatok fogalmazód
tak meg. Mennyit ér ma a szerelem? Kicsit elbizonytalanodtam mikor szét
néztem magam körül, vajon bir-e ma is akkora értékkel a szerelem, mint azt 
számos nagy költőnk versében olvashattuk?!

Bevallom őszintén, hogy más elképzeléseim voltak a Szabadság, szerelem, 
szex című előadás kapcsán. A cimválasztás remek volt -  figyelemfelkeltő 
szerepe vitathatatlan.

Először azt gondoltam, hogy egy-két fiatal művész kiáll majd és dicshim
nuszokat zeng a szabadságról, a szerelemről és a szexről -  olyan „Szigetes” 
hangulatban, Bár ezzel kapcsolatban tévedtem, mégsem volt akkora megráz
kódtatás. hiszen a fiatalos feeling helyett egy tartalmas estét tölthettem el 
volt középiskolai tanárok társaságában, akik megpróbálták megfogalmazni, 
mit is jelent ma számunkra a szerelem. Az. előadás vezetője Kocsis István ta
nár úr volt, akitől ezen az estén nagyon sokat tanulhattunk emberszeretetböl 
és emberségből egyaránt.

Rengeteg verset hozott nekünk {pl. Radnóti Miklós: Tétova óda. Két karod
ban, Ady Endre: Elbocsátó szép üzenet stb.), amelyekkel nagyon hatásosan 
megvilágította a szerelem hatalmát két ember kapcsolatában. Bár az iroda
lomtörténészek nagy része megkérdőjelezte Ady igaz szerelmét a nők iránt -  
gondoljunk csak Szerb Antalra: „Ady nem tudott szeretni, csak önmagát” -  
amely logikusan következik egyik versének ide vonatkozó sorából is: „Nem 
a néniben, hanem önmagamat csókolom” , De mégis, ha ez az ember nem tu
dott igazán szeretni, hogyan tudott ennyi gyönyörű szerelmes verset írni? Er
re a kérdésre Kocsis tanár úr a következőképpen adta meg a választ:

„Még egy széklábat sem tudunk szeretet nélkül megfaragni.”
Tehát a szeretet végső győzelmében kell hinnünk ahhoz, hogy mindezt el 

tudjuk fogadni,
A szerelem mellett előkerült a szabadság és a szex témája is, bár az utóbbi 

kicsit visszafogottabban. A tanár úrtól megtudhattuk, hogy a "90-es évek vé
gén elkezdődött a szexuális ellenforradalom -  bár még csak Amerikában. 
Mint tudjuk, a ‘60-as években tört ki a szexuális forradalom épp azon a fél
tekén, aminek rohamos elterjedése még ma sem fejeződött be. Ezért volt hi
hetetlen számomra, hogy épp Amerikában fordultak szembe a fiatalok ezzel 
az eszmével.-Washingtonban egy parkban 250 ezer fiatal tette le céduláját, 
amiben megfogadja, hogy házasságáig megőrzi ártatlanságát. Ez mind szép és 
jő, csak kicsit megdöbbentő szám ez a 250 ezer fő. Nálunk azt hiszem soká
ig kellene még várni arra, hogy akár ennek a negyede is összejöjjön...

Az előadás e kényes témától eltekintve mégis jó hangulatban fejeződött be. 
E röpke másfél óra alatt rengeteg szépet hallhattunk a szeretetről, a szabad
ságról. a szenvedélyről, a szenvedésről és természetesen a szerelemről, mind
azokról, melyek az emberek boldogságát hozzák meg.

Orsi
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Van egy érzés. Nem tűi gyakori, de talán mindenkivel megesett már. Néha történik velünk valami olyan, hogy egyszer
re úgy érezzük, mindenkivel meg keü osztanunk. Küldetéstudat ébred bennünk, hogy mások is érezhessék ezt. Hirte
len megértjük Jehova tanúinak elhivatottságát is, életünk eddig lepergett filmjéből elhibázott mondatok és lettek vál
nak ki vakító élességgel, és tudjuk, minden másképp történt volna, ha ez a valami, már akkor az emlékeink közt van. 
Erezzük, hogy gazdagodtunk valamivel, többek és jobbak lettünk. Ha ez a valami egy irodalmi mit, akkor megpróbál
juk elolvastatni azokkal, akik nagyon fontosak számunkra (és azokkal is, akik kevésbé).
Nagyon szeretném, ha ezt a verset mindnyájan elolvasnátok, aztán megmutatnátok azoknak, akik fontosak Nektek, ők 
pedig elolvastatnák azokkal, akik fontosak számukra... És egyszer majd talán több boldogabb ember (esz a világon.

(Mr)

Jorge Luís Borges:

Pillanatok
Ha újra élhetném az életemet 

A következőben igyekeznék több hibát elkövetni.
Nem próbálnék olyan tökéletes lenni, lazább lennék 

Bolondabb lennék mint voltam igazából 
Kevés dolgot vennék komolyan,

Kevésbé lennék higénikus.
Többet kockáztatnék, többet utaznék,

Többször merengenék a naplementében,
Több hegyet másznék meg, több folyóban úsznék.

Többször mennék olyan helyekre, ahol még sosem jártain 
Több valódi problémával törődnék és kevesebb képzeletbelivel.

Azok közé tartozom akik értelmesen és 
Termékenyen töltötték életük minden percét,

Voltak persze boldog pillanataim is.
De ha elölről kezdhetném, azon igyekeznék,

Hogy csak jó pillanataim legyenek 
Mert ha nem tudnátok 

Ebből áll az Élet 
Kizárólag pillanatokból.

Ne veszítsd el a mostanit.

Azok közé tartozom akik nem mennek soha sehova 
Lázmérő nélkül, melegvizes palack nélkül, esernyő és ejtőernyő nélkül. 

Ha újra élhetnék, kevesebb poggyásszal utaznék.
Ha újra élhetnék, mezítláb járnék kora tavasztól 

Míg csak véget nem érne az ősz.
Többször ülnék körhintára 

Többször merengenék a naplementén 
Több gyerekkel játszanék, ha újra előttem lenne az Élet.

De hát látjátok, 85 éves vagyok és tudom, hogy meghalok.
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ÖnéletrajzKarrier
Tóth Péter dühösen rontott ki a munkahelyéről. 

Már megint ö a hülye, már megint ő a hibás min
denben.

Gyűlölte a munkáját, a főnökeit. Miközben fe
detlen fővel rohant az utcán, átgondolta az életét. 
Egy kis lyukban dolgozik napi tíz órát, éhbérért. 
Utálta az egészet, de sehol máshol nem kapott jobb 
állást. S nem elég a kicsi, levegőtlen szoba az apró 
ablakával, ráadásul nap mint nap megalázzák. Fo
lyamatosan üldözik a főnökei, a gazdagabb embe
rek; s egyáltalán mindenki, akinek több a hatalma, 
mint neki.

S nem csupán a taposómalomban ilyen a sorsa. 
Szerencsétlenségére a felesége is a fejére nőtt. Tu
lajdonképpen elvenni sem akarta, de neki ebbe 
sem igazán volt beleszólása. Tóth nagyobbik fia is 
teljesen olyan mint az anyja. Újabban már ő is ter
rorizálja az apját.

-  A kisebbik meg pont olyan idióta, mint én -  
dünnyögte magában keserűen.

Tóth eddig csak ődöngött a világban, nem tudott 
kitörni életformájából. De majd most!

Hazaén a lakásába. Még nem volt otthon senki. 
Persze, a srácok a suliban, az asszony meg dolgoz
ni. Hát akkor ő most elintézi. Megöli az egész vi
lágot. A zsarnok főnökét, a pofátlan házmestert, az 
öt papuccsá tevő asszonyt, a követelőző fiát, meg 
azt a kis szerencsétlent, akitől a legjobban viszoly- 
gott mind közül. Kimászott a tizedik emeleti laká
sának ablakába. Ült ott egy kicsit, majd egy csepp
nyi habozás után széttárt karral leugrott. Epedően 
nézte a közeledő talajt, alig várta, hogy elérje. Úgy 
gondolta, amint lezuhan, megszűnik a világ.

Végre nagyot csattant a járdán, s tompa recese- 
néssel szétnyíltak a koponyáját összetartó varra
tok.

Csak a feje robbant szét, nem a világ.
Csak a saját testét roncsolta szét, nem az embe

riségét.
Csak öt temették el, nem a feleségét.
De ezt pontosan tudja ő is. Hiszen a patkányt -  

amiben újjá született -  rendszeresen rugdossák a
rabok.

Szabó Gábor

Nem vagyok erős. Nem vagyok bátor. 
Nem hordok magamnál óvszert. Nem tudok 
nyakkendőt kötni. Szoktam néha sírni. Szere
tem a macskákat. Gyakran álmodozom.

Erős vagyok. Bátor vagyok. Sosem hor
dok óvszert magamnál. Nem tudok nyakkendőt 
kötni. Szükségem van könnyekre. A macskákat 
szeretem. Almokban élek.

Acél fogaskerék vagyok. Gyermek va
gyok. Meztelen vagyok. Szabad vagyok. Ember 
vagyok. Irigy vagyok. Egy' pillangó álma va
gyok.

Vízzel telt párna vagyok, könnyek anyja. 
Patkány vagyok, sarkok szorítnak. Magam va
gyok, emberbörtönben. Nem tudok nyakkendőt 
kötni és nem is akarom soha megtanulni. Köny- 
nyeket akarok nevetni és kacagást akarok sírni. 
Őszinte akarok lenni. Igaz akarok lenni.

Ember vagyok, mint minden ember. Bá
tornak lenni annyi, mint mindenki másnál hi
úbbnak lenni. (Nem bátor, ki csak a bűnt veszi 
magára, a bűntudatot nem.) A felelősség a leg
szűkebb zárka. Nem, nem, soha. Mindennap sí
rok. Macska vagyok. (Macskák vagyok.) Al
momban ébren álmodom.

Illés Róbert
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Thomas befejezte a gépelést, és ki- Óvatosan kinézett a kémlelönyíláson.

kapcsolta a gépet. Elkészült végre lég- Kitalált valóság de senkit sem látott. Hangtalanul fordí- 
ujabb novellája is. Elégedetten dőlt ^  tóttá el a kulcsot a zárban. Először rés-
hátra a széken. Kinyújtóztatta karjait, nyíre nyitotta az ajtót, de amikor látta,
és felállt. A megvetett ágy szinte csábította. Cipőjét le- hogy egy lélek sincs előtte, kijjebb merészkedett. Az 
rúgta, s csak úgy -  ruhástól -  elaludt. egész lépcsőház üres volt és csendes.

Ezzel Leonard befejezte a gépelést. Kivette a lapot az 
írógépből. Unottan az asztalra dobta. Dühös volt. Dühí
tette, hogy saját novellahöse -  Thomas -  ez a senkiházi 
író olyan könnyen boldogul, Nincsenek megélhetési 
gondjai. írásaival mindig határidőre kész, és szemtelenül 
elégedett. Bezzeg róla ez nem mondható el.

A számlák felbontatlanul hevernek íróasztala fiókjá
ban. Lassan ott tart. hogy gyertya mellett kell gépelnie, 
mert az áramot kikapcsolják, ha nem fizeti, A lakbérrel is 
adós legalább három hónapra visszamenőleg. Aztán itt 
van a kiadó is. Mióta várja már, hogy novellái megjelen
hessenek? Tudta, ha erre gondol, csak még dühösebb 
lesz. Ezért megpróbálta gondolatait más irányba terelni.

Bal kézzel az asztalra könyökölt, és megtámasztotta fe
jét. Jobb kezével egy darab papírra firkálgatott. Gondola
tait azonban nem tudta kormányozni. Egyre csak Thoma
son járt az esze. Már nem tudta, miért is haragszik rá, hi
szen Thomas az ö teremtménye, az ő agyában született 
meg. Úgy érezte, hogy életmódjuk és természetük ellené
re van valami közös bennük.

Töprengését az ajtócsengö éles hangja törte meg. Az 
ijedtségtől összerázkódott. Tudta, hogy a csengő nem je
lent jót. Barátai nincsenek. így a vendég csak hivatalos 
ügyben jöhet. Márpedig a hivatalos ügyeknek rá nézve 
mindig pénz szaga van -  a kiadások szempontjából.

„Hajnali három van -  jutott eszébe -  a legtöbb normá
lis ember ezt az időpontot rendszerint ágyban tölti. Le
het, hogy már hallucinálok is?”

Ekkor vette észre a levelet az ajtó előtt. Felvette. Cím
zésként ez állt rajta: „az írónak”. Becsukta az ajtót, leült 
az ágy szélére, és kibontotta a levelet. Az egész csak egy 
kis cédula volt, rajta egy üzenet: „Gondolkozz el életed 
értelmén!” aláírás: „Thomas". Első felháborodásában a 
földre hajította a levelet.

„Kinek van kedve még ilyen késői időpontban is idét
len vicceket csinálni? Tudhatta valaki, hogy a mai novel
lám hősét Thoinasnak hívják? Nem, ez lehetetlen...”

Hirtelen eszébe jutott valami. Felállt, és az íróasztalon 
hagyott novelláért nyúlt. Visszaült az ágyra. Újra elolvas
ta az utolsó sorokat. Felvette a levelet a földről, és átgon
dolta az üzenetet.

Végigdőlt az ágyán. Cipőjét lerúgta, s csak úgy -  ru
hástól -  elaludt. Azonban mielőtt álma teljesen hatalmá
ba kerítette volna, arra gondolt, vajon ki írhatta EZT a 
novellát.

Kasza Magdolna

Szeretném, ha tudnád, ha értenéd 
szavak nélkül is. mert ahogy kinyitom 
a szám, csönd lesz, mélységes csönd.
Nem tudom, a csönd neked mit mond.
Én értem az én csöndem a tiedet nem. 

Hallgatunk így egymás mellett, s én csak nézlek: 
Ugyanazok a mozdulatok, mosoly, gesztus 
évek óta, minden rezdülésedet ismerem, 

csak a csönded nem.
Pedig szeretném! S próbálom. Minden este 
fürkészlek, ülök a gyertyafényben, s nézlek 

a tükörben....

Tóth Orsolya

íme most
panasz serceg számon: 

naponta ezerszer vert
sereg issza vérem, 

a tüzes fonalak
összegabalyodtak

bennem.
(Nincs kiút.

Csak befelé.)

Egy madár imára 
kulcsolja szárnyait, 
í M E

Lukácsi Péter
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A SZERENCSECSILLAG

Irodájában a számítógépén egy üzenet várta: megtörtént 
a nagy elhatározás. Az emberiség ma reggel 4 óra 30- 
kor elköltözött a Szerencsecslllagra, és nem tér vissza.
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Színes
Csípős vendégek
Az emberi tetvesség feltehetően a 

fej tetvességéből indult el. Az egyip
tomi fáraók múmiáinak hajában is 
találtak „ősi képviselőket”. A rovar
specialisták európai, japán, néger és 
indián tetüféléket tudnak elkülöníte
ni. A legáltalánosabban a fej a ruha 
és a lapostetvek fordulnak elő az em
berek környezetében. Lakáskörül
ményeink javulása szerencsére meg
szabadít bennünket ezektől a kelle
metlen „társbérlőktől”.

Furcsa bosszú
Ez a töiténet az első világháború

ban játszódott. A mons-i csatában 
egy lövészárokban Hans Müller né
met katona lelőtte önvédelemből a rá 
támadó angol katonát. A csata végén, 
mikor az elesettek tetemeit össze
szedték, Hans meglátta a saját áldo
zatát. A hulla a lövészárok falának 
volt támaszkodva, megmerevedett 
ujja a ravasznál volt. Hans a fegyvert 
magával akarta vinni, de amikor az 
ujjat le akarta feszíteni a ravaszról 
elsült a puska, és a német katona szí
vébe fúródott.

Burgonyában az egészség?
Néhány szakértő szerint a rendsze

res burgonyafogyasztás fokozza a 
szexuális potenciált, és fokozza a 
férfiak nemzöképességét, mível a 
burgonya sok E-vitamint tartalmaz. 
Emellett további jótékony hatás is 
tulajdonítható ennek a növénynek: 
például csökkenti a szívroham esé
lyét a magas káliumtaríalma miatt, 
míg a magas rosttartalma remek vé
delmet nyújt a vastagbéldaganat és 
az emésztési zavarok ellen.

(Csak a népi hiedelem nem kedvez 
a zöldségfélének: vannak akik azért 
nem esznek túl sok krumplit, mert 
félnek, hogy megsüketülnek tőle.)

1938. március

hírek
A házasság hizlal
A feministák természetesen a férfi

akat, illetve a házasságot okolják, ha 
a háziasszony felszed néhány kilót. 
Ezt egy tanulmányban be is próbál
ták bizonyítani, mit mondjak, sike
rült nekik. Szerintük a nők 60%-a 
házasság után súlygyarapodást vett 
észre magán. Egy tudós azt a magya
rázatot adta, hogy a házasság előtt a 
nők még nagyon odafigyelnek arra. 
mit és mennyit esznek. Félnek attól, 
hogy nem fognak senkinek sem kel
leni. A házasság után viszont ez a fé
lelem elmúlik, és szabadjára enged
hetik fojtott evési ösztöneiket.

Én úgy érzem, hogy ez a jelenség 
nem csak a nőnemű házastársra érvé
nyes.

Egészségben -  betegségben
Az óvódás gyermekek többször 

betegszenek meg, mint azon társaik, 
akikre a szülei otthon vigyáznak. 
Azonban ez nem biztos, hogy elő
nyös a gyermek immunrendszerére 
nézve. A tudósok egy része azon a 
véleményen van, hogy az óvodában 
a gyermek immunrendszere megerő
södik, és később sokkal ellenállóbb 
lesz,

Tanácsok allergiásoknak
-N e  tartózkodjanak délelőtt a sza

badban, mert a pollenszint délelőtt 
Í0~töi kora délutánig a legnagyobb.

-  Ne dohányozzanak, kerüljék a 
füstös helyeket!

-  Kora tavasszal lehetőleg minden 
nap mossanak hajat!

-  A természetes gyógyszerek töb
bet érnek. Az eukaliptusz tea tisztítja 
a légutakat, a csalán tea enyhíti a 
szénanátha tüneteit.

-  Sűrűbben cseréljenek ruhát és 
ágyneműt virágzás idején.

Chris

Szivárvány

VICC
Melyik állaté a legvidámabb név?
-  ???
-  Ajuhé!

A tanárnő dühösen ront be az osz
tályba:
-  Ki pisilte bele a nevemet a hóba?
-  Én voltam, tanárnő kérem -  
mondta Pistike, -  de^vifeZ suzsi
ka (jav. -  a főszerk.) írta a betűket.

Részegek botorkálnak hazafele, mi
kor az egyik megszólal:
-  Tudod, mire jöttem ma rá? Az 
anyósom javíthatatlan: savanyú, 
ízetlen, kemény.
-  Erre csak ma döbbentél rá?
-  Igen. Már két napja főzöm, de 
még mindig rágós.

Idős bácsika az orvosánál:
-  Doktor úr! Én még most is olyan 
erős vagyok mint húszévesen.
-  Az hogyan lehet?
- A  földemen van egy hatalmas kö, 
húszévesen sem tudtam felemelni, 
és most sem.

-  Miért nem lépnek be a lovak a 
szakszervezetbe?
-  ???
-  Mert amit ott kapnának, már van 
nekik.

Egy városszéli kocsmában tivor- 
nyázik az egykori megyei box- 
bajnok. Dolga akadt, de az esernyő
jét nem akarta magával vinni, ezért 
a helyén hagyta az alábbi felirattal: 
Ne vidd el, bunyós vagyok!
Dolga végeztével visszajön, és hűlt 
helye van az ernyőnek. Csak a cetli 
van ott némi kiegészítéssel: Elvit
tem az ernyőt. Futó vagyok.
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Vízszintes: 1. Szelíd jelleget megszüntet 7.
Kereslet 1.0, Mértékegység 13. Ifjúsági ház 
15. RM 16. Ez sem szokott maradni 18.
Erő szerv 19. A megoldás első része 21.
3.141592654 22. Félállású karvezeto 26.
Dob-hang 28. Erőszak 32. Rossz állapotú 
épület 33. Pipa fa 35. A pénz határai 36.
Csúnya kézírás első része 38. Szállítmányozó cég 40. A megol
dás második része 42. A vezető légnemű anyag 44. Fordított 
motortípus 45. Elektromos eszköz negatív sarka 47. Hosszúkás 
alakú nass 48. YNO 49. Görög betű 51. Kemence oldala 52, 
Nemes előtag 53. Levegő 55. Az első állatvédő 57. Aki még 
mindig nem volt egy órán sem 58. Toalett 59. Földfelszín mé
lyítésére szolgáló, részben vagy' teljesen autoniatizált eszköz 
61. Morzejel 62. Becézett Lajos 63, Hazánk egyik nagy tája 
64. Én 65. Keserű szerv 67. Pilóta egyneműí 68. Hullámhossz 
70. Nagy magyar matematikus (Alfréd) 71. Bekapcs 72. Talp- 
alávaló 74. Tüzmentesitő hulladék 77. Pipatípus 78. Birtokom
ban lévő egybetüs áramforrás 79. Kétes eredetiségű probléma 
81. Vízben élő állat nélkül közöl 82. Mindannyiunk kedvenc 
felsőoktatási hivatala 83. Noszogatás 84. Támogat 85. Varázsló 
86. Szociális irányítóttságú mongol uralkodó

(A biológia tanszék vezetőjét 
megszólítja egy hallgató.)
-  Professzor úr, egy zsebórát ta
láltain az egérdobozban.

1. Megkevert ide 2. Ütlegelem 
3. Vissza Mara 4. D em i... 5. Fohász 6, Ju
goszláv exvezér 7. Cipész szerszám 8. A 
csontváz neve 9, Agrár szerszám 10, Név
elő 11, Ez például a bárányhimlő tünete 12. 
A nagyi ritka neve 14. Vontat 17. Hegyaljai 
település 18. Adathordozóra rögzít 20. 

Fordítva kiejtett betű 21. Előnövényen 22. Etc. 23. Űrnövény 
24. Jogos kérdés a sakkban 25. Cseveg 27. Menyasszonyok ál
lóvize 28. Létezése ok az agórára 29. Végtag 30, Idegen taga
dás 31. CM 34. Férfinév 35. Magnézium-szilícium tartalmú 
négylábú haszonállat 37. Egyszarvú koncert-körút 39. Majd
hogynem textilipari haszonnövény 41. Ar 43. Eszperantó név
más 46. Kettős előtag 50, Pionír 53. ÉSÁ 54. Ókori ruhadarab 
54/b. Egykoron 56. Csecsemőhang 60. Geometriai fogaimon 
63. Hagyományos víznyerő hely 66. Egykoron ebből készültek 
a táblák 69. Halász egynemű betűi 71. Árasztá 73, Fordított 
nagytestű futómadár 75. Francia Lajos 76. AÉÓ 77. Kulturált 
zenés táncos mulatság 79. Magnézium 80. Versenytárs

készítette Balogh Zoltán
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