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XIV. évfolyam1S0TD
Figyu, nem akarsz e g y egyetemtől elköszönős, ex-főszerkesztői szerkesztői levelet írni az
utolsó számba? De akarok, sőt e g y cikket is írok, „28 szigorlattal később" c í m m e l !
ígéretem ellenére a cikk nem született meg; végül is minek írnék le több évnyi tapasztalatot

C 4 - Egy becsületes
t f k i

'

m u n k á s halála

mások okulására a saját életemből? Ú g y i s mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, m é g
ha néha közbe is szól az ETR, v a g y a TO. Ez idő tájt mindenki agyának jelentős részét kitölti
már a fenti két j e l e n s é g g e l kapcsolatos időintervallum, ami az elején nagyon hosszúnak, a
v é g é n kétségbeejtően rövidnek tűnik. Ezt az időintervallumot csak úgy.sikerül borongós
gondolatok nélkül átvészelni, ha az ember mindenben hajlandó megtalálni a jót. Például,
h o g y akkor kel, amikor akar, úgy osztja be az idejét, a h o g y k e d v e tartja (2-3 év próbálkozás

C 5 - Lángok a műtőben

után kikristályosodik a m e g f e l e l ő

módszer, addig m e g t a n u l ó p é n z ) , majd rájön, hogy az .

időt nem beosztani kell, hanem kihasználni-. Rájön, h o g y áldozatokat kell hoznia, de arrq'

C 6 - Félelmek

is, hogy csak a racionalitás korlátai között, (itt tenném hozzá: nem mindegy, h o g y melyik'''
áldozatot melyik oltáron mutatják be:-) A magam részéről én is rájöttem, h o g y j ó áldozatokat
hoztunk, amikor éjszakákon át, bulit és demót félretéve együtt munkálkodtunk azon, h o g y

T I - Költő & Orvos

a következő szám jobb legyen, mint az előző. Evekkel ezelőtt, amikor kézbe kaptam az e l s ő

T 2 - L'art Pour L'art Társulat

a októberben megjelent szeptemberi szám m é g karácsonykor is a nagyokiban hányódott.

Pulzust, e g y félévente két számos, négy, m a x i m u m nyolc oldalas háromkari lap volt, amiből

T 3 - Rossz helyen volnánk?

Sokan nem is tudtak arról, h o g y egyáltalán van újságunk. Annak ellenére, hogy m é g a mai
napig hallok negatív kritikának szánt szánalmas kötözködést a tipikus o k o s k o d ó emberektől,
akiknek ugyan soha nincs j o b b vagy m á s ötletük, de mindent fikáznak (mi ez a sokoldalas
sci-fi borulat; mér' nincs politika, mikor mindenütt van; mér' nem olyan az újság, mint az

T 4 - Praktikus

X Y kari cucc; stb.), azt kell mondjam, büszke vagyok a csapatra, h o g y a havonta ismétlődő
emberi és technikai nehézségek ellenére m é g i s összehozzák a havi 2 4 - 3 2 odalt. Beleteszik

tanácsok nőknek
T 5 - Versek

az energiát, bele a szeretetet, é s az odaadást, amit mindenki észrevehet, ha felülemelkedik
a félreütéseken, nyomdahibákon és pixeles képeken. Hiszen, ahogy Töröcsik ex-elnök Úr
annak idején találóan megjegyezte: nincs Pulzus, ha nem dobog a s z í v . . .
Hát (tal nem kezdünk mondatot é d e s f i a m ) így év végén minden olvasónknak azt kívánom,
hogy dobogjon az a szív, jöjjön bármi! Mindegy, ki mit és hogyan csinál, csak teljes

T 7 - Kolesz 1/3
T l l - Reklám, Közérdekű
L 5 - S Z E F H E napok
SÍ - N e m mindennapi
boszorkányok
5 2 - Interjú
5 3 - Balázs a kocsmában
í 4 - Villámhírek

odaadással é s kitartással tegye, é s minden rendben lesz. N e feledjétek, nyugodt tengerek
-krisz-

[^[íiBCBeEl^tnniil^CE^
15 évesen haltam meg először.
Szerintem a házam állapotának rohamos romlása vezetett végül halálomhoz. Az a temérdek
szemét, kosz, hulladék mind-mind lerakódott
a szobámban az évek alatt, és én nem igazán
foglalkoztam vele, hogy kitakarítsam. Hiszen
az utcában örökké házibuli zajlott, így gyakorlatilag egész életemet a többiek társaságában,
az ajtóm előtt töltöttem. Aztán néha a hátam
mögé dobtam egy sörösdobozt, egy lerágott
pizzahéjat, befújtam a füstöt az ablakon, vagy
csak behánytam és ott hagytam, majd mentem
is vissza bulizni. És lassan a szenny elkezdte
beenni az egész házat. A padlót tejesen belepte
a penész és a rohadás, hisz a papírhulladékkal
ellentétben az ételhulladék mikroorganizmusokat is tartalmaz. Doh és rothadásbüz lepte
be a környéket, én meg ahelyett, hogy tettem
kb. 4 000 000 liter szénsavas, műanyag üdítő
volna valamit, csak megfeledkeztem róla, úgykb. 40 000 szál ilyen-olyan színű cigaretta
mond megszoktam,
kb. 2 000 000 liter sör
.«,„
....
„,
,
,,
„„„ „„„
,
" I6g a z a b ó l v e g u l n e m a s z e r v e z e t e m
mentem tovább
kb. 70 000 000 tonna éte
és
mondta fel a szolgálatot."
kb. 7 000 000 gerezd csokoládé
bulizni a többiekkel.
kb. 700 000 darab keksz, süti, túrórudi és
egyéb édeség
A két falszomszédom és a szembeszomszéd
kb. 1 000 000 liter szénmonoxidos szmoglég
volt a kedvencem. Az utca másik oldalát Alsó
kb. 100 000 adag ultraforró tápanyag
útnak hívták, és az ottani házak tök másak
kb. 500 000 adag ultrahideg tápanyag
voltak, mint a mieink. Szerencsére a benkb. további 300 000 000 egység tömény, sanük lakók nem, ezért ők is örökké buliztak.
vas, irritáló bármi
Így hát rendre összekoccantunk össznépi
találkozókon, morzsolgattuk és őrölgettük
kb. 500 liter számba robbanó szexuális ejaegymás idegeit és érzéki zónáit, közös zakulátum
bálásokat,
vedeléseket,
dohányzásokat,
szmogszívásokat és savnyeléseket tartottunk, csak hogy erősítsük a falkaszellemet.
Valójában a szembeszomszédomat szerettem
a legjobban. Nap mint nap összejártunk, átugrottunk egymás portájához, beszégettünk,
volt, hogy éjszakákon át együtt voltunk, és
összefonódva hajtottuk álomra a fejünket.
Együtt csikorgattuk az ágyat a hajnali holdfényben, aztán reggel megint egy kis kávé, cigaretta, és mehet is tovább az örök duhajkodás.

Nem csoda, hisz életemben annyi káros
szenvedélynek hódoltam, hogy ha összeszámolnám... de hisz mindjárt össze is számor
lom. Halálom körülményeiek megértéséhez
szükséges megismerni valóbani helyzetemet.
Az Felső Úton laktam csodás, kacsalábon
l'orgó házamban, három girbe-gurba tornya
büszkén fúrta át a felent elterülő nyálkás
fellegeket. Mivel az utcában folyamatos,
örökké tartó partizás, bulizás, tivornyázás
és orgiázás zajlott, elkerülhetetlen volt a sok
méreg magamhof vétele. Lássuk az óvatos
becsléseket, körülbelül mennyi minden folyt
át a szervezetem alagűtjain születésem óta.

y u g oo:
ilami burjánzó daganat:
=
'a bérgyilkosnő. Ninja-'
^
lelhetelen acélheggyel
l C*
y rám leljen. A halált
3
bírtam mozdulQ
:gkérde£tem. ki küldte, e s ő * c 5
hidjg mjbgálommal vegyes derűs mosollyaVi>^
kezdte mesélni eljövendő végzelgjjiiflrténetét. .
•
Elmondta, hogy az utcák^pölj
bérelte fel, és a küldetése a következő: Öljön ,
meg, daraboljon fel és tüntessen el örökre [
a csatornában.
Megértően
hümmögteri
és bólogattam, de azért megérdeklődten
és miért is van erre szükség? Erre visszá
kérdezett: Voltál már fönn a saját házad
tornyaiban? Nemlegesen ráztam a fejem,
hisz egész életemet a saját szobámban

e t u r n i n o

t

éltem le. Nomeg persze az utcai bulikdn.

Elárulta - hiszen aki nemsokára meghal, an- f
Hát csoda, hogy végül meg kellett halnom?
nak úgyis mindegy - hogy a házak tornyait a
De mondom, nem a szervezetem mondta
felhők fölött összefüggő titok-járatrenszer tölti
föl a szolgálatot. Mivel tizenöt éven át csak
ki, mely járatokban a város többi lakója közlehajigáltam a szemetet a házamba, lassan
kedik, és úgy gondoskodnak utcánk békéjéről,
elkezdett nőni a kupac, és lassan terjeszjólétéről és egészségéről, hogy mi, buli
kedett a plafon és a tornyok belseje felé.
nem is tudunk róla. Azért kell hát meghl
Rengetegszer előfordult, hogy a házam ajtaja
nom, mert lutaságom és rendetlenségem mii
előtt állva néztem az utcaseprőket, ahogy a
a szobámban terjeszkedő élő, fertőző rákfene ]
napi első takarításával elkotorják és elspriclassan kezdi elérni a felső járatokat, és így nem
celik az aszfalton és a házak falán (néha az én
csak az utca, de az egész
arcomon :) felgyülemlett koszt, és azon "Azt mondják, nem tudod mid van, város veszélybe kerülhet
ihn7tam hbárcsak
ármat
/tihiff el
t>! nem
i1//iii 1veszíted.
-ítíl/í "
....
1
ábrándoztam,
amíg
Kin idke életemben én persze próbáltam
Védekezni ezen hatások ellen, de mindig
magam, á, nem lesz gond.
1 meggyőztem
Meg aztán, ha az utcában amúgy is örökké
házibuli van. óhatatlanul kapok néha én
-is arcba ezt-azt. Igazából végül nem a sze r v e z e t e m mondta fel a szolgálatot. Erős
•^vagyok, mint a gyémánt, a testem akár a
sziklatömb, és bár mesterséges sminket
k, így szebb vagypk, mint a többjek.

a szobámba is bemennénék kitakarítani néha. Persze sosem mentek
be, hisz a hatalmas utcaseprő kefeautó nem
fért be egyetlen ajtómon vagy ablakomon
sem, maximum a házak előteraszáról olt
képes lekaparni a makacs szennyeződéseket.
A penész, rohadás, botnlö szerves alkotóelemek és baktérium valamint gombatenyészetek meg csak- terjedtek fölfelé a

A Tr>W

1

40Á
Ekkor kezdtem tisztelni
a polgármestert. Micsoda ember, aki inkább
feláldozza egyik lakójának életét, csak hogy
az összes többit megmentse. Persze féltem a
haláltól, de a nem is túl olcsó bérgyilkos megnyugtatott, új lakó fog házamba költözni. Az
utca úgyis folytatja a bulizást amíg létezik, de
minden álló házat meg kell tölteni élettel, ha
azt akaijuk, hogy a tivornya örökké tartson.
A vég amúgy nem volt fájdalmas, a maszkos

r\

l^W^Mj M
r j w ' j
ítzebb-űsAwkkerf kényelmesebb lettem
magamnak, mintha a "megvilágosodás' üj
szintjét értem volna el. A házam pedig, nos a
lázam makulátlanul tiszta volt. Azt mondják,
netfi tudod mid van, amíg el nem veszíted. N o
ez egy pont fordított, nem tudod, mit veszítetmíg újra meg nem találod helyzet volt.
Örömtől könnyező lélekkel dőltem ajtómhoz,
és elhatároztam, soha többé nem engedek
koszt vagy hulladékot a szobámba. Lelkem
és létem kiterjedése pedig akkor lett, hogy
gyakorlatilag elállttam a bejáratot bármily
káros hatás elől. Persze a házibulik örökre
folyni fognak tovább, de rájöttem, életmódváltással megóvhatom otthonomat, és
ezáltal a várost a virulens végpusztulástól.

a m
ninjalány még valami bódító szert is beadott,
mielőtt apró mócsingokra darálta volna testiem. Alapos ember volt a szentem, aprólékos
^gonddal darabolt fel és távolított el az egzisz' nciámból, majd, hogy-hogynem az egész
(izamat is kitakarította utánam. Letépte a
ak rothadó deszkáit, felsúrolta a padlót, és
óvatosan még a plafont is letisztította, nehogy
szakítsa a fertőt a város alagúrendszerébe.
ztán felébredtem. Utolsó emlékem halálomól a kék fény volt, mely újra sziklaszilárd
erőt kölcsönzött nemrég szétmorzsolt tagjaimba. Talán csak álom volt az egész? Ismét rányitottam a létemet az utcára. A Felső
Úton épp béke uralkodott, ahogy az Alsó Út
is pihegve várakozott a következő házibuli,
n?>
diszkó vagy koncert, esetleg ebéd vagy szál
.^eljöveteléig. Köszöntem egy-kettőt a szemleszomszédnak, és derűs, örömtől sugárzó
arccal vettem észre, bár meghaltam, azonnal
is születtem. Sokkal nagyobb, sokkal

Aznaptól fogva az utcaseprőket megkértem,
kicsit mossanak be az ajtómon csak a biztonság kedvéért, és kicsit visszavettem minden
fentebb felsorolt alkotóelem fogyasztásának
jövőbeni tervét. Amit tudtam, megtettem, de
tudom milyen gyarló, mesterséges sminket
viselő ember vagyok. Ismét hibázni fogok, és
ismétnemfogokrendetraknimagammögött,ha
kezd gyűlni a penész a házamban. Sebaj, talán
a polgármeter újra meggyilkoltat, hogy ha én
nem is, de a város legalább megmeneküljön.
Hát így éltem, és így haltam meg, örök bulizás,
tivornyázás, zabálás, vedelés, lakoma és
dínom-dánom közepedte, semmibe enyészve
és nagyobb, tökéletesebb lényként újjá
születve a köz javára a polgármester akarata
által. Csak a dolgomat végzem, nem kérdezek,
olyan vagyok, mint egy becsületes munkás.
Még a halálom is eladó, ha nemes célt szolgál.
Becsüld meg hát te is barátom, ha városodnak van ilyen lakója, hisz sokat segíthettek,
de
árthattok
is
egymásnak.

A megújult kompozit tömés
Lee város. Felső Út 2/6

4
Lányok
Az elmúlt évben igen komoly gondot
okozott
egy dán férfinak egy ártatlannak tűnő műtét.
Az illető azért fordult
orvoshoz,
mert a
hátsóján egy jókora szemölcs
éktelenkedett,
azt akarta
eltávolíttatni.
A sebészek megnyugtatták, hogy néhány
perc alatt végeznek az operációval, fájdalmat
sem fog érezni, mert érzéstelenítik a területet,
ahol vágást ejtenek. Mielőtt elkezdődött volna
a beavatkozás, az orvosok fertőtlenítették a
testrészt, és annak környékét egy e célra használt
alkoholtartalmú folyadékkal. Nem sokkal
később azonban, hogy az elektromos szikével
megközelítették a szemölcsöt, egy pillanat
törtrésze alatt lángra lobbant a szerencsétlen

beteg fertőtlenítőszerrel bekent hátsója és a
nemi szerve is, ugyanis arra a területre is jutott
a bőségesen adagolt folyadékból. Az utólagos
vizsgálat megállapította, hogy a műtőben *
keletkezett tüz és a beteg égési sérüléseinek
ki váltója nem más, mint a tőle származó könnyed
szellentés. Az éghető gázt az elektromos szike y S Í !
parányi szikrája lobbantotta be, amely elég volt
ahhoz, hogy meggyújtsa a sebalkoholt. "Egyszer
csak azt vettem észre, hogy lángol a péniszem"
-emlékezett a kárvallott, aki kártérítésért perelte
be a kórházat, mert sérülése miatt hosszú ideji
nem tud dolgozni, és házastársi kötelességeit is
kénytelen hanyagolni.

(A cikk a Zsaru Rendőrségi Magazin
2007/51-52. számában jelent meg.)
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Nem tudom, más hogyan van vele, de
az én irracionális félelmeim időszakosan lépnek fel, tartanak néhány évig, majd eltűnnek
- hogy aztán később újra elő
jöjjenek.

Húsz éves koromtól egészen a közelmúltig
én például féltem a sötétben, időről időre
rettegek a hazajáró lelkektől, és néha egy
egész évig késztet szinte teljes óvatosságra
a hirtelen haláltól való rettegésem. Ez már
egészen kisgyerekkorom óta van így. Négy-öt
évesen én semmitől sem féltem úgy, mint a
vasorrú bábától, a krampuszoktól, és a
Huzattól.
Ez
utóbbi
talán
egy
kis
magyarázatra szorul. Az 1986-os nyár egy
estéjén dühöngő vihar tört ki, ami egy
kisgyereknek már önmagában is félelmetes
élmény, ráadásul egy hatalmas csattanás
nem csak engem, de a szüleimet is nagyon
megijesztette. Édesanyám az arcához emelte
a kezét, és úgy suttogta teljes félelemmel: „Úr
Isten, a Huzat becsapta az ablakot!" Ezután
kialakult egy kisebb sztorizgatás, és édesapám
olyan esetekről kezdett el beszélni, amikor a
Huzat ablakokat tört be, ajtókat szakított ki a
helyéről, míg édesanyám nem győzött rajtuk
szörnyülködni. Bennem azonnal kialakult
egy kép egy mesebeli lényről, aki az éjszaka leple alatt
főleg, amikor a szél is fúj gonosz módon becsapkodja a nyitott ajtókat
és ablakokat. Ez volt a legfélelmetesebb
teremtmény az életemben
mert mint minden kisgyerek, én is fantomokkal népesítettem be az általam még nem ismert világot.
Irtózatom még csak tovább fokozódott,
yíiikor néhány nappal később egy reggeli édesanyára rám szólt, hogy csukjam be
magam után az ajtót, mert különben becsapja
n Huzat. Úr Isten
gondoltam magamban hat a Huzat nem csak éjszaka garázdálkodik,
de jnái fényes nappal is? A legszörnyűbb
v d t az egészben, hogy el nem tudtam képzelne/hogy hogyan néz ki ez a lény, így fel
készülnöm a legfélelmetesebb, a
gvisszataszítóbb teremtményre
hiszen
.egészen biztosan ilyen. Arra a napra, és arra
a megkönnyebbülésre is tisztán emlékszem,
araikor néhány hónappal később édesapám
elmagyarázta, hogy mi is az a huzat valójában.
J ó érzés volt megtudni, hogy egy olyan lénnyel
esebb van a világon, amitől félnem kell janakkor furcsán szomorúságot is éreztem,
olyan dolog tűnt el az életemből, akivel
itt nagyon sokat törődtem, mindig gon-

doltam rá, és folyton az járt a fejemben, hogy
hogyan nézhet ki, meg hogy vajon látta-e már
valaki egyáltalán? Szóval a racionalitásnak
ez a csatagyőzelme nem csak megnyugtatott,
de egy kicsit unalmasabbá is tette a világot.
Aztán megtudtam, hogy a vasorrú bába csak
a mesében létezik, és hogy a krampuszok sem
valami valóságosak. Ekkor már kifejezetten
csalódott voltam. Hát hová tünt mindaz, ami
nekem nemrég még kitöltötte az életemet?

1

5

öh>sz ífyelvü ^ z í n é s tintával nyomiatott
újságjaiból^már rég tudtam „Lening bácsi" '
létf&éséről, róla már\az óvodában is hallottam, ugyanakkor tizodannyira sem ragadta
f i
m e g u képzeletemet, miut a.bajuszos Hikler.
/
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A szomszéd fiú még elmondta, hogy
bármikor kitörhet a harmadik világháború,
és hogy szerinte azt is a németek fogják meg
nyerni. Én már addig láttam jó sok háborús
filmet, amik alapján a háború lény
láttam, hogy mindenki mind
És attól kezdve rettegtem attó
a harmadik világháború, és hogy jönnek
majd a németek és agyonlőnek mindenkit
engem, a szüleimet, a két idióta bátyámat, de még a Cirmi macskámat is! Mert a képes
történelemkönyvben pont van egy olyan kép, r^J
ahol egy kisgyerek, egy kislány, a kabátja alatt ' > +
rejtegette a macskáját - és én ezt a fotót T T
láttam a legszörnyübbnek mind közül. Aztán - 1-~
a szomszéd srác az atombombáról kezdett el f f V mesélni, ami tényleg mindent elpusztít, ést
amit Hirosimára dobtak le, ami egyébként
nagyon-nagyon messze van. A kapott választól
előre rettegve, megkérdeztem tőle, hogy kik
dobták le az atombombát, mire mondta, hogy
természetesen anémetek. Kész, ettől én teljesen
kikészültem, és napokig úgy jártam-keltem W*
a világban, mint egy halálra ítélt. Hát még d
>
akkor mennyire megijedtem, amikor egy > •
évforduló alkalmával levetítették a tévében a
Challenger tragédiájáról készült felvételt,
aminek láttára édesanyám egyszerűen sírva
fakadt, és mutattak rengeteg kisgyereket is,
akik szintén sírtak. És bár fogalmam sem
volt, hogy mi az a Challenger, de biztos
voltam benne, hogy a németeknek van
valami köze hozzá, azoknak a rohadék
németeknek! Aztán egy tavaszi délelőttön,
amikor két szovjet vadászgép kergette
egymást az égbolton - a közelünkben vol
egy szovjet katonai bázis - hosszú kondenzé 1
síkot húzva, majd bekövetkezett egy hatalmas
robbanás - az ilyenkor szokásos hangrobbanás - úgy éreztem itt a világvége. Kis
társaimnak azonnal megparancsoltain, hogy
oszoljanak kétfelé, fiúk jobbra, lányok balra,
mert kitört a harmadik világháború. Aztán
persze rájöttem, hogy nem tört ki, de ez a / én
lelkiállapotomon már semmit sem változt:
tott, és egy nyári estén, nem sokkal el;
előtt döntő elhatározásra szántam el ma^
Én bizony nem fogom megvárni, hogy
jön a harmadik világháború. Azt máWiem
Én inkább... én inkább... megölöm jnagam!

Ez az állapot azonban nem tartott sokáig.
Körülbelül addig, míg megtanultam olvasni, én rettenetesen féltem a háborútól.
Kezembe akadt ugyanis a képes történelem
„Lángoló világ" című kötete, és bár olvasni még nem tudtam, azért a képek eléggé
szörnyűek voltak - ráadásul a bátyáim is
tettek rá egy lapáttal, akik előszeretettel
ijesztgették a kis pisis öccsüket. Onnantól
kezdve mindent tudni akartam a háborúról, és
a szomszéd sráctól - aki tőlem sokkal idősebb
volt, és ezért nagyon okosnak gondoltam - meg
kellett tudnom, hogy nemcsak egy, hanem két
világháború is volt! Amikor megkérdeztem
tőle, hogy ki nyerte az elsőt, kis gondolkodás
után azt válaszolta, hogy a németek. Hm.
Sohasem gondoltam volna, hogy a németek ilyen erősek! Aztán megkérdeztem tőle
azt is, hogy ki győzött a másodikban, mire
megint csak azt a választ kaptam, hogy hát
a németek. Ez már szinte hihetetlen volt,
ugyanakkor nagyon bosszantó is. Mégis
mit képzelnek magukról a németek? Két
világháborút is megnyernek! Felháborító.
Szóval nekem már hatéves koromban a
tököm kivolt a németekkel, és természetesen
mindent tudni akartam róluk. A szomszéd fiú a
faggatózásomra
elmondta,
hogy
egy
nagyon-nagyon
gonosz
ember volt
a
vezetőjük, de mivel a nevét nem értettem jól, ezért úgy jegyeztem meg, hogy
„Hikler bácsi". Megtudtam még, hogy
ez az ember már meghalt, már egészen
régen, amikor én még meg sem születtem. Ezt a megkönnyebbülést! Hála a
magasságosnak!
— gondoltam.
Érdekes
egyébként, hogy a nagyobbik bátyám - főleg
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így történt, hogy hat éveíljkoromban én körülbelül másfél hónapig' , készültem
az öngyilkosságra. Tervem., az ^ o l t ^ h i i g y a
* kenyérszeletelő kést egyszerüefi beleszúrom a
hasamba. Néhányszor még oda is illesztettem
a hasamhoz -»persze nem azért, hogy m e g tegyem, hanem csak hogy megtudjam, hogy
hogyan fogom majd csinálni, amikor majd
megteszem. Elhatározásom az volt, hogy még
az iskola megkezdése előtt meg kell ölnöm
magam. Aztán valahogy a fülembe jutott,
hogy a szüleim a születésnapomra engem
egy táviráqyítós kisautóval akarnak meglepni
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lire én úgy .vágyj,;
tem, hogy az öngyilkosságot eL
mert előbb én még jápzani akarok az^
távirányítós kisautóvaLAztán aliogy i
Uiónapok, valahogy_le^ettem önmagam eln
Sftákának szándékául, és
némdtklőK,
sem rettegtem annyira, sókkal inkábbCsoláltam őket. Már szinte lenyűgözvé nézegettem a képes történelemkönyvet, és egy téli
:stén, a cserépkályha pattogó tűze mellett
ülönös dolgot fabrikáltam a bátyáim színes
apjaiból. Ekkor már egy-két sort fáradteTtödtam olvasni, mert a betűket
már, és szépen kivágtam zöld
árból N h a N
betűt:
H-I-K-L-E-R.
sikerültek.
„ ..>',.ztán jó ötletnek találtam, ha kivágok egy
anolyan zöld horogkeresztet is, majd a
szvasztikát, meg a betűket ráragasztottam egy
rtonlapra. Olyan képeslapszerű lett. Meg
kérdeztem a szüleimtől, hogy küldhetek-e
Érden élő rokonainknak képeslapot, ha
m
seszítek egyet. Mondták, hogy igen. Jaj de
jó lesz! Hogy fog majd neki örülni Marica,
Sínikor meglátja az én képeslapomat! Egy
^darabig nézegettem, majd mivel nekem ez
K nagyon nem tetszett, lekapirgáltam, és
agasztottam a helyére egy T betűt. HITLER
így már sokkal jobb. A szüleim valami
mással törődtek, nem nagyon foglalkoztak
..velem. Elvan a gyerek, legalább addig is
csend van. Arra is tisztán emlékszem, hogy
étfö volt, azaz adásszünet, és síri csend. Csak
tűz pattogása hallatszott. Aztán odahívtam
jftf ' édesapámat, hogy nézze meg, mit alkottam.
\A meglepetéstől szegénynek még a szája is
nyitva maradt. Teljes döbbenettel kérdezte
meg tőlem, hogy „Zsoltika, ezt kitől láttad?"
K é n meg válaszoltam, hogy hát a könyvből,
iw, -v Ekkor leült mellém, és nagyon komolyan
'?
; ..elmagyarázta, hogy ilyen dolgot nem szabad
zolni, mert megbüntetnek érte, meg hogy ez
bácsi egy nagyon gonosz ember volt, majd
az én kis müvemet, kinyitotta a cserépajtaját, és beledobta a tűzbe. Néhány
anat alatt elhamvadt a horogkereszt,
[Őtti Hitler csupa nagybetűs nevével.
Aztán egy hajnalon arra ébredtem, hogy
leim aggódva, édesanyám pedig sírva
I
y«1i a tévét, ahol bemondták, hogy kitört
,A
Korú. (Egyébként az Öbölháborúról volt
Engem eZ a dolog egy cseppet sem
ratlanul, hiszen én erre tökéletesen fel
árri' már, lelkileg készülve. Aznap az
'iskolában is, mindenki erről beszélt, hogy
irú Lan, (egymást ijesztgették a gyerekek,
•Bjéé órádon is etökerült, mire én jelentkez40-teinjffqfljjl az egészfösztály és a tanár néni előtt
p , kifejtettem az3fc véleményemet, hogy nem- 4 '
jy,, «oká jönnek mgjd a németek,' és mindenkit
\ i fognak gyilkolni, mindenkit, és senkinek
x í T s e t p lcs£ kegyelem. És nagyon csodálkoztam, amikor" a (anító néni elmagyarázta, hogy
németekről szó sincs, mert az amerikaiak
háborúznak Irakkal, azért mert az lerohanta
Kuvaitot. Először még erősködtem, hogy de
hát a németek eddig mipd a két világháborút
megnyerték,, és atombombájuk is van, amiv-
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mindenkit, _rfe tényleg mindenkit meg
fognak ölni, de a tanító néni ezen már egész
egyszerűen nevetett, és elmagyarázta, hogy a
németek mind a két világháborút elvesztettek, és még csak atombombájuk sincs. És az
én jól felépített kis világom már megint egy
szempillantás alatt összeomlott. Onnantól
kezdve nagyon gyakran játszottunk a társaimmai háborúsdit, SKAD rakétákat lövöldöztünk egymásra, meg ilyesmi, csak az volt a
baj, hogy rajtam kívül senki nem akart Iraki
harcos lenni, mindegyik gyerek amerikai
volt. Igen, talán a harmadik világháborútól,
és a németektől való irracionális félelmem
tartott a legtovább, és ez volt az, ami
alapjaiban hatott kis zsenge jellememre.

Aztán egy nap a nagyobbik bátyám bemutatta a barátnőjét, akit én nagyon
szerettem, mert mindig hozott matricát a Lutra
albumomba, és aki egyszer nálunk hagyott
egy könyvet, aminek a címére már nem
emlékszem, de tele volt gömbvillámokról, meg
ehhez hasonló dolgokról szóló históriákkal,
képekkel. Köztudott, hogy a rendszerváltozást követő UFO őrületet egy rendkívül
jól alapozott gömbvillám mánia előzte meg.
Abban az időben mindenki a gömbvillámokról
beszélt, nem volt olyan ember, aki ne látott
volna már olyat, és a szomszéd öregasszonynak voltak a legijesztőbb élményei a témában,
amiket mindig gondosan
jajveszékelve
adott elő. Ebben a könyvben a legijesztőbb
dolognak
én az öngyulladásról
szóló
történeteket találtam. Volt benne egy fotó
egy öreg néni holttestéről, aki éppen a
fürdőszobában üldögélt egy széken, amikor
egyik pillanatról a másikra egyszerűen
elégett, és csak a lábai maradtak meg. Attól
kezdve én a fürdőszobába mindig rettegve
léptem be. Pláne, amikor láttam egy részletet
Spielberg filmjéből, ami arról szólt, hogy a
csatornalefolyó
fedele
kicsavarozódik,
és kijön belőle három gömbvillám - . l é s
nekünk
ugyanolyan
csatomplefolyónk
volt a fürdőszobánkban! Onnantól kezdve
nekem a fürdés teljes halálféleleftiben Ltelf
, pisilni csak nagyon indokolt esetben mentem ki, és éjszaka soha. A nap minden
órájában, és azoknak minden percében attól rettegtem, hogy én is meggyulladok, és
egyszerűen elégek. Ezt követően volt egy
több éves időszakom, amikor semmitől sem
rettegtem annyira, minthogy engem elrabolnak a földönkívüfiek, és egy Színes magazin
tanácsa alapján még „UFO detektort" is
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készítettem, ami a sierkesztőség szerint nem
csak a földön kívülieket, de még a szellemeket is jelzi. Mondanom sem kell. hogy az UFO
rettegésemet a szellemektől való félelmem
váltotta fel. amin sokat lendített például az
Ómen című film, és más hasonló alkotások.

^ Aztán középiskolában következett egy olyan
időszak, amikor az égadta világon semmitől
sem féltem, és ami egészen az egyetem első
két évében is tartott, amikor egyszer gyertyával a kezemben órákig bolyongtam egy
igazi kísértetkastélyban, az éjszaka kellős
közepén - és a szívemben csak egy egésze enyhe félsz volt. Majd az egyik napról a másikra
bekövetkező váltás után éjszakákat virrasztottam át négy és öt napokon át, mert attól
rettegtem, hogy arra ébredek, hogy egy
szellem fog ülni az ágyam mellett a fotelben.
(NemegyilyenMaupassantnovellavan.)Ehhez
már társult egy szokatlanul izgatott és ingerült
lelkiállapot, ami átcsapott az ellenkezőjébe,
és attól kezdve meg naphosszat a falat
bámultam. Az életemet végigkísérő irracionális félelmek sorát aztán a pszichiátrián igen
érdeklődve hallgatták végig, de megnyugtattak, hogy van segítség, van megoldás, és fel
is írták a létező legdurvább antipszichotikumot, amit azzal a kedves mosollyal nyújtották át nekem, hogy „ez nem erős gyógyszer,
inkább csak vitamin". Aztán ettől a vitamintól
tizennégy órákat aludtam teljes öntudatlanságban, alapvető reflexeim mondták fel a
szolgálatot, amit a barátnőm néhány hónapos
türelmi idő után már nem volt hajlandó tovább
tolerálni. Majd amikor arra panaszkodtam a
pszichiáteremnél,
hogy
oké,
ntár
nincsenek félelmeim, de valahogy olyan
üresnek érzem az életemet, főleg így barátnő
nélkül - erre a válasza az volt, hogy a
duplájára
emelete
az
antipszichotikum
adagját. Azóta jól vagyok. És semmitől sem
félek. Semmitől s?ro félek annyira, mint
egy újabb felírt letaglózó gyógyszertől. De
ezt ne mondjátok el senkinek! Nagyon kérWf lek benneteket, nemondjátok el sdnkinek...^
Ludman Zsolt

A em sokkal azelőtt, hogy az
elkerülhetetlen
napsütés elűzte volna az utolsó felhőket is,
átadva ezzel a helyét annak a melegnek, mely
már nem elégszik meg azzal, hogy megül és
csendesen elfekszik az emberek hátán, és el
sem mozdul onnan napnyugtáig, annak, amely egyenest a bőr alá hatol, megfest ott minden
megfesthetöt, barna embereket és a bőrpírtól
jajgató asszonyokat
hagyva maga után talán néhány órával a kánikula hivatalos beharangozása előtt arra ébredt, hogy keresik.

Ki lenne más, aki jobban ellen kellene,Jiogyálljon a transzcendencia kísértésének, ki
lenne az, akinek kezében biztosabban kellene, hogy feszüljön minden, ami kézzel
fogható? Az orvos nem lehet dolgok között.
El kell tudnia vonatkoztatni mindentől, ami
nem az, ami.
A gyógyítás pillanatában az orvosnak nincs
családja, nincsen múltja és legkevésbé jövője.
A gyógyítás pillanatában a gyógyítónak nincs
ideje. Nincs anyagi nehézsége, nincsenek
hónapokra elmaradt fizetései, nincsenek
barátai, és nincs neki semmije, amihez a szelleme, mint valami magában nem megálló, referenciákra kárhoztatott dologhoz kapcsolódna.
Ami van neki, az az anyag. A mozdulatlan és
tökéletes.
Ez talán a legfontosabb. A gyógyítás
pillanatában a gyógyító gyógyít és
semmi mást nem tesz. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő képzettség, összeszedettség, és a markáns önfegyelem.

így szokott ez lenni ilyenkor: az erdő szívében
csábító táncukat lejtő vadleányok kísértését
nem önmaga, hanem a telefonja állta ki.
Az orvost az álomból is a kórházba hívják.
Hatalmas hangulatugrás.
De hagyjuk ezt; aki gyógyít, az nem költő.

Gondoljunk csak bele ebbe. Aki alkot, az
^nlanpinek a határmezsgyéjén mozog, oda
s fissza sétál, ugrándozik a viszonylagos örökkévalóságok között, fogalmakat
alkot. Másokba lát, magába láttat, tükör
és tükörkép egyszerre. A költő maga a
határ, és ö az, aki át is lép ezen a határon.
orvosnak nincs nagyobb ellensége, mint a

Ami az egésznek a nehézségét okozza - mert
ennyiből gépek is gyógyíthatnának - az abban az ambivalenciában rejlik, hogy itt ugye
mégiscsak életekről van szó. A másik életet
képviselő ember pedig teljes személyiség,
aki nem szívleli, ha pusztán, mint anyaggal állunk meg vele szemben, és ez nem is
lenne helyénvaló. „Van olyan, akit magázni,
és ván. akit szeretni nem lehet." Az orvosnak
meg kell tanulnia a betegének színtiszta anyagi és szellemi voltát is kezelni. Felfognia,
anélkül, hogy a tárgyától eltérne, a transzcendencia csapdájába kerülne, költővé válna.

Ezt a kettősséget kell tanulni mindenekelőtt.
Előbb egyszerűbb, majd bonyolultabb es-J
eteken kipróbálni a képességeinket, mint a h - ^
ogy a gyerek is először csak az alsó polcok 9
színes üvegecskéit éri el, majd csak a/tán,
ha nagyra nőtt, kapja meg az izgalmasabb
pancsolós anyagokat. Ebben az a furcsa,
hogy lehetne azt mondani, hogy első a kötelesség, a feladat a fontos; elfelejtjük azonban,
hogy itt teljesen másról van szó: az orvos
maga a feladat, a teljesítendő kötelesség,
és nem a manapság divatos „valósítsd meg
önmagad!" törvénye szerint, hanem csakis ®
aeterno modo az EMBER mércéje szerint.

Társulat
sokak által
kabaré
hdarabokbó!
ert
usz
éve dolgozó társasag, akik
színvonalasan
szórakoztatják
aú igazi abszurd humor és a
szóviccek, szójátékok kedvelőit, jó
néhány
•.dalt is szőrzet, ezért gondoltam,
hogy a
nájusi zenerovat
velük foglalkozzon,
ezí'l is szélesítve ilyen téren
látókörünket.

1986-ban alakultak, akkor még Laár pour
aár Társulat néven. Egyedülálló produkcióikkal új színt hoztak a hazai humor és
r t
zínjátszás palettájára. Alkotóműhelyükben
ok eredeti ötlet született, amelyek országunk
kulturális hétköznapjaiban, a gondolkodni, és
nyelvvel játszani szeretők körében kisebbfajta művészi forradalmat gerjesztettek. A
L'art pour l'art nem könnyű humor. Fel lehet
fogni egyszerű kabaréként is, de akkor az
m, ~ , ember mégsem nézné meg huszonnyolcad1
k-szorra is a Boborján a világ legbátrabb em're c. jelenet felvételét. Ahhoz hogy igazán
élvezhessük a L'art pour l'art műsorait, nem
néznünk kell. Látni, figyelni. Minden
arc, gesztus, jelmez, díszlet részt vehet egyegy poénban, és ha lemaradunk róla, akkor
már nem az igazi.
Ezért színvonalasabb
szerintem ez a fajta humor, mintha a Marcika
^ ^ Q humormagazin vicceit adná elő egy társaság.
ÍA-tátsulat tagjai: Dolák-Saly Róbert, Laár
s, Pethő Zsolt, Szászi Móni. Korábbi
tagok: Bálint Bea (1986-1987), Galla Mik,986-1996), Nagy Natália (1988-1997).
^Előadásaikat a kezdeti időszakban elsősorban
, , , ^ ( e g y e t e m i s t á k , főiskolások látogatták. Második
törzshelyük 'a Közgazdaságtudományi Egyetem klubjában volt. A fiatalok özönlöttek fel| lépéseikre, körükben vált először népszerűvé
a L'art pour 1 art. 1991-ben tört meg a jég.
A L'art pour l'art elkészíthette első, önálló
távéműsorát. Hamar kiderült, hogy a televíz.
-jós formanyelv nagyon illik hozzájuk, sőt az
új lehetőségek teljesen újszerű megoldásokra
sarkallták a találékony és kreatív csapatot.
Aztán pedig megszületett a Besenyő család.
Szászi Móni alapötlete, és a közös kidolgonyonián indult útjára a népszerű abszurd
ipera", amely egy csapásra országos
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népszerűséget hozott a társulat számára. Á
Part pour l'art lemezek aranylemezek lettek,
televíziós műsoráik bekerültek a legnézettebb
műsorok közé. Kétségtelen, hogy a L'art pour
l'art eredetiségével beíródott a hazai humor
- nagykönyvébe. 1996-ban és ! 1997-ben személyi változások történtek a Társulat háza táján. A
közönség, sőt a szakma is azt hitte, hogy Galla
Miklós, majd Nagy Natália távozása a társulat
végét jelenti. Csak azok bizakodtak a túlélésben, akik közelről ismerték a művészcsoport
belső működését, hiszen tudták, hogy az
alkotófolyamatban
meghatározó,
legtermékenyebb szerzők a csapatban maradtak.
A
társaság
művészi
megnyilvánulási
lehetőségeit jelentősen tágítja az, hogy tagjai nagyrészt zenészek. így nemcsak színházi esteket játszanak, hanem, ha kedvük
tartja, élő koncerteket is adnak zenésztársakkal kiegészülve, melyre a közönség nagy
érdeklődéssel, és mégnagyobb létszámmal el
is látogat. Törzshelyük változatlanul a Budapest Bábszínház, ahol rendszeresen játsszák
új darabjaikat. Ezekkel az előadásokkal
turnéznak minden évben az ország nagyvárosaiban is. A 2006-ban húsz éves - állami
támogatás nélkül működő - vándorszínház
szinte példátlan sikersorozatának egyik titka
valószínűleg az, hogy mindignagy műgonddal,
igényességgel készültek a közönséggel való
találkozásokra. Az alkotók minden évben új
színházi esttel jelentkeznek. Ezek visszatérő
részei a Besenyő család-jelenet, Naftalin
Emő ötlettára és Dolák-Saly diavetítései, melyeknek során régi, jól ismert történetek diafilm változatához mond Leopold figurájának
hangján narratív szöveget - kellőképpen
elferdítve a képen látható eseményeket.

ozqjpnnden részét atársul
- nélia az akkor még nem tag S
ötleteivel, jeleneteívéi kiegészítve - és
György rendezte. Ezután csatornát váltottak, dejtulajdonképpen 2006-ig rendszercsen
megjelentek a tévében. 2006 óta azonban nem
szerepelt televízióban a társulat, mert úgy látszik" ma mát nagyobb igény van Kishazánk

első igazi Kórházsorozatára, és Józsikára, aki
már néhány éve életünk sója. Mind a színházi
esteken, mind a tévéműsorokban megjelen-;
nek a társulat tagjainak dalai. Azonos bennük, hogy a szövegeik abszurd témákra épülnek, a megfogalmazás vagy a hangszerelés
pedig humoros. Nagyjából elkülöníthető a
három dalszerző stílusa. Dolák-Saly számai meglehetősen rockosak, hangszerelésük
gitárra épül, a témájuk nagyon gyakran a
szerelem, nyilván nem a hátsó utcai fiúk
stílusában. Laár számai inkább könnyedebb
hangvételüek, a témák pedig nagyon változatosak: a lábvíztől egészen a hőn áhított
romantika leírásáig. Pethő Zsolt a másik két
taghoz képest kevés dal szerzője; azoknak
jellemzője azonban az egyszerű dallamvilág
és kevesebb nyelvi poén, de rengeteg jó ötlet
található a szövegekben. Főként a tévésorozataiknak köszönhetően nagyon sok L'art
pour l'art-tól eredő kifejezés, mondat, poén
beépült a magyar populáris kultúrába, például:
Nooormális?!; Maaargit, neked halványlila
gőzöd vanlNa, most leszögezlek! Kipofozom a házat! Veled kezdem! Há' nem? De!
(Érdekes,most hogy ezeket leírtam, folyamatosan mosolyogtam, de amikor visszaolvastam, hogy nincs-e benne hiba, már nem
találtam őket viccesnek. Leírva nem nagyon
működik ez a fajta humor, ez is azt igazolja, amit feljebb írtam a L'art pour l'art ról.)

„A L'art pour Vart Társulat nem
egyszerűen
humort író és előadó művészek
alkotócsoportja,
a L'art pour l'art:
világnézet."

A kilencvenes évek elején, mint sok más, .
új műsor (ellentétben a valóáí sorokkal),
a L'art pour l'art is megjelent 3 televíziók
képernyőjén. Legelső - és talán mind a mai
napig legnépszerűbb - televíziós műsoruk az
1991-ben indult Vastyúk is talál szeget. Nyilván nem mondok újdonságot, de már a sorozat
címe is jellemző a társulatra, elferdítve a „vak
tyúk is talál szemet" közmondást. Az 1996ban lezárult szériában ismerkedhettünk meg
először a Besenyő családdal és Pandacsöki
Str*^' 4
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Annak idején Árpád apánk a
Vereckei
hágónál széttekintett és úgy döntött jó lesz itt
a magyar népnek. Később kiderült, hogy a
Kárpát medence az ellenségtől való védelmen
kívül kitűnő felvonulási
terület a környező
nagyhatalmak
számára. Szerintem
amikor
rádöbbent
erre a magvar nemzet
aprajanagyja, azóta mondogatja, hogy nem vagyunk jó helyen. No meg hogy szaru! élünk.

m

Life Depot
A ' Must Be D e a d

Ez a szöveg nem a pártok által felkapott jelmondat. Ők csak eltanulták a mindennapokból,
W j f
•
erthogy á politikai erők többnyire azt adják
h
Merthogy a p
hallani akarunk. Örök élet, ingyrrtStünk amit 1
adócsökkentés.
N o meg szarul élünk,
adócsi
in úgy tűnik, hogy tényleg erre van
fegűnk: Sokan élnek abban a hatalmas
ve SS ben, miszerint a tévé társaságok azért
tzák a szennyet, mert igénytelenek,
sug
tajmolják a „nyugatot",, vagy mert
. m
jobbra pénzük, stb. stb... Igazából azért
[^wT^en-jiihetetlenül alacsony nívójú a repertoár•^S^JiW'T kivéve az Uhi Ghelleh Show, mert az
SklL. m í g ennél is sokkal mélyebben van pz átlagos
pöcegödör aljánál), mert mi ezt igényeljük.
,

Bizony ám, mert ha te felállsz és azt monhogy téged nem érdekel, hogy az aktuá(narkós szilikon prosti milyen kutyaruhát
kimész futni a szabadba, vagy nemes
zerüséggel elmész a kocsmába akkor
meg a műsorokkal

PULZUS 2008. MÁJUS

reklámokat semT Valljuk be őszintén te sem
reklámoznál több száz millióért egy olyair
sajtóorgánumban amit senki sern lát. (Merthogy lent iszik" mindenki a kocsmában...)
Szóval ott állunk, hogy mi igenis igényeljük
a médiamocskot. Amíg ez az Uhi Ghelleh
Showban merül ki, azt mondom, ám legyen.
Butuljunk néha egy "keveset. Mert tényleg jól
esik néha. És ha sokan nézik? Legrosszabb
esetben egy buta nemzet vagyunk. De attól
még lehetünk becsületesek, dolgosak, és még
talán boldogak is. A bili akkor kezd repedni
amikor a híradó előzetese kimerül a „meghaltrriegölték-jaj de drága" és a „meghalt-meg fog
halni-megszüntetik" kombinációban. Nem
láttam már hónapok óta örömteli sajtóanyagot a híradókban. Egyszerűen nem vagyok
köteles elhinni, hogy nem történik jó is ebben
az országban. ( Az ellen meg körmöm szakadtáig tiltakozom, hogy a a nagyvilágban ne
történjen legalább öt olyan esemény naponta
ami hír értékű és azt sugallja, hogy jó élni)
Mindez azért mert mi szeretjük ha sajnálnak
minket. Mint a rendelőintézet folyosóján
az öregasszonyok. Nem az a pletyi, hogy
a fiamnak most született egy gyermeke és
egészséges, ha szerényen is de szépen fel
fogják nevelni. Hanem a szegény gyerek, nem
elég, hogy olyan sokat dolgozik, most miből
fogja eltartani az unokámat, meg különben
is dagad már két hete a lábam. (Csak az anyagi helyzetükön, egészségi állapotunkon
való szomorkodás után kerül terítékre a Story
magazin fajta mocskon való szörnyülködés.)
Valóban nem mi vagyunk a bolygó legjobb
gazdasági mutatóival megáldott országa. Tényleg vannak konfliktusok. Amik nekünk
szörnyűnek hatnak. Na de azért gondolkozzunk már! (Ha úgyis büszke Nobel-díjasokat szült nemzet vagyunk.) Már egy jó
ideje nem kellett megvédeni magunkat ellenséges fegyveres erőktől. A világ egyik
legerősebb szövetségének vagyunk tagjai.
Egy före jutó össztermékünk még mindig a
világ élvonalában van. Szabad ország vagyunk. Egyáltalán van mit ennünk, innunk.
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t várom el tőletek, hogy
SrogjiTok állanfó jelleggel. Csak azt
sze'k'tném, hogy néla amikor nekiállnútok
áltatni mágatok, *nkább meséljetek vaami ke\ é
lanAkevésbé
elkeserítoLniint a szarul élünk.
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Az angol nyelvterületen ha két
találkozik
egymással
megkérdik,
hogy
„How are you?". Válaszként nem kell elmesélni a tegnapi nap eseményeit, csak annyit illik felelni, hogy „fine". Igen, ez bizony furcsa. Merthogy ők azt feltételezik
alapjáraton, hogy jól vagy. Mert felkeltél,
megvan minden végtagod, meg ilyesmik.
Kipróbáltam feltenni a „Hogy vagy?" kérdést
az elmúlt héten húsz embernek. Nulla darab
tesztalany válaszolta, hogy jól. Legjobb e w - )
,
etben is a semleges, „megvagyok" volt a ^ P ^ *
reakció. (A felmérés nem reprezentatív, habár
próbáltam a legszélesebb spektrumot lefedni,)
Szóval próbáld meg beszélgetőpartneredet
nem lesokkolni az első két percben. Sőt
ha futja rá az önsajnálatból megmaradt [
energiából mosolyogj is egy
keveset.

> f c g
Meggyőződésem, hogy ha nem úgy é k . * * !j
nénk ahogy azt most tesszük; lclki-j
leg kiemelkedünk a saját magunk ki
pöcegödörből és pozitívabban fogjuk ffel
életünket, az események valóban jobRtrány
ba fordulnának. És ami addig „ügyiem fog
^sikerülni" volt az talán „baszkí) ez bejött
re fog változni. Már az i s n a g y lépéstj-leiine.
dl Áwww.youlube.c >ny->K,
'.mi Mad 'uiícpveA
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ügettünk volna semmit. Nem leszünk éhesek,
mert a gyomrunk egy ideig elbíbelődik a zsíros
kajával, ugyanakkor az ebbpl nyert energia
elmegy a víz felmelegítésére. Ugyanezen okból
kifolyólag, ha egy nő télen bundakabátban jár,
az alatt bizony halmozódnak a kilók, míg ha
decemberben is lengén öltözködik, megehet
naponta akár öt adag töltött káposztát is, akkor
sem fog hízni egy grammot sem.

Bár minden józangtnber
tisztában
' van vele, hogy a női lest aránydi a fontosak,
, és hogy egy derékbőségből,
testsúlyértékből
még az égadta világon semmi sem
következik,
gyakorlatilag
nincs olyan nő, aki ne akarna
\ogyni.

rf/U

Sid.

;y egész ipar épül a nőknek erre a vágyára,
e sok-sok hazugsággal, haszontalansággal,
felesleges
erőlködéssel.
A
legújabb
iriilet: a testmozgás. Napi négy-öt kilométer
fu tkosás, nyolcszáz felülés, súlyzózás, zenére
rabugrálás - és máris ledolgoztuk azt a
;yit, amit tegnap megettünk. Innen látszik,
ruk, és úgy általában a sport
miféle
természettudományos
ti
rendelkeznek.
Mert most
tsegg
,
minek erőlködjünk napi több órán át, amikor
amúgy sincs rá időnk, aminek feleslegesen
ÍSM^HÍesszük ki a szervezetünket - hiszen csak
i.nagyon kevesen születnek sportolónak - és
g ^ ^ M á a d á s u l , amikor jóval egyszerűbb és kétperces
tevékenységgel ugyanazt az eredményt lehet
- elérni. Öveket bekapcsolni hölgyeim, egy kis
l ^ ^ ^ i i z i k a következik - szigorúan képletek nélkül.

Szóval, kedves hölgyeim, fitness bérlet a
szemétbe, Alexandra és Norbi videók szintén,
a lépegető gép csak a helyet foglalja - ráadásul
úgy sem használják - mert mindezek helyett
jobb eredményt érhetnek el egyetlen pohár
hideg vízzel. Most mibe kerül, ha kipróbálják?
Veszíthetnek vele valamit? Mert szerintem
nem. Egy kéthónapos hideg vizes kúra után egy
másik nő fog visszanézni a tükörből, ezt nem én
garantálom, hanem a termodinamika főtételei.
Mert ez a módszer tényleg tudományosan
bizonyított. És közben nem mennek tönkre
az izületeik, nem borul fel az anyagcseréjük,
nem lesz ijesztő a vérképük, és nem kerül
egyetlen fillérbe sem - és még a veséjük is
hálás lesz érte. Ha pedig mégis vágynak egy
kis testmozgásra - elvégre lehet kombinálni a
két módszert - hát akkor tartsanak szeretőt. Az
depresszió, pánikbetegség, hangulatzavar ellen
is jó, ráadásul a legkiválóbb feszültségoldó a
Xanax után, anélkül, hogy álmosítana.
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Kezdjük egy találós kérdéssel. Melyik éget
el több zsírt? Ha egy húszkilós terhet felcipelünk
a hatodik emeletre - vagy ha megiszunk két
iliter 20 Celsius fokos vizet? Mindenki
hiSzi, hogy természetesen a cipekedés,
Jhiszen akkor jól leizzadunk, elfáradunk,
nk ami az eredmény záloga. Csakhogy
igázság ezzel szemben az, hogy míg egy
szobahőmérsékletű vizet a szervezetünk
cfljjefegít a testünk hőmérsékletére, valamivel
) zsírt éget el, mint az előző esetben. Mindez
iltalánds iskolai fizikatudással belátható, de ha
'Áfüaki nyavalyog nekem, annak elküldöm a
pontos termodinamikai számítást, amelyet az,
ifi egyetemen végeztünk. Ha a gondolat fonalát
kicsit tovább ^isszük, könnyen elképzelhetjük,
milyen
hatékony,
ha
hidegebb
vizet*
^kortyolgatunk, e s n e m csak két decit. Az egyik"
o}ta annak, hogy a nők télen - hiába esznek
ugyanannyit, mint nyáron - mindig felszednek
néhány kiló „súlyfelesleget" nem a jól hangzó

I

:
i
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És semmisem simítjakijobbánaráncokat, teszi
selymesebbé a bőrt, változtatja meggypirossá
az ajkakat, teszi csillogóvá a hájat, mint egy
kis hancúrozás - nem, természetesen nem
az ostoba férjükkel, hanem a szeretőjükkel.
A férj csak nézze gatyára vetkőzve sörrel a
kezében a Forma 1-et, az való neki, ő akkor
boldog, és semmi mást nem vár az élettől.
Na de azért egy egészséges nő nem azért
született, hogy ne használja ki az adottságait.
Ajánlom egyébként az egyetemista szeretőket
két kivétellel. A bölcsészeket messzire kerüljék
el, mert ők az igénytelenség netovábbjai. Én
még életemben nem láttam annyi fogasra
akasztott sárga és barna férfialsót, mint mikor
bölcsészkollégiumban
laktam,
és
persze
kerüljék el az orvostanhallgatókat is. Mert
nem jó az, amikor egy férfi többet tud a nők
testéről, mint a nők maguk. Tippem a jogászok,
a közgazdászok - ne felejtsék el, hogy nem
beszélgetni kell velük, hanem szeretkezni
- természettudósok közül a biológusok
matematikusokat, vegyészeket szintén messzire
kerüljék el - és egy-két fizikusnak nem csak a
gravitációs potenciálja lenyűgöző.

Hölgyeim! Irány a legközelebbi egyetemi
szórakozóhely, ahol csakis koktélokat ihatnak
sok-sok jéggel)- amikor már meg akarnak állni,
akkor még igyanak egyet - legyen az öltözékük
a téli hideget meghazudtoló, a férjeiket meg
altassák el valami kis mesével - ne kelljen m á t *
mindent a szájukba rágnom, hölgyeim, egy kis |
kreativitás, egy kis trükk, egy kicsit villogtassák
meg a képességeiket. És higgyék el, megéjri.
Az igaz, hogy reggelente kialvatlan szemekkel •
fognak ébredni de ettől csak még gyönyörűbbek
lesznek. Mert az a nő, aki reggel frissen* és
kipihenve ébred, az le sem tagadhatja,', hogy
unalmas életet él.
Ltidnum Zsolt

genetikai ok, mert hát ugyebár az ősemberek,
hanem az, hogy télen senki sem iszik hideg
italt. Nyáron, ha egy kéttojásos szqlonnáskolbászos rántottát fél liter jégbehűtött
ásványvízzel öblítünk le az olyan, mintha nem
^^^^^^^^^^^^^^^HlLá-^KMí^aVlrsS
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1 láborgó égbolt.
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Érdekes. R é g volt
Már ilyen.

S z á m o n érzem

Mikor e g y színben

pzeletben

Több száz színen

vfélig.
A h o g y ajkad

Át
Szented a kékben

Ajkamhoz

Sok száz árnyat lát
A z égen

/"

,

Kéklőn, feketétled. • • • • * •
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<u *
t A J h t i ' ..

Tüzet, lángot hoz,

'

Megfordul v e l e m

Izzó, forró ajkat,

A h o g y a gondolajtpk,
Mint megtaposotj
megtaposott
"
'

k Zordon
£

A Világ.
- (ti Ct*

a

.
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Kordon
M ö g é zárva

v

Rengeteg bástya

f

Akadályába
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S z e m b e n a rém undok,

•
•

Fejem felett is

Bf"

Nyüzsögnek

f.wt

Betakarsz, feszültséget földel
- •*'••

.

Placcsan, s n e m jut agyam szegletébe.
i í x j m w / w . '' -- A-3A világ e g y tompa,
Zuhany harsogásán szűrt,
V í z alatt z e n g ő kürt
Bujdosó hangja.

Maga alá hány,

-

M a g a alá tuszkol,
Receptoraim, mint megannyi--

Kirántasz szutykomból.

Utolsót sóhajtó,

í z i g vérig

Módon

ízed mindig

Ódon

B e n n e m lángra kap,

Ketrecként,

P

a 1 a . í* tí^iíty

A mennydörgő magány

Meghalni kívánó futárok
Zuhannak a kitikkadt árok
Medrébe,

A h ó - ö l ő tavasz

A

H o g y az információ birtokában

Felveszi ruhádat,

.Bekerítve a színrém
^ 2

Mint tintapacák ö s s z e s s é g e

A h o g y otrombán

Által fájó

I

Tested remegő virtuozitása,

Minden tovaszálló impulzus,

43 ,.3,'

Egyedüli éjjelem képi mása.

Katlan
,

*

«... fi
K o p o n y á m o n szétfolyik a tus,
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Sivár Földdel,
Érzem, ahogy öllel

A z egymással harcban
Álló '

•/,€*,•.

A h o g y bambán bámulok,

'

Ütköznek,
(

t a*-.

Száznyolcvanas szögben
tf-

folt-lovagok

v

Ized /
é g mindig

Megroskadva álltam.

A kívánat

Horda,

Átadhat

Rácsként

Csukott s z e m e m burkának.

Oda
Fqltón, folyton
Azózgn
1

Merengek bambán,

Szilárdul.

/ T
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M e g n y u g o d v a harcok

Szilárddal,

Csillapító Arcod

Mi fejem bői

M e g j e l e n ő szárnyán.

Előtör,
Rájuk Hol
És env a z A e v

i007dec.

Most mindent
• /Istené"
> eg> az ész
gy a lét,
jfz e g é s z ,
éSzet,» vész
| ért,
ért.
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nyeg, de mind a két
(nost, most
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nap reggcTnéht
valahogy ne rgjére ^
'bemenjek dolgp^ij
1
kerített hatalmába, amit .akkor ércünk, mikor
)valaki ránk ordít belülrStT - mit ^csinálsz?!
BREDJ! Ez nem z e t !
assan, vontatottan öltöztem, fáradt számban
tyhüdten lankadozott a nemrég tekert spangli.
lohányzás, az alkohol és a kávé mellett ez
az, amit józanabb pillanataimban szintén
artam tenni.
„Tüstént

f

A lélek
Elszállott
Füstként,
Ezüst lény
Kilépett.
Egy utolsó
Fuldokló
Hamu,

v T

A z égésről tanú
Lélegzik még egyet,
Szomorú
Hangon halkat nevet."
kopott autómba, melynek
káját sem tudtam, annyira
érdektelennek tünt a szememben. A rezignáltság
e is rányomta fojtó bélyegét. Munkahelyem
á t , v felé araszolván a dugóban, azon tűnődtem,
I piiért is járok dolgozni, csak nyűg amúgy is
gyenge pilléreken nyugvó életemben. Valahogy
a mindennapok belém építették szilárdan azt a
jjútet, hogy minden hiába. Gyakorlatilag csak a
jSSfcjf hálapénzért csináltam, hogy legyen, ami fedezi
j
a rengeteg alkoholt és füvet, ami számomra az
et jelentette.
Emberélet. Már-már olyan volt nekem, mint
snak az akta, egy újabb válóper, vagy akár a
övetkező utca, amit fel kell seperni. Jó voltam,
a legjobb. Tudtam, hogy a kollégáim irigyelnek,
felnéznek rám, de valahogy...

fcjtj

Yf^ V
f"

„A közöny
' M e g r a g a d ,
Odafagy
A z agyban fönn."

Sémmi beképzeltség, semmi felsőbbrendűség
, jjtiem lüktetett bennem, egész egyszerűen nem
érdekelt, mit gondolnak. A „Következő"
kiáltása'nekem csak egy szó volt, nem e g y
akinek akár az élete függhet

„Rád lép
Megfojt
Az árnyék
Sodort
Aljas kötelékekkel
Lehúznak a mélybe
Szürkeség közepére
Messzire el"

De akkor másképp csengej
neg en is
megéreztem. Lomhán az ajf felé fordítottam
tekintetem. Egy vértől esi p ö g ő nőt hoztak
.„be.. Beletelt néhány m; sodpercbe, mire
felismertem, hogy a volt feleségem fekszik
a hordágyon. M é g az ép élettől megviselt,
életbe beleunt természetem is megborzadt
egy pillanatra; szörnyű állapotban volt. Tíz
késszúrást számoltam meg hirtelenjében, abból
három igen veszélyes helyen volt. És még így
í is, futott át az agyamon, gyönyörű.
„Liheg
A rideg
Horda
Szeretettől oldva."
Azonnal
műtőbe
vittük,
most
először
kezdtem el figyelni arra, amit csinálok, az
összes tudásomat megpróbáltam a kezembe
összpontosítani, hogy semmit ne hibázzak el.
Egyedül ez volt képes érzéseket megmozgatni
bennem: utálok hibázni.
Közben eszembe jutott, hogy milyen is volt
Vele, mennyi szép élményünk volt együtt. N e m
csodálkoztam, mikor kijelentette, hogy el akar
válni, a helyébe én is elváltam volna magamtól.
Szaporodtak a rossz szokásaim, egyre kevesebb
időm maradt mindenre a rendszer jóvoltából,
rá meg aztán a végén semmi. Három ügyelet
hetente. Többet voltam egy idő után a
kórházban, mint otthon. Megelégelte. Pont.
„Fáradt tested
Ólmosra fested
A hajszolt célokkal,
Mi elégel, elfoglal."
Miután az utolsó suturával is elkészültünk, úgy
tűnt, hogy az ébresztés simán fog menni. Kicsit
kótyagosan kimentem, vissza az ambulanciára
és azon töprengtem, hogy így, sérülten is,
elesve mennyire ragyog, milyen csodálatosan
csillog a fénye, amibe beleszerettem. Ez most
felizgatott. Valami, ami sok-sok éve kihunyt
bennem, újra izzásba jött. Ezt nem szerettem,
mert mindig csak a csalódások sorát jelentette,
úgyhogy egy kis alkohollal visszamenekültem
a Szürkeségembe.
„Menekülj, fuss,
Míg teheted!
Most már bús
Véred nem remeg."
, Pár
nappal
később
meglátogattam
a
kórteremben, csodálatosan mosolygott. Ezért
a mosolyért korábban az életemet odaadtam
volna. Meglátta a cigit a kezemben - pedig
reflex-szerűen próbáltam elrejteni Előle- és
elfancsalodott. „Ne izgulj, le fogom tenni!"mondtam Neki savanyú, de annál kevésbé
meggyőző mosollyal. Leültem a A g y a szélére,
mert valami belül azt súgta, hogy ezt kell

tennem | t l^pr egy borítékot húzott elő. Bután
„Ez meg mi?", a válasz mellbe
pislogtam
csapott: „Ézért csinálod, nem?".
Juhosén kifutottam a szobából, le az
bulanciára, ahol lennem kellett volna. De
mikor a következő beteget akarták behívni,^
elkezdtem ordibálni az asszisztenssel, h o g y
hagyjon békén, nem vagyok hajlandó senkit ,
megnézni. És rátöltöttem az amúgy is vadul
dolgozó szeszre.
„Végezetlen dolog . ú o t
Benned ordítva dobog." A Másnap
visszamentem
hozzá,
hogy"
megmondjam, . holnap
hazamehet.
A"
szavamba vágott, és elkezdte magyarázni,.,*hogy bocsánatot kér a tegnapiért, nem akart
megbántani. Bennem akkor már megmozdult
valami, hiszen hasonló helyzetben mindenkitől'
elfogadtam volna szemrebbenés nélkül.
„Beszélgetés közben .
Két önálló énben
" - j(
Fellazul a régen
Várt éden."

* ,-*Kg

Furcsa érzés a változás. A Szív embert képes
csinálni a legelvadultabb, leglealjasodottabb
lényből is, csak azáltal, hogy megmutat neki
egy másik dimenziót.
„Legyen, ki gyarlón
*//;
szeret,
Kit vétkekkel
rÚJjj
szerethetek,
Ki, ha kell velem nevet, I
Akivel nevethetek, ' ' .
Ki nekem fontos lehet.
Ki miatt a TE-ket
, ..
Tanulom ÉN helyett,
Kivel összeköt
A z összeszőtt
Tereket
Nyújtó szeretetből
teremtett.
Szerelemből szeretett
SZERETET."
Most, ahogy a lap felé görnyedek, mélységes*
üresség zeng bennem; az emberségnek a I
fájdalma együtt cseng a lelkemet kitöltő
igaz szerelemmel, a hiány önzésével, a halál
súlyával. Tegnap hepatitis C-ben 'elhunyt a j
Feleségem...
De már látom az utat, mit holnaptól járnom
kell, hogy megmaradhassak embernek és
orvosnak. Mind a kettőnek, együtt.
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A negyedik hangeffektet egy előre
beprogramozott microhullámú sütő adta_
a című dupla rész záró epizódja
határozott sípolással bekapcsok/és melegíteni
kezdett egy böaÖt| (csirkepürkölt nokedlival
és fokhagymás cs ülőkkel) -t. A húslé halk
Clöször, egy PSP3 kezdett egyre
hangosabban csipogni.
v
v B t rotyogása volt az egyetlen, mely a még elsős,
de annál köbösebb zsírosságú Donnát e világra
Miután Jeremayah, a 708-as szoba szénfekete
tudta idézni hagymázas, hamburgerekkel
bőrű ötödévese megunta a hordozható,
és péniszekkel tarkított álmaiból.
hipermodern játékkonzol második, Európában
Végül egy lágy, nyugtató dallam kezdett
m é g meg sem jelent változatát, gyorsan felvette
szólni Mira telefonjából, lassú ritmusa és
a kapcsolatot a Sony gyárral,-és fötesztelői
mollos, búsan derűs trillái máris felkészítették
címet vásárolt a még el sem készült PSP 3-hoz.
az alvókat, ma is kényelmes, kellemes,
Sajnos a Chaütsaw ÁlassacTérti Heaven friég
kalandos, vidám, boldog nap várható, de a
nem készült az új yasra, ézgrt Jéfemayah-nak
folyamán legalább egyszer-hárszor biztos
he kellett érnie'egy^másik betiltott "széria,
nágyoii keményen be fogjuk szoqni.
a Bikinigirls Blood Rampage kilencedik
A mácskanyávogás ezúttal elmaradt.
részével. Az egymást egzotikus fegyverekkel
NÍossz szemei természetesen azonnal
halomra mészárló fürdőruhás mangacsaj oknak
felpattantak, hiszen félálomban minden
pedig minden egyes anyajegye 1024X76,8- .
reggel csak a macskanyávogást követő,
as felbontásban képviseltette magát.
ébredező dorombolást várta a meseszép és
Mindenesetre az ürtechnológiát is-verő
még annál is csodálatosabb Ada ágya felől.
marokmasina a reggeli ébresztést is tudta
A szenvedően szerelmes számítógépzseni
immáron vállalni. Tudatalattiba mászóan
a horrorfilmekben látható rémálomból
kezdődő, majd egyre határozottabban
ébredős majd gyorsan, ijedten felülős színészi
álombólkitépőssé váló pittyegéssel jelezte,
teljesítményeket meghazudtoló sebességgel
hogy elérkezett az időpont, mikor egy j ó
pattintotta derékszögbe testét lábaihoz
kollégistának világra kell nyitnia szemét ahhoz,
képest, mikrofonfrizuráját maradandóan
hogy laza készülődéssel és közepes gyaloglással
motoros hátralobogásba állította a féltésből
ínég épp beérjen a reggel 8-as előadásra.
fókuszált fénysebességgel felülés.
- 7:45, azaz hét óra, negyvenöt perc - mondta
Ada nem volt sehol, viszont épp most
egy laptop kissé gépiessé torzított, de így is
kezdett kotorászni a zárban a kulcsával.
gyönyörű női hangon röviddel ezután, majd
Az idegen zörejre Jeremayah alig észrevehetően
önmagától bekapcsolt, és a www.cybernews.
kinyúlt
a paplan alól, és elnyelte a
coin-on kezdett új fejlesztések után kutakodni.
hordozható játékállomást a takarója alá.
Mossz már mocorogni kezdett kissé, de látszott,
N e h o g y már ellopják! - kiáltott fel
a végső döntés a felkeléssel kapcsolatban
magában, majd tovább aludt.
még pár szekundumot várat magára.
Aztán egy, a Vészheiyzet-ből csent EKG-s
- Remek, Ada megin' becsöngetés előtt tíz
pulzushang kezdett pittyegni, majd lassan
perccel jön haza hulla részegen - csóválta
Hypertóniássá és Tachycarddá válva
a fejét a legalább egy, de legfeljebb másfél
hangosodott és gyorsult, borzalmasan
mázsás Donna, miközben már visszafelé tartott
idegesítően.' Emlékeztette szunnyadó gazdáját,
ágyához a vödörnyi csülkös nokedlipörkölttel,
itt az idö Kórélettan gyakorlatot tartani a kis
melyre egy hatalmas tábla milka gerezdjeit
patkányokkal a még kisebb patkányoknak.
Kezdte szórni. - Akkor a fogyókúra jegyében
Elvégre József már majdnem fél é v e túl
ma reggel a tejszínhab és a nutella marad ki.
volt a harmadéven. így joggal tekintette
Ágyára helyezkedve átnézett a szoba szemközti
Istennek magát a demonstrátori címénél
sarkát elszeparáló Biohazardul borzalmas büzű,
fopvu alá rendelt kis ovicsoporthoz képest,
szennyes drapériákra, és egy kortalan szellem
" r ^ t u i / u van.
cigicsikktől parázsló arcát pillantotta meg,
ahogy Tekila, a kolesz recidívája kidugta fejét
két függöny mocskos élei között. Arcán csalódás
látszott, és lebiggyesztett, ráncos szájjal nézte
a dagadt lány kezében nyugvó 37 000 kalóriát.
- Jól van, na - szabadkozott a szintén
magas zsírtartalmú leányka. - Mindenki
küzdjön a saját pályáján.
Tekila arcán röpke gondolkodási szünet
jelentkezett,, míg slukkolt egy j ó nagyot
halált szóró kátrányrudacskájából,
majd bölcs félmosollyal bólintott, és
észrevétlenül visszahúzódott kubista
enteriőrbarlangjának mélyébe.
A z ajtó lassan nyílt, de senki nem lépett
be rajta. A fal kinti oldalán smároló két
illető ugyanis annyira belefeledkezett
egymásba, hogy sem a kitárpdó nyi^orgás.

esjienít
I egymás I íiglottiszából.
- M l \ a n , még egy s z e l prp? - érdeklődött
I, csak h o g y barát! noz kicsit
kedvJk legyen egy vicceD
Jött elmegy
psótáidbkat írtiqTTS gyak5hn«a.
ta.
- Joc®, ug^wíIyan"sJZf&*r humorod van,
píinunindi^ 1 - ojtotta be aronflaLDonna,
de azért házsártos csecsét masszírozva
hozzátette - de nekem bejön. .
i
Jocó egy pillanatig eljátszott a gondolattal,
hogy kiugrik az ablakon, de aztán rájött, f
ma még tíz-tizenöt egyest ki tud osztani, f
ha nem esik pánikba az ötkilós mellek
alól kifolyó izzadtságzuhatagok láttán.
- Te meg ugyanúgy zabálsz, mint mindig
- válaszolt a demonstrátorok gyöngye
hamar elveszítve fejét, majd kézzel
belemarkolt a kisgólya-lány bödönébe,
és a magyaros milkamoslék nagy részét
a szemétbe vágta. - Fogyókúrázzál kicsit
többször. Mondjuk napi egy helyett a kettő
már fejlődés. A reggeli megszorításocska
egy hízékony óvodásnak sem lenne elég,
nemhogy egy'amőboid Panzer tanknak! •

Donna már nem figyelt, hipnotizálva
nézte a szemetest, amelyben maradék
ételének 80%-a nyugodott a tegnap .
elhasznált húsz taknyos zsebkendő és
tizenöt használt óvszer társaságában. ' 1
Aztán rántott egyet a vállán, magához
vette a kukát és abból kezdett falatozni.
Végre belépett a két jövevény.
Az első maga Ada volt, a csodálatosan szőke,
hidrogén szépségű hercegnő, szexi hasa kivillant
a ruha alól, piciny szandáljából kikandikállak
kívánatos lábujjainak piros alapon macskásra
lakkozott körmei. Kissé félénken szopogatta
szexi ajkait, kecses baljával szemkápráztató
combjait masszírozta feszültségében.
- Sziasztok! - Köszönt mosolyt erőltetve
még a fogai is tökéletesek voltak.
Választ azonban nem kapott, mert a
szobában tartózkodó ötös és a föld szi
a függönyök közül kikandikáló boion
is a mögötte belépő hatalmas férfit nézi
A z apró ajtón átbújó alak hatalmas vo(
méter tíz centinél kezdődött a bómloka.
•Felfelé.
És naná, hogy nem a langaléta kosarasok
nádszál termetét. Donna zsírszalonna küllemét
de nem is a tesztoszteronnal szét(k)gyúrt
miszter univerzumok mesterséges izommal
szétpakolt böszmeségét örökölte valószínűleg
szintén nejn törpe méretű szüleitől.
A z ember fölfelé is hatalmas volt, dc úgy
amúgy isi"mindenfelé. Olyan genetikai módra.
ntx
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, Hordónyi mellkasán dü!í<
nyújtották az óriási Heav^fMetaíTeTTTatot
'hatalmasra, vállai szélesslge mindkét
ajtófélfát behorpasztottaJmikor'díguggolvd
Lobába közlekedett,JjBsszú, hollófekete j
renciaasztal m ó p ű hátad
ekete bőrgatya által Körb
atalmas acélbetétéé bakancsban végződtek.
' f ő Sziasztok; a nevem Zorft Dániel,
T.Í.-.M barátaimnak csak Zord.

afími
1
a: Á

rsaság még mindig nem tudott
sgólni a döbbenettől, viszont a maguktól
glendülő függönyök felől egy már
Itünt fej hangja rezgett a levegőben,
ila.

l kcs/.. kére
Felpillantva meglátta Ada társát, aki
akkora volt, hogy még mozdulatlanul
(állva is folyton úgy tűnt, közeledik.
szevosz Zord. Hogy kerülsz te a koleszbo?
- Jeremaya! - örvendezett a zord rokker,
máris könnyebbnek érezte a szituációt.
3 bámészkodó, és egy régi, jó-külföldi
• cimbora. - Tegnap volt Metallica koncert a
Fészekben, de annyira elkoorták a hangosítást,
hogy nem tudtam hallgatni őket, így hát
kiültem a teraszra. És lám, ott ült Ada,
aki azonnal felébresztett bennem minden
olyan ösztönt, melyeket követően többé
nem akartam a Métallicára gondolni.
- Én azért ültem ott - mesélte tovább
Ada, - mert gyűlölöm a Metallicát, csak a
barátnőim bevonzották az olcsó pia miatt.
- És ahol két teljesen külön világ találkozik,
a külön élet véget ér, és kezdődik a szerelem
- bólogatott Mossz, de a többiek helyeslése
nem érdekelte. Magához beszélt.
- Úr isten, neked MZ/X 9900-es laptopod
van? - érdeklődött Zord, és jobb kezébe
vette a nyitott számítógépet, mint valami
apró daloskönyvet, hogy megnézhesse.
- Te értesz a gépekhez? - Kérdezte egyszerre
Mossz és Ada, kettejük döbbeneténél

A
A hatodévés hölgy Fáradtan kinyúlt szőrmók
gyapjútakarója alól, és egyetlen gombnyomással
kipattintotta telefonjának akkumulátorát.
- Nem érzem jól magam - mondta,
befordult a fal felé, kényelmesen
elhelyezkedett, és kómába esett.
- Ez ténylej+nagyszerű! - Nevetett őszinte
derűvel a metál arc, és tapsolt a boldogságtól,
'ífiárcsak a gyárban is ennyivel el lehetne
intézni a dolgokat - tette hozzá zordan.
- El kell mennem hugyozni - emelte
mérhetetlenül csábos száját szóra Ada, és
megcirógatta a kolosszális lényezetet. - Úgy
örülök, hogy előtted teljesen önmagam lehetek
- folytatta, és apró puszit adott a másik szájára.
- Én is örülök, hogy önmagam lehetek
A AV
- mondta a gótikus jelenség, és fingott
egy ropogósát, majd hangosan röhögni
kezdett. - Ja, hát a reggeli sör hat után
puffaszt, nyolcnál meg virgonckodni kezd,
•
HÁ HÁ HÁ - és tovább hahotázott.
A többiek kínosan néztek egymásra, tudati
szinten máris kiközösítették az illetőt, amit csak
tetézett, mikor Ada valóban elment vizelni, *
és Donna, Mossz, Jeremayah és az alvó Mira '
egyedül maradtak a gorilla méretű fémzenésszel.

- No, és ő... - törte meg a zavart csendet
Á®
Jeremayah, és pánikjában a mester örökérvényű
szavait idézte: - Mi a helyzet köztetek?
- Hát tudott hogy van ez - kezdte Zord,
kicsit megszeppenve állt, mivel eddig még
és egymás mellé tolt három széket, hogy
em látott alkoholneveket emlegető függönyt.
leülhessen rá. - Először csak megdönteném,
rn"Denna - eszmélt az illetlen
az esküvőt meg későbbre tervezem
orábban a háj. - Ha végeztél
inkább. Ha érted, mire gondolok.
dTogpiszkalábúvaü hozzám is átjöhetsz
A szobára még döbbentebb csend telepedett,
jfj~*egy körre - gondolta, de végül nem mondta
a lakók nem hittek a fülüknek. íme, az újabb
(ki hangosan. Barátnőjének tekintette Adát,
kan is csak disznólkodni szeretne a jobb
« í 2 6 f n e m akarta elárulni azzal, hogy elcsábítja
sorsra érdemes vadítóan nőies kocával.
az új kant. Azért egy óvszeres tasakot
Ada visszaérkezett, és magával hozta
Lj^ (kissé kijjebb húzott a melltartójából,
felejthetetlen illatát is, melyben némi spúr
S r ^ v n o g y a csücske kikandikáljon csöppet.
vécéillatosító is keveredett ezúttal. A lány
eló, Mossz - hangzott egy ízig-vérig
még egyszer mosolyogva körbetekintett
ber szájából a második köszöntés,
duzzadó dekoltázsával a szobán, majd
mikrofonfrizurás gépész elhagyta
keresztben lefeküdt párjának ölébe.
, a
>ját, felállt, illedelmesen kezet rázott
- Annyira szeretem, mikor ilyen
hatalmas termetű, szerelmét elorzó
csak Donnáé volt a nagyobb.
• tagaszkodó vagy - hazudott Zord
érfielementállal, majd visszahúzódott
- Neked ekkora kezed van? - érdeklődött buján,
szemrebbenés nélkül a lány szemébe.
inak magányába csöndben sírni,
és saját képzeletétől ismét zabálni kezdett.
- Én is, mikor a kezeiddel betakarsz, és
ocó vagyok - rázott kezet vigyorogva a
- Ja, de csak annyira értek a gépekhez,
nem fázom - mondta a fekete sziv hölgye,
edéves tudor, és gondoskodott róla,
hogy Hammerfallra meg Dragonforce-ra
és érzéki csókot lehelt a másik ajkára.
adatait és hatalmát tartalmazó
tudjam hentelni az ellenséget valami ostoba,
A többiek lassan mertek csak egymásra
kártyát azért pont most kelljen
lövöldözős játékban. Azért egy MZ/X 9900nézni, mindenki elborzas-ztotta őket a
zni. Az ö fennhéjázó szemráncaiba
as modellt felismerek - folytatta, és lecsukva
szemük előtt folyó hamis turbékólás.
>nyi szomorúság költözött persze,
visszatette a gépet a székre. Természetesen
- Ezt nem hagyhatom! - pattant fel végül
ta a legcsodálatosabb teremtést
amaz így is tovább működött, és rendületlenül
haja maradandóan lógós állapotba rendcződöl
ö l d ö i i t g y koromfekete vikinghajóval
szopogatta a torrentfájlókat a világhálóról.
a függőleges sebességtől. Ada iránt érzett 1
etek gyakorlatot tartani! - Tényleg, és az az alvó csaj ki a
szerelme elég volt, hogy megtörje a gyávasi
t«
ipepiáltjfegyböl, qs az étkezőn át megkerülte"
sarokban? - Érdeklődött Dani, és cornbnyi
jegét, de aztán azonnal elájult a felelősség t?
az Oriástyjiojty eltáypzzon gyaxira.
vastagságú alkarjával Mira ágya felé
alatt, így végül rakétaként kilőve vágpdö
lehet igó/! - Hangzott,egy üvöltött
t i v emelte alkarnyi vastagságú mutatóujját. _
fejjel a plafonnak, és visszazuhant a? ágy
kvarcábrázatú külföldf takarója alól
JJonna ettől benedvesedett.
- Mit nem hagyhat? - Érdeklődött T .
majjd egy dühbőí kikapcsolt PSP3 repült a
- O Mira, a végzősünk - mutatta be a lusta
Zord, és szemöldökét haragosan
üt,
nak,£§zúzódatt apró darabokra. Jeremayah
lakót Ada. - Jól példázza a viselkedését
bomlokráncolásba rendezte.
tófgából kikélve pattant föl, és idegeskedett. - A
például annak, hogyan kéne mindig is
- Semmit, semmit - mosolygott Donna
hotodik pályán óz o szemét Pussycat mindig
egy másnapos embernek viselkednie. Kit
gonoszan, szívesen látta volna a mindig
3t
kettévág á koszájávol. Ez a tízéves deszko
érdekel az előadás mi? Megvannak azok
tökéletes Adácska szívecskéjét darabokra törve
kiscsaj á láncos buzogánnyol nem ér semmit...
nélkülem is. És nyugodtan-pihizni tovább.
látni a földön,trüg ez a hatalmas démon hím
Gyorsan előkapta GPRXS-es mobilját,
( Mira telefonj* ebben a pilí
öt erőszakoijaTfátulról órákig nem szűnő köt"'
és írt egy sms-t a Sony gyárnak.
kezdett csörögni.
jbs nedves vággyal. - Megint elkalando

ayaivsajnok öepEtuflott clegge4»la;
ahhoz, hogy kihámozza a frissen alakult
Szomszédok Közt helyzet újabb fordulatait,
Tekila pedig cselekvésképtelenre piálva
feküdt hátsó szobájában, a szájából kifordult
cigi épp a haját kezdte gyújtogatni.
Nem maradt hát senki, aki szólhatott volna
a hatalmas, óceánkék szénieket birtokló, és''
,
óriási mennyiségű halvérű férfiszívet bitorló ' "fl
Ailának, hogy pontosan abba a csapdába készül
besétálni, amitől a legjobban tartott mindig is.
- Csak meg akar kamatyolni, aztán kidob,
mint a szemetet - mondta végül mégis
egy hang, álomból felébredve, sápatagon,
fáradtan, kómásan de ismét jót akarva.
Mira szomorúan nézett barátnőjére, majd.
visszasüppedt a tagjait lehúzó nyomasztásba.
- Hogy mondod? «
..,
- „
- Igaz, ezt mondta! - bólogattak-a többiek
a horizontálisan felettébb kiterjedt
Donnát kivéve, aki még mindig nem
döntötte el, melyik oldalra álljon.
- Csak meg akarsz kefélni? Ennyi? - fordult
Ada kipattanva a gólem ölelő karjaiból.
Szemei szikrákat szórtak a haragtól, csábosán
gömbölyödő keblei a stresszbombától hideg
veríték csillogásában kezdtek úszni. - Te
is csak egy vagy a sok közül! Te is csak a
ringó seggem miatt akarsz megdugni.
Engedd meg, hogy megmagyarázzam - kérlelte
hass/bariton hangon a basszusgitárosnak
kinéző erősen gladiatórikus jelenés.
- Ne magyarázz meg semmit! - Hőbörögte Ada,
macska-smyley-kkel ékített, boszorkányos
körmeit karmokká görbítette a gyűlölet. - Ez
vagy, és semmi más. Egy buta rokker. Pont
ezért hajtottam rád (Azt hittem ostoba metálarc
vagy, felszedlek, aztán többszörös orgazmusig
trancsírozol a Harley Davidsonodon. Erre
kiderül, hogy van eszed, és értelmes dolgokat
magyarázol, ha épp nem a pogóban dobálod
s/ét az embereket. Jó Isten, mennyit meséltél
a két teljesen különböző világ találkozásáról,
a szerelmes kutya és macska történetéről,
meg arról, meqnyivel jobb a kufirc, ha
bömböl a zfne, és mindenki ösztönállatként
4
próbál egymás kedvére tenni. Hogy bevettem
ezt a maszlagot! ÉS végüllidcrül, hogy
mégis egy ostoba, köcsög rokker vagy, egy
, aki azt hiszi, minden buxa rámegy a
mellkasára meg a halálfejes övére,
vagy, és nekem is ennyi voltál legy
ti, és durcásan leomlott az ágyra. ;
zdulatlanüt állt egy darabig, fejét
an lehajtotta, és úgy nézett a lányra egy
lehulló, fekete hajzuhatagja mögül,
eked egy kis levelet, amit az egész
tés előtt Mossz MZ/X 9900-as
ba rejtettem, mikor megforgattam a
eim között - mondta Zord embertelenül
tét hangon. Kemény, alig-alig haladó
nyálcsimbókot nyelt le ezután, és megvárta, míg
í w e r é s e visszaáll a normálisra. - A Te irántam
Iáit érzelmeid már kiderültek az előbbi
lógódból. Az én érzelmeimre is derüljön
íny abból a levélből, és, csak hogy tudd.
sem változtak egy tapodtat sem. Pontosan
látlak, mint akkor, mikor a levél
hozzá, de figyelmeztetlek.

;ó ol
mintha most, itt mondanám.
Ada szűnni nem akaró
harággal rombolt Mossz
laptopjáért, kikattintás nélkül
szétfeszítette (ergo széttörte
a záró mechanizmust), és
valóban egy apró borítékot
talált a billentyűzeten.
Kíváncsian bontotta ki, közben
kósza pillantást veteft a karba
tett kézzel várakozó, fejbúbjával
a plafont támasztó halálszoborra
"Kedves Ada"
Bocsásd meg, hogy...
Na, mindegy. Lényeg az, hogy
annyira jó segged van, amilyet még sosem
láttam életem koncertje alatt, és bármikor
bevennélek énekesnőnek a bandámba. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy nincs is
bandám, de éppen ezért, énekesnőnek nem
vennék be akárkit "A BANDÁM"-ba.
Értéd/ügye? Remélem érted.
Szóval, bocs, csak köhögtem, szóval angyali
hangod van, pont ami illik az én basszusom
fölé, hö, hö, hö, ha érted, mire gondolok,
jól nézel ki, mint egy Epic Metál borítóról
lelépett szirén vagy elf csaj meg ilyesmi,
jól mutatnál a színpadon is a kis törékeny
tökéletességeddel az én fekete testhalmom
előterében, a mosolyod olyan, hogy rá lehetne
építeni egy komplett számot, melynek a végén
az őrjöngő Ada-fanok öt perc felvezetés után
kapnának egyetlent a mosolyok mosolyából.
Persze csak egy felet. Az egész nekem jár!!!
Lényeg az, hogy egyetlen komoly kitétel
van mindig, mikor a leendő banda
énekesnőjéről álmodozom, mégpedig...
várj, rá kell gyújtanom ehhez...
Na, megvan, csak a kocsmáros nem adott
vissza. Szóval az énekesnő legyen az én
lelkitársas életempárjám, ha érted, mire
gondolok. A szerelem csak egy szó, a
buzi franciák találták ki, hogy párizsba
^ s a l j á k a tőkét. De nekem az igazi kell.
Annyira más vagy mint én. Hogy lehet olyan
szörnyűségeket hallgatni? Hogy lehet olyan
borzalmakat a csodás testedre aggatni? Hogy
lehet ilyen undorító színes arcfestékkel
eltakarni a mondavilágba illően szép arcodat?
Persze gondolom mindhárom kérdés járt
már a te fejedben is velem kapcsolatban
- különösen hogy Kiss jelmezben jöttem
Metallicára! JE JE, METÁLVILLA!
Viszont énekesnőnek bevennélek,
és ez egy jelzés számomra, hogy
u
elvégre te vagy az egyetlen,
zért vagy a nagy ő, mert ha alapul veszem,
>gy\ülönbfcizni akarok a többiektől, akkor
lenkitől elkezdek egy kicsit különbözni.
De aki a kofdinátarendszer másik oldalán
áll, a tökéletes ellentétem, 8 az, aki az én
világomban az egyetlen, akiből csak egy van.
Olyan, mint amikör a Rómeó meg a Júlia
összejön, mert a saját mikrovilágukban csak
a másik az egyetlen, aki biztosan máshogy
gqndolkodik, mint ök. És így .közös múlt nélkül"
nincs ntás közös, kapocs,^s^k a pornográfia.

Hogy szétdugnálak-e?
Hát hogyne! Ez is kikötés az együttesem
énekesnői posztjára, dehát ezt azt
hiszem már kitalálhattad.
Itt másztál rám éppen valami pallos méretű
phalloszokat emlegetve, még szerencse,
hogy a 19. Johnny Walker után kihoztalak
meghánytatni, hogy rám több ne jöjjön
gyomorszesznedv. Nem szeretem, ha csak
a pia miatt jönnek össze az emberek. Az
ilyen kapcsolatok általában pia nélkül nem
zökkenőmentesek, és legtöbbször halálra
vannak ítélve. Veled nem csak bepiáltunk,
téged pont ezért szeretlek. Olyan vagy,
mint a legeslegdurvább rokkercsaj, akit
életemben láttam, tivornyázol, vedelsz,
bulizol, és mégis úgy nézel ki, mint egy
génutánklónozott barbibaba. Most bent
ülsz a klotyón, - természetesen
víz felé - pihensz. Én kijöttem
kidobónak álcázva küldöm át
a fiúkhoz. Mindet felhúznám persze, de Te
más vagy. Neked őrködök még órákig is,
mire kinyitod azt a rohadt zárat, ha kell.
Mégis félek. Valami olyan félelem burkolja
ködbe a lelkem, ami pont az ellentéte a
Manowar- Warriors of The World-nél
érzett bátorságnak. Reggel hazaviszlek a
koliba, csak hogy épségben megérkezz,
és nem tudom, mi lesz a barátaiddal.
Tudod, ha Jing és Jang találkozik, mint a
DragonHunter számba, he he, akkor jobban
meg kell erősíteniük a kötődést, mielőtt egymás
mindennapi környezetének is kiteszik a kettkjü1
törékeny, ellentéteken alapuló kapcsolatát.
Mindenkinek előítéleteid vannak, és kihoz:
belőlük te is a tiedet. Bocs, ennek így ninc:
farka, csak megittam megint egy nccsó vi
most meg nem is tudom, hogy kell írni
Lényeg, hogy elhatároztam, a barátaid
pgják hinni, egy bunkó rokker va^yo!
. zért azt is csinálom, fingoL bö.fö;
ordítozok, had kapják meg atmec^aj
J
Jkarnak. Mert púért van az egá
Mert azt akarom megtudni biztosra, hogy'
mit érjél irántam. Vajon csak egy nagydarab
pöcs vagyok nálad, vagy valaki, akivel
jl •
szívesen töltenéd az.idődet, vagy valami, amibe
belecsimpaszkodnál néhanap, esetleg sétálgatni
m g j ketten sörözni a legrosszabb, legüszkösebb
kocsmákban, és olcsón együtt berúgni, nagyon.
Hát az jó lenne, és mielőtt lehánytad a
börgatyámaj^ ugyanazt a riadtságot láttam
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a szemedben, ami a/ én lelkemben
Ezért úgy döntöttem, adolfegy kis tüzet
'
razt fogom hazudni a barátidnak, hogy csa|
meg akarlak kufircolni. éS meglátom, hogy
reagálsz, kinek hiszel, vagy meghallgatodégyáltalán az érvelésemet. Térf
elrejthetném a levelet, hog^fkéső..
iz inkább legyen meglepetés. Szóval szeretlek
i kész, gyere az együttesembe, az életembe
rökre csiripelő madárkaként, szívet kitépően
alolászó múzsaként, láncos bőrcuccban
finagló táncosnőként, de akár a lepedőakorbtaai
fességedre is kíváncsi lennék.
Itészetesen.
Svai, mindent bele, a beszélgetésünkből
t j f l ő b e n remélem kiderül, hogyan érzel,
^megkezdhetjük közös utunkat az együtt
Btt szabadság felé. Már csak dobos
neg gitáros kell, de majd szerzünk,
jpngő lelkesedéssel - Zord
tovább nézte a levelet, majd lejjebb
lte, hogy a fekete emberre pillanthasson,
maz eddigre eltűnt. Amilyen nagy elánnal
íjtófélfákat görgetve érkezett, olyan
észrevétlenül, jelentéktelenül távozott.
öbbent csendben hirtelen minden jelenlévő
egszűnt létezni az összetörve álló istennőn
ül. Donna kövérségü könnycsepp futott
égig bársonyos arcán, pupillája Jeremayah
eteségét kölcsönvéve, üresen nézett a
ira módjára lassan nyíló ajtó felé. Jocó,
ellett, hogy belépett az ajtón, puszta
'enlétével eszébe juttatta Adával az orvost,
'jiV 5a szinteket, a társadalmi rétegződést és
lelvárásokaf. azt, mennyire többre kéne tartania
y d y e n j ö t t - m e n t motorosnál,
z-szerü szerelem,
rögtön mindent törölt a korábbi
-Memondó gondolatok közül. Hisz.
V • • j ü s z semmi. Akár utána is futhatna.
ár utána is futhatnék - gondolta
agában Ada, hisz már rég megbánta a sok
baságot, amit az ő Zordja fejéhez vágott.
Akár utána is futhatnál - suttogta a
lébe a függöny mögül előbukkanó
,-sámán módjára taréjba nyírt őszes
ékilafej. Közben az ajtóban a Géza nevü
ápaszemes kobra járt hívogató táncot,
a, hogy a túlságosan szép, és ettől
sokat szenvedő XX kromoszómás
eghozza élete első jó döntését,
tni kezclett, és az idő ismét elindult,
lőtt aj szerelme után rohanó
zményt nő az ajtóhoz ért volna,
snyi V astjgságú hányássugár kapta
MdalriSl, é Ada a szemközti falnak
^repülpfégÜjsjgMSuklott a pocsolyában.
^ E z íneg mivolt? - Érdeklődött Ilonná.
F) ném látta a jelenetet a középen lévő,
egyébként kertibüdi méretű étkezőtől.
j / J ^ O s s z u l vagyok! - nyögte Mira, és
/ Valóban, arcá reggel óta hármat szottyadt
a Adát Teréz anyától elválasztó skálán. Ébredés óta ezt mondogatom, folyamatosan
- mondta végül a hatodéves, mindig jó
orvostanonc Mira, és újra kómába esett.
Ada megpróbált feltápászkodni,

,
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/fk> elcsúszott a hányásban, és a fal
_
\
tövébe kuporogva kezdett sírni.
Jocó mesélt valami történetet arról, hogyan
buktatott meg úgy valakiket, hogy öt percig
kellett kérdezgetnie, mire talált egyetlen
dolgot, amit nem tudott az illető.
Donna takarója alá bújva hallgatta egyetlen
metál cédéjét, egy ősrégi Ac-Dc válogatást, és
saját agyának kivetített képeire maszturbált,
nem gondolta volna, hogy ily remek fordulatot
vesznek az alfahím. Zord ügyének kacskaringói.

Mossz már majdnem elkészült a Szimsz 3
komolyságú, macskanevelgetős stratégiai
tamagocsijáték 3D renderelésével, amivel
szerette volna megvigasztalni szíve hölgyét.
Nem gondolta volna, hogy ily remek
fordulatot vehet az alfanőstény ügye.
Jeremayah viszont Mira ágyához
lépett és megrázogatta kissé.
- Kérsz vizet, vagy valamit?
Segíthetünk valamiben?
Mira nem válaszolt, és mikor az az óta
légipostán megérkezett PSP3 béta oldalt
kitolható olvasólámpájával szemen világították,
pupillájával sem reagált megfelelően.
- Kómába esett! - pánikolt a bár külföldi,
de mégis ötödéves ében cserediák.
- Jaj, maradjál már, csak mélyen alszik.
- De o populája nem mozog! - erősködött
1 jeremayah, majd a lány nyakához tette ujjait.
- Jesszus, nem érzem szívét dobogni! - mondta
, pánikba torzult arccal, és erre a többiek
Jeissé elbizonytalanodtak. Jocó rögvést
Józseffé változva lépett fel negyedévési
mivoltában, és megbizonyosodott arról,
hogy Mira szíve márpedig igenis dobog.
És valóban, lassú, de ütemtelerr, összevissza kalapáló pulzust érzékelt.
- Itt tényleg gond van -/vakargatta
fejét, az éles helyzetekben valahogy
sosem voll elég határozott.

- Mí'van vele? - Kérdezte Ada, hihetetlen.
hogy a korábbi események után volt • a
lelkiereje felállni, és a többiek segítségének
ajánlani harmadéves tudását.
- Bármit kérdeztek, real time-ban keresem
a google-ba - ajánlkozott Mossz is legjobb
tudása szerint, majd hozzá tette: Real Time:
Valós idő, azt jelenti, ha valamely esemény a
valósággal megegyező idösebességgel halad.
- Én zabálok tovább, inkább nem zavarok
- mondta Donna, ö ezzel segített.
Valódi kongákból álló feszültségkeltő zene
hallatszott, és a társaság tágra nyílt szemekkel
bámult a mozdulatlanul fekvő végzős lányra.
- Valami nincs rendben - jegyezte meg a
JA
nyilvánvaló tényt Jocó, csak hogy oldja a
feszültséget. Óriási felelősség hárult rá, mivel az
ötödéves külföldi nem tudott megkülönbözietni
egy fagocitát egy hízósejttől - pfTF-, a
hatodéves meg maga a beteg, aki eszméletlen, k
és valószínűleg haldoklik. Az ő hibája lesz. j.
- Mira, mi van veled? - Rázogatta tovább
Ada, hitetlenkedés és pánik ült ki csodás
arcára. így még csodálatosabb volt.
- Nem reagál. Adjunk neki Adrenalint! okoskodott Jocó. - Sosem árthat, ha a szíve . J *
kicsit felpörög, és az immunrendszere
tudja rendezni a dolgokat - mondta, és
máris készítette az otthon tárolt orvosi
táskáját a beavatkozáshoz.
- Nem adhatsz epinefrint, mert végletekig
kiszáradhat. Most dobta ki a taccsot olvasta fel Mossz egy a mostani helyzettel f./ F
korreláló orvos-sorozat epizód szövegét.
- Nekem odhotnál, érzem, hogy elkezd
íj y
csökkenni o vérnyomásom ••makogott
az obszidiánfekete ember, természetesen
betegséget mímelt, hogy ne kelljen részi " J
venni a felelősségtejes munkában.

Mira,bár nem mozgott, láthatóan
egyre rosszabbul lett.
Fájdalmasan nyöszörgött, és egyre
lassabban vette a levegőt.
- Engedjetek, még meghal itt nekünk. Min
orvosisok vagyunk, az elsőben már tanulti
az elsősegélyt! - ordított Jocó, és a ájvrilit;
szabályait meghazudtolva a tűvel kezdett"fenyegetőzni, arrább taszította a ártatlan és
jelenlegi állapotában főleg ártalmatlan Adát.
és lerántotta a takarót a magzatpózban fekvő
betegről, hanyatt vágta, és a szívébe szúrta a
bődületes injectiót, majd tövig ürítette a tárat.
Mira szeme felpattant, szája sikolyra
nyílt, de ekkor Teste megfeszült görcsbe
rándult, tnajd elernyedt azonnal.
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- Most mi történt? - kérdezte
Jeremayah a földtől derékig érő hifi
toronyrendszere mögé bújva.
- Kiütötte a kis here - mondta Donna, é s ' "
pofonjától Jocó a szoba végébe repült.
- Most mi lesz? 1 éjdeklődött Ada, dőlni
készülő kártyavárhoz hasonlatos madárka
lelkének kezdett sok lenni a dolog.
- Én újraélesztem - Jelentette ki
magabiztosan Donna, és hatvankilencezős ,
pózban elhelyezkedet Mira arcán,
majd lábai közé hajolt.
Úgy kellett lerángatni, de tényleg.
És akkor lebbent a függöny.
Fekete zakót és nyitott gallérú inget viselő
figura jelent meg a függönyből, elegáns kék
farmerrel takart lábai vákuumtappancsos, fehér
edzőcipőben végződtek. Erősen sántikálva
közlekedett, mivel épp valami tetrisz-szerű
videojátékkal játszott, így lángcsóvás aljú
botját jobbjával testéhez szorítva hordozta.
Álmélkodva nézett végig a rettegéstől eltorzult
arcú bagázson, majd felvonta szemöldökét.

- Mi van? Tudták, hogy legalább tíz perc
átjutni ezen az alkoholistahulla szagú
függönylabirintuson? Kell valami szórakozás.
Ezután visszasüppedt a játékba, majd
további súlyos másodpercekig pittyegett
és lövöldözött, míg a döbbent lakók
haldokló, vagy már halott lakótársukat
fehéredő, nyirkos kezeit szorongatták.
- Maga kicsoda? - érdeklődött Donna.
- Kicsit öreg és borostás, de azért egy
körre jöhetpe! - folytatta, és buján
bordazsirpacmjaiba túrt, melyek a mell és a
felsőhasi rétegek között helyezkedtek el.
- Köszi, pufi, de most kihagyom - válaszolta
, az 50 körüli szivar sármosan, és egy
ÖoNfc gyógyszer kupakját pattintotta
'" "tW: Hfeldobott egyet az előkerülő
ól. és siájával kapta el.
rgalizált még előre készített
I, és élvezettel lenyelte a pirulát,
tőén mobilt vett elő, beütötte a
megnyomta a zöld gombot,
riy túloldaláról szarvasbőgés,,
ücsergés, kígyósziszegés,
vijjogás, patkánycincogás,
•
skanyávogás és farkasvonyítás hallatszott,
ajd egyérces hangszólalt meg:
Megmondtam, hogy ne hívj itthon, hogy
estis veme ki - idegeskedett a mexikói
után elnevezett kollégunti kfsértet.
a cucc tényleg jobb, mint a Vicodin, bazze
f hátra valódi örömmel a botos bicegő. a/a teljesen legális - tette hozzá ezúttal
. s/ínészkedés nélküli mosollyal.
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az á-tajotoK - fordult lekl
arckifejezéssel a szoba lakóihoz, - hogy idióták
vagytok! Semmit nem tudtok az orvoslásról
és aV életmentésről. Itt ültök a seggeteken,
á mi csak egyetemisták vagyunL Bejárunk
gyakra meg előadásra, lógunk, mint egy
dick és tengünk a világba. Éfc ha az anyátok
feküdne ott, és azért halna meg, mert múlt
héten nem figyeltetek a hypotermia előadáson?-Miért nem tudják komolyan venni a mai
csitrik a hivatásukat? Miért nem tudjátok a
pudvás valagatokat betolni legalább azokra
a gyakorlatokra, amelyeknek értelme van?
- Maga mit pofázik? Ötöd vagy hatodéves
talán? - kérdezte az ezexerint végtelenül
beszűkült gondolkodásmódú Józsefcó.
- A.nevem Dr. House - mondta a magyarul
folyékonyan beszélő, mégis amerikai figura.
- Az igazi - tette hozzá, majd az értetlenséget
elűzendő, még mondott néhány szót:
- fgen, rólam készítik a sorozatot. Mirának
pedig az ég világon semmi baja, csak
másnapos/mint a shit! Itt legyeskedtek
körülötte, mindannyian a saját bajotok miatt
vagytok összeomolva, még azt se vettétek
észre, hogy a tegnapi fellépős cuccában van.
És valóban, Dr. Housenak igaza volt:
Mira szinte meztelen idomjait csupán
némi átlátszó selyemmelltartó és
falatnyi vörös bőrbugyi takarta.
- Te meg adrenalint adsz be mindenkinek,
aki okádik egy jót, ha rosszul van? - fordult
Jocóhoz. - Milyen orvos leszel te? Annyira
el vagy telve már ettől a kevés eredménytől,
amit elértél életedben, hogy főnöknek
hiszed magad? Ki vagy te, hogy szert adsz
be egy labilis páciensnek? Szerencsédre
az adrenalin csak kiütötte egy kicsit, mivel
a hirtelen megnövekedett vérnyomás és
pulzus szétvitte a testében a másnaposság
vérben áramló melléktermékeit.
- Akkor most mi legyen vele? - Kérdezte
Ada könyörgő hangon. Kecses kacsóit
arca előtt fogta össze, könnye patakokban
folyt végig szomorúságtól is ragyogó
^ arcán, még a zord, rokkant orvos szívét is
megdobogtatta emberfeletti szépségével.
- Adjatok neki vizet! - mondta Dr. House
meglepő kedvességgel és gondoskodással.
- Az segít a macskabajon is, és az epinefrin
kiszáradásától is véd. Aztán adjatok neki Donna
kajájából, hogy ne legyen rosszul, és rendbe
tegye a gyomrát. Ha igazán jót akartok neki,
adjatok neki egy Bloody Maryt. A Bloody
Mary nagyon hasznos másnaposság ellen,
mivel a paradicsomlével és a fűszerekkel
együtt rengeteg elivott ásványi anyagot pótol.
Nem hitték el, mit hallanak, de azért
gépiesen tömtek Mirába némi vizet és
| ías szalonnSt csokitojásreszelékkel.
* volt épp £)onna kezében.
- Akkor üdv, örülök, hogy segítettem
• -- és hálát nem várva már bicegett is
kifelé, hogy mielőbb eltűnjön.
Hisz illegális üzletekbe bonyolódva keveredett
Jersey-ből Magyarországra, nem kellett neki
a felhajtás. Ahogy az ajtót nyitotta, még egy
y ^
utplsó pillantást vetett a "nagy beteg" Mirára.
Ekkor
h
— a «-—riévps
go-göeifl lába cpmbból

/

fm

ismét feSzültségkeltő
Sprünfy zene ke:
tt
egyre hangosodni,
Dr. < kegory House cs<
pet
gondolkodott, 4 '
Ált fordította fejé'
az apfct, és megfordult, h' ajd becsukta
n_éhány szót
ijtfézzSka szohrflStfos tei
4hez>i
brfl
- Vanlegy voss/ és ej
-,'Mfa rossz?**;
- A rossz? A jnásnaposság még adrenalinnal
sem okoz patadox lábrángást étkezés
és ivás befejezése után. Valószínűleg
fertőzés támadta meg, és behatolt az
idegpályáiba. Ja, és karanténnal le kell
zárni a kollégiumot, míg kiderítjük.
- És mi a jó hír? - kérdezték öten.
- Elfelejtettem említeni a rossz hírhez, hogy
haldoklik, és az adrenalin, amit a kis vehemen
Jocónk beadott neki, megötszörözte a kór
lefolyását. Talán gyógyszertárba sem lesz
időnk menni, annyira gyorsan elpatkol.
- És mi a jó hír?
Dr. Greg House végignézett frissen
verbuválódott Teamjén.
Egy dagadt kocsmárosasszonyhoz hasonló,
nagyhangú senkit látott, egy világszép,
de annál határozatlanabbul senkivé váló
szöszit, egy okoskodó dokimikulást, egy
mikrofonsérós cyberhackert, és még egy
kötelező feketét is észrevett a sarokban.
- A jó hír az - mondta, és szigorú arcán
megjelentek a tébolyult öröm hullámai
- hogy van egy érdekes esetünk.

folyt

kov

Á Következő évad a nyárvégi l'rttzusban
folytatódik, abban lesz olvasható a
"Mira " című duplarész záró epizódja
Addig is kövessétek a szereplők bármely
példáját bármely tekintetben
fciralaci@gmal

PH.D. POSITIONS IN
MOLECULAR BIOLOGY/
BIOCHEMISTRY
We offer Fh.D. positions in the fields of molecular biology/
biochemistry at the Department of Biochemistry of Eötvös
University, Budapest, in the dynamically developing
laboratories of Dr. András Málnási-Csizmadia, Dr. Attila
Reményi and Dr. Mihály Kovács. Our available projects
involve intramolecular force mapping, motor enzymology
and signal transduction network research, for details please
visit w w w . m a l n a l a b . h u , r e m e n y i . w e b . e l t e . h u a n d
www.mk-lab.org. Previous project work experience of
applicants in biochemistry or biophysics or molecular biology
is required. The project work will be complemented by a
comprehensive doctoral training program in Structural
Biochemistry offered by Eötvös University.
Conditions of the fulltime research fellowship:
- totál number of available positions: 7
- fellowship term: 3 years, including one year probation
- competitive scholarship, with insurance and living
allowance for foreign students
- application deadline: May 12, 2 0 0 8
Please send your CV and a scanned short handwritten
m o t i v a t i o n l e t t e r to j e l i n e k @ e l t e . h u ASAP,
p e r s o n a l o r s k y p e - c o n f e r e n c e interviews will take
p l a c e in April a n d May. F u r t h c r i n f o r m a t i o n :
www.malnalab.hu/phd,jelinek@elte.hu

Marosvásárhelyi

T\imorprevenciós Nap

T D K konferencia
2008. Április 19.
2008. április 3-6
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A Magyar Orvostanhallgatók .^Egyesülete
évek óta jó kapcsolatot ápol külföldi hallgatói
egyesületekkel, többek között a Marosvásárhely i
Magyar Diákszövetséggel. Erdélyben egyedül
Marosvásárhelyen van lehetőség magyarul
tanulni orvostudományi egyetemen, emiatt
tulajdonképpen ez az egyetem lett az erdélyi
j orvostudomány központja.
15 évvel ezelőtt rendezték meg először az
egyetemen az első magyát nyelvű tudortiányos
diákköri konfereuciát.'E'z£rt az" idei, jubileum!
' konferenciát nagy lelkesedéssel tervezték a
sáfryezők.
»
V J
Magyarországról J6, ebből Szegedről 18
?^Btlőadó érkezett a konferehciára. Marosvásárhely
állapota, épületeinek külseje -mindegyikünk
s/ámára meglepetés volt. Szegedhez hasonló,
gyönyörű főtérrel, - felújított sétálóutcával,
történelmi épületékkel rendelkező" várost
láthattunk.
A konferencia az itthonihoz hasonló módon
zajlott, azonban az előadások jóval alacsonyabb
színvonalúak
voltak.
Azok
minőségén
erőteljesen látszott, hogy kevesebb pénzből
kell gazdálkodniuk a kutatások során. Jól
illusztrálja ezt az is, hogy az élettani szekció
22 előadásából csak 5-öt tartottak a helyiek, a
többit pedig mi Magyarországról érkezők.
A konferencia szakmai színvonalát erőteljesen
emelte a vendégelőadók jelenléte, és az általuk
tartott előadások. Budapestről többek között
Süveges Ildikó Szemész professzorasszony,
Szabolcs Zoltán szívsebész, Fekete-Farkas
Pál gyermekgyógyász professzor vett részt a
konferencián, Debrecenből pedig Muszbek
László professzor érkezett. Szegedet Barabás
Katalin képviselte egy workshop megtartásával,
amely igen nagy érdeklődést keltett, illetve
Párdutz Árpád agykutató professzor, az SZBK
Biofizikai Intézetéből.
A konferbncia zárásaként" egy kiránduláson
vettünk részt, ahol megcsodálhattuk a
szászok által épített csodálatos berethalmi
, erödtemplomot, valamint Segesvár ódon
háfiigtilatú történelmi városát.
""Assáességében elégedetten tértünk haza. sok"i"5Wk,«tenénnyel és tapasztalattat. A konferencián
helyezéseket is sikerült elérnünk, Pásti Emese,
intő Erika, Szokonya Eszter és Szili Károly
cherett át különdíjat.
rfa is szeretnénk megköszönni a HÖK(jcfítz utazás költségeihez való hozzájárulását,
UjnMp a Richter Gedeon Centenáriumi
itványnak a részünkre pályázati úton
. bi/nositott tamogatast.
írta:
Varga Zoltán
MUE oktatási koordinátor
a kiutazás szervezője

«
8:50-9.00 Dr. Benedek György dékán úr
nyitóbeszéde
' .
•
9.00-9.20 Dr. Barabás Katalin
csoportvezető egyetemi docens
SZTE ÁOK Magdtartástudományi Intézet
A rosszindulatú daganatos
betegségek epidemiológiája
9.30-9.50 Dr. Marton Imelda'tanársegéd
SZTE ÁOK II. Belgyógyászati Klinika és
Kardiológiai Központ, Haematológia Osztály
Hodgkin lymphoma diagnosztikája, kezelése

10.\5-11.05 Dr. Ormáfkii. Katalin adjunktus
Á O ^ a d i o l ó f e a i Klinika.
"^uríffiWic lliítgnosucs SÍeged Kft.
a J,
Mammográfiás szűrés és hatás(
hatá;
• az emlőrák okozta halálozásra.
U.15-11./5 Dr. Bartyik Katalin
klinikai föorvos
SZTE Gyermekgyógyászati Klinika
A gyermekkori daganatok
kezelésének néhány aspektusa
11.35-11.50 SZÜNET

11.50-12.10 Dr. Uhercsák Gabriella
klinikai orvos
40.00-10.20 Dr. Gyulai Rolland
SZTE Onkoterápiás Klinika
•'•„- .
egyetemi docens
Gasztrointesztinális sttomáli!
SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és AHergölógiai
tumorok (GIST) kezelése
Klinika" 3 '
A bördaganatok klinikuma, kezelése és j " ,
>
.'z * - r
prevenciója
12.2Ö-12.40 Dr. Hideghéty Katalin
egyetemi docens
10.30-10.45 SZÜNET
SZTE Onkoterápiás Klinika
A korszerű sugárterápia lehetőségei

Helyszín: SZTE Újklinika Tanterme
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Rendelj interneten A&p
é s a kért időben k j |
szállítunk!
W.J -55
...és m o s t a j á n d é k ü d í t ő is j á r !
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EDUpresszó - karaván
3+1 helyszínen

C P kerestetik

Progrmaterv

(CP= Contact Personi

Közben-.
EDUportré: fessük rr^g, vagy alá, képzőművészeti
és zeneművészeti performance
legyalja fesztivál júl. 11-15, Tokaj
egyetemisták
és
főiskolásoktól (testfestés,
JalaTONE fesztivél júl. 18-22, Zánka
hennázás, akusztikus zene, grafFiti,
^ O T T fesztivál júl 24-29, Vekeri tó
Minden este dedikálással - a fesztivál aznapi
t Ponthatárouó júl. 25. Bp. Millenáris
/ megszavazott sztárja részvételével,
ivételizők bulija, szervező: OFIK)

Célcsoport:
16-30 év

Fesztiválonként egy alkalommal:
EDUcatio: ki mit hozott, mutassa
Felsőoktatási agora.

J\incs még programod a nyárra?
Szeretnéd fejlesztem a nyelvtudásod?
Szeretnél új külföldi barátokra
találni?
-

r*.--*

"'Nem célnnk:
atni
és
okítani,
továbbá
harsány
Feklámüzenetekkel traktálni, szeretnénk, ha a
zt) vál lakók kötetlenül és jól éreznék magukat
iDUpresszóban, velünk játszanának és
) közben fel- és megismernék a felsőoktatási piac
evőit, jobban, mint az a katalógusokból
eges.

fé: reggeli kávézás, energiaitalozás
hátterzene és a napi lapszemle (sajtó
szétes skálája ingyenesen)

,

'
u
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GYERE CPMEGBESZÉLÉS

be.

2008. május 8 20.00
Szemészeti Klinika

•
b+j
••

élünk:
: edupress oktatási és ifjúsági hírportál
az Aktív szemeszter c. felsőoktatási
agazin stratégiai partnereinek bevonásával
kellemes, könnyed és mégis hatékony
megjelenés, kizárólag a fiatalok számára
'veit programokkal.
Mind három fesztiválon Ügynökségünk
Jgimmunikációs partnerként is dolgozik. Az
EDUpresszó megvalósításába bevonjuk azokat
médiapartnereinket, ügyfeleinket akikkel
év folyamán hétről hétre együttműködünk,
csak úgy mint az egyetemek, főiskolák
jjzervező csapatait és a diákok kedvenc márkáit
forgalmazó cégeket is.

"

m a g y a r

Orvostanhallgatók
Egyesülete

Amit kapsz:
-

www.edupress.hu
Vendégek, celebritások:
Stahl Judit - Dunaújvárosi Főiskola
Pély Barna - Kodolányi János Főiskola
Sportolók a ZSKF-ről
Kasuba L. Szilárd - a KRF celebje
Havas Henrik - SZTE Médiaintézet
Lévai Balázs - MTV Fogadó óra
Sváby András - Dunaújvárosi Főiskola

Berendezés:
babzsák fotel, függőágy, matracok és hintaágy,
lampionok, kávéautomata, újságtartók
Eszközök:
ping-pong asztal, társasjátékok, teke, mászófal,
3D karika, óriássakk, fitball,

^firezés közéletibe '
zvételéveT,
sajt
é^i
Kapcsolat:
Tibettszky Moni Lisa
ügyfélkdjicfolati igazgató
Shortcut Communications
1

mohima@shortcut.hu

koli
napi 2xi étkezés
MOE pont

Amit elvárunk Tőled:
lelkesedés
jókedv.
aktív részvétel

*-

További info:
"örök Kafelin:torokjcatígTnail.corn
ferga Linda: I i n d í v|ÍVgá^i:yahoo,c
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• É R T É K N A P J A 2 ® i
2008. máius 10. (szombati 0900-l400
• • d , Dugonics t é r j Árpád tér
PROGRAM
09:00 A mentők napi ünnepség megnyitása
1 0 : 0 0 - 1 1 : 0 0 imitált, súlyos közlekedési baleset felszámolása,
a tűzoltósággal együttműködve.
Az Országos Mentőszolgálat mentéstechnikai
és oktatóeszközeinek bemutatója
A Budapesti Meptőmúzeum kitelepült kiállítása,
mentéstörténetf ritkaságok, érdekességek
- a Mentőmúzeum igazgatójának vezetésével
Régi korok és a jelen mentőautóinak megtekintése
Motoros mentő bemutató
Folyamatos elmftegélynyújtási bemutatók,
fantomok kipróbálási lehetősége az érdeklődők részére (űlszölött,
gyermek és felnőtt újraélesztés, félautomata defibriiiátor használata)
Speciális mellkaskompressziés eszköz [AutoPulsel bemutató
- A

Gyermekprogramok

Szeretenel meghívjuk az Országos Mentőszolgálat 60. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő Mentők Napi rendezvényre:

mm

v -éS&m:

r

Or. Cserjés Andrea ^
Regionális orvos-igazgató
Médiatámogató:
TI1PULZUS 2008.MÁJUS
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Nyeste Zsolt
Szeged állomásvezető

Az SZTE Hallgatóiért Alapítvány,
pályázatot hirdet
A következő témakörökben:

1. Belföldi illetve külföldi tanulmányutak támogatása
2. Konferenciaszervezés támogatása
3. Tudományos kutatások, publikációk támogatása
4. Fogyatékossággal élő hallgatók támogatása

Pályázhatnak:

azok a hallgatók, akik a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatos

hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, kivéve a Posztgraduális képzésben résztvevő
hallgatók illetve azok a hallgatók, akik Erasmus ösztöndíjat nyertek a 2007/2008.
tanévre.

Pályázati időszak kezdete:

2008. április 21.

Pályázat leadási határideje:

2008. május 20.
.>
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Az űrlapok letölthetők a www.szteha.hu oldalról
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A pályázat FORMAI illetve egyéb követelményeiről tájékoztatást az Alapít\
székhelyén tudnak nyújtani:

SZTE Tanulmányi és Információs Központ
Földszint C)SZ.004-es szoba, Kovács Zsuzsa
6722 Szeged, Ady tér

SZEGEDI T U D O M Á N Y E G Y E T E M

HALLGATÓIÉRT

ALAPÍTVÁNY

6722 Szeged,Ady t é r 10. | +36 62 544 131 | info@szteha.hu | www.szteha.hu
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-részletek

egy ökör

naplójából

. Gyönyörű szép nap a mai. Süt a nap,
csicseregnek a madarak, a borjak vidáman
játszanak kinn a legelön, rajtam mégis valami
homályos "rettegés lett úrrá.
Nem lehet
szabadulni tőle, minden évben eljön újra meg
újra, és most . megint vészesen közeleg
a
rettegés napja....igyekszem nem gondolni rá,
de benne van a levegőben. A tavasszal együtt
érkezik, évről évre.
Ósi törvény alapján az idők kezdete óta (8 éve)
minden év áprilisában az emberek a szomszéd
városban egy hatalmas szeánszot tartanak. Egy
néhány föböl álló embercsoport hosszú hetekig
készülődik, mindent elterveznek, éjt nappallá
téve dolgoznak azon," hogy társaikat "egy egész
héten keresztül különböző programokkal
szórakoztassák, így kibillentve őket a szürke
hétköznapokból. Megadnak nekik minden
szórakozási lehetőséget, mielőtt eljön az örök
(2 hónapos) sötétség: a vizsgaidőszak! Ez az
időszak számukra nagy megpróbáltatás, élete
halál kérdés, ezért nem rettennek vissza még
a véráldozattól sem, ha a vizsgaidőszak sikeres
abszolválásáról van szó.
Évről évre, minden tavasszal egy hajnalon
beállít közénk az egyik kiválasztottjuk és
elragadja tőlünk valamelyiktársunkat. Senki
nem tudja, mi történik azokkal, akiket elvisz a
Szefhe, de egy biztos: még soha senki nem tért
onnan \ issza!!!

Az este végére eldőlt, idén is a gyógyszerészek,
hivatalosnevén GYTK-sok nyerték aygtélksíl**?"
így a kupa vissza is vándorolt Hozzájuk, és ók
büszkén vitték haza újra! Mi pedig egy nappal
közelebb kerültünk a csütörtökhöz!

2008. április 15A
Ma csend van. Nincs vetélkedő, sem hangos
zene, se nevetés, se éneklés. Csak időnként
szakítja félbe az éjszaka Csendjét egy-egy
hatalmas tapsvihar.
Ma van az Al-TDK estéje. Ilyenkor egy
nagy teremben, a Nagyoktatási épület
előadójában gyűlnek össze egy (ál)tudományos
konferenciára. Ez egy viszonylag új keletű
hagyomány a SZOTÉ-sok körében, de annál
inkább népszerű. Idén másodjára rendezik meg,
de a hatalmas érdeklődés miatt úgy tűnik, egy
hagyómány van kialakulóban. Hallgatók és
oktatóik tarthatnak olyan előadásokat, amiknek
szigorúan csak a formája tudományos, tartalma
még véletlenül sem az. A négy vállalkozó kedvű
előadó közül nem lehetett könnyű eldönteni,
hogy ki legyen a nyertes: Micimackó vs. Steven
Segal , vagy az egyéjszakás kalandok kontra
fogorvostan hallgatók a medica klubban....
nagy dilemma.
De ez még mindig kevés nekik egy estére.
Az előadások után nagy lakoma is várja
az éhes látogatókat. Külföldi vendégeik
ételkülönlegességeit kóstolhatták meg a Food
Festival alatt, aminek nagy múltja van már a
SZOTÉ-n.
És amíg ők vígan esznek isznak a nagyokiban,
mi itt reszketünk, és számoljuk vissza a
perceket....vajon kit választanak idén?

2008. április 13.
Az karámban egyre nagyobb nyugtalanság
lesz úrrá, senki nem tud uralkodni magán
mindenki tudja, hogy hamarosan eldől a sorsa,
túl éli-e az idei Szefhe napokat vagy sem???

.

2008. április 14.

..JJj/ezdödött a szeánsz. Nem tudunk aludni a
hangzavartól, ami a Szote klubtól (az emberek
keíTÉéít gyülekezési helye, hétről hétre
mmdett csütörtök este elmennek oda, hogy
"megfeledkezzenek az. Egyetem nehézségeiről)
ereszen idáig hallatszik, ahogyan az egyes
, embercsoportok (ÁOK-s, GYTK-s, FOK-os és
P l S/?k-s hallgatók) egymással vetélkednek.
( ^ p L i g y hívják ezt: SZOTE Kupa. Az emberek
gyetemi hovatartozásuk alapján négy csapatba
állnak össze,éskülönböző vicces, szakmájukhoz
szorosan kapcsolódó feladatokban próbálják
tfteg legyőzni egymást.

2008. április 16.
Közeledik a vég. Holnap hajnalban minden
kiderül: lesznek, akik fellélegezhetnek, és lesz
valaki, akinek ez lesz a halálos ítélete.
Az emberek is érzik, hogy közeledik a szeánsz
tetőpontja. Egyre hangosabbak, színesebbek
és mozgalmasabbak a programjaik. A
ma estét a csapat egyik fele a Belvárosi
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2008. április 17.
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Hajnalban léptek zajai hallatszottak a távolból, / . .
Mindenkinek elakadta a lélegzete, tudtuk,' eljött a vég: a Szefhe napos ökörsütés napjai! .
Nincs menekvés, valamelyikünknek mennié- -kell...Megjelent egy ember a karámok előtt,J,"as;
hosszasan nézegetett bennünket, egyenként- 1 ',
szemügyre vett mindenkit fel alá mászkálva
előttünk. Végül döntött....engem választott.
Kocsira tettek és elvittek. Tudtam, innen már
nincs visszaút, de arról fogalmam sem volt!
hogy mi várhat ott rám, ahová visznek.
Amikor megérkeztünk, feléledt bennem a
remény, hogy talán mégsem lesz ez olyan rossz,
hiszen egy napsütötte rétre mentünk, ahobj
hangos zene mellett rengeteg fiatal gyülekezett. '
Voltak itt sportversenyek, paintball, hatalmas
felfújt kosárpálya és zorb, sörsátor, reagge dj(
és coke sarok, egyszóval mindenki jól érezhette
magát, aki csak eljött, és még az időjárás is
kedvezett ehhez, mert hétágra sütött a nap és"
egy felhő sem volt az égen. Láthatóan hatalmas
buli volt itt készülőben, ezért lehetett, hogyegy pillanatig elhittem, engem is szórakozni
hoztak ide. Ám
a következő pillanatban^
mindent megértettem, mikor ezt megláttarl
ÖKÖRPECSENYE KAPHATÓ!
Tudtam, idén nekem kell véremet aldozr£á
sikeres vizsgaidőszakért, nincs menekvés!
Ezért mindenkinek
megőrüléstől (és
augusztusól)
mentes
vizsgaidőszakot"
'
kívánok mindenkinek, így halálom nem válik
értelmetlenné!
. HE XÜH". J
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II hatóan jó kedvűek, nevetésükkel és
lésükkel az egész karámot rettegésben
hiszen egyikünk sem tudja feledni,
a vetélkedő csak bevezetés, egy lépés

^•k1-

aP4#an töífi, mjg a rrlsik fele, az úgynevezett
koTlagisták, hatalmasV vetélkedőn vesznek
reszt/femi mmjlet) idők *cyTk legizgalmasabb
cs legjobb kolis vetélkedője. Az estét azonban
fél együtt zárja égy Iptaímas bulival
medica klubban.
Míg ők I fergetegesen' jól szórakoznal
számunkra''ez a rettegés éjszakája. Senki nemS
aludt egy percet sem. Egy szó sem hangzott i
köztünk, mégis tudtuk, mindenki egyre gondoj)
a másnap reggelre.

j^-jsf

•» p*

t

Reményeim szerint a karakter felkenette
annyira a nép kíváncsiságát, hogy pozitív
befogadást nyerjed életének egy* újabb
szelete, mely egy újabb állomás saját magunk
megismerésének rögös, de annál érdekesebb
.útján.

beépülni^ észrevétlenül bekerülni az érdek
gyűrűjébe, ami Számára igen kényelmes.
Tüzes Tekintet: Pozitív és Negatív erőként
is értelmezhető. Ez is csak fegyver, a mágia
fegyvere. Ez egy gyilkolásra képes eszköz.
(Ölni tud a szemével - gondolom mindenki
hallotta már ezt a szólást)
De a legfontosabb:
A Szexuálmágia, ami egy titkos, titokzatos
tudás. Ide tartoznak a különböző bűverejű
pillantások és érintkezéseken alapuló apró,
pici varázslatok. Ez a legnagyobb hatalom a
boszorkány eszköztárában. De ez a hatalom is a
tudáson alapszik, ami pedig a tapasztalaton.
Tapasztalatát pedig a több éve zajló harcban
szerezte. Ősi tanokból
merítkezik, és
asztrálsíkokon visz keresztül a bűbáj erejével.

lehet ezt fogni egy fajta kis epizódnak,
r úgy is, hogy a karakter életébe képzeljük
magunkat. (Akár csak a szappanoperákban
Pongrác doktornő vagy Cuddy szerepébe a
Házban.)
óval az idő és a hely lényegtelen, a lényeges
zereplö személye, és ennek varázsa,
arakterünk éppen most BOSZORKÁNY, aki
ttomosan, észrevehetetlenül létezik. Tudása
tapasztalatokon alapszik. A boszorkányok nem
elmélet, hanem a gyakorlat útját járják.
Varázslataik közé tartoznak: A Szépségvarázs,
Tüzes Tekintet és a Szexuálmágia.
Szépségvarázs:
Manipuláció,
ami
a
oszorkányok egyik legnagyobb fegyvere. A
szépséggel sok mindent el lehet érni.
boszorkány képes szépségét olyan módon
asználni, ami számára a legkedvezőbb,
epes alkalmazkodni környezetéhez, lassan

A boszorkány képzettségei közé tartoznak:
A herbaiizmus ismerete, tapasztalati mágia,
amit főmesteri szinten űz. Hatalma ismét
csak tapasztalatokból származik, amit szintén
fegyverként tud használni. Eletét rejtőzködő
képességének köszönheti.
A boszorkányok varázshatalmukat önnön
életerejükből vagy épp szexuális feltöltődéssel
nyerik.
Végső célja a boldogság megtalálása. Ha célját
eléri, megnyugszik, és mágikus képességeinek
bűvkörében él. Élvezi a földi élet adta javakat,
és nem érez bűntudatot ezek kiélvezése
közepette.
Vétkezik mindenféle parancsolat ellen.
Fő bűnei:
A Bujaság,
A Kapzsiság,
A Lustaság

A boszorkányok tisztában vannak vele, hogy
milyen előítéletek kísérik tevékenységüket, de
ennek ellenére élvezik az életet. Szerepe igen
fontos, mert mágiájából, varázsából más is
meríthet erőt.
Próbáljuk meg észrevenni a mellettünk élő
boszorkányokat, vagy próbáljuk felfedezni
magunkban.
Végül is mit veszíthetünk .?.
Evelin

PULZUS: Interjúnk apropója a nemsokára
induló ANGOL
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI
SZAKNYELVI KOMMUNIKÁTOR képzés.
Miben különbözik a szakfordítótól?

Pályafutását
angol-orosz
szakos
tanárként kezdte. Diplomaszerzés
után
szinte egyből az orvostudományi
karon
kezdett dolgozni.
(Először
a
Szegedi
Orvostudományi
Egyetemen,
majd a
Szent-Györgyi
Albert
Orvostudományi
Egyetemen.)
Eleinte mindkét
nyelven
tanította a diákokat, rendszerváltás
körül
energiáját inkább az angol
nyelvoktatásba
fektette.
Pályafutásában
fellelhetőek
mindazok
lépcső
fokok
amelyek
szükségesek
egy igényes
nyelvtanár
munkájához • Először szakcsoport
vezető
lett, később a SZOTE
lektorátusának
kinevezett vezetője. 2002-től az integráció
eredményeként
létrejött Idegen
Nyelvi
Központ
vezetőjévé
lépett elő.
Ezzel
párhuzamosan
az Orvosi
Karon
az
angol-orosz szakfordítói csoport vezetője,
ügyének tekinti az orvosi
nyelv
fordítói képzését.

^ s t i a r ^
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Demeter Éva: Ez egy abszolút új képzés.
Az új felsőoktatási törvény eredményeként
előállt egy olyan helyzet, hogy a szakirányú
képzéseket csak négy féléves formában
lehet akkreditáltatni. Ezért a kommunikációs
modul amit eddig a szakfordítói képzéssel
együtt hirdettünk most külön választjuk.
Tehát párhuzamosan indítanánk egy képzést
ami a szakfordítói vonalat képviseli és egy
kommunikátor képzést.
Ez az új képzés az egészségtudományi
szakma; elsősorban az orvostudományi szakma
kommunikációs igényeire épül. Minden
olyan helyzetre, írásbeli, szóbeli szituációra
egyaránt felkészít ahol az idegen nyelvet az
orvos eszközül használhatja mind a szakmai
tevékenysége során, mind az adminisztrációs
feladatai során, illetve tudományos munkában
egyaránt. Tehát nagy segítséget nyújthat
például egy tudományos cikkírásban. Ezeket
az igényeket hivatott a képzés minden egyes
tantárgya kielégíteni a négy féléves képzés
során.
P.: Ha jól értettem akkor a kommunikátor
képzés az orvos-beteg, orvos-orvos kapcsolatot
segítené az angol nyelven.
D.É.: Tulajdonképpen ezt nevezhetjük
egyfajta hangsúlyeltolódásnak az eddigi
szakfordítói képzéshez képest. A korábbi
öt féléves szakfordítói képzésen belül már
régóta megvolt a most külön képzés szinte
minden eleme. Abban a képzésformában az idő
engedte, hogy a szaknyelv elsajátítása mellett
felsőfokú kommunikációs képzést is átadjunk
a hallgatóknak. A mostani négy félévbe viszont
gem férne bele mind a kettő, ezért választottuk
ketté. így most van egy fordító képzésünk
erőteljes szakfordító modullal, nagyon kevés
kommunikációs tananyaggal, illetve egy
kommunikációs képzésünk, pont fordított
hangsúllyal .
P.: Lehet-e az orvosi mellett csinálni, vagy
csak posztgraduálisan elvégezhető?
D.É.: A képzést több oknál fogva is a felsőbb
éves hallgatóknak ajánljuk. Egyrészt ez már az
alapmodulra épülő képzés. Azt gondolom, hogy
a negyed-ötöd éves diákok szakmai tudása
már elegendő ahhoz, hogy teljes mértékben
angol nyélven is elsajátítsák. Természetesen
meghirdetjük posztgraduális képzési formában
"is. Ugyanúgy mint a szakfordítóit amire
posztgraduális formában országos méretű a
beiskolázásunk. Ők pénteken és szombaton
vesznek részt óráinkon. A felsőbb éves
hallgatók az órarendjükbe beépítve teljesítik
tantárgyainkat.

Verre já képzési fajtára precedens
farorszagon?
D.ft.:
Azt
gc lolom,
hogy
az
ségtudorrfáfiyi
;dító képzés eddig is
iülálló volt az ors:
an. Én nem tudok
ItézméajfrfTT ahol
irányban lehet1
, w*rt is gondolom, htígy szükséges lenne
erre az új képzésre, mert Sokan felkeresne!
minket szette az országból, hogy indítsunk
távoktatást is. Sőt a képzésben résztvevőktő
azt már elvégzettektől is olyan visszajelzéseke'
kaptunk, hogy van igény a képzésünkre, me:
azok hasznosak.
P.: Sokan fontosnak tarják, hogy az alapos
elméleti képzés mellett a gyakorlati oktatásba
anyanyelvi tanárok is segítsenek a tananyag
elsajátításában. Lesz-e erre lehetőség?
D.É.: Anyanyelvi oktatót szoktunk alkalmazni
óraadóként. Főállású anyanyelvű oktatónk -r
sajnos nincsen. Az anyagi helyzetünk nemt " •
engedi meg, hogy bővítsük a stábot.
Teljesen jogos igénye lenne a hallgatóknak.
Ehhez azt szeretném hozzátenni, hogy kell a^
anyanyelvi oktató egy bizonyos szint elérés
után, főképp felsőfokú képzésben azokat
finomságokat amivel egy angol anyanyelve
beszélő ember rendelkezik azt mindenféle
képpen biztosítani kell. Ugyanakkor azt is
éreztem a sok éves tapasztalatom során, hogy
az anyanyelvűek akik nem orvosi háttérrel
rendelkeznek nem szívesen vállalnak olyan
órákat ahol a szaknyelvi ismereteket is kénq
biztosítani. Ennek a problémának a megoldásán
kialakult már egy olyan stáb akik mélyen
beledolgozták magukat a szaknyelvbe. Emellei
mint már említettem alkalmazunk óraadóként
anyanyelvű tanárokat is esetleges lektorálási
feladatokra illetve a nyelvi finomságokban való
eligazodásra.
P.: A képesítés a könnyebb beilleszkedés,
biztosítaná külföldön. El fogják ismerni a
diplomát az EU-ban, vagy csak az idegen
nyelvű munkát könnyíti meg?
D.É.: Ez egy Magyarországon akkreditált
képzés. A magyar felsőoktatást a Bolognai^
folyamat során az európai felsőoktatáshoz
alakították. Emiatt nem gondolnám, lfógjs
bárminemű probléma felmerülne a kül**1,1'
elfogadása körül. Azt gondolom a k
legfontosabb eleme a hasznosíthatóság,
képzés egy nagyon jó eszköz ahhó?, hogy
ban, vagy bárhol az angol nyelvterületetfjfi'unkál
vállaljanak, vagy konferenciákon, tui
munkákban részt vegyenek. Öss^i
Tiemzetközi porondon való megfcle
segítséget. ,A már végzett, <gyk
hallgatóink akikké
akikkel kapcso
maradt
visszajeleztek,
ek, hogy
hog; az itt s:
hozzásegíti őket ahhoz, hogy
olvassák az angol nyelvű cikkeket:
kommunikálnak külföldi koljé
idő és pénzmegtakarítást jelent számunkra az
általunk továbbadott tudás.

' i&p
I'.: Nem növeli ez a képzés a jiata
külföldre vándorlását?
D.É.: Ez egy nagyon jdgos kérdés. FÖli
bennem is, a kollégáimban is. Én' azt gondi
hogy a mai világban al^épzésünk nem a külföldi
í] munkavállaláshoz vezető egyenes út, hanem
egy olyan eszköz a hallgáfók kezfeben antivei
a tudományos ranglétfán itthon is könnyebben
előre tudjanak lépni. Nehéz kérdés. Majd a
apasztalatok választ adnak rá. Viszont ezt a
lehetőséget nem megadni a szegedi hallgatóknak
era lenne helyes.

flto,

5 Mikor fog beindulni az új képzés első
Slyama?
5.: Ez év szeptemberében.
Hány fó'sre tervezik a képzést?
£.: Mivel a tanári stábunk adott és igényes
üépzést szeretnénk megvalósítani ezért a
! szakfordítói képzésben is és a kommunikátor
épzésben is egy-egy csoportot szeretnénk
dítani a graduális hallgatók számára illetve
yanennyi
csoportot
a
posztgraduális
jlgatóknak. Ez nagyon nagy megterhelést
íent a hét fős tanári gárdának, de mivel nagy
az érdeklődés mindenképp szeretnénk ezt
Megvalósítani.
rdeklődőknek további
információ:
m á j u s 10. u t á n
www.Iingo.u-szeged.hu/szakford
weblapon

található

meg

részletes

eírással, jelentkezési lappal.
J e l e n t k e z é s : A u g u s z t u s 10-ig
• PVLZUSt képviselte a beszélgetés során: Bitay

Mint miden szemeszter ez is a buli itt-buli
ott szakasszal kezdődött, gyorsan átlépett
a demós időszakra és a vihar előtti rövid
csendet nemsokára ismét megszakítja az, amit
még Harry Potter is csak suttogva ejt ki: a
Tudjukmi.
Ilyenkor gyorsan megváltozik minden: az idő
múlása gyorsról még gyorsabbá, az időjárás
esősről napsütésessé stb. Ezeken a bizonyos
napokon történnek azok a dolgok amik
szinte csapásként zúdulnak a tanulóifjúságra:
kisöcsinek/huginak véget ér az iskola,
megnyílnak a strandok, sör és borfesztiválok
váltják egymást és kinyitnak a szabadtéri
vendéglátóipari objektumok, mint például
a Sörkert... állítólag. (Ez már felér azzal az
aljassággal, hogy a „Come on lets get somé
beers" kifejezés kezdőbetűiről jegyezzük meg
az elszarusodó laphám rétegeit.)
A Sörkert, a szóbeszédek szerint valami
olyasmi a vizsgaidőszakban, mint februárban
a hóvirág. Látja az ember, hogy virág...szabad
ég alatt és nem valami elhajított csokor, meg
is jelenik halványan valami asszociáció: virág,
tavasz, jó idő, nyár, szabadság...de még ott
a hó mellette. És amíg ez a vizsgaidőszak
elolvad...áhh, sírjatok csak. Egyes ismerőseim
nevetve mondják, hogy arra van idejük, amire
időt akarnak szakítani. Ők állítják, hogy a
Sörkertben nyitástól zárásig, minden kar
képviselteti magát kisebb, nagyobb létszámban
és ugyanott folytatódik ennek a jól bejáratott
helynek a szárnyalása, ahol ősszel abbamaradt.
Szerintem ezeket az ismerőseimet le kéne lőni.
Meghatódottan lépném át a hónapokig
hófedte küszöböt, és valószínűleg nem
lennék
ezzel
egyedül.
Hallani
olyan
egyetemistákról, akik nyitás óta először járnak
itt és könnyes szemmel tapogatják futurisztikus
betonkerítését, trendi padjait, asztalait és
műanyagpoharait. Fényképekkel bizonyítható,
hogy vannak olyanok is, akik habár szintén
nem rég érkeztek, leginkább a pad, vagy
pár üres pohár „figyelmes" szemlélésével s
egy bizonyos szerves molekulával folytatott
élet-halál küzdelmükkel vannak elfoglalva,
megannyi Adyként és Babitsként révedve a
semmibe. Mintha semmit sem változott volna
ősz óta. Egy ismerős elmondásából kiderült,

néhány repedéssel több van az aszfalton, kicsit
nőttek a rohadások a pulton, ugyanaz a bonsaitesco wc hiyatott pótolni a tiszából elpárolgott
vízmennyiséget, az infláció pedig éreztette
jótékony hatását az itallapon.
A csapolt sör állítólag továbbra is olyan
amilyen, valószínűleg csak az okot szolgáltatja
az ottlétre, vagy, ami ennél valószínűbb és az
elbeszélések erre engednek következtetni:
amolyan szerencsehozó gyógyító erejű tárgy,
hiszen sokan egy délután alatt, komolyabb
mellékhatás nélkül 10-15-öt végigsimogatnak.
Kóstolói szerint emberi fogyasztásra éppen,
hogy alkalmas, kimutatták azonban, hogy
elegyítve mélytengeri rákok ollóin élő paraziták
petéinek reszelékével, sánta szamár formájú
telepnövekedésre késztet néhány baktériumfajt
(Kihsdfiouhs - féle placqueok).
Értékelés:

Az elme ereje. Az ábra egy olyan ember
véralkoholszintjét
ábrázolja
az
idő
fuggvényében(ezrelékben),
aki
19.00-kor
előadás után elment a Sörkert mellett.

Véralkohol-szint
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Mettormin epilepsia ellen
Ujabb kutatások szerint a metformin nevű,
széles körben alkalmazott cukorbetegség elleni
V70Vaz.1-epilepszia
Í>nr/i'ru'-J/Ikezelésében
t/,7o/űfö/i/>MisIRhatásosan
l.ntrícnenv,ésÓZ
szer
biztonságosan

alkalmazható.

ujjbegyén szenvedett el fagyási sérülést. Edna
Parker túlélte két fiát, Cliffordot és Earlt. Öt
unokája, 13 dédunokája és 13 ükunokája él.
Két lánytestvére közül Georgia 99, Opal 88
évet ért meg. A New York-i, Albert Einsteinről
elnevezett öregedéskutatási orvosi intézet
igazgatója, Nir Barzilai szerint csaknem minden
száz év felettire érvényes, hogy családjában egy
nővér, anya, vagy más rokon szintén hosszú
életet élt.

A szer reményt jelenthet az olyan epilepsziás
pácienseknek, akiknek visszatérő rohamait a
legjobb gyógyszeres kezelések sem képesek
enyhíteni.
A metformin hatása hasonló a ketogén
diétáéhoz, amelynek lényege az alacsony
szénhidrát-bevitel. Az epilepsziás betegeknél
évszázadok óta sikerrel alkalmazzák ezt a
drasztikus diétás módszert, így jogos a kérdés,
hogy vajon el lehet e érni ugyanazt az eredményt
gyógyszeres úton?
A kutatók felfedeztek egy apró molekulát
a neuronokban, amely érzékeli, hogy éppen
mennyi energia áll a test rendelkezésére.
A metformin, amelyet a cukorbetegek
vércukrának beállítására alkalmaznak, szintén
ezeket a molekulákat befolyásolja. A megfelelő
dózis alkalmazásával sikerülhet kiiktatni a
túlmüködÓ sejteket, amelyek így képtelenek a
cukrot energiává alakítani.
A kutatók remélik, hamarosan állatkísérletek
során
is
meggyőződhetnek
szer
hrrtlkonyságáról.
Mectipress

Génekben lehet a hosszú élet titka
1 világ legidősebbként ismert embere, Edna
ftlrkcr április 20-án betöltötte 115. évét.
"

A Bostoni Egyetem kutatói két éve vettek
vérmintát az idős nótől, a kutatók 110 évnél
, idősebb emberek dns-éböl tartanak fenn egy
adatbázist. Mintegy száz mintát tárolnak
itt - mondta Tom Perls öregedési szakértő, a
• program vezetője. Mindössze 75 ember (64
Ő nÖLés II férfi) él ma világszerte, akiknek a
kora igazolhatóan meghaladja a 110 évet " • állítja a kaliforniai központú gerontológiai
^csoport.
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Edna Parker 45 éves kora, férje halála óta
százéves koráig) egyedül é h farmján, akkor
fiához költözött. Pár hónappal később unokája
ájultan találta a nőt almáskertjükben a hóban.
A-7 idős
i/lnc nő
n/1 azonban
*7nnl,Qn felépült,
fclánííh csak
OPOI/ néhány
Az

/
víft
A fudős, áki a Journal
uroerúíocrinolofy című szaklapban tette
tapasztalatait, Ifírta, hogy a patkányok
tázalékáb&T hiánytok az aromatáz és ezek
utatnak semmilyeVnejni érdeklődést. Ez'
ildányoknál olyan,szintűvé válik, hogy1"
életükben
egyetlen nemi aktusban sei
a
esznek réfczt. A kutatói következő részéne
arra kell kiterjednie, hógy mi okozza a hián;
' - tette hozza Paredes

Az aromatáz hiányával kapcsolatban m á j
érdekes felfedezést is tettek amerikai szakértők:
kimutatták, hogy az ilyen fogyatékossággal-- '
élő kosok saját nemük iránt érdeklődnek.
A mexikói kutatócsoport máris elkezdte
előzetes tanulmányokat arról, hogy lehetséges-e"
ezt az enzimhiányt pótolni olyan anyagok
segítségével, amelyek a szexuális étvágyat —,
serkentik. Paredes szerint olyan alapvető
r^z
kutatásról van szó, amely választ adhat arra, .,
hogy mi játszódik le az emberekben.
MT1\

Sejtóvó csomagolóanyagot
fejlesztettek

Barzilai és munkatársai több olyan genetikai
mutációt találtak az idősek adatbázisában,
amely összefüggésben lehet a hosszú életkorral.
Akár úgy, hogy lassítja az öregedési folyamatot,
akár úgy, hogy növeli a kor előrehaladtával járó
betegségekkel szembeni ellenállóképességet.
Perls elmondta, hogy a hosszú élet titkát ma
genetikai, környezeti okok és az életmód
együttes hatásában látják. Nagyjából 1500, száz
év fölötti emberen végzett kutatása alapján úgy
látja, ezek az emberek jobban kezelik a stresszt,
mint az átlagemberek.
MTI

Megtalálták a szexuális étvágyért
felelős enzimet
mA: gromaláz nevű, agyban lévő enzim hiánya
magvarázhatja a szexuális étvágytalanságot erre"a következtetésre jutottak a mexikóvárosi *
Nemzeti Autonóm Egyetem
neurobiológiai
intézetének tudósai.
A Raúl Gerardo Paredes professzor, az intézet
igazgatója által vezetett, patkányokon végzett
kísérletek során megfigyelték, hogy azoknál
a? állatoknál, amelyek nem végeznek nemi
aktusokat, hiányzik ez az enzim aj>y mediálís
T- \ \ . Y" N : f
JflflttnKÁÁ t
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Kínai tudósok olyan anyagot fejlesztettek ki,
amellyel be lehet burkolni az élő sejteket, s így
megőrizni azokat.

A módszer a kutatók reményei szeri p
sejtátültetés
révén
szöveti
sérülései
befoltozására lehet alkalmas, valamint a
daganatos betegségek elleni küzdelemben IchetT' 1
hasznos. A kutatók az Angewandte Chemie
című szaklapban számoltak be a módszerről,
amellyel az élesztőgombák sejtjei köré
növesztettek mesterséges héjat. Az ásványi
burkolatnak köszönhetően a sejtek több / n i n t W ^ ^
80 százaléka szobahőmérsékleten egy hónapon + * ti
túl is életben volt. A többi élesztőgombasejt eg*Ö
hónapon belül elpusztult.
t)-••
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holland sajtó jelenjesci szerint három qagy
kórház kutatói közösen dolgozták ki az új
módszert, amelynek előnye, hogy a jelenleg
ismertnél jobban megkíméli az egészséges
szöveteket és kevesebb mellékhatással jár.
Mint egy Szóvivő a Het Parool című lap múlt
hét végi számának elmondta, arról van szó,
hogy a sugárkezelést elsősorban protonokkal
végzik. Ennek köszönhetően a sugárzás szinte
kizárólag csak a célterületen, a daganaton belül
végzi a sejtek pusztítását, azon kívül szinte
nyomot sem hagy. A kutatók úgy számolnak,
hogy az új terápiával legkorábban az évtized
végén kezelhetnek pácienseket rendszeresen.
Szerintük csak Hollandiában mintegy 8 ezer
rákbeteg gyógyulási esélyeit sikerülhet javítani
a módszerrel.

=
_—

., a burkolóanyagot kalcjUmföszfát!
elő, abból a vegyületből, amely az eml
csont- és foganyagát alíotja. Ez biológii
kompatibilis és a sejfek életben marad
==
miután becsomagoltuk őket" - hangsúlj
^ S k TarigZsuj-kang, a Cspcsiangi Egyetemku
Ismertetése szerint a burkolat Júnkc )
agyjából olyan, mint'a ruházaté. A kutatikat
egyébként a tojáshéj egyszerűsége inspirálta:
gyetlen sejt megóvására egy vékony ásványi
édőréteg alakul ki. Szintetikus molekulákat
'elhasználva,
amelyek
„állványzatként"
lökődtek, sikerült kalciumfoszfát burkot
+ növeszteni az élesztőgombasejtek köré. Tang
ívt
kang terveiben szerepel humánsejtek
űrkolása is, mielőtt beültetnék ezeket törött
•cífllhtok, vagy szövetsérülések befoltozására.
mikor a csontokban ültetünk be sejteket,
zeket
nagyon
alacsony
hőmérsékleten
I tartani. Ezzel a technikával viszont
somagolhatjuk a sejteket és hosszú időn
szobahőmérsékleten tarthatjuk életben,
fjd egy élő szervezetbe beültethetjük
et" - mondta Tang Zsuj-kang. A kutató
ényei szerint a módszer valaha daganatos
sejtek
megsemmisítésére
is
alkalmas
fez. „Becsomagolhatunk vírusokat, majd
kézbesíthetjük ezeket a daganatos sejteknek,
tumorsejtek
szívesen
fogyasztják a
alciumfoszfátot, ám miután feltörték a
fdöburkot, a kiszabaduló vírusok megehetik a
daganatot" - ismertette elképzeléseit kutató.

mte
Kapcsolat az allergia és az irritábilis

Mk?
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'Néhány kutatás szerint az allergiát kiváltó
'/anyagokkal
való találkozás is kiválthatja a
: Jiui/tegyiittest.

ijfb• i
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bél s z i n d r ó m a k ö z ö t t

Az IBS (irritábilis bél szindróma) a bél fokozott
érzékenysége és megváltozott működése, mely
hasi fájdalommal, puffadással, székrekedéses
Jfci hasmenéses időszakok váltakozásával jár.
^ p a n a s z o k hátterében ugyanakkor semmilyen
szervi eltérés nem mutatható ki. A chicagói Rush
iversity Medical Center-ben zajló kutatások
azonban a betegség összefüggésbe
ó az allergiás kórképekkel.
IBS az amerikai lakosság mintegy 15
százalékát érintő betegség. Néhány kutatás
#rra enged következtetni, hogy allergénekkel
^anyagokkal) való találkozás is
tünetegyüttest.
f .

^Á clhicagói kutatók 125 felnőttet vizsgálva
(fcí-'iTiígál lapították,'hogy allergiás eredetű ekcéma
-előfordulása esetében 3,9-szer, szénanátha
esetén pedig, 2,7-szer gyakoribb az IBS
előfordulása, mint egészséges egyénekben. Azt
is kimutatták, hogy a depresszió mintegy két
és félszeresére emeli az IBS előfordulásának a
valószínűségét.

v ytlihi^bj^t

„Populációnkban az allergiás bőrgyulladás
előfordulása nagymértékben
korrelál
az
IBS jelenlétével" - írják a szerzők. Atópiás
(allergiás) megbetegedésekben a dermatitisz
gyakran csak az első lépcső. Kisgyermekkorban
az ekcéma például gyakran gyomor-bélrendszeri
megbetegedésekkel, ételallergiával társul. Az
ekcéma megjelenése előre jelezheti a panaszok
kiújulását érzékeny bélrendszerü, vagy IBSben szenvedő betegeknél.

A szakemberek megfigyelték azt is, hogy a
betegek 29 százaléka asztma és IBS együttes
előfordulásától
szenvedett,
ami
hasonló
eredményről tanúskodik, mint egy ezt megelőző
kutatás. A tudósoknak meggyőződésük, hogy
az IBS allergiás megbetegedésekkel társult
formájára külön kórképként kell tekinteni.
Ennek a betegségnek valószínűleg más a
patofiziológiai háttere, mint az allergiás tünetek
nélkül jelentkező irritábilis bél szindrómának,
így a jövőben a kezeléséhez is eltérő
módszerekre lehet szükség.
Medipress

Új

sugárterápiát

fejlesztettek

holland rákkutatók
Általuk áttörésnek tartott eredményt értek el a
rákbetegség kezelésében holland orvoskutatók
egy új típusú sugárterápia
kifejlesztésével.

MTI

B i o n i k u s s z e m , Á r g u s II.
Az Árgus II. néven ismert bionikus
szem lényege egy szemüvegre erősített
kamera, mely a képet veszi.
Egy övre erősített minikomputer a képet
elektronikus jellé alakítja, mely drót nélküli
átvitellel visszajut a szemüveghez, ahonnan a
szembe beültetett apró elektronikus vevőhöz* •
jut, mely átadja a jelt a retinába beültetett
elektródáknak. Az elektródák stimulálják a
retina megmaradt idegeit, ami lehetővé teszi,
hogy a látóidegen keresztül az agyba jusson
a jel. A „mesterséges szemet" az amerikai
Second Sight nevű cég fejlesztette ki.
A londoni Moorfield kórház kutatócsoportja
két betegnél végzett eddig műtétet, a z z á a
céllal, hogy legalább alapszinten visszaadja a
látását a sárgafolt degenerációban vagy öröklött
retinitis pigmentosában szenvedőknek. Utóbbit
általában gyermekkorban diagnosztizálják,
és az évek során egyre súlyosbodik.
Világszerte
1.5 millió ember
szenved
retinitis pigmentosa-ban és 55 év felett
minden tizediknál állapítanak meg korfüggő
sárgafolt elfajulást. Mindkét betegségben
a retina sejtjei, melyek a fényt továbbítják
a
látóközpontba,
fokozatosan
elhalnak.
Az első generációs kis felbontású eszközöket
már beültettek hat beteg szemébe. A
betegek pontokat és körvonalakat képesek
felismerni. Az új készülék sokkal kisebb, k b i
1 négyzetmilliméter. Az eszköz beültetését
kísérleti célra az FDA jóváhagyta, :öt
centrumban fogják végezni az -.USA-ban.
Ha beváltja a reményeket, kereskedelmi
forgalomba kerülhet, kb. 30000 USD aron.
Az első két beteg - két ötvenes férfi állapotáról
még nem lehet biztosat tudni, de a műtétet;
végző orvos szerint az eszközök beültetésesikeres volt, mindkét beteg jól gyógyul a műtét
után.. Mivel ennek a betegségnek jelenle
más gyógymódja nincs, csak ez az eszköz
és az őssejtkutatás nyújt számukra rejnényt.

Tokaj-Rakamaz, Tisza kemping
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Közlemény
Az Universitas-Szeged Kht. (6722 Szeged Ady tér 10.), mint kiadd ezúton tájékoztatja a hallgatókat, hogy a 200712008. tanévben megjelenti SZTE Diáknapltiban
a Jakab Csaba Autósiskola hirdetése a Kht. hibájából kifolyólag tévesen jelent
meg. A hiba: Az autávezeltii tanfolyam után megszűnt a 30 % adóvisszatérftés.
A tévedésért elnézést kérünk!
Universitas-Szeged Khl.
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András I

2008. május 6. Duna 1
2008. május 8. Duna 1
2008. május 13. Duna Autonómia
k tanulása
2008. május 13. Duna 1
Kiemelt társadalmi csoportok képzése I
2008. május 15. Duna 1.

iBss/ll;

2008. május 20. Duna Autonómia
2008. május 22. Duna 1
IH

*
Bőgei
György

m

ffiffiE^i

^"'Töyúfjf--) iTIO 'Ml*J i

I

2008. május 27. Duna 1
Képzési programok

11
A MindenTanulás
a tm ii i kmem n m —
adásai május vég
iptwi |t5 Tm i ITti fii f f l
a www.mindentai

Kristóf fl

mindenkinek szüksége van, ha sikeres akar lenni.

adások időpontjai, további információ megtalálható
s.hu oldalon
ir+ékühk
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
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