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• ,.Kommunikáció egy jobb világéit", avagy 

Expo-börze a Magyarország-
fesztiválért 

„Szegeden a kövek is 
róla beszélnek" 
Interjú Bankó László kalocsai érsekkel (Folytatás az 1. oldalról.) 

Azzal kezdte: „Az expo egy 
vidám dolog", ám hogy nálunk 
is az legyen, azért keményen 
meg kell do lgozni . A nem-
zetközi előírások a világkiál-
lítás rendezésére ugyanis rend-
kívül szigorúak. A kiállításhoz 
kellő beruházások elkészítésé-
re és az üzemeltetésre éppen-
ezért a Világkiállítási Program-
iroda a nagyhírű, nagyrendez-
vényi tapasztalatokkal rendel-
kező Bechte l In te rna t ioná l 
Companyval dolgoztatott ki ta-
nulmányt. Ennek alapján kezd-
tek munkához, s most elmond-
hatják, lényegében tartani tud-
ják a tervezett ütemet. Az expo 
Budapesten 44 hektáron lesz, 
középpontjában egy képzelet-
beli „kommunikációs kerek-
asztallal". egy nemzetközi ki-
állítótérrel. A hatvanezer négy-
zetméteres kiállítási felületen a 
„kerekasztal terét" egy 7 táj-
házból álló együttes zátja majd 
le, ami a régiók közös bemu-
tatkozó helye lesz. Az expo-
börzék többek között azt a célt 
szolgálják, hogy erre megalál-
ják a leglátványosabb, legszí-
nesebb kínálatot nyúj tóka t . 
Egyben lehetőségek a vidéki-
eknek a világkiállítás idején 
szervezett kulturális, gasztro-
nómiai és egyéb bemutatókon 
való részvételre ajánlkozni. 

A főbiztos asszony hangsú-
lyozta, hogy az Expo Budapest 
96 hallatán egész magyaror-
szági expora kell gondolni, s 
azt úgy kell megsze rvezn i , 
hogy ránk f igyel jen a világ. 
Ebben nagy szerepet kap az 
idegenforgalom, illetve a szak-
világkiállítással párhuzamosan 
meghirdetett vidéki rendezvé-
nyek, amelyekre eddig mitegy 

400 ötlet, terv érkezett. Közü-
lük a hagyományteremtő, az 
egy-egy régióba vonzó rendez-
vényeket már most szeretnék 
erős í teni . Je len tős szerepet 
szánnak a konferencia-turiz-
musnak is a nagyobb vidéki 
városokban, például Szegeden. 

A bevezető előadás után a 
résztvevők három szekcióban 
tanácskoztak az idegenforga-
lom szervezéséről, a települési 
háttérről, valamint a kultura és 
a sportesemények szervezé-
séről, az expo főbiztosa pedig 
a sajtó képviselőivel találko-
zott. (Barsiné Pataky Etelka 
exkluzív interjút adott lapunk-
nak, melyet a közel jövőben 
köz lünk . ) A szekc iók gon-
dolatébresztő, ötlet és problé-
mafe lve tő munkájáról rövid 
plenáris ülésen számoltak be a 
VKPI munkatársai , hangsú-
lyozva, hogy ez a szegedi ren-
dezvény sok jó kezdeménye-
zést hozott, és számos fontos, 
részvétellel, pályázattal kap-
csolatos kérdést vetett fel. Ezt 
erősítette meg Bitó Sándor, a 
délalföldi régió expo referense 
is. 

Zárásként - a sándorfalvi 
Budai Sándor Citerazenekar te-
remtette jó hangulatban - Bar-
siné Pataky Etelka az expo-
börze résztvevőinek szavazatai 
alapján Pusztamérges hangu-
latos bemutatkozásáért Bör-
csök Antal polgármesternek 
adta át a helyi legjobbnak járó 
elismerést. 

Az expo főbiztosa a börze 
után Ópusztaszeren megtekin-
tette a Feszty-körkép helyre-
állítási munkálatait, s tájéko-
zódott a Nemzeti Emlékparkba 
tervezett programokról. 

Szabó Magdolna 

M Érsek úr, említette, hogy 
részt vett a Glattfelder-ha-
gyaték rendezésében... 
- Szegedi éveim alatt, 1969-

től mint főiskolai tanár és püs-
pöki titkár kaptam megbízást 
Udvardi püspöktől, hogy a le-
véltári munkában is működjek 
közre. Ez gyakorlatilag azt je-
lente t te , hogy két éven ke-
resztül, amíg Budapestre nem 
kerültem a Hittudományi Aka-
démiai Központ igazgatójának, 
hetente egy alkalommal kutat-
tam a püspöki levéltárban. A 
Glattfelder-hagyaték általam 
rendezett része a levelezés, a 
Klebelsberg Kunóval való kap-
csolat, valamint mérhetetlen 
sok f énykép csopor tos í t ása 
volt. E munkához megnyertük 
Esti Miklós pápai kamarást, aki 
ha jdan a magyar ka to l ikus 
közéletnek világi emberként is 
tevékeny szereplője volt Seré-
nyi Jusztinián hercegprímás 
kíséretében. Az ő segítségével 
tudtuk a fényképeken látható 
személyeket azonosítani, más-
kü lönben ma sem tudnánk 
pontosan, ki kicsoda. Sajnos a 
munkát abba kellett hagynom, 
de mindenképpen rácsodálkoz-
tam erre a gazdag személyiség-
re és láttam a karizmáját, ami-
vel a szociális kérdést, az egy-
ház társadalmi tanítását és fő-
leg az ifjúság problémáit böl-
csen és szeretettel kezelte. 

M Mi volt az, ami a kor két 
nagy közéleti egyéniségét, 
Glattfelder püspököt és Kle-
belsberg minisztert össze-
hozta? 
- A találkozás és a kapcso-

lat részleteihez további kutatá-
sokra lenne szükség. A levele-
zésüke t i smervén már egy 
meglévő és gyümölcsöző kap-
csolatról beszélhetek, illetve 
hallhattam még a püspökkel 
kapcsolatban özvegy Klebels-
bergné véleményét is, aki az 
ifjúság és az egyetem ügyének 

Fotó: Schmidt Andrea 

Dankó Lász ló kalo-
csai érsek volt az e lső 
előadója a szegedi Glatt-
felder-konferenciának, 
és az 50 esztendeje el-
hunyt érsek-püspök élet-
művének taián legfon-
tosabb részéről beszélt, 
a szoc iá l i s és i f júság i 
ügyekben való fáradha-
tatlan részvételéről. 

fáradhatat lan szolgálójaként 
jellemezte Glattfelder püspö-
köt. Ez a közös je l lemvonás 
hozta a kiváló együttműködést. 

M Előadásában hallottunk 
öntől egy Glattfelder-idé-
zetet, mely szerint az egy-
házi vagyon minél széle-
sebb rétegek boldogulását 
kell biztosítsa. Másrészről 
viszont Glattfelder püspök 

az egyházi nagybirtok érde-
keinek védelmezője is volt, 
ha a Trianon utáni válság-
ra, vagy az 1937-es föld-
reform-tervezetre gondo-
lunk... 
- Ez Gla t t f e lde r é l e tmű-

vével te l jesen összhangban 
van, hiszen ő már nem a feu-
dális egyház képviselője, ha-
nem szociális gondolkodású 
főpap. Nála az egyházi javak, 
adott esetben a nagybirtok is 
mindig egy háttér, amely egy 
célt, konkrét funkciókat szol-
gál. A konferencián Zombori 
István e lőadásában idézte 
Glattfelder egyik parlamenti 
felszólalását , mely szerint a 
szociális problémák nem egy 
tál levessel, könyöradomány-
nyal oldhatóak meg, hanem 
csak in t ézményes módon . 
Glattfelder tehát mélyen szo-
ciálisan gondolkodó főpap, aki 
ugyan korának gyermeke, de 
abban a feudális magyar egy-
házban , amiben ő e lkezd te 
tevékenységét, a XIII. Leó féle 
szociális enciklikának igazán 
az úttörője. Mai összefüggéssel 
élve, a püspöki kar ma sem 
gondol arra, hogy a nagybirto-
kot visszakérje, ugyanakkor, 
ha az egyház konkrét funk-
ciókat átvállal, mint a nevelés, 
vagy szoc iá l i s seg í t ség , és 
ezeket az állam helyett elvégzi, 
akkor úgy érzem, jogosan kér 
megfelelő támogatást. Ismét-
lem, támogatást és nem privilé-
giumokat. Ha ezeket a problé-
mákat történetileg is látjuk az 
egyház i g o n d o l k o d á s b a n , 

jobban t i sz tázódnak majd a 
törekvéseink. 

• Úgy gondolja, hogy egy 
Glattfelder formátumú egy-
házi személyiség a mai ma-
gyar társadalomban is vég-
hez tudná vinni, amit ő tett 
annak idején? 
- Pártpolitikai szinten sem-

miképpen, de az egyháznak a 
kultúrához és a politikához is 
van küldetése. Ezt a Második 
Vatikáni Zsinat elsősorban a 
civilektől várja, de föltétlen 
szükségesnek tartom, hogy az 
egyházi személyiségek meg-
szólaljanak. tisztázzanak, a do-
lgokat valóban nevükön ne-
vezve, mint azt G la t t f e lde r 
püspök tette. 

M Mennyire merült mára 
feledésbe Glattfelder püs-
pök életműve? 
- Az egyházban nem feled-

ték el, és a hívők sem, Sze-
geden pedig „a kövek is róla 
beszélnek". A közéletben való-
ban mindent elkövettek, hogy 
egyházi ember mivolta miatt 
f e l edésbe merü l jön a mun-
kássága. Persze az if jabb ge-
nerációk erről nem tehetnek. 
Nagy elismeréssel vagyok a 
megemlékezés kezdeményezői 
iránt: így Szeged városa és a 
közvélemény is olyan ember 
előt t t i sz te leg , aki Szeged 
történetében tevékenyen részt 
vett. Glattfelder Gyula humá-
nusan, kul túr tör téne t i leg és 
mint egykor i f ő p á s z t o r is 
megérdemli ezt. 

Pinák József 

M A bérelt lakás egykori kony-
hája fogorvosi rendelőre emlé-
keztet. noha itt kevesebb a kín-
zóeszköz, s a páciensnek való 
szék kozmetikai szalonból va-
ló. 

A tetoválás Szegedre szár-
mazot t s zakembere . Szántó 
Roland először a várószobába 
vezet, ahol rögvest védekező 
állásba helyezkedik, s az általa 
biztosra vett e lőí téleteimtől 
igyeksz ik megszabad í t an i . 
Ehhez alkalmatos eszköznek 
bizonyul a több tucat angol és 
német nyelvű folyóirat, amik-
ből kápráztató testfesfestmé-
nyeket mutat: egész hátakat, 
combokat, karokat, formás női 
popsikat beborító műalkotá-
sokat, profi kompozíciókat. A 
színes testbeöntött képeket né-
zegetvén már-már gusztusa tá-
mad az embernek ilyenné szf-
neztetnie magát, s ekkor döb-
ben rá, hogy eleddig valóban 
előítéleti voltak a rossz hang-
zású, k o n c e n t r á c i ó s tábort 
vagy börtönt idéző tetoválással 
kapcsolatban. Csak hát amíg az 
emlékezetünkben örzőtt képek 
a maguk tintaszínű valóságával 
és legtöbbször primitív kivite-
lezésével r iasz tóan ha tnak , 
addig a nyugati folyóiratok szí-
nes fotóiról maga az esztéti-
kum sugárzik csakúgy, mint 
Szántó Roland fényképeken 
megörökített alkotásairól. 

A f ia ta lember a képeket 
k i e g é s z í t e n d ő magya rázza , 
hogy csak nálunk idekenked-
nek a tetoválástól, a test fes-
tészete Nyugat Európában és a 
tengeren túl senkiben sem kelt 
megütközést, ezerszám „hord-
ják" a fiatalok. Nálunk mostan-
ság kezd divatba jönni a módit 
mindig is követő ifjak körében. 

- Vendégeink java része 20-
25 éves , de akad néhány 
negyven feletti páciensünk is -
kezd a tetoválás szegedi hely-
zetjelentésébe a kuncsaftjainál 
nem idősebb fiatal mester, a 
Rebel Stúdió társtulajdonosa. -
Kétharmaduk fiú, a lányok ki-

beszé lge t velem, s van, aki 
összeszorított fogakkal némán 
tűri a megpróbáltatást. A fájda-
lom nagysága persze függ attól 
is, hogy melyik testrészen dol-
gozom. A tetoválás lényegesen 
ke l l eme t l enebb az a lhason , 
mint például a felkaron. 

Félni pe rsze nem csak a 
páciensnek van több-kevesebb 
oka, hanem a rajzolónak is, hi-
szen a mű elkészültéig jóné-
hány csepp vér elfolyik, amivel 
érintkezni nem veszélytelen 
AIDS-es korunkban. Szántó úr 
ezzel tökéletesen tisztában van, 
s mutatja is a fertőtlenítőt, ami 
- állítása szerint - megöli a 
hepa t i t i sz és az AIDS ví-
rusokat. A munkálatok közben 
ezzel az oldattal törölgeti le a 
sebekből kibuggyanó vért. A 
laboratórium avagy testfestő 
műhe ly egyébkén t a tiszti-
orvosi szolgálat engedélyével, 
az általuk szabott higiéniai kö-
vetelmények betartása mellett 
működik. Az egyszerhasznála-
tos tű alapkövetelmény, a teto-
váló gép tűtartó csövei pedig 
minden munka után fertőtle-
nítő oldatba kerülnek. A mun-
ka elkészültével a tetovált test-
részt bekötik, s e lmondják a 
kuncsaftnak, mire kell vigyáz-
nia, amíg a tű okozta sebek be-
gyógyulnak. 

S hogy a tetoválás divatjá-
nak nálunk is egyre többen hó-
dolnak bizonyság, hogy a Sze-
gedi stúdióban naponta 2-3 
embert tetovál a szakmát Sop-
ronban elsajátított fiatalember, 
aki csendestársával azért Sze-
geden nyitot t t e s t fes tő mű-
helyt, mert az ország déli terü-
letén nem volt ilyen. S az érin-
tetlen testű ember nem is gon-
dolná, hogy Magyarországon 
már 20 - csak Budapesten 10 -
gépi tetoválásra berendezke-
dett stúdió működik. Mitöbb 
már létezik a Tetováló Szöve-
tség is. Az új módi begyűrűzni 
látszik, ám nem árt tudni: ez 
nem múló divat. 

Kalocsai Katalin 

lehetséges. E f igyelmeztetés 
mellett sem garantáljuk, hogy 
aki ma beül a székünkbe az so-
hasem bánja meg. Tudok olyan 
esetekről - nem a mi praxi-
sunkból - , amikor a tetovált a 
legkegyet lenebb és hihetet-
lenül veszélyes módszerekkel 
próbálta eltávolítani a tetová-
lást magáról. Égette, maratta, 
vágta, s az „eredmény": agyon-
sérült bőrdarab a tetoválás he-
lyén. 

Miután az eltávolítás rész-
letesen ismertetett borzalmaitól 
megedződöm, á tmegyünk a 
tettek színhelyére, a fogászati 
rendelőre hasonlító „műterem-
be", amit nevezhetnénk akár 
varrodának is, hiszen mint ki-
derül a gépi tetoválás igencsak 
hasonlatos a varrászathoz. A 
kézbe fogható árammal mű-
ködő gépbe illesztett tű három-
ezerszeres percenként i rez-
géssel hatol a bőr alá. Mint a 
varrógép a szöveten, a tetováló 
gép úgy steppeli végig a bőrön 
az előzőleg indigóval rányom-
tatott ábrát. A tűszúrás nyomán 
keletkezett apró sebekbe folyik 
bele a festék, s így alakul a 
kép. 

A polcon 13 flakonban a kü-
lönböző színű bőrbarát festé-
kek, amelyeknek keverékéből 
tizenháromnál lényegesen több 
szín nyerhető. A megrendelők 
több mint 100 ezer ábrából 
választhatják ki a nekik tetszőt, 
de megfestik az egyéni elkép-
zelésű képeket is. 

- A f á jda lom még senkit 
sem térített el a szándékától? -
kérdezem az „inkvizíció" esz-
köze inek és módsze re inek 
láttán. 

- Emiatt eddig még egyet-
len ember állt fel a székből az 
e l ső szúrások után. A gép 
egyébként oly sebesen „öltö-
get", hogy nem annyira fájdal-
mat, mint kellemetlen érzést 
okoz. Mivel az emberek fája-
lomtűrése egyénenként válto-
zó, így van, aki a tetoválás ide-
je alatt cigarettázik, kedélyesen 

• Tesllestmónyek 

Tájkép tetoválás után 
sebbségben vannak. Legalább-
is nálunk, mert kül fö ldön a 
gyengébb nem köreiben sem 
ritka a tetováltatás. A lányok 
egyébként a lapockájukra, fe-
nekükre, mellükre kérik a ké-
peket, s a legtöbben virággal, 
pillangóval vagy nonfiguratív 
ábrákkal díszíttetik magukat. A 
fiúk az állatfigurákhoz, indián 
mintákhoz ragaszkodnak. 

Az időközben mestersegéd-
dé lett egykori páciens a mes-
ter szavait illusztrálandó mu-
tatja a felkarját körülfutó teto-
vált indián övet, ami több óra 
alatt készült el. A fiú állítja, 
hogy sohasem fogja megbánni 
eme örök emléket, mert gyer-
mekkori vágya teljesült a kar-
jára festett képpel, s még szán-
dékozik rápingáltatni egyet-
kettőt a felső testére. 

- Éppen arra fektetünk nagy 
hangsúlyt - folytatja Roland -
, hogy azokat a fiatalokat, akik 
eljönnek hozzánk, meggyőz-
zük arról, a döntésük nem lehet 

Fotó: Révész Róbert 

pillanatnyi hangulat kérdése, 
mert a tetoválás nem eldobható 
megunt ruhadarab, hanem egy 
életen át kötelező viselet, s az 
eltávolítása plasztikai műtéttel 


