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De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok, - ha itt az ideje,
min a barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április.
(Szabó Lőrinc)
Tavasz és hajtás!
Április van, és úgy tűnik, valóban elérkezett a tavasz. Nagy örömünkre
rögtön szünettel kezdődött, ami érdekes módon, idén nem esik egybe
Húsvéttal. Végső soron nem olyan nagy probléma, legalább nyertünk
még pár napot a pihenésre. Pihenésre, persze! Valahogy április közepe
táján kezdünk ráeszmélni, hogy már nincs is olyan messze a vizsgaidőszak, legalábbis lassan-lassan el kell kezdeni a készülődést, meg
kell szerezni az olvasmánylistát, és nem ártana informálódni azokról az
órákról, melyekre eddig nem jártunk be. Ne feledkezzünk meg azokról, akiknek ebben a hónapban a szakdolgozatírással is haladniuk kell
gyorsütemben. Innen figyelmeztetnék minden kedves végzős hallgatót,
hogy a diplomamunkák leadásának határideje május 2, hétfő!
Ennek ellenére van egy csomó dolog, amit viszont kiélvezhetünk a
tavasz közeledtével. Engem mindig felvidít, amikor először hallok
madárcsicsergést, vagy látom, hogy virágzik a sokféle gyümölcsfa, az
aranyeső, és az öreg nénik árulják a nárciszt, a jácintot meg a barkát.
Ez, valahogy - még a sokszor szeles, esős idő ellenére is - számomra
azt jelenti, hogy megérkezett egy újabb tavasz. Az új tavasz sok költőnk verse és számos népdal szerint egyúttal az öregedést, az elmúlást
is megjeleníti. Lehet, hogy sok esetben mi is úgy érezzük, hogy ez
egyfajta változást is hoz. No, nem olyat, amiről az ezotéria, vagy a női
magazinok hosszasan beszélnek, hanem saját életünkkel kapcsolatban
érezhetjük, hogy itt az ideje összeszedni magunkat, felkészülni a dolgaink intézésére, vagy adott esetben egy pillanatra megállni, figyelni,
és ráébredni, mi az, ami így, ebben a formában tovább nem működhet.
Mindesetre, jobban tesszük, ha még időben felkészülünk a tavasszal
érkező fáradtságra, és az árpilis végén nyakunkba szakadó teendőkre.
De, hogy ne csak a lelankasztó feladatok sora maradjon, használjuk ki
azokat a lehetőségeket, amik felkínálkoznak arra, hogy kizökkenjünk
ezekből! Menjünk el kirándulni, látogassunk ki a Vadasparkba, fussunk
néhány kört a ligetben, vagy vegyünk részt a Szevasz Tavasz programjain!
Német Tímea
főszerkesztő
A Bölcső a Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány ingyenes partnerkiadványa
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HázTáj

Tanulmányi ösztöndíj kérdéskör
Megéri tanulni!?

, t e h á t belőlünk, hallAz idei tanulmányi ösztöndíj
Jöttek a találgagatókból. Sokan az előző fél
stréberek, akik miatt
tások; sikkasztanak biztos, kormány t e h e t
meg,
meg,
sokan lecsúsznak az ösztöndíjról. De a rosszmájú pletykákat félre téve, mégis mi t ö r t é n h e t e t t ? És t i
'•
•
• • •
—
r •/ •
'
m i t szóltok
mindehhez?
Ennek
utána.
?kjártunk
iar
Be kell vallani, érthető a hallgatóság csüggedése, hiszen elég
nagy eltérés van az őszi és a tavaszi félév között az ösztöndíjak
mértékében. Sokan azért vesznek
fel több kreditet, hogy magasabb
juttatást kapjanak, valaki esetleg már ki is kalkulálta, hogy az
albérlet egy részét abból fizeti,
vagy félre tesz egy nyári fesztiválozásra. Ilyenkor érezheti úgy az
ember, hogy nem értékelik a munkáját kellőképpen, vagy hiábavaló
volt a nagy igyekezet, és ha ezt
tudta volna, nem tanul ilyen szorgalmasan, vagy elment volna szilveszterezni, ahelyett, hogy a következő vizsgára készül. De azzal
nagyon kevesen vannak tisztában,
hogy miért történt ez így. Persze
a találgatások jobban hangzanak,
de mi azért megkérdeztük a BTK
HÖK elnökét, Mechler Ákost, mi
húzódik a dolog mögött. A következőkben a vele folytatott beszélgetést összegzem.
Fontos megemlíteni, hogy 2010.
szeptemberétől hatályba lépett
„Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szabályzata a tanulmányi
ösztöndíj feltételeiről és megállapításáról", melynek lényege,
hogy mind a tizenkét karnál egy
tanulmányi ösztöndíj szabályzat
érvényes, illetve a párhuzamos
képzések után is adható tanulmányi ösztöndíj.
Ahogy Ákos elmondta, a tanulmányi ösztöndíjak kiszámítása
úgy történik, hogy a vizsgaidőszak vége után két héttel elkészül
az átlagzárás, vagyis minden jogosult hallgató (azaz nappalis, államilag támogatott) korrigált kreditindexe bekerül a rendszerbe. A

Hallgatói Szolgáltató Iroda megkapja az adatokat. Az átlagokhoz
pontokat rendelnek, egy adott ösztöndíjkalapban a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató 100
pontot, a leggyengébb tanulmányi
átlag után (amire még jár ösztöndíj) 30 pontot kapnak, majd egy
függvény segítségével kiosztják a
pontokat az átlagokhoz.
De ki mennyit kap? Ösztöndíjakra fordítható éves hallgatói
normatíva 119 000 Ft/fő/év, melyből tanulmányi ösztöndíjra mehet
6424 Ft/fő/hó. Minél többen vagyunk az egyetemen, annál több
a hallgatói normatíva, de természetesen annál többen jogosultak
is rá. A már említett függvény
szerint elért pontokat összeadják,
és ezzel osztják el a tanulmányi
ösztöndíjra fordítható keretösszeget. így jön ki, hogy 1 pont ebben
a félévben 248 forintot ér.
A kari HÖK-nek annyi a dolga
és beleszólása, hogy kialakítsa
az ösztöndíj kalapokat, valamint
meghatározza, hogy egy adott
ösztöndíjkalapban a hallgatók
hány százaléka részesüljön ösztöndíjban. A kalapok kialakításánál fontos, hogy az egy kalapba
tartozó hallgatók hasonló kurzusokat és kreditmennyiséget vehessenek fel.
Na most itt elég sok bökkenő
van. Például léteznek olyan szakok, ahol két fő jelenti a hallgatótábort, viszont olyan óráik vannak,
amik még köszönő viszonyban
sincsenek a többiek tárgyaival,
így elképzelhetőek az „egyhallgatós kaíapok", melyek esetében
a hallgató a maximum ösztöndíjat
kapja meg. Ezzel a problémával
már foglalkozik az EHÖK.
A cikk megjelenését a BTK HÖK tá

Ez eddig rendben van, de miért
csökkentek ekkora mértékben
a juttatások? Ha megfigyeltétek,
a tavaszi félévben mindig alacsonyabb az ösztöndíj, mint az ősziben. Ez azért van így, mert második félévben már a kisgólyáknak
is van tanulmányi eredményük,
ezért ők is jogosultak rá. A mostanival az a probléma, hogy nem
számoltak azzal (a BTK esetében
egyik félévben sem), hogy ennyire sok a kisgólya... Ez csaknem
négyezer pluszhallgatót jelent. A
másik közrejátszó tényező, hogy
egyre népszerűbbek a párhuzamos
képzések, és ez esetben mindkét
(vagy akár három-négy) szakon
jogosult a hallgató ösztöndíjra,
pedig az egyetem ő utána csak
egy hallgatói normatívát kap. Ezt
a megoldást az 51/2007-es kormányrendelet írja elő.
A félévente eltérő „plafon ösztöndíjakra" van megoldás. Az
EHÖK meg fog határozni egy
minimum illetve egy maximum
összeget, így az eltérés a két félév
között semmilyen mértékben nem
lesz tapasztalható.
Mikor a tanulmányi juttatásokról beszélgettem a hallgatótársakkal, kiderült, hogy sokan látnak
részleteket a dolgokból, és vannak
elképzeléseik, hogyan lehetne kiküszöbölni a félévek közötti nagy
eltérést. A HÖK tagjait meg lehet
keresni, ha bármilyen jó ötletetek
van, vagy esetleg segítenétek a
kalapok kialakításában. Lehet kérdezni, és lehet javasolni, ez akár a
honlapon, vagy akár személyesen
is lehetséges.
Kotroczó Melitta

Színpadi siker - szerelmi tragédia
A legenda: film készült a szegedi diák-Hamletről

A legenda címmel dokumentumfilm készült a szegedi diák-Hamletről. Az 1 9 4 1 . április 1 -jén bemutat o t t nagy sikerű előadás; majd a rendező, ifj. Horváth István és szerelme, Tóth Kata tragédiája ihlette
meg a forgatókönyvíró-producer Bubryák Istvánt és Radó Gyula rendezőt. Az alkotás pontosan 70
évvel a 5zegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társasága (SZEISZT) premiere után a Belvárosi moziban
debütált.
Horváth István és Tóth Kata
holttestét 1941. október 18-án találták meg a Duna-parti Carlton
Szállóbán: előző nap önkezükkel
vetettek véget életüknek. Ezzel
a hírrel indul Radó Gyula dokumentumfilmje, A legenda. Április
l-jén, órára pontosan 70 évvel a
híres „szegedi Hamlet" bemutatója után vetítették a Belvárosi moziban a fiatal, tehetséges színházi
rendező és szerelmese tragikus
haláláról készült filmet.
1940-től az újjá alakult, szegedi egyetem rektora az európai
gondolkodású Nobel-díjas tudós,
Szent-Györgyi Albert lett. Az irredenta és fasiszta mozgalmak
visszaszorítása mellett egy újszerű diákélet megszervezésében is
fontos szerepet vállalt, így - Sík
Sándor professzor segítségével
támogatta a megalakuló Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó
Társaságát (SZEISZT). A fentieket bizonyítva az együttes alapító füzetében ekképp fogalmaz:
„A rektor az egyetem feje és így
a hallgatóság apja; fő gondja az
kell, hogy legyen, hogy fiai az
egyetemen otthonukat leljék, ott
magukat kiélhessék, kiformálhassák lelküket, és szellemüket
megtöltsék egy egész életre szóló
tartalommal. Ez annál is nagyobb
gond, mert ezt katedrai tanítással
elérni nem lehet, mert a katedrai
tanítás az egyetemi életnek mindig csak egy kis töredéke marad.
Az egyetem csak keret, amelyet
tartalommal egészen
kitölteni
csak a diákság tud."
Ebben a környezetben lett 1940ben Horváth István szegedi bölcsészhallgató és a SZEISZT egyik

alapító tagja, illetve rendezője.
A fiatal tehetséget ugyanis számon tartották: az országos sajtót
bejárta gimnáziumi alkotásainak
híre, hiszen már Sárospatakon
angol nyelven, magas színvonalú
előadásokat jegyzett. így a különböző szakok hallgatóiból álló
társulat decemberben megkezdte
a munkát; Horváth vezetésével
elindultak a Hamlet próbái. A Városi Színház igazgatója a társulat
rendelkezésére bocsátotta (!) a
ma Szegedi Nemzeti Színházként
ismert épületet, Szent-Györgyi
Albert rektor rendszeresen megjelent (!) a próbákon, a napi sajtó
egész oldalakon (!) számolt be a
SZEISZT munkájáról.
Shakespeare drámáját 1941. április l-jén mutatták be hatalmas
sikerrel: a magyar sajtóban nagy
visszhangja volt, Kolozsváron háromszor is el kellett játszaniuk a
hatalmas érdeklődés miatt. Ám az
elismerések ellenére a történelem
megpecsételte Horváth István sorsát: félig zsidó származása miatt
- hiába volt ő református - kizárták a színházból. A közös munka során Tóth Katával egymásba
szerettek; a Gertrudist alakító vegyészhallgató azonban nem mehetett hozzá a rendezőhöz. Az
194 l-es faj védelmi törvény értelmében nem csak házasságot nem
köthettek, de még a zsidó és nem
zsidó közötti testi kapcsolatot is
börtönnel büntették. így október
17-én együtt öngyilkosságot követtek el a fővárosban.
Az ő történetüket mutatja be
Radó Gyula, Balázs Béla-díjas
rendező filmje, amelyet Bubryák
A cikk megjelenését a

TTIK HÖK támogatja

István forgatókönyvíró-producer
hívott életre. A nagy talentumként
emlegetett rendező mellett Tóth
Kata egyénisége is kulcsszerepet
kap, hiszen a Gertrudist alaktó
színésznő húga most először beszélt a történtekről a nyilvánosság
előtt. A szerelmespár tragikus haláláról számtalan irodalmi mü emlékszik meg, ezeket a Gesler LiliBaronits Gábor- Kálloy Molnár
Péter-trió jelenetei idézik meg.
Szakértőként megszólal Balog
József újságíró is, aki felhívja a figyelmet: a színház a pillanat művészete, ezért rekonstruálhatatlan
az eredeti előadás. Ennek ellenére
Sándor János rendező kísérletet
tesz egy lehetséges diák-Hamletmagyarázatra: a fennmaradt források szerint Horváth István kihúzta
a darabból a történelmi utalásokat,
még a dán-lengyel konfliktus sem
jelenik meg. így maradt a szegedi
SZEISZT-előadás apolitikus, és
így került előtérbe a dán királyfi
egyéni, tragikus, ám szükségszerű
sorsa, majd veszte. Sándor János
magyarázatában párhuzamot von
Horváth és Hamlet között, hiszen
hiába nem vettek tudomást az
őket fenyegető környezetről, nem
tudták elkerülni szörnyű sorsukat.
Forrás: Színház folyóirat, 1972.
áprilisi szám: Berkes Erzsébet Az
igazságok kérlelhetetlen hirdetője
című írása
Kiss Tímea

Következő
olvashattok

számunkban
még a filmről.

A stressz okozói és lehetséges feloldásuk
Segítség az egyetemista mindennapjaiban

Ki ne ismerné a váratlanul fellépő idegességet, szorongást, nyugtalanságot, dekoncentrációt? Ezek
mind a s t r e s s z tünetei. Fontos azonban, hogy mindenekelőtt tisztázzuk: van jó,,ösztönző, és van lehúzó, negatív stressz. Fentebb a negatív típus néhányjellemzőjét soroltam fel. írásommal ezek ellen
szeretnék hatékony megoldásokat kínálni.
„A test nem specifikus
válasza
a
testet
ért igénybevételekre."
Dr.

Selye János, a stressz-elmélet
megalkotójának (1930-as évek)
meghatározása a stresszre. Ha
megszüntetjük, vagy mérsékeljük a kiváltó okokat, a stressz
sem hatalmasodik el rajtunk.
Véleményem szerint az egyetemista halmozottan stresszben él.
Az állandó teljesítési elvárások
az egyetem berkein belül (zh-k,
VIZSGAIDŐSZAK,
szakdolgozat, államvizsga, MA-felvételik...)
és az intézményen kívüli feladatok
(munkavállalás, megélhetés, párkapcsolat, barátságok ápolása...)
mind-mind terhelik a huszonéves
fiatalt, aki javarészt már csak akkor kap észbe, mikor a hullámok
összecsaptak a feje felett. Megpróbálja oldani a kellemetlen szituációt: cigarettázik, kávézik, nagyobb
mennyiségben eszik csokoládét
kevesebbet látogatja a diákkocsmákat és szórakozóhelyeket, lényegesen kevesebbet alszik, 1 nap
alatt 5 darab vaskos könyvön próbálja meg átrágni magát. Ezek a
problémamegoldó kísérletek, úgy
hiszem, mindannyiunknak ismerősek némileg. Tudnunk kell, hogy
ezek átmeneti megoldások csupán,
melyek még nagyobb kimerültséghez, és még erőteljesebb stressz tünetekhez vezethetnek, nem tesz jót
szervezetünknek.
A probléma ott gyökerezik,
hogy félév közben dúskálunk
a látszólagosan véget nem érő
szabadidő adta lehetőségekben:
órák után (vagy ahelyett) az egyetemhez közeli kávézókban verünk
sátrat késő éjjelig, vagy éppen
reggelig bulizunk. Az előadásokra

nemigen járunk be, hiszen úgyis lesz, akitől tudunk jegyzetet
szerezni; a szakdolgozat leadási
határideje még messze jár; a vizsgaidőszak pedig tünékeny álomkép a félév elején, és valljuk be,
előfordul, hogy a diákmunkát sem
hajtjuk 100 százalékosan. Akinek
persze nem inge, ne vegye magára,
de a tapasztalat azt mutatja, hogy
sokakhoz passzol e hozzáállás.
Ha el akarjuk kerülni az „idegbajt", így a vizsgaidőszak előtt
néhány héttel, még nem késő elkezdeni változtatást. Talán első
olvasásra banálisnak tűnhet a
következő tanács, de higgyétek
el, beválik! írjatok napirendet,
tervezzetek előre! Természetesen nem kell a nap minden óráját
beosztani, de hatékony, ha felírjátok az aznapi feladatokat. Ebben a
napirendben legyen helye az iskolai kötelezettségeknek, határidős
munkáknak, de ugyanúgy kapjon
időt a testmozgás, kikapcsolódás
és lazítás is. A szervezettségnek
köszönhetően elmarad az idegbaj,
s nem érzitek majd úgy, hogy egyszerre a nyakatokba zúdult minden. A rendszeresség kialakítása
azonban csak a kezdet, egyéb életmódbeli változtatásokra is szükségetek lesz!
Először is a táplálkozásban kell
eszközölni változásokat. A finomított szénhidrátokat (fehér cukor
és fehér liszt) tiltólistára kell küldeni, mert fogyasztásuk adrenalin
felszabaduláshoz vezet, amely súlyosbítja a stressz reakciót! A finomított cukornál nincs jelen a B
vitamin, mely elengedhetetlen az
idegrendszer megfelelő működéséhez. így hiány alakul ki, melyA cikk megjelenését a BTK HŐK támogatja

nek tünetei: szorongás, idegesség,
nyugtalanság, ingerlékenység. Ha
erre sok kávét is iszunk, mely az
agykérget stimulálja, és olyan tüneteket okoz, mint a B vitamin hiánya, akkor már kész is a rossz és
stresszes közérzet receptje! Ezért
fontos tehát, hogy megválogassuk
ételeinket (és italainkat is).
Nem lehet eléggé hangsúlyozni
a mozgás jótékony hatását. Most
már van annyira kellemes a hőmérséklet, hogy a szabadban végezhessünk testgyakorlatokat. Bármilyen mozgásformát válasszunk is
(legyen az a szegedi konditermekben található sokféle óratípusok
egyike, JÓGA, vagy egy kis kocogás a szabadlevegőn), a fontos,
hogy rendszeresen, legalább heti
2-3 alkalommal sportoljunk, s azt
élvezettel végezzük.
Amikor beköszönt a vizsgaidőszak, nem tudjuk stressz nélkül
megúszni. Ebbe bele kell törődni.
Azonban az, hogy milyen mértékben ér el bennünket az idegesség,
már csakis rajtunk múlik. Próbálkozhatunk a fent leírtak mellett
különféle gyógyteákkal is (levendula, macskagyökér). Ezek mind
nagyon jó hatással vannak a közérzetünkre.
A fontos, hogy megtaláljuk az
egyensúlyt a feladatok és a szórakozás határmezsgyéin lépegetve, élvezzük az egyetemi évek adta
különleges szabadságot, ugyanakkor tegyünk eleget kötelességeinknek is. Nem szabad elfelejtenünk,
hogy a felsőoktatási évek felkészítőként szolgálnak a munkába állás
időszakára!
Ács Helga

A biológiai halál beállta után
Halálának jövendőbeli tényével minden ember tisztában van. De valójában mi történik a halál bekövetkeztével? Lehetséges lenne, hogy az ember földi élete végeztével is tovább létezik valamilyen formában? Nem tudni. De a magyarázatok utáni kutatás, a remény, hogy az életnek talán mégis van folytat á s a a halál után, régóta foglalkoztatja a különféle vallásokat, a filozófiát és az ezotériát. Főleg az
úgynevezett halálközeli élményekről szóló beszámolók számítanak igazán lebilincselőnek. Az egyes
embereknél kísértetiesen hasonlóak, sőt, csaknem mindig ugyanazt a sémát követik: alagút, vakító
fény, boldogságérzés. Nem minden é r i n t e t t megy keresztül valamennyi stáción, de beszámolóik több
ponton stimmelnek. Elisabeth Kübler-Ross, a híres svájci halálkutató számára egyértelmű, miről van
szó: a halálközeli élmény a z t bizonyítja, hogy nincsen halál, hanem csak átmenet van egy másik, kellemesebb állapotba.
Hogy mi is történik azokkal, akik
a klinikai halál állapotából térnek
vissza, ma sem tudjuk az egyértelmű választ, dacára az egyre gyarapodó kutatásoknak. Az emberek
mindössze néhány százaléka élte
már meg a klinikai halál állapotát:
ebből 30% számol be csodálatos
élményekről. A szakzsargonban
élményeseknek nevezett visszatérők először megtapasztalhatják,
hogy hallják, amint az orvos vagy
a nővér megállapítja a halálukat,
holott ők világosan érzik, hogy
nem haltak meg (folytonos a tudatuk). Tisztán és világosan látják,
mi történik, de nem hallják, hanem
a gondolatokat érzik. Lassan felemelkednek, és látják magukat (a
testüket) lenn feküdni, pl. a műtőasztalon vagy az autó roncsai
között. Nemcsak magukat látják,
hanem olyan dolgokról is beszámolnak, amelyeket akkor sem „lett
volna szabad" látniuk, ha történetesen nyitva van a szemük (pl.
egy születésétől fogva vak ember
nemcsak a környezetet, az orvosi
műszereket, hanem a kórházat körülvevő tájat is le tudja írni). Ezek
sokszorosan igazolt és bizonyított
esetek! Mikor rájönnek, hogy a
saját testük lenn fekszik, megkérdezik a doktort, hogyan lehetséges
ez, de az nem reagál a kérdésre.
Erre megpróbálják megérinteni őt,
de kezük átmegy minden fizikai
tárgyon, nemcsak az orvos testén.
Új „testük" valamilyen „nem fizikai" anyagból van. Tudomásul
veszik, hogy állapotukat halálnak
hívják. Ez az állapot szavakkal le-

írhatatlan, mert földi fogalmaink
és szavaink nagyon szegényesen
tudják csak visszaadni azt a mélyebb valóságot, amit ők megélnek. Alagúthoz közelednek. Belépés után csodálatos világ tárul
fel, amely fényes és mindentől
különbözik. Ez a fény nem zavaró, hanem megnyugtató és vonzó,
mint egy mágnes. Szeretet, boldogság és béke érzése önti el őket.
Találkozhatnak korábban elhunyt
hozzátartozóikkal, de nem fizikai
valójukban látják őket, hanem élményeik, személyiségük, spirituális kapcsolatuk alapján ismerik fel
őket. Megélénkül a fény és eléjük
tárul életük minden részlete egy
pillanat alatt. Szó szerint minden
részletet látnak, még saját születésüket is. Ez az esemény nem időben zajlik, lehet egy másodperc,
de akár tízezer év is; az időnek itt
semmi jelentősége nincsen. Mégis
folyamatban látják életüket, ráadásul mások szemén keresztül figyelik meg, hogy saját cselekedeteik
milyen hatást gyakoroltak ezekre a
másokra. Esetenként egy fénylény
gyengéd szeretettel figyelmezteti
őket arra, hogy az élet értelme a
szeretet, és hogy az élet megítélésekor csak az számít, mennyi
szeretetet adott az ember a társainak. Általában mindenki szeretne
részese maradni ennek a békének,
nyugalomnak és szeretetnek, azonban ekkor figyelmeztetik őket,
hogy dolguk van még a földön, és
vissza kell térniük. Ezt legtöbben
tehernek érzik, de azért visszatérnek.
A cikk megjelenését a
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Visszatérésük után óriási változás történik életükben; személyiségük, értékrendjük néha teljesen
megváltozik. Életcéljuk módosul:
hatalom, pénz, hírnév helyett szeretet, gondoskodás kerül központba,
bár a köznapi dühöt és ellenségességet ugyanúgy megtapasztalják,
mint mi. A szándék mindenesetre
megvan bennük, amely eltántoríthatatlan. Spirituális célt keresnek
maguknak, amelyet életük végéig
követnek azután. Elmúlik a haláltól való félelmük. Meggyőződésük, hogy a halál nem más, mint
átmenet egy másik tudatállapotba.
Tudásvágyuk feléled, és azt gondolják, hogy tudásuk nem szűnik
meg a halál kapujában, így sokszor
idősebb emberként is beiratkoznak
az egyetemre, diplomáznak, doktorálnak.
Annak, aki ilyen élményeket
megélt emberekkel találkozik, az
a fő feladata, hogy segítsen integrálni az élményt az illető életébe.
Nagyon fontos, hogy meghallgassák a történetet, megerősítsék az
illetőt élményei hitelességében,
és hogy mások is megtapasztalták
már ezt. Ezt a megértő/felvilágosító nézőpontot kell a családnak is
tanúsítania, mert így megkönnyíti az „átélő" helyzetét. Egy dolog
biztosnak tűnik: ezek az élmények
reálisak. Moody 90 millió olvasója, további 6-8 neves nemzetközi
szaktekintély tanulmányai, publikációi - különösen az USA-ban
- azt eredményezték, hogy a kórházakban már nem küldik pszichológushoz az élményeseket. Csa-

ládjuk is felfigyel a vallások felett
álló, de azok leírásaihoz hasonló
témákra. A „messziről visszajött"
családtag pozitív életmódváltozása szinte bizonyító erejű, hogy ő
olyan valamivel került kapcsolatba, ami még ismeretlen a társadalom számára.
Egyes kutatók azonban erősen
kétlik ezt, és egyértelmű bizonyítékok után kutatnak, hogy megmagyarázhassák, illetve megcáfolhassák a halálközeli élményeket.
Azt állítják, hogy az emberi test a
halál bekövetkeztekor az idegrendszer stimulálása révén próbálja
csökkenteni azt a lelki megterhelést, amit az érintett máskülönben
érezne. Ha pedig ehhez a különleges állapothoz még akut oxigénhiány is társul, nagy valószínűséggel
látomások és hallucinációk lépnek
fel. Ennek a feltételezésnek ellentmond a Southamptonban működő
egyetem vizsgálati anyaga, mely
olyan betegekről készült, akiknek
egy időre leállt a szívműködése.
Az érintettek hasonló hallucinációkról számoltak be, noha vérük
oxigénszintje 7 százalékkal magasabb volt, mint a halálközeli élményeket átélt betegeké általában

- ami arra enged következtetni, hívő embernek más az erkölcsiséhogy nem az agy oxigénhiánya mi- ge, és más a viszonya a halállal is.
att fellépő hallucinációs állapotról Hitétől függően eltérő mértékben
van szó. És mi igaz abból a meg- talán kevésbé fél az elmúlástól.
állapításból, hogy a test örömálla- Törvényszerűséget érez a körforpotot igyekszik létrehozni szerve- gásban, aminek része a halál is.
zet által termelt kábítószerek, az Ha igaz, hogy a hívő ember nem
endorfinok előállításával? Talán ez fél a haláltól, akkor elmondhatjuk,
a jelenség a test önvédelmi rend- hogy a legfontosabb ajándékot
szeréhez tartozik, és arra szolgál, kapta a sorstól, a halálfélelem nélhogy könnyebb legyen elviselni küli életet.
a távozás élményét? Egyértelmű
válasz a fenti kérdésekre sincs, ám Whitton és Fisher Létköz című
annyi bizonyos, hogy az endorfi- könyvéből:
nok nem hallucinogének, ezért lá- „ Nehéz búvárruha
a fizikai test, a
tomásokat sem válthatnak ki.
tenger az élet óceánja.
Az
ember
Na és vajon mi lesz azokkal, leszáll a bánat és a
halandóság
akiknek már soha nem lesz le- tengerének
mélyére,
a
bölcseshetőségük ezen élményeikről be- ség rejtett kincsei után, hiszen a
számolni? Velük vajon mi törté- tapasztalás
és a megértés
dráganik?
gyöngyök,
és hogy
megszerezzük
Egy materialista ember számá- őket, sok mindent el kell
viselnünk.
ra az élet egyszeri, ismételhetet- Amikor megtaláltuk
a kincset,
vagy
len és következmények nélküli. A lejárt a munkára szánt időnk,
viszhalál azonban elfogadhatatlan és szahúznak
a csónakba,
ahol
levetfélelmetes. Egy materialista em- jük a nehéz páncélt,
nagyot
szipber úgy véli, az életben elkövetett pantunk a friss levegőből,
és újra
bűnökért csak e világi igazságszol- szabadnak
érezzük
magunkat."
gáltatás előtt kell felelni. így az
élet igazságtalanságai nehezebben
elfogadhatóak, mivel a büntetés
Kucsik László
megúszható. Ezzel szemben egy

Cigistop: „azért sem"
A kultúrdohányos nem szemetel, és odafigyel, mikor, hol és hova pöfékel. A kultúrdohányos megkérdezi, rágyújthat-e, és kimegy, ha nem. Vagy rá se gyújt, ha az zavar valakit. Ha pedig kimegy, azt nem egyedül teszi. És ilyenkor
összekacsint, és beszélget - olyanokról, amikről egyébként nem.
Na, igen, ennek is vége. Vagy mégsem? Elvégre hiába korlátozzák a dohányzást az iskolák, középültek előtt, a buszmegállókban vagy a játszótereken, radikális változást - legalábbis Szegeden - nem észlelhettünk. De a vendéglátóegységekben nem lesz, nem lehet ez így, hiszen egyetlen ellenőr orra, sót, még a pénztárcája sem csalhat.
Akkor mi marad? A multik és nonstopok előtt kempingező hajléktalanok és tinédzserek mellé besorjáznak a kávézók, klubok kedvelői is, a kulturáltnak feltüntetett törzsvendégek pedig a konyhaasztalnál vagy a teraszon nyúlnak
cigarettájuk után. Mert ugyanúgy, ahogy az embernek joga van az egészséges környezethez, nekik, nekünk, jogunk
van a szabad döntéshez. A dohányos tisztában van és tisztában kell, hogy legyen káros szokása következményeivel,
így amíg csupán a maga egészségét rombolja, megteheti.
Arra persze nem gondolnak a döntéshozók, mi történne, ha mondjuk a dohányzóhelységek létének feltétele a megfelelő légszürés lenne. Arra pedig a vendéglátósok nem gondolnak, hogy az ablakon - jobb helyeken - nem véletlenül
található kilincs.
Mindettől eltekintve az intézkedés, ismerjük be, tényleg az egészségesebb, tisztább környezetet szolgálja, ám a magyar embert törvényi úton - gondoljunk a „mutyizásra", a feketemunkára, vagy csak a házi pálinkafőzésre - nem
lehet olyan könnyen szándékától eltéríteni. így élünk mi: mindegy, miről van szó, de „azért sem".
Kiss Tímea
A cikk megjelenését a TTIK HÖK támogatja

A Dohánytörvény és hatásai
Egy februári törvényjavaslat szerint idén júliustól az összes z á r t légterű vendéglátóhelyen - kocsmákban, éttermekben - betiltanák a dohányzást. „A kocsmába azért megy az ember, hogy igyon, és
nem azért, hogy dohányozzon" - fogalmazott az egészségügyi közgazdász, hozzátéve: a nemzetközi
tapasztalatok a z t mutatják, hogy aki dohányozni akar, az ki fog menni az utcára.
Egyelőre csak törvényjavaslatról van szó, de ha az Országgyűlés
elfogadja, júliustól betilthatják a
dohányzást a kocsmákban, munkahelyeken, közintézményekben,
klubokban, vonatokon. íme a legfontosabb tudnivalók a javaslatról:
•Munkahelyeken,
szórakozóhelyeken,
közintézményekben,
éttermekben, koncerteken, egyéb
rendezvényeken zárt helyen nem
jelölhető ki dohányzóhely, ahogy
vonaton sem.
•A legtöbb helyen csak nyílt légtérben jelölhető ki dohányzóhely,
de ez nem lehet a közforgalmú
intézmény (kocsma, hivatal, közintézmény) bejáratától számított 5
méteres távolságon belül.
•Nyílt helyen sem jelölhető ki dohányzóhely iskolákban, közoktatási intézményekben, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézményekben,
kórházakban és más egészségügyi
szolgáltatóknál, kivéve a pszichiátriai intézményeket (ezekben lehet zárt helyen is dohányzóhely).
•A javaslat nem tiltja a dohányzást kerthelyiségekben, szabadtéri
szórakozóhelyeken.
•Dohányzóhely kijelölése nélkül is rá lehet gyújtani a szállodák,
panziók dohányzó szobáiban, illetve a dohánytermékek kereskedelmi bemutatására szervezett rendezvényen.
•A cigisdobozok előlapján csak
"A dohányzás halált okozhat" felirat szerepelhet, a hátlapon az eddigi 40 százalék helyett a felület
50 százalékán fényképből vagy
illusztrációból és szövegből álló
kombinált figyelmeztetésnek kell
lennie.
•A tiltott helyen dohányzásért kiszabható bírság összege 20 ezerről
30 ezer forintra emelkedik.

•A beszedett bírság 50 százalékát az egészségügyi tárca kapja
meg, az összeget egészségfejlesztési célra, dohányzás megelőzésre
lehet fordítani. A bírság 25 százalékát a bírságot kiszabó ANTSZ
kapja.
•Önkormányzatok helyi rendeletben korlátozhatják a dohányzást
a közterületeken is.
A javaslat három hónap türelmi
időt ad, júliustól lépne életbe a
korlátozás - mondta Heintz Tamás.
Mindezen pontok meglehetős
drákói szigort érzékeltetnek, amely
a lakosság egy részének heves ellenállásába ütközhet, azonban a
javaslatot egy felmérés szerint a
lakosság túlnyomó többsége, valamint orvos szervezetek is egyhangúlag támogatják. Úgy tűnik,
immár Magyarországon is sikerül
megfékezni a dohánylobbit, s a
kormány szembenéz azzal, hogy a
tömeges dohányzás nem csak népegészségügyi (A WHO 2009-es
egészségügyi kiadásokat vizsgáló
tanulmánya szerint a nemdohányzók védelmében hozott intézkedések mindenhol a legköltséghatékonyabb megoldásnak bizonyultak:
hatásukra egy éven belül átlagosan
15-20 százalékkal csökkent a szívinfarktusok gyakorisága), hanem
tetemes gazdasági károkat is okoz
a társadalomnak. A dohányzás a
népegészségügyi katasztrófa legfőbb okozója Magyarországon mondta Szócska Miklós. Kifejtette:
minden ötödik halálesetet összefügg a dohányzással, az összes
rosszindulatú daganatos halálozás
egyharmadát a dohányzás okozza.
Ezen felül, a passzív dohányzásba
egy évben mintegy 2500-an halnak bele - mondta, hangsúlyozva:
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„ha nem szeretnénk, hogy tartósan
tízmillió alá csökkenjen az ország
lakossága, akkor sürgősen cselekedni kell". Szócska Miklós emellett kiemelte a dohányzással öszszefiiggő gazdasági veszteségeket
is. Elmondása szerint egy év alatt
több mint ötezer munkaképes férfit
és nőt rokkantosítottak a dohányzással összefüggő betegségek miatt, kezelésük pedig felbecsülhetetlen gyógyszerköltségeket vont
maguk után. így a nemzeti össztermék 1,5-2 százalékát veszítjük
el a dohányzás miatt. „A veszteség nagyobb, mint a dohányzásból
származó jövedelem" - szögezte le
az államtitkár. A jövőbeli törvény
megszegéséért kiszabott bírságokból befolyt bevétel kizárólag
egészségfejlesztési célra fordítható. Kivételt képeznek a pszichiátriai osztályok, illetve hotelek,
szállodák saját hatáskörben kialakított dohányzásra kijelölt helyei.
Teljes körű dohányzási tilalom lép
életbe, többek között a közoktatási intézmények, óvodák, iskolák,
bölcsődék, egészségügyi intézmények területén. Ezeken a helyeken
a szabadban sem lehet majd dohányozni. Heintz Tamás arról is beszélt, hogy a cigarettásdobozokon
olvasható feliraton is változtatnának, ez viszont az államtitkárság
feladatkörébe tartozik. A fideszes
politikus viszont elmondta: tervezik, hogy sokkoló, például rákos
szervek képét tegyék rá a dobozra.
Mindez, vajon mekkora forgalomcsökkenést hozhat a vendéglátó iparra nézve?
„A dohányzás
tilalma
Írországtól Szlovéniáig
sehol
a
világon
nem csökkentette
a
vendéglátóipar
bevételét,
ez Magyarországon
sem

KözVilág

várható" - állítja az államtitkársági nyilatkozat.
Demjén Tibor szerint az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a
további megfelelő szabályozás - a
dohányzás teljes köztéri tilalmáig
bezárólag - éppenséggel nem az
otthoni dohányzás emelkedését,
hanem csökkenését vonja maga
után, de legalábbis elérhető általa
az, hogy a dohányosok tekintettel
legyenek másokra, tehát az intézkedések komoly szemléletformáló erővel bírnak. Erre utalnak a
Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés magyarországi adatai is:
a 2003-as 84 százalékról 2008ban 43 százalékra csökkent azoknak a 13-15 éves gyerekeknek az
aránya, akik arról számoltak be,
hogy otthon a családtagjaik „rájuk
fújják" a füstöt.
Eme tények ismeretében úgy
tűnik, hogy hosszú távon eredményre fog vezetni a törvény, bár
valószínűleg kezdetben rengetegen lesznek, akik bánatosan és

dühösen veszik majd tudomásul a
változást.

•„Szerintem nagyszerű, legalább kevesebben dohányoznának, és nem fújnák az arcunkba a
füstöt, mindazonáltal nem fulladnék meg, akármikor belépek egy

helyiséget ebből a célból. Viszont
azt helyesnek tartom, hogy a bírságok az egészségügyi tárcához
kerülnek". Gál Attila
•„Nem dohányzom, és utálom,
ha egy szórakozóhelyen csípi a
szemem a füst. Ha csak egyetlen
helyiség van, akkor úgy helyes,
hogy a dohányosok csak kint cigizzenek, de ha esetleg van arra
lehetőség (a hely felépítése, több
helyiség stb.), hogy biztosítsanak
nekik külön dohányzásra kijelölt
helyet, akkor meg kell ezt tenniük, és nincs joguk korlátozni őket.
A munkahelyeken pedig tényleg
szükség van a zárt helyen lévő dohányzók kijelölésére, és nem hiszem, hogy a nem dohányzók személyiségjogait sértené, ha lenne a
dohányosoknak egy külön terem,
ahova elvonulhatnak rágyújtani".

szórakozóhelyre". M. Enikő

Nyíri

Vélemények a Dohánytörvénynyel kapcsolatban:
•„Ezzel a törvényjavaslattal
egyetértek, mindenkinek a maga
dolga, hogy hogyan szennyezi
saját szervezetét, de azzal nem
tudok egyetérteni, hogy eközben
mások egészségét is károsítják".
Mészáros

Kristóf

•„Jó ötletnek tartom, hogy ne
lehessen dohányozni zárt légterű szórakozó helyeken, és bízom
benne, hogy kivitelezhető lesz ez
k i s h a z á n k b a n " . Nagy

Nándor

Csilla

•„Szerintem a szórakozóhelyeken túlzás ez a szigor, és a közintézményekben pedig a dolgozóknak ki kellene jelölni egy külön

Dohányzási szokások Magyaroszágon
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New York, I love You
A New York, I love You egy színes, érzékletes montázs a világvárosról, amelyben a legkülönfélébb élethelyzetben és korban lévő szereplőket egy valami köti össze: mindannyian a szerelmet keresik, vagy
élik meg.
A 2009-es New York, I love you
című alkotás műfaja szkeccsfilm.
Ez annyit tesz, hogy rövidebb,
egymással
laza
szövedékben
álló történeteket látunk, amelyek
egyenként kb. 8-10 percesek. A
rövid történetek nem függnek öszsze egymással, a lineáris cselekményvezetés így fel sem merül.
Nem láthatunk fejlődő karaktereket vagy kifejtett eseményeket
(van, hogy a szereplők neve sem
derül ki).
A l i kis történet, amely 11 rendezőtől származik, arra hagy nekünk időt, hogy egy kiemelt hangulatdarabot lássunk, érezzünk,
majd rövid átkötést követően
egy egészen más helyszínen, más
szereplőkkel találjuk magunkat.
A szkeccsfilm műfaja magában
hordja a kockázatos jelzőt, hiszen a kisfilmek sohasem lesznek egyenletesek, a hullámzás,
ha csak kisebb mértékben is, de
jellemző lesz az adott filmben. A
New York, I love You-ban sincs ez
másképp: akadnak szürreálisabb
részek, és klasszikusabb, kissé
földhöz ragadottabb sztorik is. A
következőkben a teljességre való
törekvés igénye nélkül, ismertetésképpen egy-egy kisfilm:
Számomra igazán megható volt
annak a nőnek a története, amelyben Natalie Portmané a főszerep.
Házasodni készül egy zsidó férfival, emiatt kopaszra kell borotválnia a fejét. A nő számára (akinek
neve nem derül ki) rendkívül lélekszakító próba ez, hiszen ahogyan fogalmaz: „25 év volt megnöveszteni, 10 perc levágni". A
szerelméért azonban erre az áldozatra is képes, még akkor is, ha
hosszú ideig csak parókában mutatkozhat ezután. Az esküvőjén
boldogtalanság tükröződik arcán,
amikor újdonsült férjére tekint.
Később, a parkban, azonban felcsillan az a mosoly, amelyet jól
ismer mindenki, aki valaha is bármiféle áldozatot hozott valakiért:

ez az „érte megérte" jelensége.
Igazán őszintévé, és a belső monológokkal valóban beleélhető
Lydia és az ismeretlen férfi találkozásának története. A metró kocsiban vívódó nő azon töpreng,
hogyan feküdhetett le egy olyan
férfival, aki nem is tetszik neki, de
aki ugyanakkor létrehozott benne
valami valódi érzést. Ezzel párhuzamosan a férfit ugyancsak kérdések és kétségek gyötrik, vajon
helyes-e, hogy még egyszer elmenjen abba a bárba, ahol a szépséges és titokzatos Lydiával találkozott. A dokumentarista jellegű
felvételek igazán élethűvé teszik
ezt a kisfilmet.
A már 63 éve házas idős párocska adja a film édes vonulatát. A
két botorkáló öregember már betegeskedik, de éppen úgy szereti
egymást, mint 63 évvel ezelőtt.
Ez a tengerhez való kisétálásuk
végén nyugtázódik. Evődnek,
szurkálódnak, de tekintetükben
ott a szerelem, és az összetartozás. Az embernek olyan érzése támad, mintha önmagát is ilyennek
szeretné látni egyszer majd: az út
végén is együtt azzal, akit mindvégig szeretett jóban-rosszban.
Ami a színészi teljesítményeket
illeti, nem szabad elfelejteni, hogy
egy olyan szkeccsfilmben, amely
elsősorban hangulatokat és egy
érzelmet hivatott a középpontba
állítani, nem pedig a karakterek
változásait, abban nem lehet igazán nagyot alkotni. Ennek ellené-
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re a színészek legtöbbje maradandó hatást ér el a nézőben, de ezt
csupán pillanatnyi felvillanásként
lehet értékelni. Olyan sztárok szerepelnek a stáblistán, mint a már
korábban említett Natalie Portman, vagy Andy Garcia, Hayden
Christensen, Orlando Bloom.
A városi felvételek igencsak
gyakoriak, de erre szükség is van,
hiszen New York maga a téma, s a
benne élő tömegből kiemelt életsorsok egy részlete. Szép beállítások, hosszan tartó látképek adják
meg a környezet rajzolatát.
Az egy-egy történetben felbukkanó érdekes színkompozíció külön hangulatot ad az adott résznek.
Elsősorban a sárga tónusú első
kisfilmre gondolok, és a hotelszobábanjátszódó, tiszta, fehér fényű
beállításokkal operáló darabra.
A rendezők mind-mind más szemszögből közelítettek az adott témához, ennek köszönhetően egy
igazán színes kollázst kapunk
New Yorkról, amelyben a kis
történetek közül azonosulni tudunk nem is eggyel. Mindez elég
ahhoz, hogy élménygazdag, de
ugyanakkor elgondolkodtató másfél órában legyen részünk.
(A film jelenleg is megtekinthető
a Szegedi Belvárosi moziban)
New York, I Love You,
színes,
feliratos
romantikus
szkeccsfilm
Ács Helga
•
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Aláz

Egy Nobel-díjas szerző szemüvege

Magány, önkívület, utazás - Clézio beavat.
A francia szerző müvében nem
történik semmi, csak megfagy a
kép, megmerevedik a valóság(nak
hitt környezet) és a tudatba tekereg a világ minden apró történése. A láz című regénye így nem is
szólhat semmiről, csupán a magányról, amelyben szükségszerűen töltjük mindennapjainkat; az
önkívületről, amelybe bármelyik
percben feltartott kezekkel belesimulunk, és az utazásról, amit
(élet)képről-(élet)képre teszünk.
Az irodalmi Nobel-díjas Clézió
négy sorsot mutat be, négy teljesen átlagos, atomizált ember sorsát. Nincs bennük semmi közös,
még „történeteik" is külön címet
és saját látásmódot kapnak. Ám
minden cím egy-egy vonagló, tekergő leírást előlegez meg: felderengenek milliók, hogy aztán lázálomba tűnjenek át, megjelennek
arcok, hogy majd egy gondosan
részletezett kép alkotói legyenek.

Erős vizualitással bírnak Clézio
tekergő szavai: a végeláthatatlan,
egymásba folyó költői képek, hangulatfestő szavak és jelzők sora
mégis belső történésekké állnak
össze, két metafora között előkerül a vágy buja ábrázolása, de a
haldoklás folyamata is. Ugyanakkor ez a regény gyengéje, mert
Irodalmi NoM dl). TIKIS

1.M.G, LE C L É Z Í O

A

LAZ

sürü leírásai, eszközhalmozásai
minduntalan megállítják a befogadást; nem biztos, hogy a ránk
zúduló és feldolgozandó képek
halmaza segít az elmélyülésben.
így utazunk a valóságon át
az álom és a képzelet világába,
szembesülünk a józanság és az
önkívület közötti határokkal és ismerkedünk az olykor groteszk és
felesleges önfegyelemmel. Amíg
egyik hősünk, Roch napszúrástól
szenved és fordul ki „kisemberségéből", addig Martin egy pillanatra szembesül gyermekkorával,
egy ember meghal egy másik pedig önmagával küzd az életéért
(vagy csupán a tudatáért?).
Hiába nem lesz több senki ettől
a könyvtől, de azzal, hogy egyre
homályosuló szemünket nagyobbra nyitja - legyünk csak „fűszálon
a pici él" - egy keveset használt,
de sokat látó szemüveget ad kezünkbe.
Kiss Tímea

Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008-ban vehette át irodalmi Nobel-díjat. A francia szerző már hét éves kora
óta alkot, honfitársai az egyik legnagyobb kortárs regényírójuknak tartják.

Valamikor ember voltam

Indiai regény Állatról, a multikról és talán a tisztességről

Senki sem hajol le az úton
egy
rakás
szarhoz,
hogy
gyengéden
megnyugtassa:
„Még mindig
hasonlítasz
arra a kebabra,
ami vol-

tál... " - k e z d i az elbeszélést Állat.
Nem egy aranyhörcsögre kell itt
gondolnunk: így hívják Indra Sinha regényének főhősét, aki még
gyermekként négy lábra kényszerül. Valamikor ember voltam - ekképp szól a cím, és szól a főhős
is. Állat tagadja emberi mivoltát,
hiszen így beszélhet csúnyán, nem
kell tisztességesnek lennie, és -

azt gondolja legalábbis - tetteinek
nem lesznek többé következményei.
Sinha műve elbeszélés az elbeszélésben: Állat egy „dzsarnalisz", azaz újságíró magnóira
mondja rá élettörténetét, hogyan
tette nyomorékká a „Kampani" mérge, amely beszennyezte
Khaufpur városát és nyomorította
tovább a helyiek - főként a szegények - életét.
Az egyes szám első személyű
beszédmód lehetővé teszi, hogy
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vállaltan szubjektív, mégis, gyakran igencsak naturális szemszögből lássuk a pergő eseményeket.
Hiszen a város forrong Zafar partizán-akciói nyomán, ő az, aki felvette a harcot a „Kampanival", az
amerikai multival és perre vitte a
város nyomorát. Hozzá csatlakozik hősünk a nyomomegyedből,
Állat, akivel végre emberségesen
bánnak. így lesz ő áruló, amikor
megjelenik az „amerikai" doktornő, Elli Barber, de így esik szerelembe is...

Az Amikor ember voltam szokatlan nézőpontból vizsgálja az
emberség (és az emberiség) kulcskérdéseit globális problémákat is
érintve: megjelenik a multinacionális vállalatok „módszertana",
hogyan semmizik ki a szegény
országokat, de a makro-környezet
újszerű ábrázolása mellett olyan
aprólékos leírásokat is olvashatunk, mint Szomradzs béka-zenéje
vagy főhősünk erekciója.
Bár a visszatérő vulgarizmus,
amely Állat jellemábrázolásának

fontos kelléke, néha megzavarhat, de talán pont e nézőpontnak
köszönhetően peregnek az indiai regény lapjai a kézben: a szöveg állandó feszültsége és sokrétű konfliktusai olvastatják Sinha
művét. Szerencsére az egy-egy
közhellyé kifuttatott jelenet sem
szakítja meg a cselekmény lüktetetését, úgy, ahogy Állat lingájáét
sem.

Kiss Tímea

Indra Sinha fikcióként vezeti fel regényét, de számos valóságos, sőt, önéletrajzi elem helyet kap benne. Az
india szerző - csakúgy, mint egyik hőse - éhségsztrájkba kezdett egy hasonló katasztrófa miatt, amiért szintén egy amerikai óriásvállalat a felelős.

december tavaszán
Láttam télben arcod fényét,
gyermeki mosolyod ragyogását.
Láttam gyötrődő tekinteted
néma vacogását
mikor, mint űzött vad
képében menekültél
szerelmes zsarnokod elől.
Láttam deszkán arcaid fönséges,
tiszteletre méltó, vak varázsát,
zenére vonagló testek közt
bohém életed szikráját.
Nagyon fájt.
Istenítve gyűlöltelek.
Égő parázs közt égve
első pillanattól szerettelek.
Mámor, mi vagy nekem!
Tőled éj után eljőve
az utcasarkon magányomra
eszmélek.
Hosszú órák szekundumainak
töredékére öleljük egymást.
Mi ez?
Kik vagyunk külön és együtt?
Éberálomlét?
Nevetséges szerelem,
ádáz, poklot meghazudtoló
egérmacskajáték volt.
Láttam sóvárgó tekinteted
más nők után eped,
hogy élve ennélek meg,
te nagy gyerek.

Imádlak, imádva néha
egy pillanatra utállak.
Mindig ő győz, hiába
tiltakozom szívvel, ésszel,
én ehhez kislány vagyok,
a düh angyalszárnyán
egy pillantásra elszáll,
s a mag ottmarad.
Láttam csábító szemed szerelmes
pillantását.
Te voltál az, vagy egyik
rádragadt hitvány maszkod?
Megkérlek, este mindig csukd be
az ajtót,
s azokat
hagyd ott!
Láttam kétségek közt kínlódó
féltékeny éned számonkérő írását.
S tán először éreztem,
nem vagy közömbös.
Hajnalban vitorlázó repülősök
közt szálltam, álom volt.
Emlékszel még, a hegyek felé
nyáron együtt láttuk?
Csodás szállni, mint szabad
madár.
Tudtam, hogy te jöttél (álmomban)
hozzám a más ágyán.
Féltem, úgy féltem, hogy
hazugnak gondolsz.
Kattogott az agyam, ígéretem
hangját hallgattam szüntelen
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lüktetve,
miközben másé lettem.
Úgy tudom, szerelmed van,
még nyár este együtt láttalak.
Pillangószárnyam levágva,
szamócaillatú
szívem pírját elfojtva
temettem szerelmünket
jó sokára, s nem is tudom
már hányadjára.
A sors fonákja,
zsarnok udvarlóm elől,
lelkem hisztisen menekült.
Nyugalomra vágyó énem
sikítva zizegte: el se kezdjük,
vége!
Felébredt és napnyugtakor
előbuggyant az eleven nő,
ki csomagolva határozott nemet
lihegett.
Talán ma értem a régit és értek
mindent,
köztük egyre jobban
önmagam!
Csoda.
A vaksötét katlanból
leporoltam, s úgy
tündököl bennem
szamócaillatú szívem
pillangószárnya,
mint három éve,
szelíden, titokban.
Léna

Egy manó és egy kobold hétköznapjai
Szeretnék az elkövetkezőkben
mesélni két barátomról. Egyik
Bársony Dani. Ő olyan rajzfilmfigura-szerü manó, a Pumukli-félék
családjába sorolható, csak csúcsos
szalmakalapja és nagy orra van,
no meg sokkal könnyebben kezelhető. A másik Szilánk Szilárd, ő
inkább koboldféle, szürkés bőre,
húzott, huncut szeme és zilált fekete haja van.
Mindkettőjüket nagyon szeretem,
jókat viccelődünk, mókázgatunk
és már annyi sok nehézségen verekedtük át magunkat együtt.
No, jó bevallom, - de csak, ha
nem mondjátok meg nekik - hogy
Szilárdot, idióta neve ellenére,
jobban szeretem. Bársony Dani az
a megfontolt, simulékony alkat.
Olyan unalmas figura, aki nem
megy bele hirtelen döntésekbe,
nem szakít a biztos talajjal. Nagyon tisztelem a türelmét, a sok
energiát, amivel nyeli folyamatosan a nyelnivalót, de Szilárd
sokkal vonzóbb jelenség. Rákacag a világra kis mandula alakú,
fekete szemével, és nekirohan a
falnak. Néha nagyot koppan, azután elhallgat, de van, hogy sikerül áttörnie, gondolom ezért olyan
borzos a haja. Meg, mert ritkán
mossa. Nem igazán érdeklik a
külsőségek. Az önkifejezés a mindene, tombol benne az ego, mindent meg akar mutatni magából,
és nem érdekli, ha nem érdeklik.

Mondanom sem kell, ők ketten
gyakran összeszólalkoznak. Rám
természetesen mindig csak a békítő szerep jut.
Bársony Dani és Szilánk Szilárd
egy fagylaltgyárban dolgoznak.
Azon munkások közé tartoznak,
akik a selejtet leveszik a futószalagról. Tehát, ha hibás valamelyik
fagyi csomagolása, vagy nem ér
körbe a csoki-öntet, az megy a
szemetesbe vagy a helyi büfébe.
Remek munkahely, annyi fagyit
lehet enni sutyiban, amennyi az
emberbe (vagy manóba) belefér.
Szilárd él is ezzel a lehetőséggel,
amikor csak tud, hiszen nem fizetnek nekik túl jól, így már csak
dühből is megeszi a cég hasznának egy részét. Dani becsülettel
pakolja a „selejt" címkés fagyasztóba a hibás termékeket, így a műszak végére éhes is marad, és a
fizetését kajára költi.
Ma hajnalban, amikor a két kisember dolgozott, valami meghibásodott a csomagoló részlegen, és
olyan gyorsan jöttek a csomagolatlan fagylaltok, hogy kobold legyen a (szőrös) talpán, aki mindet
le tudja kapkodni a futószalagról.
Két barátom serénykedett, iparkodott, ahogy csak bírt, de nem bírták a tempót. Szilárd föl is adta,
és mivel a kaotikusan elsuhanó
fagyik miatt az agya anarchikus
állapotba került, dühösen vihogva

hajigálni kezdte a csomagolatlan
jégkrémeket.
- Repüljetek! Legyetek szabadok! - kiabálta, miközben nagyokat placcsantak a plöttyedt fagyik
a betonon. - A csokimáz a börtön!
Szabadságot a vaníliáknak!
Kollégái csak néztek rá tág szemekkel. Már-már feléjük, is megindultak a repülő édességek, de
Dani lefogta a kis koboldot. Mivel
ő manó, tehát egy kicsit nagyobb,
ezért nem esett nehezére. Alighogy lenyugtatta cimboráját, aki
már azt is kitalálta, hogy milyen
tejszín pacákkal fogja kidekorálni
a futószalagot, leért a főnök a vezérlőből. Szerencsére nem történt
baj, Dani kimagyarázta, hogy a
sok fagyi a futószalag sebessége
miatt repült szanaszét, de már sikerült megállítani. A főnök lenyugodott, fontoskodott egy darabig,
aztán visszament a vezérlőbe.
Szilárd kis híján elvesztette ma az
állását, de csak annyit válaszolt
Dani szidalmára:
- Ugyan már, mit izgulsz? Mindenhova keresnek robotokat.
Bársony Danit ez annyira nem
nyugtatta meg, tekintve, hogy ő
manó, nem pedig robot, így nem
is nagyon értette mit akart ezzel
mondani Szilánk barátja, de örült,
hogy továbbra is lesz pénze ételre
és néha még a barátnőjének is tud
venni virágot.
Erlauer Balázs

Uzsirendőrség
Újra forog a TIK-ajtó: ruhatárba be; kabátot, táskát le; számot ki. Diákot elő, mosoly a biztonsági őrre.
O megnézi, van-e tampon a laptop-táskámban, majd a másodperc tört része alatt megsaccolja, mekkora pet-palackom űrtartalma és mi a TAJ-számom. Bejelentem, hogy csak egy kis UZI van nálam. Ő mosolyog, én mehetek.
Pár perc múlva már az első emeleten turkálok a zsebemben: halas szendvics elő, a majonéz szerencsére most csak
az asztalra csöpög.
Legközelebb C4-fagyit is hozzak?
Kiss Tímea
Ha versedet vagy novelládat szeretnéd nyomtatásban látni, küldd el nekünk a bolcsoszeged@gmail.com
címre! Ha szeretnél az újságba rendszeresen írni, akkor ugyanezen címen jelentkezhetsz!

Vajon mennyi hely van még Isten állatkertjében?
„A Való Világ ismeretlen senkikből ismert senkiket csinál."

Szandika, Alekosz, Éva, Béci,
Gigi, Laci. Ha ezeket a neveket említem, mindenki tudja, hogy miről
van szó. Hogyan tud a köztudatba
ilyen szinten beférkőzni egy televíziós műsor? Kérdés, hogy ha már
Való Világ, vajon mennyi valóságalapja van, illetve, mennyiben megrendezett műsort kapunk minden
este 7-8ig? Mennyiben valóságos a
valóságshow? Milyen pszichológiai
motor hajtja a műsor kitalálóját és a
nézőket?
Az emberek legősibb mozgatórugóját fogták meg a Való Világgal. Ez
a kíváncsiság. Az emberek az idők
kezdete óta figyelemmel követik,
mi zajlik a világban, a közvetlen
környezetben, a szomszédságban.
Mindenki kíváncsi arra, hogy mi
zajlik a szomszéd ház csukott ajtaja mögött. Hajtja őket a kíváncsiság, hogy vajon a másik embernek
is vannak olyan gyengeségei, olyan
alantas szokásai, mint neki. A másik személy életébe való folyamatos
betekintés, bepillantás tökéletesen
kielégíti a kíváncsiság vágyát. Fel is
tudjuk idézni Buci mondatát: Kukkantsunk be a villába! Falatokat adnak nekünk, egy fél órát, egy órát,
hogy még csak véletlenül se elégítsék ki teljes mértékben ezt a folyamatosan kielégítésre szoruló igényt,
így izgalmas marad számunkra az
a kevéske idő, amelyet kukkolással
tölthetünk. Ha egy külön csatorna
állna rendelkezésre, ahol a nap 24
órájában láthatnánk a villalakókat,
beláthatjuk, nem lenne érdekes, nem
lenne izgalmas.
Érdekes kísérlet, hogy ha összezárunk néhány embert, akkor kiből és
mit hoz ki a bezártság. Kié lesz bent
a hatalom, ki vezeti majd a többit, és
ki kényszerül közlegény szerepre?
Mikorra alakul ki a benti hierarchiarendszer? Ki fog először bekattanni
az érintés, a közelség, a szex hiányától? Hogyan értékelődnek túl az emberek jellemvonásai egy elszigetelt
közegben? Mit vált ki az elszige-

teltség? A társadalomból való kiszorulás úgy, hogy közben a bent lévő
emberek celebekké, a társadalom
közepévé válnak? Tényleg a valós
személyiségük tükröződik a képernyőn, vagy a kamera jelenléte oly
mértékben befolyásolja őket, hogy
ha akarnának, sem tudnának önmaguk lenni?
A hierarchia- rendszer már az első
napokban feláll, bár a játék során folyamatosan változik. Mivel külső ingerek nem érik a lakókat, ezért saját
magukra hagyatkozva felépítik magukban a sorrendet. Akiben megvan
a vezető jellemvonás, az soha nem
lesz utolsó a sorban. Akiben pedig
a békére való törekvés hajlama van
meg, az valószínű, hogy inkább
hallgatni fog a viták alkalmával,
és így le tudják taposni a törtetők.
De egy mindegyikőjükben azonos.
Akarnak. Nyerni akarnak.
Akik erre a játékra jelentkeztek,
mind elmondták mekkora „buli"
lenne bekerülni a villába. Na már
most, mit teszünk, mikor bulizni
megyünk? Előtte egy fél napot készülődünk. Tusolás, hajmosás, szőrtelenítés, sminkelés, majd, parfüm
kerül a létező összes testrészünkre.
Felvesszük a legelőnyösebb ruhánkat, és a ruhával együtt azt a
szerepet is, amelyben az nap este
jól tudjuk magunkat érezni. A legjobb arcunkat mutatjuk a buliban
a világ felé, persze minden problémánkat magunkon kívül hagyva,
és belefeledkezünk az éjszakába.
Némi hasonlóság felfedezhető a
villaléttel kapcsolatosan, nem? De
megéri? Milyen lehet úgy leélni
majd' egy fél évet, hogy senkihez
nem bújhatunk oda, hogy senkiben
nem bízhatunk, hogy senkivel nem
lehetünk maradéktalanul őszinték?
Mert akármennyire is lesznek jóban
a lakók, igazi barátságok nem köttethetnek, hiszen mindenki magáért
van odabent.
Hónapokig
eltartott
szerepbe
kényszerülnek a villalakók, amelyet önként vállalnak fel. HónapoA cikk megjelenését a BTK HŐK támogatja

kig nem kell rezsit fizetni, nem kell
a számlákkal foglalkozni, a világ
történéseit figyelmen kívül lehet
hagyni. Hát nem megéri? Mindenük
megvan. Fedél a fejük felett, étel,
ital, fűtenek rájuk, és közben még
úgymond „híresekké" is válnak. Ez
alapján ki ne akarna villalakó lenni? Mégis rengetegen vannak, akik
semmi pénzért nem tennék be a lábukat a villa falain belülre. Hogy
miért? Elvek. Színvonal. Nem vagyunk kint, az igazi való világban
sem szabadok, akkor saját döntésünkből vonuljunk rabságba? Olyan
helyre, ahol dönthetnek felettünk,
ahol azt kell tenni, amit a szerkesztők megmondanak? Ahol egy bizonyos forgatókönyv szerint zajlana
az életünk?
De kívülről tudunk ám nagyon
okosak lenni, szeretni, gyűlölni,
ítélkezni. Pedig az emberek, akik
ezt a „kalandot" bevállalták, nagyobb terhet cipelnek, mint mi, akik
nézzük. Egy elszigetelt közegben
mély önismeretre tudnak szert tenni
azok, akik tudatosan mennek végig
a játékon. Kérdés, hogy vajon Gigiben, Alekoszban, vagy bármelyikőjükben ez megvan-e.
Talán mindannyian, akik nézzük,
tudunk azonosulni egy-egy karakterrel? Valaki az okostojással, valaki
plasztik cicával, valaki a törtetővel?
Vagy csak azért nézzük, mert nincs
más? Azért, mert mindenki erről
beszél? Mert a Való Világ mindenhol ott van? Vagy, mert már cikinek
számít, ha nem tudunk arról, hogy
Béci újra összebalhézott Évával? Ha
nem lenne ilyen mértékben túlreklámozva, akkor is érdekelne minket?
Újságok címlapjain, reklámokban,
délutáni műsorokban, otthon a családban. Központi témává vált. Fejtegethetjük, ki miért nézi a Való Világot. De akár le is tagadhatjuk. Ez
mindenkinek a saját választása.
Én is erről írok, Te is erről olvasol...
Vér Bernadett

Délig alvó nemzedék!
Szabadság vagy szabadulás, ez itt a kérdés!
Szomorú, ha a szív megalkuvást
keres; szeretni szomorú felényi
s z e r e t e t é r t , vagy annyiért se, mást.
Szomorú lesz még húsz évet leélni.

És szomorú a lassú rombolást
önmagunkban beletörődve nézni,
a sejtjeinkbe szívódott t u d á s t
viselni, s t e s t e t , elmét nem cserélni.
Kálnoky László: A megalázott

Napok hosszú egymásutánisága követi az éjszakákat. Szürkülünk, egyre és egyre veszítünk a
fényünkből. Beletörődünk, hogy
a világ szétesőben van, beletörődünk, hogy senkik vagyunk,
és nem is teszünk azért, hogy legyünk valakik. Miért tölt a felnőtt
oly keveset az alvással, a mi fiatal,
felnövekvő generációnk pedig oly
sokat? Mit talál a fiatal annyira
vonzónak az alvásban? Hiszen a
felnőttek szerint ezzel lopjuk a napot, semmit nem teszünk, és mikor
a világ ébred, mi inkább a másik
oldalunkra fordulunk. Mi az, amit
a fiatalok látnak, a felnőttek még
nem? Vagy mi az, amit a felnőttek
már látnak, a fiatalok még nem?
Felnőtt korunkra mi is elfelejtjük,
miért jó fiatalnak lenni? Tényleg
kizárja a felnőttség komoly léte a
fiatalság bohém és független érzelmi világát? Tehát választhatunk?
Felnövünk, vagy fiatalként éljük le
egész életünket?
Az alvás számunkra egyfajta rejtett lázadás. Hiszen addig sem kell
itt, ezek között a körülmények között lennünk. Nekünk már fontos
a pihenés, érezzük, hogy nem rabszolgamunkára születtünk. Többet várunk az élettől. Mi már nem
akarjuk magunkat megerőszakolva
3 műszakban dolgozni, éjt nappallá téve. Nem akarunk nehézségeken végigmenni ahhoz, hogy megteremtsük az egzisztenciát. Inkább
alszunk délig. Semmittevő nemzedék lettünk, hiszen tényleg NEM
TUDUNK TENNI SEMMIT.
Ha a felnőtté válást választjuk,

lehetünk komolyak, érettek, logikusan, racionálisan gondolkodók.
Akik tisztában vannak napról napra a világ politikai és gazdasági
helyzetével, akik napját a mérlegelés, a jó üzletek megkötése, a családalapítás, a napi betevő, a kenyér
vagy a benzin ára érdekli. Akik
több diplomásak, esetleg tanfolyamok sokaságát végzik el egymás
után, hogy lépést tudjanak tartani
a világgal. Akik egyre és egyre
újabb megmérettetéseknek vannak
kitéve, akik kiszolgáltatottak a világnak, akiknek, ha a tőzsde beomlik, beomlik az életük is. Akiknek
napról napra újabb technikai vívmányokkal kell felvenniük a versenyt, akiknek fel kell dolgozni,
hogy az élet ma már az interneten
zajlik. Akik nincsenek tudatában a
biotermékek piacra törésének, akik
hisznek a munkában, a 8 órás munkaidőben, a túlórában. Akik hiszik,
hogy nem omlik be a nyugdíjrendszer, akik fenntartják mai napig az
országok nagy többségét.
AKIK ÉRZIK? TUDJÁK, HOGY
A VILÁG TÖBB ENNÉL, MÉGIS A SAJÁT ESZKÖZEIKKEL
PRÓBÁLNAK HELYTÁLLNI.
Akik nem értik, hogy megválasztanak egy kormányt, mert az azt
ígéri, jobb lesz, majd az első adandó alkalommal a kormány embere
dolgozik már helyettük, mert persze mindenhova kell a kormány
embereiből egy, hogy a hatalom
fennmaradjon. Akik megengedik a
rengeteg megaláztatást, akik több
gyermekes
családfenntartóként
külföldre kell, hogy menjenek,
itthon hagyva szeretteiket, mert a

pénz kell. Akik hiteleket vesznek
fel, majd nem tudják törleszteni. Akik autót vesznek hitelre, de
nincs a fejük felett tető. Akiknek
fontos, hogy kifelé mit mutassanak, hogy lássák, más elismeri a
munkájukat. Akik küzdenek, hogy
még nagyobb házat vehessenek.
Akik később a nagy ház fűtését segélyből fizetik. Szerintetek ez így
jó? Ezt a példát kell látnunk és követnünk?
Nekünk is ezt az életet kell élni?
Vagy van-e egyáltalán választási
lehetőségünk? Nehéz veletek, felnőttek. A jóra akartok sarkallni, de
ez nektek sem jó. Miért akartok tőlünk kikövetelni valamit, amiben ti
sem érzitek jól magatokat? Egyre
több és több terhet vesztek magatokra, amit nem is bírtok el. Sajnos a ti terheiteket is mi cipeljük,
hiszen látjuk mi vár ránk, ha a ti
példátokat követjük. Ti is dönthettetek anno, és a szüleitek példáját
követitek ti is. Mi mást akarunk! A
gyarapodás nem feltétlen pénzben
mérhető. Nem egy új ruhában, nem
a ház nagyságában, nem a bevásárlókocsi méretében. A fogyasztói
társadalom pedig erre akar ránevelni minket. Ti is csak sémákat
ismertek, amik által hisztek a fejlődésben. Szerepeket játszotok.
A nő betölti egy személyben az
anya, a szerető, a feleség, a háziasszony, a karrierista szerepet. A
férfi szintén betölti az apa, a családfenntartó, a sportoló szerepet.
De mi értelme van magunkra húzni olyan szerepeket, amelyeket a
felnőttek is csak gyakorolnak? Ők
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sem tudják biztosan, hogy jók-e
ezek a sémák, de ha már a társadalom elfogadta, és valamennyire
még azonosulni is tudnak velük,
akkor el is játszák ezeket a szerepeket. De milyen gyarapodás lenne elérhető közelségben azáltal,
ha a társadalom egy nagy NEM-et
válaszolna erre? Mekkora mértékű
evolúciós lépést hajtanánk végre
azzal, ha végre nem mások után
mennnék, hanem önmagunk lehetnénk, a saját szerepünket eljátszva?
A tapasztalat nem minden. Jelenleg fiatalként akkor ismernek el,
ha van egy munkád, ahol reggeltől estig, megállás nélkül gürizel.
Ha van egy lakásod, és te fizeted
a számláidat. Ha van egy ígéretes
kapcsolatod, persze egy hasonlóan sikeres személlyel. Ha csak
önmagad vagy, egy összeroskadó
kapcsolatban, ha még otthon élsz
a szüleiddel, és ők tartanak el, ha
nincs munkád, senki vagy. Nem
tisztelnek, nem fogadják el a véleményed, hiszen úgy látják: Még
nem indultál el az életben. Tényleg csak a materiális javak szükségesek ahhoz, hogy komolyan
vegyenek, hogy tiszteljenek? Ha
van kézzel fogható eredménye az
életednek?

Szabadság. Mindenki szabadságot
akar, mindenki szabad akar lenni.
De azt elfelejtettük, hogy csak bizonyos korlátokon belül lehetünk
szabadok. Az állam terheitől mikor mentesülhetünk? Attól, hogy
szabadok vagyunk, a számlákat ki
kell fizetni, a munkát el kell végezni. És szabadok lehetünk abban,
hogy ennek a mikéntje hogyan va-

lósul meg. Hogy melyik munkát
választjuk, hogy melyik szolgáltatóval szerződünk le. Megválaszthatjuk, melyik csatornát nézzük,
hogy melyik újságot olvassuk. EZ
A JELENKORI SZABADSÁG.
EZ NEM SZABADSÁG. A RABOK A BÖRTÖNBEN IS MEGVÁLASZTHATJÁK, HOGY AZ
UDVAR MELY PONTJÁN TÖLTIK EL A SZABAD IDEJÜKET.
MI SEM LÁTUNK MÁST, CSAK
AZ UDVART.
Szabadok akarunk lenni, de nem
látjuk, hogy előbb szabadulnunk
kell. Szabadulnunk a terhektől,
amelyeket csak azért cipelünk mert
mindenki más is így csinálja. Szabadulnunk kell mások elvárásaitól,
és önmagunk elvárásaitól egyaránt. Amíg úgy élünk, ahogyan azt
látjuk másoktól, ahogyan az elveink, az erkölcsünk megmondja,
nem szabadulhatunk.
„Az erkölcsi érzéked soha ne gátoljon a helyes cselekedetben"
(Isaak Asimov)
Nem merünk újat alkotni.
"Először figyelembe sem vesznek,
aztán nevetnek rajtad, aztán harcolnak ellened, és aztán nyersz."
(Mahatma Gandhi)
Már a legelső lépcsőnél meghátrálunk, visszafordulunk. Hol tartanánk ma, ha akkor, mikor Einstein
előállt a relativitás- elmélettel és
kinevették, visszafordult volna, és
nem állt volna ki amellett, amire
ráébredt? Minden nagy alkotót először figyelembe sem vették, majd
kinevették, megharcolt önmagáért,
és learatta a babérokat.
Mernünk kell újat létrehozni, elrugaszkodva a jelenlegi nézeteinktől, mert nincs más út. Lehetünk
postások, parizert is szeletelhetünk
a sarki boltban. Lehetünk asztalosok, egyetemet végzett szakemberek. De még mindig csak a
A cikk megjelenését az EHÖK támogatja

már meglévő alternatívákból választunk ki egyet, amely némileg
szimpatikus.
Mindannyian jók
vagyunk valamiben. Mindannyiunkban van legalább egy valami,
amitől kilógunk a tömegből. Ezt a
hullámot kellene meglovagolnunk,
és nem a partról szemlélni azt. Mert
amíg csak látjuk a képességeinket,
de nem aknázzuk ki teljes mértékben, addig önmagunkat megcsalva
csak egyik munkahelyről a másikra fogunk csak vándorolni, és nem
érünk el semmit. Hová lett az önbizalmunk? Az önértékelésünk?
2011. a legjobb időpont erre,
hiszen a 11, mint mesterszám,
a rendkívül erős változás benne
van magában az évszámban is. A
számmisztikában az l-es szám az
új utat jelképezi. Ez alapján mérlegelendő, hogy a dupla l-es szám
mit jelenthet az évszámunkban.
Tavaszodik. A téli depresszió utáni
felüdülés, ami arra késztet, hogy
vágjunk bele valamibe. Ne tétovázzunk tovább. Ez az év sorsdöntő lesz minden tekintetben. A régi
sémáinktól, szerepeinktől most el
tudunk szakadni teljes mértékben.
Ami már nem a fejlődésünket szolgálja, véget ér. Mindennek pont
kerül a végére. A szakadék szélén
álló párkapcsolatok véget émek.
Azok a kapcsolatok, amelyekben
viszont megvan a lehetőség az erősödésre egyre és egyre szorosabbá
válnak majd. Ebben az évben mindenkinek tisztává válik majd, hogy
merre tart, mit akar véghezvinni
az életében. Ez az év leginkább a
18-30-as korosztályt célozza meg,
akiknek jelenleg kilátástalan a jelene és bizonytalan a jövője. Aki
most nem lép, mikor megvan a
lehetősége, később már nem fog
tudni. Legyünk bátrak, nőjjünk
fel magunkhoz! Ne ragadjunk le a
megszokásoknál, ne legyünk a saját életünk rabjai! Itt az idő kedves
délig alvó nemzedék, ébredjünk,
szabaduljunk!
Vér Bernadett

BeLátó
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Nemzeti ünnepünk érdekességei
Ahogy minden évben, úgy idén is, ovisok rajzolt és f e s t e t t kokárdái, zászlók és koszorúk fogadtak,
ahogy hazaértem kicsi alföldi városunkba (HOVA??), hogy a hétvégét szüleim, majd az ünneplő tömeg
társaságában t ö l t s e m .
Úgy gondoltam, ha már nemzeti ünnep, akkor foglalkozzunk
egy kicsit a történeti hátterével
is hazánk történelmének egyik
jelentős napjával. Mert, hogy a
Pilvax, a Nemzeti Dal és Petőfi
jelentőségével mindenki tisztában
van feltehetően, de például azzal,
hogy mióta ünnepeljük e napot,
már nem biztos. Az 1898. évi V.
törvény szerint ugyanis először az
1848. április 11-én elfogadott ún.
áprilisi törvényekről emlékeztünk
meg, március 15-e akkor még
nem számított nemzeti ünnepnek.
Ez azonban 1927-ben megváltozott, hisz az akkori magyar népesség úgy gondolta, mégis csak
szebb dolog lenne eme jeles napot
dicsőíteni, mintsem az áprilisi törvényeket. így történt, hogy az említett évi XXXI. törvény kimondja:

nemzeti ünnepnek.
Es még egy kis apróság: a ma
kitűzött kokárdák többsége sajnos nem a helyes irányt követi.
Hogyha azt akarjuk, hogy kétol-

hogy melyik a helyes hajtási irány.
Hermann Róbert történész szerint a korszakból ismert kokárdákon mindig kívül van a piros,
belül a zöld. Egy zászlótörténész

dalt piros-fehér-zöld legyen, akkor a zöld kerül kívülre és a piros
belülre. Hiszen a kokárda mindig
belülről kifelé olvasandó. De már
1848-ban a kokárdák többsége
fordított volt. Kívül volt a piros,
mert úgy csinosabb - vallották a

állítása szerint pedig az csak bonyolítja a kérdést, hogy ha van
lelógó része a kokárdának, akkor
szabályos a kívül piros - belül
zöld; ha nincs, akkor viszont a
heraldikai szabályok szerint kívül
kellene lennie a zöldnek, belül a
pirosnak.
Ami ennek ellenére is biztos,
hogy 1927 óta tüzünk a mellünkre kokárdát és emlékezünk azokra
a fiatalokra, akik vér nélkül szereztek érvényt a 12 pontnak, hisz
Landerer János nyomdájában a
cenzúrával nem törődve nyomtatták ki azt. A Jókai Mór, Petőfi
Sándor és Vasvári Pál vezette tömeg délutánra pedig már ezrével
állt a Nemzeti Múzeum előtt. A
Táncsics Mihály kiszabadításával
végződött, harc nélküli március
15-ről immár majd 100 esztendeje
mindig megemlékezünk, s remélhetőleg az egyik olyan ünnepünk,
amelyről már a legkisebb korosztálynak is van tudása, persze nem
olyan messzemenő, mint a jelen
cikkben közöltek. Hisz nem hiába van ott mindig az a rengeteg
apró kéz festette alkotás a Petőfiszobornál.
Vaprezsán Viktória

„A magyar nemzet balsorsában, súlyos megpróbáltatásai közepette hálás kegyelettel emlékezik meg az 1848. esztendő március tizenötödikéről. Izzó hazaszeretetükben e napon tettek hitvallást a nemzet dicső fiai
az alkotmányos szabadság és jogegyenlőség fennkölt eszméi mellett
és szent lelkesedésükkel áthatva az egész nemzetet, az ezeréves hazának az új idők szellemében való fejlődéséhez irányt jelöltek. E nap
szellemében valósultak meg azok a korszakot jelentő törvényhozási alkotások, amelyek az alkotmányos jogokat a nemzet minden osztályára
kiterjesztették. Abból a célból, hogy a nemzet e nap dicső hagyományaiból merítsen hitet, erőt és reményt egy jobb kor bekövetkezéséhez:
A törvényhozás - a nemzet kezdettől fogva önként megnyilvánult közérzületét követve 1. § március hó tizenötödik napját nemzeti ünneppé nyilvánítja.
2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe és életbelépésével az
1898. évi V. törvénycikknek április hó 11 -ikét nemzeti ünneppé nyilvánító rendelkezése hatályát veszti.
E törvényt a minisztérium hajtja végre."
Az idézett szöveg áthúzott mondata 2006-ban került ki végleg
az eredeti törvény szövegéből,
hiszen egy deregulációs törvény
keretében ezt a napot, azaz április
11-t ezután már nem tekintették

kor asszonyai. Szendrey Júlia is
piros szélű kokárdát adott szerelmének, Petőfi Sándornak. így már
a forradalom idején is hordtak téves szalagdíszt, hiszen nem mindenki tudhatta és tudja ma sem,
lenését az EHÖK támogatja

DISNO-kodás Újszegeden
Végre elérkezett a tavasz, így újra aktuális a Hermán Ottó Kollégium hagyományos DISNO (Diákotthonosok Stúdiós Nonstopja) nevezetű rendezvénye. Mivel csak 2 évente rendezi meg a kollégium, így
valóban a z t mondhatjuk, nemsokára i t t van a várva v á r t 1 hét, amikor nincs más jelszó, csak a most
mindent szabad!
A rendezvény egyben egy verCsapatunk, a This No My Cream
szponzorokat magunk mellé állíseny is, így csapatokkal lehetett
,angolul talán helytelen,de matani, így abban az 1 hétben szánevezni. Azon szerencsések közé
gyarul annál jobban hangzó nevet
míthatunk nyereményekre is, de
tartozom, akiknek van egy igazán
viseli. Az egy hetes hajrá, igaz,
a garantált jó hangulatra, minjó társasága itt, a koliban, ezért
még csak április ll-én kezdődik,
denféleképpen. Hagyományosan
nem volt kérdés, hogy mi is nede máris rengeteg előfeladattal
idén is lesz 24 órás vetélkedő, ami
vezzünk.
kell megbirkóznunk. Csapatunk
a rendezvény tetőpontja szokott
már megjárta az l -es villamos volenni az elmúlt évek tapasztalatai
nalát,
útközben
pedig
tisztára
is
alapján.
A rendezvény bárki száAnyucii?!
varázsoltuk az oly nagyon szeremára látogatható, sőt még a feltett vilit. A legmerészebbek a bikiadatokban is részt vehet, ha kedve
ni felsőt is bevállalták. Megkerestámad. A mi csapatunk is szeretük az ország legmélyebb pontját
tettel várja a vállalkozó szellemű
is egy csapatfotó erejéig, illetve
bölcsészhallgatókat, akiknek a
videóztunk, kisfilmet gyártottunk,
tavaszi szünet után kedvük támad
igyekezvén, hogy mindenben mi
levezetni a nagy kipihentséget.
legyünk a legjobbak.
Harangozó Zsuzsi, főszervező
elmondta, hogy idén is sikerült
Balogh Zsófi

Téltemetés busó módra

Amit legalább egyszer az életben látni kell
Rossz idő, rengeteg hó, csúszós utak, elázott csizmák, á t f a g y o t t kezek. A következő' télig mindez
már a múlté, de lehet, hogy ennek a mohácsi busójárás az oka, amely úgy tűnik, ebben az évben is elkergette a t e l e t .

Elengedhetetlen
hagyománya
minden esztendőnek az az évtizedek óta, egyre több és több vendéget hívogató esemény, amely a
tél elkergetésére hivatott. Már másodszor volt szerencsém részt venni a magyar népművészet egyik
legjelentősebb „fesztiválján", a
mohácsi Busójáráson. Mivel már
máskor is jártam a dunántúli kisvárosban, láthatóan nagy volt a
különbség egy átlagos hétvége
és e között. Hiszen utcán járkáló,
maszkos, szőrbundába öltözött
emberekkel ritkán találkozunk,
ami egyáltalán nem hétköznapi
látvány. Ilyenkor ezernyi árusbódé van az utcán; tömérdek busóálarc várja, hogy valamelyik otthon

falán díszeleghessen, mindeközben pedig sokac népzene szól.
Ám mielőtt belekezdenék az
idei program részletes ismertetésébe, nézzünk egy kis történeti
áttekintést! A Busójárás a mohácsi sokac nemzetiség rendkívül
látványos elemekkel tarkított hagyományőrző népszokása, amely
már több évtizede a kisváros fő
idegenforgalmi bevétele is. E jeles esemény a maga nemében a
világon egyedülálló farsangi rendezvény. A híres télűzés eredete
azonban a mai napig kérdéses,
akik megpróbálkoznak feltárni a
múltját, nem egyszer heves vitába
bonyolódnak a többi szakértővel.
Az egyik legelterjedtebb monda a
A cikk megjelenését az EHÖK támogatja

következő:
„A mohácsi csatát követően a
török egyre nagyobb területen
telepedett le. Rengetegen kényszerültek búvóhelyet keresni a
Mohácsi-sziget mocsaras, nádas
vidékén. A török még nappal is
félt erre a területre bemerészkedni, így a menekültek egyre bátrabban kezdtek viselkedni. Már nappal is mutatkoztak, esténként tüzet
rakva beszélgettek. Ahogy haladt
az idő, egy tűz melletti beszélgetés alkalmával megjelent egy igen
öreg sokac ember. így szólt hozzájuk: „Ne keseredjetek el! Mindnyájatok élete meg fog változni.
Vissza fogtok térni házaitokba,
szeretteitekhez. Ti fogjátok kiűzni

BeLátó

a kontyosokat! Jelet fogok küldeni számotokra, mikor elérkezett
az idő. Készüljetek fel a harcra:
készítsetek különféle fegyvereket fából, faragjatok magatoknak
fűzfából rémisztő álarcokat, álljatok harcra készen mindenkor! A
jel egy viharos éjszakán érkezik
majd mindannyiótoknak: aranyos
ruhába öltözött vitéz képében, rémisztő álorcában. Ezzel, ahogy
jött, úgy el is tünt a vénséges vén
apóka.
Másnap nekifogtak a készülődésnek. Fegyvereket, álarcot, öltözéket készítettek és vártak. Vártak évek hosszú során keresztül.
Már rég a sziget fáinak tövében
pihentek azok, akik még látták a
tüz mellett az aggastyánt, amikor
egy rettenetes vihar alkalmával,
úgy éjfél felé ott termett az aranyos ruhás, délceg lovas. Némán
intett: utánam! Erre mindenki felkerekedett. A törökök a vihar alatt
behúzódtak a mohácsi házakba.
Már mindenki nyugodtan pihent,
amikor éktelen ropogásra, zajra
riadtak. Ahogy kitekintettek az
ablakon, ördögi pofájú szörnyeket
pillantottak meg. Fejvesztve menekültek el Mohácsról az oszmánok. A sziget felől ma is ugyanúgy
csónakokon érkeznek a rémisztő

mohácsi ördögök, mint - a monda
szerint - egykoron."
És hogy mivel várták idén a
vendégeket:
már
csütörtöktől
színes rendezvényekkel csalogatták a látogatókat, ám az igazi
program, ami miatt külföldről is
több busszal érkeztek a vendégek
(ironikusan még Törökországból
is), az a busók felvonulása volt
vasárnap. A fiatalok különböző
csoportokba verődve már hetekkel a jeles alkalom előtt táncokat
tanultak, „busó-járgányt" készítettek. Hisz számukra ez igazi
verseny: minél jobb és viccesebb
a bevonulásuk, annál nagyobb
a taps és az éljenzés. Az ezrével
hömpölygő tömeg a Duna-parton
állva nézte, ahogy a busók áteveznek a folyón, majd néhány órával
később vízre eresztik a telet jelképező fekete koporsót, amellyel
így útjára engedik az idén igen
hosszúra nyúlt telet. A város főterén, majd különböző kulturális
központokban ezután elszabadult
a pokol, hajnalig tartó táncházakba várták a farsangolókat. De
a programoknak itt még korántsem volt vége, hiszen a „Pokládé"
(karnevál) egészen keddig tartott.
A hétfői „pihenő-nap" után, Hús-

hagyókedden újra felpezsdült az
élet: a busók újból felvonultak, riogatva kicsiket-nagyokat, amit az
előbbiek meglepően jól viseltek.
Tamburazene kíséretében, a 2011 es Busójárás utolsó, hivatalos
programjaként a város főterén felállított hatalmas máglyán elégettek egy, szintén a telet jelképező
koporsót és egy szalmabábut.
Személy szerint ez az egyik kedvencem a karnevál eseményei közül. Ahogy ég a tűz, egyre több és
több ember állja körül a máglyát
minden évben; az állatszőrökbe,
maszkokba öltözött fiatalok ügyesen táncolnak és a sötétedő éjszakában valahogy az egész ünneplés
olyan „ősi", megmagyarázhatatlan légkörré alakul. Az ember elkezdi megérteni, amiről az évszázados monda is regél...

Vaprezsán Viktória

A cikk megjelenését az EHÖK támogatja

Minden nap bolondok
napja

Húsvéti humor-bonbon:

Íme, néhány

tréfaötlet,

év

napján

1. ZH közben a legnagyobb csend
közepette hirtelen felkapod a telefonod, majd beleüvöltesz: Azonnal mutass egy kijáratot!

Piroska sétál az erdőben.
Mitviszel Piroska? - hörgi egy
hang a bokrok közül.
-Ebédet a nagymamának
-És mééég?!
-málna szörpöt.
-ÉÉÉs Mééég?!
-Süteményt.
-Piroska, valami papir nincs???

2. Párod szüleinek vacsora közben
elárulod, hogy mennyire szereted
őt, és a felügyelőtisztjeid szerint
ez a kapcsolat amúgy is csak hasznodra válhat.

Két pap beszélget:
- Szerinted feloldják végre a cölibátust?
- Szerintem azt már csak a gyerekeink érik meg.

3. Meztelenül nyitsz ajtót a postásnak, majd mikor látod zavart
arcát, kijelented, hogy a fodrászod
erőltette rád ezt a színt, tudod te is,
hogy nem áll jól.

Az én anyósom olyan,
mint a húsvéti tojás!
- Hogyhogy?
- Erősen festett, és előbb-utóbb
összetöröm!

4. Munkahelyedre másfél órás késéssel érsz be, majd főnököd kérdő
pillantásaira foghíjról megjegyzed: „Szűk családi körben embert
áldoztunk, a mama emlékére."

Pistike rohan a tavaszi mezőre,
ahol most nyílnak a virágok, hogy
megmondja apjának:
- Apa, anyu felekasztotta magát a
pincében!
- Pistike rohanjunk haza! - kiáltja
ijedten az apa.
Rohannak haza a pincébe, de az
apa nem lát semmit:
- Pistike, nincs is itt az anyád.
- Háhá, április bolondja! Nem a
pincében van, hanem a padláson!

bármely

heted

(vagy jól

környezetedben

amikkel

az

megnevettet-

megszívathatod)

a

élőket:

5. Informatikus ismerősöd gépén
átrendezed az asztalt, virágot teszel a gépház tetejére, majd megjegyzed neki: „Hát nem sokkal
cukibb?"
6. Hívd magadat az áruházi hangosbemondón (ne változtasd meg
a hangod)
7. Az ügyvédeddel kézfogás közben közlöd: bár pár hete megállapították, hogy ebolás vagy, de
annak az orvosnak állítólag nem
szabad hinni.
8. Hullarészegen állítasz be egy
előadásra, majd mikor a tanár kérdőre von, közlöd, hogy leszokóban vagy, és mostanság már alig
iszol egy korsó töményét naponta.

A cikk megjelenését a TTIK HÖK támogatja I

...és néhány locsolóvers
lusta trubadúroknak:
En most verssel nem készültem,
De hogy el ne hervadozzál, beraklak a zuhany alá.
Biciklivel érkeztem, negyven métert fékeztem
Kiszakadt a nadrágom, kifigyelt
a... tojásom.
Szabad-e locsolni?
Házunk előtt nagy a fű, nem fogja
a kasza.
Locsoljon meg titeket az apátok.
Az én kedves locsolómra, 2 tojás
van festve,
Akit vele meglocsolok, elmehet
az GYES-re.
Vencel téren jártam, nagy tömeget
láttam
Nem akart oszolni, szabad-e locsolni?
Kék erdőbejártam,
Zöld ibolyát láttam,
Holnap megyek szemészetre.
Byte erdőben jártam
paritásbitet láttam
el akart ORozni
szabad-e XORozni?
Zöld a moha, zöld a fü,
meglocsollak, nőnemű!

„.. .vagyok, II. éves szociális munkás hallgató... Most próbálgatom eló'ször szárnyaimat újságírás terén. Remélem
örömötöket, lelitek majd az írásaimban."S
A vesszőidben is.
Zárójelentés, 2011.

március

„Valószínűleg egy angolt oltottak belém ó'k átlagosan naponta 5 percet beszélnek meteorológiai témákról."
Viszont képzavar ellen nem lettél beoltva.
Magyar Közöny, 2011.

március

„Gyenes Kálmán és Németh György képei elrepítik
a szemléló't egy-egy idegen táj felé, szinte ott érezhetjük magunkat a zöldellő' dombok tetején vagy egy
nagyfa alatt lelve menedéket borús időben."
Tiszta Milka-reklám ezt olvasva.
Szegedi Egyetem, 2011.

március

23.

Időpont:

j r

2011. ÁPRILIS 22. és 29.;
MÁJUS 5. és 13,
(10.00-18.00)
Helyszín:
TIK, II.emeleti Közösségi Tér
Maximális létszám: 20 fő
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ÉRDEKÜTKÖZÉS!

Nehezen véded meg álláspontodat?*
Nem tudsz érvelve vitázni és gyakran kudarcba is fullad érvelésed?j
Problémát okoz, hogy meggyőzz másokat?
r

AFsZTE-n tanuló BA/BSc és MA/MSc képzésben résztvevő,
aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára
Gyere el ingyenes képzésünkre, amely fejleszti a kritikUs _
és logikus gondolkodást! Mert a vitatechnika és retorika tanulhatók
^ ^ Egy jó vita pedig izgalmas is l e h e t ! *

•
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Elméleti és gyakorlati oktatás keretében,
^szakembertől tanulhatod meg a vitázás/érvelés és meggyőzés
minden csínját-bínját
Bővebb informaciot a www.sztekarrier.hu webcímen a főoldalon,
jlletve a tanfolyam@sztekarrier.hu e-mail címen kaphatsz.
Jelentkezési határidő: Á P R I L I S 18. (16.i
A program az Európai Unió támogatásával,az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
Projekt azonosító: TÁM0P-4.1.1 - 0 8 / 1 - 2 0 0 9 - 0 0 1 5
„Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen"

SZÍN HÁZ* MOZI* KIÁLLÍTÁS* KONCERT

Tisztelt Hallgatók!
Az SZTE BTK HÖK ebben a
félévben is meghirdeti a
Bölcsész Filmfesztivált. Ha úgy érzed Te is képes vagy rendezni, akkor
ne habozz! Kamerát fel és készítsd el saját kisfilmed! Akár
egyéni, akár csoportos munkát is szívesen fogadunk.
Némi változás az előző félévi
filmfesztiválhoz képest:
- max. 17 perces kisfilmeket várunk
- a filmeket CD-re / DVD-re kiírva adhatjátok le, a BTK HÖK irodán
- témák: játékfilm
dokumentumfilm

Forgószél (1946)
Dr Rock

BTK Pszichológus szal

Díszgráfia
Rhyme t h e a t r e
Kravaiar

A filmeket május 5-én vetítjük az Auditórium Maximumban, ahová
szeretettel várunk minden készítőt és érdeklődőt.
A vetítés ingyenes!
A filmeket 4 tagú zsűri
fogja értékelni.
Az első 3 helyezett
értékes ajándékokban részesül.

Kópamaci vetítő est

Mindent Járó maimocska.
Királykisasszony cipője^
Kacor király

The Fiction Stop Koncert

Csillagszemű Juhász
Aranyszőrű bárány
Behajtani tilos

Csáth Géza Napló

Meseautó
Az én lányom nem olyan
Halálos csók
Hyppolit a lakáj

Leadási határidő:

májliS 2. (hétfő). 16:00, BTK HÖK iroda

Csáth Géza - Napló

Szeverényi Orsolya gitár estje

CÍM: 6722 SZEGED KÖLCSEY UTCA 4.
NYITVATARTÁS: HÉTFŐ VASÁRNAP 14:00-6:00
C S E N G E S S BÁTRAN!
>

