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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek április 9. és április 15. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek április 9. és április 15. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Varga Attila (vagy ahogy többen ismerik: Sixx), a
kultrovat munkatársa érkezik a sorban.

Ez a hírlevél kábé 7600 karakterből áll, és hat perc alatt lehet végigolvasni.

 

2006 szeptemberében mentem be
először az Index szerkesztőségébe,
nem önszántamból, hanem mert
Kardos hívatott. Akkoriban egy
debreceni nyelviskola HR-ügyeit
vittem, mellette a comment:com-ba
írtam, és fogalmam sem volt, ki az a
Kardos. SzabóZolit meg az azóta már
a 444-nél dolgozó Szilyt emiatt már
ismertem, cseten kérdeztem őket,
hogy zakóban menjek-e (amit mai
aggyal persze soha nem csinálnék, de
akkor még hittem az emberekben),
mire habozás nélkül rávágták, hogy
persze, sőt nyakkendő is kéne.  

Kardos Gábor (akiről később kiderült, hogy ő volt akkor az Index lapigazgatója) úgy nézett rám az Árpád úti irodaházban,
mintha legalábbis a Ponyvaregényből a Bénának öltöztem volna, lánccal, szopóálarccal egyetemben. Egy napot ültem az
óvoda és bolondokháza sajátos keverékének tűnő szerkesztőségben, hallgattam, ahogy Földes András SzabóZolival
vitatkozik, Tevan Imre egy ügyfélszolgálatost küld el a picsába, Uj Péter akkori indexes, most 444-es főszerkesztő meg
amikor meglátta a zakót, csak annyit mondott, hogy bazdmeg, ne már, bazdmeg, és nagyon szomorú arcot vágott.

Én meg 36 évesen, ott, az alacsony mennyezetű, nyomasztóan szűk és zsúfolt szerkesztőségben jöttem rá, hogy ezt
akarom csinálni, ezekkel az emberekkel, úgy, ahogy ők csinálják. Az első cikkem az Indexen 2006. december 2-án jelent
meg, egy helyszíni riport volt a Japánban rendezett hőlégballon-vb-ről. Ma 8200 indexes és 19 392, a blog.hu-n megjelent
anyagnál tartok, tudom, nem számháború, de akkor is havi 143 írásra jön ki. Asszem, jó helyen vagyok. 
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K. u. 1-et írunk, vagyis éppen a nulladikot. A járvány január 16. óta tart, az első, nem Kínában diagnosztizált fertőzött (és
sajnos halálos áldozat), egy thaiföldi nő azonosítása óta – mármint hivatalosan. Istenigazából a mi létünket – ezen belül
pedig a hírfogyasztásunkat is – március eleje óta befolyásolja. Igyekeztem az Indexen április 9–15. között megjelent írások
közül úgy válogatni (szigorúan szubjektív alapon), hogy ne a koronavírus legyen megint a középpontban.

 

1. A legolvasmányosabb: 1. A legolvasmányosabb: Ötven éve oszlott fel minden idÖtven éve oszlott fel minden időkk
legnépszerlegnépszerűbb popzenekarabb popzenekara

A Beatles végnapjairól minden zeneszerető, 30-nál idősebb ember tudni vél valamit. Nekik és úgy amúgy mindenki
másnak szól Sajó Dávid kolléga cikke, amiben remekül össze vannak szedve a miértek és a hogyanok, és kiderül belőle,
hogy Yoko Ono ugyan valóban maga a patás ördög, de ő csak a katalizátor volt ehhez a robbanáshoz.
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számontartja a potenciálisan világjárványt okozó betegségeket, kórokozókat. Van
egy listájuk, amire az ebola, a Marburg-vírus, a Lassa-láz, a MERS-vírus és a SARS-vírus mellé pár éve felkerült egy X-kór
nevű elem, az ismeretlen kórokozó, amiről még nem tudni, hogy pontosan mikor, hol és milyen formában bukkanhat fel,
de megvan benne a potenciál, hogy gyorsan és hatékonyan megtizedelje az emberiséget. Sokan úgy tekintenek most az új
koronavírusra, mint az X-kórra, amit a WHO 2018-ban megjósolt, pedig nem ez a helyzet. Erről szól Nagy Attila Károly
cikke. Legófotó: Mosolypuszta

Támogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessükTámogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessük
a fontos kérdéseket!a fontos kérdéseket!

 

2. A legkatonásabb: 2. A legkatonásabb: Kitört a járvány, elment katonánakKitört a járvány, elment katonának

A legismertebb dél-koreai labdarúgó, Szon Hungmin önként jelentkezett a kötelező katonai szolgálat letöltésére hazájában,
ahol nincs pardon, ha te vagy az atyaúristen, akkor sem kerülhetsz ki a katonaság alól, csak orvosi papírral. Ez viszont egy
Premier League-ben szereplő csapat, a londoni Tottenham Hotspur játékosa esetén legalábbis megkérdőjelezhető
hitelességű lenne. Pál Tamás írt a focistáról.

 

3. A legérdekesebb: 3. A legérdekesebb: Hogyan osonhatott el az új koronavírus a tudósokHogyan osonhatott el az új koronavírus a tudósok
mellett?mellett?

 

4. A legjobb cím: 4. A legjobb cím: Se magánsziget, se indiánrezervátum, a ketrecharcotSe magánsziget, se indiánrezervátum, a ketrecharcot
is kiütötte a koronavírusis kiütötte a koronavírus

Az UFC küzdősportszervezet mindenható ura, Dana White nagyon nehezen törődött bele abba, hogy UFC249 nevű tornáját
nem tarthatja meg egy Las Vegas-i kaszinóban egy olyan hülyeség miatt, mint egy vírusjárvány. Magánszigetet is kibérelt
volna, sőt, egy rezervátumba is elvitte volna a verekedést, csak legyen. Végül nem lett, mert hát pénz < természet.
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Az újkori médiatörténet egyik legendás producerének bukása és az ennek köszönhető #metoo mozgalom harminc év
múlva pont olyan szerves része lesz az egyetemes popkultúrának, mint Bill Clinton amerikai elnök és Monica Lewinsky
kapcsolata. 

5. A legkevésbé meglep5. A legkevésbé meglepő: : Újabb nemi erÚjabb nemi erőszakkal vádolják Harveyszakkal vádolják Harvey
WeinsteintWeinsteint

 

6. A legnaprakészebb: 6. A legnaprakészebb: Sírva fakadnak, hogy mi lesz velük, hogyanSírva fakadnak, hogy mi lesz velük, hogyan
fogjuk fogjuk őket ellátniket ellátni

A veszélyhelyzet kihirdetése óta az önkormányzatok feladata is gondoskodni az idősekről, hiszen a cél az, hogy ők a
járvány ideje alatt otthon maradjanak. Pintér Luca, Marjanovic Mira és Nagy Roland videója azokról szól, akik nem
magukat nevezik ki hősnek, hanem a körülmények tették azzá őket.

 

7. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat7. Ez a két cikk érdekelte a héten legjobban az olvasóinkat

Ez volt a héten a legolvasottabb cikkünk: 210-zel ugrott meg a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Karácsony lezáratja húsvét idejére a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet
és a Római-partot

 

8. Ezek vagyunk mi: bemutatom Kovács Bálintot, a kultrovat8. Ezek vagyunk mi: bemutatom Kovács Bálintot, a kultrovat
munkatársát, színházi szakírónkatmunkatársát, színházi szakírónkat

Kovács Bálint úgy lett a padtársam az Indexben, hogy a) nem tudtam, hogy metálos, mint én, és b) korábban úgy anyáztuk
egymást egy zárt, filmkritikusi csoportban a Facebookon, hogy a mai napig emlegetik arrafelé.
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Olvastad az Indexet,  mielOlvastad az Indexet,  mielőtt hozzánk igazoltál volna?tt hozzánk igazoltál volna?

Persze, sőt írtam is bele, mielőtt írtam volna bele: emlékszem, milyen büszke voltam, amikor Bakró-Nagy Feri rám írt,
kiteheti-e a Mindeközbenbe a Facebook-falamról az üzenetemet a postásnak, aki akkurátusan visszadobálta a
postaládámba a nem nekem szóló, nyilván elrontott címzésű levelet, hiába vettem ki onnan mindennap, mintha előbb-
utóbb majdcsak megjelenne a lakásomban az illető, akiről eddig magam sem tudtam, hogy ott lakik. Így leírva mondjuk
elég unalmas sztorinak tűnik.

Mi volt a legcikibb élményed az itt töltött évek alatt?Mi volt a legcikibb élményed az itt töltött évek alatt?

Az életem legtöbb ciki élménye a rettenetes vagy inkább nem létező arcmemóriámhoz kötődik, így nyilván ez is. Nem
akarom elárulni, mennyi ideje dolgoztam már az Indexnél, amikor tévedésből egy másik kollégát szólítottam meg ahelyett,
akire vonatkozott, amit mondtam, mindenesetre gondolhatod, hogy sokszor annyi ideje, mint amennyi egy normális
embernek ahhoz kell, hogy mindenkit képes legyen beazonosítani arcról. Mondanám, hogy mentségemre szolgál, hogy
azelőtt sosem dolgoztunk együtt, és pár szót is csak alig váltottunk, de nem szolgál mentségemre

Igazi metálos nyáron röv idnadrágban vagy bIgazi metálos nyáron röv idnadrágban vagy bőrben jár?rben jár?

Egy vagy maximum két év volt, amikor kamaszként szigorúan betartottam, hogy az egész augusztusi Szigetet
végignyomom acélbetétes, magas szárú bakancsban és fekete pólóban, de hát akkor még külön metálszínpad volt, nem
lehetett viccelni a dologgal! A legutóbbi költözéskor viszont kidobtam az acélbetétest, úgyhogy már ha akarnék, sem
lehetnék ennyire kretén még egyszer.

Mi kellene ahhoz,  hogy a hajadat levágasd?Mi kellene ahhoz,  hogy a hajadat levágasd?

Egyszer hallottam, hogy a ZZ Top frontemberei visszautasítottak 1-1 millió dollárt, amit azért ajánlottak fel nekik, hogy
levágják a méteres szakállukat. Hát, én azért elég erősen elgondolkodnék a dolgon. De valahogy eddig még nem jött meg a
megfelelő ajánlat, ki tudja, miért nem.

Volt már olyan interjúd, amit az elsVolt már olyan interjúd, amit az első kérdés után legszívesebben abbahagytál volna? kérdés után legszívesebben abbahagytál volna?

Volt. Miután rögtön az elején politikáról kérdeztem a művészt, nagyon befeszült, és eleinte csak tőmondatokban válaszolt,
aztán egyre inkább azt kezdte pedzegetni, hogy milyen szarok a kérdéseim, és általában is milyen hülye vagyok. Amikor
azt mondtam, talán hagyjuk abba, mert ez így nem igazán visz előre, közölte: „Persze, mert hülyeségeket kérdezel!” Nem
fogom egyhamar elfelejteni.

Kedvenc cikked az Indexen? És amit te írtál?Kedvenc cikked az Indexen? És amit te írtál?

Nem egy cikk, hanem rengeteg, és ettől csak még nagyszerűbb teljesítmény: Panyi Szabolcs volt kollégánk sorozata az
egyetemi gólyatábori nemi erőszakokról, rengeteg, iszonyú súlyos történettel, bemutatva a struktúrába kódolt hibákat,
amelyek mindezt lehetővé tették, és amelyen azóta Szabolcs cikkei miatt változtattak is. 

A sajátjaim közül: nagyszerű volt találkozni a Diggerdrájverrel, a markolókezelővel, aki Londonba költözött a családjával,
blogot írt az életéről, és ebből sikerelőadást készített az Örkény Színház. „Negyvenezer forint miatt költöztem Londonba,
tízszer ennyiért se mennék haza” – mondta.

És máshogyan volt meghatározó élmény elmenni a gyerek- és ifjúkori alkohol- és drogfüggők szatymazi rehabilitációs
intézetébe, és ott két bentlakó gyereknek meghallgatni az élettörténetét.

 

Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!
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Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál
az Index Neked hírlevélre.
Ha nem szeretnél több ilyen levelet
kapni, ide kattintva tudsz leiratkozni.

Ha kérdésed vagy ötleted van, a
hirlevel@index.inda.hu címre írj!
A szerkesztőségünkhöz beérkező e-
mailekben szereplő adatokat az
adatvédelmi tájékoztatónkban leírtak
alapján kezeljük.

Lajos u. 48-66.
B épület, 4. emelet
Budapest, 1036
Magyarország
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