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A Royalban 

Tábornok 
a Parlamentben 
1989 kora tavaszán Orsolya leányomat sétáltattam. 

Szombat délután volt, „szokásból" a 168 óra műsorát 
hallgattam a kis rádión. Beszélgetési következett egy 
országgyűlési képviselővel, aki honvéd tábornok a 
hadseregben. A vezérőrnagy a hadsereg tisztikarának 
politikai nézeteiről beszélt, elmondva, hogy a tisztek 
óriási többsége MSZMP-tag, s hogy a jövőben ennek 
meg kell szűnnie: a hadseregnek nem pártérdekeket, 
hanem az egész nemzet érdekeit kell védenie. 

Legközelebb e magyar katona nevével akkor ta-
lálkoztam. amikor megjelent a híres Bokor-könyv, 
amelyben Sebők János tábornokot k'tűnő katonaként 
emlegetik. S amikor a miniszterelnök javaslatára lét-
rejött a honvédelmi vizsgálóbizottság, amelyből — 
jellemző módon — Sebők vezérőrnagyot kihagyták, azi 
első adandó alkalommal — amikor e bizottság elnöke 
lettem — javasoltam az ő bevonását is a munkába. 
Annak ellenére, hogy tavaly tavaszi fölszólalásai után 
nem sokkal — minő véletlen egybeesés! — őt is nyug-
díjazták a hadseregből, ahol egyébként az egyik leg-
fontosabb csapattest parancsnoka volt. 

Sebők képviselő az elmúlt hónapokban igen nagy 
küzdelmet folytatott az Országgyűlésben a szovjet 
csapatok mielőbbi kivonásáért Magyarországról. 

Aki katonai pályafutásáról, a hadsereg belviszo-
nyairól, a honvédelmi vizsgálóbizottságbeli munká-
ról és parlamenti tevékenységéről többet is meg kíván 
tudni, szeretettel várjuk hétfőn este hat órakor a 
Royal irodalmi kávéházban! 

Raffay Ernő 

Shalcespeare-t ad a Független Színpad 

Kezelik-e a színházkórt? 
A színházi botrány állan-

dósult — mondhatnánk ci-
nikus felhanggal, ha a hely-
zet megengedne bármi fö-
lényeskedést. De a helyzet 
az, hogy Szegeden túl rit-
kán lehet előadást látni ah-
hoz képest, hogy ez itt ál-
lítólag egy három tagoza-
tú, nagy színház. Eltelt a 
január, s az opera turnéjá-
nak ideje alatt kong az 
ürességtől büszkeségünk^ a 
szép épület (a balett szere-
pelt benne, négyszer) •— 
mert a prózai társulattal az 
van, ami. 

Tárgyalgatunk 
Olvasóink legutóbbi híre 

az lehetett, hogy megalakult 
és tárgyalássorozatot kezdett 
a válság megoldása végett a 
Szegedi Színházbarátok Kö-
re. Ez a „népi kezdeménye-
zés" elsősorban a szegedi 
színi élet rendbehozására in-
dult, de nem titkolta a kör 
több mint félezer tagja, 
hogy Ruszt József és csapa-
ta, a Független Színpadot 
létrehozó művészcsoport nél-
kül nem tartják elképzelhe-
tőnek a színházi működőké-
pesség visszaállítását. Lás-
suk, mire mentek az elmúlj; 
két hétben? 

Vezetőik arról tájékoztat-
tak, hogy dr. Müller József-
né tanácselnök-helyettes üd-
vözölte a megalakulásukat, 
s kérdéseikre a következő-
ket válaszolta: a főrendezői 
állásra kiírt pályázat határ-
idejét azért kellett meghosz-
szabbítani (január 21-e he-
lyett február 5-ig), mert a 
hosszú nyomdai átfutási idő 
miatt túl későn jelent meg 
a felhívás. Azt is megtud-
ták, hogy az elmúlt napok-
ban újabb tárgyalások zaj-
lottak a „torony alatt" a 
színházi vezetőkkel; „min-
denki" egyetértett abban, 
hogy a jelenlegi színházi 
szervezet elavult, „struktú-
raváltásra" van szükség, de 
a mostani válság megoldásá-
nak a kulcsa: a főrendezői 
státus mielőbbi betöltése. A 
pályázatról talán február vé-

géig, szakértői bizottság be-
vonásával döntenek, s csak 
jzután, amikor teljes lesz a 
tagozatvezetői kör, lehet ha-
tározni a színház jövőjéről, 
a szükséges szervezeti vál-
toztatásokról. 

Shakespeare, 
vagy mit akartok ? 

Ezalatt a tudományegye-
tem klubjában helyet ka-
pott és dolgozik a Függet-
len Színpad. Antigoné-elő-
adásaik után, amelyeket sze-
gedi középiskolákban tar-
tottak, új feladatra vállal-
koztak. A JATE-klubban 
holnap, kedden este 7 órakor 
mutatják be Shakespeare 
Rómeó és Júliáját. Költi 
Helga és Bagó Bertalan a 
címszereplők, Szervét Tibor 
Merkutio, a Dajka Fehér 
Juli. A rendező: Ruszt Jó-
zsef. 

A Független Színpad te-
hát él, dacára, hogy tagjai 
— zsebükben a munkaköny-
vükkel — a prózai (min-
dennapi) élet fönntartásához 
elengedhetetlenül szükséges 
dolgok közül lassan már 
csak a levegőhöz jutnak 
hozzá, abból is a szegedihez, 
ami, nem a legtisztább.. . 

Ha még nem mondták 
volna elégszer, ebből is lát-
szik: a „kilépettek" legfő-
képpen játszani akarnak! Az 
a bűnük, hogy Ruszt ve-
zetésével kívánnak játszani, 
mert — mit tegyünk, ilyes-
mi szokott lenni egy öntör-
vényű, vérbeli színházi mű-
vész hatása — benne hisz-
nek, tőle tudnak és akar-
nak tanulni mesterséget és 
művészetet. Fiatalok, tehát 
nem taktikáznak; őszinték. 
Bizonyára „ügyesebben" is 
intézhették volna a dolgukat 
a válság hónapjai alatt; ön-
veszélyes lépések helyett te-
relődhettek volna apróbb-
nagyobb megalkuvásokba. A 
magam részéről a szegedi 
színház jövője szempontjá-
ból azt tartom a leginkább 
biztatónak, hogy ennek a 
csoportnak a tagjai a vál-

ságos-botrányos hetek alatt 
sem váltottak színt, mint 
annyian mások e jellegzete-
sen korhű színházi előadás 
szereplői közül. 

Botránytermészet 
Mi az, hogy korhű? Rö-

viden szólva: botrányos. 
Ha egy intézmény (mond-

juk: színház) működéskép-
telensége nyilvánvalóvá vá-
lik, a világ szerencsésebb 
helyein ez egyszerűen any-
nyit jelent, hogy meg kell 
változtatni, működőképessé 
kell tenni. Minálunk azon-
ban rendszerváltás van mos-
tanában, ami bonyodalmas 
ügy . . . Ahonnan jöttünk, 
ott az volt a törvény: ami-
ről nem beszélünk, az nincs 
is! Ahová megyünk, azt még 
nem ismerjük . . . Ahol va-
gyunk, ott még a tényekről 
kimondott szó nem cselekvés-
re sarkall, hanem botrányt 
kelt. 

Ruszt József nem önké-
nyesen aggatta a működés-
képtelen jelzőt a színházra, 
hanem kimondta • az általa 
felismert tényt. Ha ma nem, 
holnap mindannyian tudni 
fogjuk, ez a színház meg-
érett a változtatásokra — 
jórészt attól függetlenül, ki-
csodák vezetik ' (vagy nem 
vezetik) most. Egyszerűen 
azért, mert másik világ van 
alakulóban, amely másként 
működő intézményeket kí-
ván. Ez akkor is így van, 
ha egzisztenciális érdekek 
fűződnek a régi rend fönn-
tartásához is, meg az új 
rend létrejöttéhez is, s ezek 
az érdekek szükségképpen 
ütköznek. Minálunk most: 
botrányosan. Mert eltérően 
a világ szerencsésebb he-
lyein élőktől, nekünk min-
dent egyszerre kellene meg-
változtatni, ezt a terhet pe-
dig szinte képtelenség úgy 
viselni, hogy az ésszerűséget 
ne takarják el folyton a 
kitüremkedő indulatok. 

A színház ügye február 1-
jén újfent a tanács vb na-
pirendjén lesz... 

( — sulyok — ) 

Kayapo 
háború 

A világ nem sokat tud a 
kayapo törzsről, mert a világ 
saját magával van elfoglalva. 
A kayapók azonban ebbe 
nem nyugodtak bele, kijöttek 
az erdőből — egyébként Bra-
zília dzsungeleiben élnek —, 
és e mulasztásra a maguk 
módján kívánják figyelmez-
tetni az emberiséget. Főnö-
kük, egy bizonyos Paulinho 
Payakan ezekben a hetekben 
Nyugat-Európa fővárosait 
járja, és szövetségeseket ke-
res egy minden bizonnyal el-
szánt harchoz. „A kayapók-
nak — így az indián törzsfő-
nök — 1989-ben is mindössze 
kétféle fegyverük van : az íjj , 
és a szó." Az előbbivel mos-
tanáig mesterien bántak 
Amazóniában, az utóbbi a 
küldetés céljának ismereté-
ben, valljuk be, nem látszik 
hatékonynak, Payakan 
ugyanis arról szeretné meg-
győzni a világbanki kölcsö-
nök odaítélésében érintett 
politikusokat és pénzembere-
ke^ hogy ne szavazzák meg a 
Brazília által kért félmilliárd 
dolláros hitelt, mert ezzel 
őket, a Xingu folyónál élő in-
diánokat teszik földönfutóvá. 
A tervezett erőműhöz ugyan-
is az első szakaszban 7200, a 
másodikban 18 ezer négyzet-
kilométernyi őserdőt árasz-
tanak el. 

Payakan tehát Londonban. 

Párizsban, Rómában, Bonn-

ban, Hágában és Brüsszel-

ben felvette a főnöki szava-

kat nyomatékosító jelképet, 

a tollakat, kifestette az arcát, 

és tudatta, hogy népe „meg-

kezdte a harcot a fehér em-

ber ellen." Miért is? Indián 

mivolta megőrzéséért. ..A 

brazil kormány azt mondja, 

hogy én nem is vagyok in-

dián, hiszen portugálul be-

szélek. Mi azonban tudjuk, 

hogy mi vagyunk az igazi 

brazilok, mert időtlen idők 

óta a miénk az erdő. Már ak-

kor is ott laktunk, amikor a 

fehér ember még be sem tet-

te a lábát. Aztán egy napon 

zajt hallottunk, megjelent a 

fehér ember, és irtani kezdte 

az erdőt. Aki tehette, elme-

nekült, aki maradt, rabszol-

gává vált." 

Nem vitás, Európa boldog 

lehet, hogy a kayapo illúziók 

hozzá kapcsolódnak. Talán a 

jóvátétel reményében, a föl-

fedezés m i a t t . . . 

Az éter hullámlovasai 

Brékó, 
Történt a húszas években, 

hogy egy délsarki expedíció 
bajba került. Szerencséjükre 
S. O. S. jelzéseiket időben 
vették szovjet rádióamatő-
rök, így egy jégtörőhajó 
megmenthette leikeiket. Er-
re is gondolhatunk az alábbi 
interjú kapcsán. 

A délkelet-magyarországi 
CB-rádiósok január 27-ei 
szegedi alakuló közgyűlését 
követően beszélgettem Pál-
völgyi Mátyással, az újjá-
szerveződő CB-sek helyi tit-
kárával. 

— A rádiókapcsolat-tartás 
e módját jobbára taxikban 
ülve ismertem meg, de úgy 
tudom, hogy ez sokak hob-
bija. 

— Én kényszerűségből vet-
tem 1986-ban az első CB-ké-
szülékemet. Feleségem ekkor 
szívműtéten esett át, s ezért 
a törvény betűi szerint egy 
éven belül telefonvonalat 
kellett volna kapnunk, de a 
posta még csak válaszra 
sem méltatta kérvényünket, 
így váltam a közel százez-
res CB-s tábor tagjává. 

— Első közgyűlésükön 
Csongrád megyén kivül Bé-
kés, Szolnok, Bács-Kiskun is 
képviseltette magát. Milyen 
célokat tűztek maguk elé? 

— Mivel a jugoszlávok is 
jelen voltak, egy regionális 
baráti közösség létrehozásán 
fáradozunk. Sok mindenben 
segíthetünk egymásnak az 
információcserén túl is, hi-
szen napi egy-két órát töl-
tünk forgalmazással. Gyak-
ran 100—150-en találkozunk 
össze az éter hullámain. 

— Az imérit jugoszláv tár-
saikat említette, ez azt je-
lenti, már külfölddel is kap-
csolatot létesíthetnek? 

— Jelenleg még törvény 
tiltja "ezt, de a posta már 
nem szól bele, gyakorlatilag 
nincs akadálya. Rendszere-
sen létesítek kapcsolatot 
olasz és spanyol rádióama-
tőrökkel, de a légköri viszo-
nyok függvényében Argen-
tína, Ausztrália is elérhető. 

— Amellett, hogy időigé-
nyes, nem drága hobbi ez? 

— Egy közepes felszerelés 
35 ezer forint körüli áron 
vásárolható, kézi vevőt, azaz 
wolkie-tolkyt már 3500 fo-
rintért is vehetünk. Klub-
tagjainknak egyébként 20 
százalékos vásárlási kedvez-
ményt biztosítunk. 

— A család miként viszo-
nyul kedvteléséhez? 

— Nézze, amíg nem volt 
adó, villanyszerelőként má-
sodállásban is dolgoztam, és 

Inéha elmentünk a felesé-
gemmel szórakozni, most vi-
szont több a szabadidőm, és 

Szovjet lányok 
a Playboyban 

A Vaszilij Blazsennij-szé-
kesegyház szolgál Lena Fi-
vejszkova. Larisza Lityi-
csevszkaja, Olga Jegorova és 
Natasa Protaszova (fentről 
az óramutató járásával meg-
egyező irányban) hátteréül a 
Playboy című lap 1990 feb-
ruári számának címlapján. 
A 'képeslap „Orosz nők" cí-
mű. 12 oldalas) cikkében 32 
szovjet diáklány, dolgozó nő 
és manöken merész fotóját 

mutatja be 

brékó! 
ez minden szórakozásom. 
Emellett számtalan barátot 
szereztem. 

— Találkozott már velük 
személyesen is, vagy csak a 
hangjukat ismeri? 

— Rendszeresen tartunk 
országos találkozókat, CB-s 
bálokat, legutóbb Makón. 
Nem mondom, néha megle-
pődtem a személyes megis-
merkedéskor, mikor a hang 
után ítélve egész más külsőt 
v á r t am . . , 

— Legutóbb a romániai 
események kapcsán tapasz-
taltam, milyen segítőkészek, 
gyorsak és pontosak az in-
formációik. 

— Percről percre követ-
hettük az eseményeket, első-
sorban a konvojokkal tartva 
a kapcsolatot. Sajnos, rá 
kellett döbbennünk, hogy a 
szekusok is veszik adásain-
kat, ezért később már csak 
kódolva tudtunk kapcsolatot 
tartani. 

— Ha kedvet kapnék a 
CB-rádiózáshoz, hol jelent-
kezhetnék klubjukba? 

— Levélben vagy szemé-
lyesen Mihály Béla elnö-
künknél, a szegedi MHSZ 
székházban, vagy nálam, 
stílusosan CB-n, a 36-os 
USB csatornán. 

v . i . 

Német mise 
Ünnepélyes keretek kö-

zött német misét celebrált 
Paskai László bíboros, prí-
más, esztergomi érsek va-
sárnap Budapesten, a Fő 
utcaj Szent Ferenc sebei-
terrplomban. Az istentiszte-
leten a kormány képvisele-
tében megjelent Beck Tamás 
kereskedelmi miniszter, je-
len volt — Helmut Kohl 
kancellár személyes megbí-
zottjaként — Wolfgang 
Gröbl. az NSZK parlamenti 

Budapesten 
államtitkára,.dr. Rose Klaus, 
a Bundestag képviselője, az 
osztrák kormány képvisele-
tében Wolfgang Detrik par-
lamenti képviselő, valamint 
az NSZK, az NDK, Ausztria 
ósi Svájc budapesti nagykö-
vete. Az NSZK-beli. osztrák 
és svájci katolikus püspöki 
kart Franz Walter prelátus 
képviselte. 

Több mint 40 év óta ez-
úttal tartottak először né-
met misét Budapesten. 

Elvis, 
a spicli 

A király meztelen. Ponto-
sabban a rock and roll egy-
kori királya, Elvis Presley, 
Az amerikai sajtó az imm4r 
serdületlennek nem mondha-
tó ifjúság nem kis meglepe-
tésére közölte, hogy a bál-
vány, a mintakép, a sztár 
nemcsak a hanglemezgyá-
raknak, a tv- és rádióstúdi-
óknak, hanem a szövetségi 
nyomozóirodának, az FBI-
nak is dolgozott. A bejelentés 
dokumentálva: bárki meg-
nézheti dossziéját az iroda 
washingtoni központjának 
olvasótermében, azzal a 133 
kötetnyi anyaggal együtt, 
melyet híres-hírhedt gengsz-
terekről, politikai gyilko-
sokról állított össze a cég. 
Eszerint Elvis Presley a het-
venes években maga aján-
lotta fel a szolgálatait az 
FBI-nek. Nevezetesen azt, 
Jane Fonda, a Beatles, és 
más ..az amerikai fiatalok 
„szellemét mérgező" sztárok 
„amerikaellenes tevékenysé-
géről" rendszeresen tájékoz-
tatja a titkosszolgálatot. Az 
Elvis Presley-dosszié létéről 
azért szerezhet tudomást a 
közönség, mert a Watergate-
botrány után az amerikai 
kongresszus úgy döntött; 
korlátozni kell a kormány 
titkos tevékenységét, és lehe-
tővé kell tenni, hogy bár-
mely állampolgár betekint-
hessen az FBI archívumának 
aktáiba. 

Akit eddig az érdekelt, 

tudhatta, hol tekinthető meg 

Elvis híres gitárja. Most 

már arról is tájékozódhat, 

hogy mit súgott híres kortár-

sairól. Így teljes a világ. 

Nem (vad)kaesa a kacsa... 
Nemi vehetem rossznéven — ebben a 

kopogtatós világban — senkitől sem, ha 
nem tud r ó l a . . . Én 6em vettem- volna 
észre, ha Sándor nem szól a múl t héten; 
„Egy hatalmas, furcsa kacsa úszkál a tő-
kések közt a Tiszában." De míg' nem les-
tem meg. nem mertem az igaz hitű ol-
vasót riasztgatni véle. No meg egy-két 
termószettudó(s) kamerádom sem- izgat-
tam-. akik (hu)morálisan reszketnek a 
„fele sem tudomány"-tól. Pedig a mosta-
ni januári tavaszban van elég furcsaság: 
illatozik a Móra-park jerikóilonc-bokrán 
a szívbolonditó illatú porcelánvirág; ami-
ről „párosan" szépen ír Maupassant. Az-
tán a ralcpart panelrepedéséből piros ken-
dős katica után iramodik egy másik pi-
ros h á t ú . . . S ha utoléri, nem hiszem, 
hogy a három oldalú kerekasztal esemé-
nyeiről cserélnek eszmét Bogarak . . . No, 
de á l l j meg, gondolat mert elröpül a ka-
csa . . . hosszú szárnyain, lassan, de erő-
teljes csapásokkal landol a klinikák előtt, 
vadrucák társaságában. Hosszú püspök-
süvegével vidáman, integet. . no, ki va-
gyok én? 

No. azért színezete, s mérete árulkodó, 
alighanem pézsmaréce, mármint azonos a 
házi néma kacsával, de több-kevesebb 
tőkésréce(vér) is kering tollai alatt! Alig-
hanem .. . mert a pézsmaréce is úgy el-
vadulhat. hogy csak n a . . . így esett meg 
szeretett Varga Józsi bá'val, megyei fő-

vadásszal három évtizede az a nevezetes 
eset. . cserkélés közben röppent föl a 

soha se látott-ismert, „ritka" kacsapár a 
sömlyék vizéről. D u r r . . . durr . . . és a 
büszkélkedés múltával, a közeli tanya 
gazdájának rohamléptei és hangszalag-
szaggatása után derült ki a kacsa „faji-
sága". 

Jóska bá' fizetett (rá), s preparáltatta 
okulásul a nevezetes pézsma rucákat. Az-
óta sok víz folyt le, s a néma kacsák 
széltében elterjedtek minálunk. De a hib-
ridjeik, s főleg a klinikák előtti Tiszán, 
„ritka madarak!" S ennek fele sem tré-
fa (!), hanem „fele sem tudomány", fele 
tudomány, fele újsághír. Mert az ökoló-
giának, mint tudománynak e ritka álla-
tok „mérhetetlen" esetei. Egyszeriség és 
érdekesség: mérhetetlen kategóriák, sem-
miféle jelentőségük nincs az ökológia 
láncainak kötöttségében. Nem okoznak és 
nem is akadályoznak meg semmit ezen 
a világon. Ez tudományos tény ökológus-
szempontból! S ebből ki mi t von le, az 
egyéni szemléletétől függ, mert lehet, 
lesznek olvanok is. akik azt mondják, 
hogy az ökológiai szemlélet korlátoltsága 
nyilvánvaló, és az egyszeri, ritka Tisza-
parti kacsamadár „végtelenül" fontos . . . 

A ropogós sült kacsára gondolok. Hát ki 
tudja az igazságot? Szerintem csak a Ti-
szában vidáman úszkáló, totyogó, furcsa 
kacsa . . . Csizmazia György 


