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Morzsi nem kutya, hanem elvtársi krokodil

Castro adta, Kádár kapta
Ha egy filmrõl lenne szó,
akkor bátran mondhatnánk, a fõszereplõk közül
csak Fidel Castro, a kubai
forradalom vezére él. Az
általa Magyarországra küldött két krokodil már csak a
bõrével idézi meg a múltat.
A megajándékozott Kádár
János sincsen már közöttünk. Egyedül Morzsi, a
leszármazott mondhatja el,
komoly karibi kapcsolatokkal rendelkezik.

Mesés és egzotikus história az,
aminek a szálai Pécsre vezetnek.
Egyszer volt, hol nem volt, élt
egy kubai „demokrata”, aki valami nagyon szépet, egyedit szeretett volna ajándékozni magyar
kollégájának, Kádár Jánosnak,
az MSZMP fõtitkárának. Gondolt
egyet, és két rombuszkrokodilt
küldött Budapestre. Egy olyan
állatpárt, amelyek a távoli
Mangrove-mocsarakban élik
vidám életüket.
A központi irányítás és tervgazdálkodás vívmányaként valaki
úgy döntött, a legjobb az lesz,
ha a Pécsi Állatkert fogadja be a
magas rangú politikus küldeményét. Nevet is kellett adni a jövevényeknek, ezért a Rózsi és Józsi
nem túl fantáziadús megszólítást
akasztották rájuk. Lehetett volna
valami latinosabb változat is, de a
névadó szülõknek, netán örökbefogadóknak mégis ez jutott eszükbe. Azonban mára már mindketten az örök vadászmezõkre költöztek, legfeljebb kicserzett bõrük

Morzsi már Pécsett bújt ki a tojásból, de szülei Kubából érkeztek Fidel Castro ajándékaként
emlékeztet mindenkit az egykor
virágzó magyar–kubai kapcsolatokra. Egy túlélõje, pontosabban
leszármazottja mégis akad a históriának. A közös utód bizonyos
Morzsi, akit neve miatt elsõ hallásra a földi halandók holmi kutyának vélnek.
A jószág jelenleg a kilencedik életévét tapossa, kettõ méter
hosszúságú az orrától a farkáig.
A súlya mintegy 30 kilogramm,
látszólag jól érzi magát, de simogatása senkinek sem ajánlott, mert
nehezen barátkozó típus. Állatkerti
körökben a rombuszkrokodil
egyébként környékünkön rendkívüli ritkaságnak számít.
– Meggyõzõdésem, hogy

megismeri azt a személyt, aki
rendszeresen enni szokott
adni neki – állította Szirtes
Bálint biológus, a szakterület
kiváló ismerõje, aki a Pécsi
Tudományegyetemen végezte
tanulmányait. – Ennek ellenére senkinek sem ajánlanám
a közelebbi találkozást, még
ezzel a kisebb egyeddel sem.
Ha mégis meg kell vizsgálni,
netán átköltöztetni Morzsit, a
biológus szerint arra is van biztonságos módszer.
– Van egy hurok, amit
benyújtunk neki a felségterületére. Arra ráharap, mire a drót
megfeszül. Ekkor egy rongydarabot dobunk a fejére, hogy ne

lásson. Valaki a hátára ugrik,
mások a hátsó lábait fogják
le. A fejét lenyomva jöhet a
szigetelõszalag, amivel betekerjük a pofáját. Mert házi kedvencnek nem nevezném, bár
szép, érdekes állat.
A hüllõktõl sokan félnek,
mások undorodnak. Ráadásul
akad közöttük tényleg veszélyes egyed is.
– A veszélyek ellenére egyre
több magánszemély tart otthon
hüllõt. Nõ a népszerûségük,
aminek a pontos magyarázatát nem ismerem. Létezik egy
embertípus, amelyik legyõzte
az elõítéleteit, aztán megbarátkozott velük. 
P. P.

Fasizmus nincs,

de az ellenállók már készen állnak
Jelentõsen öregedõ szervezet a
Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége (MEASZ). Még akkor
is, ha már hosszú ideje nyitott mindenki számára, aki nem ért egyet
a fasizmus eszméivel. Ennek ellenére a baranyai szervezet, amit dr.
Bödõ László elnök vezet, kevés fiatalt tudhat a soraiban. A mintegy
százötven fõbõl az egyharmad
már elmúlott nyolcvan is.
– A szövetségben 2002-ben
választás volt – idézte fel a történteket, a baloldaliságát fél évszázadnál sokkal régebben vállaló Bödõ
László. – De senki sem tolongott
a posztért, végül azt vettem észre,
hogy vezetõ lettem.
– Akadt bármilyen támadás,
ami a tagokat, vezetõket érte
volna?
– Igen. Amikor a felszabadulásunk 60. évfordulóját ünnepeltük, akkor huszonnégy sajtóorgánumot hívtunk meg, a
megemlékezésünkre. Ebbõl egy
jött el, egy pedig telefonon keresett meg minket.
– Talán a „felszabadulás”

szó használata tartotta távol az
érdeklõdõket!
– Tisztázzuk, hogy a balosoknak, szegényeknek, üldözöttöknek mindaz, ami 1945 tavaszán
történt, a szabadságot hozta el.
Más kérdés, ha mások másképpen látják a történelmi folyamatokat.
– Nem kérdõjelezve meg a létjogosultságukat, látnak ma a
déli végeken a fasizmusra utaló
jeleket?
– Napjainkban még nem
nagyon, de ha a Jobbik jelentõs
képviseletet szerez a következõ
Országgyûlésben, akkor már
igen. Erre pedig a felmérések
alapján lehet következtetni.
– A demokratikus választásokon a nép teszi le voksát. Talán
eltúlzott a veszélyérzetük?
– A Magyar Gárda megmozdulásait, tevékenységét szemlélve nem hiszem, hogy így lenne.
Szerintünk egy rossz emlékû
fenyegetés az általuk küldött
üzenet. Ezért is szoktuk felemelni a hangunkat. 
P. P.

Bödõ László: A felszabadulás évfordulóját a sajtó nélkül ünnepeltük

Harcolnak a 41. évezredben
A 41. évezredbe kalauzol el egy új stratégiai játék: a
Warhammer 40 000. A képzelt jövõt idézõ küzdelemben
emberek, gépek és képzelt távoli életformák csapnak össze.
A stratégiai játékok egyre
népszerûbbek. Ezek egyike a
Warhammer 40 000, amelyet
nemcsak fiatalok, hanem középkorúak is szívesen mûvelnek.
Kisebb-nagyobb közösségeket
tart össze, és ma már versenyeket
is rendeznek belõle.
– Nincs akkora reklámunk,
mint például a futballnak, de
ez minket a legkevésbé érdekel
– legyint Giczi István fõszervezõ,
aki hozzáfûzi: Tatán 2002 óta
van egyesülete a játéknak. – Ez
nem sport, még ha versenyeket
is rendezünk. A Warhammer 40
000 játékvilágát legkönnyebben
gótikus sci-fi-fantasy univerzumként jellemezhetjük. A lényeg,
hogy a 41. évezred elképzelt
világát jelenítjük meg. Itt játékból egyes emberek száz évnél
jóval tovább élhetnek, néhány
akár évezredekig, habár a
meghosszabbodott élet ára rendszerint valamiféle összeolvadás a
gépekkel, ami miatt sokat veszíthetnek emberi mivoltukból.
Giczi István büszkén meséli a
Testvériség Tatai Kemény Mag
Egyesületrõl, amely már 18 aranyérmet szerzett különbözõ hazai

megmérettetéseken. A Fényes
fasoron a tiszthelyettesi szállón
van a fõhadiszállásuk, és egyre
több tagjuk van.
– Ez nem olcsó dolog,
hiszen az egyesület tagjai saját
pénzükbõl veszik meg a felszereléseket. A klub éves költségvetése ezért kevés, mindössze
120 ezer forint – toldotta meg
Réthy Levente, a klub egyik legjobbja. – A versenyzõk maguk
állítják össze bábuikat, festik
különbözõ színûre katonáikat.
Rendkívül sok türelem kell a warhammerhez. A Magyar Stratégiai
Társasjátékok Egyesülete rendezi a bajnokságokat, és örömmel
mondhatom: mindig nagy sikerrel. Egyesületünkben Giczi István
mellett Józsa Adrián, Kuncz Péter
és Enyedi Tibor is már sok kiváló
eredményt ér el.
Érdekes
ez
a
játék.
Dobókockákat vetnek, majd a
számnak megfelelõen centinként léphetnek bármely irányba.
Mint a sakkban, leverik a bábut,
a tankot, a várat, vagy éppen
Jodát, az orkot, az ûrgárdistát,
a genetikailag felerõsített, hatalmas tûzerejû szuperkatonát, az

Dobókockával döntik el, hány
centit léphetnek valamerre
Istencsászárhoz tántoríthatatlanul hûséges, fanatikus kereszteslovagot, vagy a 41. évezredi
képzelt univerzum valamelyik
rémalakját. A bonyolult szabályrendszer leegyszerûsítve: mindig
azonos pontértékû seregek állnak
egymással szemben, és a cél egy
elõre kitûzött küldetés teljesítése.
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