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Kedves Olvasóink!
Valami van a levegőben. Nem a város gázvezetékeivel van a baj és a W H O sem
riogat semmilyen új vírussal. Új szél fúj. A változások szele. El mindenhova: a tandíj
tüntetéstől egykor hangos Dugonics téren megborzolja a fák leveleit, kicsípi a Jate
előtt sorban állók arcát és megtáncoltatja a kávézók teraszának abroszait. Ez az új
szél ugyanis a felelősségről szól és a szigor felhőit utaztatja a hátán. Beárnyékolja
I a bohém egyetemista létet és igyekszik minden derűs kilátást eltakarni. Bár a
Magyar Közöny tagjai nem képzett meterológusok, abban egyetértünk, hogy az
egyetemekre (különösen az egyetemistákra) rossz idők jönnek.
Még szerencse, hogy a tényleges időjárás a politikaitól jelentősen eltér. A z októberi kellemes
melegben, még nyílnak a kerthelyiségek, illatoznak a virágok és az őszi kultúrfeszt tarkábbnál
tarkább programokkal vár mindenkit. Tegyük fel a rózsaszín szemüveget és dobjuk el az esernyőt.
Lehetünk ugyanis bármennyire felelősségteljesek és szorgalmasak, elvégezhetjük az egyetemet
szintidő alatt, de humor nélkül, bohém és felszabadult percek nélkül nem sok jóra fogunk
emlékezni. Ugyanis a felelősség nem feltétlenül kell, hogy az állandó kemény munkával és szürke
hétköznapokkkal társuljon.
A z októberi, kívül belül megújult Magyar Közöny is igyekszik ehhez igazodni. Reméljük mindenki
meg fogja találni a kedvére való olvasnivalót a szakmai és szórakoztató cikkek és interjúk között.
ÜDVÖZLETTEL: SONKOLY TÍMEA
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Híreink
Ismét listás az SZTE
Bár a dobogótól távol állunk, ismét belkerült
az SZTE a világ négyszáz legjobb felsőoktatási
intézménye közé. Ebben a globális rangsorban,

melyet

2003

óta

minden évben

ösz-

szeállít a sanghaji Jiao Tong Egyetem az előző
évekhez hasonlóan az SZTE mellett az ELTE is
a 301-400-as blokkban szerepel. Az Academic

Kutatók Éjszakája az SZTE-n

Ranking of World Universities ( A R W U ) készítői
százpontos rendszerben értékelik az oktatók és

Szeptember 23-i délutántól egészen más-

az egykori hallgatók szakmai elismertségét, a

nap hajnalig hetvennél is több program várta

publikációk számát és idézési gyakoriságát.

a Szegedi Tudományegyetemen a Kutatók Éjszakáján az érdeklődőket. A z egész Európában
rendkívül népszerű sorozat legnagyobb érdeme

Szent-Györgyi Albert emlékére

az, hogy mindenki betekinthet az egyetemek,
2012.

március 22-25-e között kerül meg-

főiskolák kulisszái mögé, ha csak egy rövid időre

rendezésre egy igen jelentős programsorozat,

is. Szegeden a Füvészkertbe, a Csillagvizsgáló-

amellyel Szent-Györgyi Albert Nobel-díja át-

ba, és még az Országos Meteorológiai Szolgálat

adásának 75. évfordulójának állít emléket a Sze-

Dél-alföldi Regionális Központjába is várták az

gedi Tudományegyetem.

érdeklődőket.

Ez alkalomból nyolc

Nobel-díjas tudós és rajtuk kívül több száz ne-

Számtalan

érdekes program közül

lehetett

ves hazai és külföldi kutató is tiszteletét teszi „a

választani, melyekben mindenki megtalálhatta

napfény városában".

a maga érdeklődési körét, esetleg hobbiját. A

Jövőre lesz a 75. éve annak, hogy a magyar

látogatók úgynevezett „zöld kvízt" tölthettek

tudós átvehette az élettani-orvosi Nobel-díját a

ki, megmérhették az ökológiai lábnyomukat (ez

biológiai kutatásai és felfedezései elismeréséül.

manapság igen divatos), vagy akár megtekint-

Olyan eredményeket köszönhet neki az utókor,

hették a bölcsészkar programjait is. Mindenkit

amelyek a mai napig is hatással vannak mind-

szívélyesen fogadtak és senki sem távozott új

nyájunk életére. Gondoljunk csak a C-vitamin

információk, élmények nélkül. Várjuk a jövő évi

felfedezésére, előállítására, amit anno az általá-

választékot is!

nos iskolákban egyszerűen csak a betegségek és
az immunrendszer „csodafegyvereként" aposztrofáltak, majd a későbbi biológia órákon is érde-

Véget ért és sikeres volt a zöld beiratkozás
az SZTE-n

kes tananyagként szolgált.
idején a meghívott

Mi az a Zöld Intézmény? Létezik olyan, hogy

Nobel-díjasok előadásaira kerül sor és bemuta-

A

konferencia

sorozat

Zöld Kommandó? Többek között ezen kérdések-

tásra. egyben megvitatásra kerülnek a legújabb

re lehetett választ kapni a Szegedi Tudomány-

biológiai, orvosi kutatások eredményei. Külön-

egyetem József Attila Tanulmányi és Informáci-

leges az alkalom, hiszen nem mindennap ta-

ós Központ Zöld Intézménye című versenyén,

lálkozhatnak a diákok a szakmájukban ennyire

melynek elsősorban tájékoztató és figyelemfel-

tekintélyes, elismert személyekkel, azaz négy-

hívó célzata volt. A mai világban éppen az egyik

négy orvosi- és kémiai Nobel-díjas kutatóval.

legfontosabb, hosszú távon kamatozó tevékenység a környezettudatos életmód és persze

kozofiy@hok.juris.u-szegcd.hu
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az aktív társadalmi szerepvállalás. Különösen
akkor, ha hiszünk a mondásban : „A Földet nem
apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk

ról szóló kimutatás, különféle szempontok sze-

kölcsön".

sok egyedi információval fog szolgálni.

Nyolc napon át több mint 1.200 zöld kvízt
töltöttek ki az érdeklődők. Ez tekinthető egyfaj-

sor, minden szerdán 14 órától. Te ott leszel?

ta felmérésnek is, mely kimutatta, egyetemünk
polgárai igen jártasak a környezettudatosság,
környezetvédelem, klímaváltozás és a globálislokális problémákban. Sikeres ötletnek bizonyult
az „ígéretfa", melynek „ágain" több száz ígéretet, fogadalmat helyeztek el, sokan még videóra
is rögzítették környezettudatossággal kapcsolatos esküiket, melyeket remélhetőleg egytől
egyig teljesítenek is.
A z érdeklődők megismerkedhettek a Zöld
Kommandó, önkéntességen alapuló kezdeményezéssel Is. A Zöld Kommandó gyakorlatilag az egyetem más egységeinek a Zöld Iroda
irányelvei szerinti, környezetbarát szempontok
figyelembevételével történő átalakítása. A z
érdeklődők informálódhattak a projekt céljairól
és a következő tervezett helyszínről, amely egy
kollégium lesz. A kampány folyamán több százan csatlakoztak ehhez az akcióhoz.
Kari hírek
Történeti Kriminológia Műhely
A magukban elegendő elhivatottságot érző,
nemcsak ájtk-s hallgatók betekinthetnek a 1820. századi bűnözés kutatási anyagaiba. Ez
a bizonyos kutatási terület, amely valahol a
büntetőjog-történet, társadalomtörténet és a
kriminológia határterületén helyezkedikel, minden bizonnyal rengeteg érdekességet tartogat
azok számára, akik egy kicsit is érdeklődnek
az említett három évszázad bűncselekményei
iránt.
A Műhely keretein belül - a megalakulását követő első félévben - heti másfél órás
rendszerességgel
már
megismerkedtek
a
legkülönbözőbb forrásokkal és lajstromozták a
vizsgált korszak nevezetes bűnözés területeit is, mint például a boszorkányságot, vagy a

Ebben a félévben a TKM programja egy rabokrinti feldolgozása, vizsgálata, amely biztosan
A találkozókra az Eötvös Kollégiumban kerül

Á j t k - s tanévkezdés
A gólyák egy része még ki sem pihente a
gólyatábor élményeit és a tanévkezdés katarzisát, amikor a Tanévnyitó Fesztiválra sor került.
Szeptember 7-én, egy gyönyörű napsütéses
délutánon a dékán úr hivatalosan is a kar polgárává avatta az első éveseket, akik ha nem is
teljes létszámban, de viszonylag nagy arányban
jelentek meg az ominózus eseményen.
A koradélután kezdődött programok főleg
a koncertekre épültek, több-kevesebb sikerrel
és a dékáni megnyitó után Dombóvári István
szórakoztatta a közönséget a maga egyedi stílusában. Nevetésből nem volt hiány! A legtöbb
poénjának a megértéséhez persze kellett egy kis
háttérismeret, amit még a más karon tanulók
is méltattak. Viszont a legtöbben már az első
JATE Klubbos „jogászbulijukat" várták, vagy éppen az első egyetemi élmények utáni kikapcsolódást a REÖK-ben. Mindenki megtalálhatta az
igényeinek megfelelő szórakozást, aminek még
egy-egy előadás sem volt adott esetben az akadályozója.
Lovasnap a jogi kar polgáraival
Szeptember 8-án ájtk-s szervezésben újra
lovasnapot
tartottak,
melynek
helyszíne
Ópusztaszer volt. A z első éveseknek nagy meglepetésére már a legelső római jog előadás után
propagálták az eseményt, amire sokan jelentkeztek is. Ezen a napon a hallgatók és az oktatók kipróbálhatták az íjászatot, a lovaskocsizást
és persze a lovaglást. A kezdők futószáron, a
gyakorlottabbak pedig nyílt terepen finomíthatták a tudásukat. A z ilyen események mindig felejthetetlen élményeket nyújtanak.

csecsemőgyilkosságokat.

MECYESI
kozofiy@hok.juris.u-szegcd.hu
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Nemzetközi Hírek
Egy újabb arab ország? - Palesztina létrejöttének
.

történeti

hátteréről

I

I

2011. szeptember 23-án Mahmúd Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke
átadta Palesztina tagfelvételi kérelmét Ban Ki Munnak, az ENSZ
főtitkárának.
Mivel sokan csak felszínesen ismerik a konfliktus részleteit, itt a megfelelő
alkalom a feszültség okainak
felkutatására.
Palesztina római találmány, legalábbis az elnevezés. Mivel a Birodalom megelégelte a zsidó
felkeléseket, és a Bar Kochba-féle lázadás leverését követően száműzte az őshonos zsidóságot
ludeából, a tartomány nevét Syira Palestinára
változtatták, mivel ott jóval korábban egy
filiszteus nevű népcsoport élt.

a szomszédos arab államok rátámadtak a frissen

A 7. században került a terület arab kézre, a
lakosság nagy része pedig asszimilálódott és
felvette az iszlám vallást. Ezután is különböző
muszlim államok fennhatósága alatt állt a térség (pl. a szeldzsuk-törökök, mamelukok), kivéve a keresztes államként létrejött Jeruzsálemi
Királyság időszakát 1099 és 1291 között. Legtovább az O s z m á n Birodalom tartotta kezében
a területet, 1516-tól egészen 1918-ig, azaz az
első világháború végéig. A XIX. században Európa népei sorra nemzeti öntudatra ébredtek, a
zsidóság egy része is önálló államot szeretett
volna. Ennek érdekében különböző hullámokban
megkezdődött a visszatelepülés az őshazába,
aminek az ott élő többségi arab lakosság nyilván nem örült túlzottan.

arab államok kapták meg. A háború eredménye-

kikiáltott Izraelre, az arab lakosokat pedig dzsihádra szólították fel. A háború nem tartott sokáig (1948 májusától 1949 januárjáig), de azért
Izrael több területre tett szert, mint amennyit
a tervezetben neki szántak, a határozatban Palesztinának ítélt többi részt pedig a szomszédos
ként a 710 00 palesztin (vagyis arab) hagyja el
Izrael területét.
Ebben a légkörben alakult meg a Palesztin
Felszabadítási

Szervezet

(PFSZ)

1964-ben,

amelynek később, 1969-ben Jasszer Arafat lett
a vezetője.
1967-ben megint megtámadták az arab államok Izraelt, a hatnapos háborúban ismét a
zsidó állam győzedelmeskedett, és megszállta
Ciszjordániát és a gázai övezetet, amit 1947ben a még palesztinoknak szántak.
A z ENSZ 1974-ben elismerte a palesztin nép
önrendelkezési jogát, és 78-ban Izraelt

arra

kötelezték, hogy biztosítson autonómiát a két
említett területnek. A z

ENSZ-határozatok és

Az első világháborút követően brit mandá-

a Nemzetközi Bíróság gyakorlata is többször

tumterület jött létre Palesztina néven, ami
magában foglalta a mai Jordánia és Izrael állam
területét. A második világháború után a holokauszt borzalmai arra sarkalták a győztes hatalmakat. hogy eljött a végső ideje egy zsidó állam

megszállásnak tekintette, hogy Izrael birtoká-

létrehozásának. 1947-ben ENSZ-határozat született arról, hogy az egykori mandátumterületen
létre kell hozni Izraelt és a területen élő arabok
számára pedig az önálló palesztin államot. Jeruzsálem pedig egyikhez sem tartozott volna,

tás alá. hiszen akkoriban már Izrael is hajlan-

ban tartja a palesztin területeket.
A

független

Palesztina

kikiáltására

november 13-án került sor Algírben.

1988.

1994-től

kezdve egyre több terület kerül palesztin irányídóságot kezdett mutatni a tárgyalásokra. Ennek
ellenére még ma is gyakran véres összecsapásokra kerül sor.
A konfliktus igazi katalizátoraként

szolgált

hanem egy az ENSZ Gyámsági Tanácsa által kinevezett kormányzó felügyelte volna a várost.

a hidegháború, ugyanis az USA és az egész

A határozat azonban koncepció maradt, mivel

vezette keleti blokk pedig az arab világot. Bár

nyugati pólus Izraelt támogatta, a Szovjetunió

kozony@hok.juris.u-szegcd.hu
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a hidegháború 20 éve véget ért, az Egyesült Államok most is jelezte, élni kíván vétójogával a

A z ország ENSZ-tagságáról a Biztonsági Tanács dönt majd, de az USA, mint ahogy az a

palesztin ENSZ-tagság megakadályozása érdekében, Oroszország pedig teljes mellszélesség-

fentiekből is kiderül, állandó tagként szinte biztosan meghiúsítja a palesztin álmokat. Ha ezt

gel támogatja az új arab ország létrejöttét.

követően a Közgyűlésben legalább I 29 tagál-

A palesztinok ügyét nehezíti a fegyveres konfliktussá fajuló belső viszály. Ugyanis a gázai
övezet felett erőszakkal átvette a hatalmat az
iszlamista Hamász palesztin szervezet, így ma
két Palesztina is létezik.

lam Palesztina mellé áll, akkor az állam elnyeri a
megfigyelő állam státuszát, amivel egyébként a
Vatikán is rendelkezik.
KECSKÉS T A M Á S

Interjú a Házelnökkel
2011. szeptember 21-én a jogi kar társalgójában Kövér László,
az országgyűlés elnöke, volt képviselőtársa,
Qéczi József Alajos
meghívására tartott előadást a rendszerváltást követő időszakról.
Az előadás után az elnökúrral Bernsehütz Bálint készített interjút
az újság olvasóinak. Lejegyezte: Kovács
Annabella
- Magyar Közöny: Elnök úr, röviden össze tudná-e foglalni, hogy miről tartott ma előadást
hallgatóinknak?
Kövér László: Arról a rendszerváltást követő
időszakról beszéltem, melyet a kezdetektől
fogva személyesen átéltem. Arra helyeztem a
hangsúlyt, hogyan és miképpen formálódott
ki a mai politikai rendszer, benne a pártokkal.
Azáltal, hogy az országgyűlés elfogadta az új
alaptörvényt, egy korszak végéhez ért ez a politikai berendezkedés, és ennek a fontos tanulságait adtam elő olyan hallgatóknak, akik korban
az én gyermekeimmel egyidősek, így volt bennem némi bizonytalanság, hogy mindaz, ami
számomra fontos, érdekes és érhető, az ugyanolyan lesz-e számukra. Remélem, hogy tudtam
pár hasznosítható tanulsággal szolgálni.
- MK: Hogyan
KL: Ahogy az
riban majdnem
politikai életbe.

került be a politikai életbe?
MSZP tagjait leszámítva, akkomindenki véletlenül került be a
De ha úgy gondolom, hogy vé-

letlenek nincsenek, akkor a Gondviselő akaratának köszönhetem bejutásom, de semmiképpen
nem a magam szándékából. Ugyan a közéleti
érdeklődés egyfajta determinációt jelentett, hiszen aki közömbös a politika iránt, akkor vélet-

lenül sem kerül be a parlamenti képviselők közé.
De mi a '80-as évek elején egyetemistaként, fiatal értelmiségként, amikor elkezdtünk a politika
történetével foglalkozni-a '45-48. közötti koalíciós időszak történéseivel, Bibó István munkájával vagy éppen a '80-81 -ben a lengyelországi
szolidaritás mozgalomnak a hozzáférhető dokumentumaival, - akkor nem gondoltuk, hogy '90ben lesznek szabad választások Magyarországon. Egész egyszerűen csak annyit gondoltunk,
hogy nem pusztán diplomásnak készülünk,
hanem egy olyan értelmiségi létet választunk,
amelynek felelősséget kell vállalnia azért közösségért, ami az oktatási ranglétrán keresztül a
saját feje fölé emelte, mint leendő vezetőt. Á m
'85-ben elindult egy geopolitikai változás. Kinyíltak azok a lehetőségek, amelyek '89-90-ben
elvezettek ahhoz, hogy mi az ellenzék kerekasztal tagjaiként ki tudtuk alkudni a volt állampárttól a szabad választások lehetőségét.
- MK: Milyen érzés az egykori Bibó
tanítványokat

ma vezető politikai

kollégiumi
tisztségekben

látnia?
KL: Egyrészt jó érzés, másrészt pedig mi készültünk arra, hogy közéleti szerepet fogunk
vállalni akár kényszerűségből is. Ezt oly érte-
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lemben mondom, hogy az akkori '80-as évek

K L : Mindent lehet másképp csinálni. A z ember

közepén egy szociológiai közhely volt a vezető

dönthet a jó és a rossz között, és úgy is, hogy

elit elöregedése, azaz mindenképpen be fog kö-

nem veszi észre a választási lehetőséget, és a

vetkezni egy generációs váltás, ami bennünket

rosszat választja. A másik oldalról megközelít-

fog a leginkább érinteni. Ezt '85-ben a Szarvasi

ve, mindennek oka volt. Példaként egy momen-

diáktábor bevezetőjében úgy fogalmaztuk meg,

tumot emelnék ki, amiben biztos vagyok, hogy

hogy mi azért gyűltünk össze a táborban az

rosszul döntöttünk: a tulajdon újraosztásának

akkori égetőnek tűnő, politikai színezetű témá-

a kérdése. 1948 után az állam mindent elvett

kat elővéve, a szegénységtől, a bős nagymarosi

az utolsó holdig, megfosztotta az embereket a

vízlépcső környezetvédelmi ügyén át egészen a

tulajdon adta szabadságtól. A Független Kis-

határon túli magyarok ügyes-bajos gondjaiig,

gazdapártnak reprivatizáció volt az álláspontja:

mert készültünk arra, hogy előbb-utóbb magun-

a valaha volt tulajdonosok, és azok örökösei

kat találjuk a vezető pozíciókban. „Akár tetszik

kapják vissza korábbi vagyonukat. Fia ez nem le-

ez nekünk vagy másoknak - idézem szó szerint

hetséges természetben, akkor segédszabályként

a bevezető előadás gondolatát -, akár nem."

valamiféle kárpótlást kapjanak. „Mindenki kapja

Ilyen értelemben a biológia törvényszerűsége

vissza a magáét" - ez volt a Független Kisgaz-

okán mindenképpen mi lennénk ott. Csak, leg-

dapárt politikáját meghatározó jelszó.

feljebb ha nem lett volna szakkollégiumi moz-

kori magyar parlament pártállásra való tekintet

galom. Bibó, Fidesz, akkor nem ismernénk azo-

nélkül, hogy éppen az ellenzékben vagy kor-

kat az embereket, akik ma az ország különböző

mányon van-e, elutasította, és innen indult a

Az ak-

kárpótlási jegyek rendszerének a folyamata, ami

pontjain vezető szerepet töltenek be.

teljesen torz irányba vitte a magánosítás folya- MK: Mit tart a rendszerváltozás
sikerének,

illetve legnagyobb

legnagyobb

kudarcának?

KL: A rendszerváltás legnagyobb sikerének

matát, és alapvetően a középosztály újéletrekelését is ez akadályozta meg. Biztos vagyok
benne. - az eredmény oldaláról megközelítve -,

azt tartom, hogy egy demokratikus politikai be-

hogy ma jobb állapotban lenne Magyarország,

rendezkedést tudott stabilan felállítani egészen

a közvagyon is, nem beszélve arról, hogy lenne

2006.

egy izmosabb, vagyonosabb középosztály, ha a

október

23-i eseményig.

Lehetőséget

adott a társadalom elitjének, és a társadalom

kisgazdák javaslatát akkor elfogadjuk.

különböző csoportjainak, hogy az adott demokratikus keretek között képviseljék az érdekeiket.
A legnagyobb kudarcának pedig azt

tartom,

hogy mégsem sikerült. Ezzel az ellentmondá-

- MK:

A

országgyűlést

húsz

évvel

ezelőtti

és

hogyan látja? Mik a

mi volt a fejlődés,

a

mai

különbségek,

ami végbement ez idő alatt?

mondani,

KL: A z én oldalamról nézve, öregedtünk 21

hogy a demokrácia nem azért csúszott bele

évet. Félretéve a tréfát, mi vagyunk a Fiatal De-

az árokba, mert rosszul alkottuk a törvényeket

mokraták Szövetségének a tagjai, akik akkori-

sos megfogalmazással

azt akarom

hanem azért, mert a társadalomnak nem volt

ban 22-en kerültek be egy szabadon választott

meg az a - talán a két világháború között még

országgyűlésbe, most egy 2/3-os pártkoalíció

meglévő - reflex, hogy a világ és intézményei

egység

akkor működnek jól. ha mi felelősséget válla-

az országot, és mi vagyunk a rendszervál-

tagjaiként

másodjára

kormányozzuk

lunk. A felelősségvállalás az a kulcsszó, amit az

tozás nagy mohikánjai. Nagy időszakon va-

elmúlt 20 évben nem sikerült erősíteni a magyar

gyunk túl, és az évek alatt a pártok és embe-

társadalomban.

rek is kicserélődtek. A z első országgyűlésen a
képviselők több mint 2/3-át adó MDF és SZDSZ,

- MK:

Több.

mint két évtizeddel

változás után visszatekintve,
képp
csinálna?

a

rendszer-

van-e. amit más-

mint pártok is kiestek és a KDNP-n kívül, ami
most pártszövetségben van, gyakorlatilag miden régi szereplő felmorzsolódott,
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Ez önmagában is változást hozott, és látszólag
változtak a témák, problémák. Látszólag, hiszen
'90 előtt és környékén is a politikai intézmény-

- MK: Az új Ftv-ről akár mint
akár
mint
véleménye?

országgyűlés

magánember,

elnökének

mi

a

rendszer átalakításával voltunk elfoglalva, ez az

KL: Én ugyan ezt a koncepciót még nem lát-

alaptörvény elfogadása után ismét előkerülő
téma. Abban az értelemben kevés változott,

tam, ám az biztos, hogy a magyar felsőoktatás

hogy az akkori sors kérdései közül a magyar társadalmat terhelő problémák közül semmi sem
oldódott meg. Ma szinte messzebb vagyunk a
kívánatos céltól, mint 20 évvel ezelőtt voltunk.
Ugyan mentünk előre, csak sajnos a cél még ennél is gyorsabban távolodott.
- MK: Mennyiben más a magyar
Országgyűlés
elnökének lenni, mint miniszternek?
KL: Először is sokkal kényelmesebb. Nem
szeretném azt a látszatot kelteni, hogy léha
időtöltés az osztályrészem, de azért ahhoz képest, amit a kormányban a miniszterelnökúrnak
meg a minisztertársainak fizikai értelemben el
kellett viselnie, azt az irgalmatlan hajszát, rohanást, az EU-s soros elnökség fél évét idesorolva, hát ezekhez képest országgyűlés elnökének
lenni a legkényelmesebb. Viszont egyben igen
megtisztelő, és erkölcsi értelemben elkötelező
tisztség, amit igyekszek a magam képességei
szerint úgy ellátni, hogy ne csupán egy adminisztrátor legyek, hanem föl tudjunk készülni
arra a várt változásra, amit a 2014-es választások jelentenek majd.
- MK: Jogászként

hogyan értékeli az új alap-

törvényt.
illetve az új alaptörvénynek
Országgyűléssel fogalakozó
részét?

az

KL: 386 parlamenti képviselő az sok. A z ekkora lélekszámú országok 150-250 fős parlamenttel működnek. Egy ekkora országban nincs
olyan nagyságú merítési bázis, amiből 386,
minden szempontból odavaló ember ki tudna
kerülni. És ezzel ne értsenek félre, nem az elmúlt
20 év képviselőit akarom minősíteni, de ma már
azért másfajta lehetőségek és kihívások állnak
a feltörekvő érteimiséi generációk előtt. Nem
olyan vonzó dolog parlamenti képviselőnek lenni, mint ahogy tűnik. A minőség jelentős javulását is várom ettől az alaptörvénytől.

reformra szorul. A z elmúlt húsz év legfontosabb kudarcának egyike a felsőoktatás. Ez nem
azt jelenti, hogy ne lett volna pozitív fejlődés az
elmúlt években, hiszen nagyon sok ember jutott felsőfokú végzettséghez a '90-et megelőző
rendszerhez képest, amikor is adminisztratív kvóták alapján döntötték el, hogy ki lehet
egyetemista, főiskolás. Kinyílt a felsőoktatás,
létrejött például a diákhitel intézménye, ami
hozzásegítette a tanulás lehetőségéhez azokat,
akiknek a valódi háttere nem tette ezt lehetővé.
Bizonyos társadalmi mobilitási csatornák is
kinyíltak, de mégsem olyan mértékben, ahogy
kellettek volna. Ennek oka, hogy egyre inkább
elszokott a felsőoktatás a munkaerőpiac valóságos igényétől, mert nem az határozta meg,
hogy milyen végzettségű embereket kíván meg
a magyar gazdaság, a társadalom fejlődése, a
jövőbeli célja, hanem a teljesen torz fejkvótarendszerű finanszírozás volt az, ami egy teljes
tévútra vitte az oktatást. Olyan tömeges diplomás munkanélküli képzés alakult ki. amihez
hozzá kell nyúlni. Részben azok számára, akik
azt hiszik, hogy kapnak egy diplomát, de ezt
maximum a falukra akaszthatják ki dísznek. A
magyar társadalom számára is óriási probléma,
részben az ablakon kidobált milliárdok miatt,
részben meg azért, mert nem olyan embereket
képzünk, akikre valóban szükségünk lenne.

- MK: Szeged az egyetem és az ifjúsági mozgalmak fellegvára, gondoljunk csak a MEFESZ
megalapítására,
vagy a 2007-es
tandíjtúntetésre. Mi a véleménye arról, hogy az egyetemi,
főiskolai ifjúság még ennyi évvel a rendszerváltozás után is. ha kell. tüntetve áll ki az érdekeiért?
KL: Fontos dolognak tarom, őszintén még
akkor is. ha nem jutunk dűlőre a felsőoktatási
törvénnyel kapcsolatban, és a hallgatói önkormányzat vezetői már kijelentették, hogy a demonstrációtól sem fognak visszariadni. Ez ak-
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kor is fontos, ha a mi kormányunkkal szemben

felsőoktatást érjünk el a vitákon keresztül, és

fog megtörténni. A z t mutatja, hogy minden
egyéb probléma mellett az egyetemi, főiskolai

nem pedig az éppen begyökerezett érdekeinket
védjük, függetlenül az utánunk jövők életétől.

intézményekbe járó emberek a közélet iránti

Felelős hozzáállást szeretnék tanácsolni, ami-

érdeklődést nem veszítették el teljesen, a látszat

ben nem csak az van benne, hogy igenis ki kell
állni az érdekeinkért, hanem az is, hogy mi az.

ellenére. A z t tanácsolom, hogy alaposan gondolják meg. hogy mi az. amit számon kérnek,

amiért érdemes tenni.

amit követelnek, hogy valóban az legyen a cél,

KOVÁCS

ANNABELLA

hogy egy versenyképes értelmiséget kibocsátó

Tényállás
Életfogytiglani

kapott a brutális tompái

gyilkos

Jogerősen is a feltételes szabadságra
bocsátás kizárásával,
életfogytiglani
fegyházbüntetéssel
sújtotta a Szegedi ítélőtábla csütörtökön Szűcs Istvánt, aki
2009 novemberében megölt egy nyugdíjas tompái házaspárt és felnőtt lányukat.
A táblabíróság Cyursiné Dr.
Komlóssy Éva vezette tanácsa
(előadó bíró Dr. Mezőlaki Erik)
nyereségvágyból, aljas célból,
különös kegyetlenséggel, több
emberen és részben védekezésképtelen személy sérelmére elkövetett emberölés és jármű önkényes elvétele
bűntettében mondta ki bűnösnek a 31 éves kelebiai férfit.A tárgyalóterem zsúfolásig megtelt
érdeklődőkkel, illetve a sajtó munkatársaival. (A
Délmagyarország mellett jelen volt a HírTV, az
RTL klub és az MTI hírcentrum tudósítói is.)

délelőtt kezdett dolgozni a háznál. egy erőgéppel egyengette a
földet, a tolólap azonban leakadt
a traktorról. A z eszköz visszahelyezéséhez a vádlott az asszony
segítségét kérte. A közös munka
során a nő megjegyezte, a férfi
"hogy lehet ennyire ügyetlen", majd az istállóba visszatérve - a vádlott szerint - újabb sértő
megjegyzést tett. Erre a vádlott egy feszítővassal
erős ütést mért a nőre, majd a földön fekvő áldozatot saját szavait idézve az alábbiak szerint
intézte el.

„Ahogy

disznóvágáskor

szoktam

A lényegében a vádiratival megegyező ítéleti

odahaza, amikor rálépek a disznó sonkájára, és

indokolás szerint a nőtlen, gyerektelen, szakképzettség nélküli vádlott 2009 márciusától
dolgozott a házaspárnál. A család egykor virágtermesztéssel és -eladással, majd vendéglátással foglalkozott, a környékbeliek jómódúnak

a másik kezemben tartott késsel a disznót le-

tartották őket. A 65 esztendős családfő azonban izomsorvadás miatt lebénult és daganatos
betegségben is szenvedett, ezért tolókocsiba
kényszerült, a 62 éves asszony pedig szívbeteg volt. beépített szívritmus-szabályozóval és

eltüntetése végett - a hazaérkező lányukkal is.

műbillentyűkkel élt.

sértettek egyik hozzátartozója egy hangos „He-

A vádlott óránkénti 4 0 0 forintos fizetésért
mindenesként dolgozott az egykor panziónak
épült ház körül. A férfi 2 0 0 9 . november 4-én

szúrom." Miután a vádlott magához vett körülbelül kilencmillió forint értékű ékszert és készpénzt,

hasonló módon végzett a félig rokkant

ágyban fekvő családfővel, s később a - tanúk

Amikor a tanács elnöke felolvasta az elsőfokú,
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést
helybenhagyó, immár jogerős határozatot, a
lyes!" felkiáltással üdvözölte az ítéletet.
Miután pár érdeklődő barátommal együtt elhagytuk az ítélőtábla épületét, egy rövid esz-

kozofiy@hok.juris.u-szegcd.hu

16.§Magyar Közöny

2 0 1 1 . Október

mecsere alakult ki a történtekről. Véleményem

arra, hogy ebből a sehová sem vezető életből

szerint egy ilyen tárgyi súlyú bűncselekménynél
a generális prevenciós célok relatíve háttérbe
szorulása mellett az igazságos büntetésnek és

kitörjön, miféle belső frusztrációk alakulhattak
kibenne. S az is biztos, hogy azokat a szidalmazásokat nem először hallotta munkája során,

a társadalom fokozott védelmének, mint célnak kell előtérbe kerülnie. Mondom ezt úgy,

hanem folyamatos mákonyként már hónapok
óta mérgezték a lelkét. Ezt a sivár élethelyzetet

hogy természetesen nem vagyok a represszív
büntetőpolitika és a „law and order" híve. Ez az
ítélet azonban véleményem szerint igazságos:
a társadalom részéről. Másrészt látni kell, hogy
a végzettség nélküli elítéltben, aki négyszáz
forintos órabérért dolgozott, s esélye sem volt

a kedves olvasók el sem tudják képzelni. Én sem.
Tényleges igazság: természetesen most sincs.
De a jognak sajnos nem ez a célja, s reálisan
nem is lehet. Szerintem.
MÁROLYJ

Háborús retorika a Fidesz kommunikációjában
Az ellenségkép keresésének és politikai mumus mesterséges
megszerkesztésének
két oka lehet. Az egyik erre az esetre vonatkozóan nyilvánvalóan
irreleváns: a
totalitárius diktatúrák jól bevett eszköze, sőt létezésének alapeleme. A másik
lehetőség pedig akkor képzelhető el, ha nincs más.
Véleményem szerint ez a helyzet most a kormánypártok háza táján. Mindenkinek alkotmányos joga persze, hogy ne szimpatizáljon az
1998 és 2002 közötti Fidesz-szel. De az biztos,
hogy akkor volt egy világos politikai cél, illetve
egy szolid báj
abban, hogy egy
nagygyűlésen
kis
túlzással minden

vergődnek. Amit jelenleg tesznek, a háborús
retorika erőltetése, tipikus politikai pótcselekvés. Mivel világos határozott jövőkép nincs,
ideig-óráig a saját táborban ébren lehet tartani
- hogy ide illő szót használjak - a harci kedvet,
ez azonban édes
kevés.
Háborúban
állunk az államadósság ellen. Ahogy
a mértékadó vé-

mondatban
legalább háromszor elhangzott
a polgár szó. A
mostani
kor-

leményformáló
Tóta W .
Árpád
igen
szellemesen
megjegyzi:
„Naponta futnak be a

mánypártoknak
azonban
egyáltalán nem
világos a valós
célja, tágabb gazdaság- és társadalompolitikai koncepciója. Politikai eszköztárában pedig
egyszerűen zsigerileg képtelen elszakadni attól,
hogy választást nyerni Magyarországon csak
felelőtlen ígéretekkel lehet.
Most pedig ennek egyenes következményeként a kormányerők kommunikációs csapdában

győzelmi jelentések, tengeralattjáróink e hónapban
háromszázezer
bruttóregisztertonna
államadósságot semmisítettek meg. Nem lennék
most az államadósság helyében!" A háborús
retorika azt is előrevetíti, hogy a megengedett
eszközökben nem lehetünk olyan kényesek. A
harcok ideje alatt nincs moralizálás. Ennek alapján voltak ötletek az államadósság növelésének
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egy ún. Országvédelmi Terv (melyben most az
uzsorások ellen is front nyílt) bejelentése tör-

A munkanélküliség elleni háború jegyében a

tént meg. Ez is azt a képzetet kelti, hogy itt nagy

munkavállalókra nézve jóval kedvezőtlenebb in-

veszélyben vagyunk, s olyan intézkedések meg-

tézkedéseket tartalmazó munka törvénykönyvét

tételére lesz még szükség, amely „békeidőben"

készül elfogadni a kormányzó pártszövetség.
A kedvezőtlenebb világgazdasági és növeke-

legalábbis meghökkentő, rosszabb esetben elfogadhatatlan.

dési adatok hatására az idei költségvetésben to-

MÁROLYJ

vábbi kiigazítások váltak szükségessé. Ugyanakkor a közbeszéd erről való elterelése érdekében

Gólyatábor NŐIszemmel
Remélem a kis gólyáink így október derekán sem felejtettétek el a gólyatáboros
élményeiteket. Az előző számban pár lelkes fiút kértem meg arra, hogy idézzék
fel a legkedvesebb pillanatokat. Most azonban a lányoké a főszerep. Nézzük meg
ők hogyan emlékeznek! Zsong e még fejükben a felejthetetlennek tűnő mondat...
Iszunk...?!
J
S z t o j á n K r i s z t i n a élménybeszámolója:

a cigány vajda. Sok feladatban részt vettem,
igazából kicsit túlteng bennem a versenyszel-

„A gólyatábor nagyon jó volt. Örülök, hogy
elmentem. Kicsit tartottam attól, hogyan fogok
kijönni a többiekkel, de mindenki nagyon aranyos volt. Máig a kedves gólyatáboros emlékeket idézzük fel. A szervezés jó volt, bár engem
az sem zavart volna, ha
kicsit sűrűbbek a programok. A főgólyákkal

lem. Mindig az első sorból szurkoltam, és az
izgalmas versenyek közepette rengeteg érdekes
embert megismertem. Jó volt, hogy nem csak
a csapattársakkal ismerkedhettünk meg, hanem
figyeltek arra, hogy más emberekkel rakjanak egy
jurtába.
Én South
patát

csak pozitív élményem
van. Nagyon közvetlenek és segítőkészek
voltak. A gólyatábor
után is bármivel meg-

Park csaerősítettem,

másodikok lettünk.
A

csupa

közvetlen

jó

fej

és

pajtással

szinte családias jellegű

kereshettük őket, ha
tanulással vagy órafelvétellel
kapcsolatban
volt kérdésünk. A tábor
alatt is tényleg vigyáztak ránk. Ha valaki nem
akart valamelyik feladatban részt venni, nem
erőltették, mégis mindenki kivette a részét.

volt a csapat, mintha
mindenki ismert volna
mindenkit

már

évek

óta. Igazi party arcok
is voltak a bandában. A
gólyatábort a következő évben sem hagynám ki
igaz, hogy az már nem lenne ugyanolyan. Olyan
élményben volt részünk, ami összehozott min-

Nagyon jó volt, hogy egyaránt voltak ügyességi és kreatív feladatok is. A kedvencem az volt,

ket. Bárkivel elkezdek beszélgetni, mindig a gó-

amikor cigány vajdának és cigány asszonynak
kellett beöltözni és egy kitalált jelenetet előadni.
A z igazi csapatmunka volt. Ráadásul én voltam

tényleg csak pozitívat tudok mondani."

lyatáborra terelődik a szó. Szóval örök élmény,
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Takács Zília élménybeszámolója:

felsőbb éveseket felkeresve ismertem meg alaposabban. Ezen a pár napon belül új barátságok

„ A z Idei gólyatábor hatalmas élményt nyújtott számomra. Nemcsak barátokra tehettem

köttettek, és szerelmek szövődtek -de én már
régebb óta élek párkapcsolatban. Nagyszerű

szert, de megismerhettem a kar H Ö K tagjait is.

volt a hangulat, amit mi sem bizonyít jobban,

Igazán ügyesnek tartom őket, hogy minden évben képesek létrehozni ezt a több száz fős eseményt. A vetélkedők nagyon tetszettek, mindegyiket élveztem. És hát melyik más csapatban
lettem volna, mint amelyik nyer?! A gólyatábor
során bemutatót tartottak ugyan az etr-ről, de
hirtelen túl sok információ ért, így azt, hazaérve

hogy a Dj reggelig tartó bulikat teremtett. Akkor is csak azért hagytuk abba, mert megjött
a reggeli. Hogy jövőre mennék-e? Elsők között
dobnám be a bőröndöm a jurtába!"
HEVES-HOFFMANN

DOROTTYA

Elhunyt dr. Maráz Vilmosné
A Magyar Közöny mély fájdalommal
tudatja a hírt, miszerint életének 67.
évében 201 ¡.október I.-én hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt
dr.Maráz
Vilmosné dr. Kovács Magdolna kollégiumvezető, bírósági főtanácsos, a Szegedi
Tudományegyetem címzetes egyetemi docense. Az alábbiakban Dr. Heidrich Qábor, a Szegedi ítélőtábla elnökének nekrológját közöljük.
a megyei bíróság büntető kollégiumát vezette. 1992. június l-jétől 2003. április 30-ig a
Csongrád Megyei Bíróság tanácselnökeként az
elsőfokú hatáskörbe tartozó ügyeket tárgyalta,
illetve másodfokú tanácsot vezetett.2003. május l-jétől a Szegedi ítélőtábla tanácselnöke,
majd 2004. június l-jétől Szegedi ítélőtábla
Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője lett.
Tagja volt a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának. 1987. február l-je óta vett részt a

Dr. Maráz Vilmosné 1944-ben született Budapesten. Jogi tanulmányait a József Attila
Tudományegyetemen folytatta, ahol
1967ben avatták doktorá. Tanulmányait követően
is Szegeden maradt, ahol a járásábíróságon,
mint fogalmazó kezdett a büntető ügyszakban dolgozni. 1969-ben a szakvizsga sikeres
letétele után ugyanoda nevezték ki bírónak.
1975-től a Szegedi Járásbíróság, majd 1984-től
a Csongrád Megyei Bíróság büntető ügyszakos
elnökhelyettese volt, 1984-től 1992. júniusáig

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékén a joghallgatók képzésében. 2009
februárjában kapta meg a címzetes egyetemi
docensi címet.
Elméleti munkásságát több egyetemi jegyzet
és tankönyv őrzi. melyeknek szerzője illetve
társszerzője volt. Nemcsak publikált, de jogi
szakfolyóiratok
szerkesztőbizottságában
is
részt vett. Munkássága elismeréseként 2004.
augusztus 20-án a Magyar Köztársaság elnöke a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetésben részesítette.
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Érdeklődő
D R . BALOGH ELEMÉR

tanszékvezető, egyetemi tanár
I . Elgondolkozott azon, hogy a jogi pálya helyett valamilyen más szakmát választ középiskolás évei után?

2. Miért döntött végül a jog mellett?

Nem. Szilárd döntésem volt,
hogy a jogi pályák valamelyikét
választom.

Ebben az a körülmény volt meghogy csa|ádomban

határozó

több jogász is akadt (édesapám,
idősebb nővérem, sógorom),
és mindannyian kedvvel űzték
foglalkozásukat.
3. A szakterületén kívül mely jogágak érdeklik leginkább
és miért?

A jogtörténet mellett „újabban"
felértékelődött számomra az
alkotmányjog. Hogy miért, azt
egy alkotmánybírónak talán nem
kell megmagyaráznia...

4. A z oktatás mellett végez valamilyen gyakorlati jogászi
tevékenységet?

Nem. Alkotmánybíróként az
oktatás mellett mást nem is
végezhetek, csak tudományos
és művészi tevékenységet.
Utóbbi közé sorolnám a heti két
alkalommal űzött focit...persze,
nem mint kereső foglalkozást!

+ I kérdés: Hallgatóként rendszerint mennyi ideig tartott
Önnek befejeznie egy-egy vizsgaidőszakot?

e|őtt

Mindig a vizsgaidőszak vége
befejeztem; mivel U V nélkül végeztem el az egyetemet, a

szorgalmi időszak előtt mindig
volt kis pihenőidőm.
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Európai Jogtörténeti Tanszék
D R . A N T A L TAMÁS

egyetemi adjunktus
A gimnáziumot követően a történettudományi és a jogtudományi tanulmányok között kellett
választanom. A történelem iránti érdeklődésem már akkor is meghatározta az életemet, de úgy
véltem, a jogrendszer ismerete még értékesebb tudást biztosít. A z egyetemen igyekeztem e két
érdeklődési területemet ötvözni: már hallgatóként demonstrátor voltam, a diploma megszerzése után pedig doktorandusznak jelentkeztem az akkori, Dr. Ruszoly József professzor úr vezette
Jogtörténeti Tanszékre.
A jogi tanulmányok fontosságát a történelmi ismereteim és az 1990-es évek első felének
társadalmi tapasztalatai egyaránt megmutatták. A társadalomtudományok között az egyik legösszetettebbnek a jogot véltem, s ezt a feltevésemet az azóta eltelt több mint másfél évtized
is igazolta. Nem a diplomával együtt járó „dr."-ért választottam az állam- és jogtudományt miként a hallgatótársaim többsége sem
hanem a megszerezhető tudásért!
A közjog - ide értve mind az alkotmányjogot, mind a közigazgatási jogot
továbbá a büntető
anyagi és eljárásjog, valamint az Európai Unió joga. A z utóbbiból szakjogász másoddiplomát
is szereztem. Mindig a közjog körébe illeszkedő jogterületek vonzottak, bennük különösen az
állami és az önkormányzati szervek joghelyzete, egymáshoz való viszonya, valamint az egyén
jogállása az említett szervekkel való érintkezés (eljárás) során.

Mivel tettem jogi szakvizsgát, így gyakorlati jogászi tevékenységet is végezhetnék, de az eddigi
ily irányú szándékaimat végül mindig megváltoztatta az élet. Ugyanakkor a gyakorlatot e
szakmában rendkívül fontosnak tartom azért, hogy a megszerzett, kimunkált elméleti tudást a
joggyakorlat igényeihez mennél hatékonyabban lehessen közelíteni. A z értelmes párbeszéd az
elméleti jogtudomány és a jogi praxis között csak ekként biztosítható.

Amikor hallgató voltam még nem létezett kreditrendszer, tehát vagy teljesítette a hallgató az
összes vizsgáját, vagy az egész félévet meg kellett ismételnie akár egyetlen tantárgy miatt is.
Ezért nagyon ügyeltem arra, hogy a vizsgaidőszak végéig mindent befejezzek. Egyébként rendszerint az utolsó napig vizsgáztam, mivel a magammal szemben támasztott elvárásnak csak a
jeles (néha a jó) érdemjegy felelt meg. De ezzel nem csak én, hanem sokan voltunk így!
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Erasmus rovat: képek Európából
Éld át

velünk..!'

Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja,
mely mostanáig több mint 2,5 millió egyetemi hallgató mobilitását
segítette
elő Európában. A fülszövegnél természetesen jóval többről szól ez a program.
Tapasztalat szerzési lehetőséget teremt egy külföldi egyetemen az oktatás és a
nyelvtanulás terén egyaránt. Rengeteg új emberrel lehet megismerkedni a világ
bármely pontjáról.
Igy számomra sem volt kérdéses, hogy megpályázok egy
helyet Németországba, egészen pontosan
Mainzba.
A z Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb

és

legismertebb

programja,

zonyul, de még jól veszem az akadályokat.

mely

Karunkon rengeteg lehetőség van a program

mostanáig több mint 2,5 millió egyetemi hall-

iránt érdeklődők számára, legyen szó bármelyik

gató mobilitását segítette elő Európában. A

európai országról. Nekem is több barátom vá-

fülszövegnél természetesen jóval többről szól

gott neki a nagy kalandnak, hogy megismerked-

ez a program. Tapasztalat szerzési lehetőséget

jenek egy idegen kultúrával és fél évre vagy akár

teremt egy külföldi egyetemen az oktatás és a

egy évre új életet kezdjenek. A rovat keretében

nyelvtanulás terén egyaránt. Rengeteg új em-

így nem csak az én élményeimet írom le a ked-

berrel lehet

ves olvasóknak, hanem az övéket is. így próbá-

megismerkedni

a világ bármely

pontjáról. így számomra sem volt kérdéses,

lok nektek színes és széles palettát mutatni az

hogy megpályázok egy helyet Németországba,

erasmusos életérzésből.

egészen pontosan Mainzba.
„ Életem első repülése az új kezdet
A pályázat beadása és elnyerése még nem
okozott különös problémát, viszont az utána
való ügyintézés annál inkább. Bankok, biztosítók, okmányirodák gyakori látogatója lettem.
Szeptemberre már otthonosan kezdtem el mozogni a bürokrácia szövevényes világában. A
német precizitásnak hála minden nap kapunk
e-mailt

a

Jaics Zsófia.

A történetem 2010. 09. 07-én reggel 3: 00 kor
kezdődött. Háromszori átcsomagolás, egy éjszakai bőrönd után futkosás és egy újracsomagolás
nehézségein átesve. Szegedről vonattal indultam Pestre. A vonatút egészen Monorig tűrhető
volt.

foga^

dó
egyetemtől,
amelyben minden
percünket
beosztják októbertől
kezdve.
Lassan
a
bőröndöm
is készen áll a
nagy
útra.
A
barátnőktől,
barátoktól,
család-

amikor

is

rám tört a harctéri idegesség és
kezdtem fölfogni, hogy órákon
belül mi fog történni velem.
Már
jén

az eleéreztem,
nem lesz
egyszerű
amilyen-

tagoktól való búcsúzkodás
egyre
nehezebbnek

felé..."

Sevilla

gondolRögtön
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Ferihegyen a becsekkoláskor nem volt a nevem
a listán. Végül sikerült megoldani mindent és
jött életem első repülő útja. A pilótánk olyan
ügyes volt. hogy fél órával hamarabb letette a
gépet

Madridban.

Hatalmas tudásommal

és

tájékozódási képességemmel megtaláltam a K
kaput, ami alatt csupán csak 98 becsekkolási
hely volt. Véget nem érő várakozás kezdődött
el Madridban. Csupán csak 7 órát ültem egy hatalmas klimatizált, mindenhol üveggel borított modern
hodályban. Egy plazma tévé
előtt sikerült leülnöm, ahol a
spanyol országgyűlés ment
élő adásban.

hogy legalább fél évig itt lakom...! A z eddigi
legkülönlegesebb élményem egy óriási bekerített és őrzött park volt, ahol lehet piknikezni,
kocogni, csónakázni. Még egy állatkert is van
benne. Pingvinekkel, majmokkal, zsiráfokkal és
pávákkal.
„Ha jót akarsz,
Fekete Boglárka,

erasmus

Sevillai repülő késett másfél
órát. A z itteni emberek nem
kifejezettem a pontosságról
híresek. A belföldi járatok
elég kis gépek és első ránézésre
zuhanásveszélyesek.
A z élmény viszont kárpótolt
a várakozásért.
Gyönyörű
látvány volt majdnem teliholdnál elindulni az éjszakába és látni föntről a kivilágított városokat. Ez
is egyszeri és utánozhatatlan élmény volt számomra.
Majd két hatalmas csomaggal és télikabáttal
Sevillában voltam. Sötét kis házak között, a
szűk utcák labirintusában, de végre otthon voltam. Alig vártam, hogy ledőlhessek és aludjak
egy kicsit. Végül sikerült nyugovóra térnem és
valami teljesen más, teljesen új kezdet elé néz-

„Lyon maga a
Bartos Csilla.

romantika!"
Lyon

A z én utam nem volt olyan kalandos mint a
Zsófié. Repülővel és vonattal egyaránt kellett
utaznom Lyonig. A város nagyon szép, a képek vissza sem adják mennyire. Lyon maga a
romantika. Kicsi macskaköves utcák, utcazené-

ne indulj el térkép

nélkül!"

Milano
Egy hete vagyok Milanóban
és nagyon jól érzem magam.
Vannak napok mikor szívesebben lennék otthon, de
azért be kell vallanom, hogy
itt is jó. Lassan beérkezik
az összes diák a koleszba.
Mindenki nagyon aranyos és
kedves. Van akinek ez már a
második éve. Sokat mesélnek
arról, hogy melyek azok a
tantárgyak amiket érdemes
felvenni és sok jó kis történetük is van.

Pénteken
voltunk
Milano
egyik
legnagyobb
parkjában.
Nagyon szép volt. Leültünk a fűbe és beszélgettünk.
Nagyon jól éreztük
magunkat.
Visszafelé megálltunk a milanói Kárász utcán és
„windowshoppingoltunk", ugyanis azok az árak
nem a mi pénztárcánkhoz voltak mérve. Annyira nézelődtünk, hogy majdnem elütött bennünket egy vonat. Igen egy vonat, ugyanis a gyerekeknek van egy kis vonat ami járkál körbe-körbe,
hogy az anyukák tudjanak nyugodtan vásárolni.
Nagyon vicces volt, hogy a gyerekek mellett ott
ültek az apukák is. Inkább választották a vonatozást, mint a vásárlást. Na igen, ez Milano..!
Októberben már én is áthelyezem a székhelyemet Mainzba két kedves útitársammal együtt,
így a következő számban megismerkedhettek
jobban Németországgal is. A barangolásban segítségemre lesz Kupecki Nóra, aki Potsdamban
tanul egy évet.

szek. isteni illatok. A Rhone vize kristály kék.
Leírhatatlan. Ezt mindenkinek látnia kell. Csak
ámulok és bámulok. A legszebb az egészben.
kozony@Fiok.jufis.u-szcged.hu
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Komolyabb híreink
Jogszabályok

a zeneszoveg.hu-n?

- Új zenei műfaj

hódít!

Már a zenelejátszó
programokban
is megtalálható
Rechtsmusik, azaz a „jogzene", ami már Magyarországon
A műfaj gyökereit a híres Freiburgi Egyetemen kell keresni. Itt volt joghallgató Martin
Staubsauger, a Kauf bricht nicht Miete (a vétel nem bont bérletet) című szám szerzője.
Staubsauger épp polgári jogi vizsgájára készült,
de sehogy sem ment a fejébe a német polgári
törvénykönyv
(BCB) 566. § - a ,
amelyet
sok
más
szakaszhoz
hasonlóan tanára szó
szerint
kért
vissza, noha a
szabály egyébként
rendkívül
egyszerű
volt.
Egy
dühös
pillanatában

a műfajok között a
is követőkre talált.

a vizsgán. A sikertől és mástól is megrészegült
jogászpalánták

a vizsgát

követően

elkészí-

tették az első szám, azaz a Kauf bricht nicht
Miete klipjét, és az fel is került a legismertebb
videomegosztó portálra. A videó hamar ismerté vált a kar hallgatói körében, és egyre többen
hallgatták tanulási

segédesz-

közként. A nagy
népszerűség
miatt

a

többi

szám

is

felke-

rült az internetre, az együttes
neve

pedig

BGBand lett. A z
évfolyam

vizs-

gaeredményei
látványosan

Martin a gitárjához
kapott,
hogy azzal a
sok keserűséget
okozó
kódex-

megjavultak,
hiszen

nem

okozott
annyi
a

re
sújtson,
ám az utolsó
pillanatban
meggondolta

már
gondot

memoriterek

elsajátítása.
A Rechtmusik
y

nem maradt a
Freiburgi

Egye-

magát, és inkább játszani kezdett hangszerén.
Először csak egyszerűbb akkordok csendültek

tem falain belül, az internet segítségével gyor-

fel. majd spontán a megannyi fejfájásért felelős
törvényszöveget kezdte el énekelni. Miután felismerte. hogy a szöveget így sikerült pontosan
megtanulnia, a többi magolandó paragrafust is
megzenésítette. Másnap áthívta a haverokat,

ire is. Azonban a BGBand számai kizárólag a

hogy tanuljanak együtt. Egyikük. Hans Nudel
igencsak meglepődött, mikor Martin arra kérte,
hozza magával szintetizátorát is. A próba végül
meghozta a gyümölcsét, az egész csapat tarolt

san átterjedt Németország más jogi egyetemepolgári törvénykönyvből táplálkoztak, és igény
mutatkozott más jogági kódexek megzenésítésére is. Ez aztán új bandák létrejöttéhez vezetett. Főleg a büntetőjog különös része ihlette
meg az új együtteseket, hiszen sok helyen szóról szóra kérték az egyes törvényi tényállásokat,
így jött létre először a berlini StGBand. majd a
lipcsei Straf&Roll, a müncheni Gesechts dich
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richtigés a többiek. Megjelentek persze
a munkajogi melódiák, az eljárásjogi
dallamok és az alkotmányjogi sanzonok
is. A Rechtmusik tanulási módszernek
indult, de végül igazi

szubkultúrává

nőtte ki magát. Megjelentek a talárra
emlékeztető pólók a legmenőbb együttesek neveivel, a Savigny-t Che Guevarás stílusban ábrázoló poszterek, az
angolszász bírók parókáira emlékeztető
frizurák, a Jusztíciáról készült erotikus tetoválások stb. Egyre több olyan
jogi szöveget foglaltak dalba, amit
szó szerint soha nem kértek számon
a joghallgatóktól. Ilyen zenét játszik
a Sachsenspiegel nevű formáció, akik
a névadó joggyűjtemény mellett más
egyéb középkori német kompillációkról
komponálnak. A Digesta Blues Band
pedig
a
iustinianusi
kodifikáció
termékeiből merítkezett.
A Rechtmusik végül túlnőtte magát Németországon,
természetesen
először Ausztriában és Svájcban honosodott meg, ezt követte Franciaország
és Olaszország. Hazánkba a nyugateurópai Erasmus-hallgatók és természetesen az internet segítségével jutott el az irányzat. Szegedi képviselője
Tirpákovich Jácint Aladár, aki gregorián
stílusban énekli nagy szeretettel a Ptk.
deliktuális felelősségről szóló részét.
Jácint
felhívja figyelmünket
a
Rechtsmusik nyugaton tapasztalható
nagy horderejű hatásaira, elsősorban arra, hogy
az oktatók észrevették, teljesen feleslegessé vált
a törvényszövegek szó szerinti visszakérése, és
inkább a jogszabályszövegek megértésére helyezik a hangsúlyt. így ott sokkal maradandóbb
tudásra tesznek szert a hallgatók egyetemi éveik
alatt. A másik nagy előny, amit a szegedi joghallgató kiemel, hogy a jogszabályok a fülbe
mászó dallamokon keresztül a laikus közönséghez is eljuthatnak, noha nyílván elsősorban a
joghallgatók körében népszerű a Rechtsmusik.

is a jogalkotók részéről, hogy a jogszabályokat
eleve olyan szöveggel alkossák meg, amit aztán
könnyebb lesz megzenésíteni.
Jácint és csapata, a No. 339 egyébként fel fog
lépni a következő ÁJTK-s tanévnyitón, valamint
a Szegeden megrendezésre kerülő XXXI. O T D K
megnyitóján is. A hivatalos rendezvényeken túl
kisebb fesztiválokra is meghívták őket. Lehet,
hogy egyszer majd ők lesznek a Sziget arcai?

Ausztriában megindult egy olyan törekvés
kozony@hok.juris.u-szegcd.hu
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Mozimustra
Drive-Qázt!
Ha nem kaparod a falat a '80-as évek szintetizátor zenéitől, ha van B kategóriás jogosítványod,
és ha úgy érzed, semmi sem előrébb való az igazságnál, a
Drive bizony Neked szól.
A csendes főszereplők mindig nagyot szólnak
filmvásznon,

mert tényleg csak akkor

mon-

danak bármit, amikor tényleg muszáj. A név

arany, hiszen a Nőért rendez világraszóló ámokfutást. az eszközök között pedig nem fél válogatni.

nélküli Sofőr (Ryan Cosling) klasszikusan ilyen,
igazi halk, külvárosi arc. aki fényes dzsekivel,

A z év egyik legjobban várt és egyben legmeg-

bőrkesztyűvel és agyonrágcsált fogpiszkálóval

osztóbb filmjébe nem tudok/akarok/lehet bele-

alakít egy akkorát, hogy leszakad az ég. Abból

kötni. A z első kockától az utolsóig maga a tö-

él, amiben ő a legjobb; vezet. Éjjel rablásoknál

kély. A kissé neo-noir miliőt briliánsán egészíti ki

segít kereket oldani, nappal pedig hollywoodi

Cliff Martinez zenéje, ami kissé műanyag-neon

produkciókban

kaszkadőrkődik.

Hidegvérrel,

halkan, baljósan. A z t á n csak megszólal, hiszen
képbe

lép

Nő

(Carey

külsőt kölcsönöz a filmnek, de ez nem, hogy
nem zavaró, egyenesen fenomenális.

a

Mulligan),

apró

Minden
kis

rez-

dülés ott van

a

a dallamokban

maga végtelen

is, ha félsz, a

bájával

a

zene

is

mély érzelmek

ijed,

ha

mellett

folyik, a han-

és

egy

megvér

nyilvánvalóan

gok csak

bukott

fröcsögnek.

melót

úgy

is hoz magá-

Kevés

val.

A

félelmetesen

a

kormány-

precíz alkotást

nak

igen,

látni,

a

Sofőr
de

szívének

képtelen

ilyen

Nicolas

Winding

pa-

dán

rancsolni,

Refn

rendező

ugyan magas-

és tessék-lássék megindul a lavina. A ki tudja

ra tette a lécet, de sokszorosan megugrottá azt;

mióta feltorlódó agresszió egy csapásra előtör

egyszerre alkotott akciófilmet, krimit és drámát,

belőle és a rosszarcúakon kiéli minden pszicho-

halvány romantikus felütéssel, de mindenekelőtt

pata hajlamát. A rendező döbbenetesen keveri a

egy kultuszfilmet, ebben biztos vagyok.

hangulatot; olyan hirtelen vált meghittből brutálisba, hogy felfogni sincs idő, hogy aztán egy
komolyzenei

betéttel végleg

Ajánlom mindenkinek, aki valami döbbene-

helybenhagyjon

tes, székhez tapasztó, mélyen megérintő filmet

bennünket. A végére pedig hinni kezdünk újra

szeretne látni és nem mellesleg bírja a vért és a

a köpeny nélküli hétköznapi hősökben, han-

benzingőzt.

gozzék ez bármilyen blődül is. Mert a Sofőrnek

10/10 pont

a szívét bár kéreg takarja, de belül színtiszta
kozofiy@hok.juris.u-szegcd.hu
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Kultúrtárca
Szerb Antal
A pendragon

„Művészet

legenda

nélkül a valóság

csonka"

(Kosztolányi

Dezső)

Mivel a Magyar Közöny hasábjain eddig is letehetetlen regényeket igyekeztünk
ajánlani így nem pazarlom a sorokat arra, hogy a most következő regénnyel
kapcsolatban is ezt bizonygassam. Szerb Antal legendája letehetetlen és kész.
Ügyesen keveri a humort a misztikumot és a tudományt. Ahol a történet komolyra fordulna az író tobzódik a humorban, míg a vidám fordulatoknál
bájosan
elégikus igyekszik maradni.
Főhősünk az ifjú Bátky János kiégett bölcsész harmadjára próbálta valaki megölni. Ebben az
végzettségű életművész, hosszabb angliai uta- arisztokratikus őrületben próbál János kutatni a
zása során megismerkedik egy hóbortos walesi Pendragon család múltja iránt. (Ugyanis az earl
earlel, aki azon nyomban meghívja kastélyába a felmenői a Rózsakeresztes rend tagjai voltak,
szimpatikus fiatalt, hogy az ősi családi könyv- akik a legendák szerint őrizték az örök élet és az
tárát felhasználhassa a kutatásaihoz. Szeren- aranycsinálás titkait.) Bátky hamar rájön, hogy
csétlen Bátky csak akkor kezdi sejteni, hogy az Earl életére egy örökösödési perpatvar miatt
mibe egyezett bele, amikor utazátörnek inkább, mintsem a régi ősök
sát megelőzően gyönyörű hölgyek
szellemi hagyatéka miatt. A z ódon
Szerb Antal
inzultálják és titokzatos ismeretlekastély misztikus díszletet nyújt
A Pendragun
legenda
nek fenyegetik telefonon, amelyre
az amúgy is megtépázott idegzetű
pályafutásának korábbi szakaszaifőhősnek a nyomozásaihoz. Nyiban nem igazán volt példa. A z earl
korgó ablakok és titokzatos éjféli
kékvérű
unokáiéval
Osbornenal
lovasok megjelenése (plusz a 30 feés Cynthiával valamint egy furcsa
keteruhás alabárdos éjjelente) nem
szerzettel Maloneyval kezdi meg
kastélybeli kutatásait hősünk, de
hamar rá kell döbbennie, hogy a
Pendragon család általa vizsgált ősi
misztikumai eltörpülnek vendéglá-

H
k
I J L

sejtet túl sok jót, így az első halál
eset megtörténtén már senkinek
sincs ereje csodálkozni.

1 7

A—

tói hóbortjai mellett. A kastélyban éjszaka 30
alabárdos áll őrt (korhű középkori kosztümben),
Maloney különleges kísértést érez arra, hogy fel
le mászkáljon az erőd falain (az esti falmászás
a specialitása saját bevallása szerint), az ifjú
Osborne pedig valamiért elbújik a kéményben.
A várhoz tartozó falu népe is hasonlóan bolond, a reverend előszeretettel gyártja az összeesküvés elméleteit, míg a próféta a bibliai János
jelenések könyvét véli megvalósulni és mindenütt mondabeli farkasokat lát. Nem is említve
magát az earlt, aki mexikói axolotlokat boncol
és nem igazán zavarja, hogy a hónapban már

A regény túláradó története zseniális. Túl sok mindent megfejteni, sok a titok,
az intrika és a misztikum. Mivel ennyi mindent
se az író, se az olvasó nem tud komolyan venni,
így a regény egyetlen kedélyes paródiává válik.
Erre a humorra pedig szükség van, mivel a történet fő témája az emberi természet egyik legrégibb jellemzője: az ismeretlentől való félelem.
Ezt az ismeretlent sem a tudomány, sem a vallás
vagy a józan paraszti ész nem tudta megfejteni
mind a mai napig. A regény hősei sem fogják,
de hogy jókat mulat majd rajtuk az olvasó az
biztos.

kozofiy@hok.juris.u-szegcd.hu
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Humorszoba
Interjú Hadházi László

humoristával

Messze földről érkezett ember azt mond. amit
akar, tartja a mondás.
ManapságaDumaszínház
fellépői ezt kiválóan kamatoztatják,
legnagyobb
szerencsénkre. Hiszen nincs az a rosszkedv, amit
egy jól irányzott humorbomba szét ne tudna
robbantani. Kiváló példa erre Hadházi
László,
aki múlt héten a Jate Klub közönségét rázta fel
a mindennapok mélabújából. A fellépés előtt egy rövid interjú erejéig ízelítőt
kaptam a vicces, a kissé komoly, az olykor igazságosztó, a közönségbarát
humoristából,
íme:
G u l y á s Nóra: Először is engedd meg, hogy
gratuláljak a Karinthy-gyűrűdhöz! Hogy érzed
magad, változott valami azóta? (a Karinthygyűrűt

évente

kiemelkedő

osztják

teljesítményt

ki

a

nyújtó

Gulyás Nóra: Honnan meríted mégis az ötleteket?
Hadházi László: Leülök, bekapcsolom a gépet

Rádiókabaré

és kitalálom. Használom az agyamat, még ha

szerzőinek,

ez nem is divatos dolog. Attól olyan, amilyen,

előadóinak-a szerk.)

mert jól van elmondva és attól van jól elmond-

Hadházi László: Igen. van aranygyűrűm.

va, hogy a közönség már többször hallotta és
figyelem, hogyan reagálnak. Mert 10 éve. amikor

G u l y á s Nóra: Milyen érzés eme nívós társaság
tagjának lenni?

indult a Dumaszínház. akkor is próbálkoztunk
ezekkel az írott dolgokkal, de nem szerették.

Hadházi László: Megtisztelő mindenképpen,

Sokkal inkább a személyes történeteket, amik

mert elég nagy neveket sorolnak föl, ha ezt meg-

tényleg megtörténtek,

említik és így már mondhatom, hogy humorista

gukhoz. Hiszen azt senki nem tudja jobban el-

vagyok. Erről papír nincs, bárki mondhatja ma-

mondani, mint te. ami aztán fejlődik és lassan

gáról. hogy humorista, de akinek van gyűrűje,

megtanulsz úgy írni, mintha a sztori eleve valós

az már biztosan a z . . .bár ez nem feltétlen igaz.

lenne.

G u l y á s Nóra: Kíváncsi lennék, hogy a családod mennyiben cenzúrázza a poénokat, amiket
róluk mesélsz?

Gulyás

Nóra:

azokat engedték

Említetted,

ma-

hogy nagyon fi-

gyelsz a közönség reakcióira. Ha észreveszel
valakit, aki nem reagál, ez számodra kihívást

Hadházi László: Ó . de hát ez vicc! Ez arról
szól. hogy mit tud kitalálni az ember, nem arról,
hogyan él. Ez vicc!

jelent?
Hadházi László: Persze, hiszen ez nem arról
szól. hogy én el tudom-e mondani a hülyeségeimet. hanem hogy az ott ülő hallgatóságot ho-

G u l y á s Nóra: Minden?

gyan tudom megnevettetni. Ez róluk, nekik szól.

Hadházi László: Persze, majdnem minden. Ez

nem magamnak. Aki humoristaként úgy látja,

nem egy gyónás arról, hogyan élünk. Mikor oda-

hogy ez az igényes és aki nem érti. az bunkó,

jönnek fiatalemberek, hogy (elváltozott hangon

az durva vakvágányra kerül, hiszen mi vagyunk

folytatja) „ez azért nem jó. mert nem is igaz.

a közönségért és nem fordítva. Aztán ha valaki

amit mond!" Hogy lenne már igaz. hát ez vicc!

nem nevet és nagyon szem előtt van. az nagyon
zavaró tud lenni. De van rosszabb is.

tozony@hok.jun
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Gulyás Nóra: Mondanál a rosszabbra példát?
Hadházi László: Tegnap volt két fiatalember,
akik tavaly már egyszer látták Szekszárdon a
műsort, most eljöttek Bonyhádra és mondták
előre a poénokat. Nekem.

Gulyás Nóra: Egyébként ti szoktátok egymáson tesztelni a poénokat?
Hadházi László: Abszolút. Vannak gegpartik,
amikor készülünk, mondjuk egy Rádiókabaréra.
ilyenkor leülünk és kitalálunk jeleneteket. Persze

Gulyás Nóra: Ilyen esetben hogyan reagálsz?
Hadházi László: Leöntöttem őket vízzel, azt
hiszem. De ők és a többiek is nevettek... Ez
igazából nem is rossz, mert nagyon hasznos az
interakció a közönséggel. Ennek ellenére nagyon
óvatosan bánok vele, mert láttam már olyan humoristát, aki nem vette jó néven, megsértődött
a nézőre, az nagyon csúnya és nem is lehet
belőle jól kijönni.
Gulyás Nóra: Olyat tapasztaltál már, hogy a
nézők saját maguk oldották meg az ilyesfajta
problémát?
Hadházi László: Nem, a közönség nem, mert
ha például egy nagydarab, agresszív figura beszól, nem mernek neki szólni. Olyankor szeretik. ha mi oldjuk meg helyettük.
Ebben a pillanatban Lorán Barnabás lép mellénk és szendviccsel kínálja az interjúalanyt, aki
megköszöni, de nem kér, így jöhet a következő
kérdés.

először ötletek kellenek, ebben Litkai Gergő nagyon jó, ő már kész tervvel jön, milyen poénhalmazból mennyi kell és utána ezeket majd készre valakik megírják. A tévéműsornál pedig úgy
működik, hogy a szerkesztőnk mindig küldi nekünk a híreket, ezekkel összeülünk, elkezdődik
az ötletelés, kinek mi jut eszébe róla: ezáltal
eléggé csapatmunka - is.
Gulyás Nóra: Utolsó kérdésként engedd meg.
hogy Mirtill cica kalandjairól kérdezzelek. Ő
mennyire kitalált figura?
Hadházi László: Ez egy valós történet, de a
kollégám másik macskáját pusztult el. Mirtill cicát egyébként a nyáron láttam, továbbra is él és
virul, habár 18 kiló és 16 éves. Tehát irgalmatlan
nagy kövér disznó és valóban Mirtillnek hívják,
pedig fiú, csak kiheréltették, tehát a történetnek
ez a része is igaz. Csak a másik macska lett oda.
Van róla egy album is, emlékbe.
Gulyás Nóra: Nagyon szépen köszönöm az
interjút és további sok sikert kívánok!
GULYÁS
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Hangképek
Nem túl ép

dallamok

Szeretem a komolyzenét, Bartók a kedvencem. Emellett elég sok, többé-kevésbé
józannak mondható zenei stílust is kedvelek még. De ebben a cikkben nem
ilyenekről szeretnék értekezni.
„Fiam, már megint valami borzalmat hallgatsz?" - hallhattam gyakran évekkel ezelőtt
édesanyám szájából e szavakat. Mondjuk ő
minden olyan zenére így reagált, amiben volt
gitár, és kicsit hangosabban szólt az átlagnál,

kolták hangszereiket és osztották meg nem túl

de ez már részletkérdés: a lényeg, hogy sokszor
fején találta a szöget. Bőven hallgattam ugyanis

majdnem az összes fontos műfajban kiismertem

„rettenetes" zenéket. Olyanokat, amikben eltorzult arcú férfiak kiabáltak, üvöltöttek, gyil-

pozitív gondolataikat a világgal.
Azóta persze sok idő eltelt, és mostanában
már ritkán hallgatok ilyen együtteseket. Egyrészt az underground zenén innen és túl már
magamat, másrészt pedig idősebb is lettem: így
hát természetes, hogy magasabbra került az ingerküszöböm. s megváltoztak a preferenciáim.
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Rájöttem, hogy nem attól lesz valami súlyos,
hogy minél gyorsabban és hangosabban játsza-

metál szikárságával. Egy Neurosis lemezt hallgatni - s ez különösen a 90-es évekbeli albuma-

nak a zenészek, meg manapság amúgy is ritkán
érzek késztetést arra. hogy bármiféle ilyen zenét

ikra igaz - nem mindennapi élmény: spirituális
utazás, mely az ólomsúlyú, sokszor monotóni-

hallgassak,

ába hajló, máskor kaotikusan örvénylő gitárok

A hangsúly az előző mondatban a 'ritkán'

keltette hangfüggönyön áttörő üvöltések súlya

szón van. Havonta egyszer-kétszer ugyanis
előfordul, hogy előveszek egy ebbe a kategóriába [a stílus szót azért mellőzném, mivel a cikkben röviden bemutatásra kerülő két együttes
kissé távol áll egymástól zeneileg; tulajdonképpen csak az attitűd
közös bennük] sorolható lemezt, s általában élvezettel is hallgatom végig azokat.
Ezt pedig nem nehéz,
mert az évek során
volt időm kiválogatni a legérdekesebb,
valóban
időtálló
produkciókat.
Ezek
pedig, ha némi türelemmel közelítünk
feléjük, megmutatják
szépségüket - legyen amúgy bármennyire is
tüskés, nehéz zenékről szó.

alatt végzi el a lélek purifikációját. Magam sem
hiszem el, hogy ezt a mondatot tényleg leírtam,
de a Neurosis zenéjének hangulatát szavakkal
csak így tudom visszaadni.

Elsőként a Neurosis nevét említeném meg,
mint a metal/hardcore zenei színtéren megkerülhetetlen hivatkozási alapot. A banda tagjai
már 25 éve zenélnek együtt, és ez idő alatt
kultikus státuszt vívtak ki maguknak. A z ő zenéjüket az emeli ki a mezőnyből, s teszi különlegessé, hogy megannyi stílus elemeit ötvözve
sikerült létrehozniuk egy olyan egyveleget, mely
a poszt-metál apokaliptikus hangképeit éppúgy
képes megidézni, mint egy törzsi-világzenei
hangulatú révülést. S ezt a hangzást a 80-as
évek végének hardcore punk közegéből elindulva, lemezről-lemezre fejlesztették, csiszolták. míg végül ezt a csak rájuk jellemző, ezer
közül is felismerhető, ám nehezen definiálható
eredményt meg nem kapták. Ebben az ambient
merengő hangképei jól megférnek egymás mellett az indusztriális zenék elidegenítő atmoszfé-

Cikkem másik alanyára, a Dazzling Killmen
nevű kvartettre rátérve
pedig egy régi csokoládé-reklám alanyával
tudok analógiát vonni: „ronda, de finom".
Ezt a zenekart nemrég fedeztem fel, egy
ismerősöm
ajánlotta
őket a figyelmembe.
A
neten
olvasható
kritikák alapján egy
érdekes
nőise
rock
bandának tűntek, de
azt nem hittem volna,
hogy a debütlemezük az első hallgatás után be
fog ragadni a lejátszómba. Mint fentebb is említettem, mostanában már nemigen ragadják meg
efféle zenék a figyelmemet, de a 'Killmen rögtön megfogott. Az alapjáraton zajos, hangos
(nahát!), goromba, nagyjából a hardcore és a
nőise rock metszéspontján található zenéjüket
hirtelen ritmusváltásokkal, jazzbe illő technikai
„mutatványokkal",
csendes
intermezzókkal,
és néhol megkapóan letargikus hangulatokkal
színesítik, s mindezek egy végtelenül izgalmas
hallgatnivalóvá teszik a 45 perces albumot. Ennek csúcspontját számomra az utolsó, 12 perces Code Blue című dal jelenti: az elidegenedés
érzését tökéletesen önti hangokba, s talán az
a feszültség, mely e záró tétel, és a többi dal
hangvétele között fennáll, egyesül egy dialektikus folyamat során, s oldja fel végül a lemez
disszonanciáját a záró akkordokban, ezáltal elhozva a megnyugvást.

rájával. a hardcore robbanékony energiáival és a

Icozony@hofc.juhs.u-s2eged.hu
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Viccek-szólások
A politika nem ismeri a tréfát. Mivel kényes kérdéseket érint. így általában
tapintatlan is lenne vele viccelődni. Pedig a humor, legyen az bármennyire is
fekete vagy ironikus oldja a feszültséget. Ha a politikusok olykor viccet tudnak
csinálni, nem csak magukból, de a politikából is. miért ne tehetnénk mi is?
„Nem értem miért nem tudnak az arabok és
a zsidók leülni, és jó keresztények módjára
rendezni az ügyet."
Richardt Gebhardt amerikai politikus

„Ne felejtse el, hogy az alkohollal én jobb
vásárt csináltam, mint ő velem."
W i n s t o n Churchill britt államférfi
„Én is ott akarok lenni, amikor hátbaszúrnak!"
Alán Ramport, Toronto polgármestere
- Doktor úr, segítsen valahogy a férjemen,
mert álmában beszél.
- Hmm és ez önt zavarja? Nem tud tőle
aludni?
-

Engem

nem

zavar,

doktor

úr,

de

a

képviselőtársai mindig kiröhögik.
„A legjobb, amit a pénzéért kap az ember."
Huey P.Long amerikai politikus Luisiana állam
törvényhozó testületéről
Egy

magyar

és

egy

amerikai

a

nemzeti

A szocializmusban a diákot felszólítja a tanár:

vívmányokról beszélgetnek. így az amerikai:

- Na fiam! Sorold fel nekem a baráti országokat.

- W e have musicians, Stevie Wonder, Bob

- Csehszlovákia,
Lengyelország.

Hope and J o h n n y Cash!

Románia,

NDK,

Bulgária,

Mire a magyar:

- Jól van! Á m a legfontosabb kimaradt: a
Szovjetunió.

- W e have politicians, no wonder, no hope
and no cash!

- A z nem baráti ország hanem testvéri.
- Ugyan miért? - kérdi a tanár.

„Követelném a szavazatok újraszámlálását."

- Mert a barátait maga v á l a s z t j a meg az ember.

William F. Buckley politikus, újságíró, amikor
megkérdezték tőle, hogy mit tenne, ha nyerne

„Tudják meg a márkát, és küldök egy hordóval a

a képviselő választásokon.

többi tábornokomnak is."
Abraham Lincoln, amerikai politikus,

amikor

panaszkodtak

sikeres

neki,

hogy az

amúgy

hadvezér, Grant tábornok túl sok
fogyaszt

- Mi a kommunista mese vége?
- Aki nem hiszi, annak utána járnak.

Whiskeyt
- Mi a különbség egy brit és egy iraki katona
között?
- Nem tudom.
- Gratulálunk. Üdvözöljük az amerikai légierőnél.

kozony@hok.juris.u-szegcd.hu
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Az első három hallgató,

aki a helyesen kitöltött rejtvényt kivágva

HÖK irodán, ]ATE belépőket kap
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Napfényfürdö
A q u a p o l i s

Szeged
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MINDEN KEDDEN
ÉS PÉNTEKEN

ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
K e d d (élményfürdő +
csendes wellness) Z U U U

Péntek

B

(élményfürdő)

rl

1 500 Ft

20-24 óráig

4400 négyzetméter
vízfelület

exkluzív
csendes wellness

beltéri élményfürdő

baba-mama
világ

sodrófolyosók,
zuhatagok, pezsgőágyak

13 csúszda 1 km
összhosszúsággal

felnőtt jegy már
2000 Ft-tól váltható

w w w . n a p f e n y f u r d o a q u a p o / i s .
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Napfényfürdő Aquapolis Szeged, Wellness-, Gyógy-, Élmény- és Strandfürdő
6726 Szeged, "lörontál tér 1. • Tel.: 06-62/566-488 • info@napfenyfurdoaquapolis.com

