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A Bölcső szerint
J _ / l n e k közöttünk, de gyakran nem velünk mozgás-, látás- vagy hallássérült, értelmi- vagy beszédf o g y a t é k o s , rokkant vagy kerekesszékes emberek.
„ F e l ü l r ő l " úgy az Európai Unió Alapjogi Chartáj a , mint M a g y a r o r s z á g a l k o t m á n y a j o g o k a t biztosít
számukra az e s é l y e g y e n l ő s é g nevében; az EU közegészségügyi portálja szerint a fogyatékkal élők
problémáit „kiemelt f i g y e l e m m e l " kezelve biztosíthatóak ezek.
Amit az egyszerű egyetemi polgár ebből érzékelhet,
az például egy új lift vagy rámpa valamelyik épületben, véletlenül egy-egy eldugott mozgássérültek
számára fenntartott mosdó. De találkozunk a probléma „hétköznapi, g y a k o r l a t i " oldalával is. Vajon
hányan kérdezzük meg az a l a c s o n y p a d l ó s buszon
k e r e k e s s z é k e s embertársunkat, segíthetünk-e; hányan szólítjuk meg a látásfogyatékos velünk együtt
j a r ó - k e l ő t , á t k í s é r h e t j ü k - e a zebrán?
Érthető a „ k i s e m b e r " zavara, gyakran ijedtsége: fél
a mástól, nem akar n t o v á b b rontani az amúgy is
szomorú helyzeten". És érthető a fogyatékkal élők
keserű b e l e n y u g v á s a is.
U g y a n a k k o r egyszerű egyetemistaként mit tehetnénk? Nem kell azonnal j o g v é d ő harcosnak felcsapni, és nem kell egyből megváltani a világot.
Elég, ha élünk az elénk pottyant, m a j d h o g y n e m
arcunkba tolt lehetőséggel. A l e g k é z e n f e k v ő b b
- csak hogy el ne hagyjuk a TIK kétszáz méteres
körzetét- figyelni az SZTE Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központ p r o g r a m j a i t , hiszen általuk betekinthetünk a fogyatékkal élők életébe. Ha csak
beszélgetünk róla, vagy öt percet közlekedünk tolókocsival, j á r u n k bekötött szemmel, b e l e é l h e t j ü k
m a g u n k a t a fogyatékkal élők helyzetébe és a következő buszozás alkalmával már tudni f o g j u k , mit
kellene tennünk.
Éljünk a lehetőséggel, hogy esélyt adhassunk.
A Bölcső a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány ingyenes partnerkiadványa
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Eligazító?

Mesterszakok Nyílt Napja az SZTE-n
Egy életnagyságú mackó fogadott október 7-én, a szegedi József
Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK), aki plüss ujjával
a ruhatár melletti területre m u t a t o t t . Ezzel hívta fel a figyelmet az
egyetem által meghirdetett mesterképzésekről szóló nyíltnapra.

A felsőoktatás átjárhatóbb lett,
az alapszak elvégzése után többféle mesterszakra is orientálódhat
a felvételiző. A helyzet azonban
úgy áll, hogy megfelelő iránytűk
hiányában, a bizonytalan kilátások
miatt a képzésekről nincs egységes
vélemény a hallgatók körében, és
sokan még a továbbtanulási szándékukban sem teljesen biztosak.
Erre a hiányosságra mutat rá két
kommunikáció szakos hallgató teljesen ellentétes véleménye.
- Nem szeretnék mesterképzésre
jelentkezni, mert kommunikáció
szakon nem látom értelmét. Ebben a rendszerben leginkább elméleti tudást szerezhetünk meg.
Engem pedig a kommunikációnak
ez a része nem érdekel. Inkább egy
kétéves sportkommunikátori szakképzést néztem ki magamnak- öszszegzi terveit Szládek Tamás.
- Szeretnék mesterszakra jelentkezni, mert úgy érzem, ezzel a
képzéssel befejezett az egyetem.
Az alapképzésben erős alapokat
kapunk, de erre muszáj ráépíteni
ahhoz, hogy magabiztos ismereteink legyenek - mondja el ellenvéleményét Medvegy Gábor.

- Itt és most mindent megtudhatsz -ezzel a szlogennel várja
a hallgatókat a Mesterképzések
Nyílt Napjának plakátja.
-Nyílt napoknál az a cél, hogy általánosan tájékoztassuk a diákokat. A részletes szakokra irányuló
információkat mindenki megtalálhatja az Interneten. Sajnos a leendő
tantárgyairól, a képzésről, a szakos
tapaszaltokról nem tudom önt tájékoztatni. Éppen ezért minket csak
a felvételi eljárással kapcsolatban
érdemes kérdezni- mondja a Bölcsészettudományi Kar (BTK) asztalánál gubbasztó, nevét nem vállaló hölgy, aki nem érti miért vártam
bővebb tájékoztatást. - Most képzelje el, mekkora felfordulás lenne,
ha minden szak külön standot állítana fel a könyvtárban. Itt vannak
a papírok, ezekből mindent meg
lehet tudni a képzésekről. Nem is
kell ennél több, hiszen az ETR tanrendkeresőjében a többi kérdésére
megtalálhatja a választ- teszi hozzá
a tanulmányi osztály munkatársa.
Az egyetem valamennyi kara felsorakozott a TIK ruhatár melletti

helyiségében. Mindennek egy-egy
általános iskolából jól ismert pad
dukált, a szakoknak pedig meg kellett elégedniük egy A/4-es méretű
papír helyével. Ugyanis részletes
tájékoztató híján egy ismertetővel
kellett beérniük a bölcsész hallgatóknak. A nyílt napot hirdették az
ETR-ben, az egyetemi weboldalon, plakátokon is, mégsem volt
nagy az érdeklődés. Leginkább
csak a TIK-ben lézengők tévedtek
a karok asztalaihoz. Tudatos nézelődők inkább a karonkénti tájékoztató előadásokra igyekeztek. Itt
Forgács Tamás, a BTK általános
és oktatási dékánhelyettese valamint Kothencz Mihály, a BTK Tanulmányi Osztályának vezetője az
érdeklődők előtt tisztába tették a
felvételi eljárást, és felhívták a figyelmet a többször gondot okozó
részletekre.
- A bölcsész szakok egy részénél,
többek között a pszichológia, a
szociológia és a régészet esetében,
érdemes elvégezni a mesterszakot,
mert a tanulók az igazi szakképzettséget ebben a képzésben szerezhetik meg. Az alapképzésben
csak elméleti, alapozó ismeretekkel gazdagodhatnak- magyarázta
az előadás után Kothencz Mihály,
aki szerint a Magyar Akkreditációs Bizottságban túl nagy a szigor,
ezért nehéz áttörni a falat, amikor
egy korszerűbb képzési forma felé
szeretne fordulni az oktatási rendszer. Éppen ezért okoz olyan sok
fejtörést több szakon a mesterképzés felépítése. - A kommunikáció
szak esetében nagy dilemmákkal
küzd az egyetem. Itt három év elvégzése után már egy olyan diplomát adunk a hallgatóknak, aminek
a birtokában a munkaerőpiacon
szakemberként jelenhetnek meg.
A mesterszakos akkreditáció során
egyetlen hazai intézmény sem tudta elérni, hogy ebben a képzésben
megnevezhető szakirányok szerepeljenek. Ezért ebben az esetben
egy egységes, elméleti szakiránynak megfelelő rendszer jött létre,
ahol humánkommunikáció kutatással lehet foglalkozni- tette hozzá
a tanulmányi osztály vezetője.
Szűcs Anita
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Mozogni, tombolni, őrjöngeni

Pleskonics András

A 2 0 1 0 / 1 1 őszi félévétől kezdve kiteljesedett a Rocktörténet
kurzus egyetemünkön. Nemcsak egy tanóra keretén belül, hanem
egy szabadabb, interaktívabb formábban is magunkba szívhatjuk a
rock szellemét kedd esténként 2 0 : 0 0 - k o r a SZTEage klubtermében. Az alkalmak különlegességéről és a hétfő e s t i előadásokról
Pleskonics Andrással, a kurzus oktatójával beszélgettünk.
Mitől más az idei előadássorozat?
Tulajdonképpen ez egy folytatás,
a kurzus bármikor megszakítható és újrakezdhető, tekintve, hogy
nem lehet egy ülésben végigmesélni a rock történetét. Miközben csinálja, akkor jön rá az ember: egyre
hosszabb, egyre több zene áll rendelkezésére, sokkal több a forrás,
és kezd egységgé szerveződni. A
Rocktörténet tantárgyát én hoztam
létre, ami egészen idáig nem létezett, és ezzel folyamatosan birkóznom kell. Természetesen ez annak
rendje és módja szerint nyúlik,
mint a rétestészta: egyre több félévet „tesz magáévá". Nem hiszem,
hogy van rá példa, hogy egy általánosan művelő tantárgy ne egy, maximum két félévig tartson. De ez a
„Mindentudás Egyeteme", bárhol
csatlakozik be az ember, sehol sem
érzi, hogy le lenne maradva. Tegyük fel, bekapcsolódsz az ötvenes
éveknél, akkor én mutatom, hogy
„itt a téma, nézzük meg mi lett
belőle a hatvanas években", majd
pedig mutatok egy újabb feldolgozást a hetvenes vagy akár a kilencvenes évekből. Természetesen ez
csak egy „trambulin", hogy melyik
évtizednél járunk, most például, a
hatvanas-hetvenes éveknél.
Pontosabban ebben a félévben
mi kerül terítékre?
Az előző félév anyaga a brit invázió volt, most pedig a progreszszív zene nagyjaival folytatjuk. A
cél az, hogy eljussunk a hetvenes
évek végéig. Kitartó utazásunk és
munkánk gyümölcse pedig a korszakot lezáró és a későbbiekben
meghatározó stílus a hard rock és
a négy gigász: a Led Zeppelin, a
Deep Purple, a Uriah Heep és a
Black Sabbath. Itt lesz a pont. A
Black Sabbath pedig feladja a lab-

dát a heavy metalnak a tavaszi félévre, amit már sokan úgy várnak,
akár a Messiást.
Miért tartod olyan fontosnak ezt
a két évtizedet?
A legtöbb szakíró - ahogy én is úgy gondolkozik, hogy a hetvenes
évek végéig már minden megtörtént a rockzenében. Ez mára már
történelem, meghatározza a továbbiakat. Nem születnek új, mindent
alapjaiban megváltoztató jelenségek, inkább csak fúzióról beszélhetünk. Vannak előadók, egyéniségek, akik teljesen eredetiek, mégis
mindegyiküknél
megmondható,
kinek a „szoknyája alól bújt elő".
Ha a rockzenét egy fához hasonlítjuk, akkor a példából kiindulva
én mindig a gyökereket ásom ki.
Van egy főfolyam, ami masszívan
megmarad, viszi tovább a Rock
and Rollt, az ősfolyamot, az éltető nedvet. Majd jön egy irtózatos
leágazás, lomb. Ha ennek az útvonalát követném, az ágacskákat,
ere9skéket, sohasem érnék a végére. így engem a főágak érdekelnek,
akik majd természetesen tovább
hajtják a kis virágaikat, de arra
képtelenség időt szakítani. A legújabb kor története már nem történelem, hanem ontológia, szociológia és egyéb társadalomtudomány.
Mit tervezel ma, miről szólnak
egyáltalán ezek a Rockpörik?
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Néha elmerengek azon, hogy régen, ha valaki odajött volna hozzám, és előrukkolt volna egy olyan
ötlettel, hogy ő Rocktörténetet akar
indítani egyetemi kurzus formájában, akkor az illetőt hahotázva
kiröhögtem volna. Igazából nagy
büszkeséggel tölt el, hogy olyat
sikerült kitalálnom, ami Európaszerte kuriózumnak számít. Este
nyolckor beülnek, és én bedobok
mindent: most is villanyoltás volt,
mozgástanulmányok, játszok a sötétben, ordibálok a pszichedelikus
zenékre. Apait-anyait próbálok
beleadni, sírok, ordítok, röhögök,
poénkodok. Meg akarom mutatni,
hogy hányféleképpen lehet élvezni
a zenét, hogy a zenében mozogni,
tombolni, őrjöngeni kell! Ez önmagában attrakció, de az, ami itt
most a SZTEage-ben összejött, az
életem főműve.
Miért annyira fontos neked ez a
kedd esti alkalom?
Hatalmas dolog, így válik teljessé, egésszé a kurzus. Amit hétfőnként próbálok belezúzni a fejekbe,
lejátszók huszonöt-harminc zenét,
ezekből is csak félperces bejátszásokat, azokat kedden prezentálhatom, videó formájában, kivetítésekkel megjeleníthetem a zenét
koncertként vagy videoklipként.
Ezek az alkalmak interaktívak,
határtalan utazás a zenei műfajok
közt térben és időben. Ujabban kiteszek egy papírt, és arra lehet egy
kívánságlistát írni és én közben
- akár egy rádióadást - szerkesztem a műsort. Ez egy intelligens
kurzus, ahol a szórakozás megengedett, sőt kötelező, csak közben
kegyetlenül végrehajtom rajtuk pedagógus attitűdömet. De ehhez kell
egy klub, akik engem mindenben
támogatnak.
kockásfülű

HázTáj

Forum Humánum
Végre egy Hétvége, ahol a figyelem középpontjába a lélek került.
Október 1 5 - 1 6 - á n rendezték meg a IX. ézegedi Pszichológiai Napokat az SZTE Bölcsészettudományi tanszékén. A konferencia
során a pszichológia különféle területébe pillanthattunk be: az előadások t e m a t i k á j á t úgy állították össze, Hogy a laikusok számára
is figyelemfelkeltő és érdekes legyen. Ehhez természetesen az is
sokat hozzá t e t t , hogy nagy tekintélyű szakemberek vezettek be
minket e tudományág színes sokféleségébe.
Péntek reggel a Nem szedek
semmit, mégis függő vagyok?
című előadáson kezdtem a napot.
Tudtátok, hogy nem csak gyógyszerektől és kémiai anyagoktól
lehet függő az ember? Ilyenek a
szenvedélybetegségek.
Ezeknek
a tünetei, a pszichológiai és a neurobiológiai mechanizmusai hasonlóak a drogfüggőséghez. Léteznek impulzus-kontroli zavarok,
ilyen például a játékszenvedély, a
kleptománia, a pirománia, és a trichotillománia (kényszeres hajtépkedés), szorongásos zavarok - ide
a kényszerbetegségeket sorolják
-, és a szexuális zavarok, mint az
exhibicionizmus és a fétisizmus.
De olyan, még nem osztályozott
zavarokat is jegyeznek, mint az internetfüggőség, kényszeres vásárlás, testedzésfüggőség és egészséges ételfüggöség. Na, jó, ez persze
nem azt jelenti, hogy ne járj konditerembe; azt sem, hogy beteg vagy,
mert szeretsz egészséges ételeket
enni és esetleg ezzel mások idegeire mész. De ha emiatt hanyagolod
a sulit, és nincsenek barátaid, akkor gyorsan fordulj orvoshoz!
A Vissza a jövőbe?- előadáson természetesen nem a hasonló
című filmet néztük, hanem a memóriafolyamatokról, illetve annak
zavarairól esett szó: a tudatos és
nem-tudatos emlékezésről, ennek
működéséről, ér arról, hogy idős
korban ezzel miért vannak problémák.
Mi kell egy művészeti alkotás megszületéséhez? Hát persze,
hogy kreativitás. De valójában mi

az a művészeti kreativitás, és hogyan működik? Ezekre a kérdésekre is választ kapott, aki meghallgatta A művész és az író lelkéből
című performanszot.
A nap hátralevő részében még
olyan témákról hallhattunk, mint a
lovas pszichoterápia, amely rengeteg pszichiátriai betegség gyógyításánál alkalmazható.
A sikerről és nőiességről is szó
esett, mert bizony nem csak a férfiak lehetnek sikeresek. A párhuzamosan zajló konferencia előadások
mellett műhelyfoglalkozásokon is
részt vehetett bárki, akit érdekelt a
müvészetterápia, a pszichodráma,
vagy, hogy Miért kell születéssel
belépnünk az emberi létezésbe? és
mi határozza meg a sorsunkat.
Szombaton is megérte korábban
felkelni, mivel az első előadáson
Freud és Buddha találkozott. Azért
ez elég bizarr, nem? A transzperszonális és integrál-pszichológiáról
hallhattunk. Vagyis az ember spirituális dimenziójáról és kiteljesedéséről volt szó. Részben. A transzperszonális pszichológia vizsgálja
a meditációs gyakorlatokat, azok
használatát, és azt is, milyen hatást
gyakorol egyes betegségekre. Foglalkozik még az egészséges ember
spontán spirituális és halál közeli
élményeivel. Ken Wilber szerint
a világról csupán tudásmorzsáink
vannak, és ezek között kell lennie
valami alap struktúrának. Ennek
kutatása érdekében összevetette a
nyugati tudományt a keleti miszticizmussal, az ősi filozófiai gondolatokat a mai modern világnézettekkel. A világon mindössze három
A cikk megjelenését a BTK HÖK tám

olyan iskola van, ahol ezzel a tudományággal foglalkoznak, ebből az
egyik Magyarországon működik,
Integrál Akadémia néven.
A szombati napirenden volt még
a Nők pszichobiológiai sérülékenysége. Igen, női adottság, hogy
mindent az érzelmeinken keresztül
élünk meg, tehát sérülékenyebbek
vagyunk, és lelki állapotunk befolyásolja a döntéseinket. Az előadáson is erről volt szó, nemi különbségekről és női szerepekről, illetve
ezek biológiai hátteréről.
A konferencia legfrappánsabb
címe a Cartman új ruhája. Itt a South Parkban megfigyelhető kapcsolati hálókról, szociálpszichológiai
jelenségekről, illetve csoportjelenségekről tudhattunk meg többet;
talán ezen a példán keresztül könynyebb észrevenni az említetteket.
Természetesen sok hasonlóan érdekes előadás volt még. A konferencia záróakkordjaként pedig bulit tartottak a SZTEage-ben.
A rendezvény során a legújabb
kutatásokat és nézeteket ismerhettük meg. Olyan témákba tekinthettek be a résztvevők, amire általában csak nagyon ritkán nyílik
lehetőség. De arra is remek volt,
hogy a hétköznapokból kiszakadva, az ember kicsit odafigyeljen
saját lelki megnyilvánulásaira, a
műhelyfoglalkozásokon pedig az
önismerete bővülhetett. Aki ott
volt, örülhet, de aki nem, az se
bánkódjon nagyon, valószínűleg
jövőre is megrendezik a Szegedi
Pszichológiai Napokat.
Kotroczó Melitta

Közlekedéskultúra

Egyetemi kurzus a bizonságosabb közlekedésért
„Jo kocsiba be, ablakot le, könyököt ki, kettesbe be
Nagykirálya hangerő'
Melletted a szó'ke nő
Jo t ú r á z t a t o m a gépet a m u t a t ó kileng
M o s t a világ összes útja a mienk"
délga, A gyaloglás vége (Majd megszokod)
Rendszeresen riasztó adatok látnak napvilágot a magyar közlekedési állapotokról. A statisztikai
számadatok szerint évente átlagosan 1100-an veszítik életüket közúti balesetben. A számszerűsített
tények mögött azonban nagyon
sokszor elsikkad a lényeg. Egyre
többen emlegetik, hogy ne csak a
jogosítvány megszerzésekor halljanak az emberek a biztonságos
vezetésről, hanem más alkalmakkor is.
Az őszi szemesztertől már a
Szegedi Egyetemen is lehetősége
van a hallgatóknak arra, hogy felkészült szakemberektől halljanak
olyan hasznos információkat, amelyet a mindennapi közlekedésben
is sikerrel alkalmazhatnak. A Közlekedésbiztonság, közlekedéskultúra az EU-ban kurzus oktatójával,
egyben a Szélvész Autósiskola vezetőjével, Szélpál Istvánnal beszélgettünk.

Amikor a magyar
közlekedéskultúráról hallasz, mi az első dolog ami ezzel kapcsolatban eszedbe jut?
Jelenleg nem létezik az a fogalom
hazánkban, amit közlekedéskultúrának nevezünk. Ennek természe-

tesen számtalan magyarázata van,
de néhány dolgot mégis ki tudok
emelni. A KRESZ az utóbbi években sokat változott. A változások
mennyiségéből adódóan az információk nem jutnak el mindenkihez. Vannak olyanok, akik nem is
hallottak a módosításokról, de sok
esetben pontatlan, vagy akár téves
információval rendelkeznek. Nemcsak az autók sebessége, de a körülöttünk lévő világ is felgyorsult. A
járművezetők nem mindig képesek
ezzel a megnövekedett sebességű
világgal lépést tartani, így hamar
eljutunk azokhoz a mentális problémákhoz, amelyek sok esetben az
utakon derülnek ki. Az emberek az
autóvezetés közben élik ki magukat. A munkahelyi és magánéleti
problémáikat magukkal viszik a
volán mögé is, másokkal pedig
egyszerűen nem foglalkoznak vezetés közben. Amikor pedig törődnek is a többi közlekedővel, azt
nem éppen pozitív módon teszik.
A kurzus során foglalkoztok más
európai országok
közlekedésével
is?
Igen. Tízéves nemzetközi autóbuszvezetői tapasztalattal rendelkezem, így van rálátásom arra,
hogy más országokban milyen viszonyok uralkodnak. Van egyfajta
vezetési stílus Törökországban, í 11.
Olaszországban is, de ott mégis kevesebb a baleset. Az emberek nyugodtabbak.
Hogyan lehet szerinted Magyarországon pozitív irányba terelni a
közlekedési kultúrát?
Hiába hoznak újabb és újabb szabályokat a KRESZ-ben, ezeket a

közlekedők nem tartják be. Lakott
területen 60 km/h helyett most
50 km/h-val mehetünk, a baleseti
helyzet nem javul. A vasúti átjáró
megközelítését 30 km/h sebességhez kötötték, a helyzet itt sem lett
jobb. A szabályozás és az oktatás
még mindig a régi keleti autókhoz
van igazítva, nem pedig a modern
járművek tulajdonságaihoz. Utóbbiak az új technikai alkalmazásoknak köszönhetően jóval tempósabb
közlekedésre alkalmasak, gyorsabbak. A sofőrök nehezen állják meg,
hogy ne nyomják a gázpedált.
A közlekedésnek elsősorban fejben
kell eldőlnie. Ezt pedig jó képzésekkel meg lehet oldani. Már az
óvodában el kell kezdeni ezzel
foglalkozni és később a gyerekeknek iskolai tananyagként kellene a
biztonságos közlekedésről tanulniuk. Aki már jogosítványt szerzett,
annak később újból le kellene vizsgáznia, mert nagyon sok baleset
megelőzhető lehetne a KRESZ
pontos ismeretével.
Mit tanulhatnak azok, akik részt
vesznek a
Közlekedésbiztonság,
közlekedéskultúra
az
EU-ban
kurzuson?
Az órán két csoportra oszthatóak a hallgatók. Akiknek nincsen
még jogosítványa és akiknek már
van. Az előbbieknek is hasznos,
ha közlekedési ismereteket hallgatnak, ugyanis gyalog, vagy az
egyetemisták esetében sokszor kerékpárral, szintén részt vesznek a
közlekedésben. Az ő számukra is
nagyon fontos, hogy a mindennapi életben is hasznosítható, stabil
ismereteket szerezzenek. Azok,
akiknek van már jogosítványa,
bevallották, hogy bizony sokat felejtenek. A Közlekedési Hatóság
szakembere és a rendőrség is segít
bennünket a kurzus során, hogy a
hallgatók minél több hasznos információval felvértezve térjenek
vissza az utakra.
www.szelveszautosiskoIa.hu

a kanyarodási szabályok megszegése mialt következett be. A közúti fotgalomban legnagyobb arányt betöltő személygépkocsi vezetők okozták a balesetek kétharmadát (67 %-át, összesen 2.774 balesetet). A tehergépkocsi vezetők részaránya
10 %, az autóbusz vezetőké I %, a motorkerékpár és a segédmotoros kerékpár vezetőké 3-3 %, a kerékpárosoké 8 % (!), a
gyalogosoké pedig 7 % a balesetek okozásában. (KSH adatok alapján)
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"A tükör, a m i b e érdemes belenézni"
Beszélgetés Kőszeg Zsuzsa, buddhista utazótanítóval
TIBET KINCSEI, buddhista ismeretterjesztő kiállítás nyílt pénteken a szegedi Móra Ferenc Múzeum kupolatermében, amelyet különböző előadások és filmvetítések kísérnek három héten á t a Tibet-Európa Alapítvány és a múzeum szervezésében. A megnyitót
követően egy nem mindennapi, őszinte beszélgetést folytattunk
Kőszeg Zsuzsával.
Az UNESCO 2010- es prog- helyében. A legtöbb ember egy
ramja a „Kultúrák
közeledésének szektába tartozik, ez a mókuskeéve", a szoborkiállítás,
előadások, rék, amikor életednek nincs irádokumentumfilmek is ezt képvise- nya, le és föl, majd újra le és újra
lik. Hatalmas mobilitás indult el a föl. A legizgalmasabb dolgokat is
megtehetjük, ha az nem fog olyan
világban, javunkra válik ez?
Attól fiigg milyen a kultúra. A bölcsességet adni, amit minden
buddhizmusban az ok-okozat, mint helyzetben használni tudsz. Ha
karma van jelen, ez egyfajta men- nem fedezed föl, hogyan vannak
talitás, amit jól lehet látni a külön- valójában a dolgok, mindegy mit
böző kultúrákban. A buddhizmus csinálsz, rövid távúak lesznek, elnevében soha nem voltak vallási tűnnek és nem lehet rájuk támaszháborúk, a lényegben rejlő lehető- kodni.
séget mindenki megtapasztalhatja
Milyen vallási, társadalmi, akár
általa nemzetiségtől függetlenül. történelmi, politikai
történések
Vannak kultúrák, amelyek dog- kellettek ahhoz, hogy a XX. század
mákkal rendelkeznek és vallási há- második felében keletről nyugatra
borúk is születnek azok nevében, ilyen gyorsan hódítson a buddhizaz ilyen kultúrákkal való keveredés mus?
nagyon veszélyes. Ha megnézzük
A tanításokat Buddha Indiában
a mai világot, állandó változásban kezdte, beleértve a Gyémánt utat
van aszerint, hogyan próbálnak is, ahol egész másképp terjedt,
a kultúrák együttélni. Királyság? mint Tibetben - ott csak a legmaDemokrácia? Nincsenek tiszta ál- gasabb szint létezik. Ez kultúra és
lamok, szimbiózisban élünk, ami- mentalitás függvénye. Indiában
ből jó és rossz egyaránt kisülhet. A szinte teljesen eltűnt és átment Tidemokráciában minden információ betbe, ahol egy darabig működött.
rendelkezésünkre áll, ezáltal az ön- Az embereknek számos egzotikus
álló gondolkodás nagyon magas elképzelése van a tibetiekről, ők
szintre juthat, ha valaki képes erre. valójában barbárok voltak, a mai
Ezeket használnunk kell, mert ez a napig vannak középkori szokásaik.
szabadság. Mindenkinek lehetősé- Sok tanító odaadása által rengeteg
get adunk, ezt nem minden kultúra jó dolog jelent meg az életükben,
támogatja. A szabadság felelősség, de idővel ez eltűnt. Ok és okozat
ezért meg kell dolgozni- mond- azt jelenti, amit elültettünk annak
ja a holland politikus, Geert Wil- eredménye lesz. Az, hogy Kína
ders. Tájékozottnak kell lennünk, elvette a szabadságukat egy ilyen
emellett a kritikai gondolkodás is példa. Akik nyitottak a buddhizhasznos. Nem minden kultúra ad musra, Nyugatra születtek, a jelehetőséget az embereknek, van, lenlegi leggazdagabb kultúrába.
amelyik szinte középkori, dogmá- Ma nem kell hónapokig menni egy
kat hoz, erre oda kell figyelni!
tanítóért, anélkül is sok informáA katolikus egyház egy létező ciót meg tudunk szerezni. Buddha
dogmatikus vallás, mit gondol a mondta: ne higyj egy dolgot se,
cölibátusról és annak létjogosult- csak mert egy Buddha mondta.
Menj tapasztald meg saját magad
ságáról?
A cölibátus mindenkinek saját és légy saját magad ragyogó fénye!
Ezeket az emberek meg akarják tajoga, soha senki nem dönthet más
A cikk megjelenését a BTK HÖK támogatja

pasztalni. A másik tényező, hogy az
élet minden helyzetében működik,
nem kell ehhez különleges életritmus. Bárki, bárhogyan, bármilyen
hátérrel meg tudja valósítani. A
rohanó világban az emberek mindig kell valamit csináljanak, mert
nem tudnak önmagukban nyugodni. Minden reklám azt hirdeti,
hogy a boldogság rajtad kívül van.
Járt a „ világ tetején " ?
Indiában, Nepálban és Bhutánban voltam, Tibetben nem. A különböző kultúrákban a buddhista
tanításnak csupán külső megjelenítése változik, a lényeg mindenhol
ugyanaz, soha nem fog változni.
Ha változna nem lehetne rá számítani. Hogy Tibetben volt egy
bizonyos tan, ami nagyon erős,
az nem azt jelenti, hogy csak az
övék. Ez kultúrától független, időtlen érték, bennünk van. A tibetiek
odaadóak, mi kemények vagyunk,
aminek óriási előnyei vannak, de,
mivel mindenki mindig mindent
jobban tud, mint a másik, emiatt
nehezebb dolgozni az egóval és
ennek megfelelően fognak átjönni
a tanítások is. Az egyénről szól,
arról a belső szabadságról, amivel
mindenki rendelkezik, csak nem
tud róla. Ha bárki elmegy Tibetbe,
ezek a dolgok ott vannak, de egy
szabad ember azt belül viszi. Az
indiai ember egészen más, a hindu vallást követi: hangos, zsúfolt,
őrület, erőszakos. A tibeti menekültek Indiában sokkal mosolygósabbak , ez tény, persze nem lehet
általánosítani. A Karmapa például
Delhiben van. Ha Indiában megy
az ember az utcán mindig megbámulják, egy tibeti soha. Egészen
más a hozzáállás, elfogadja a másikat. Ha átmész Nepálba a sok tibeti
közt nem jönnek utánad, nem akarnak mindenképpen eladni valamit.
Teljesen természetesek, nincs játék
a kommunikációban és nincs erőszakosság.
A család milyen szerepet tölt be
a tibetiek körében?
Három fajta gyakorló van: a
szerzetesek avagy apácák, a világi
gyakorlók és a megvalósítók. A világi gyakorlók sokat gyakorolnak,
ezeket az értékeket viszik tovább,
de a legfontosabb mégis a család.

A megvalósító, a yoghi szabad
embe,r nincs speciális mód, ahogy
viselkedik, nincs öltözet, nincs
speciális élethelyzet, mindenkor a
belső szabadságot kell tapasztalja
és átadja. Hogy valaki elmenjen
barlangba meditálni, ahhoz ott kell
legyen a tanító, szükséges az ő áldása, ezáltal biztosítja, hogy végigment ezen az úton, ami a másiknak
is működni fog - ez garancia. Módszereket ad, látja mi az odavezető
út, mik az akadályok és kijáratok.
A tanításokkal az élet kellős közepén is meg lehet világosodni.
Ön melyik utat választotta?
Az élet kellős közepét. Eltérek a
többiektől, vad és szabad vagyok;
a legtöbb embernek társa van. Bejártam a fél világot, kilenc évet
Amerikában, egyet Ázsiában laktam. Hétfőn megyek vissza az államokba tanítani. Á Láma Ole Nida
szerint utazótanító az, akinek van
élettapasztalata vagy meditációs
tapasztalata, amit át tud adni. Az
ember mindig magára gondol valahol, de minden vágyad félelemmel párosul: összejön vagy sem.
Mi arra törekszünk, hogy Buddha
tanítása tapasztalat legyen, ne csak
gondolat vagy egy meditáció. Ezt
tudnod kell szinten tartani, ki kell
vinni az életbe és ott kell csinálni, abban a banális élethelyzetben,
amibe épp beleszorultál. A három

együtt őrületes erőt ad. Hálás vagyok a tanítóknak. Az odaadás
nem bálványozás, amikor tisztelsz
valakit, azokat a tulajdonságokat
magadban is aktivizálod. Őneki
egyetlen üzenete van: Te egy Buddha vagy! Nincs más, nincs hierarchia. Azt mondtam a tanítómnak:
nem lehet, hogy ennyi gyönyör vár
ránk! A lényeg mindenkiben ott
van, mert ez mind csak egy álom,
ebben semmi valódi nincs! Minden
a tudatod játéka, de te ezt nem tudod. Amikor ébren vagy, az valódinak látszik, de melyik a valódi: a
mély álom? A nem tudatosság? Ez?
Ezek mind változó tudatállapotok,
semmi valódi nincs bennük - ezt
fedezte fel a Buddha. A valóság
az a gyönyörteli, félelem nélküli
tudatállapot, ami bennünk van, de
nem tudunk hozzáférni. A Buddha
nem egy csoda, ha ő megtudta ezt
tenni, akkor bárki. Érzem: ez az
a boldogság, ami egyre többször
megjelenik és nincs semmi oka. Ez
a valódi természeted! A meditáció
arról szól, hogy ezt szokjuk meg,
mert a gondolatok és érzelmek elveszik tőlünk.
Mik a thangkák?
Ugyanazok, mind a szobrok, meditációs formák. Olyan gombokat
nyomnak meg bennünk, hogy a félelem nélküli bölcsességet, a spontán örömöt és az aktív együttérzést
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ébresztik föl. Ez a tükör, amibe
valóban érdemes belenézni. A bennünk lévő örömöt képviselik, abból
a tapasztalatból jöttek, amit Buddha adott, és oda is kötnek. Ahogy
egy festményre ránézünk, látjuk,
hogy az alkotó boldog volt vagy
szenvedett, amikor megalkotta,
árad a képről. De ott a helyszínen,
hogy az ő vagy a saját tudatállapotunkat tapasztaljuk-e, nem lehet
soha tudni. Ha tükörbe nézünk azt
látjuk, ahogy érezzük magunkat,
ezért fölösleges tükörbe nézni. A
világ egy tükör. Azért adott Buddha formákat, hogy olyan tükrökbe
nézzünk, hogy érezzük, nekünk
mindenünk van, nem kell semi; az
is, ami kell szegényíteni fog.
Kik festik a mandulákat?
A mandala közepén a bennünk
rejlő lehetőség megnyilvánulása
Buddha, ami mindenkiben ott van
- ez az úgynevezett tiszta mandala. Ha ebbe belépünk, egyre szabadabbnak fogjuk érezni magunkat. Ehhez a belépéshez fel kell
adnunk az egónknak egy részét, a
büszkeségünket, a haragunkat, a
ragaszkodásunkat, vagy a nemtudásunkat, ami miatt a lent és fönt
van. Ezáltal fogunk belépni a mandalába, ez szimbolikus, valójában
tapasztalat lesz, a zavaró érzelmek
eltűnnek, helyette határtalan gyönyört fogunk tapasztalni, ez jelenti
azt, hogy találkoztunk a Buddhával.
Mit gondol: Körösi Csorna Sándor a magyarság eredetét kutatva
útvesztőbe került, aztán rátalált
a tibeti kultúrára, olyan világra
bukkant, amiről nem tudott, de
valahol mégis. Valami őt vezérelte.
Aki idealista, az eleve csak jó
dolgot találhat. Az egyszerű dolgok lehetségesek, megtudni, honnan jöttünk és ez fontosabb volt
számára, mint saját kényelme, tüzön-vizen átment, hogy elérje. A
vonzás az embert jó helyre juttatja.
Valószínűleg volt neki kapcsolata,
mert ahhoz, hogy valaki ezt a szótárt megalkossa, ahhoz több mindenre szüksége lehetett tudásban,
hisz nem egy mindennapi beszéd
van benne, hanem a buddha tanításairól szóló.
Zsók Enikő

Szinte kísérteties, de néhány évvel
korábban - az első zsidótörvény
kodifikálásakor, 1938 karácsonyán
zsidó identitás
- hasonló tartalmú naplójegyzetet
írt Sík Sándor is.
Magyar identitásának
markáns „Az életem nyitott könyv, megmegnyilvánulása Komlós Aladár- mondtam, és benne tucatnál több
hoz írott - s a Naplóba is átemelt, valóságos könyv is: azokból minmeglehetősen sokszor idézett - denki napnál világosabban kiolvas1942. május 17-i levelében olvas- hatja magyarságomat. [...] Semmi,
ható.
de semmi közösséget a zsidósággal
„Zsidóságomat soha nem tagad- érezni nem vagyok képes. Sajnátam meg, »zsidó felekezetű« va- lom szörnyű sorsukat, amelybe ma
gyok ma is (majd később megma- jutottak, de pontosan úgy, ahogyan
gyarázom, miért), de nem érzem sajnálom a négerek amerikai üldözsidónak magam, a vallásra nem zését vagy a szovjet áldozatait: emneveltek, nem szükségletem, nem beri együttérzésből. [...] A zsidó
gyakorlom, a fajt, a vérrögöt, a ta- szellemből csak az Újtestamentum
lajgyökért, az idegekben remegő és a zsoltárok állnak közel hozzám,
ősi bánatot baromságnak tartom és az Ószövetséget sohase szerettem,
nem »szellemiségem« és »lelkisé- soha, nem is értettem. [...] Fajilag
gem« és »költőségem« meghatáro- nincsen bennem egy csepp magyar
zójának. Még szociálisan is csupán vér sem: nem vagyok keverék:
botcsinálta közösségnek ismerem tiszta vér. És mégis: nincs bennem
a zsidóságot. Ilyenek a tapaszta- semmi, amit magyarnak ne éreznék
lataim. Lehet, hogy nincs így, én mindenestül. [...] Tehát kénytelen
így érzem, és nem tudnék hazug- vagyok azt mondani: mondhatnak
ságban élni. A zsidóságom »élet- az emberek vagy törvények amit
problémám«, mert azzá tették a akarnak, se az öntudat tényén, se a
körülmények, a törvények, a világ. meglévő külső tényeken nem lehet
Kényszerből probléma. Különben változtatni: magyar vagyok..."
A két idézett szövegrésznek számagyar költő vagyok [...]

A zsidóság, mint „életprobléma"
Radnóti, Sík és a magyar
Sík Sándor és Radnóti Miklós mester és tanítvány - viszonya, s a - lévén Sík katolikus pap, szó szerinti
- „atyai" barátsága közismert. Az
ókori szerző, Plutarkhosz óta sajátos műfaj a párhuzamos életrajz,
s Sík és Radnóti kapcsán is kínálkozik lehetőség, néhány párhuzam
megvonására. Úgy vélem, a legfontosabb ezek közül a származás.
Sík Sándor szülei - már születése
előtt - az izraelita vallásról a katolikusra tértek. Radnóti - akkori
nevén Glatter - Miklós szülei zsidók voltak, s a költő (feleségével,
Gyarmati Fannival együtt) 1943ban keresztelkedett meg.
A katolicizmus első beavató szentségét - egyáltalán nem véletlenül
- éppen kedves professzora, Sík
Sándor szolgáltatta ki neki. Közös - Radnóti kifejezésével élve
- „életproblémájuk" volt tehát a
zsidó származás. Sík Sándort - bár
katolikus pap és piarista szerzetes
volt - a szélsőjobboldal támadta
miatta az 1930-1940-es években.
Radnóti Miklósnak pedig tragikus módon az életébe került ez az
„életprobléma".
Amikor azonban előveszünk egy
Sík- vagy Radnóti-kötetet nem
föltétlenül a zsidóság jut eszünkbe. Leegyszerűsítve a dolgot: Sík
Sándorról a modern katolikus líra
és tudomány, Radnótiról a modern
magyar költészet. S hogy mennyire
volt tudatos és mélygyökerü Radnóti kapcsolódása a magyar kulturális és poétikai tradícióhoz?

Radnóti Miklósnak pedig tragikus módon
az életébe került ez az „életprobléma".
Ezek kitagadhatnak, befogadhatnak, az én nemzetem nem kiabál
le a könyvespolcról, hogy mars
büdös zsidó, hazám tájai kinyílnak
előttem, a bokor nem tép rajtam
külön nagyobbat mint máson, a fa
nem ágaskodik lábujjhegyre, hogy
ne érjem el gyümölcsét."

mos hasonló és párhuzamba állítható eleme van. Mind a gyermekkorától katolikus kereszténynek
nevelt Sík, mind a katolicizmussal
fiatalkorától szimpatizáló és a zsidósághoz felnőttkorában inkább
tartózkodóan viszonyuló Radnóti
roppant bizonytalansága olvasható
ki ezekből a sorokból. Az egyéni
identitás kialakulásában meghatározó szerepe van a szociális és
kulturális miliőnek. Sík Sándor
esetében ez a vidéki Magyarország (Gödöllőn éltek), a magyar
kulturális hagyomány és a katolicizmus. Radnótinál a nagyváros
(Budapest), ahol - családjában,
majd nevelő rokonainál - alig-alig
tapasztalta meg az izraelita vallás
előírásait és annak közösségteremtő funkcióját.
Miklós Péter

A cikk megjelenését a

TTIK HÖK támogatja

Reklámok régen és ma
Számunkra már természetes velejárója egy napnak a reklám. Mindenhol o t t van, minden média használja, de nem így volt ez régen.
Pedig már az ókorban is voltak olyan szellemes „üzletemberek", akik
egy-egy ügyes megfogalmazással vonzóbbá t e t t é k termékeiket.
A reklám nyomai már az ókorhoz
nyúlnak vissza, a reklámtörténet
első darabjának egy egyiptomi ültetvényes kb. 3000 évvel ezelőtti,
jelenleg a londoni British Museumban papirusztekercs formájában
őrzött hirdetését tekintik, amelyben a hirdető az elszökött rabszolgáját keresi. 1. e. 400 körül a görög
és olasz házaló kereskedők olyan
edényben árusították a bort, amelyen feltüntették a bor évjáratát. A
különböző amforákra táblácskákat
helyeztek vagy színes feliratokkal
látták el őket. Ezek a mai palackcímke elődjeinek nevezhetőek.
Ha a címke reklámnak tekinthető,
akkor ez volt az első borreklám.
Időszámításunk harmadik évszázadának elején már olyannyira elterjedt a hirdetés, hogy általánossá
vált a cégérek, feliratok és jelképek alkalmazása. A gyógyszertárak kígyót, a tej kereskedők kecskét
ábrázoló táblát helyeztek üzletbejáratuk fölé. De a leleményesség
nem csupán ebben merült ki. Világító reklámnak tekinthető, az az
olajmécsessel megvilágított tábla
egy herculaneumi vendéglő falán,
amely a következőket tartalmazza:
"A nálunk fogyasztott bor forróbbá
teszi a szerelmet".
A középkorban a reklám visszafejlődött a gazdasági hanyatlással
együtt. Újból csak a kereskedelmi
élet ismételt fellendülésével, a XI.
században folytatta tovább hódító
útját. Ebben az időszakban a kikiáltók reklámtevékenységének volt

nagy jelentősége, mert a lakosság
nagy része nem tudott olvasni, így
az írásos hírközlés hasztalan lett
volna. A reklámok írásban való
közlését a könyvnyomtatás feltalálása (a XV. század közepén) tette
lehetővé. Kezdetben csak a könyvek reklámozására használták fel
ezt az eljárást, ezen belül is főként
a címlapok művészi kiképzésére,
valamint a címekre és a hosszú
tartalmi ismertetőkre. így a könyv
vált az árucikk-reklámozás első
tárgyává. Egyéb hirdetésre azért
sem volt szükség, mert a termelő
és a vásárló között személyes kapcsolat működött.

denki ráírhatta, hogy milyen árukat
vagy szolgáltatásokat keres, illetve
kínál. Ezek nyomtatását 1633-ban
kezdték meg "A címiroda lapjai"
címmel. Ez volt a világ első hirdetési újságja. A napilapok a XVIII.
század kezdete óta közölnek hirdetéseket, onnantól kezdve pedig
már nem volt megállás, egyre csak
jöttek az újabb és újabb ötletek egy
portéka minél gyorsabb és minél
magasabb költségű eladására.
A ma embere már lépten-nyomon
reklámokkal találkozik. Az utcán
sétálva óriásplakátokra bukkanunk, az újságok 10-15 százaléka
hirdetés, hogy a tv-ről és a rádióról ne is beszéljünk. Az újabb
médiumok megjelenésével egyre
több olyan felület jött létre7 amit
kihasználhatnak a hirdetők. Épp ez
az, ami megkülönbözteti a mostani
hirdetést az előző évszázadoktól,
hiszen nem csupán egy médium áll

"A nálunk fogyasztott bor
forróbbá teszi a szerelmet".
Az újsághirdetés a XVIII. században fejlődött ki. A kiállításokat és
az áruminta-vásárlásokat ugyanebben az időszakban kezdték el reklámcélokra felhasználni. Az első
ipari vásárt 1798-ban rendezték
Párizsban és a XIX. század elején
egész Európában és az Egyesült Államokban is elterjedt ez a hirdetési forma. A hirdetések előzményei
egy 1612-ben Párizsban létrehozott Cím és találkozási iroda nevű
intézményhez vezethetők vissza.
Théophrast Renaudot hozta létre a
következő céllal: az irodában listákat helyeztek el, amelyekre min-

a megrendelők rendelkezésére,
kimeríthetetlen a lehetőségek tárháza. A mai reklám definíciója
Rozványi Dávid meghatározása
szerint:
A reklám személytelen, egyirányú kommunikáció, amelyet a
reklámozók a reklámozó nevében
fizetett reklámeszközökön keresztül végeznek. Mindig tudni lehet,
hogy kinek a nevében végzik a
reklámozást, ismert a reklám célja
és mindezért természetesen fizetni
kell.
Vaprezsán Viktória

A hirdetés megrendelője mindig meg kell, hogy tudja határozni a továbbított üzenetet, így meg tudja jósolni
annak reakcióját. Frappáns, szellemes megfogalmazással le kell rombolni a megcélzott személy kezdeti bizalmatlanságát. A reklám esetében a következő kérdéseket kell feltennünk:
Milyen terméket reklámozunk és kinek? Ezt hogyan tesszük, milyen médiában és persze az anyagiak, hogy
mennyit is szánunk erre?
Illetve meg kell vizsgálni azt is, hogy mi a fontos a fogyasztónak, felhasználónak. Mi alapján választ ő terméket, szolgáltatást. A célcsoport tekintetében mindig tisztázni kell, milyen értékeket vall magáénak, milyen
nyelven beszél, milyen kultúrkörben él. És végül, de nem utolsósorban a reklámozás esetében nagyon fontos a
kreativitás, az egyediség, az egyéni ötletek megvalósítása. Hiszen minden hirdetésnek ugyanaz a célja: minél
több embert meggyőzni arról, hogy a reklámozott termékre igenis szüksége van.
V.V.
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Feminizmus?

„Az Úr elsőként a férfit teremtette, aztán támadt egy
jobb ötlete..."
Öntudatos? Karrierista? Maximalista? Férfias? Erős? Határoz o t t ? Igen, a feminista hölgyek kerültek porondra. Belopta magát
a fogalom a köztudatba, s már könnyedén dobálózunk vele. Pedig
jóval többről szól, mint puszta férfigyűlöletről.

M,

.inden az egyén önmaga
iránt érzett szeretetén áll vagy bukik. Az a személy, aki tudja szeretni, elfogadni, becsülni és értékelni
önnön lényét, képes arra, hogy embertársa iránt is ugyanezt érezze.
Ebből a nézőpontból a gyűlölet
halvány^ szikrája sem merülhet fel
benne. így értelmét veszíti a - feminizmus egyenlő a férfigyűlölettel - képlet.
Viszont a fogalom él, mi több, virágkorát éli. Akkor hol a hiba?
Talán a legelején kellene keresgélnünk.
Az előbb felvázolt idilli kép, mint
már a neve is magában foglalja,
idilli, tehát jelenleg ez csak egy
valóságosnak remélt ábránd, esetleg vágy. Nagyon messze áll attól,
ahol most vagyunk, illetve ami felé
tartunk.
Az emberek nem szeretik önmagukat. Mit is szerethetnének,
ha minden médium azt sugallja,
hogy soha nem lehetnek tökéletesek, soha nem jó, mindig több,
jobb kell. Ha ez nem lenne elég,
már nem csak a külsőbe próbál
beleszólni a média, de a lélek fejlődésének is gátat szab. A többség
már nem azt teszi, amit szeretne,
amihez kedvet, kreativitást érez,
hanem azt, ami pénzt hoz.
Ha az emberek nem szeretik önmagukat, akkor saját magukat és embertársaikat is csak gyűlölni tudják
önmagukkal szembeni elégedetlenségük miatt.

legyenek? Egyenlőséget kértek.
Igen, ezt el is érték, de kérdem én
mire volt jó, ha ma már igencsak
nehéz megkülönböztetni egy-egy
nőt a férfitól. A két nemnek fel
kellene néznie egymásra, s nem
a hatalomért harcolni. Egymás
erősségeiből táplálkozni, egymás
gyengeségeit szeretni, elfogadni.
De hogyan valósítható meg ez egy
olyan társadalomban, ahol a férfiak lassan több krémet kennek magukra, mint a nők? Ahol a férfiak
több órát képesek eltölteni a fürdőszobában, míg a nők, hipp - hopp
képesek
összekapni
magukat?
Ahol a férfiak menekülnek a nők
ragaszkodása, pióca jelleme elől?
Ahol nincs már a férfiak számára
vadászat, csak tálcán kínált „szelíd vadak"? Ahol a nők kérik meg
a férfiak kezét? Ahol a nők nem
szedik be a fogamzásgátlót, mert
úgy döntenek, egy szép példánytól
kell egy gyerek? Ahol a férfiak járnak a szoláriumba és nem a nők?
Ahol a nők fizetik a közös vacsorát? Sorolhatnám a végtelenségig.
Az látható, hogy a nők átvették a
hatalmat.
Hm... Itt viszont felmerül a kérdés, biztos, hogy idáig a férfiak irányítottak? Vagy soha nem is vették
át a hatalmat a nők, mert mindig is
az övék volt, csak nem éltek vele?

Fájdalmas bevallani, de a mai
nők átestek a ló túloldalára. Az
egész feminista mozgalom nem
arról szólt még a kezdet kezdetén,
hogy a nők kiharcolják azt, hogy
ne a férfiak alárendeltjei, lábtörlői
A cikk megjelenését a TTIK HÖK támogatja

Rájöttek önnön nagyságukra, s
tudatosan magukévá tették azt?
A férfiakat porba taszították, mert
annyi év hányattatását vissza kell
kapniuk? Globális a női összefogás?
De ha ez nem lenne elég, a nők
megpróbálják olyanná formálni a
férfit, amilyennek akarják, hogy
legyen. Hajtsd le a vécédeszkát!
Add fel rám a kabátomat! Ismerős? Most a „gyengébbik nem"
akarja rabszolgájává tenni az „erősebbet"? Hol marad így a férfiak
egyénisége?
A hiba abban rajtőzik, hogy a nők
ki tudják jelenteni: nincsen szükségük a férfiakra. Sem a gyereknevelésben, sem a pénzkeresésben, ők
fenn tudják magukat, a gyereket, és
az egzisztenciát tartani. De kérem,
kinevelünk egy pitiző férfitársadalmat, aki nemhogy tiszteletet nem
kap, a nők helyett is csak kiégett
fadarabokat talál.
Megoldás? Akármilyen hihetetlen, létezik, és megvalósítható.
A feminista nőknek önmagukba
kellene mélyedni, s eldönteni először is azt, hogy férfiak-e vagy
nők. Amint ez sikerül, és a mérleg
nyelve a gyengébbik nem oldalára
dől, el kell kezdeni újra nővé válni.
Mint amire még talán emlékszünk
is, kislányból nagylánnyá kell érni.
Meg kell szeretni önmagunkat, a
testünket, a lelkünket, és elfogadni,
hogy kik vagyunk.
A nőknek és férfiaknak egyaránt
van férfi és női oldaluk is. De akkor működik megfelelően, ha ez a
két fél egyensúlyban van.
A nőknek is lehet ugyanúgy hivatása, életcélja, sport, amit szívesen
űznek, és a férfiak is lehetnek igényesek saját testükre, lelki szükségleteikre. Még egyszer hangsúlyozom, nem ezzel van a probléma.
A gond ott kezdődik, amikor az
egyensúly kibillen.
Nem tanácsos önmagunkkal játszani, hiszen, mint tudjuk, a betegségeink nagytöbbsége is lelki eredetű. Amíg a lelkünk és a szeretet a
játékszerünk, nem élünk.
Vér Bernadett

„Nem fogom a csillagokat lehozni az égről"
Kövér László beszélt a bábszínházról
Belga után, reggel 8-kor másnaposan betántorgok a Bábszínházba. Nem ideális helyzet, de Kövér
László, az igazgató csak ebben az
időpontban ér rá interjút adni.
Édesapja alapító tagja volt az
1946-ban megalakult
bábtársulatnak, még végzős
középiskolásokként döntöttek a bábozás mellett, amit egészen 1993-ig amatőr
együttesként műveltek, csak utána
váltak hivatalosan is profivá.
Már az elején az volt a társulat érdekessége, hogy színházi rendszerben működött, szemben az akkori
amatőr színjátszó körökkel, akik
felkészültek egy-egy előadással, és
aztán különböző seregszemlékre,
fesztiválokra mentek el.
Kövér Béla társulatának már a
'60-as évekre sikerült a hétvégékre bérletrendszert, és ezzel állandó általános iskolás
közönséget
kiépíteni, amit a '90-es években a
hétköznapokra és az óvodásokra
is kiterjesztettek.
A társulat hamarabb megalakult,
mint az állami bábszínház elődjének tekinthető Mesebarlang, ami
egyből hivatásos lett, de a most is
működő társulatok közül a miénk
volt az első.
'54-ben - amikor születtem - került
a bábszínház a Dózsa György utca
2 szám alá, ahol 30 éven keresztül
üzemelt. Nagyon fontos volt, hogy
egy stabil helyszínen tudjon mű-

báb^zi'nha/.

ködni, mert így lehetett újabb dolgokat építeni, társulatot bővíteni.
Aztán felújítási munkálatok miatt
kellett a mostani épületbe költözni.
Kövér László végzettség szerint
programtervező matematikus. Mivel a társulat amatőr
csoportként
működött, állami támogatás nélkül, mindenki kénytelen volt polgárifoglalkozást
is választani.

összefogás. A Szegedi
Egyetemi
Színház
színészeket,
technikai
eszközöket és alkalmi
próbahelyet
is köszönhet a bábszínháznak.
Ez csak félig hivatalos, inkább
hallgatólagosnak mondanám. Nekünk is utánpótlást jelent az együttműködés, hiszen azok az emberek
is felnőnek, gyermekeik lesznek.
Amennyit a lehetőségeink enged-

Az egyik kollégánk úgy fogal- nek, természetesen segítünk. Aki
mazta meg annak idején, hogy a megteheti, hogy egyetemi rentiszteletdíjból egyszer meg tudja dezvények megtartásáért, például
tankolni az autóját, és ez már egy egy diplomaosztóért elkér több
jó időszaknak számított. De a lé- százezer forintot, az nyilván visznyeg az volt, hogy folyamatosan sza tudja forgatni ebbe a körbe, ha
színházszerüen tudjunk játszani, akarja. Nekünk maradnak a kisebb
és meglegyen az összetartó, kö- gesztusok, természetesen ennek j ó
zösségformáló erő, a közös névna- lenne az intézményes formáját is
pozások, kirándulások. Akkor az megtalálni, de ahhoz az egyetemi
volt az állam koncepciója, hogy az színháznak is intézményesnek kelországban egyetlen hivatásos báb- lene lennie.
színház működhet, az járt vidékre
A Kövér Béla Bábszínház igazis, és 1300 körüli előadásszámot gatóját az önkormányzat
nevezi
produkált. Mondanom sem kell, ki, hasonlóan a Szegedi Nemzeti
hogy ez a minőségén is meglát- Színházéhoz. Idén újabb öt évre
szott. A rendszerváltás után, '93- Kövér László nyerte el a tisztséget,
ban három fővel alakult a hivatá- noha két vetélytársa
pályázatában
sos Kövér Béla Bábszínház, mivel jelentős újításokat és bővítéseket
a városvezetés úgy gondolta, hogy tervezett.
ha addig amatőrként működtünk,
Ha én külsősként megyek vaakkor profiként is ugyanolyan kö- lahova pályázni, akkor nyilván
rülmények között tudunk majd. semmi se drága, bármit beígérheJelenleg 16 fő az engedélyezett tek, ha esetleg nem sikerül, akkor
alkalmazotti létszám (amiből 6-ot azt mondom, hogy „sorry". Egy
nekünk kell kigazdálkodni), de ez hivatalban levő vezetőnek viszont
is több éves küzdelem eredménye. nagyon meg kell gondolnia, hogy
Az ilyenfajta küzdelem
sajnos mire pályáz, mert rajta hamarabb
nem egyedi eset, de az egy fron- számon kérik. Én a pályázatba is
ton harcolók között legalább van leírtam, hogy nem fogom a csilA cikk megjelenését a TTIK HÖK támogatja

ArtCafé

Ghymes - varázslat a Paprika Fesztiválon
A szegedi Paprika Fesztivál utol- jellegzetes muzsikájuk a magyar,
só napjának utolsó fellépőjeként a valamint a közép- és kelet-euróGhymes együttes lépett a színpad- pai népzene gyökereiből fakad.
ra. Az este kilenc órákor kezdődő Az együttes már számos hazai és
koncertre körülbelül öt perccel ér- nemzetközi elismerést magáénak
keztem előbb, akkor már hatalmas tudhat, ezek közül az egyik legrantömeg gyűlt össze az aznap este gosabb, hogy az Európai Világzeszűkösnek bizonyuló téren. Aztán nei Toplistán Smaragdváros című
9 óra után indulhatott a varázslat. A albumukkal a 11. helyet érték el,
közönség nem csupán a legutóbbi itthon pedig a Magyar Rádió eMlemezről (Alombálom), hanem az eRTon díját nyerték el 2002-ben. 14
eddigi nagy slágerekből is kapha- önálló albumuk jelent meg, ezen
tott ízelítőt, így mutatva be meg- kívül pedig több CD létrejöttében
is közreműködtek, például Hobókérdőjelezhetetlen tehetségüket.
A Ghymes együttes 1983-ban ala- val.
kult Nyitrán olyan tagokkal, akik Az este tehát nem egy lemez be
előtte komolyzenét, régi zenét és mutatásáról szólt, sokkal inkább
rockot játszottak. Úgy vallják,
arról, hogy az emberek megtapasz-

talhassák, milyen is a Ghymes.
Megszólalt a Szerelmes dal, hallottunk Petőfi Sándor-feldolgozást,
de személyes kedvenceim is műsorra kerültek; a Két szaxis élőben
hallva olyan forró hangulatot hozott a hűvös estébe, hogy többen
táncra is perdültek. Azonban, hogy
még teljesebb legyen az élmény,
egy újabb, számomra kedves dal is
felcsendült, a Tüzet viszek című,
ugyanolyan erőteljesen, mint az
előző favorit.
Ahogy elolvastam néhány véleményt a különböző videóik alatt,
pont ez az, amit a legjobban szeretnek a rajongók a Ghymesben:
elképesztő erővel és energiával
képesek átadni magukat a zenének,
ezáltal átadni a zenét nekünk, szájtátva bámuló közönségnek. Ahogy
ment a műsor, sorban csináltam a
fotókat és készítettem egy párat a
nézőkről is. Amit akkor láttam, az
nagyon tetszett: egyik embernek
sem volt unott az arca, mindegyik
boldogan hallgatta a koncertet - kicsik és nagyok egyaránt.
A műsort Szarka Tamás szavaival
élve, a saját kis „himnuszuk"-kal
zárták, mely a Kézfogás névre
hallgat. Ekkor már távolabbról
hallgattam az utolsó számot, nem
kattintgattam, csak figyeltem. Régen voltam Ghymes koncerten és
csak akkor jöttem rá, hogy menynyire hiányzott.
Vaprezsán Viktória

lagokat lehozni az égről, csak azt
ígérem, amit garantálni tudok.
Megnyílt a kamaraterem, de további fizikai és társulati építkezések is folynak. A bábszínház elég
tág műfaji határokat enged meg az
árnyjátéktól kezdve a marionetten
át a paravános és nyílt játékokig,
érdemes mindben profinak lenni.
Ezért határoztuk el, hogy ebben az
évben egy marionett játékot is bemutatunk, hiszen ez a legnehezebb
technika.
A tág műfaji határokhoz
tág

korosztálybeli
határok
járulnak,
nem mindig a gyermekeket jelölik
meg célcsoportnak, de egy Jancsi
és Juliskára is felemelő érzés felnőtt fejjel beülni.
Nyilván egyfajta averziót le kell
küzdeni, mert aiiogy valaki eléri a
10 éves kort, már cikinek számít
a bábszínház, mert mindenki öregebb, felnőttebb szeretne lenni,
aztán 18-20 éves kor után szeretnének visszatérni a gyerekkorhoz.
Előfordul, hogy egyetemista párok
jönnek szemlesütve, hogy „Jaj is-
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tenem mi lesz? Kinéznek minket,
ha bejövünk.", pedig sok szeretettel várjuk őket is. Sőt, újra fogunk
idősebbeknek szóló előadásokat is
tartani, ami pár éve már elkezdődött és 4 évadon keresztül színre
vittünk egy-egy felnőtt előadást.
Azt szoktam mondani, hogy nem
kell feltétlenül a gyereket magunkkal hozni, ha egy bábelőadást szeretnénk megnézni.
Eriauer Balázs

„Nagyon nyílt nap"
Tini-tömeg a színházban- egyetemisták nélkül
fi
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A színház lényege maga a nézőmondta Király Levente, a nemzet
színésze a III. Színházi Nyílt Nap
megnyitóján. A Szegedi Nemzeti
Színház aulájában szétnézve ezt
az állítást nem vonhattam kétségbe: már a rendezvény elején
látogatók százai özönlötték el az
aulát. Gyüdi Sándor főigazgató elmondta, hogy „ez egy nagyon nyílt
nap", ezt később Tajti Gabriella, az
SZTE Kulturális Irodájának vezetője is megerősítette. - Az idei rendezvényt teljesen nyitottá tettük,
bárki jöhetett a városból. Akkor jó
egy ilyen program, ha minden korosztály képviselteti magát.
A vegyes és egyben hálás közönség a Csárdáskirálynő egy részletét tapsviharral üdvözölte; Áment
Balázs, az SZTE-EHÖK alelnöke szerint ennél jobb kedvcsináló, hogy valaki színházba járjon,
nem is kell. Ezzel én is egyetértek, de úgy látszik, egyedül: nem
sok egyetemistát látni a tömegben.
Pedig Bernschütz Bálint, az SZTE
EHÖK Rendezvényszervező Bizottságának elnöke szerint - a Kulturális Iroda, a Szegedi Nemzeti
Színház és az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat közösen szervezte
a nyílt napot, melynek „az a lényege, hogy a sok buli és sportrendezvények mellett a hallgatók, illetve
most már a fiatalabb generációk-
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nak, a közép- és általános iskolás
diákoknak is kulturális programokat szervezzünk"- mondta.
A megnyitó után tyúklépésben
sodródom az aula tömegével, marad időm érdeklődni, kit mi érdekel. Rátky László például még nem
járt a teátrum épületében, most
azért jött, mert szeretné megnézni.
Lassan átlátok a diákseregen; Pataki Ferenc színész épp a ruhatár
előtt tolongó, Papp Janót és jelmezeit mustráló fiataloknál érdeklődik: ki tart vele beszédtechnika-órára. Akad jelentkező, de a
színes-szőrös-fényes szatén, bársony és selyem ruha-és kiegészítő
halmok mellett azért többen kitartanak. Egy óriási kalapot igazgatva
fején meg is jegyzi egy középiskolás lány: „ezt azért durva viselni"- Janó csak mosolyog és felsegíti rá a fejfedőt. Közben Savanyú
Gergely Vajda Júlia operaénekesnő
órájára invitálja a jelentkezőket és
csendben megjegyzi: nem tudja,
hol vannak az egyetemisták. Valóban, leginkább középiskolás-forma
diákok tolonganak, sőt zajonganak
az aulában, majd a kulisszák mögött. Azért teszek egy sétát én is:
Bánvölgyi Tamás idegenvezetőként épp az egyik próbaterem „kacatjairól" mesél. A teátrum labirintusában magabiztosan navigál,
beavat minket a kulisszatitkokba.
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Elárulja, azért bírja ilyen jól a lépcsőzést, mert előadás közben nem
használhatják a liftet: félnek, mert
bárki beragadhat, így lekésheti a jelenetét. A színpadra érve egy emohölgy kérdezi pironkodva a színészt - annak mi az értelme, hogy
van egy kék és egy sárga lámpa? A
színpad szélén, a vasfüggönyön átlépve Tamás figyelmeztet: még mielőtt bárki belesne a zenekari árokba, folytassuk utunkat. A színház
útvesztőjében kisebb dugó alakul
ki, a kavarodásban Gömöri Krisztián csoportjához csatlakozom,
kíváncsi vagyok, miről mesél az
általános iskolásoknak. A színész
megjegyzi: a színpadi „alkoholt"
általában málnaszörppel helyettesítik, ami túl édes, úgyhogy szól is
a kellékeseknek, mert összeragadt
szájjal nem lehet énekelni. Végül
benézünk a balett-termekbe is úgy látszik, a túra végéhez csatlakoztam. Mégis találkozom néhány
egyetemi hallgatóval: Kovács Judit magyar szakról, színháztörténet
szakirányról érkezett évfolyamtársaival, ők tavaly ellátogattak
a nyílt napra, idén azonban már a
beszédtechnika órán is részt vesznek. Belefáradva a tolongásra friss
levegőre vágyom csupán; a szoros
programba nem fog beleférni az
egyetemi fellépők előadása.
A Beugrás előtt összetalálkozom
Szilágyi Annamáriával, a Szegedi
Nemzeti Színház színészével. Maradt még pár percünk a tévéműsorhoz mintájára született játék előtt, a
rendezvényről kérdezem. - A nyílt
nap azért jó, mert sokkal közvetlenebb. Itt kvázi meg lehet tapogatni az embert, nem csak megnézek
egy darabot és utána értékelem az
alakítását, hanem akár „elfajulhat"
egy beszélgetésig is a helyzet. A
látogatók megismerik a színház
világát: mi kiállunk a színpadra,
az egy dolog, de hogy mögöttünk
milyen háttérmunka van, azt nem
sokan tudják.
Eljött az „előadás" ideje: az ad
hoc nézőtér a színház aulájában
megtelt, így néhány kevésbé élelmes, maximum középiskolás korú
látogatóval ácsorgok az aula közepén. Nagy Lászlónak a színház

gazdasági igazgatójának ismét csakúgy, mint a megnyitón- meg
kell reguláznia a nagyrészt kisiskolás nézőközönséget: - a színház
lehetőség és kötelezettség; szent és

nem udvar- mondja. Nagy-nehezen
elkezdődik a játék; a „színpadig"
ugyan nem látok el, Szívós László egy-két poénja néha azért eljut
a fülemig. Végül feladom, az ajtó

felé veszem az irányt - többen jön
nek ki mint befelé. Egy kávé a teátrum büféjéban indokoltnak látszik;
amíg helyet keresek a színház pincéjében, Savanyu Gergely színészszel találkozom össze. Izgatottan
készül a „Guiness-rekordkísérletre", amit még a szervezők is - tévesen - így neveznek. Az a biztos,
ha vele tartok, hiszen ő irányítja a
színház-ölelést, azaz az „Ölelünk,
színház!"- programot; ha nem is
mondja, kitaláltam volna a kezében szorongatott hangosbeszélő
miatt. Felérve a Vaszy Viktor térre
csatlakozom a sipítozó középiskolásokhoz- bezárul a kör, körbeérjük
a teátrumot, „szeretünk színház"kiáltjuk együtt. Végül Savanyu
Gergelyt kérdezem a rendezvényről. - Úgy gondolom, ez egy sikeres program volt, és egy sikeres
programban mindig jó részt venni.
Az egyetemisták most ettől távol
maradtak. Ezzel kapcsolatban le
kell szűrnie a következtetéseket a
színháznak és az egyetemnek is.
Kiss Tímea

„Ez a sok ember már túl sok volt nekem"
Zsúr a zsinagóga színpadán
Thomas Bernhardt Isten veled, Borisz! című színművére épül a
Régi Zsinagóga színpadán nem rég j á t s z o t t Hólyagcirksz-darab,
a Zsúr.
Vaksötét a szegedi Régi Zsinagóga
nézőtere. Egyszerre zaj csap fel
a takarásból, dallam-csökevény
- talán üstdobon. A Hólyagcirkusz Társulat kényelmetlen, sőt
fenyegető inger-kísérlettel teszteli
közönségét, a nézőtér tapintható
szorongása a reflektorok bekapcsolásával meglepődésbe vált
át. Egy öltönyös alakon (Szőke
Szabolcs társulatvezetőn) disznómaszk, a szakállas-cilinderes
figura valójában nő, a kalitkában
pedig fehér galamb piheg. Tükörfólia, mini-porond, lampionok és
ketrec- fura szerzetek fura térben.
Nem lehet, s nem is kell eldönteni:
cirkuszban, kerti partin vagy alkotóteremben járunk, de azt sem,
tekinthető-e egységesnek ez az
álombeli tér. A Zsúr álomszerű

színpadképével, abszurd nem-történéseivel könnyen rabul ejtene,
mégis, a váratlan ritmusváltások
messze visznek- nekem is idegen
lesz.
A „Hólyag" csendje, a zsinagóga
sötétje további (jelentés)rétegeket
ad az amúgy minimalista párbeszédekkel és történettel rendelkező előadásnak: a némaság mindennapjaink hallgatása, az űrök
akár két ember közti nemhogy
távolságot, inkább semmit idézik.
Történésről nem, inkább tudomásul vett, de nem megélt helyzetek
soráról beszélhetünk, az elidegenedés, a közöny -szép paradoxon
- a kohéziós erő a darabban.
Végtelen és feloldhatatlan magányban feszeng a néző, hiába
ráng az arca a helyzetkomikumok
A cikk megjelenését a TTIK HÖK támogatja

sorától, az irónia láncától: szégyenében és fájdalmában, félelmében és magányában magán kacag.
Kiss Tímea

Egy forradalmi fotóművész
Munkacsi-tárlat a fővárosban
Munkácsi Márton, vagy ahogy világszerte ismerik: Martin Munkácsi, a 2 0 . századi fotográfia egyik legnagyobb reformálója. Alkotásaiból láthattunk már kisebb kiállításokat, de teljes életművét
csak m o s t t e k i n t h e t i meg a Nagyérdemű a Ludwig Múzeumban,
2 0 1 1 . január 9-ig.
Nyálcsorgatva nézitek, férfitársaim, a magazinok címlapján pózoló
lányokat? Esetleg Naomi Campbell
beállításait próbáljátok utánozni,
lányok? Valószínűleg nem is sejtettétek eddig, hogy amit a címoldalon láttok, azt Martin Munkácsi
anno forradalmi fotómüvészetének
köszönhetitek.
Olyan neves művészekkel emlegethetjük együtt, mint Róbert
Capa, Moholy-Nagy László vagy
André Kertész. Ám, míg az előbbi
három fotóművész ismertebbnek
mondható, addig Munkácsi neve
aligha mond valamit a nagyközönség számára. Pedig munkássága a
divat-, sport-, és riportfotózásban
alapvetően járult hozzá a fotózsurnalisztika megújításához.
Erről tanúskodik a kiállítás is,

hiszen szinte minden fennmaradt
képét láthatjuk a galériában. Munkacsinál ugyanúgy ott volt a gép
egy autóversenyen, (ahol fotózás
közben súlyosan megsérült) mint
ahogy ott volt, amikor Hindenburg
átadta a hatalmat Hitlernek. Képriportján keresztül értesülhetett a
közönség a világválság hatására
kitörő brazil kávétragédiáról, vagy
akár elidőzhetett a fürdőző turistákról készült fotókon. Végignézve
a kiállított müveken már-már úgy
érezhetjük magunkat, mintha egy
pikareszk regénybe csöppentünk
volna, annyira sokrétű és magával
ragadó az életmű. Munkácsi itthon kezdte a pályát. Sportfotókat
készített Az Estnek, tudósított a
Színházi Életnek és még sok más
újságban jelentek meg képei. In-

Bajsa - egy háromnemzetiségű vajdasági falu
népi építészete
Bajsa: egy háromnemzetiségű vajdasági falu népi építészete címmel
nyílt különleges fotókiállítás a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi
és Kulturális Antropológiai Tanszékének Folyosó Galériáján.
2010. október 6. és 8. között rendezte meg a szegedi néprajz tanszék, a Gál Ferenc Hittudományi
Főiskola - SZTE Bálint Sándor
Valláskutató Intézete és a Magyar
Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya a 10. Szegedi Vallási
Néprajzi Konferenciát - „Vallások,
határok, kölcsönhatások" címmel. Ennek részeként és egyben
illusztrációjaként tekinthette meg
az érdeklődő közönség a Bajsa
népi építészetét bemutató fotókat,
melyek kiválóan reprezentálták a
konferencia tárgyát: több felekezet
és nemzetiség egymásra hatását. A
Bajsán, Szabadkán és Kassán már
bemutatott vándorkiállítást Beszédes Valéria vajdasági néprajz-

kutató készítette a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet
közreműködésével.
Bajsa egy kis falu a Délvidéken.
Bácska szívében, a Szabadka és
Újvidék között elterülő Topolya
községben, Topolyától 6 kilométerre helyezkedik el délnyugatra. A
lakosság többnemzetiségű: magyarok, szerbek és szlovákok lakják.
Három vallási felekezet van a településen: ortodox, evangélikus és
katolikus.
A népi építészet (népi építkezés) a magyar néprajzi kutatások
megközelítésében az élelmiszertermelő parasztság (jobbágyok,
zsellérek, cselédek, szabadalmas
parasztok, továbbá a hasonló kö-
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nen útja Berlinbe vezetett, ahol az
akkori legnépszerűbb, legfrissebb
felfogású kiadó, az Ullstein kezdte
foglalkoztatni. Hitler hatalomra jutása, egyben a fotós német karrierjének végét is jelentette: Amerikába emigrált, ahol azonnal lecsapott
rá a Magnum fotóügynökség egyik
alapítója, Capa kollégája: Henri
Cartier-Bresson. A kiállításon szép
számmal találhatunk az archivált
számokból.
Munkácsi nem csak tudósított
képeivel. A sztárvilág megannyi
személyiségéről készített portrét.
Ikonikus fotóin szerepel Fred Astaire, Louis Armstrong, Katharine
Hepburn, Greta Garbó, Marlene
Dietrich és Joan Crawford.
Martin Munkácsi úgy halt meg
ahogyan élt: fényképezőgéppel a
kezében, egy futball meccsen szívroham áldozata lett. Ez a kiállítás
méltóképpen emlékezik rá és népszerűsíti a fotóművészetet, ezért
ajánlom minden érdeklődőnek.
Higgyétek el, nem bánjátok meg!
Veres Patrik
rülmények között élő kisnemesek)
és a paraszttársadalmat kiszolgáló
kézművesek építészete. Vagyis a
falun és mezővárosban élő közrendűek mindennapi életét, termelő
munkáját, fogyasztását, vallási- és
közösségi életét szolgáló építmények összessége, melyek meghatározott társadalmi és gazdasági
funkciót láttak el.
A XVIII — XX. század építészeti emlékeit nézhették meg a
látogatók a kiállításon: a XIX.
század közepétől jelentek meg a
különböző történeti stílusok Bajsán; - a barokk, a klasszicizmus és
a szecesszió. A napsugaras oromzatú házakat a XIX. század utolsó
évtizedeiben építették. A falu jeles
építője Mucska Mihály volt. Azt
bizonyítják a képek, hogy a hagyomány és a modernség jól megfért
és jól megfér még ma is egymás
mellett.
Pintér Zsófia

Sansz az elfogadásra
Egy nap a fogyatékkal élők világában
Kezdhetnéd
a
kerekesszékes
akadálypályával, majd Szabi segít - fogad Nagy Katalin, az SZTE
Egyetemi Életvezetési Tanácsadó
Központ munkatársa a Sansz- Képességek Napja elnevezésű rendezvényükön, amelynek a REÖK
előtti tér ad otthont. Pár óra erejéig
egy számomra teljesen ismeretlen
világba csöppenek: a saját bőrömön tapasztalhatom meg, milyen
lehet fogyatékkal élőnek lenni.
Első segítőm Papp Szabolcs, aki
gyermekbénulás
következtében
kényszerült kerekesszékbe. Az ő
instrukciót követve vágok neki a
pályának. Végig halad mellettem,
és ha szükséges, a helyes irányba
húzza a kocsit. Egy rámpán kell
felfelé mennem, előre dőlve és a
kerekeket erősen hajtva. Egy rövid
egyenes szakasz után jobbra fordulok, ezt a bal kerék forgatásával
tehetem meg, kisvártatva egy bal
kanyar jön, majd hátradőlve lefelé
kell gurulnom a rámpán. Egy 180
fokos fordulatot követően (egyik
kerék hátra, másik előre) megismétlem a pályát visszafelé. Miután
célba érek, Szabi mesél magáról: a
28 éves fiú a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője, de nagy utat tett
meg idáig: egy kis székelyföldi faluból jött el teljesen egyedül, önálló életet él és egy 14 hónapos kislány édesapja. - Van egy réteg, aki
elfogad - elemzi Szabi a hozzájuk
való viszonyulással kapcsolatos ta-

pasztalatait - van aki elfogad, de
nem tud velünk mit kezdeni, mert
nem volt eddig személyes kapcsolata a sérült emberekkel. Van egy
olyan réteg is, aki nehezen fogad
el, mert esetleg rossz tapasztalata
volt és nem úgy ítélkezik felettünk,
ahogy ezt mi szeretnénk. A magam
részéről éppen ezért fontosnak tartom, hogy azok, akik ide kijönnek,
ne egy elkeseredett mozgássérültet
lássanak, hanem egy vidám, erős,
kiegyensúlyozott férfit.
A hasonló helyzetben lévő Mintái
Kinga a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
anglisztika szakán tanul, másoddiplomáját szerzi. - A BTK épülete
idén júliusban lett akadálymentesítve - mondja -, a Pszichológia
Tanszéknél hidraulikus lépcsőjárót
építettek. A bölcsész karon rajta kívül még két kerekesszékes hallgató
tanul. - Nekem nagyon pozitívak a
tapasztalataim - meséli -, sokszor
akkor is szeretnének segíteni, amikor nekem nincs rá szükségem,
de ez egyáltalán nem terhes számomra, inkább jól esik. Velem az
oktatók is figyelmesek, de ez nem
azt jelenti, hogy kivételeznének
velem, ugyanazt kell teljesítenem,
mint bárki másnak. Ez szerintem
sokkal jobb, mintha sajnálkoznának. Igyekszem megmutatni, hogy
kerekesszékkel is lehet „normális" életet élni: elmegyek bulizni,
szakestre, színházba, moziba, de
azért a fesztiválozás kimarad.
Szabi és Kinga javaslatára a Szegedi Kreatív Formák Alapítvány
standjánál folytatom felfedező
utamat, ahol Pillár Ildikó gyógypedagógustól megtudom, hogy ők
a felnőttként látásukat elveszítő
emberek rehabilitációjával foglalkoznak. - Próbáljuk ugyanazokat
a funkciókat, amelyek korábban
megvoltak nekik más módszerekkel megtanítani - mondja. A
A cikk megjelenését a TTIK HÖK tám

tübefüzéstől a pénz-felismerésig
minden hasznos tevékenységet elsajátíthatnak segítségükkel a látássérültek. Szimulációs szemüvegekkel érzékeltetik az érdeklődőkkel,
hogyan látják a világot a különböző szembetegségekben szenvedők.
A szürke hályogot szimuláló szemüveggel például minden nagyon
homályos, mintha egy vízesés mögül szemlélném a dolgokat. Ezután
kipróbálom, milyen makula degenerációval élni, ez az éleslátásért
felelős sárgafolt elfajulását jelenti.
Aki ebben a betegségben szenved,
a centrum-vesztés miatt nem ismeri fel az arcokat. Valóban: éppen
azt nem látom, amire fókuszálok.
Ildikó a fehér bot használatát is
megmutatja: fekete szemfedőt kapok és egy általa keltett zaj alapján
tájékozódom csak, merre kell mennem, hogy eljussak a pár méterre
lévő célig, a kerítésig. A hozzájuk
tartozó szomszédos pultnál különböző, a látássérültek életét könnyítő eszközzel ismerkedhetünk meg:
van itt digitális nagyító, amely nem
torzít, diszkrét színházi látcső, beszélő számítógép, mérleg, színfelismerő (!) - hőmérő és óra, ami
még csak angol változatban létezik.
A rendezvényre kilátogató Petrekné Dános Ilona évek óta maga
is táboroztat vakokat. - Elmondhatatlan az a plusz, amit egy hét alatt
kapunk ezektől a fiataloktól - fogalmaz -, mi, úgymond egészségesek eszméletlenül sokat tanulhatunk tőlük. Ha már néhány embert
megérint, aki nem fordul el kétségbeesetten, ha lát egy vak vagy
egy kerekesszékes embert, hanem
tapintatosan megkérdezi, hogy
segíthet-e, akkor úgy gondolom,
elérte a célját a kezdeményezés.
Természetesen, mi látó emberek
fel sem tudjuk fogni - hiába kötjük
be a szemünket -, milyen lehet az
állandó vakság. Azonban az, hogy
empatikusan közeledjünk hozzájuk, alapvető.

Streit Nóra

BeLátó

Mozogni jó!
Aerobic a Móra Ferenc Kollégiumban
Egyre kevesebbet mozgunk. Sokszor nem étkezünk megfelelően.
Az egyetemisták többsége csak a kötelező két félév testnevelés
ó r á t teljesíti, utána megfeledkezik arról, Hogy igenis van lehetőség mozogni. Azonban íme, egy pozitív példa.
Egészségetekre - hangzik el végre a mondat, amiért már legalább
fél órája könyörgök magamban.
Hétfő este 8 óra van. Vége az első
aerobicnak a Móra Ferenc Kollégiumban. Mielőtt elkezdődik a második óra, Hadik Mártával, az aerobic oktatóval beszélgetünk, aki
itt végzett a BTK-n magyar és történelem szakon, és a koliban lakik.
2002 óta tartok zenés tornát.
Kezdetben a barátnőimmel csak
buliból
csináltuk.
Hivatalossá
2004-ben vált, miután elvégeztem
Pesten egy OKJ-s edzői tanfolyamot, 2005-től pedig egyetemi testnevelésként is felvehető az aerobic
- mondja Márti, aki hétfőként két
órát tart egymás után, hiszen ma a
Mórában olyan népszerűségnek

örvend - a kolis fiúk által csak „zenés ugribugri" néven emlegetett aerobic, hogy egyszerre nem fér be
az összes tornázni, mozogni vágyó
kollégista a tornaterembe.
Az, hogy dupla órát kell tartani,
a szemem előtt is bebizonyosodik:
Lányok figyelem! A zenés ugribugri 8-kor kezdődik - harsogja a
hangosbemondó, amelyben az éppen aktuális portás hangja hallható
néhány perccel egész előtt. A Móra
Ferenc Kollégium lány lakói pedig igyekeznek, nehogy lekéssék
a kezdést, mert akkor lemaradnak
a bemelegítésről, és a súlyzók, polifómok is elfogynak. Ezek nélkül
pedig elképzelhetetlen egy igazi
Móra-beli aerobic.
Év elején mindig többen va-

gyunk. Ilyenkor lelkesebbek a
hallgatók, és még az órarendjük is engedi, hogy heti egy vagy
két alkalommal időt szakítsanak
a mozgásra. De később, amikor
szorítanak a beadandók határidői,
készülni kell a zh-kra, vagy a vizsgákra, általában megfogyatkozik
a csapat, és maradnak az ETR-es
tesisek, illetve egy-két nagyon elszánt leányzó - mondja Márti.
Bárkit kérdezek, mindenki azt
mondja, azért jár szívesen, mert
Márti nagyon kedves, folyton
mosolyog, és minden gyakorlatot
végigcsinál, ezzel is erőt adva az
olyan pillanatokhoz, amikor már
fogytán van a kitartás. És az sem
mellékes dolog, hogy az aerobic
itt házon belül, kollégiumi keretek között zajlik. Mindössze pár
lépcsőfok választja el az itt lakókat a földszinti játékteremtől, ami
hétfőn, kedden és szerdán este a
lányok birodalmává válik egy-egy
zenés, alakformáló torna- vagy pilates fitnesz óra erejéig.
Major Stella
fiataloknak, fiatalokról, fiataloktól...
Mnim
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Felhívás

Szeretetért kolduló
Jó így, tetszik, magam vagyok.
Néha kín és keserves vergődés,
Magamat kereső szabad rab vagyok.
Soha nem hitt könyörgés
Integritásom kotló védi
Ártatlan flörtök, megelégedés.
Majdan boldog szabadságban ébredni
Kellő laza, zöld létben
Tündérekkel táncolva magánytól sose félni.

Kedves Hallgatók!
A Bölcső szeretné még inkább kivenni a részét a
hallgatói életből, ezért kérünk minden programszervezőt és programadót, öntevékeny csoportot,
hogy küldjenek értesítést rendezvényeikről, kezdeményezéseikről.
Szeretnénk hírt adni és tudósítani Rólatok, Nektek!
Várunk minden információt a bolcsoszeged@
gmail.com e-mail címre!

(terzina)
2oo9.okt.13., Szeged

Bölcső
Margóköltők és látens tollforgatók, figyelem!

A Bölcső szeretné támogatni és egyben erősíteni a hallgatók művészi hajlamait (is), teret és lehetőséget adni
azok kibontakoztatására.
így várjuk verseiteket, akár kisebb terjedelmű prózai szövegeiteket a bolcsoszeged@gmail.com e-mail
címre!
Bölcső
A cikk megjelenését a TTIK HÖK támogatja

Viccek
Vizsgára várakozó egyetemista
meglát a tanszéki iroda előtt egy
embert szakadt farmerban,koszos
zakóban,erre az egyetemista: -Mi
van vazze,te így jössz vizsgázni?
-Nem vazze,én így jövök vizsgáztatni!
Egyetemi hallgató vizsgázik.
Szakad róla a víz, iszonyú gondban
van.
A professzor kedvesen
- Segíthetek egy kisegítő kérdéssel?

- Óóóó,
köszönöm
-Nos?

igen professzor
így a diák.

ur,

Az egyetemi előadó az alkohol
káros hatásait akarja bebizonyítani
a hallgatóknak. Egy pohárba tiszta szeszt önt, s belepottyant egy
gilisztát. Az állatka kettőt-hármat
vonaglik, majd kimúlik. A tiszta
vízbe dobott giliszta viszont vidáman ficánkol tovább.
- Nos uraim, milyen következtetéseket voonnak le a kísérletből ?

- Professzor úr - jelentkezik egy
hallggató az első sorból -, azt hiszem a tanulság egyértelmű. Aki sokat iszik, nem lesz gilisztás.
-Professzor úr,igaz,hogy ön veri a
feleségét?
-Nem
igaz.
Nem
vagyok
professzor,csak egyetemi docens.
-Mi az,ami a gépkocsibaleset
közben még a lélekjelenlétnél is
fontosabb?-kérdi a vizsgáztató. -A
fizikai távollét.

A hasznosság elvét követve néhány nélkülözhetetlen jó tanács a XXI. századi „magánélethez"
A kulturált Facebook-felhasználó pontjai
Tizenhárom és fél év fölött véletlenül
se üssük el az időnket olyan kérdőívek
kitöltögetésével,
hogy
„Milyen
vámpírképességed lenne?", „Milyen
szexuális segédeszköz vagy?", „Milyen nemi szerv vagy?" stb. Beszéljük
le erről barátainkat is.
Megelőző 2 pontban jelzett szabályokat megszegő ismerőseinket azonnal
törölni kell, továbbá érdemes (ajánlott)
velük megszakítani minden más kapcsolatot is.
Ne alakítsunk minden hülyeségnek
Facebook-csoportot. Bármilyen ügy/
téma ciki lesz abban a pillanatban, hogy
Facebook-csoportot alakítanak rá.
/

Mindenképpen szükséges különadóval
sújtani az internetre fürdőszobásnapszemüveges önfotókat tömegesével
feltöltő tizenéves lányokat, illetve egy
jövőbeli internetes hatóság által azonnali bírságot vetni a Photoshop-túlkapásokat elkövetőkre. (Pl. aki az egész
programban csak a filter alkalmazást
ismeri, 24 000 Ft-ot fizet stb.)
Olyan ismerőseinket, akik rendszeresen, a Caps Lock billentyű lenyomása
után 25 karakternél hosszabb terjedelemben fejtik ki politikai nézeteiket
az üzenőfalon (szégyenfal), szintén rejtsük el.
Rejtsük el továbbá a Szanyi Tibort,

Kubatov Gábort és Paulo Coelho-t nem
viccből lájkoló ismerőseinket
Tanuljuk meg dekódolni ismerőseink
által saját egyéniségük hatékonyabb
kifejezése miatt publikált adatokat!
Alább néhány példa!
(Először a látható információ, majd az
illetőhöz vélhetően tartozó megfejtés.)
Relationship status: It's Complicated
—•infantilis hülyegyerek
vagyok;
[Likes and interests] Movies: Pulp Fiction —> a fővárosban lakom, kicsit sznob
vagyok, és semmi fantáziám sincs.
Forrás: internet, de nem Facebook

VIGYAZAT! A képek szövegekkel egyidejű alkalmazása azok
megértéséhez vezethet.

De résen kell lenni ahhoz,
hogy valóban termelőtől
vegyük az árut, mert i t t
is sok kereskedő' is árul
(meg még ki? - a szerk.),
nem csak a termeló'k. De
honnan lehet tudni, hogy
valóban a termeló'tó'l vásárolunk? Van egy igen árulkodó jel, ha az árus kezén a gazdálkodás nyomait lehet felfedezni.
5zabad Ö t l e t e k , 2 0 1 0 . szeptember
Az ismertető videóban szimfonikus zenekar, lélekemelő Disney-muzsika, elmaradhatatlan csilingelés, indázó vadvirágok, színes
képsorok, mosolygó, boldog és elégedett emberek... El is érték, amit
akartak: a hátam borsózott a csodától, amit láttam, persze, hogy a
hercegnők között akarom t ö l t e n i a nyarat, akár már most
indulok...

Pulzus
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