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Soványnak kéne lenni 

Nádasdy és Grecsó 
a Grand Caféban 
Vetésforgó 
címmel irodal-
mi estet ren-
deznek ma 19 
órától a szege-
di Grand Café-
ban, ahol Ná-
dasdy Ádám 
költővel, nyel-
vésszel (képünkön), az ELTE an-
gol nyelvészeti tanszékének ve-
zetőjével Grecsó Krisztián író be-
szélget. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Udvari költő szerettem volna 
lenni, / puhaléptű, értelmes pa-
lotapincsi, / függeni szerettem 
volna — így tanultam, / s a füg-
gés ellen váltig küzdeni " - az 
idei könyvhét egyik szenzációja 
volt Nádasdy Ádám ú j verseskö-
tete, a Soványnak kéne lenni, 
amiből a fenti idézet származik. 
A kortárs magyar líra viszony-
lag keveset publikáló, közis-
mert és elismert egyénisége 
1947-ben született Budapesten. 
Az ELTE angol-olasz szakán 
szerzett diplomát, 1972 óta ta-
nít az ELTE angol tanszékén, 
amelynek jelenleg tanszékveze-
tő professzora. Szakterülete az 
angol nyelvészet, nyelvtörténet, 
germanisztika és a magyar 
hangtan. 2003 novemberében a 
Mindentudás Egyetemén tar-
tott nagy sikerű előadást Miért 
változik a nyelv? címmel. Kuta-
tó- és oktatómunkája mellett a 

Magyar Narancs nyelvi isme-
retterjesztő cikksorozatának, a 
Modern Talkingnak is szerzője. 
„Van a Narancsban Nádasdy 
Ádámnak egy gyönyörű nyelvé-
szeti cikksorozata, kötelező ol-
vasmány! Kötelező hazafias ol-
vasmány, amennyiben nyelvé-
ben él a homeless" - írta róla 
Esterházy Péter. Nádasdynak 
az elmúlt két évtizedben több 
verseskötete is megjelent, 
1990-ben Déry Tibor-jutalom-
mal, 1993-ban Graves-díjjal, 
2000-ben Füst Milán-díjjal tün-
tették ki. 2003-ban ismeretter-
jesztő munkájáért és műfordí-
tásaiért megkapta a Budapest-
ért-díjat, idén pedig a Magyar 
Köztársaság Babérkoszorúja el-
ismeréssel jutalmazták „költői 
és bátor szellemű műfordítói 
munkásságáért". Színdarab-for-
dításait - köztük a Shakes-
peare-drámákat - több színház 
is játszotta. A kritikusok érté-
kelése szerint verseiben a „nyel-
vészi véna" rendkívül jól tetten 
érhető. Elegáns és finom megol-
dások, szikárság és tiszta gon-
dolatiság jellemzi költészetét. A 
kortárs magyar líra egyik legki-
válóbb képviselője. 

Nádasdy Ádám estjének házi-
gazdája, a Szegedről indult sike-
res író, Grecsó Krisztián az egye-
temi őszi kulturális fesztivál 
programsorozata keretében iz-
galmasnak ígérkező beszélgetés-
re, felolvasásra várja ma este a 
költészet kedvelőit. 

Pavlovits Dávid konceñje az SZTE-aulában 

Amerikába készül 
Pavlovits Dávid gitárművész 
amerikai koncertkörútja előtt a 
szegedi őszi kulturális fesztivál 
programsorozatában ad hangver-
senyt ma 19 órától az SZTE-au-
lában. 

Világszerte egyre többen isme-
rik a fiatal szegedi gitárművészt, 
Pavlovits Dávidot, aki november 
elejére meghívást kapott egy szó-
lóestre a világ egyik legrangosabb 
hangversenytermébe, a New 
York-i Carnegie Hallba. Az otta-
ni műsor felét saját szerzemé-
nyei adják majd, a másik részben 
pedig barokk és 20. századi mo-
dern darabokat játszik. Ameriká-

ban a gitáros szakma nemcsak 
előadóként, hanem zeneszerző-
ként is számon tartja már az 
SZTE Zeneművészeti Főiskolai 
Karának tanárát. A világhírű ze-
neműkiadó, a Ricordi mellett 
Kanadában, Québecben is van 
egy kiadója, amely tavaly három 
kottáját is megjelentette. Az im-
már hagyománnyá lett szegedi 
nemzetközi gitárfesztivál alapí-
tójával - aki nemrégiben máso-
dik díjat nyert a krétai nemzet-
közi gitárversenyen - több hang-
versenyből álló amerikai turnéja 
előtt ma este az SZTE-aulában 
találkozhat a közönség. 

Reggelivel és vacsorával várják a szegedi ferencesek a hajléktalanokat 

Egyre több a fiatal az utcán 

Az étkeztetésnek szigorú szabályai vannak Fotó: Gyenes Kálmán 

Az alsóvárosi ferences testvérek minden este meleg vacsorával 
várják Szeged hajléktalanjait - már évek óta. A négy-ötszáz náluk 
regisztrált fedél nélküliből hidegebb időben egy este akár kétszázat 
is ellátnak étellel, gyertyával. 

Október negyedikétől, Szent Fe-
renc ünnepétől esténként megte-
lik hajléktalanokkal az alsóváro-
si ferences rendház mögötti terü-
let. Vacsoráért állnak sorba, köz-
tük pedig - ha kell - kemény sza-
vakkal tesz rendet Bertalan test-
vér, a szegénykonyha vezetője. 

Kevés az adakozó 
- Az elején kell nagyon szigo-

rúnak lenni - mondja a ferences 
- , mert amikor karácsony táján 
száznál is többen jönnek, regge-
lente meg kétszázan, akkor már 
nem tudnánk fegyelmet tartani. 
- Több mint tíz éve indították a 
testvérek a hajléktalanétkeztetés 
misszióját, akkor még saját étel-
maradékukat vitték ki a templom 
elé. Ma már nemcsak vacsorára, 
hanem reggelire is szívesen látják 
a fedél nélkül élőket. - Ezt a kor-
szerű konyhát és étkezőt pályáza-
ti pénzből alakítottuk ki - mutat 
körbe a helyiségeken Bertalan 
testvér - , az ételeket pedig önkén-
tes segítők készítik el nagyrészt a 
hívek által adományozott alap-
anyagokból. Költségeink nagy ré-
szét a közüzemi díjak teszik ki. A 
Sole az egyetlen cég, amelytől fizi-

kai támogatást is kapunk, ők bő-
ven hoznak minden reggelihez 
joghurtot, vajat és egyéb tejter-
mékeket - nyitja ki a csordultig 
telt hűtőt a testvér. 

A ferenceseknél vasárnap és 
ünnepnapokon is van étkeztetés, 
ezenkívül hétfőn, szerdán és 
pénteken a nagycsaládosok is 
kapnak ételcsomagot: kiflit, tej-
termékeket, süteményt. - Szege-
den meleg vacsora csak nálunk 
van - mondja Bertalan testvér - , 
négy-ötszáz fő a regisztrált embe-
rünk, de szerencsére nem jön 
mindenki minden este, mert ak-
kor nem tudnánk őket ellátni. 
Szeretnénk együttműködni a 
többi szociális intézménnyel, 
hogy szponzorokat keressünk, 
mert az adakozási kedv megszű-
nőben van - beszél terveikről a 
ferences testvér. 

Előfordul, hogy 
megtépik egymást 

Amikor beköszönt a fagy, gyer-
tyával is ellátják az utcán éjsza-
kázókat. Száz embernek egy-egy 
száz forintos gyertya tízezer fo-
rintba kerül naponta, szükség 

A magyar kriminalisztika doyenje a bizalom elvesztéséről 

Nem csak a jéghegy csúcsát kutatják 
A rejtett bűnözés felderítése az 
egyik legfontosabb feladata a 
mai magyar kriminológiának -
vallja Szabó András akadémi-
kus, egykori alkotmányjogász, 
minisztériumi szaktanácsadó. 
A Magyar Kriminológiai Tár-
saság tiszteletbeli elnöke sze-
rint ha a társadalom bizalmat-
lan az igazságszolgáltatás kép-
viselői iránt, az táptalajt nyújt a 
bűnözésnek. 

Szeged a magyar kriminológia 
honfoglalásának első szálláskör-
zete - mondta Szabó András 
akadémikus. A Magyar Krimi-
nológiai Társaság tiszteletbeli 
elnöke nyitotta meg a társaság 
Szegeden tartott vándorgyűlését, 
az ott pontosan értett mondat 
pedig arra utal, hogy az 50-es 
évek elején a szegedi egyetem jo-
gi karának tanrendjébe került be 
Magyarországon először a krimi-
nológia. Szabó András tartotta a 
kurzusokat. Később minden jog-
hallgatónak meg kellett ismer-
nie e tudomány alapjait, igaz, a 
valódi problémákat még nem 
taglalták az akkori tankönyvek. 
A nagy anekdotázó hírében álló 
jogász egy szovjet kriminológus-
nőtől vett idézettel illusztrálta a 
szocializmus bűnmegelőzési 
ideológiáját. A hölgy ugyanis azt 

Szabó András: Nem bízunk a közszereplőkben Fotó: Gyenes Kálmán 

lenne a pénzre. Nyáron szünetet 
tart a szegénykonyha, május 
13-a után a fedél nélkül élőknek 
maguknak kell gondoskodniuk a 
napi betevőről. Bertalan testvér 
szerint ebben pedagógiai célzat is 
van, próbáljanak meg egy kicsit 
segíteni magukon. 

Az étkeztetésnek szigorú sza-
bályai vannak. A regisztrációnál 
kötelező bemutatni a tüdőszűrő 
papírt, a testvérek megkövetelik 
a rendet, a pontosságot. Aki nem 
ér ide hét és fél nyolc között, an-
nak le kell mondania a meleg va-
csoráról. - Ha nagy perpatvar 
van, akkor néhány termetesebb 
testvérrel kiürítünk mindent, és 
egy-két napra lezárjuk a konyhát 
- mondja Bertalan. - Néha el kell 
tiltanunk embereket egy-két hó-
napra, van, akit végleg. Ittasan 
nem jöhetnek be, egymástól 
nem lophatnak... Voltak már ke-
mény eseteink: például amikor 
megmérgezték egymást, és a 
helyszínen kellett kimosni az 
egyikük gyomrát. Előfordulnak 
verekedések is, érdekes módon 
inkább a nők között.. Van, hogy 
szét se tudjuk őket szedni, és jól 
megtépik egymást - mesél a vi-
szontagságokról a ferences. 

A szegénykonyha ajtaja előtt 
sorban álló hajléktalanok a kíván-
csiskodókkal is sokszor gorom-
bák, de kifelé jövet egyikük sem 

A HVB Group tagja 

mulasztja el udvariasan megkö-
szönni a testvéreknek a vacsorát. 
Néha apró ajándékokat is hoz-
nak. Erzsike saját maga által ter-
mesztett gyógynövénnyel kedves-
kedik a ferenceseknek: - Ültessék 
el, és aki ezt megeszi, a bőre nem 
lesz ekcémás! - mondja, és még 
áradna belőle a szó, de a testvérek 
egyelőre csak enni adnak a hajlék-
talanoknak, a lelkükkel nem ma-
rad idejük foglalkozni. Bertalan 
testvér szerint ezen változtatni 
kell, mert a lelki támaszt sokan 
jobban igénylik, mint a vacsorát. 

Lelki támaszra 
is szükségük van 

- Negatív dolog, hogy azok a le-
csúszott emberek, akik idejár-
nak, nem látják a kiutat - mond-
ja Bertalan testvér. - Egyre több 
köztük a fiatal, akik egy utcán 
töltött tél után már nem nagyon 
tudják fölvenni a munkát . El-
szoknak tőle, megszokják, hogy 
itt kapnak reggelit és vacsorát, az 
Acél utcában ebédet. Amikor be-
lekezdtünk, nem gondoltam, 
hogy ilyen nehéz lesz a konyhát 
működtetni - vallja be Bertalan 
testvér - , de nem vagyunk elke-
seredve, mert azt tapasztaljuk, 
hogy nem mi cselekszünk: Isten 
cselekszik rajtunk keresztül. 

FAZEKAS GÁBOR 

vallotta: „A Szovjetunióban 
nincs fiatalkorú bűnözés, de az 
is csökken." 

Ma már nem lehet ilyen egy-
szerűen a szőnyeg alá söpörni a 
problémákat. Vannak például 

olyan elemzők, akik szerint a no-
mád és a letelepedő típusú em-
bercsoportok egymás mellett élé-
séből alakul ki a bűnözés. Szabó 
András szerint erről társadalmi 
vitát kell folytatni, hiszen az el-

méletet a mindennapok gyakor-
latában kell tesztelni. 

A mai magyar társadalom jelen-
sége, hogy az emberek egyre kevés-
bé bíznak a közszereplőkben, a hi-
vatalok, fegyveres testületek, illet-
ve az igazságszolgáltatás képvise-
lőinek erkölcsi tisztaságában. Ez 
nagy lélektani előnyt biztosít a bű-
nözés számára, hiszen, ha a bűn a 
társadalom legfelsőbb szintjeit is 
beveszi, egyre kevesebb intéz-
ménynek lesz kellő erkölcsi alapja 
üldözni és elítélni a bűnözőket. 

A magyar kriminalisztika 
amerikai és német mintát követ-
ve igyekszik reális képet kialakí-
tani az úgynevezett rejtett bűnö-
zés méreteiről. Az ismertté vált 
bűncselekmények ugyanis csak a 
jéghegy csúcsát mutatják - állítja 
az akadémikus. Olyan közvéle-
mény-kutatásba kezdtek ezért a 
magyar kriminológusok, amely-
ben az emberektől arra kérnek 
választ, mi a véleményük kör-
nyezetük biztonságáról, ismer-
nek-e olyan bűncselekményeket, 
melyeket soha nem vizsgált a 
rendőrség. A vizsgálat még fo-
lyik, de mihelyst meglesz a vég-
eredmény, összevetik azt az is-
mertté vált bűnesetekkel, így 
kaphatunk reális képet a bűnö-
zés magyarországi helyzetéről. 

SZ. GY. 
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