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Két év után, avagy szerkesztőváltás 

Kedves"Olvasó! A fiatalítási hullám kis közösségünket is 

megosapta, elérkezett az idő, amikor át kell adnom a sta

fétát az.utódomnak. Ettől a számtól kezdve Kemény Attila 

irányításával jelenik meg a Tótumfaktum. Az eImáit két ' ' 

évben nemosak újságírással foglalkozott a szerkesztőségünk, 

hanem mi rendeztük az immár hagyományossá vált Tivornyákat 

és a Főiskolai lapokat is, Remélem nem .dolgoztunk hiába, 

bár lehet, hogy. éhben nem mindig egyezett a véleményünk. 

• ... Bizom benne, hogy az Attila által összefogott áj. gár

da sikerrel viszi majd tovább a* Tőtumfaktum. jó hagyomá

nyait, erősiti erényeit, lefaragja a'hibáit. Ehhez mi, 

harmadévesek sok sikert kívánunk,nekik, titeket pedig arra 

kérünk, hogy továbbra is támogassatok a szerkesztőség mun-

Magyar Dóra 
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Eogy vagy Malvin? 

Bánik Edit Emíliát - alias Ludmillát - bizonyára valameny-
nyien ismeritek, és azt is tudjátok róla, hogy sok egyéb 
tisztsége mellett ő a Malvin-klub vezetője. Arról talán 
már kevesebbet hallottatok, mennyi munka van e mögött a 
,rhirnév!' mögött. Az alább közölt beszélgetésünk során er-
ről a munkáról, a nehézségekről és eredményekről faggattam* 

— Hogyan született meg benned az ötlet? hogy fellendíted 
a klubmozgalmat a főiskolán? 

3j. iTulajdonképpen nem is volt mit fellendíteni, a nullá
ról indultunk* A klubhelyiség eddig is adva volt, de 
teljesen kihasználatlanul, Tavaly a III, bések próbál
koztak egy egyhónapos rendezvénysorozattal, amelyet mi 
/a II* b/ tavasszal "megismételtünk". Ezek azonban osak 
rövid időre hoztak szint a főiskola életébe, 

— Ez igaz, de nagyon jól sikerültek, nagy volt az érdek
lődés a programok iránt, A két osoport mindenképpen 
elismerést érdemel az ötletes kezdeményezésért. De be
széljünk a klubról, 

L, iA nyáron EEO-táborban voltam * ahol elmondták, hogy S203*-
galmazni kellene az öntevékeny körök megalakulását, a-
melybün teljesen Önállóan dolgozhatnak a tagok és a ve
zetőség,, a KISZ felügyelete alatt, de kizárva minden 
függőségi viszonyt, 

— Ezek szerint ti is öntevékeny körkánt működtök? 

I,ilgen, hiszem osak pénzügyi elszámolással tartozunk a 
KISZ Bizottságnak, 
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— Msgszületett tehát a gondolat; "beindul ás rendszeres 

programokkal jelentkezik a klub. Mi volt a következő 
lépés? 

L, jMár a;nyári, káptalanfüredi KXSZ-vezetőképző táborban 
megbíztak a klub vezetésére!,, Év elején azonnal munká
hoz láttam, magkerestem azokat:a hallgatókat, akikről 
ágy gondoltam, hogy számithatok a segítségükre, "belő
lük verbuválódott a vezetőség. 

— Kik a vezetőségi tagok? v •. 

L*.:Györki Mariann, /I.0/ a gazdasági felelős, Kormos Lász
ló /i/G/, a diákszinpád v'ezetője, Antal Eereno /I.O/, 
Joó Enikő /II.A/, Járomi Zsolt /I,D/, Hagy.Gábor 
/III.Í)/ /filmvetítés/, Lengyel Levente' /I,í)/ /diszkó/, 
ZavaTkó Gabriella /I.B/, A patronáló tanáraink pedig 
Harmat Mária, Szabó Tamás, Wirth István, Wirth Lajos, 

— Hem találod magasnak a létszámot? Hiszen a^vezetőség 
egyetlen szervezetben sem nagy lát számi, ,..;• 

L,;Szarintem nem sok, mert ezek-azok a hallgatók, akikre 
bármikor számithatok, Az sem hagyható figyelmen kivül, 
hogy a vezetőségben betöltött tisztség Ösztönöz a mun
ka ''hétköznapibb" részének, az időnkénti takarításnak, 
teramrenctezásnek a vállalására is. Egyébként a hallga-

.-.tók köréből nagyon nehéz 'l&ime a'• néha szükséges létszá
mot összetoborozni, 

— Mik voltak a legfontosabb év eleji teendőitek? 

L,:Legelőször a klubhelyiséget kellett átalakítanunk, 
. . hogy otthonosabb, barátságosabb legyen, Függönyt- vá~ 
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sároltunk, amellyel megoldhattuk a tárelválasztást, a 
falakat is megpróbáltuk színesebbé tenni, A munkála
tok nem fejeződtek be, az átalakítás folyamatban van. 

— A klub beindulását nagy lelkesedéssel fogadták mind a 
főiskolások, mind a városi fiatalok, tükrözi ezt az 
eladott tagsági igazolványok száma is? 

L,sNem, mert 40 - 50 fő rendelkezik mindössze tagsági i-
gazolvánnyal, A programokon résztvevők száma azonban 
ennél jóval több, mert belépőjegyeket is árulunk a 
rendé"vényeinkre, 

— A tagsági igazolványt havonként kell érvényesíttetni. 
Szerintem jobb lenne, ha az igazolvány fél évre szól
na, 

L»;Erre mi is gondoltunk, és a jövőben 100 Ft-ért lehet 
majd egy félévre érvényes igazolványt váltani. 

— Ha lehet, beszéljünk most az anyagi létetekről! 

L,;Eleinta kolosönökből "éltünk", később a tagsági iga
zolványok ás a belépők árából fedeztük a kiadásainkat, 

— Javult a helyzet azóta? 

L,:Pénzünk még ma sincs, da - úgy tűnik - a második fél
évben magoldódnak az anyagi gondjaink. Az EPI 10,000 
Ft-tal járul hozzá a klub költségvetéséhez, az orszá
gos közművelődési alapból 30,000-Ft-ot kapunk, a 
főiskola állami vezetése pedig kétezer forint támo
gatást nyújt. 
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—" ü"gy értesültem,, hogy a hallgatói közművelődési alaphói 
hatezer-hatszáz Pt-ot kaptok^ Ezt a pánzt mire költi-
iek? 

L# s Nagyon" 00 k hasznosf a gondolkodást, fejlesztő ás szó
rakoztató játékot szeretnénk-venni í( emellett a második 
félévtől újságokat is fogunk rendelni*. . • . 

~r- Arra .nem IQS'Z lehetőség;, hogy zenét is hallgathassunk 
"üres" perceinkben? • " - •'','. 

L, iMár erre is. gondoltunk., és "romolj lik/ hogy hamarosan 
. megoldódnak ez iránya, gondjaink-is* • , -•• -...' "' ;, 
--'Az igényié síinket már "benyújtottuk a gazdasági igazga
tónkhoz,' Hihos szükségünk okvetlenül- új felszerelésre,.. 
hiszen-affőiskolán több magnó -és lemezjátszó. •yan::.é;,s bi
zonyára ninos mindegyikre' szükség*, '..Nekünk-,ezek közül" .. 
is megfelelne egy-egy,''. '• • ."•' "• •-..-. .-.'•' .';',.'.: 

— .•árKISZ~hizoitsággál. ás a kollégiumi bizottsággal, való'"-
együttműködésre jobban kellene, ügy élne tek s r.ie-í°t-!-sö.k~-.. 
s z ó r t a p a s z t a l j u k ? hogy a programjaitokat. • egymásra., 
szervezitek, •.:.:. './'• ..." 

L, z Ebben igazad van,"" de nem-osak nekünk kellene erre fi-
gyeInunk, A programtervezetek egyeztetése ebben.a ..fél
évben nem történt meg, de a jövőben szeretnénk, megva
lósítani,, hogy közösen., egymás rendezvényeire figyelve 
tervezzük meg a félévi "műsorkínálatot"„ 

~~ Mennyire tudtok a hallgatói igényeknek megfelelő 
programokat szervezni? 
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ti. i Amikor összeállítjuk a rendezvény tervünket, a vezető
sági tagok igyekeznek minél több hallgatói kívánságot 
összegyűjteni, ás megpróbáljuk azokat teljesíteni* 

— Terveitek a jövőben? 

L. ;A legfontosabb feladatunk pillanatnyilag egy működési 
szabályzat összeállítása, amelyben meghatározzuk oél-
j ainkat , feladatainkat * 

— Milyen programjaitok lesznek ebben a félévben? 

1, tTerveink között szerepel egészségügyi .témájú, filmek 
vetítése Diszkó-doktor óimrael /ezt a sorozatot a kol
légiumi bizottsággal közösen rendezzük/, farsangi és 
Zsuzsanna-napi bál, TIT-előadássorozat "Értelmiségivé 
válás - értelmiságivá nevelés1' címmel, stúdiós vetél
kedő április 1-én, Béke-nap május 9~éns divatbemutató 
saját kötésű pulóverekből. Megemlékezünk a PIlT-ről is, 
a diákszinpad pedig továbbra is folytatja a bemutatóit? 
szóval elég sz irj.es a paletta* 

— Köszönöm a beszélgetést, sok-sok energiát és lelkese
dést .kívánok a további munkátokhoz, na ás természetesen 
sok sikert. 

M*M. 

http://irj.es
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A városi könyvtár - közelről 

Bizonyára sokan megfordultatok már a városi könyvtárban 
azzal a oállal, hogy könyvet kölcsönözzetek. Talán nem 
haszontalan felhívni a látogatók figyelmét arra, hogy a 
könyvtár emellett számos egyéb szolgáltatást is nyújt, és 
különlegesnek számító kéréseknek is szívesen eleget tesz* 

1, Minden héten osütör'tökön 15 órától koncertek, műsorok 
videofilmééit lehet megnézni /színesben/, de előzetes 
megbeszélés alapján a videokászülék "bármely időpontban 
igénybe vehető. 

2. A gyűjteményekben többszáz tekercs diafilmet, kerete
zett dia-sorozatot, eredeti grafikát, reprodukciót, 
képeslapot őriznek, amelyek kölcsönözhetők. 

3# Évente több Író - olvasó találkozót szervez a könyvtár 
_ irók, költők és szakírók részvételével. Ezeknek a ta
lálkozóknak a látogatása ingyenes, 

4. A zenei részlegben öt lemezjátszó* nyolc magnetofon, 
valamint erősítők, hangfalak állnak a zenét hallgatni 
vágyók, vagy a nyelvleckét hallgatók rendelkezésére,, 
A hanglemezek ás műsoros kazetták kölcsönözhetők, és 
lehetőség van az átjátszásra* másolásra is. 
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5. A könyvtári tagság egyben azt is jelenti, hogy könyv-* 
tárközi kölosönzás revén az ország összes könyvtárának 
állománya igénybe vehető. Ez a szolgáltatás nagyon sok 
utánajárástői kiméli meg az olvasókat. 

6. A sikerkönyveknek nagy az olvasótábora, ezért a könyv
tár kérésre előjegyez, és a várt kötet beérkezéséről 
értesíti az olvasót. 

7. Olyan - más könyvtárak állományában levő - könyvekről, 
vagy folyóiratokról, amelyek nem kölcsönözhetők /pl, 
régi kiadványok/ a könyvtár segítségével fénymásolatok 
szerezhetők be. /Esetleg még külföldről is«/ 

Ügy gondolom a felsoroltakból kitűnik, hogy milyen sokol 
dalúan használható a városi könyvtár - amely továbbra is 
szeretettel vár minden olvasót; 

Vass Imre 
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Köd-konda támadt ránk .». 

/BvZ,~naka tisztelettel/ 

Lusta, néma csend, Valaki mindig sikolt. Követeli a muzsi
kát. Élni szeretne, "bizonyítani a létezés értelmet. Sikolt* 
Már megint sikolt, Őrült munohi sikoltás. 
Lassú kataklizma, . . 
Követelt Ő is, Ő még, tudott élni, - Az édesanyák még szeb
ben, 
"Más fajtából voltak ők, mint amit ideadtak nekünk. Azok 
tudtak élni. Meg akkor lehetett is élni. És jól tudtak 
élni. De ezek itt nem tudnak, ::l\Fem is tudják*, mi a szép és 
jó siet, Nem tudják mi a jó falat, a jóizü pihenés," 

Én most élek. Most és itt, Mág hallani a muzsikát, a 
mesét, Da ,,, de megint ez a sikoltás.. 
"Nem szeretem ezt a mai világot. Azt mondják* átmeneti 
idők. Csakhogy én nem kívántam átmeneti időt; Arra sem 
emlékszem* hogy az egész életet valaha kiköveteltem volna*" 

Olv^Bsuk költeményeit, keresünk valakit, aki bizo
nyltja a létezés értelmét. 

Evolúció, Fejlődünk, boldogok vagyunk. Élünk. 
Ösztöneinknek engedünk; agyunk és testünk kielégítve. 
Béke megkötve, szabadság megkerülve-. 
Vágtatunk a vaksötét folyosón, kapukat remélünk. /Tudjuk 
jól, hogy ezek a kapuk már sohasem csikordulnak meg ..... 
Vagy csak nagy néha./ .... 
Az Ő lábnyomát is megtaláltuk. Repülünk a megnyugvásba, 
a valódin táli igaz megismerésébe. 
"Hiszem, hogy a dolgok ás maga az ember is.megváltoztathatók 
De mi lesz majd, ha egyszer '-''senki sem marad, aki némán is 
reánkvali?! De addig is élünk. Virulunk. Ki-ki a maga mód
ján. A piaoere, 
/Az idézetek Huszárik Zoltántól származnak/ 

- ts -
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Á holnapi holnapután 

Egy ember egy Tarosban 
egy Tárosban egy padon 
egy ág alatt" 'egy napon 
szellemi önkinzást Tegez egy órával 

Kósza,-szál ha arra téved,-- - • - -....:. 
; rettenve' megfordul, nem mer szemébe nézni,, 
Mindenütt osák poros, dolgavágezetlen óra 
a falon: 
osak lenne már egy KIÁLTÁSI 

A második fékevesztett napon megkötik 
az első fékekevesztett napot, 
ásatöbbi, ásatöbbi - ezt kell csinálniJ 
Apró tüszúrás,ok, nyomás a fejen, 

olvasat lan könyvek, 
megvalósitatlan;.tervek, - egyedül, 
az -0Q.e:án .közepén az ember 
ugyanerre ébred; 
- hogy fél .a holnaptól. 
Holnap fél a holnaputántól. 

MB.L 
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Zalatnay nem apáoa 

A könyv 1985-ben galerit meg /kellő beharangozás után/, 
a szerző- magánkiadásában. Mem rejtőzik emögott valamiféle 
számítás, önreklám, a gyarló emberek állandó "alantas" 
'kiváncWlóágának furcsa módon való kielégítése? 
Értelmezhető igy is,'úgy is, sőt elfogadható a szerző ma-
lgyarázata is: "Irodalmi müvet nem akartam írni..-.., .őszinte 
akartam lenni,"'Kihez? Mihez? Azt hiszem .elsősorban>.qnma-
gához, ámbár félő, hogy az efféle őszinteség mögött.egy 
hamisan beállított énképpel kerülünk szembe, Önámitás? 
Menekülés az. átlányegitett múltba? Egy utolsó tehetetlen 
.fricskát-.-adni mindazoknak, akik elfelejtették, átléptek 
rajta,, ugródeszkának használták egykori hírnevét, -Minden
esetre .annyit elér a könyv írója, hogy alrfcivizáljá,:'véle
ményformálásra készteti az olvasót. Ettől a véleménytől 
vagy nem fél Zalatnay, vagy nem is akar róla tudomást ven
ni* 

A könyv szerkesztése /ha Van ilyen/ széteső, hatal^ 
más káoszban tűnnek fel nevek, zenekarok, emberek /magde
hogynem iskolás szintű, semmitmondóf- mégis sokat eláruló 
megfogalmazás! módban/,. Ami mégis: összefogja az irást,';áz 
az, ho.gy a szerző ilyen vagy olyan módon mindig jelen van, 
magában hordoz minden eseményt, Minden felmerülő problémá
ba beleveti ti saját magát, -és ezen az ördögi körön nem'1"" 
tud túllépni, forog egyhelyben. •-,. i-;. .; :•'•'- i"'•••'• 
Egy-egy.megragadott emlékképtől csak ágy tud- megszabadul
ni, .hogy felvillant mellette egy másikat, az előzőhöz a-
lig kapcsolódót - viszont egyes gondolatok majdnem szó . 
szerint ismételve szinte visszaköszönnek az'egymást köve
tő fejezetekben. Vajon a parttalanul toluló emlékek .. 
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teszik ezt az összevisszaságot, vagy egyszerűen stilusta-
lanság? IJehéz megitélni* '': 

A könyvben felvázolt nőideál megfelelhet a XX, század 
végén is /még mindig nagy tábora van a konzervativizmus
nak/, de a,fogalnazásban megnyilvánuló szabadszájáság né
ha bizosoy. próbára teszi a nem maradi gondolkodású ember 
szépérzékét is. A--szókimondásnak ez a formája szinte so
dorja az olvasót a -szélsőséges konzekvenciák felé,'- 1-íem 
•tudom, mit akart vele elérni az énekesnő /tulajdonképpen 
• igy vagyok.az egész könyvvéls bár jóoskáiiföllelhetők ben-

** - . 
ne öhigazolásszerü magyarázatok/,,, 

'A zenei élményanyag a múltba vetitődik vissza,, jele
ne nincs,. Az irás o'sak egyfajta pótcselekvésnek irünlk a 
z.ene.helyett, így' a "szövegben nagyon kevés szó- esik a"mu
zsikáról /bár' áthat ja az" egészet/ ,'•• Zalatnayt most - inkább 
egyéni, érzelmi'problémái foglalkoztatjákc''Az pedig-már 
igazán válság, ha egy énekesnőnél elsikkad a zene, 

1967-es angliai történetek álmokról, álomgyárakról, 
"ideálokról? Jirni Hendr±r# Janis. Joplin, Bee Gees, Tobacco 
Road - közelebbi kapcsolatai - eltékozolt lehetőségek. 
Görcsös kapaszkodás'abba., ami még megmaradta Felbukkannak 
sorra a1 lelki válság előidézői ~ ismert magyar zenészek, 
nagy nevek, \ 

Érdekes megoldás, .a könyvben elismert .-emberek megszó-. 
laltatása, finom eleganciával - általuk interpretált ön
igazolás* Bennem a pozitivk. kritikák, minden ellenvélemény' 
nélkül, éppen ellenkező hatást; keltettek,. Megingott volna 
az az oszlop? amit eddig-.olyan óvatosan építgetett? 
Az. évek száma köteles,, ez még nem egy befejezett könyv, :_•. 
Az élet tovább fogja ±rni9 lehetséges /bár én nem hiszem/, 
hagy.-nyomtatásban is; meg- ;f;pg jelennie: -Jánoső -Miklós sze- . 
rint:. ̂Izgalmas,, ..egyéni-hangvételű énelcesnő, már-egy mí
tosz a magyar popzenében*" Ösak egy mitosz? Meglátjuk! 

/Zalatnay Saroltái; Horn vagyok án apáca, 1935« A szer
ző magánkiadása/ 

- MBL -
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.. Heavy metálí Heavy metál? 

Led Zeppelin* Uriah Heep, Black Sabbath, Deep Purple 
'- e nagy együttes neve, azt hiszem, ma már fogalom a ke
mény fémzenát szerető emberek köreben. Á hetvenes évek kö
zepén szakemberek és n&m szakemberek egyaránt ezt a négy 
zenekart tartottak a heavy metál legjobbjainak, 

Ugy gondolom4 hogy kiemelkedő zenei tudásukat nem le-
hót vitatni, azon viszont el lehet gondolkodni, hogy meny
nyire sorolhatok be egyetlen stílusirányzatba, és mennyi
ben tekinthetők "osak" heavy metál zenekaroknak. Én is ezt 
próbálom megtenni a négyük közül számomra legkedvesebb ze
nekar, a Deep Purple pályáját végigkísérve. Az együttes 
1968-ban alakult meg a következő felállásban; Jan Lord 
/billentyűs hangszerek/, Ritohie Blackmore /szólógitár/, 
Jan Páioe /dobok/, Rod Evans /ének/ és lioky Simper /basz-
szusgitár/. Ez az öt zenász osupán 1969-ig játszott együtt, 
ezalatt három nagylemezt adtak ki. Mindhárom magán viseli 
a hatvanas évek hangulatát, A kezdő együtteseknél akkori
ban szokásos módon, saját szerzeményeik mellett ők is több 
akkori világsikert játszottak lemezre /Donovan; Lalena, 
Beatles: Help!, Joe South: Hushí/ Mindezek mellett azonban 
már ekkor megjelent a billentyűs hangszerek és a szólógitár 
párhuzamos, illetve egymásnak felelgető játéka, ami a Deep 
Purple egyik jellegzetessége. 

Figyelmesen végighallgatva azonban a három lemezt, 
megállapíthatjuk, hogy a tagadhatatlanul jellemző fémes 
hangzás melleit a döntő tényező a hangszerek olyan újfajta 
megszólaltatása amely inkább a progresszív rock, mint a 
heavy metál sajátja, 1969-ben Evanst és Simpert Jan G-illan 
/ének/ ás Roger Glover /basszusgitár/ váltja fel, ezzel 
kialakult a klasszikus Deep Purple felállást jellemző ötös
fogat. Ők játszottak a legtovább együtt ás ők alkották meg 
azokat a dalokat, amelyeket a legtöbben ismernek. 
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Ennek az általakon, második szakasznak nevezet t korszaknak -
való'ban a nnehéz íémzane" a jellemző;]a,, de nem kizárólagos 
jegye* Kát 'nagyiénezt emelhetünk ki ezekből az időkből,, a-
melyekre a...heaT.y metál je lzőn kiviil. más p o z i t í v ismérvet 
i s vanatkoztaiha,tuxik, kz egyik Jan lord és lan Gil lan a l 
kotása, a "űoiioerio l o r .Group and Orchesiran oimii produk
ció , amelyen, e lőször j á t s z i k együtt szimfonikus zenekar 
rock egyliti8.ssal*-• 1969. szeptember 24-én vo l t a bemutató 
ás a-következő évben j e l en t meg a lemez* Nagyon sokan, ss 
nem; y á l e t l e n ü l j :-Qst -a nagylemezt t a r t j á k a legkiemelkedőbb 
Deep Purple _-alkotásnak. Ha ezt a korongot, .valaki meghall
gatja^ áJSr..azt:monidjai, hogy jó heavy .metál zene?. akkor.még 
messze, •van az- .igazságtól,, mert- a valóban fémesen kemény, 
feszes-.-rooksana.i he te tek olyan zö-kkenőmontesen simulnak, a 
szipif onikusi rés-zeMiazy.-. hogy maguk i s ..sz,inte. nagyzenekari, 
h£Ktást, k e l t é n e k b ő l lem-e z. zenei leg .^tökéletes egyság,..;. „., 
.uü' ..;3z aa.>úttGrő-jji?lentőságii,f«u vágüi is n.em a heayy-. me ta l t , 
han^aa.az áru szljnfqni.kus progresszív.,rqe.k zínéi^alöpp.^jta ^ 
maga, ^ másik,-.nagylemez, amelyet i t t meg ke l l^^ml i ten i^a .. 
P.ire.bal'1 /'PLizlabda/ c:imii„. A.^röyid :oimadő dalon kiviil .me-. * 
g in t ^-sak,. nem egyértelmrll a .heavy. xi6^at./!oimke;i_0 -A. .hangzás. _ 
veszi t^egy p i c i t a.feszesságebpl. , és a horigszarek,. j á t éka - . 
nak-. különös vi lágába, pillanthatunk^, ha l lga tha tunk he l e , 
Ezenkivli-1 : egy.-.gyönyörű oouirfcry ba l l ada i s e lő lép a fámze-? 
n e i környezetből . A Deep Purple további lemezéig mintán 
"Deep-luírgrle- in . Rock" vagy. a-;BMaohine -headí? oimüek, .&zon~ 
ban;ríiinden.ké.tr.g|,g.et kizáróan, -a heavy matal kiemelkedő , a l 
kot Ésali ;. ,-. •••.. ' , .:. _ _ ; , ?... ... 

'- Az együt tes ála :táhek-íaáoodit szakasza 19T3-bán.:"Jan 
Gil lan és 'Roger Giovar távozásáva-i' zárult*-' Helyükre Dávid-' 
Goverdale /ének/ és"'Glenn Eúghes / bas szusg i t á r / - é rkeze t t $ •• 
de mindaztj arai ezután j ö t t - a zenekar éleiében,, t á l á n jobb 
lenne e l f e l e j t e n i * * ••'• •••'•••'•'•• '.— ;,: : 
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Egy-két erőtlennek tüno dalon kívül,.amelyek megpróbálták 
a régi heavy metál hagyományokat feleleveniteni,; "áporo-
'dott egyhelyben topogás" jellemezte a zenekart, és 1975-ben 
az alapitó Ritohie Blaokmore Is elhagyta a "süllyedő ha
jót". Hiába jött helyére Tomi Bolin, a banda, pe-roei-már 
meg voltak számláivaj és az együttes 1976-ban feloszlott. 

Kemény. Attila 

+ + + 

* 
Mint a szarvas a folyóvizekre 

- Hazánk lakosságának 46,6 százaléka vallotta magát 
• -.- vallásosnak 1972-ben. ' '" 

- A hivatalosan is elismert, űn. bevett egyházak híve
inek száma osokkén;, ezzel szemben a törpe,.egyházak
hoz, ás a különböző felekezetekhez tartozók--száma nö-
irekszik. .. .., o/fe -

' - Az áj hivők többsége a,,fiatalok, jelentős ̂ rás-z.bfh az 
értelmiségiek közül kerül ki,. .... ... •...:.;.;.,;{ 

A fenti - gondolom sokak számára meglepő - megállapítások 
Bálint, B-. András szAQio-gráfial kötetéből valók.1"'Az okokat 
illetően bizonyára igaza'-van Ancsel Évának,-aki-a könyv 
bevezetőjében igy fogalmaz; " a vallási szükséglet felerő
södésének oka mindenekelőtt az egyéni |át igazolásának fel
fokozott nehézsége, az individuum feleslegessé válása.,," 
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Az .a korosztály vagyunk, amelynél még nem dőlt el 
egyértelműen a világnézeti hovatartozás, és sokan közülünk 
az alapkérdésre adható válaszok;egyikét sem érzik igazán 
magukénak, hiányzik a "bármelyik féllel való azonosulás. A 
marxista filozófiára vonatkozó tudásunk kevés, hiányosan 
megalapozott, arról pedig, hogy ki képviseli /vagy mi kép
viseli/ a másik oldalt, szinte semmit sem tudunk. A vallá
sokról, vallásosságról nagyon halvány, jellegtelen elkép
zeléseink vannak, mint ahogy legtöbbünknek arra sincsenek 
érvei, hogy valóban ninos~e létjogosultsága a vallásnak, 
vagy ez osak "bizonyitatlan hipotézis? 
Ha a hitről esik szó, fölmerül a kérdés, hogy miképpen és 
fSleg miért válik valaki vallásosra? Az individuum feles
legessé válása miatt - ahogy Anosel Éva irja - vagy más o-
kok következtében. Milyenek,a."másik, oldalon állók" indí
tékai, hogyan viszonyulnak a vallásukhoz? Bálint B. András 
kérdez, kutatja a választ. 
De nemosak ezekre a kérdésekre keresi a választ a szerző, 
hanem foglalkozik azzal is, hogy mit jelent nálunk'a val
lásszabadság, ás ami különösen érdekes lehet számunkra, 
az interjú-alanyok arról is beszélnek, "hogy miképpen e~ 
gyeztettíető össze az istenhit a tanitói pályával. 
Xi. Ahhozt hogy valaki világnézetét- tekintve meggyőződé
ses legyian, szükség van a választás lehetőségére., és ehhez 
- ahogy a kötet utószavában Horváth Pál filozófus irja -
mindenképpen.meg-ke 11;.ismerni a másik; fél ,v;é-l.en|ányét̂  ide
áljait. Ebben az ismeretszerzésben érdekes ás-, em-ejllett 
hasznos olvasmány lehet ez a kötet, amit ajánlok a figyel
metekbe*, {•••••-. • •••.••;•:•• 

a r . l.f ^fc' 
/Bálint B. Andráss Miit a szarvas a folyóvizekre. 
J.A.K, füzetek, 16, kötet,/ . 
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