[F®ögD«®DDD

т ш ж т

^

harmadik oldal

2003. áprllls-m^jus

v Szerkesztői levél

A tartalomból

Egyetemi Fesztivál, Juhász Gyula Napok, TrappNap, TŰ-Nap, évfolyamkirándulások, koncertek, buli, buli hátán. A felsorolt eseményeket mind-mind a

Tesis a világ

hátunk mögött tudhatjuk, az elmúlt két hónapban

(8)

szinte aludni sem volt időnk, hiszen egyik rendezvény érte a másikat. Tulajdonképpen a második fél-

UV-csekkel az UV-ban

év hibája szinte csak az, hogy órákra is kellett volna

(16)

járni, és a ZH-kat sem ártott megírni, és persze itt
vannak azok a fránya vizsgák! De, hogy a következő
hetekben ne csak a tételek végeláthatatlan útvesztői-

Emil Rulez!

(24-25)

ben bolyongjatok, képriportjainkban visszaköszönnek a már említett jeles események.
Apropó idő, hajlamosak vagyunk rá, hogy min-

Rohanunk az időben

(30-31(

dent az utolsó pillanatra hagyjunk, s most aztán gyülekeznek fejünk felett a fekete fellegek. A mostani
Túl-Oldal rovatunkkal igyekszünk nektek segíteni,

Mi lennék, ha...?

hogy egy kicsit másképp álljatok rohanó világunk-

(35)

hoz, és megtaláljátok benne helyeteket, és utolérjétek
önmagatokat, és szeptemberben újult erővel vágjatok
bele az új félévbe. Már akiknek ez még megadatik,
hiszen a végzősökre új kihívások várnak. De most
még használjátok ki az utolsó utáni pillanatokat, a
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búcsúbuli búcsúbuliját, hiszen ezeken pótolhatatlan

h a l l g a t ó i n a k

magazinja

élményekkel gazdagodhattok. Nem akarok közhe-
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lyekkel bombázni senkit, és biztos van köztetek
olyan végzős is, akinek már megkönnyebbülést jelent, hogy szabadulhat a főiskolától, de azért a többség remélem életre szóló élményekkel búcsúzik. Abban biztos vagyok, tartozz bármelyik csoporthoz,
nem lesz könnyű a nagybetűs...

I

A szerkesztőség nevében kívánok minden diplomázónak egy nagy kalappal az államvizsgához, és a
munkakereséshez egyaránt!
Végezetül kívánom, hogy nyáron vágyaitoknak
megfelelően tudjatok kikapcsolódni! Szerencsére kicsiny országunk bővelkedik fesztiválokban és festői
szépségű tájakban. Fedezzétek fel Magyarországot,
megéri, sok-sok meglepetést tartogat!
Mindezek után kívánok minden jót, köszönöm

í egész évi figyelmeteket, a TÖ-söknek pedig a kitartó
munkát! Remélem szeptemberben újra találkozhatunk!
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Változások várhatók
a szegedi egyetem irányításában
Akadémiai- és gazdasági-adminisztratív menedzsmentet, professzori fórumot tervez az új szegedi rektor.
Professzori fórumot hív életre a Szegedi Tudományegyetem megválasztott rektora. Szabó Gábor a professzori testület létesítésével olyan fórumot szeretne működtetni, amely a rendszeres párbeszédnek teremtene helyet,
egyben a folyamatos információcserét is biztosítaná az
egyetem vezetésével. Az új rektor akadémiai- és gazdasági-adminisztratív menedzsmentet is létesítene, az előbbit
a rektorhelyettesekből, valamint a centrumelnökökből. A
gazdasági-igazgatási menedzsmentet az egyetem szakmai főigazgatója és a főtitkár alkotja majd.
Mindezek mellett a már korábban létrehozott Társadalmi Tanácsot is új élettel töltenék meg, ennek tagjait a
gazdasági-műszaki életből kérik fel, gyakorlati, pragmatikus tanácsadás céljával. Szabó Gábor rektor beiktatása
augusztus 1 -én lesz esedékes.

Tanító-Nap
a Szegedi Tudományegyetemen
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Tanítóképző Intézete, Matematika
Tanszéke és a Bonifert Domonkos Alapítvány 2003. április 26-án, szombaton és április 28-án, hétfőn TanítóNapot rendezett Dr. Bonifert Domonkos főiskolai tanár
emlékére.
A rendezvény helye a tanárképző Díszterme volt. A
szegedi tanítóképzés indulása óta minden évben találkoznak e néhány napos rendezvény keretében a képzésben
részt vevő tanszékek oktatói és hallgatói. Idén Dr. Galambos Gábor kari főigazgató ünnepi megnyitója után
egy kétnapos előadássorozat vette kezdetét, ahol a tanítóképzést érintő hasznos és érdekes előadások hangzottak
el. Mivel az ez évi Tanító-Napot a nemrégiben elhunyt
Bonifert Domonkos matematikus emlékének szentelték,
így természetesen több matematikával kapcsolatos előadás volt, és itt került sor egy általános iskolai, levelező
matematikai verseny eredményhirdetésére is.
A programot ünnepi hangverseny zárta hétfőn 16 órakor, ahol a Szegedi Nemzeti Színház művészei és NéJ»8
Hffig meth József Liszt-díjas, érdemes művész léptek fel.

Nem csökken a jelentkezők
létszáma a SZTE-n
Az országos helyzettel ellentétben, a szegedi egyetemre az idén is többen jelentkeztek, mint a tavalyi tanévben, nyilatkozta a Webrádióban Szabó Gábor professzor,
a Szegedi Tudományegyetem megválasztott rektora. Az
egyes karok ugyan eltérő mértékben kínálnak vonzó szakokat az érdeklődő hallgatóknak, de például a szegedi
bölcsészetre annak ellenére többen jelentkeztek, hogy az
idei tanévben már megszűnt az egyszakos képzés. A középiskolások érdeklődéséből következően a szegedi
egyetem hallgatói utánpótlása biztosítottnak látszik, ha
ezt az oktatási-tudományos szintet műveli az egyetem a
továbbiakban is, jelentette ki Szabó Gábor.

Horgászverseny
a Szegedi Tudományegyetemen
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói
Önkormányzata idén tavasszal, 2003. május 11-én, vasárnap 7 órától a Fehérparton hatodik alkalommal rendezi
meg az SZTE Kupa Nevezéses Horgászversenyt.
A nagy hagyományokra visszatekintő eseményen
négyfős csapatokban, valamint kategóriánkénti (oktatói,
hallgatói, nem oktató dolgozói) egyéni küzdelemben
mérhetik össze horgásztudományukat az SZTE oktatói,
dolgozói és hallgatói. A szokásosan jó hangulatú verseny
után a résztvevők egy bográcsos elfogyasztása mellett
oszthatják meg egymással horgászélményeiket.
A nevezéseket az SZTE EHÖK Irodán (Szeged, Boldogasszony sgt. 4.) szám alatt, illetve telefonon az 544846-os számon lehet leadni 2003. május 8-a 14.00 óráig
- tájékoztatta az Educatio Presst Márton Imre program-

Egyetem és a város - közösen
A városi önkormányzat segítségét reméli a Szegedi
Tudományegyetem megválasztott rektora, a tudományos
kutatások gyakorlati hasznosítására kiírt pályázatokon.
Szabó Gábor professzor, az egyetem újonnan választott
rektora a Webrádiónak adott interjújában elmondta, szeretnének a várossal közösen részt venni olyan hazai és
uniós pályázatokon, amelyek a kutatások gyakorlati hasznosítását célozzák. Az új rektor példaként említette a Mol
Rt. és a szegedi egyetem több intézetének közös munkáját, amely kőzettani elemzésekre irányul. Az Európai
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országaiban megszokott, hogy az egyetemek és a
városok, cégek valamely feladat megoldására közösen
nyújtanak be pályázatot. Ezen az úton kell járni Szegeden
is, jelentette ki Szabó Gábor megválasztott rektor.

Jól szerepeltek a tavalyi évben
a szegedi elit középiskolák
Továbbra is két szegedi gimnázium szerepel a felvételi arányok szerinti országosan legjobb 50 középiskola
rangsorában. A Ságvári Endre és a Radnóti Miklós Gimnáziumok az országos lista 12. illetve 21. helyére kerültek. A középiskolák országos élmezőnyében van még
több dél-alföldi iskola, így békéscsabai, kecskeméti, kiskunhalasi és hódmezővásárhelyi gimnáziumok is.
A jelenlegi beiskolázási rendszer szakértők véleménye szerint az úgynevezett elit iskoláknak kedvez, ezért a
vezető szegedi gimnáziumok tanulói utánpótlása többszörösen biztosított - az eredményeknek köszönhetően a következő tanévre is.

Minőségi szakképzés a
Collegiumban
Pályázati felhívás elsőéves közgazdász, jogász és bölcsész egyetemi hallgatók számára, minőségi szakképzést
nyújtó bentlakásos kollégiumba.
A harmadik tanévét megkezdő Matthias Corvinus
Collegium 2003 szeptemberében induló 8 szemeszteres
képzésének keretében a jog, a közgazdaságtan, a modern
történelem, a média, a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődő, kiemelkedően tehetséges hallgatók általános és
szakmai bevezető kurzusok elvégzése után, neves elméleti és gyakorlati szakemberek, tutorok irányítása mellett
mélyülhetnek el az általuk választott szakterületen. Képességeik kibontakoztatásához a hallgatóknak a Collegium
minden feltételt térítésmentesen biztosít (külön lakószoba,
számítógépterem, nyelvtanulás, sportolási lehetőség).
Felvételire pályázni az alábbi szakirányokra, a következő témakörökből választott rövid esszével lehetséges:
1. Közgazdaságtan (közgazdász hallgatóknak)
> Az Európai Uniós csatlakozás hatása a magyar gazdaságra.
> Magyar vállalatok külföldi terjeszkedése.
> Spekulatív támadás a forint árfolyamsávja ellen: Magyarország 2003. január.
2. Modern kori történelem
(közgazdász, jogász és bölcsész hallgatóknak)
> Egy jelentős huszadik századi magyar politikus eszméi és világnézete.
> Terror és diktatúra a XX. századi Magyarországon.
> Németh László társadalmi-politikai nézetei a két viVlágháború között.

3. Jog (Jogász hallgatóknak)
> A magyar alkotmány módosítása az Európai Uniós
csatlakozás jegyében (a 2002. őszi parlamenti vitában
megfogalmazott javaslatok, és az elfogadott normaszöveg értékelése).
> Az iraki kérdés elemzése nemzetközi jogi szempontból - különös tekintettel az ENSZ lehetséges szerepére
a konfliktus megoldásában.
> A közvetítés (mediáció) mint a polgári jogi jogviták
megoldásának új lehetősége Magyarországon.
4. Nemzetközi kapcsolatok
(közgazdász, jogász és bölcsész hallgatóknak)
> Csatlakozás a nizzai szerződés jegyében: megbénul-e
az Európai Unió?
> Transzatlanti kapcsolatok Irak után.
> A német külpolitika változásai 1989 óta.
5. Média és kommunikáció
(közgazdász, jogász és bölcsész hallgatóknak)
> Nemzeti identitás az Európai Unióban.
> Az iraki háború és a közvélemény.
> A magyar média a XXI. században (problémák és
megoldási javaslatok).
A legfeljebb 5-8 oldalas pályamunkákat kettő példányban (12-es Times New Román betűtípus, másfeles
sortáv) kell leadni, a felvételizők lássák el jeligével, nevüket, elérhetőségi címüket és részletes szakmai önéletrajzukat (benne az érettségi átlaga, az első félévi egyetemi átlag, nyelvvizsgák, stb.) egy lezárt, jeligés borítékban mellékeljék. A dolgozatokat egymástól függetlenül két bíráló
értékeli, a legjobbak júniusban szóbeli fordulón vesznek
részt, ahol a szakmai ismeretek mellett a logikai készséget
és az általános tájékozottságot is vizsgálják.
A felvételi pályázatokat az alábbi címre kell küldeni:
1518. Budapest, Pf. 155.
Leadási határidő: 2003. május 22.
A Collegiumról bővebben a www.collegium.hu honlapon tájékozódhat. További információkért, forduljon a
Collegium titkárságához: Tel/Fax: 372-0194, e-mail:
tihanyia@elender.hu (Személyesen: 1016. Bp. Somlói út
51.).
(Educatio Press)

Ballagási Ünnepség
2003. május ÍO.
A hagyományoknak megfelelően
először a tanszéki ballagásra kerül
sor, ezt követően 11.30-kor indul a
főépület udvaráról a majorettek vezette séta a Belvárosi Mozihoz.
Meghívók

kaphatók

a

HÖK-ön.

Wí
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K r e d i t t a n o d a
A

vizsgaidőszakról

és

A vizsgaidőszakban mindenképp föl kell jelentkezni
legalább egyszer arra a tantárgyra (vizsgára) amiből kollokvium, illetve szigorlat van. Ha a hallgató az adott tantárgyból történetesen megbukott, ebben a formában lehetősége nyílik arra, hogy a többi időpontot az UV-ra igénybe
vegye.
Ez azért fontos, mert a Tanulmányi Bizottság (továbbiakban TB) a tavaly decemberi-januári és a júniusi-augusztusi engedélyes vizsgaidőszakban is találkozott olyan kérvényekkel, amelyekben a hallgatók valamelyik tantárgyukból először szerettek volna vizsgázni a vizsgaidőszak során.
Ezenkívül még azt szeretném hangsúlyozni, hogy ha
valaki az engedélyes vizsgaidőszakra írna kérvényt, azt ne
a TB-nek tegye - az engedélyes vizsgaidőszakban a vizsgákat a szaktanszékek engedélyezik.
A végzős hallgatók figyelmét a TKVSZ következő
• pontjára hívnám fel, miszerint
TKVSZ 144.
Záróvizsgára bocsátható az a hallgató, aki
a) az abszolutóriumát megszerezte;
b) a szakdolgozatát beadta, és azt az illetékes tanszék
elfogadta;
c) zárótanításait eredményesen teljesítette;

Küldöttgyűlés
2003. május 7-én (szerdán), 19.00-kor a SZTE|
JJGYTFK Dísztermében (11 l-es terem) Hallgatói Küldött
Igyűlésre kerül sor.
NAPIRENDI

PONTOK:

1. Nagy Zoltán Péter, a HÖK elnökének beszámolója.
2. Referensek beszámolója
(Sorrend: tanulmányi referens, sportreferens, kulturá
lis referens, pénzügyi referens)
Tisztújítás.
A jelöltek bemutatkozása. Választás.
(Sorrend: HÖK elnök, tanulmányi referens, sportrefe
rens, kulturális referens, pénzügyi referens)
Főiskolás póló bemutatása
Előadó: Dr. Tóth Szergej ifjúsági és kommunikációs
főigazgató-helyettes.
5. Egyebek
MEGJELENÉSEDRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!

a

vizsgafelvételről

d) a Karral szemben minden tartozását rendezte;
e) a képzési követelményekben előírt egyéb feltételeket
teljesítette.
Kérném a végzősöket a szabályzat betartására.
K i e m e l t

h a t á r i d ő k :

Május 10.: Ballagás
Május 12 - 30.: Vizsgaidőszak (utolsó évesek)
Május 12 - június 20.: Vizsgaidőszak
Május 19 - 20 - 21.:
Közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák
Június 2 - július 4.: Szóbeli felvételi vizsgák
Június 9 - 20.: Záróvizsgák
Június 21, 26, 27, 30.:
Saját és egységes írásbeli felvételi vizsgák
Június 25.:
Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje
Június 28 - 29.: Diplomaátadó ünnepség
Július 15. (tervezett időpont): A Felvételi Bizottság ülése
Augusztus 25 - 29.: Engedélyes vizsgaidőszak
Minden hallgatónak sikeres és eredményes vizsgaidőszakot kívánok!
Alattyányi István
Tanulmányi referens

Végzősök figyelem!
a

Aki T A L A R

ban

szeretne a diplomaosztón részt venni,
Juhász Gyulás talárt vehet.
Megtekinteni, érdeklődni és megrendelni a
JGYTFK HÖK-ön, Pap Évánál lehet

2003. május 12-ig.
Méretek S, M, L, XL.

Ára 4.800 Ft.
Támogatóink:
lYSfetwfayröiUwi
• uiKTnintfnmm
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Az nemes versengésrűl
2003. április 22. és 24. között rendezték meg a hetedik Juhász Gyula
Napokat. A megnyitó és Návai László, az előző évi győztes Juhászjáccint
Lászlóvá koronázása után megindult
a versengés Hamvas Barackvirág, vagyis a királyleány kezéért. Első számként a nyolc juhászjelölt, valamint
csapataik bevonulását és a programbeszédeket láthatta és hallhatta volna
a Nagyérdemű Közönség - ha megjelent volna. Sajnos azonban szinte csak
a csapatok vettek részt a napközbeni
programokon.
Első este már megtelt a főépület
udvara, bár többen is lehettünk volna
a koncerteken. Az Insipid, valamint a
Kispál és a borz lépett fel, mindkét
banda hozta a szokásos színvonalat,
vagyis pörgős és nagyon jó bulit csináltak. Kevesen voltunk a második
napon, szerdán is, amikor egy khm...
Szóval kissé zsebbevágó és rendhagyó feladattal indult a nap: a király
születésnapjára való tekintettel smseket kellett küldözgetni. Céges telefonról egyszerű volt a feladat...
Ezután startolt a városi vetélkedő,
amelyen a párokban vettek részt a:juhászok és csapataik. Dugonics tér,
Széchenyi tér, Múzeum, Árvízi emlékmű volt az útvonal. A csapatok a
főöhömök utasításai szerint énekeltek,
táncoltak, embert gyűjtöttek, y-fordulót csináltak, birkát tereltek és megmártóztak a kellemes hőmérsékletű
Tiszában. Itt aztán örülhetett a zsűri
annak a döntésének, hogy egy lányt is
engedett indulni juhászjelöltként...

^ verseny

Némi pihenő után újra a Díszterem és az udvar volt a nemes versengés színhelye. A nyájak különböző
stílusokban adták elő az igazmondó
juhász történetét: shaolintól az árnyjátékig mindenféle móka előfordult.
Volt még cirkuszi akrobatika (szakállas nő, tűznyelő és egyéb nyalánkságok), tájkép festése és hajszobrászat,
valamint töméntelen tömény - kötelező és fakultatív jelleggel - a juhászjelöltek részére. A tervezett uszodai
program elmaradt, így idén sem tudtuk meg, hogy milyen is a juhász a víz
alatt. Talán jövőre gyöngyhalászatban
is megcsillogtathatják tehetségüket a
jelöltek/
Ar* l
J

(vala)

erősnek kellett lenniük a jelölteknek:
rönkhajítás, birkacipelés, valamint
szamaragolás, ostorcsattogtatás, és a
pörkölt elkészítése szerepelt a feladatok között. Ne feledkezzünk meg a
legtöbb izzadságot és anyázást kiváltó erőpróbáról sem: egy szép nagy, piros traktort kellett elhúzniuk a csapatoknak. A probléma csupán az volt,
hogy mialatt a néha nem igazán birkatürelmű nyáj a trakeszt vonszolta, addig a többféle jelzővel is illetett szaki
a kormányra könyökölve vigyorgott
és teljes erejéből nyomta a fékpedált...
Lehet, hogy a rönkhajítást közvetlenül ezután kellett volna megrendezni,
célpontnak pedig a járművet kellett
volna kijelölni?

Este ismét buli, ezúttal a JATE
Klub adott otthont a meglehetősen fáMiután mindenki lemosta magáradt csapattagoknak. Délután azzal
ról a délután koszát és füstjét, követváltak el a nyájak a z s ű r ' " '
"
kezett a díjkiosztó a JATE Klubban.
te népszámlálás, ezt pe
A már szokásosnak mondható csúszás
gyó türelemmel várták;
után végre megtudhattuk a három nap
test a Quo Vadis és a U
utolsó titkát, vagyis hogy ki nyerte a
fél órás csúszással
; úszással keze
kezdett, a számláCsillagszemű Juhászok idei vetélkelóbiztosok; |pedig még mindig U f t j ö t dését. A már sokadszorra induló
tek. Aztán féf,2 felé ériélí « f e l a d i A Hassan Juhász birtokolhatja a királya lehető legtöbb embert kell összeságot és a fele királylányt a következő
-Mftgyűjteni a bejáratnál, a szakadó esőévben. Tisztelet illeti a mezőny egyetben. Az elragadtatás leolvasható volt
/ ^ N / / £r
i F l I I len női/tagját, I. Töketlen Döncinát,
az arcokról... Talán nem ez Volt/,a
aki fiúk között vállalta a megméretést.
megfelelő megmérettetés éjszakai
Ahhoz, hogy jövőre is hasonló
versenyszámként, mert így egyre neszínvonalú
vetélkedést láthassunk,
M
ÉK
hezebbé vált a felkelés minden egyes
tessék már most elkezdeni ostort patí
- gtfP»
togtatni, és birkát cipelni, kedves fiúk
reggel.
és lányok! Jövőre Veletek ugyanígy!
Csütörtök, vagyis a rendezvény
utolsó napja. A helyszín és az időjárás
ibsön
a szokásos: Topolya sori sportcentrum, egyre gyülekező felhők. Nagyon

végeredménye:

1. Hassan Juhász és a Bárányhímnők - 2150 pont
2. Sánta Juhász csapata - 2100 pont
3. Csoky Juhász és a Nugátok - 2040 pont
4. ZugIVÓ és a BEERkák - 2030 pont
5. McHökkentő Szupijuhász nyája - 1910 pont
6. Angyal Juhász és a bárányok hallgatnak - 1850 pont
7. SziliTech juhász - 1700 pont
8.1. Töketlen Döncina és a Birkafacérok - 1510 pont
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Trapp-Nap
Április 2-án a harmadéves testnevelés-rekreáció szakos
hallgatók a hagyományokhoz híven ismét megrendezték a
Trapp-Napot. Ez a rendezvény 1988 óta színesíti a tesisek
életét, de a jelenlegi elnevezését 1990-ben kapta.
Az idei programsorozaton résztvevők ismét egy jó
színvonalú, eseménydús napot tudhatnak a magukénak,
ahol a fő hangsúly az évfolyamok közti játékos sportvetélkedőn volt, amelyet a negyedévesek nyertek.
Mindezt kiegészítve és színesítve ismét sok érdeklődőt
vonzott a magyar sportélet kiemelkedő egyéniségeinek beszámolója. Az elmúlt évek vendége volt már Mocsai Lajos,
a magyar női kézilabda-válogatott edzője, valamint Béres
Alexandra, Fekete László és volt Sportminiszterünk,
Deutsch Tamás is.
Idén a kétszeresen világ- és magyar bajnok evezősök,
Haller Ákos és Pető Tibor meséltek eddigi sportkarrieijükről és a közelgő athéni olimpiai szereplésükkel kapcsolatos
terveikről. Haller, a Szegedi DÉMÁSZ Sportegyesület ver-

T o p o l y á n
senyzőjeként az egyik legnagyobb aranyérem esélyese az
olimpiának. Mielőtt azonban megérkeztek volna a Topolyára, Petőék egy sajtótájékoztatóval kezdték a napot a Bécsi Kávéházban, majd ezután a beszélgetés mellett ők is részesei voltak a vetélkedőnek, egy evezős ergométeres bemutató után tesztelték a főiskolások ebbéli teljesítményét.
Mindezek mellett volt még TEYBO, erőemelő- és küzdősport bemutató, továbbá makói Fitt-Kid csapat is szerepelt, és természetesen Rácz Ildikó főiskolánk tanára és
Göncz Sándor negyedéves hallgató vezetésével az aerobicbemutató sem maradhatott el.
A nap végén, a rendezvény záróakkordjaként a SZOTE
Klubban került sor a záróbulira, amelyen ismét rengeteg
főiskolás élvezte a remek hangulatot a szervezők legnagyobb örömére.
(A rendezvényről képeket a színes oldalon láthattok.)

Szarvasokkal
a va gy

a

Idén három és fél csapattal képviseltette magát városunk a Szarvasűzők
futóversenyen. Két csapat főiskolánkról, egy pedig az ÁOK-ról érkezett április 11-én Egerbe, hogy másnap nyakába vegye a Bükköt és elfusson egészen Miskolcig. Természetesen ez egy
váltóverseny, így 12 szakaszból (4
lány - 8 fiú) áll a 75 km-es táv.
A fél csapat pedig az SZTE-t kellet volna, hogy képviselje, de valami
hiba csúszott a felsőbb körök szervezésébe, és a fiúk mellől elmaradtak a
lányok, akik a lányszakaszokat futhat| t á k volna. Na de sebaj, majd jövőre, a
fiúk így is kitettek magukért,
csak csonka-csapatként nem
tudták értékelni az eredményüket...
Mindezek ellenére a másik három csapat ismét kitett
magáért, a JGYTFK testneBvelés szakos hallgatói a neígyedikek, az ÁOK futói, a
• Huber-tusázók, a tizennyolHjJcadik, míg főiskolánk törisei

szegediek

andi

táncolók
ismét

a hatvannegyedik helyen értek célba.
A 90 csapatból álló mezőnyt természetesen eltérő képességű és egyéniségű emberek alkották, Volt, akit a
futás, volt, akit a buli vonzott jobban.
Bárhogy is legyen, a versenyzőkön
nem múlt a jó hangulat.
Az idei szervezés viszont hagyott
némi rossz érzést, de csak azokban,
akik nem miskolci színekben indultak,
és a többség közéjük tartozik. A mostani rendezvényig az eredményhirdetés is egy jó hangulatú színfoltja volt a
programsorozatnak, most viszont ez
nem sikerült a szokásoknak megfelelő-

fut

o

ttak

en. Csak kapkodtuk a fejünket, hogy
miért is osztanak díjat, mert ezt gyakran nem közölték, és folyton csak a
miskolciakat lehetett a színpadon látni.
Persze köszönet nekik, hogy újra és újra megszervezik a Szarvasűzőket, de
nem kéne saját magukat ennyire isteníteni! (Bárki, bármit szervez, ez megszívlelendő tanács!)
A versenyt a Veszprémi Egyetem
futói nyerték, 4 óra 43 perc 25 másodperccel, míg az utolsó helyen célba
érők 9 óra I perc 52 másodperc alatt
teljesítették ugyanazt a távot.
Természetesen a sportnak kiemelkedő szerepe van, de mindemellett a bulik, az összetartás, a különleges hangulat
az, ami miatt érdemes újra
és újra elindulni, ezek teszik
felejthetetlenné a rendezvényt.
Szarvasűzőkről részletes tájékoztatás és fotók találhatók: www.amti.hu
V. Gv.
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2003 márciusában 10 országból összesen 30 fiatalt látott
vendégül főiskolánk Német Nyelv és Irodalom Tanszéke: az
Erasmus-program keretében tanár szakos külföldi hallgatók
a magyarországi általános iskolai oktatást ismerhették meg.
Hospitáltak a JGYTFK Gyakorló Általános Iskolájában és a
Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolában, ahol az utolsó
héten mindenki bemutathatta saját országát a kisdiákoknak,
emellett bepillantást nyertek egymás országainak tanárképzésébe is.

Szokatlan volt, de egészen különleges élmény.
BARBARA: Én csak hospitáltam. Most Ausztriában is szinte azzal telik az egész félév, hogy órákat látogatunk, megismerjük a különböző tanítási módszereket.
PETR: Két órát tartottam, de nem ez volt az első. Ezen kívül már mikrotanításom is volt otthon. A furcsa az volt, hogy
a kéttannyelvű iskolában a különböző tantárgyakat németül
tanulják a diákok.

Egyik utolsó itt töltött estéjükön hármójukkal beszélgettem. Barbarát, Petrt és Bojant először rövid bemutatkozásra
kértem.

itt?

BARBARA: Angol-testnevelés szakos vagyok a Bécsi Pedagógiai Akadémia Főiskolai Karán.
P E T R : Liberecből, Csehországból érkeztem, a Technikai Egyetem Pedagógiai
Karán németet és történelmet
hallgatok.
BOJAN:
Mariborban,
Szlovéniában tanulok tanító
szakon.
Hogyan értesültetek az
Erasmus-programról?
B A R B A R A : A módszertantanárunk részt vesz ennek a nemzetközi ösztöndíjnak a
szervezésében. Mivel az egyetlen részvételi feltétel az volt,
hogy a hallgató tanár szakos legyen, beadtam a pályázatomat.
Az ötlet, hogy Magyarországra jöhetek, és itt három hetet eltölthetek, ráadásul szakmai programban vehetek részt, egyedülálló lehetőség volt számomra.
PETR: Ugyanazon az úton kerültem ide, mint Barbara,
mert az én tanárom szintén kapcsolatban van mind az ausztriai, mind a szegedi kollégákkal.
Látogattatok órákat, és az utolsó héten taníthattátok is
a magyar diákokat. Milyenek a tapasztalataitok velük
kapcsolatban?
PETR: A magyar gyerekek kedvesek, bátrak, nekem nem
volt velük problémám. Csehországban más a helyzet, legfeljebb a falusi iskolákban ilyenek a diákok, a városban szörnyen
nehéz velük bírni. Hogy miért lehet ez? A magyar tanároknak
egyszerűen tekintélyük van, nem alkalmaznak diktatórikus
módszereket.
BARBARA: Ausztriában is más a helyzet, mint nálatok: itt
a diákok segítőkészek, fegyelmezettek, motiválnak, akarnak
tanulni. (Ha ezeket a válaszokat furcsának találnátok, akkor
nézzétek meg még egyszer, hogy melyik iskolákban voltak
vendégek. - a szerk.)
Tanítottatok már, vagy ez volt az első alkalom?
BOJAN: Eddig csak hospitáltam, tanítási gyakorlatom még
nem volt. Most két „kollégával", hármasban tartottunk órát.

Milyennek találjátok Magyarországot? Voltatok már
BOJAN: Eddig csak a határig sikerült eljutnom. Ilyen hoszszú ideig még soha nem voltam külföldön. Nagyon szépnek
találom a városotokat és az országnak azt a részét is, amit láttam.
BARBARA: Magyarországot nagyon szeretem, mégpedig
az emberek miatt.
PETR: Egy pár éve voltam
már Magyarországon, a barátaimmal körbejártuk a Balatont.
Sátraztunk, szórakoztunk, már
akkor is nagyon tetszett.
B O J A N : Ne felejtsük el a kaját se!
PETR: Na igen: malacsült,
Erős Pista, és a tokaji borok!
Mi az, ami a tanításon kívül maradandó élmény volt?
PETR: Nagy élmény együtt lenni ennyi fiatallal, akik egyidősek velünk, és mind más országból jöttek! Ebben nem minden nap van része az embernek, ezt nagyon pozitívnak találom.
BOJAN: Nagyon jól megértettük egymást, pedig soha nem
találkoztunk!
PETR: Külön élmény volt, hogy elbuszoztam Romániába!
Reggel elutaztam Nagylakig, átmentem a határon, aztán délután visszajöttem.
Miért?
PETR: Egyszerűen el akartam mondani magamról, hogy
jártam Romániában! Bementem az első faluba, beültem egy
kocsmába. Persze ennyi idő alatt nem ismerhetek meg egy országot, de nem is ezért mentem. Úgy érzem, Szegedet legalább egy kicsit sikerült megismernem. Ha összehasonlítom
Libereccel, akkor egészen hasonlónak találom a két várost,
legalábbis abban az értelemben, hogy - bár Szeged nagyobb
város - mindkettőnek hasonló a hangulata.
Visszajönnétek még egyszer Magyarországra?
Igen! - hangzott az egyöntetű válasz, amit bíztatónak találok a jövőt tekintve. Ha a folyamatosan egyesülő Európa fiataljai, fiatal értelmiségei jobban megismerik egymás országait, akkor valóban elmondhatjuk majd, hogy sikeresek ezek
a nemzetközi ösztöndíjak, és érdemes rajtuk részt venni.
ibsön
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Magyarságunk
Az Európai Uniót alkotó nemzetek kultúrájának megőrzése az EU alapértékei közé
tartozik, amelyet csatlakozásunkkal mi is
gazdagítani fogunk. Tagállamként kulturális értékeink az eddiginél is nagyobb
európai közönségre találnak. A magyar
nyelv hivatalos EU nyelv lesz, a magyar
polgár anyanyelvén fordulhat az uniós intézményekhez. Hazánk már eddig is részt
vett uniós kulturális és tudományos programokban, de tagként még több lehetőség nyílik meg számunkra.
A kollektív európai értékek mellett ugyanolyan fontosak a nemzeti sajátosságok, amelyek gazdagítják az euró• pai országok egyre bővülő közösségét. Az Európai
Unióban a kulturális sokszínűség és a
nemzeti öntudat megőrzendő érték. Ez a határokon túli,
kisebbségi magyarság
szempontjából is rendkívül fontos. Az EU-n
belül a határok átjárhatósága közelebb hozza a
szomszédos népeket. Szomszédaink mindegyike tagjelölt, illetve benyújtotta csatlakozási kérelmét az unióba.
.Majdani közös tagságunk segíti
és egyszerűsíti a kapcsolattartást
az ott élő magyarsággal.
Minden EU tagállamnak
' ügye, hogy miként kezeli a nemzetiségi kérdést. Az Unió ehhez kereteket
ad, előírja az emberi jogok, a demokratikus intézmények és az esélyegyenlőség tisztelet
ben tartását, és minden szempontból átjárhatóvá teszi a tagok között az országhatárokat.
Nemzeti hagyományainkat és szokásainkat
nem kell föladnunk. Szó sincs arról, hogy Brüszszel olvasztótégelye volna a nemzeti kultúráknak, sőt a jellegzetes magyar áruk, a hungarikumok egy 450 milliós piac különleges védelmét fogják szolgálni. (Például a tokaji borok, a
Pick Szalámi, a pálinka...)
A nemzeti nyelvek egyenlősége kezdettől
fogva érvényesül az Európai Unióban. Az EU
egyenjogú államok szövetségeként és nem
egyetlen hatalom irányításával jött létre. Ez
azt jelenti, hogy minden tagország hivatalos
nyelve egyben az EU hivatalos nyelvévé is
válik. Vagyis, ha belépünk, minden új EU-jogszabályt le

Európában

kell fordítani magyarra, s ha egy magyar állampolgár panasszal él az Unió bármely fórumán, ezt anyanyelvén teheti meg, és jogorvoslatot is magyar nyelven fog kapni.
Emellett az Európai Unió fontosnak tartja, hogy az uniós
állampolgárok ismeijék egymás nyelveit, ezért az EUajánlás azt a célt tűzi ki, hogy a középfokú végzettségűek
az iskoláik befejezéséig az anyanyelvükön kívül két uniós
nyelvet is elsajátítsanak.
Ha Magyarország az EU tagja lesz, természetesen
megőrizzük a magyar állampolgárságunkat, az ezzel járó
jogokat és kötelezettségeket, ugyanakkor megkapjuk a további jogokkal járó uniós állampolgárságot is. Az Unió állampolgára az EU bármely országában szabadon mozoghat, utazhat és tartózkodhat. Ha egy másik EUtagállamban kíván letelepedni, akkor ott is részt
vehet a helyi önkormányzati, valamint az európai parlamenti választásokon, és jelöltetheti
magát képviselőnek is. Az Unió állampolgárai az EU-n kívüli országokban igénybe vehetik bármely másik tagállam diplomáciai
és konzuli testületeinek védelmét akkor,
ha saját országuknak nincs helyben képviselete. Emellett petíciót nyújthatnak
be az Európai Parlamenthez, és jogorvoslatért fordulhatnak az európai
ombudsmanhoz is.
Az Európai Unió támogatási
programokkal járul hozzá a tagállamok kulturális tevékenységéhez. Ennek fő forrása a
Kultúra 2000 nevű
program, mely 28
országban összesen
167 millió euróval járul hozzá az európai
kulturális élet szereplői
közötti együttműködéshez és cserelehetőségek
biztosításához.
A
MEDIA-program célja az
európai film- és televíziós
kultúra segítése.
A tudományos kutatás
területén számos keretprogram működik, melyek célja a
tagállamokban működő kutatóintézetek, laboratóriumok,
egyetemek munkájának összehangolása, határokon átnyúló
kutatási projektek ösztönzése.
Neisz Laura
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Előző számunkban próbáltunk segítséget nyújtani az
álláskereséshez, a folyamat
elejét áttekintettük. Most a
további teendőkről, állomásokról lesz szó.
Ha elküldted a jelentkezési csomagod, ajánlott érdeklődni a „sorsáról"; megkapták-e a választott cégnél,
de vigyázz, mert ha naponta rájuk telefonálsz, és a döntésről érdeklődsz,
biztosan nem Te leszel a kiválasztott!
Ha felvettek egy másik helyre, jelentkezz ott is, ahol elutasítottak. Röviden
közölheted, hogy jobb ajánlatot kaptál. Ha elutasítanak egy helyről, akkor
is megkérheted őket, hogy őrizzék
meg adataidat és keressenek meg,
amennyiben egy számodra megfelelő
hely megüresedik.
Ha az önéletrajzod alapján kiválasztottak további megmérettetésekre,
akkor még ezernyi próba várhat Rád.
Próbafeladat, -projekt, munkaalkalmassági vizsgálat, képességvizsgálatok, pszichológiai tesztek, interjúk,
grafológiai elemzés...
Az értékelő központokban egyszerre több pályázónak szimulálják
ugyanazt a munkahelyi helyzetet, a
viselkedésüket vizsgálva. Egyéni és
csoportos feladatokat kapnak, így
egymással összevetve tudják őket értékelni. A csoportmunkának is vannak „aranyszabályai": legyél aktív,
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koncentrálj a feladatra, legyél hiteles
(hiszen csak azt tudod igazán képviselni, ami valójában vagy)! Kövesd az
utasításokat! Használd a rendelkezésedre álló eszközöket szemléltetésre!
Szavakkal, gesztusokkal támaszd alá
azt, amiről beszélsz! Ne felejtsd el,
hogy a feladat megoldásának bemutatása is csoportmunka!
Legtöbbször az interjú módszerét
alkalmazzák a munkáltatók. Lényege,
hogy a beszélgetőpartnere(i)d arról
próbál(nak) meggyőződni, valóban
Te vagy-e a legalkalmasabb az állás
betöltésére. Javasolt, hogy Te is készülj kérdésekkel a cégről, ezzel is arról győzöd meg az interjúztatót, hogy
érdeklődésed komoly. Alapvetően háromféle interjútípust különböztetünk
meg:
> strukturált interjú: tapasztalataidra, céljaidra kérdeznek, az elvárásoknak megfelelő szakembert keresik
benned.
> szakmai interjú: szakmai előéletedre, felkészültségedre, tudásodra
kíváncsiak.
> stresszinterjú: a neve is elárulja, hogy életközeli helyzetet teremtve
próbálnak a megszokott közegből kizökkenteni. Maradj végig udvarias,
inkább kérj egy kis gondolkodási időt,
minthogy legyőzni akard az „ellenfeledet"!
Vannak olyan területek, amelyekre nem szokás rákérdezni: életkor, etnikai hovatartozás, vallás, családi állapot, szexuális orientáció, családalapítási tervek, alkohol- illetve drogfogyasztás, esetleg dohányzás, stb. Ezeket a kérdéseket udvariasan hárítsd el,
próbáld meg kikerülni a választ, esetleg kérdezd meg, hogy mennyiben
fontosak ezek a dolgok a jövendőbeli
munkád szempontjából.
Figyelj arra is, hogy a következőket semmiféleképpen ne tedd: Kínálásra se gyújts rá! Ne ülj le, mielőtt
hellyel kínálnának! Ne tűnj aggódónak, idegesnek! Ne akarj rögtön fize-

tésről, szabadságról beszélni! Ne legyél passzív, de ne tűnj túl lelkesnek
se! Ha nehéz kérdést kapsz, inkább
gondolkozz, semmint elhamarkodd a
választ, ne blokkolj le! Ne beszélj sokat, de túl keveset se, ne akard lehengerelni beszélgetőpartnered! Tűnj határozottnak, ne alázkodj meg! Ha valamit nem értesz, bátran kérdezz viszsza!
Néhány mondat a megjelenésről.
Az első benyomás rendkívül fontos,
ezért nagy súlyt kap az öltözködés.
Mindig legyél elegáns, visszafogott,
tartsd előbbre a minőséget a divatnál!
Kosztüm és öltöny a megfelelő öltözék, s az ápolt cipő, illetve frizura sem
mellékes. Semmiféleképpen se késs
el, maximum 10 perccel korábban érkezz! Távozáskor - akármi is történt
- legyél ugyanolyan udvarias és határozott, mint amikor érkeztél!
Ha nem sikerül elhelyezkedned,
feltétlenül jelentkezz a lakóhelyed
szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen, ahol a regisztráción kívül pályakezdőket segítő szolgáltatásokkal
is várnak. A központ célja, hogy megtalálja az ügyfelek részére a kívánt
munkahelyet, munkakört.
Reméljük, sikerült a még kissé
bátortalanokba egy kis merszet önteni. Mindenkinek sok sikert kívánunk
az álláskereséshez!
ibsön
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A m e r i k a b o l
Meleg tavaszi nap volt, amikor kellemeset beszélgettünk egy középkorú hölggyel egy kávézóban. Mosolygós interjúalany, boldogan sütkérező napsugár és mellé egy viszonylag komoly téma: az Egyesült
Államok külpolitikája valamint
Bush elnök. Az akkor még csak érlelődő háború mindenkit foglalkoztatott és úgy gondoltuk, érdekes lehet megkérdezni erről valaki
olyat, aki egyrészt amerikai, másrészt pedig a politikával foglalkozik. Ő pedig Nancy Kinney, az Angol Tanszék vendégprofesszora,
aki speciálkollégiumként amerikai
állampolgári ismereteket tanít főiskolánkon.
A Michigan állambeli Washtenawból érkezett férjével
együtt, aki a Neveléstudományi Tanszéken tart vendégelőadásokat. Nancy Maineben nőtt fel, Új-Angliában, saját
bevallása szerint ennek köszönheti a brit angolhoz hasonlító tiszta, szép akcentusát. Jelenleg a washtenaw-i főiskolán
tanít politikát, bár fiatalkorában még arról álmodozott,
hogy az ENSZ-nek fog dolgozni. Életében jelentősnek tűnik a hármas szám: eddig három államban lakott, három
diplomát szerzett, három unokája van és háromszor próbált
meg engedélyt kérni az iskolától, ahol dolgozik, hogy engedjék el egy szemeszterre Magyarországra tanítani. Végül
tavaly áprilisban „zöldutat" kapott és hosszas szervezkedés
után erre a félévre érkezett meg.
Pontosan mit tanít az Egyesült Államokban?
Amerikai hallgatóknak, és néha külföldi diákoknak is
tanítok amerikai állampolgári ismereteket, valamint állami,
helyi és összehasonlító politikát is, bár ezeket csak alkalmanként. A fő tárgyam az amerikai állampolgári ismeretek.
A hallgatói szeretik a politikát?
Általában nem. Csak kevés hallgatóm van, aki szereti.
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Nem egy kimondottan „amerikai dolog" érdeklődni a politika iránt. Az emberek nem szeretnek beszélni róla. Van
egy mondás, miszerint a vasárnapi ebédnél soha nem beszélünk vallásról vagy politikáról, mert az csak felizgatja
az embereket.
Nagyon érdekes, hogy nem foglalkoznak a politikával, hiszen Amerika világhatalom és külpolitikája különösen aktuális napjainkban.
Nos, azt hiszem, hogy szeptember 11. - a World Trade
Center felrobbantása - nagy hatással volt Bush elnökre.
Visszagondolva, minden eddigi elnök azzal a határozott
szándékkal lépett hivatalba, hogy Amerikában oldja meg
Amerika problémáit, hogy segítsen a szegényeken, növelje
a gazdaságot, fejlessze az oktatást, és hogy egyáltalán mindent megtegyen az amerikai népért, ami csak megtehető.
Azután előbb-utóbb mindegyik elnöknek adódott valami
problémája a külpolitikában, amely végül alapjaiban változtatta meg az elképzeléseit. Azt hiszem, könnyelműség
volt Bush elnök jól körülhatárolható elképzeléseire hagyatkozni - a terrortámadás minden tervet lerombolt. Minden
más a háttérbe szorult, csak egy a fontos: hogy megtaláljuk
ezeket a terroristákat. Bush elnök úgy gondolja, hogy Afganisztánban vagy Irakban meg is találja őket.
Valóban csak a terroristák felkutatásáról van szó
vagy esetleg valami másról is?
Néhányan úgy gondolják, a fő probléma az, hogy az
Egyesült Államoknak arra a biztos tudatra van szüksége,
hogy senki sem támadhatja meg az országot. Mások egyéb
okokat emlegetnek. Az egyik hallgatóm a minap azt mondta - nagyon érdekes, én ezt a teóriát még nem hallottam - ,
hogy az iraki olaj forrásokat francia és az orosz vállalatok
felügyelik, és ezek az olajtársaságok valahogy monopolizálni fogják ezeket a forrásokat. Ha Amerika - mondjuk
így - fel tudja szabadítani Irakot, ha el tudja távolítani
Szaddam Husszeint — jelentsen ez bármit is - , akkor komoly üzleti lehetőségek nyílnak meg az Egyesült Államok
előtt, hogy megszerezze ezeket a forrásokat ezektől a francia és orosz társaságoktól, és akkor Amerika bármit megtehet, amire eddig nem volt lehetősége. Őszintén szólva
még nem hallottam ezt a feltevést. Annyit sejteni lehet,
hogy az olaj is közrejátszhat. Tehát nem tudom, hogy mi
lehet a döntés hátterében, a politikusok pedig soha sem
mondják el a teljes történetet.
Nemrég kaptam egy emailt az egyik pszichológus barátomtól. Azt írta, hogy Bush elnöknek az a rögeszméje,
hogy megmenti a világot. Ő egy nagyon vallásos ember.
Úgy gondolja, hogy ha sikerül megmentenie a világot, akkor erről mindig emlékezni fognak rá. Mindazonáltal az is
meggyőződése, hogy ezt erőszakkal, háborús eszközökkel
kell megtennie. Tehát egyfajta pusztító-megmentő mentalitás jellemzi. Ez a fajta gondolkodásmód vezérli azokat az
embereket is, akik vele dolgoznak. Ez volt a mozgatórugó-
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ja az iraki törekvésnek. Annyi feltételezés van, ahány ember a világon, arra vonatkozóan, hogy mi folyik itt. Az
amerikaiak azt mondják, ez is csak egyfajta biztonsági
megelőzés.
Kapcsolatban állhat ez Bush apjával?
Arra én is kíváncsi lennék. Talán emlékszel, hogy az
199l-es úgynevezett Öböl-háborút Bush apja indította el.
Akkoriban úgy gondolták, hogy ha megszabadulnak
Szaddam Husszeintől, akkor minden problémára lesz megoldás. Nos, akkor Husszein maradt, a problémák pedig
csak súlyosbodtak. Nem tudom mennyire neki, és mennyire másnak köszönhetően, de Irak egyre szegényebb és szegényebb lett ahelyett, hogy gazdagodott volna. Újra és újra ugyanazokat a történeteket hallottuk. A felelősség Szaddam Husszeint terheli, és tőle megszabadulva ezeket a
problémákat meg tudják oldani. Ki tudja? Talán tényleg
így lesz, talán nem. Talán az apa tervei nem valósultak
meg, és most a fiú megpróbálja beteljesíteni.
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Mégis, kik azok az emberek, akik támogatják
Busht?
Azt kell mondjam, az átlag amerikaiak. Hazaszerető I
amerikai polgárok, akik esetleg korábban már szolgáltak a |
hadseregben, akik valahogy úgy érzik, hogy arra lettek kiválasztva, hogy megvédjék Amerikát. Akik úgy érzik,!
hogy ha az elnök mondja, akkor annak jónak kell lennie.
Azok az emberek, akik Bush elnököt támogatják - többsé-|
gében republikánusok - , akik a pénzüket adták a kampá-|
nyához, akik rá szavaztak, azok most mind támogatják a |
háborút is.
Ön is közéjük tartozik?
Nem, azt hiszem nem... Amikor még egészen kicsi vol-l
tam, az apám egy olyan ember volt, aki keményen harcolt I
a békéért. A békéért a családban, a szomszédban, a város-1
ban, az országban, a világon... mindig erről beszélt. És va-|
lahogy úgy éreztem, hogy ez így helyes.
Balogh Edina és Antal Lajos

K ó r
RH
Szeretnék előre elnézést kérni az orvosoktól. Nem akarom bántani őket, senkit sem
szeretnék bántani. Az orvosokat különösképpen nem. Őket roppant mód tisztelem, s bízok bennük oly őszintén... Nem
azért, mert más választásom nincsen. Sajnálom is őket, mert az utóbbi időben túl
sokan utálták meg e szakma képviselőit.
Én is csupán kihasználom őket; az ő nyakukba akasztom az emberek kapzsiságát,
dilettantizmusát, érzéketlenségét, és még
sorolhatnám, mi minden jelenik meg
alább, de nem szeretném az Olvasó szájába rágni gondolataimat, majd az lehámozza magának a számára fontos problémákat.
Mindenesetre próbálom humorosan előadni - ennek is megvan az oka - az amúgy
egyáltalán nem vicces történetet, ami természetesen fikció, de valós elemekből lett
összegyúrva, még a legmeghökkentőbb
részek is!
- Anyuci, anyuci! Apuka rosszul van! - dübörögte
Kislány, s úgy perdül ki a hálószobából a konyhába,
mint csóró gyerek, ha kong a vályú. A lendület megmarad, de az irány s a személy változik. Anyuci gyermekét
feldöntve rohan be Apukához. Az öreg hetek óta nincs
jól, de nem akar, nem mer orvoshoz fordulni. Be van
szarva a televízióban látottaktól. Most már nem tud ellenkezni. Riadó! Irány a telefon. Anyuci már pötyögi is
Háziorvos számát, jöjjön azonnal! Apuka megint
rosszul van!

I a p
legközelebb is segít, ha szükség van rá. Kikíséri egészen a lépcsőház bejáratáig. Utálja ezt a betondzsungelt,
jobbról, balról, lentről, fentről halnak a szomszédok,
mint a tiszavirág; nem győz temetésre járni.
- Nagyon szépen köszönöm, hogy segített, doktor
úr, maga nélkül már halott lenne.
- Ugyan már, hisz kötelességem. Tudja, letettem az
esküt. Ööö. Megkérhetném, hogy reggel hozza vissza a
jószágokat, nehéz manapság beszerezni. Itt ez a szike,
ezzel leszedheti őket, de vigyázzon! meg ne vágja szegénykéket, mert akkor elpusztulnak!
Lassú éjszaka után gyors reggel. Anyuci úgy dönt,
hogy mégsem szedi le a piócákat, s mégsem viszi őket
vissza Háziorvosnak, még ha ezért esetleg a doktor úr
meg is sértődik. Inkább felhívja a kórházat. Hátha azok
mást mondanak, fő a biztonság. Nem mintha a természetes gyógyászatban hitetlenkedne, de a férje még
mindig szarul néz ki; aggódik.
- Micsoda, hogy nem tud a lábára állni? Nincs magánál? Mi az ördögért csak most hívja az ambulanciát?
Ennyire semmit sem jelent magának a férje?
A mentő gyorsan kiér, kiugrik belőle két fiatal legény, vállukra kapják a hordágyat, s a lépcsőházig rohamoznak. Ott akadnak ki. - Mi az, hogy nincs lift? így
nem tudjuk lehozni. A második emeletről sem!!! Anyuci vállára veszi Apukát, s lehúzta a lépcső lábáig,
hol a két mentős gyorsan felfekteti a hordágyra, majd
behajítják a mentőautóba. A mentőautó gyorsabban távozik, mint érkezik. Ez érezhető.
Másnap Anyuci személyesen érdeklődik.

Anyuci leteszi a kagylót, s türelmetlenül vár. Vár.
Vár. Csengő! Itt a doki. Anyuci már rohan is az ajtóhoz,
hogy az orvos minél gyorsabban beérhessen. Siet is, elvégre így is késésben van. Berohan a hálószobába, addig Anyuci nekilát kávét főzni, előkészíti az ajándékot,
amit át akar adni, elvégre már kislányka korától Háziorvos az orvosa, meg kell becsülni, szívesen jöjjön máskor is.
- Nem olyan komoly az eset, mint amilyennek tűnik!
Természetes úton kezeljük, az a legjobb módszer. - Az
alorvos előveszi a befőttesüveget a táskájából, s jókora hú(|sos piócákat teker az öreg lábára, karjára, s nyakára. - Eh,
Igmajd ez segít! Reggelre jobban lesz. Óh, maga milyen
Haranyos, Anyuci... köszönöm a kávét, igazán jólesik. Mitrelitcsirke is van? Hogy fog majd ennek örülni otthon az
; asszony! Öröm maguknál beteget ellátni, tudja?

- Hogy is hívják a férjét?
- Apuka!
- Lássuk csak, Apuka... á! igen. Harmadik emelet,
hatos ajtó. Intenzív osztály.
Anyuci fél. Vajon milyen állapotban találja a férjét?
Apuka jobban fél. Személyes vallomása: - Három helyen daganat van a testemben. Máj, gerinc, vastagbél.
Anyuci jobban fél. Rohan a főorvoshoz, ki útbaigazítja: - Bár sok esélyt senki sem lát a felépülésre, azért
azt ajánlom, keresse fel Doktort!
- Doktor úr! Tud segíteni?
- Nem is tudom... Harmincezer. De annyiból is csak
a belét tudom kihúzni a hasfalán. Máj csak kemo; azt ne
engedélyezze, általában elkúrják, a gerinc meg úgyis
végez vele. Azzal semmit nem tudunk kezdeni.
- Ötvenezer? Hátha össze tudok seperni annyit!
- Annyiból is csak a belét tudom kihúzni a hasfalán...

Anyuci örül, hogy az orvos elégedett. Reméli, hogy

- Akkor maradjunk a harmincezernél, ha segít vala-
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mit az a műtét.

szerrőljut eszembe! A piócákat leválasztottuk a férjé-

- Én is azt ajánlom asszonyom. A temetésre is gondolnia kell! Az is drága manapság. Ajánlanám a krematóriumot; olcsóbb és szerződésem van velük!

ről, de sajnos a műtétbe beledöglöttek.
- Nem baj. A háziorvosomat úgyis behozták alkoholmérgezés gyanújával.

Másnap műtét. Este ébrednie kéne az öregnek.

Holnapután maghal Apuka, a krematórium átutal

- Meghalt?

háromezret Doktor számlájára, Doktor rendel egy üveg

- Akkor miért lenne a lélegeztetőgépen? Ne fesse

bort Háziorvosnak. Anyuci pedig viszi Kislányt az isko-

már az ördögöt a falra! Csak az altatóorvos koktélja

lába. Egy hét múlva hiányozni fog óráról, a szomszédok

nem volt az igazi. Azt hiszem a férje kórlapjáról lema-

a munkahelyről. De unják már a temetéseket...

radt, hogy túlsúlyos, plusz cukorbeteg.
- Értem. Mikor jöhet haza?

Kéretik szépen. Tessék nevetni!

- Egyelőre még gyógyszert ne váltson ki. A gyógy-

<[s. t.]>

Kedves Olvasók! A TŰ-ben megjelenő írások nem feltétlen tükrözik a szerkesztőség véleményét!
Nyitottak vagyunk minden cikkre és reagálásra, melyeket lehetőségeinkhez mérten megjelentetünk.
a szerk.

Reflexiók a
Mikor először olvastam végig
Kosztolánczi Krisztina írását (Isten
egy placebo), nem tudtam eldönteni,
hogy írója egy szellemes paródiát
alkotott vagy komolyan veendő művel pályázott az Év írására. Többszöri olvasás után hajlani kezdtem
ez utóbbi felé, és egyidejűleg halk és
súlyos sóhaj röppent fel ajakimról,
hisz ha ilyen az Év írása, milyen lehetett a többi pályamű?
Kénytelen vagyok most isten
ügyvédjét alakítani, annak ellenére,
hogy csöppet sem langymeleg keresztény hitem teljesen megsemmisült az elmúlt évek alatt, ám mégsem sikerült a nagyképűség oly fokára jutnom, hogy kijelentsem:
nincs isten. Kosztolánczi írásában
sem az a gondom elsősorban, hogy a
szerző nem tud különbséget tenni isten és vallás, vallás és hit, illetve
ember és isten közt, hanem hogy
nem képes komoly érvekkel alátámasztani ateizmusát. Az ateizmus
sokféleképp definiálható fogalom,
de abban megegyeznek meghatározásai, hogy tagadják a természetfölötti lénybe/lényekbe vetett hitet, elvetik a teremtéselméletet és többnyire a transzcendenciát. Istent lehet
kiiktatni a feuerbach-i materializmus segítségével, lehet elegánsan
grammatikai
bakinak
tartani

placeboistenről

Nietzsche mentén, lehet logikailag
kiküszöbölni
mint
problémát
Carnap-módra,
satöbbi.
Ám
Kosztolánczi csupán asszociál. A
gondolattársítás láncszemei a következők: isten —> vallás —> fekete
ruhába öltözött öregek komor tekintete vasárnaponként —> nincs isten.
Persze erről is lehetne okos értekezést írni, hogy a kereszténység haldoklik, és menekülés is lehet, meg
elnyomás és kolonc a nyakunkon ez
az egész keresztény isten, de Krisztina valami egészen egyetemes és
persze modernül individuális igazság birtokosának érzi magát, és a
XIX. század végének szellemében,
kellő daccal, csupa nagybetűvel jelenti ki, hogy nincs isten. Talán bocsássuk meg a pózt és az istenteremtési kísérletet is, amivel írását záija,
nagy gondolkodók is beleőrültek
már efféle passziókba... Téijünk vissza az érvelésre. Vajon tagadható-e
egy felsőbbrendű, metafizikai lény
asszociációink által, melyek eleve
szűk utakon futnak, és ráadásul erősen meghatározottak is az adott kultúra hagyományai által? Vajon isten
azonosítható-e a keresztény világkép istenével? Vajon megtudhatunk-e bármit is istenről az emberek
viselkedése alapján, még ha azok
ezt az istent szolgálják is? Tehetek-

e kijelentéseket egy vallásról anélkül, hogy egy sort is olvastam volna
az általa szentnek tartott szövegből?
Mondhatom-e, hogy nincs isten csupán azért, mert egy bizonyos vallás
egy bizonyos egyházának egy bizonyos templomában rossz tapasztalatokat szereztem? És kérdés, hogy
valóban azért léteznek-e csupán a
vallások, hogy a modern ember kiborult lelkét helyrepofozzák? Miért
várja el Krisztina, hogy az egyház a
pszichiátria intézményének szerepkörét is eljátssza, ahol a pap csak
felírja a Xanaxot és a beteg gyógyultan/feloldozottan távozik? Talán
nem hallott még karizmatikus és liberális irányzatokról, hogy szürkének mondja a vallást, bár gyanítható, hogy más hitekről sem ...
Még számtalan kérdés felmerült
bennem, hitehagyottban, aki többnyire isten helyét szereti a megoldhatatlan és épp ezért folyton izgalmas kérdések közé utalni.
Kosztolánczi Krisztinát pedig
óva inteném a hirtelen, induktív kijelentésektől (hacsak nem meggyőződéses szolipszista á la Berkeley)
és ha van ideje, kérném, hogy olvasson és gondolkodjon kicsit többet.
Amúgy gratulálok az eredményéhez...
cotta

UV-borozo

az a l s o v a r o s b a n

Ezen rendhagyó cikkem egy nemrég megnyílt borozót
mutat be. A sokat sejtető, UV-borozó névre hallgató hely
az alsóvárosban várja vendégeit, pár percnyire a Bem utcai
megállótól. A volt Oázis söröző helyén található, azóta
átesett egy teljes felújításon. Talán azért is lényeges a kocsma létezését elétek tárnom, mert legtöbb kedvezménye nekünk, főiskolásoknak szól, nem is beszélve azokról, akiknek utóvizsgát kell tenniük... Talán a legérdekesebb kedvezmény (és legjobb ötlet): egy kiadós bukás után a bemutatott UV-csekkre szintén olcsóbban ihat
az elkeseredett hallgató.

ami a távolságában rejlik. A nyitva tartás szintén megegyezés alapján zajlik, általában inkább a hangulat diktálja a zárás idejét.
Az UV-borozó alapvetően igényes, konszolidált hely,
bár egyelőre még nem alakult ki a kellő hangulat, arculat.
A vezetőség ehhez örömmel várja az ötleteket. Látogatottságát tekintve főleg fiatalok, ezeken belül is egyetemisták,
főiskolások részesítik előnyben.
blackie

A borozó két kisebb belső- és egy
kerthelységből áll. Van csocsóasztal,
sakk, TV, kártya, nyerőgép, stb... Kisebb
rendezvények szervezésére ideális. A
zártkörű rendezvényekre való kibérlés
ingyenes, amennyiben megfelelő létszám és fogyasztás várható. Áraiban kifejezetten olcsó, ezzel szemben széles
választék várja az érdeklődőket... Taxit
kérésre hívnak, néhány igénybevétel
esetén pedig törzskártyát kaphat a kuncsaft. A hely árai mellett az ember inröhögve fizet a taxiért, így könnyebb legyőzni a hely egyik hátrányát.

Hogy mi az a Rókaűzők? Te még
nem tudod? Akkor lemaradtál
az év egyik legnagyobb bulijáról! Idén október első hétvégéjén pótolhatod, mert akkor újra
megrendezésre kerül ez az országos egyetemi-főiskolás futóverseny.
12 fős csapatok érkeznek az ország minden
tájáról, 8 fiú, 4 lány felállásban. Lányok lehetnek többen, mert a szabályok szerint lány futhat fiúszakaszt, de
ez fordítva nem működik... Ha esetleg nem lenne elég
emberetek, a helyszínen mindig akad néhány szabadúszó
(minőségi garanciát a szervezők nem vállalnak...), vagy
megkaphatjátok a futó nélküli szakasz legrosszabb idejét.
Szombaton bemelegítésként futunk/rohanunk/ballagunk/sétálunk/slattyogunk/cammogunk/gyalogolunk (a
megfelelő aláhúzandó...) egy jót a 12 szakaszra bontott
Kaposvár-Pécs távon. A szakaszoknak már a nevük is sokatmondó. érdemes odafigyelni rájuk: 1. Róma meghódíV tása - 8,8 km 2. Bűzűző - 7,5 km 3. Béna Béla - 8,3

km 4. Temető - 6,8 km 5. Aludj csak,
én álmodom - 6,1 km 6. Tehéncsorda - 4,7 km 7. Egyszer talán véget
j / j B B
ér - 12,5 km 8. Nulla - 4,4 km 9.
f
Anonym - 8 km 10. B52 - 3,8
km 11. Dolce Vita - 7,2 km 12.
Pécs meghódítása - 3,5 km. Ezek után a kilométerekkel a lábunkban elfogyasztunk
egy nagy tál spagettit és irány a buli! A Pécsi Egyetemi Klubban kerül sor az eredményhirdetésre, ahol az első három helyezett csapat mellett díjazzuk a szakaszgyőzteseket, a legutolsó és a legjobb nevű csapatot is.
Lesznek hastáncosok, aztán aki még bírja, tombolhat,
táncolhat hajnalig.
És most egy kicsit a piszkos anyagiakról is. A nevezési díj csapatonként 14.000 Ft június 14-ig, utána pedig
17.000 Ft szeptember 20-ig. Ugye, nem is olyan sok?
Szóval, sok szeretettel várunk minden új és visszatérő csapatot idén is. Ha bővebb információt szeretnél kapni, vess egy pillantást honlapunkra: www.ktk.pte.hu/roka\
P. ,
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S k o d a o r s z a g b a n

III. éves történelemszakos

hallgatók

Ha rövidre kellene fognom, akkor utazás, ivás, alvás.
Kicsit bővebben: múzeum, templom, vár, Becherovka,
Borovicka, Slivovica, alvás.
22-én reggel indultunk, késő délután érkeztünk Lévára,
hol a Hotel Atom elnevezésű szállodában kaptunk helyet.
Bátran állíthatom; bombajó hely! Bent a város
központjában, közel a
tűzhöz. A nap szabadrablásszerűen telt el, a társaság nagy része általában
zuhanyzás után felfedezte
a város vendéglátóipari
nevezetességeit. Volt itt
minden igénynek megfelelő; biliárdszalontól kezdve
az igazi szocreálig.
A második nap reggelén
kezdődött a kirándulás „tanulmányi" része. Kelés korán reggel, s már vágtattunk
is
Garamszentbenedekre,
hogy magunkévá tegyük a bencés templomot és kolostort. Ezt a reggelinek induló programot estére
kellet halasztanunk az ország politikusainak jóvoltából, ugyanis délelőtt ők foglalták el az ojjektumot (á lá
Szalacsi Sanyi bácsi). Ezután Újbánya érintésével eljutottunk Körmöcbányára, hol megcsodáltuk Szent Katalin vártemplomának tornyát. Ez a több
mint ezer lépcsős
„mászóka" szívbetegeknek nem
ajánlott, ellenben
tesiseknek kötelezővé tenném. A
panoráma csodálatos, a magasság
extrém
sportok
kedvelőinek is megfelelő lenne.
24-én Selmecbányát jártuk be. Mindenekelőtt ki kell emelni a helyi ezüst- és
aranybányát, melyben bányászni már nem
bányásznak, ellenben a turisták számára
rendelkezésre bocsátják. Leereszkedés előtt min
denki magához vette kötelező felszerelését; sisak, köpeny,
papíron minden második embernek lámpa - kiscsákány
nem. Néhol a járat annyira szűk, hogy egyeseknél a paraméter egészen magas fokra rúghatott, főleg, ha a lámpások
eloszlása nem volt teljesen kiegyensúlyozott...
25-én Zólyomot vettük célba, hol a napi múzeumigé-

felvidéki

kirándulása

nyünket a helyi vár elégítette ki. A buszban továbbutazva a |
hangulat a fáradságtól egy kicsit apadni látszott, s mindení
jel arra mutatott, hogy Krasznahorka várát sokkal kisebb!
potenciával kell végigvergődnünk. De nem így történt. A f
vár a hegy lábtól annyira csodálatosan hatott, hogy mire fel-í
jutottunk a bejárathoz, tömeges hiszti bontakozott ki, hogyl
miért ilyenkor kellett ideérnünk, mikor nincs nyitva. Rövid I
nézelődés és fényképezés után továbbindultunk, s meg sej
álltunk a kassai szállásunkig, hol megesett a második!
hisztiroham, minek kiváltó okát a környék túlságosan!

antiszoc mivolta biztosította. I
Itt hallottam először azt, hogyl
menjünk haza. Nekem személyi
szerint megfelelt, aludtam már|
rosszabb helyen is.
A szombati napot teljes I
egészében Kassán töltöttük. A j
tegnap este még oly nagyon!
gyűlölt város hirtelen sokak sze-l
me fénye lett. Ebben közreját-1
szőtt a csodálatos dómjuk, s a]
dóm körüli tér, melynek láttán I
egyik csoporttársam, ki távol áll I
az érzelgősségtől, majdhogynem a j
térdére borult, és azt ismételgette,!
hogy ez a Paradicsom, ez csodálatos! És hirtelen este lett...I
Most kapott észbe mindenki, hogy ideje mulatni indulni,
hisz ki tudja, mikor jövünk erre legközelebb. A jel-1
szó: mindenből minél több, hogy minél több marad-J
jon meg (kivéve koronából) az itteni ízekből, legyenj
az étel, vagy ital, tökmindegy.
Vasárnap a hazautazás napja volt. Nem mondom,
hogy nem vártam a pillanatot, mikor elindultunk, de!
miközben ezeket a sorokat gépelem, azon!
gondolkozom, hogy leg-í
szívesebben már hol-j
nap visszamennék.!
Az nyugtat csupán, ^
hogy Rácz Lajos tanári
úr képeivel egy diavetí-!
tés alkalmából mindezt!
átélhetem még egyszer ha nem is teljes egészé-1
ben. Addig is... a felvidé-i
ki hegyek után vár minket f
az új kihívás - az é v v é g i ^ S ^ L ,
ZH-dombok, kollokviumi bércek és szigorlat-szirtek. Mik
annyira nem látványosak, de azért jó nagyokat lehet bukni
rajtuk. Kalandra fel!

P e r z s i a
Öthetes iráni körutunk során
Bjártunk már ősi perzsa városok palotáinak díszes termeiben, megcsodáltuk a mecsetek kéklő mozaikkuIpoláit és minaretjeit, bolyongtunk
leihagyatott települések vályogépülletei között, kihajóztunk a Perzsa[öböl sószigeteire és láttuk az egy[kor hatalmas birodalom fővárosálnak impozáns romjait. Nem maradt
[más hátra, mint a gondosan összeI gyűjtött élményeken egy kicsit elli gondolkodni Irán legmagasabb
I pontján, a Demavand vulkán 5671
[méter magas csúcsán.
Négy napot szántunk arra, hogy
la csodálatos, hófödte hegyóriás kráI teréig feljussunk, majd rövid tartózl kodás után, lehetőleg ép bőrrel visszatérjünk Teheránba. A
| menetrend szerint közlekedő mikrobusz egy Polur nevű fallunál tovább már nem volt hajlandó szállítani minket, így
| kénytelenek voltunk nekivágni a hegyoldalban felfelé ka[nyargó ösvények egyikének. Sajnos a többi külföldi turisItától hallott rémhír igaznak bizonyult - a vulkánra belépőIdíjat szednek! Fejenként egy-egy ropogós húszdollárost
[kellett elcserélnünk egy, mellesleg ízlésesen kivitelezett, a
¡Demavand portréjával díszített papírfecnire, amely feljoIgosított minket arra, hogy megmásszuk a csúcsot. Terméjszetesen önmagunkat tagadtuk volna meg, ha nem próbáiltunk volna ez alól is kibúvót keresni... Megpróbáltuk az il[letékes hegyimentővel (vagy Allah tudja, milyen pozícióiban lévő fiatal sráccal, aki félúton hirtelen elénk ugrott egy
Isátorból) megértetni, hogy kevés a pénzünk, meg hogy aki
¡nyugatról jön, az nem biztos, hogy gazdag, de mindhiába,
í Meghívott egy teára, megértően bólogatott a pénzügyi pafenaszainkat hallgatva, majd sajnálkozását fejezve ki amiatt,

hogy nem vagyunk iráni állampolgárok (nekik ingyenes a
hegymászás), könyörtelenül bevasalta rajtunk a kemény
nyugati valutát.
Már késő délutáni narancsszínű fények simogatták a
szemközti hegyoldalakat, mire a kiszemelt táborhelyre értünk. Hosszadalmas terepszemle után sikerült találnunk
egy kissé lejtős, és a kibírhatatlan helyett csak zavaróan kényelmetlen sátorhelyet. A környéken táborozó perzsa,
francia és norvég csoportok közül szinte kizárólag csak a
helyiekkel érintkezve (na jó, az egyik norvéggal is váltottunk körülbelül három szót...), egy teljes napot csak az
akklimatizálódásra fordítottunk. Ez azt jelentette, hogy ettünk, fényképeztük azt a pár igénytelen növényt, ami ezen
a magasságon is megél, valamint néha elvonszoltuk az üres
flakonokat a forrásig. Ez utóbbi művelet közben többször
eszembe jutott az a bizonyos fejsze meg a hozzá tartozó
nagy fa, hiszen a forrást a sátraktól elválasztó maximum
harminc méter alatt legalább egyszer meg kellett állnom

egy kicsit levegő után kapkodni.
Aztán elérkezett a nagy nap hajnala, amikor
a tervezett három óra nulla perc helyett fél öt körül, még kissé álmosan neki is vágtunk az előttünk álló másfélezer méter szintkülönbségnek.
Először egy iráni csoporthoz csatlakoztunk, akik
a nekünk is megfelelő tempóban taposták az ösvény kavicsait, és úgy tűnt, az utat is ismerik.
Ám miután a vezetőjük volt az első, aki zöldre
vált arccal megmutatta, hogy mit vacsorázott az
előző este, úgy döntöttünk, hogy önállósítjuk
magunkat. Fantasztikus, nonfiguratív szobrokra
hasonlító vulkáni sziklák mellett, megfagyott
vízesések és szikrázó hófoltok között vezetett a
hosszú út, és idővel mi is elszakadtunk egymástól. A szunnyadó tűzhányó kráteréhez közeledve
már éreztem az alvó óriás bűzös leheletét is - kis
lyukakon, keskeny réseken keresztül kénes gázfelhők szöktek a felszínre apró, sárga kénkristályokkal borítva be a környező sziklákat. A puha,
törmelékes talaj bokáig nyelte a lábamat, néha
kaptam egy-egy kénes felhőt az arcomba és az
oxigént már úgy kellett kihalászni a ritkuló levegőből, de hét órányi küzdelem után végre ott álltam a Demavand tetején, 5671 méter magasan!!!
Felhőtengerek gomolyogtak lassan az alattam
hullámzó hegyek között, a távoli horizonton Teherán szmogpalástja szürkéllett és én boldog
voltam.
ATA
(a szerző fotói)

Unicum díjas oktató
és hallgató választás!
\

2003. április 22- június 22.

^

\

A szavazásban rád is számítunk, amely során karonként jutalmázunk egy végzős hallgatót és egy oktatót! Válassz a karod végzős hallgatói közül egyet. Az aktuális névsort az egyetemenfőiskolán lévő faliújságon és a HÖK irodában találod meg! írd be
az általad választott hallgató és kedvenc oktatód nevét az alábbi
szempontok alapján!
Szavazatodat dobd be a HÖK irodában elhelyezett szavazóurnába!
Elektronikusan a www.leonardo.hu weboldalon voksolhatsz!
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Nyomtatott és elektronikus szavazatod
2003. május 16-ig adhatod le!

^ ^
\ \ * tL
'V| ^

£

<
^ ^ ^

\
^

^

\

)
I
\ S
I r

Ne feledd, csak egyszer szavazhatsz!
Z

Az eredményekről 2003. május 16. után tájékozódhatsz a HÖK
irodákban, a kari faliújságon, a helyi sajtóban illetve a
www. leonardo.
hu weboldalon!
Várjuk a Te szavazatod, hisz Te is számítasz!

Az akciókban csak a/ SZTK diákjai vehetnek részi!

A szavazás Szegeden 2003. április 22-tól 2003. májns 16-ig tan a Szegedi Tudomány Egyetem Karain a promóciós anyagok kihelyezésétől.

A kampány Szegeden 2003. április 22-tól 2003. június 22-ig tart a Szegedi Tudomány Egyetem Karain

A nyerteseket postán értesítjük.

A kampányban résztvevők a szabályokat elfogadják.

Jogi út kizárta

Egy biztos: a Te utad, a Te sikered.
Hallgató neve:

Oktató neve:

A hallgató kiválasztásakor a következők döntsenek!

Tartsd szem előtt, hogy a tanár is ember!
Az oktató kiválasztásának szempontjai:

Mennyire:
talpraesett
kapcsolatteremtő

írd be kedvenc oktatód nevét!

közösségi szereplő
segítőkész

K é r ü n k n y o m t a t o t t n a g y b e t ű k k e l , o l v a s h a t ó a n t ö l t s d ki!

emberi adottságok
előadások színvonala

hallgatói kapcsolat
vizsgáztatási stílusa

K é r ü n k n y o m t a t o t t n a g y b e t ű k k e l , o l v a s h a t ó a n t ö l t s d ki!

Unicum díjas oktató
és hallgató választás!
2003. április 22- június 22.
A szavazásban rád is számítunk, amely során karonként jutalmazunk egy végzős hallgatót és egy oktatót! Válassz a karod végzős hallgatói közül egyet. Az aktuális névsort az egyetemenfőiskolán lévő faliújságon és a HÖK irodában találod meg! írd be
az általad választott hallgató és kedvenc oktatód nevét az alábbi
szempontok alapján!
Szavazatodat dobd be a HÖK irodában elhelyezett szavazóurnába!
Elektronikusan a www.leonardo.hu weboldalon voksolhatsz!
Nyomtatott és elektronikus szavazatod
2003. május 16-ig adhatod le!
Ne feledd, csak egyszer szavazhatsz!
Az eredményekről 2003. május 16. után tájékozódhatsz a HÖK
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A kampány Szegeden 2003. április 22-től 2003. június 22-ig tart a Szegedi Tudomány Egyetem Karain

A nyerteseket postán értesítjük.

A kampányban resztvevők a szabályokat elfogadják.

Jogi út kizárva

Egy biztos: a Te utad, a Te sikered.
Hallgató neve:

Oktató neve:

A hallgató kiválasztásakor a következők döntsenek!

Tartsd szem előtt, hogy a tanár is ember!
Az oktató kiválasztásának szempontjai:

Mennyire:
talpraesett
kapcsolatteremtő

írd be kedvenc oktatód nevét!

közösségi szereplő
segítőkész

K é r ü n k n y o m t a t o t t n a g y b e t ű k k e l , o l v a s h a t ó a n t ö l t s d ki!

emberi adottságok
előadások színvonala

hallgatói kapcsolat
vizsgáztatási stílusa

K é r ü n k n y o m t a t o t t n a g y b e t ű k k e l , o l v a s h a t ó a n t ö l t s d ki!
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Utánam még két sztár volt Kovács Ákos
Jó buliból már sokat megértünk, mióta a szegedi utcákat tapossuk. és Geszti Péter, akik jelenségek lettek.
A szokványos helyeken számtalanszor megfordultunk, átéltünk
Jelenséggé nem szép lassan válsz, hazsúfolt bulikat az egyetemi klubokban, dorbézoltunk hajnalig a
nem egyszer még nem vagy sehol, aztán
kocsmákban, pubokban és sokan azt mondogatják hogy már nem meg ott teremsz. Ilyen csak egyszer forolyanjók a bulik, meg hogy nem tudnak úgy ellazulni, mint korábdulhat elő egy ember életében. Nekem a
ban. Persze vannak ifjú titánok, a gólyák, akiknek friss élmény és új- Hungáriában, majd később az R-Go-ban
donság minden, ami ebben a Tisza-parti városban történik és mensikerült, de többet ezt nem lehet csinál| nek, lecsapnak minden alkalomra, ami szórakozási lehetőséget tarni, mert nem tudsz érdekes lenni.
togat.
A dobosotok egy olasz származású
Március utolsó napja olyan alkalmat kínált, mikor mindkét társaság
pasas volt, Barile Pasquale. Hogyan
megtalálta a neki valót a JATE Klubban. Az éves TÚ-Nap zárásakerült ő hozzátok?
ként. egy Szikora-koncert nyújtott lehetőséget az „ereszd el a haPasquale? (felcsillan a szeme és eljamra". Én is oda tartottam, mikor a buszmegállóban akaratlanul Is
mosolyodik) Ő volt nekem a legnameghallottam két kedves lányt, amint arról beszélgetnek, hogy '70gyobb konkurensem. Akkoriban ('70-es
es stílusú cuccokban kellett volnajönni. Gondoltam ók is a bulira
évek, Hungária) én voltam a legjobb dotartanak. így odaléptem hozzájuk és beszélgettünk egy keveset arbos Budapesten, és ezt mindenki tudta.
ról. amit csak R-Go korszaknak, vagy csikidamnak nevezünk, és kiAztán egyszer hozzátette valaki, hogy te
derült számomra, hogy elég keveset tudunk „A Robiról" és hogy
miért ismeri ót mindenki, mert hogy ismerik az nem vitás. Ekkor el- vagy a legjobb, bár van Angyalföldön
egy srác, egy olasz származású gyerek,
döntöttem, hogy megpróbálom kihúzni belőle, mi is az a megfogúgy hívják, hogy Pasquale. Az legalább
hatatlan, az az image, ami ismertté teszi és megpróbálom bemuolyan
jó, mint te. Ettől én idegbeteg lettatni azokat a momentumokat az életéből, amik felhívták rá a fitem.
Akkor
eldöntöttem, hogy ha lesz
gyelmet az évek során.
egyszer egy zenekarom, én basszusgitáEgy kicsit kanyarodjunk vissza a '70-es, '80-as
évekre. Hungária, aztán R-Go és most ugyanazok a
számok csak egyedül, Robi és a gidák néven. 20 évesen
mit gondoltál erről a világról?
Semmit nem gondoltam, csak éltem bele. Szerettem a
Beatlest, a VASAS-t, és mentem, amerre a szívem vitt.
Amiket akkor szerettem, azok mind megmaradtak. A hűség a legfontosabb, mert ha hűséges vagy a dolgaidhoz,
akkor tudsz magadhoz is hűséges lenni. n em hazudtolom meg magam még ennyi idő után sem, azt az egyet kell
megtartani, amit akkor megszerettél.
A zászló, a kabát mind szimbólumok, amiket a
színpadon viselsz. A kabátodon olyan jelvények vannak, amikről sokunk azt sem tudja mit jelentenek.
Ez így van. A szimbólumok kellenek az embereknek.
Ezekbe lehet kapaszkodni, de manapság nincsenek ilyenek és ez baj.
Ha már a szimbólumoknál tartunk, '93-ban te lettél az év szexszimbóluma, (a gidák felkiáltanak, nem is
tudtak erről) Jelent ez valamit, vagy ez is olyan, mint
az Oscar, hogy lassan mindenkire rákerül a sor?
Nem tudom. Ha visszaszámolsz én '53-ban születtem,
onnan '63-'73-'83-'93, akkor 40 éves voltam. Megkapni
az év szexszimbóluma címet 40 évesen, az rendben van.
Maga a titulus persze semmit nem jelent, inkább az a bajom, hogy manapság nincsenek sztárok, akikért rajongani
lehet. Én is elég későn, 29 évesen alapítottam az R-Go-t,
Vakkor gyerekpofájú sztár voltam. Azóta sincsenek ilyenek.
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ros leszek, mint a Paul McCartney és ez a Pasquale lesz a
dobosom.
Hogy van az, hogy ti lehettetek volna a Queen
eiőzenekara is, de nem lettetek?
Ez így volt. Én nagyon szerettem Freddyt, ő volt a
Beatles után a szívemben az egyetlen olyan tehetség, akire
oda kellett figyelni. Ez csak tartás kérdése. Úgy gondoltam, hogy mikor az életemben a legjobban megy, mikor
meg tudok tölteni egy BS-t, egy Kisstadiont, a saját országomban olyan megalázó előzenekarnak lenni, még akkor
is, ha tudom, hogy a másik öl- _
tözőben ott van mellettem
Freddy Mercury. Ez a tartás,
amiről beszéltem. Nem értékelem én sem alul, sem túl
magam, bárhol lettem volna előzenekar, de a saját
országomban nem leszek,
még a világ legnagyobb
bandája előtt sem.
Egy sztár életéből
nem maradhat ki a
szórakozás, a lányok.
Biztosan volt neked
is rengeteg, akiket
megkaphattál volna. Hogyan tudtad kezelni őket?
Erre nagyon egyszerű választ adok neked. Én keresztény vagyok. Nem azt csinálom, amit megtehetek, hanem
amit Krisztus kijelölt nekem.
Egy személyért le kell mondani
a jóról az életben, és ez Jézus
Krisztus, az élő Isten fia. A törvényeket a názáreti Krisztus írta
elő, és nekünk be kell tartani. Ne
kívánd el mások nőjét! Ez a felfogás vezérelt.
Ki volt Bob Lunky és honnan jött ez a név?
Én voltam. A Hungáriában
nem írhattam számokat másnak, és
úgy gondoltam akkor álnéven írok. A Bob ugye Rob-ot,
Robit jelent, a Lunky pedig vékony, szikár, hasonló a
Szikorához.
Megéltél már egy pár évtizedet. Tudjuk, hogy mekkora volt a változás '82-ről '92-re, a rendszerváltás miatt, de mi változott '92-ről mondjuk 2002-re?
'92-ben még tele volt reménnyel az ország. Azt hittük
jön majd valami, ami nyugati, a régi rendszernek vége és
ránktör a szabadság, de az egészből nem lett semmi igaz.
Egy korrupt rendszernek lettünk a részesei. Sokkal több
avantgarde, szókimondó zenekar kellene, de mindenki érvényesülni akar és elvesznek ebben az akarásban. A politi-

-

ka pedig el tud hallgattatni dalokat, ezért kellenének a szo^
szólók.
Te mindenről énekelhetsz, túl vagy azon, hogy cen-1
zúrázzanak.
Nem nem, ez nem így van! Tavaly jelent meg a Kapaszkodj című lemezem. Sok más mellett politikai és
egyéb kritika volt benne.
Azt elhallgattatták?
Miért hallottál róla? (nevet) Erről van szó.
Nem vagy már kisdobos. Meddig lehet ezt még csinálni?
Nem gondolkozom ezen, és sok mást is csinálok a
koncertek mellett, de ezt is szeretem.
A lényeg, hogy mi
van most, és most
sorra dolgozzák
fel az R-Go számait, amiket valaha én
írtam és ez kurva jó,
nagyon jó érzés. A
Yesterday-1
700-an
dolgozták fel, a Szeretlek is meg nem is-1
- kicsi ország vagyunk
- csak 30-an, de egy
csomó engedélyt nem
adtam meg. Csak azoknak engedem, hogy átültessék a számaimat, akiket
tehetségesnek tartok.
Hova ballag most a katona?
írtam egy musicalt. Úgy
volt, hogy idén bemutatják a
Szegedi Szabadtéri játékokon,
de az anyagi csőd miatt ez elmarad. Egy másikat most
írok, ezen kívül írtam egy
Himnusz Európához
című
költeményt. Nyáron lesz egy
országos turné az R-Go válogatottal, meg a gidákkal,
ahol a legjobb muzsikusok lesznek jelen, akikkel nagyon szerettem együtt játszani. Az egyik kereskedelmi te-l
levízió készít egy sorozatot, amiben szerepelni fogok a l á - j
nyokkal 9 hétig, aztán még 9 héten át. Ebben mint Robi é s |
a gidák szereplünk majd. Van tehát dolgom, de ezeket |
mind szeretem csinálni, és jól érzem magam a bőrömben.
A nyakadban még mindig ott lóg az R-Go embléma,;
miközben te már Robi vagy és a gidák.
Jó visszagondolni rá. Az R-Go azt jelenti: Robi, gyerünk. Ez olyan, mint mikor '82-ben valaki hátba vágott é s j H I
azt mondta: Na, gyerünk Robi... (nevet és énekel) Ezt e g y , k ' |

E m i l
„...az
színpadon

R u I e Z ! | R L Z Z |

a lényeg,
és akkor

hogy jól érezzük
magunkat
a
a közönség
is jó! érzi
magát...

Elhatároztam, hogy interjút fogok készíteni Hajós Andrással, az Emil Rulez! énekesével. Többszöri egyeztetés után - ami
most nem csoda, hiszen mostanság az élete ezerrel pörög - végre találtunk egy jó
időpontot. Beestem a koncertjük előtt. így
egy járkálós, többszemélyes interjú kerekedett a dologból, amit én nem bántam
meg. Hogy tuti ez legyen az estém, a diktafonom felmondta a szolgálatot. Mindezen dolgok nem vontak le semmit az este, az emberek, a zene és a koncert értékeiből.

ükH

A diplomád szerint szociológus vagy. Egy kicsit elsodródtál ettől a vonaltól.
H A J Ó S A N D R Á S : Miután végeztem az ELTE-n (sosem
dolgoztam a szakmámban), PR-igazgató voltam egy informatikai cégnél, de a zene már régóta jelen volt az életemben. Egy olyan családba születtem, ahol nem volt idegen a
zene, a zeneiség, vagy hogy játszunk hangszereken. Először zongorázni tanultam, a nagymamámtól pedig kaptam
egy gitárt, így azon is elkezdtem játszani. Tehát ez nem elsodródás részemről, hiszen a zenei vonal sohasem halt el,
hobbi szinten zenéltem mindig. Profi zenész azonban soha
nem voltam. Ebben az országban viszont úgy néz ki, hogy
aki lemezt ad ki, az megkapja ezt a címet. Én nem szeretném profinak feltüntetni magamat.
Mi volt a zenekar múltja eddig?
H.A.: Az Emil Rulez! kb 10 éve született meg, a „magot" Hegyi György barátom (basszusgitár, gitár, vokál,
nagybőgő), Verasztó Gyula (dobok, ütőhangszerek, dobprogramok) és jómagam (ének, zongora, gitárok, szinteti-

zátor) alkottuk. Internetes zenekarként indult a dolog, nem
is hittük, hogy ebből valaha is lesz valami. Az igazi neveinket sem használtuk, volt egy állandó kis webes közönségünk. Aztán Bruzsa „Bab" Gábor, aki most már csatlakozik hozzánk a lemezeken és a koncerteken is gitáron és
szintetizátoron, elvitte a kazettánkat egy kereskedelmi rádióba és beindult a dolog.
Ahogy növekszik az ismertségetek, nő a rajongótábor is. Kézzelfoghatóan hogyan nyilvánul meg ez az új
helyzet?
H.A.: Egyre több lemezt adunk el neten is, több email
jön, koncertekre többet hívnak. De mi havonta csak 3-4
fellépést vállalunk.
H E G Y I G Y Ö R G Y : Ebben is hűek maradtunk magunkhoz,
az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat a színpadon, és akkor a közönség is jól érzi magát. Ehhez pedig az kell, hogy
ne unjuk meg se a helyzetet, se a dalokat. A lemezeladáshoz hozzáteszem még, hogy 17 hete fent vagyunk a slágerlistákon.
Nemrég jött hozzátok Gereben Zita vokálozni Gergely Éva helyett. Hogyan kerültél ide, milyen zenei múltad van?
G E R E B E N Z I T A : Kiírtak egy meghallgatást, amire nagyon sokan jelentkeztek, megpróbáltam én is. Eltelt egy
hónap, mire megtudtam, hogy én lehetek az új vokalista.
Nagyon örültem neki, imádok az együttessel dolgozni, nagyon tetszenek a számok, minden új, lazák a fiúk is, szinte
rögtön befogadtak. Kőbányán tanulok egy jazz-iskolában,
hegedülök is, vannak más formációk, más irányzatok is,
ahol tag vagyok, de szerencsére össze tudom őket egyeztetni. Most pedig úgy érzem, hogy ha választanom kéne, akkor ezt a zenekart választanám, ez szerepel nálam az első
helyen.
Ti magatok hogy definiáljátok a zenéteket?
H.A.: Nem szeretjük, ha beskatulyáznak
bennünket bármilyen irányzatnak megfelelően.
Bár ránkragadt a jazzbetyárok elnevezés, de ezt
egy jazz együttestől kaptuk, miután szinte csak
mi jártunk a koncertjeikre. Egyik teljesen érdektelenségbe fulladt koncert előtt pedig
megkérdezték: „... és ti, jazzbetyárok?...".
András, nemrég megjelentél egyéb médiumokban is egészen mással.
H.A.: Szeretném elmondani, hogy nekem
az együttes és a magánszámom két teljesen
különböző dolog. Biztos, hogy a műsor miatt
ismertebb lesz az együttes is, de teljesen szétválasztom a két dolgot. Nekem azt mondtad,
hogy az együttesre és rám vagy kíváncsi!
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Majd akkor kérdezz tőlem ilyeneket, amikor mint tévés
műsorvezetőt keresel meg! :)
Pár hónappal a műsorod előtt a reklámban ezt olvashattuk: az Emil Rulez! műsort fog vezetni. Ez már
belekeveredett.
H.A: Igen, a nevünket sokan rosszul használják, de én
ugyanúgy Emil Rulez! vagyok egy kicsit mint a Gyuri
vagy a Gyula. Mindannyian azok vagyunk, együtt és külön
is. Bár elismerem, engem látnak legtöbbet az emberek, így
előfordul ez a téves szóhasználat. Minden esetben igyekszem kijavítani.
Megjelent az első lemezetek, a maxitok, a második
lemez várat még magára.
H.Gy.: Útban van az is, két számot már felvettünk, de
nem szeretünk kapkodni. Ennek az együttesnek eddig is az
volt a lényege, hogy nem muszájból csináljuk a dolgainkat,
nem sietünk el semmit, megpróbáljuk a hobbizene jellegét
fenntartani. Szerintem ezért működünk jól.
Az lemezek közötti maxitok elég furcsa hangzásvilágú lett. Milyen volt vendégzenészekkel dolgozni?
(Cimbalmossal is dolgoztak, nóta-, latin- és sanzonhangzásúak a dalok, de valami eszméletlen jók.)
H.Gy.: Nézd, a mai világban nagyon sokan mixelgetnek. Elhatároztuk, hogy megcsináljuk úgy, ahogy mi szeretnénk. Egyébként sem tartom fairnek, hogy egyes dj-k, új
„zenekarok" fogják magukat és mások által megírt zenéket
(amik akár véres verítékkel is születhettek) kevergetnek,
learatják a babért, és meg sem dolgoztak érte. Mert zongorázni nem tanult meg, még csak azt sem tudja hogy jöjjön
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fotelek

Hegyi Györggyel („... Gyuri barátom...") beszélgettem a fotelek mélyén.
Azt hiszem lemezajánlónak is beillik.
(Majd ő elrohant a színpad irányába
„bugyikat, melltartókat lehet dobálni,
ha tetszik..." felkiáltással, én meg gondolkodtam tovább.)
Ahogy eddig figyeltem az ismerőseim körében, két vélemény van rólatok (ők még nem ismerik ezt a zenekart, csak a Zazi az ágyban-t), ha azt
mondom Emil Rulez! Nrl.: a
Geszti2??? Nr2.: a Cseh Tamás2???
Nagyon megtisztelő a Cseh Tamás
változat, de a dalait inkább Bereményi
Géza neve kéne, hogy fémjelezze a köztudatban. Mindezek ellenére teljesen
különbözőek vagyunk mind a kettőtől.
Úgy érzem, hogy a Geszti-féle zenéknek nincsen olyan tartalmi és háttér
mondanivalója mint nekünk. Ha valaki
elolvassa a szövegeket, a novellákat (a
honlapjukon van rá lehetőség:

egymás után két akkord, de jó szintije meg s z á m í t ó g é p e ^ ^
keverőprogramja van! (Tisztelet a kivételnek.)
H.A.: Akiket elhívtunk játszani a maxira, mind nagyon j
könnyen és gyorsan alkalmazkodtak hozzánk meg a rögtönzéseinkhez. Eléjük raksz egy kottát, és akkor sem sér-l
tődnek meg, ha megjegyzed útközben, hogy ezt megcsa-|
vártuk, azt kihúzzuk, azt megcifráztuk stb.
Gyuri, a szövegeiteket nagy részben te írod, a
weblapotokon pedig van négy novellád. Könnyen írsz?
H.Gy.: Néha nehezen, néha könnyen. Valami egy évig
is kallódik, mire rájövünk, hogy össze lehetne passzintani
az András által írt dallammal. Tehát változó. A szövegek
pedig kis, tömörített novellákként kezelendők. '98 óta nem
írtam tényleges novellát (azelőtt sem). Ez nem is célom,
azok csak jöttek. Nem is „tervezek" újakat, ha lesz mondanivalóm, látni fogjátok a weboldalon. De úgy érzem, a dalszövegekben kiélem magamat.
És a zenekar színpadra lép. ELTE Koli, Budapest. A
közönség végigtombolja a koncertet, én is köztük. Az öltözőjükben még összefutunk, nagyon meg vannak elégedve a
saját teljesítményükkel és a közönséggel is. Lazáznak, pihennek. Megjegyzem nekik, hogy nekem a szegedi koncert
jobbnak tűnt, erre az a válasz, hogy az ottani fellépésnek
egészen más (kategória), intimebb a hangulata, attól függetlenül az aznap esti koncert isteni volt (mint minden eddigi fellépésük). Élvezték, örömködtek, és jól érezték m a - |
gukat, hogy mi is jól érezzük magunkat :)
V. Hanga Ágnes

mélyéről

www.emlirulez.hu - a szerk.) akkor azt
is le tudja majd szűrni, hogy mi van mögötte, milyenek vagyunk, milyen az értékrendünk stb.
Bevallom, én elolvastam az összes
szöveget és novellát a honlapon, nagyon élveztem, tetszettek. Meg a sok
kuriózum, amik nincsenek rajta a lemezeken (Twelvetones Records kiadásában jelentek meg az eddigiek), a koncertfelvételek, fotók, cikkek. A nagyon
sok idővel rendelkező és poénos zenekartagok saját maguk webmesterei minden nap újdonságokkal és nevetnivaló
dolgaikkal tűzdelik meg az oldalt. És
persze a honlapról is lehet rendelni az
albumokat bizalommal (mert az nekik
nagyon jó...), és eddig panasz vajmi kevés volt rá. A pénztárcákat is kíméli
egyébként a két korong, hiszen meglepően olcsón juthatunk hozzá (2599 Ft,
illetve 1300 Ft).
A koncertekről és egyéb tudnivalókról velük kapcsolatban szintén érdemes ellátogatni a honlapra.

ZAZIE AZ ÁGYBAN
ALBUM:
> Gergely Éva: vokál
> Sárik Péter: zongora
> Fekete-Kovács Kornél:
trombita, számykürt
> Bruzsa Gábor: gitár
> Istvánffy Zoltán: gitár
> Anna: női gondolat
HELLO. TOURIST!
MAXI
> Orosz Zoltán: harmonika
> Fekete-Kovács Kornél:
trombita, szárnykürt
> Zsári Tamás: szaxofon
> Bruzsa Gábor: gitár
> Istvánffy Zoltán: gitár
BOLDOG

SZÜLETÉSNAPOT!
FILMZENE
> Fekete-Kovács Kornél:
trombita, szárnykürt
> Zsári Tamás: szaxofon
> Makovics Dénes: fuvola

Sziget,

vagy

amit

akartok

A nyár ismét a nyakunkon, mi pedig kezdhetünk
gondolkodni, melyik fesztiválon vezessük le a
vizsgaidőszakban minket ért súlyos atrocitásokat. Lesz EFOTT, Mezőtúr, alter-buli Győrött,
Csüggedő Ráckevén, stb... A Sziget Fesztivál,
Európa egyik legnagyobb fesztiválja természetesen idén is kötelező mindenkinek. Én személy
Aszerint nem tudnám elképzelni egy évemet
i anélkül, hogy ne tölteném ott a megrendezett
. egy hetet.
3
A tortadobálásról hóemberként távozni vicces. A hollandokat látni, akik a drogkutya láttán ijedtükben elszívták kint az összes
' anyagot és emiatt járni is elfelejtettek, legalábbis szórakoztató...
H Félhalott állapotban sátort bontani és héliumos lufit lopni a
f.'i- biztonságiakkal a Pesti Est színpadról, illetve idegen sátorban
Mí felébredni egy átmulatott éjszaka után minimum emlékezetes
£ | dolog. (Pláne olyan lakók között...) Elhagyni a cipődet egy
£É nagyszínpados koncert közepén, és utána viszontlátni, amikor
js éppen valami barom felhajítja a színpadra, megrázó... A Szi-'
!

'get továbbra is az év bulija,

H Minden egyes évben ezt újra és újra végigcsinálni egyszerűen:

lálhatja a maga buliját,
vágyjon akár egy kis
L klezmerre, death métáira,
[ afrikai dobpüfölésre, vagy
H ^ éppen Krisnás hardcore•
ra... (Ez utóbbi megle(

< hetfísen mely nyomot
hágy az emberben: ta,, pasztalatból
beszé^ ^ ^ lek-) :

Válogathatunk j
újfent a jobbnál jobb és változatosabb zenék közül. Az eddigi évek
felhozatalából csak néhányat tárok a kedves olvasók elé, a teljesség igénye
nélkül: Faith No More, Prodigy, Moonspell,
Guano Apes, Cure, Faithless, Kreátor, Leningrad
Cowboys... Idén sem várható gyengébb felhozatal: Massive Attack, Annihilator, Clawfinger,
Apocalyptica, fű alatt suttognak a My Dying
Bride látogatásáról, és még sorolhatnám... Magyar
fronton szintén lesz az eddigi évek felhozatala a
Tankcsapdától az Animáig. De mindenki megta-

M a d z a g

F i I m n a p o k

Ha azt írom, Madzag Filmegylet, valószínű nem sokat
tudtok még Róluk. Ha Erdélyi Dániel, Fazekas Csaba, Hajdú Szabolcs, Miklauzics Bence, Pálfi György és Török Ferenc filmrendezők nevét említem, sokan képben vagytok. S
ha ismeritek alkotásaikat, az Előre!, a Bol- dog Születésnapot, a Macerás ügyek, az
Ebrenjárók, a Hukkle és a Moszkva tér című filmeket, máris az Egylet munkáinak
egy-egy szeletébe nyertetek bepillantást.
De nem csak filmkészítéssel foglalkoznak a Madzag Filmegylet tagjai, akik
összesen tizenegyen vannak, az említett
rendezőkön kívül még vágók, további
rendezők és egy színésznő is tartozik a
csapathoz.
A Madzag Filmegyletet a Színház és
Filmművészeti Főiskolán 2000-ben, Simó
Sándor osztályában végzett fiatalok alakították az elmúlt
év elején. Eddigi filmjeik mind a hazai, mind a nemzetközi fesztiválokon sikereket értek el, köszönhetik ezt Simó
tanár úrnak, aki bár ma már nem él, de munkássága, személyisége egy alkotóközösséggé kovácsolta tanítványait,
akik a közös munkát az iskola falain túl is folytatják.
Erdélyi Danival beszélgettem a főiskolás évekről és a
Madzag Filmegyletről.
Neked mit jelent, jelentett Simó tanár úr, illetve az
az alkotóközösség, amivé a filmművészetin összekovácsolod tatok?
Az O segítsége, munkája egy hatalmas lehetőséget
adott az osztályom számára. Kiharcolta, hogy már a főiskola alatt többen is elkészíthessék első nagyjátékfilmjüket, illetve folyamatban volt a munka. Ő
sajnos belehalt ebbe az egészbe, és halálával egy
hatalmas űr keletkezett. A mi osztályunk kivételt képez abból a szempontból, hogy ránk
nem volt, és ma sem jellemző a rivalizálás.
Nagyon jó a
közösségünk, és
amiben
tudjuk, segít-

jük egymást. Nem szerettük volna, hogy a Simó által elindított folyamat megszakadjon, és létrehoztuk a Madzag
Filmegyletet. Amely a nevét onnan kapta, hogy a suliban
Sándor mindig úgy fejezte be az óráit, hogy „Itt a madzag
vége", és ez valahogy bennünk maradt, és nem
szerettük volna, hogy vége legyen...
Első nyilvános szereplésetek
meglepő és bátor volt...
2002. április elsején, a Bánk bán
bemutatóján röplapokat szórtunk,
amivel a nyilvánosság figyelmét
hívtuk fel arra a tarthatatlan helyzetre, ami manapság jellemzi a szakmát.
Az akciónk után sokan ünnepeltek
minket, és csatlakoztak hozzánk, és
ez nagy felelőséget rótt ránk. Éppen
ezért le kellett szögeznünk, hogy kívül állunk a politikán,
céljaink politikamentesek. Munkánk és felhívásunk lényege, hogy felszámoljuk a politika beszűrődését a filmkészítésbe. Ehhez persze kellene egy új filmtörvény és új kurátorok, akiknél a szakmai hozzáértés a mérce. De ameddig
ez nincs meg, saját kereteink között tesszük a dolgunkat.
Májusban készültök egy nagyobb rendezvényre,
aminek Te vagy az egyik főszervezője. Mesélnél erről?
Madzag Filmnapokat rendezünk, amelynek célja, hogy
a kelet-európai régió elsőfilmeseit összehozzuk, megismerjük egymás munkáit, illetve felkutassuk az előttünk álló lehetőségeket. Egy erős szakmai fórummá szeretnénk
magunkat kinőni, hiszen, ha csatlakozunk az EU-hoz, kiszélesednek a lehetőségeink. A kommunikációs csatorna
azonban hiányzik ahhoz, hogy élni is tudjunk
azokkal. Éppen ezért fontos,
hogy egy hatékony munkaközösséget alakítsunk ki. A
rendezvénysorozatunkba a
közönséget is bevonjuk, a
szakmai
megbeszélések
után esténként nyilvános vetítéseket szervezünk, rendezvényünk díszvendége az Oscardíjas cseh filmrendező, Jan
Sverak lesz. Hiszünk abban,
hogy ez a kezdeményezésünk
fontos, és a következményei
a jövőbe mutatnak.
Bővebb információ és részletes
program: www.madzagfdm.hu
Varga Györgyi
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Hihetetlen
gyorsasággal közeledik a nyár, és
az évszak Szeged
színházi életében
különösen jelentős. Az idén is
megszólalnak a
harsonák a Dóm
téren, s bár egy
héttel
később,
mint tavaly j ú l i u s
11-én megnyitja
kapuit a Szegedi
Szabadtéri Játékok. A műsor
most sem okoz
csalódást,
minIdenki megtalálja a kedvére valót. Elsőként az ExperiDance
I tánctársulat Revans című fergeteges produkciója látható.
• Román Sándor csapata két évvel ezelőtt már fellépett a TéIren, akkora sikerrel, hogy műsorukat később a kőszínháziban többször is előadták. Július 18-19-én egy látványos
lopera, az Aida várja a nézőket. Minden évben nagy nemIzetközi érdeklődés kíséri a néptáncos kavalkádot a Téren.
| A z idén, a Néptánc Gálát július 25-én rendezik meg. A
I szegediek különösen különösen szeretik a hagyománnyá
I vált Dixi Gálát. Az elmúlt években szinte sohasem kedveIze« az időjárás a rajongóknak, de ez senkinek sem vette el
la kedvét. Bízom benne, hogy július 26-án ismét buli lesz a
| D ó m téren.
Augusztus első hétvégéjén a musical kedvelőinek ajánllom Webber-Rice Jézus Krisztus Szupersztár című rockI operáját. A darabot a pesti Musical Színház művészei adIják elő, ők sem ismeretlenek már a szegedi közönségnek, a
I tavalyi kőszínházi évadban
vendégeskedtek nálunk a
[nagysikerű Jekyl és Hyde című musicallel. Aki szeretne ott
I lenni a nézők soraiban, annak igyekeznie kell, mert a je-
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gyek vészesen fogynak.
A Szabadtéri színpadán ismét fellép az ukrán Virsky
Táncegyüttes, műsorukat augusztus 8-én láthatja a nagyérdemű. A Szegedi Szabadtéri Játékok 2003-as sztárvendége
Montserrat Caballe. A világhírű operaénekes augusztus 9én lép a Dóm tér színpadára.
Augusztus 17-én egy igen érdekesnek ígérkező Világzenei Gálaest váija az érdeklődőket.
A magyarokat a musical nagymamája, az operett tette
híressé a világon. Bár nálunk kevésbé megbecsült ez a műfaj, Európa, sőt az Egyesült Államok teátrumaiban mindig
telt ház és tapsvihar fogadja a magyar operettet. Talán ezért
is tűzte műsorára a Szabadtéri Lehár Ferenc A víg özvegy
című operettjét, melyet augusztus 15-16-án láthatnak, és
augusztus 20-án ez a darab zárja a Dóm tér előadásainak
sorát.
Végül, egy aktuális hír Szeged színházi életéből. Április 25-én a közgyűlés Székhelyi Józsefet nevezte ki a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri játékok élére. A népszerű pesti színész az elmúlt két évadban többször is megfordult a szegedi teátrumban, nemcsak színészként, hanem
rendezőkent is. Ebben az évadban ő rendezte a Sógornők
című darabot, játszott a Tizenkét dühös emberben, mindkét
munkájáért jelölték a szegedi Oscarra, a Dömötör-díjra,
melynek gálája május 31-én lesz. Bízunk benne, hogy sikerül megoldania minden problémát a színház háza táján.
Jó szórakozást, kellemes nyarat kívánok mindenkinek!
Borsi
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A z o n g o r i s t a / T h e Pianist
színes, angol-francia-lengyel film
Szereplők: Adrián Brody,
' • • '
Thomas Kretschmann, Ed Stoppard, Emilia
Fox, Frank Finlay, Maureen Lipman,
Michal Zebrowski
í r t a : Ronald Harwood
Rendezte: Román Polanski
Hazai weblap: http://www.azongorista.hu
Hazai bemutató: 2003. március 20.
Gyártó:
Canal+/Mainstream S.A./
Héritage Films/R.P. Productions
Játékidő: 148 perc
Te mennyire érzed szerencsésnek magad?
Mára azt hihetnénk, hogy a holocaust témája szinte lerágott csont. Hogy Spielberg után filmen már nem lehet
jobbat alkotni e témában. Hogy nem lehet bemutatni mindazt, amit akkor átéltek emberek.
1993-ban bemutatták a Schindler listáját. Bárki, aki
megnézte, nem tudott szó nélkül elmenni mellette. Végre
egy mozi, ami megmutatja azt, amit nem lehet megmutatni - mondhattuk - a szörnyűséget, ami 20. századunkat
végleg felejthetetlenné tette. Megmutatta azt is, hogy akkor
is voltak olyan emberek, akik túllépve saját gyengeségeiken hősökké, megmentőkké tudtak válni. Spielberg művészi képek hatásával sikeresen gyengítette emészthetővé a
borzalmat, ami akkor történt. A lehető legemberibb, gyengéd ábrázolásokkal tette érzelmessé filmjét, hogy a moziból kimenet könnyűnek, megtisztultnak és emelkedettnek
érezhessük magunkat.
A zongorista más. Tudni szeretnéd, milyen lenne, ha abban a korban kellene élned? Ha esetleg lengyel lennél, vagy
véletlenül zsidó. Nem hiszem, hogy bárki is szeretné ezt
tudni. A film mégis ezt mutatja be. Nem a holocaustot. Hanem az EMBERT. Nincs benne könyörület, kíméletesség.
Nem lehet remélni, hogy jobbra fordul az élet. Csak abban
bízhatunk, hogy életben tudunk maradni, és ebben bíznunk

kell, különben rögtön vége az egésznek. Az egyik legerőteljesebb ellentét kerül szembe velünk: a teljes összetörtség és
félelem a feladhatatlan reménnyel szemben. Élni úgy, hogy
a sors nem akarja emberi mivoltunk létezését.
Hogyan is adhatná vissza bármilyen mozifilm is ezeket
az érzéseket? Román Polanski egy kicsit a lehetetlenre vállalkozott, hogy érezzük a bőrünkön, szippantsuk az orrunkba, lássuk a szemünkkel, halljuk mindazt, amit Wladek
Szpílman {Adrián Brody) 60 évvel ezelőtt átélt. Polanski
nem próbál magyarázni, nem mesél, nem színez, nem érzeleg, nem szimulál, nem tesz hozzá semmit. Csak megteremti az egész történetet, a szereplőkkel, környezettel, a
sors fordulataival. Talán ez a legnehezebb, hogy ne a saját
lényünkön keresztül meséljünk el egy sztorit, hogy ne tegyünk hozzá semmit magunkból, úgy adjuk át másoknak.
A színészek pedig a legnehezebb dolgot vállalják. Eljátszani egy valós embert úgy, hogy ne a játszó színészt, hanem
a hús-vér embert lássuk.
A film alatt sírhatunk, mosolyoghatunk, borzonghatunk, hallgathatjuk a zenét, döbbenten ülhetünk, eltakarhatjuk szemünket, átjárhat minket melegség, érezhetünk
ürességet, de legfőképp reménykedhetünk. Pedig csak az
igaz történet játszik velünk, nem a rendező akarata. Ő a
film igazi rendezője, Polanski csak a szócső, aki eljutatja
hozzánk. Pedig szinte lehetetlen mindaz, amin Szpílman 1940-től 1945-ig
végigmegy. A szerencse és a szerencsétlenség ilyen kavalkádja letaglózza
az embert. Ő pedig mindig folytatja,
bízva abban, hogy valahogy túl lehet
élni. Talán a világ legszerencsétlenebb
szerencsés emberének története elevenedik meg előttünk. Ha megnézed,
csak akkor érezheted magad igazán
szerencsésnek, hogy neked nem kell
próbára tenned az életed.
Bujtor Zsigmond
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A? Időhiány valamennyiünk életét megkeserítő vonzata, hogy az élet apró örömeit nem tudjuk teljességében átélni, mert valahányszor szeretnénk elmerülni ezek szépségében, annyiszor találkozunk azzal a
3 ténnyel, hogy nemjut időnk azokra a számunkra igazán fontos dolgokra, amelyek valójában az életetjelentik. Sokszor azt mondjuk, hogy mindez rohanó világunk velejárója, azonban nem ártana elgondolkodnunk azon, hogy mi hogyan osztjuk be időnket, és mi mennyire vagyunk felelősek azért, hogy állítólago. san nemjut időnk bizonyos tevékenységekre. Alapvető szempont lehetne az, hogy mi válogassuk meg.
• hogy mire mennyi időt szakítunk, szánunk, szentelünk, hiszen amivel az ember igazán szeretne foglal. kőzni, azzal valójában képes is. Nem ugyanaz Jdót szakítani", „időt szánni", és „időt szentelni" bizonyos
- cselekedetekre, s abból, hogy milyen beszédesek e kifejezések, s hogy mi magunk melyiket használjuk
' ezek közül a leggyakrabban, már sokat megtudhatunk arról, hogy tudat alatt hogyan viszonyulunk az
l időhöz.
5 Az időbeosztásunk bizony nagy szerepetjátszik lelki egyensúlyunk kialakításában. Dr. Lévai Edit pszichiá| ter főorvossal arról beszélgettünk, hogy mi határozza meg azt, hogy hogyan töltjük el szabadidőnket, és
; hogyan teremt egyfajta ritmust az életünkben ajól megválasztott időbeosztás.
Hogyan vonható párhuzamba a
!i lelki egyensúly megteremtése a jól
| ütemezett időbeosztással?
Abban az esetben, ha jól osztjuk
Ibe az időnket, és nagyjából elmondj hatjuk magunkról, hogy sikerül meg- Ü
I valósítani mindazokat a programokat,
amelyekre időt szeretnénk szentelni,
$ sokkal nyugodtabb, és kiegyensúlyo, zottabbak vagyunk. Rohanó világunkban egyre nagyobb szerepet kap
5 a munkára és tanulásra fordított idő,
(ezért még nagyobb jelentősége van
"annak, hogy a szabadidőnket a szá. inunkra leginkább megfelelő módon
¿töltsük el. Ez viszont komoly szervez é s t igényel, sok esetben komolyabb a t , mint gondolnánk. Lényeges,
hogy tudatosítsuk magunkban, hogy a
'szabadidős tevékenységeket is előre

tervezetten tudjuk megszervezni, és
akkor talán, ha nem is mindenre, de
legalábbis sok mindenre jut időnk.
Persze szükséges a spontenaitás is, hiszen a magánéletbeli dolgokat nem
lehet csak pusztán előre tervezetten
ütemezni. Talán elkerülhetjük azt a
jellegzetesen, fájó esti hiányérzetet,
amely a hatalmába kerít bennünket
akkor, ha az elmúlt napra úgy gondolunk vissza, hogy már megint mennyi
mindent elszalasztottunk, már megint
mennyi lényeges dologra nem maradt
időnk.
Lehet-e egyáltalán tanulni a
megfelelő időbeosztást?
Az értelmes időbeosztást már
gyermekkorban tanuljuk, és a szocializációnk során sajátítjuk el a megfelelő időközönként ismételt cselekvé-

sek által. Már kisgyermekkorban az
óvodában a napirendet a rendszeres
étkezések, tisztálkodások, játékok,
napi tornák, délutáni alvások határozzák meg. Amikor a kisgyermek ezeknek a logikusan egymást követő tevékenységeknek a láncolatában éli mindennapjait, egy olyan egészséges, és
életszerű ritmust tesz magáévá, amely
által a közérzete jobb lesz. A tervszerűen megválasztott időbeosztás tehát
nevelhető dolog, és egészen kora
gyermekkortól lelki igénye az embereknek. Fontos, hogy az életvezetésben kialakuljon egy rend, és ha ez már
gyermekkorban feltételes reflexé válik, nagyobb az esély arra, hogy felnőttként is egy tudatosabb időbeosztással éljünk.
Az egyetemista léttel sok esetben együtt jár az időbeosztás
enyhén szólva is laza módon
való kezelése.
Érdekes, hogy az egyetemisták nagy része úgy érzi, hogy
iszonyatos időbeli leterheltségben van része. Azt gondolják,
hogy az elméleti és gyakorlati
oktatás az idejük nagy részét fölemészti, nem beszélve a vizsgaidőszak borzalmairól, amikor
még kevesebb idejük marad
azokra a dolgokra, amelyekkel
egyébként szeretnének többet
foglalkozni. Valójában csak később döbbenek majd rá, hogy

2003. április-május

HangÁr Túl-Ofdal
• M H i

olyan kedvező helyzetben már nemigen lesznek - kivéve egyes foglalkozások képviselőit
mint az egyetemi
évek alatt. A most talán nyomasztónak tűnő leterheltség 20 év múlva
üdítően szabaddá színesült élménnyé
válik majd számukra. Egyeseknek
meg kell birkózniuk ráadásul azzal a
frusztráló gondolattal is, hogy folyton
úgy érzik, elmegy a fiatalságuk anélkül, hogy történne velük valami.
Léteznek-e különböző típusok
az időbeosztás kezelésében ?
Igen. Azok az emberek, akik például a művészetek iránt érdeklődnek,
vagy maguk is művésztípusok, nem
szeretik, ha kívülről irányítják őket,
és nemigen érzik jól magukat abban a
helyzetben, ha életüket alá kell rendelni egy kívülről diktált időbeosztásnak. A kutatómunkát
folytatók
számára
megint nehezen lehetne előírni, hogy mikor
mit csináljanak, hiszen
ők maguk ütemezik saját
tempójukat. Vannak a
vizsgaidőszakokban
bepánikolók, akik képesek
100 kávé kíséretében végiggaloppozni a vizsgákat, éjszakákat végigvirrasztani, majd a sikeres vizsgák után pillanatok alatt
elfelejteni mindazt, amit bemagoltak az álmatlan éjszakákon. Persze
vannak olyanok, akik a jövőnek tanulnak, és tudomásul veszik azt, hogy a
megfelelő időbeosztással megvalósuló, tudatosan felépített tanulási folyamat vezet el ahhoz, hogy egy életre
elsajátítsák mindazokat az ismereteket, amelyekre jövőbeli előremenetelük szempontjából szükség lesz.
Sokszor hajlamosak vagyunk
azt mondani, hogy bizonyos dolgokat azért mulasztottunk el, mert
nem volt rá elég időnk. Valóban lehet érzelmi dolgok elmulasztását
időhiányra fogni?
Természetesen fontos, hogy legyen egymásra elég időnk. Ugyanakkor valóban igaz az is, hogy sokszor
bármennyire is szeretnénk az időnket
úgy beosztani, hogy több időnk legyen barátainkra, ismerőseinkre, ez

tőlünk függetlenül sem mindig valósulhat meg. Különböző kötelességeink ugyanis tényleges szorítást teremtenek a számunkra, amelyek korlátait
gyakran nem akkor és úgy áll módunkban áttörni, ahogy szeretnénk.
Mégis nagy hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy legyen mindig időnk
szeretteinkkel beszélgetni, közös terveket szőni, hiszen ez ad lelki biztonságot. Azt a rendelkezésre álló időt
tudjuk beosztani, amelyet nem tesznek kötelezővé számunkra, az életnek
azt a szeletét, amelyet szabadidőnek,
magánéletnek nevezünk. Ha két kötelező tevékenység közötti szünetet úgy töltünk el, hogy
az valódi kikap-

csolódást
és
feltöltődést hoz számunkra, akkor lesz erőnk ahhoz,
hogy amikor figyelemösszpontosításra lesz szükség, tudjunk megfelelően
koncentrálni.
Kialakíthat-e bennünk szorongásérzést, ha nincs egy normális
időbeosztásunk, hanem csak úgy
történnek velünk a dolgok?
Úgy érezhetjük, hogy minden kifolyik a kezünkből, csak úgy elmennek mellettünk a dolgok, anélkül,
hogy részt vennénk bennük. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról
sem, hogy az is sok szorongás eredője, hogy mindig időre kell mennünk
valahova, odaérünk-e vagy sem, stb.
Az egyensúlyt kellene megteremteni
rohanás és lelassultság között. Ma kimondottan jellemző az „esküvő

papírruhában"-effektus, rabszolgái
lettünk az időnek, minden automatizált, ám ezzel egyidejűleg fokozatosan csökken a dolgok személyes élmény jellege. Amikor olyan lényeges!
sorsfordulók, mint egy esküvő, a rohanás áldozataivá lesznek, elveszítjük '
kapcsolatunkat a mélyen emberi dol-|
gokkal, csak letudjuk őket és kész.;
Szegényebbek leszünk ezáltal, éle-J
tünk silányabbá válik, mert az idő 1
rabszolgáivá válunk, monoton robottá •
alacsonyulhat az élet. A vasárnapi-:
ebédeknek igenis szentségeknek kellene lenniük a családok életében, mert!
az a kisgyermek, aki vasárnaponként;
családja körében terített asztal mellett !
étkezhetett, annak lesznek élményei,*
és az nagy valószínűséggel felnőtt-;
ként ugyanígy fogja leültetni az asz-j
tal mellé a maga gyermekét. Amikor fiatal anyuka voltam, nem az 1
volt az első dolgom, hogy leül- í
tessem a gyermekemet a tv elé,.'
hadd nézze, legalább múljon j
az idő. Hétfőnként akkoriban
szabadnapos voltam, és a
házban lakó gyerekeket
összehívtam
nálunk,':
vagy tíz diafilmet leve- :
títettem nekik szebbnél
szebb mesékkel. Ma gyorsét-'
termek ennivalóival tömjünk felgyorsult gyermekeinket, és nem mesélünk
nekik, mondván, hogy nincs idő...
Régebbi korokban, amikor még
nem volt ilyen feszes az élettempó
nyugodtabbak voltak az emberek?
Kétségtelenül igen. Kimutatható,
hogy a felpörgetett élettempó miatt;
ma sokkal több szorongásos és depressziós beteg van, mint a korábbi '
időkben. A nyugalomban eltöltött
időre való igényünket halmozottan
megsértjük. Az idő egy olyan dolog,
aminek nincs eleje és nincs vége, az.;
évmilliók óta fennálló történelemben'
pedig csak nagyon rövid és ráadásul véges, ami a számunkra a Földön
megadatott. Ezt a drámaian rövid időszakot jó lenne azonban úgy eltölteni, s
hogy életünknek minél több értelmet i
és szépséget tudjunk adni.
Szabó Katalin
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„Ratto d'Europa? Elrabolták, igazán? Kik
és mit? A házak, ha sérülten is, a városok,
ha lyukasan is, helyükön maradtak. Az
emberek sietnek... Könyvek jelennek
meg... a színházakban játszanak. A legtöbb európai város világos már este. Az
országokban iparkodnak államot építeni;
ez még sokáig eltart, de érdekes és céltudatos vállalkozás. Hát akkor mi az, amit
elraboltak?
Mindenekelőtt a hivatástudatot; azt a tudatos vagy ösztönös zsigermeggyőződést,
hitbuzgalmi lelkiállapotot, hogy Európának... valamilyen küldetésféle megbízatása és szerepe van a világban... Ezt a tudatot nem érezni már Európában... senkin
és semmin nem érezni, hogy hisz az európai küldetésben, ahogyan hitt benne Kolumbusz, Michelangelo, Goethe, Planck,
vagy Einstein. Valamit elraboltak Európából a vad erők, melyek acélseprőkkel sepertek végig a városok és csataterek felett.
Az emberek élnek..., de az élet ihlet nélkül nem szerep, csak tenyészet. Európában nemcsak a nemzedéknek, a földrésznek sincs közös ihlete többé."
Márai Sándor 1947-ben, európai útjáról visszatérve írja e sorokat, melynek kulcsgondolata, hogy a kontinensre
mért döntő csapás, az acélseprők kiirtották a lényeget. Az
esszenciát, amely évezredek alatt gyűlt, formálódott, sok
mindent létrehozott és sok mindent kiállt - a háború, a kegyetlen, életidegen ideológiák parancsszavai s egy lassú
fertőbe süllyedés elemésztette, szétforgácsolta. Visszavonhatatlanul. Európa csak akkor születhet újjá - véli , ha a
szellem, amelyet megnyomorítottak, felszabadul.
Márai (Kassa, 1900. április 11. - San Diego, 1989. február 21.), a felvidéki városban született, nevelkedett, apja
jóváhagyásával Bécsen át Berlinbe majd Frankfurtba költözött, hogy egyetemi tanulmányokat folytasson. Munkatársa volt a Frankfurter Zeitungnak. 1923-ban feleségével
költözött Párizsba. 1925-től az Újság című lapnál dolgozott, a polgári liberális szellemiség nagyhatású szószólója.
Közel-keleti küldetéséről 1928-ban költözik haza Kosztolányi szomszédságába. 1933-ban Berlinből tudósítja a nácizmus valóságát. 1934-ben jelenik meg fő műve, az Egy
polgár vallomásainak 1. kötete, ami a magyar próza élvonalába emeli. 1945-től az Akadémia rendes tagja. A másoífSdik világháború éveit visszavonultságban tölti, s írja Napfetóit szakadatlanul. A főváros ostromakor Leányfalura meHnekül, majd 1945-46-ban nyugat-európai útra megy. 1948-

ban Svájc, 1950-ben Olaszország, 1952-ben New York az
„otthona". Néhány év múlva amerikai állampolgár lesz.
A nyugati magyar irodalom csoportosulásában nem
vesz részt. Európa és az USA közt „ingázik". Később
Salernóban, majd San Diegóban élt. Utolsó éveit teljes
visszavonultságban élte. Önkezével vetett véget életének.

I. Otthon és otthontalanság
( Haza, nyelv és emigráció]
Milyen érzésekkel hagyhatta el otthonát Márai? A
Napló nem tudósít érzelgős búcsút, s emiatt fájdalmat, hiszen addig is utazott már eleget, és az író Budapest ostroma után ismét elindul, idegen városok vasárnap délutánjának különös hontalanságába, kényszerű ön-száműzésbe.
Utazás, felkelni egy országban, és elaludni egy másikban számára természetes, mint nekünk egyik városból, faluból
a másikba. De írásaiban közreadja vívódását az otthontalanság, az emigráns-lét, választott sorsával kapcsolatban:
Könnyű az emigránsnak, akinek olyan elhagyott hazája
van, amelyre haragudhat! Könnyű Coriolanusnak, aki mögött van egy haza, amely felé öklét rázhatja, mert bűnben
marasztalhatja el... De kire haragudhatok én?... az a néhány
silány ember, aki az oroszok parancsára gaztetteket követ
el odahaza: nem tartozik hazámhoz. S a többiek... Éppen
úgy gyűlöli ezt a bitang rendszert, mint én, a számkivetett.
Nagyon nehéz emigránsnak lenni, ha a számkivetettet nem
fűti az elhagyott haza ellen füstölgő harag... A harag az
emigráns életének oxigénje, nem is tud élni nélküle. Csak
emigránsnak lenni és haza nélkül lenni, anélkül, hogy az
ember valóban haragudnék az elhagyott hazára... Ez nagyon nehéz. A Napló lapjain olykor felbukkanó önmarcangolás kiútját, az otthon definícióját az anyanyelvben találja meg: a nyelvhez megyek haza, a nyelv a hazám. A hazai
műveltségről, irodalomról is kétélű érzelmei vannak: egyrészt a tisztelet és a szeretet, másrészt a tudat, hogy a magyar kultúra értékei (túlzok) csak az ő számára értékesek a
nyugaton élők közt, mert nem tud, nem is tudhat semmit
felőle a világ... Mindez jogosan felháborító és megkérdi az
ember: miért? Mi az oka, hogy a Nyugat, amely nevelt,
nem fordul felénk? Az író még hozzáteszi:
hol az a
szellemi vagy morális jogcím, amivel a Nyugat ma megköveteli tőlem, a keletitől, hogy hajbókoljak előtte?"
íme a válasz 1947-ből: Néhány export-íróról hallott a
világ; s egy-két klasszikusunk nevét ismeri - de csak a nevet, nem a művet! - s az Arany-nemzedék, majd a Nyugatnemzedék süketen kallódott el a világirodalomban. Ezt a
végzetet nem lehet csak magányos nyelvünk titokzatosságával magyarázni. Norvégül hárommillió ember beszél, de
az egész világ ismeri Knut Hamsun, Ibsen nevét. Nem lehet
mindent azzal magyarázni, hogy nincsenek fordítóink. Né-
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ha akadtak fordítók, s lefordították németre, angolra, franciára legjobb újkori íróink jelentős műveit; de a magyar irodalom mégsem történt meg a világ számára. Valószínűbb,
hogy a magyar irodalom legtitkosabb tartalmában - talán
nyelvének, magányos gyönyörű, de keleti és távoli nyelvének szellemében - valahol nem kapcsol a világirodalomhoz. A gondolatmenet, a honnal való így folytatódik, ami
tulajdonképp kézenfekvő magyarázat nemzetnek és világnak: „... Í figyelem magamban az erősödő szolidaritást,
amit ezzel a nyomorúsággal érzek. A bűneink, igen... De az
a másik Nyugat, amelyre annyi nosztalgiával gondoltam ez
években, vajon hogyan vizsgázott volna, ha azt és úgy kell
megélnie, elszenvednie, ahogyan mi éltük meg?" A igazságtalanságot Márai sztoikus belenyugvással fogadja, amikor így gondolkozik: Nem lehet büntetlenül magányosnak
lenni ezer éven át Európában.
Magyarország azonos az irodalommal, a kultúrával,
így az íróval is, aki magyarul ír, s ahogyan a közös nemzethalál-vízió megjelenik a nemzetféltő művekben, ha valami
elkerülhetetlenül, árnyékként vetül a féltett hazára, keserű
és már-már tragikus gondolatok ébrednek az ötvenes években Máraiban is, aki, mint láttuk, a nyelvben látja a legbensőbb, közös hazát: „Mit mentsek magamon, ha a magyar
társadalom elpusztul? Akármilyen bonyolult ez a per, melyet a magyar társadalommal lélekben folytatok: mégis,
föltétlenül hozzájuk tartozom, hibáik az én hibám is, bűneim az ő bűnei is. Ha elpusztulnak, együtt pusztulunk, a
nyelven belül, amelyben egyedül tudunk csak igazán élni."

2. A Polgár
Márai „vezérlői, létfilozófiájának sarokpontjai jellegzetesen polgári axiómák és ideálok", a Napló írójának elköteleződését teszi közhírré a következő bejegyzés: „Miért
vagyok „urbánus"? Mert hiszek abban..., mindig, mindent
a városi emberek adtak az emberiségnek: a babilóniai, a
görög, a római, a karthágói, a Hansa- és a lombard városköztársaságok emberei: a többletet, az arányt, a mértéket,
a gondolatot és a szépet. Az emberiség történetének nagy
mondatait nem a legelőkön gondolták és mondották el, hanem a fórumon." Másutt így fogalmaz: „A Város kőfala
kellett hozzá, hogy az egyszerű ember ráébredjen jogaira."
Nem jelent ez mást, mint a középkori, a reneszánsz polgárság, urbanizáció akceptálását, azt, hogy valóban a város
kellett mindahhoz, ami ma polgári érték. Az iparos, a kereskedő megalapozhatta jólétét, és szép lassan felépítette
múzeumait, kinyomtatta könyveit, majd később megépítette szállodáit, kávéházait, lehetősége a szellemi életre egyre
terebélyesedett. A felülről lefelé irányuló mozgás a legkülönbözőbb dolgokban megmaradt: az „abrakadabra" középkori varázsszó például lefelé fordított háromszög táblácskán állt, s a fentről érkező erő spirális mozgása teremtett kapcsolatot a világot átszövő erővonalakkal. De sokkal
konkrétabb példa az „istenkirályság" elve, amikor is a kö-

zépkori uralkodó fizikai teste és a felülről/Istentől
hatalom egy személyben egyesült. Mindezek az író korára!
teljesen eltorzultak, az útmutatás (így a szellemi irányadásj
is) alulról érkezik, a kormányzásban a hatalom és az ural-|
kodó teste elvált egymástól (ld. demokrácia).
Emellett nem szabad elfelejteni, a polgár, aki európail
látókörű, nemcsak teremti, hanem menti, közvetíti is az ér-l
tékeket, nemcsak alkot, hanem felfedez, védelmez, éppen I
úgy, mint a németek és az oroszok között Magyarország.
Mindig átjáróház, mindig ütköző, mindig célpont. De min-1
dig közvetítő is: két kultúra, két nyelv, két világkép között.I

3. Márai időszerűsége
Hiába nosztalgia, polgári-konzervatív, a lázadó fiatalo-l
kat elutasító, sőt lenéző magatartás, az évszázaddal egy-|
idős Márai, kit hazánkban sokáig méltatlanul mellőztünk,
abszolút modern jelenségekre és problémákra mutat rá. Sl
mint ahogy az lenni szokott, a nagy elmék, egy-egy kor ki-l
magasló személyiségei (s ez mára egyre ritkább!!) korukat!
megelőzve látnak meg összefüggéseket, rámutatnak a jelen I
hibáira és hiányosságaira, úgy Márai Sándor minden olvas-1
mánya is nyújt nekünk ilyenfajta felfedezéseket, sőt útmu-|
tatást. Csak a mai, rohanó és rothadó, manipulált és kondi-1
cionált, elszakadt és lemaradt ember szakítson időt Márai-1
olvasásra és úgy hiszem, máris tett valamit, hogy a világ-1
inga forduljon. Mert hiába sorscsapás és véletlen, mi tehe-|
tünk arról, hogy így alakult.
Márai rámutat a globalizációra, a pótlékok veszélyére, I
a mai fiatalság útvesztettségére. (Humanizmus: mit m o n d |
ma ez a fogalom egy fiatal embernek? Százezer fiatal ember közül hányan tudnak még felelni erre az inger-szóra?I
Nagyon kevesen)
Amerika nem oldhat meg konfliktusokat szeretetcso-1
magokkal. Az Újvilág csupán civilizáció és nem adott kul-|
turális választ a világnak. (Hogy is adhatna, mikor gyökértelen, csak néhány európai alkotást hoztak át a múzeuma-1
ikba.) A keresztény műveltség az utolsó erejével él. A |
technikai civilizáció az egyén fejére nőtt. Az atom, a gépi
irányít, s ez a következő háborúk és romlás esélye. Techni-1
kai szempontok és irányok szerint élünk. S pont ezért hal-|
doklik a kultúra. Mélyen elítélte a nácizmust és a kommunizmust, de nem folyt bele politizálásba. Mondhatni, nemjj
süllyedt addig. Márai időszerű, s ez olyan szélsőséges példában is megnyilvánulhat, mint a még elég friss Viszkis I
Rabló esete, akivel a magyarok többsége szolidaritást, leg-l
alábbis szimpátiát érzett. A magyar viszonyok úgy fejlőd-1
tek - írja Márai - , hogy a társadalom leplezetlenül rokon-1
szenvet érez még a rablógyilkos és kéjgyilkos iránt is, ér-l
zelmi szolidaritást vállal a gengszterrel, - aki egy pillanat-j
ra volt olyan ügyes és kicsúszott az államhatalom karjai]
közül.
Szlanicsán Rózsa
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Elek

Nélkül

Az erőtlen Nap

Szóról

Olyan sivár minden:
rohannak a napok
s én velük rohanok,
mint lázas,
tehetetlen tömeg.
Az utam keresem.

belezsibbadt az éjszakába,
cétlatan hópelyhek dörögnek,
a sötétség zsákját már lezárta.

Szerinted mi a szó,
vajon mire jó,

s

Megfagyott madarak röpködnek
s velük repülök én is,
a fénybe bátran belehalnék
Anyám kínjaival a szívemben
Vár rám az ég.

hisz vele az
elnemmondható
El, nem mondható!
Pippo

Egyedül vagyok,
s mintha mégis
százan lennénk:
egy emberben
száz jámbor panasza.

Csendben reccsen egy hajszál,
s aláhull a semmibe.
Gyér szakállból táplálkozik
a haragos föld éhes keble.

Hullnak az eszmék
s lassan olyan leszek,
mint aki angyal szárnyakon
száguld a pokol kapuja felé.

Elvont képek
Tá

J
árny
bá
j
p
áj

Már nem ismerem maga.
üresek a verseim,
rímtelen ragjaim
a semmibe vesznek.
Semmibe vesznek.

KÉP
ÉG
SZÉP
LÉT

Kalandorként bolyong lelkem,
szitkokat szül virága.
Őrült vicsor néha napján
mérget köp e vak világba.

Szó
tó
hó
JÓ

Elhűl minden:
szív s az élet,
ép testemben őijöngve
hálátlanul épp, hogy élek...

Pippo

Tegnap csak ketten voltunk,
most egyedül vagyok százan.
Gondolatim egymással feleselnek,
mégis üres a házam.

Návai László

Végül kilakoltatom ezt:
az utolsó ént is.
Pontot teszek minden i-re,
Tort ülök a szerelem ünnepén is.
Návai László

Ne

vess el engem az én vénségemnek ,dejen ;

mikor elfogy az én erőm,
felőlem szólanak eUene.m és a
tik
:
együtt tanácskoznak, mondván. Az Isten emagy
Kergessétek és fogjátok meg őt, mert runcs,
megszabadítsa."
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ban eredeti és titokzatosan kiszámíthatatlan viselkedésének "köszönhet. Koncentrációi-képességének kö-\
szönhetően célirányosan, szinte bármilyen akadály le- 1
küzdésére képes. Akaratereje tekintélyt parancsoló,
N \ ugyanakkor önfi
ö n f é Wildozó és jó sz
. Családcéntrikiis, értük min
ikadályt képes legyőzni. \ hó
dításban is jellemfő Tá ez az ellenállhatatlanság.
Ha eg^szér, valakire kiveti a hálóját, nem menekülhet. Nem is érdemes,Vnért partnerét ezen képességével
a fellegekbe repíti. Kicsit kicsapongó, mellette nincs nyugodalmas, békés élet.
Híres személyek Màïcello Mastroianni
Gandhi

jegyében

JUHAR

¡Április 11-20., október 14-23.
Kemény és fáradhatatlan, rendkívüli az el-/
lenálló Képessége. Kiváló elme, ezt elsősorban j
.elméleti területen kamatoztatja. Eredeti sze-J
mélyiség, kombinatív készsége lenyűgöző.}
Minden problémára megoldást talál, ezt £1
fenti tulajdonságain kívül sokrétű felké- ;j
szükségének köszönheti. Minden újdon-.
érdekli, a haladás feltétlén híve. Fé-:
nk, visszahúzódó, ám ha kihozzák sodrából heves, indulatokra is képes. Meg-j,
bízható, hűségöíf'társ, mindenkit meg-f
hallgat és szívesen segít. Bármilyen;

MMiMM

előnnyel járhat, nem árulja el partnerét. •
j

i

Nehezen oldódik még a szeretett társsal
szemben Hs, de-ha bizalmát megszerez-}
tük, a juhar csodálatos érzelmekkel ajánj dékozhat meg.

BERKENYE

Híres személyek:
Catherine Deneuve.
X
Charlie Chaplin, Claudia Cardinale ;

Április 1-10., október 4-13.
Önfeláldozó, szelíd, mértéktartó. Szeret tetszeni és főként másoknak örömet okozni. Gyakran
teljesen feladja függetlenségét, hogy maximálisan megfeleljen társának. Rendkívül igényes
és nagyon érzékeny. Az önfeláldozásban szinte a végletekig elmegy, és még így is gyakran
szemrehányást tesz magának, hogy nem eléggé figyelmes. A gondtalanság látszatát kelti,
örömmel teljesít minden óhajt, még akkor
is, ha ez megviseli. Vigyázni kell rá,
mert nem találni ilyet minden bokorban.
Intelligens és kiválóan tudja észrevétetni
magát. Az érdeklődés ébrentartásának mestere, ennek érdekében csapodárnak mutat- I
kőzik, noha rendkívül hűséges alkat. A
művészetek nagy barátja és értője, képességei akár végleg erre a pályára állíthatják.
j
Híres
személyek:
Gregory
Peck,
J.P. y - É ^
Belmondo, Charles
^
Baudelaire

a fák
/

Március 22-3^., szeptember 24 - október 3.
-VarázsLatesji személyisége. Törékeny alkatú, réndkfvtili ti vonzereje, amit nem utolsósor- V \
\ N

lennél?

személyiségtípusok
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Április 21-30., október 24 - november 11.
Félénk viselkedése kicsit mesterkélt, de,:
rendkívül kifinomult elme. Hajlamos a befelé 3
fordulásra, elmélkedésre, de ha eljön az ideje, s.
rendkívül energikusan és határozottan cselek-'
szik. Nagy stratéga, az összefüggéseket jól f e l ismeri, az arányokat kiválóan felméri, ilyenkor 5
hajlamos kockázatokat vállalni. Vállalkozásait rendszerint siker kíséri. Nehéz követni |
gondolkodásmódját, mert kreatív elméje aj
cselekményeket mindig más formába kombi- J
nálja. Ehhez alakítja álarcait, miáltal mozga- «
tórugóit nehéz felfedni és környezete előtt hol a
pozitív, hol negatív színben tűnik fel. Hűséges?
és nagylelkű, de a szerelemben is hajlamos a i
partnere feletti uralkodásra. Személyiségei
lenyűgöző, de az egyik percben a fel-;;
legekbe repíti, másikban a földre
taszítja még a társát is. |
Híres személyek:
ffCCf I
Alain Delon, tt¡
Shirley Temple,
Pablo Picasso

Grafika: Gyarmati János
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l/V. Abagnale

A fent nevezett könyvet Gergő barátom egy gyanús,
cinkos mosollyal nyomta a kezembe és biztatott arra, hogy
olvassam el. Igazán nem volt kedvem hozzá... Tudjátok ,
hogy van ez! Egy filmes sztorit könyvben olvasni meg különben is ponyva... Szóval jöttek a szokásos skatulyák.
Nem hagyta, hogy véletlenül ott felejtsem nála, és nagyon
jól tette.

20DM

Könyvajánló

és Stan

Aki gyakran olvassa a TŰ-t és már néhány
éve, az megszokhatta, hogy időnként egyegy Nemcsak Könyvajánló-t is olvashat tőlem. Örömmel jelentem, ismét ez történhet...

»

Redding:

Kapj

el,

ha

tudsz

mindenki elfárad. Főhős, író és olvasó egyaránt.
Különös dolgot figyeltem meg magamon olvasás közben. Nem izgultam a könyv hőséért. És ez nem az író hibája, csupán végig nyugodt, derűs a könyv. Tapasztaltam is,
hogy ha valaki sármosan pofátlan, akkor annak nyitva áll a
világ, szó szerint. Hogy meddig? Részletkérdés, de a kérdéses időszakban szinte mindent megtehetnek, a nap is
csak nekik süt... Elsősorban erről (is) szól a könyv.
A könyv mellé elsősorban egy jó koktélt ajánlanék, de
főhősünk sohasem iszik. Igazából kevés dologgal lehetne
növelni az élvezeti értékét. Talán azzal, hogy a könyvben
leírtak legalább kicsiny részét mindenki át is élhetné. Mindenesetre nagyon jó arra, hogy így a vizsgaidőszak előtt a
kötelező könyvek nyűgjei mellett akad egy ilyen is a polcon. Nem mondom, hogy főiskolás árfekvésben kapható
(kb. 2000 Ft), de ha többen veszitek meg és körbeadjátok,
egy sör áráért legalább egy estén át jól szórakoztok majd
egyéb tudatmódi'sító szerek (paprikáskrumpli, kisfröccs,
vodka-narancs stb...) nélkül is.

Már hazafelé is olvastam a villamoson, majd tulajdonképpen mindenhol. Munkahelyen, wc-n, ágyban, konyhában, ahol csak lehetett. Az a helyzet ugyanis, hogy a könyv
működik, gyorsan olvasható.
Ahogy belekezdtem, rájöttem, hogy miért nem akarta,
hogy ott felejtsem. Láttunk mi már olyan embert, aki hamis
vonatjegyet vesz, hogy azzal utazza körbe európát. Találkoztunk már olyannal is, aki maga is hamisítani próbálta,
molnarpeti @ webmail. hu
sőt hallottunk olyanról, akinek ez sikerült is. Azt,
azonban amit a könyv hőse véghez vitt, ő csinálta
egyedül és valószínűleg senki nem tudja majd utánozni.
A világ egyik legnagyobb csekk- és okirathamisítójáról szól ugyanis a történet. Sok férfi álmát (!)
valósította meg. Még fiatalkorúként potyázott fel repülőkre és vágott át rengeteg bankot hamis
csekkjeivel, körbeutazta a fél világot és rengeteg nőt
megfektetett. A legjobb autókkal, a legjobb ruhákban
járt, tanított egyetemen, volt orvos, pilóta és szinte
minden - érettségi nélkül. Annyi idősen, amikor más
legfeljebb az osztálytársnőiről álmodozott, ő már túl
volt néhány húzósabb nőügyön is...
Ha valaki látta a filmet, annak lehet, hogy nem
fog túl nagy meglepetést okozni, de talán érdemes elolvasni akkor is. A film sajna pont lement mindenhol, legnagyobb bosszúságomra tehát még nem néztem meg, aminek van előnyös oldala is: nem
fárasztalak azzal titeket, hogy leírjam az esetleges
filmes hiányosságokat.
Tri« true story oI a real take
A könyvet két író jegyzi. Mivel önéletrajzi jelle| g ű regényről van szó, az egyik maga a főhős Frank
| W . Abagnale. A borítón jóval kisebb betűkkel írt
SStan Redding pedig valószínűleg nyomdakészre va¡Rrázsolta és átírta a nem megfelelő részeket, formát
U l l i ! aim) tour«» * w> mi « m *mnt> in u » irwinr «tt
t adott az egésznek - ami igen tehetséges dramaturgi• i u > ' . i » W : H I I . U U « m ; ¿ a c * m . i
-.-u»<• r »
r - . i m . u n u
r :.'i;rt« U M »
U n n i n i D I I K :
- J i m i
jai érzékre vall - , majd felmarkolta a pénzt. A könyv
Í1SU TStW J "" ' CalcfttfwmffnOrntmu - • r
- ••
• ereje ugyan sokáig tart, de az utolsó részekhez már
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kiállításról1

2003. április 23. 16 óra. Kiállításmegnyitó, a TÁK
nemdohányzó folyosói részén. így van meghirdetve a plakáton.
17 óra. Ekkorra már az
érdeklődő közönség kellemes tempóban akár többször
is át tudta nézni a kiállított
képeket.

visszaadni a természet által teremtett harmóniát. A fotók
nem csak szemetgyönyörködtetőek, hanem kedvcsinálók is
azok számára, akik ezeken a tájakon még nem jártak. Ahkét kiállító kezdi kellemetlenül érezni
hoz, hogy az ember szépet
magát. Úgy tűnik, hogy a megnyitó szölásson, nem kell feltétlenül
megkerülnie a Földet!

veg elmarad, hisz elfelejtett eljönni az,

Ami a fotózás technikai I
aki elmondaná!"
Még mindig várunk. A
részéhez tartozik az az, hogyl
M
két kiállító kezdi kellemetlenül
a képek mindig diára készülnek.
érezni magát. Úgy tűnik, hogy a megnyitó szöveg elmarad,
Ennek jó tulajdonsága pedig megmutatkozik, mikor diavehisz elfelejtett eljönni az, aki elmondaná!
títést tartanak például a TÁK-ban. Ilyen volt Steve MexiTehát nem maradt más, mint hogy a kiállítást maguk a
kóról és Guatemaláról készült diasorozatának bemutatása.
készítők nyissák meg. Aki pedig még többet szeretett volSőt, ilyen lesz május 7-én este 19 órától Zsozsó Északna megtudni a képekről és az alkotóikról, azoknak lehetőAmerika nemzeti parkjairól szóló vetítése is. Természeteségük nyílt átgyalogolni a Béke Tanszékre, ahol néhány
sen a TAK-ban! Ha pedig rendszeresen szeretne valaki
üveg folyékony kenyér mellett mindenre választ kaphattak
ilyen klubos hangulatban és kétdimenziós világjárásban
így én is.
részt venni, ajánlanám a DIA LÓG Klub estéit. Már hétNa, de kik is a cserbenhagyottak? Varga István (Steve)
nyolc éve működik ez az öntevékeny csoport, kéthetente,!
és Zsoldos Róbert (Zsozsó)
szerda esténként tartanak élménybeszámolókat, természeA gimnáziumban osztálytársak voltak. Steve '98-ban
tesen vetítéssel egybekötve és meghívott vendégekkel,
végzett biológia-földrajz szakos tanárként, Zsozsó pedig
akik az ország több különböző tájáról érkeznek. Ez a földközgazdászként. 1995-től a főiskola öntevékeny csoportjárajzos szellemiséggel átitatott DIA-LÓG Szoboszlay Fenak Túlélő Szakosztályával nagy kirándulásokon vettek
rencnek köszönhető. De ugyanígy a jelenlegi kiállítást is ő |
részt, amiket félévenként rendeztek meg. Ekkor még ezek
támogatta anyagiakkal a HÖK részéről.
a sátras gyalogtúrák inkább Magyarország határain belülre
A kiállítás előre láthatóan állandó lesz. De minél előbbi
vonatkoztak. Ez már kibővült a régi, nagy Magyarország
nézzétek meg, és ha kedvetek, időtök van, látogassatok el |
határáig. Később, 1997-től már a fakultatív földrajzos teegy diavetítésre is. Nem bánjátok meg!
repgyakorlatok adtak lehetőséget nekik a „világ" megismerésére. Ezen utak szervezői, Oláh Ferenc és Szilassi Péter
Cs. Szabó Zs.
főiskolai adjunktusok, akik maguk is
megszállottan kedvelik a természet
csodáinak felfedezését. Leglátogatottabb
vidékük a Déli-Kárpátok és a KeletiKárpátok vonulatai.
A fotózás művészete, az élmény pillanatának megragadása ezeken a túrákon, majdnem minden résztvevőre vonatkozik. Steve és
Zsozsó nem végeztek
sem fotós szakiskolát, sem tanfolyamot.
Mégis,
látásmódjukkal képesek
•
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Előző havi rejtvényünk helyes megfejtése: Manapság mindent túlélünk, csak a halált nem.
Nyerteseink: Kiss Anikó és Gubucz Béla.
Gratulálunk a nyerteseknek! Nyereményeiteket átvehetitek a szerkesztőségben!
E havi rejtvényünk soraiban Görgey Gábor két művének címét rejtettük el.
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Felső-Tisza, Bodrog-Tisza, R á b a , M o s o n i - D u n a ,
Szigetköz

1 h é t m á r 6.500,- Ft-tól!

Megszületett
volt munkatársunk
és volt kiadónk első
kisfia!
Gratulálunk az
egész családnak!
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