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Ismét jelentkezünk, immár a barna faleveles,
ködös és általánosságban trutymós ősz közepéről. Az idő hideg, ráadásul a Vissza a jövőbe filmek által beígért légdeszkákat sem sikerült elterjeszteni az utolsó pillanatban. Mit
lehet hát ilyenkor csinálni? Bekuckózni egy jó
meleg kávé mellé, betenni valami léleksimo"gató zenét, esetleg megnézni jcsak egy réízl"
a_ kedvenc sorozatodból és arra gondolni,
merre voltál nyáron és merre leszel nemsokára. Mondjuk december közepén. Éjfélkor. Na
jó, hagyjuk is ezt a műmelankóliát! Eltűntem
megnézni az új Star Wars előzetest. Ha valaki
megtalálja, hova tűnt Luké, írja meg nekünk,
nagyon nagy csokit kap érte.

heted tele magad minden földi jóval I.
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Interjú Dr. Barabás Katalinnal
Dr. Barabás Katalin, mindenki Kati nénije, 17 évig vezette a Magatartástudományi Intézetet,
mely idő alatt generációkat tanított meg arra, hogyan építsünk ki jó orvos-beteg kapcsolatot.
Visszavonulása kapcsán beszélgettünk vele múltjáról, tapasztalatairól, az intézet jövőjéről.
Pulzus Spiritus: Annak idején miért döntött úgy,
hogy a Magatartástudományi Intézet vezetője
lesz?

a betegek megismerésének a művészetét jelentik. Ez
óriási szerepet tölt be az orvosi curriculumban. Most
voltunk az Európai Orvosképzési Társaság nagykongresszusán Glasgowban Dékán Urékkal együtt és minBarabás Katalin: Ez tulajdonképpen nem az én vá- d e n k i s z á m á r a t e , j e s e n n y i l v á n v a l ó v á v á l t a z , h o g y
lasztásom volt, de egy rejtett vágyam teljesült ezzel. a m í g a , e x i k á I i s t u d á s t m a m á r a h a u g a t ó k m e g s z e A végzést követően közegészségtani-járványtani in- r e z h e t i k a k á r a z I n t e r n e l r ö l
a k é s z s é g e k e t a ski 11 Intézetbe kerültem. Eredet,leg bőrgyógyász szerettem á r o k b a n kell elsajátítaniuk. A magatartástudományi
volna lenn, - még korábbi vágyam ped.g a művészet-« t á r g y a k s a j n o s g y a k r a n j e n ézett tárgyak, ezt nagyon
történészet volt. Ez azért fontos, mert a humán érdek- j ó | ^ ^ a magatartás-tudományi Járgyak esetében
lödés mindig bennem volt. Bevallom őszintén, nem az s z e n u M y c s n e v e , ö i j e l e n i é t r e van szükség. Persze ez
volt az elképzelésem, hogy közegészségtan-járvány- b á n U n i s z o k o t u d e t u d o m á s u , veszem. Mégis mindig,
tanon dolgozzak, de így hozta a sors, végül m^Sze- a m i k o r v é g e z a t á r s a s á g & r e z i d e n s , e s z >
a törzs.
rettem azt is. Az intézetben 23 évig dolgoztam a ku- k é p z é s b e n t a n í t j u k ö k e t , a z t mondják: „Jaj tanárnő,
tatás, területem a tox,kológia volt, ez alatt az .dőszak m o s t t u d j u k c s a k > h o g y m i r e v o l t j ó r T u d o n i i h o g y
alatt is nagyon szerettem tanítani. 1998-ban lanka . e l s & ) m á s o d é v b e n a természettudományos tárgyak,
professzor úr és Benedek professzor úr úgy gondolta, m j n t a b l o k é m i a _ a n a t ó m i a u r a , j á k a g o n d o l k o d á s t .
hogy mivel a szegedi karon nincsen magatartástudo- É n e z t t u d o m > é s ö r ö m m e , n y u g t á z o m , d e ugyanakkor
mány, csoport - ükkor még intézetről nem volt szó
m
js
h o g y o r v o s n a k n e m c s a k a tananyagot
ezt be kell pótolni, hiszen az orvosképzésben ez egy
t u d n i a R e r s z e n a g y o n font0S; h o g y b l z t o s e l m é .
fontos terület. Felmerült a kérdés: k, legyen a vezető? , e t j t u d á s a l e g y e n > d e a z v - , i k j g a z á n j ó o l V o s s á i a k i
Ok tudták, hogy a humán tárgyakat, mint etika, ant- t u d g y ó g y í t a n i < odafordulni a beteghez. Ezek a tárropológia szeretem és felvetették, hogy mit szólnék g y a k > s e g í t j k A m a g a t a r t á s t u d o m á n y megítélése a
a vezetési feladat ellátásához. Nagyon megörültem, v j , á g m á s j k r é s z é n n a g y o n p o z i t í v > ^ n d k í v ü , f o n t o s .
a tárgyak nagyon tetszettek, de úgy éreztem, hogy a N á l u n k e g y m á s h a g y o m á n y ú orvpsképzés volt edvezetés nem az én műfajom. Egy idézet segített en- d j g > a m j m o s t k e z d á t a l a k u l n i . E i ő b b utóbb a hallgagem, hogy végül is elvállaljam, ez az idézet végig is t ó k s z á m á r a i s k i derül, hogy mi ennek az üzenete,
kísért munkám során: „Aki az első akar lenni, legyen
az utolsó." A vezetés egy szplgál^it, tehát a vezető P.S.: Egyesek véleménye szerint a magatartástumindenki szolgája. Akkoriban nekem ez megerősítési, dományi tárgyakat'kéne a képzés végére tenni,
adott, elterveztem, hogy én ezeket a tárgyakat majd amikor már van klinikum, betegekkel kell kom
valahogyan szépen egységbe foglalom a munkatársa- munikálni. Én például nagyon hasznosnak érzem
immal együtt, és hogy én a vezetőséget szolgálatként a gyakorlatokat, mert ilyenkor olyan szituációkat
fogom tekinteni. Végül 17 évig ezt tettem, ha volt is gyakorolunk, mintha végzett orvosok lennénk.
nehézség, mindig örömmel dolgoztam, mert én tényB.K.: Ebben van igazság is, meg nem is. Jobb helyeleg nagypn szeretem ezeket a területeket.
ken végigvonul az egész képzésen. Nálunk csak 4
k . OH
év.
Nagyon fontos, hogy elsős koruktól, az első pilP.S.: A visszajelzések alapján pedig úgy tűnik,
lanattól
kezdve ki kell alakítanunk egy attitűdöt. Ezt
hogy hasznos, hogy ilyet tanítanak. Korábban mifolyamatosan
fejleszteni kell, a betegágyig. Először
ért nem voltak ilyen jellegű tárgyak?
megtanítjuk az alapokat. Az nem lenne jó, ha csak
B.K.: Több perspektívából kell ezt megközelíteni. A negyed-ötöd évben tanulna például etikát valaki. Azt
világon az orvosképzésben e2ek azok a tárgyak, ami- már elsőben is kell, de majd a betegágy mellett alket úgy szoktunk hívni: Tiivatásra nevelők. Egyrészt kalmazva lesz igazán fontos. Szintén nem lenne jó,
az orvossá válás magatartásbeli vonulatát, másrészt
C4

ha ötödévben tanulná meg, hogy hogyan kell egy beteggel kommunikálni. Az alap dolgokat már elsőtől
kezdve fejleszteni kell. Az orvosképzés fejlődést gátló tényezője, hogy mindent tantárgy szempontjából
próbál megközelíteni. Az orvosképzésben persze van
helye a tantárgyaknak, de a magatartástudomány inkább nevelés. Nem tantárgyakba belegyömöszölhető,
de a curriculum úgy kívánja. Például úgy lenne jó, ha
a klinikus mellett ott lenne egy magatartástudományi
szakember is az oktatásban. Amikor a hallgató anamnézist vesz fel és felmondja azt, a szakember kijavíthatná: „igen ezt jól csináltad, de mondjuk itt ezt kellet
volna, és így kellett volna", tehát a nevelés, és nem
a tantárgy lenne a lényeg. Ennek van értelme, a rezidensek ezt már tudják.

Szotéshock közt, | _

tecrnriáha tartoznak majcL"
malii"
és nem a „futottak még" kategóriába
mindenki számára nyilvánvalóvá fog válni, hogy ez
mennyire fontos.
P.S.: Valószínűleg leginkább a már végzett orvosok véleménye számít, amikor azt mondják, hogy
tényleg érdemes volt tanulni, hiszen ez csak később válik nyilvánvalóvá. Az ember hallgatóként
nem igazán tudja értékelni, hogy megpróbálnak
bennünk valamiféle „orvosi mentalitást" kialakítani.
B.K.: Igen, az orvoslás nem csak erről szól, attól még
senki nem lett orvos, hogy levizsgázott. Fontos az,
nem arról van szó, de a beteg nem azt fogja megkérdezni, hogy hányast kapott egy adott tárgyból, hanem
az ő megítélése abból jön, hogy hogyan kommunikálok, hogyan tudom őt vezetni. Ebben benne van a tudás is, hiszen tanulni etikai kötelesség, de az is etikai
kötelességem, hogy ne ártsak, hogy az autonómiáját
tiszteljem a betegnek, és hogy a kommunikáció mindenkire egyformán hasson.
P.S.: A kezdetekhez képest változott valami, például a tananyag, vagy a bevezetés módja, esetleg a
diákok hozzáállása? Kezdetben hogy nézett ez ki?

P.S.: Erre vonatkozna a következő kérdés, úgy látja, ezt a vonulatot tovább fogják vinni az utódok?
B.K.: Igen vannak fiatal kollegáim, akik ugyanígy
gondolkodnak és nagyon fontosnak tartják az oktatást
elsőtől kezdve a végéig. Ott vannak még a tapasztaltabb kollegáim, akik docensek, mestertanárok, fiatal
pszichológusaim, a klinikán az egészségpszichológiát képviselő pszichológusok, a családorvosok. Az
orvos-beteg kommunikációban ők 15 éve nagyszerű
társaim a gondolkodásban. Itt van az én utódom, Kelemen Oguz tanár úr, aki szintén - reményeim szerint - ezt a gondolatiságot viszi majd tovább. Ezek a
tárgyak szépen el fogják foglalni a megfelelő helyet

B.K.: Nekem mindig az volt a vezérfonalam, hogy
gyakorlatorientált legyen a tanítás és hogy mindig
a betegágytól induljunk ki. Kezdetben több elméleti rész volt, ami most már szépen háttérbe szorult és
inkább egy alkalmazott forma alakult ki, például az
orvosi pszichológiában is. Etikában is nem a teóriák,
hanem az alkalmazás számít - hogy a hallgatóság
érezze, hogy a munkájában fog ez segíteni, tehát nem
egy holt tananyag. Ehhez természetesen egy fejlődési útra volt szükség. Vannak azért olyan dolgok is,
amik már 15 éve nagy sikerrel mennek. Például az
orvos-beteg kommunikáció praxisban való gyakorlása betegekkel. A többi'a kezdetek óta a teoretikusabb
hangulattól megy a gyakorlatorientáltba, tehát van
egy fejlődés.
P.S.: Volt olyan hallgatója, aki nagy hatással volt
Önre?
B.K.: Igen. A hallgatók között mindig volt olyan, aki
megérezte már a kezdetektől fogva ennek a tantárgynak a jelentőségét, és nem keltett várni a rezidensi
időszakig. Számomra hatalmas élmény ezeknek a
hallgatóknak a végigkísérése és szeretete. Egészségfejlesztést is tanítok, és itt is mindig voltak hallgatók,
akik segítették az értelmiségnek azt a parancsárt érvényesülni, hogy: „amit én tudok, azt át kell adni". Hadd
mondjam el, hogy ami miatt még most is meghatóC5

"""ÍJ;'zotéshock közt

ok, ami számomra a legnagyobb ajándék volt. Most,
hogy átadtam az intézet vezetését, a hallgatóim, akik
régen végeztek, vagy akik még most is itt vannak,
egy meglepetés ünnepet csináltak nekem, ahol verset
mondtak, fuvoláztak, mesét mondtak. Gyönyörű volt.
Ez az én Nobel díjam, nem is tudok mit mondani arra,
hogy visszajöttek és azt mondták, hogy: „mi is sokat
kaptunk, így most mi szeretnénk adni valamit". Rengeteg hallgató van a világ minden részén, akik innen
is kaptak valamennyit. Ok mindig vissza szoktak jelezni, mindig van kapcsolat. Osztályfőnök voltam, de
akkor még a másik intézetben és az évfolyamomból
is például az egyetemen most vezető oktatók kerültek
ki, vagy Bereczki Csaba, Róvó Lászlói akik most kiinikavezetők lettek, vagy mondjuk Zombor Gábor, aki
később államtitkár volt, ő >s ebben az évfolyamban
végzett. De nemcsak magas tisztséget viselők, hanem.
kitűnő családorvosok, nagyszerű b e l g y ó g y á s z a
bészek.
P.S.: Ez tehát az érem egyik oldala, de a másik oldaláról ott van a csalódás a hallgatóságban. Erről
milyen tapasztalatai vannak?

B.K.: Hát csalódni nem csalódok, mert ismerem a
hallgatóságot. Vannak pillanatnyi szomorúságaim,
hogy lebecsülik a tárgyainkat, de inkább arra szoktam
gondolni, hogy még nem értik a lényegét. A tudatlanságnak a jelenléte egyrészt egy kicsit elbizonytalanít és egy kicsikét alázatosabbá teszi az embert. A
tudatlanság megléte más emberekben esetleg túlzott
magabiztosságot eredményez. A tanár is látja, hogy a
hallgató most magabiztos, hogy „erre úgy sincs szüksége", de majd egyszer megtapasztalja, hogy ez nem
így van. Tehát nem, nem szoktam rossz néven venni.
41 éve tanítok, sőt ha belevesszük demonstrátorságomat akkor 45, ismerem a hallgatóságot.
P.S.: Készítettek statisztikákat arról, hogy az orvostanhallgatók/rezidensek hogyan állnak hozzá
az elméleti/gyakorlati tudás, és a kommunikációs
képességek kapcsolatához. Nem meglepő módon
a hallgatók még a tárgyi tudást, míg a rezidensek
már a kommunikációs képességeket találták fonN
tosnak.
B.K.: Ez teljesen így van. Tanárként és orvosként is
tisztában,vagyok ezzel, ezért csalódás nincs bennem.
Tudom, hogy ennek előbb-utóbb meglesz a relevanciája, ha nem |s első-, másod-, vagy harmadévben. De
ez soha nem keserített el, hanem mindig arról szok.o P
. .
tam beszelni a szemináriumi csoportjaimban, hogy
„ha majd orvos leSz", tehát mindig valahogy gyakorlatorientáltán közelítem meg. Magamról csak annyit,
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hogy én is ismertem a természettudományos oldalt,
nem idegen az. De ezt a másik (humán) oldalt viszont
sokkal jobban szeretem.
P.S.: A vezető pozíció után milyen érzés visszajárni
az intézetbe?
B.K.: Az az igazság, hogy az érzés, hogy átadom, kicsit felszabadított, mert a vezetés felelősségét most
már nem én viszem. Én már felkészítettem magam
az utolsó években, hogy hogyan fogom elengedni a
pozíciót, hogyan fogom tudomásul venni az átadást,
hogy - nyilván akárki is jön utánam - ezt én oda tudjam neki adni. A másik pedig, hogy idáig tartott az én
szolgalatom! erre az ldöre voltam
én a felelős, most
m á r n e m a z -n d o ) g o m e z M a g a ,
bejárás pedig úgy
h o g y m j v e , k e v é s o k m 6 y a n & m i v e , m é g szív_
, léiekkel szeretettel oktatok? ez a rész m e g m a r a d .
« g | g ^ a m í g tU(Jom és k é s z ü l ^ h o g y b a r n a g y o n
szeretem, de idővel ezt i s odaadom majd a fiatalok- P * m i n d i 8 a z h a ÍL hogy ami még bennem van,
át tudjam adni, és átadva abból valakinek haszna legyen. Ez egy igazán fontos motivációm.

nak

Köszönjük az interjút,

//
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Egy hallgató utazgatásai
Avagy hogyan töltsük el a nyári szünetet
Először is üdvözlök minden ,kisgólyát' az egyetemen, tudom, hogy már javában megy a szorgalmi időszak, de rettenetesen sajnálom én még nem tettem tiszteletem a Pulzus papírlapjain.
Tudom, tudom ejnye-bejnye. Azoknak, akik még nem látták a papír alján a Bárium álnevet
csak annyit, hogy most harmadéves lettem, úgyhogy nem is fogják sokat... Szóval sajnálom a
késést, úgy tíínik ragadt rám a mediterrán kultúrából még valami a pluszkilókon kívül.
És bár idén sajnos olyan leszek, mint a kislány a mesében (egyszer volt, hol nem volt) a nyaramat azért
aktívabban töltöttem. Sőt... az időm nagy részét még
most is merengéssef, akciós repülőjegyek nézegetésével és a nyaralós fotók válogatásával töltöm. (Na meg
persze tanulással, mert szorgos diák vagyok!). Én
mint lelkes amatőr újságíró (?) megosztom veletek a
csodálatos két havi élményemet. Ó na nem azt, hogy
hol jártam, egyrészt, mert valószínűleg elég könnyű
lesz kikövetkeztetni, már csak a leírtak alapján, másrészt pedig, mert aki ismerősöm azon a bizonyos kék
közösségi portálon azt valószínűleg már halálra idegesítettem a kétezer képpel, amit naponta posztoltam.
(Bocsi, de nagymamám kérte, hogy rakjam őket fel,
hogy lásson.)
Mindössze annyit szeretnék megosztani veletek,
hogyha külföldre utaztok mit ne felejtsetek el feltétlenül megcsinálni.

biek és megspórolsz pár szuvenírt is. Ráadásul biztos
lesz valaki, akit ismersz és anyukádék felhívhatják
ezermilliószor ha te véletlenül lehúznád a mosdóban
a telefonod. Vagy lesz egy jó sztorid arról, mondjuk,
hogy András Amszterdam főterének a kellős közepén
aludt a padon egy órát, mert valami fura tortát evett,
te meg egy órán keresztül próbáltad kitalálni mivel
töltik a Stroopwaffels-t. (Pedig csak meg kellett volna fördítani a zacskót és elolvasni az összetevőket.)
Vagy milyen mókás volt, amikor a tengerparton Erik
becsiccsentett és közölte, hogy vigyázz a kamerájára,
mert többet ér, mint az egész nyaralásod. Bonuszként
pedig lesz egy csomó újrafelhasználható dolog az Én
még soha sem című játékhoz.

PEOPLE HAVING BABIES

\
|
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Először is, ha már külföldre látogatok én meg szoktam tanulni pár alapvető mondatot, amire a választ
ugyan már nem értem, de a helyieknek biztos jól esik,
hogy próbálkozom, másrészt meg mókázhatnak a
béna akcentusomon és rettenetes kiejtésemen. Na tudom, hogy először mindenki a csúnya szavakat tanulja meg... és ez velem sem volt másképpen, hála a pár
odavalósi barátomnak, akikkel jó sokat csocsóztam
júliusban. De azért a köszönöm-öt, vagy a jó napot-ot,
vagy ha nagyon extrémek vagyunk, akkor még egy
kérem-et is beiktatok. Plusznak saját szórakoztatásra
megtanultam még a Helyes vagy!-ot vagy ezer nyelven... Szóval ha kifogytam volna pénzből megtaníthattam volna ezt az egyik barátomnak aki velem volt
és kirakhattam volna az utcasarokra... hogy megkérdezze merre van az ATM. Mikre nem gondolsz te!
Harmadszor de nem utoljára, azt tudni kell rólam,
Másodszor... vigyél el pár jóbarátot. Igen, néha jó hogy én az a fajta turista vagyak, aki az utcatábláönmagadban eltölteni az időt és felfedezni a saját tól kezdve az épületeken keresztül, a helyi lakosok
belső értékeidet, de így legalább nem csak selfieket kiskutyájának pórázának márkáját is lefényképeposztolhatsz Instagramra, hogy irigykedjenek a töb- zi. Azért szeretem, mert egyrészt eldicsekedhetsz

§ AND I'M LIKE...

WHAT COUNTBY AM I GOING
TO NEXTP
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ele, hogy milyen hihetetlen tehetséged van és nem
a google-ról kell leszedni a képeket amiket otthon a
szülőknek megmutatsz, másrészt emlékek, amikkel
kiplakátolhatom a koliszobát és aki arra jár láthatja,
hogy milyen szép helyeken jártál és elfoghatja a sárga
icterusos irigység. Háh!
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Negyedszer pedig mindenhol csekkold le a kultúrát.
És nem csak az épületeket, hanem az emberek habitusát és az ételeket is. A legtöbb országnak van legalább egy-két olyan különleges fogása, amit itthon
Magyarországon nem lehet kapni, vagy nem olyan
minőségben, szóval szerintem megéri. Ilyenkor persze egy kicsit utána kell járni, hogy mondjuk a katalánoknak nagyon finom édességeik vannak, vagy
hogy a Sangria a szupermarketekben olcsóbb, mint
itthon és sokkal-sokkal-sokkal finomabb. Meg annak
is megvan a hangulata, amikor reggel tizenegykor
beülsz egy kávézóba és hallgatod, ahogy a helyiek
egymással nevetgélve és hadarva ordibálnak. (Először nem tudtam eldönteni, hogy énekelnek vagy veszekednek-e, de végül arra jutottam, hogy csak nem
Csöppentem bele valami musicalbe, ahol elromlott a
hangerőt szabályozó gomb, szóval a helyieknél ez a
normális hanglejtés, tempó és hangerő.)
Én jó szegedi orvostanhallgató révén nemcsak az ételekre, de a helyi italokra is kíváncsi voltam. Nos, a
hazahozott három palack Sangriám fénysebességgel
fogyott el *elmorzsol egy könnycseppet * az itthoni meg nem ízlik, a Heinekent drágállom, a hetvenöt
forintos Pilsner-em (igen, csak hetvenöt forint volt,
szóval ne is találgassatok voltam a Mennyországban
is) szintúgy elpárolgott, a Becherovkának meg olyan
íze vari, miintha karácsonyt innál, szóval azt megtartpm akkorra.
\
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Ennyi lenne a kis útibeszámoló/hencegés a csodás
nyaramról/tanácsadás turizmusból. Ha, bárki megy
bárhova, nyugodtan küldjön képeslapot és hozzon
felespoharat, mert azt gyűjtöm.
zi és csóközön:
Bárium
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America runs on Dunkins - Camp runs on
Love

Let me tell you about how I spent the last two summer exam periods: extremely stressed.
Well, duh, you say, everybody does that. Now I ask you, have you ever had a good reason
to complete five exams in four days? / have. I had no idea about it yet but all the stress and
sleepless weeks were worth it all.
Let's jump back in time just a jiffy — or more like to
the fall of 2013. That's when one of my best friends
showed my squad a flyer about Camp Leaders, an
organization that delegates young foreign workers for
, . ,
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,
summer camps
and hoste s in the USA. We agreed
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we wou d go,
a 11 of us apply and spend an amazing
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summer working together, have fun, be silly and then
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spend more than we should in LA or NYC. Sounds
good right? 1 m actually glad ,t didn t happen this
way.
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We did all go and apply and went to have an
amazing summer, but not together. We were placed
in completely different camps in different states,
which allowed us only the little time after camp to
actually travel together. And I feel like I was the most
fortunate of all of us.
1
A
So when you complete the application there's a whole
bunch of questions they ask you, even things that are
seemingly so unrelated and random. There were a
few boxes we could tick that specified what kinds
of camps we are willing to work in. Well I thought
if I'm going to jump headfirst into adventure, why
not go full speed? So I ticked all the boxes: children,
religion, disabilities, gimme all. But there was a tiny
little flicker in the back of my mind that I might
actually want to try working in a special needs camp,
I was just too uncertain to form that thought yet. 1
was so uncertain that I actually backed out at the last
moment from being a counselor and applied to be
support staff instead.

next Tuesday, and I slept exactly three times in that
week.
But, oh much it was worth it, I couldn't even imagine!
At camp 1 got into so many situations I never expected
,
,
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.
to even be possible, and it helped me grow so much,
.
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1 met the most amazing bunch of people gathered
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cheesief? I'm sorry, there is actually going to be some
specks of interesting content among my emotional
ravings, just bear with me. 1 enjoyed working in
the kitchen and then a year later I enjoyed being a
counselor even more.
1 haven't met a lot of people who had disabilities
before going to Camp, so I was nervous. Not only
did I have to deal with the language barrier - I've
had a very good grasp on languages in my life and
have been speaking English very well for years, but to
this day I have difficulty understanding Scottish and
Scouse accents, not to mention people with speech
difficulties or nonverbal people - 1 also had to get over
my prejudices and lack of training. I was startled to
realise that I did have a lot of prejudices, even though
I thought I was open minded and well-informed. I had
to relearn everything I knew about being different.

And I did. I relearned everything and went beyond
that and learned even more. I can honestly say that
my experiences at camp changed me for the better
(too cheesy? Oh well.) I formed friendships that I will
After a number of interviews and emails I landed a remember fondly for the rest of my life. We might not
summer job in the kitchens of Camp Allen in New even meet ever again with some of these people but I
Hampshire. I found out that I had to be there, in the can still say that they are very close friends of mine.
USA, in New Hampshire, on camp grounds by the And you know what was key to all that? Stripping
31st of May, while the exam period started on the away old habits and judgrriental thoughts, giving
17th. "Holy popcorn what have I gotten myself into a chance to everyone and not caring about stupid
now why do I do this to myself what have 1 done do societal norms when it came to fun.
I even want this what the frick-frack?" was a mantra
I never expected to take part in so many food fights,
in my head for at least a day after that and came up
careless water fights, I never expected to find joy
quite frequently in the following weeks. And that is
in getting glitter and eggs and paint in my hair apd
the story of how I passed two exams on Monday, two
I certainly didn't expect to be so unfazed by being
on Tuesday, another on Thursday and the last one the
ho
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overed in all kinds of gross stuff. We also had to
deal with the even grosser stuff: yes pee and poop,
we had to deal with those a lot, and you know what?
Some of the most hilarious stories from camp involve
poop. Sometimes on the weekends we would just sit
around the campfire and listen to poop stories from
years back or from two days ago. We just didn't care
anymore. And that is how it should be at camp. You
take things in stride or you will stumble.
Another unexpected but very welcome extra was
the physical side of the job. We did so much lifting
(people and heavy stuff, not weights) and walked
miles upon miles every single day, we ran and danced
so much that I came back weighing more and my
pants too tight on my calves, but not on my waist.
We had lots of tough days, some even tougher wei
when we had to wake up two-times every night and
be awake and alert all day, we had straining even
and not a few people reached their breaking point,
stepped on it arid carried on. The job is demanding
in every way, will drain you mentally, physically and
emotionally. But I promise you it was all worth it.
The genuine connections we got to build with the
campers and each other are unparalleled in any of
our home environments (I know, cheesy. You should
really just get used to it, stop pointing it out). That
was probably because we were locked together in
the bubble of camp and we could either get along
famously or not get along and be miserable little
cliques. 1 was happy to see the level of cooperation
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we managed to achieve.
A lot of the applicants at Camp Leaders want to be
with kids, say because they are so cute and lovely. But
anyone you ask at our camp will tell you they would
rather be with old ladies and men, they are so hilarious!
My first camper was 64 years old and I loved being
her counselor. My absolute favourite camper was
Joyce, a 40 year old lady who has cerebral palsy and
uses a walker. I spent two weeks walking backwards
to help her maneuver that walker and I would spend
the rest of my life walking backwards for that woman!
She gives the sweetest hugs in the universe and her
enthusiastic smile makes everyone cheer up around
her. That is not saying that our younger campers were
any less pleasing to be with. The lengths that we went
sometimes for just a smile On the face of a brilliant
ady with autism, or to have a 14 year old little boy
Down syndrome to leave the cabin and actually
enjoy the programs! These campers are all brilliant
and wtifeh- tbccffbft.
"""
If this article sparked your interest, you should
definitely check out your opportunities to work in
a camp or even inquire directly at Camp Allen for
a summer job. Don't worry about the language,
if you made it this far with little or no difficulty
understanding then you are definitely good enough.
'Good luck!
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Kevesek sétálnak dióhéjakon
Sóhajtások nélkül,
Kicserzett szájú nőket keresve.
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Soha nincsen csend.
Ha egy Szűz Mária-szobor imádkozik
Hozzánk, összetörjük.
Fáról fára kergetjük egymást,
Játékosan belekapva a lehulló levelekbe.
Táncolunk a zajra.
2014. Október. 10.
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Sorozatajánló: The Flash

Kezdődik a rettegett demó időszak, és rendes egyetemistaként a tanulás fáradalmait egy jó
sorozattal is ülik levezetni, hisz he kell melegíteni a vizsgaidőszakra.
Októberben a második évaddal jelentkezik mindenki kedvenc piros ruhás hőse, a Villám (The Flash). A
kezdeti nehézségek ellenére Barry Allén kalandjai végül nem csak nézhetőre, hanem egyenesen lehengerlőre sikeredtek. A sorozat szembement a többi DC-re
jellemző alkotás sötét hangulatával, és egy kicsit színesebb, vidámabb hangulatot közvetít a nézők felé.

zanat. Például szerepet kap Grodd, a zseni gorilla,
vagy Fagykapitány és Villám egyik legádázabb ellensége, a Fordított Villám.

Az évad közepétől zseniális csavarok kötik le a figyelmünket, úgyhogy a kezdeti langyos felvezetés után
alig leszünk képesek abbahagyni a sorozat nézését.
Látszik a szérián, hogy igen nagy költségvetést kaptak a speciális effekthez. Látványra nem a megszokott
utáni sorozat" hangulatot adja, hanem majdnem

Azért nem kell félni, a drámai hangulatból itt is akad
elég, de gyakoriak a bugyuta poénkodások, amik
könnyed atmoszférát teremtenek. A Flash sikeresen
bevezet minket a szuperhősökkel teli univi
mozivásznon kíVül. A sorozat igazi áttörésnek számít, ^-otyaiíTifiintha egy filmet néznénk, több darabra vágmert végre bekerültek a különböző szupererővel bíró
szereplők a jó és a gonosz oldalon is, sikerrel egyesít- ' Yrtáí^Gustin (Villám) játéka a sorozattal együtt fejve a DC univerzumát.
lődött. Az évad végére egész komoly érzéseket tudott
átadni a képernyőn. Ha erről az oldalról közelítjük
meg, akkor a sorozat együtt fejlődött Barry-vel is.
Kezdetben nem vette komolyan, ám mikor nagy felelősség hárult rá, igenis megmutatta, mire képes. (Nem
mellékesen női látásmódból megközelítve kellemes
látványt nyújt a képernyőn.)

Rengeteg klasszikus karakter kap szerepet a sorozatban. Ez nagyon felcsigázza a rajongókat, akik a legapróbb utalásokat is kiszúrva latolgatják a következő
részek történéseit. Biztosan elégedett mosoly görbül
az arcukon, amikor „leesik" egy-egy bennfentes moz-

v
t
A DC rajongóknak kötelező darabnak számít ez a
sorozat. Ha az egyre több spin-off nem veszi erejét
a készítőknek, akkor a Flash sikere egy ideig biztosan töretlen lesz. (Elárulom, hogy október hatodikán
indul a második évad!) Kellemes időtöltést kívánok
hozzá mindenkinek!
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//eV Kávézó- Mert minden jó nap kávéval indul
Cím: Horváth Mihály u. 7.
Nemrég nyílt meg ez a kis koffeinközpont, én sem
halottam róla sokáig. Aztán az egyik barátom javaslatára odamentünk kávézni, én pedig azonnal beleszerettem. Kicsit el van dugva, de ez csak növeli a varázsát az aprócska hangulatos kávékuckónak. Tényleg
megéri megkeresni, igazi kincs ez a hely. Általában
kétféle kávé van, egy hagyományosabb és egy édesebb, ezeket lehet különböző formákban kérni. És itt
jön be a képbe a kávézó nevében is szereplő hetes,
merthogy nem (csak) a hagyományos megnevezések
szerepelnek a kávélapon. Itt bizony egyhetedes, kéthetedes, háromhetedes, négyhetedes, öthetedes, hathetedes és héthetedes kávét lehet kérni. Az sem baj,
ha nem értesz hozzá annyira, a kiszolgáló részletes
információkkal tud szolgálni a kávékról.
Kitérnék a sütikre is, mert szerintem nem én vagyok
az egyetlen édesség- és süteményfiiggő az egyetemen. Eddig csak a fahéjas csigát kóstoltam. Tökéletes reggeli. Már nem a „hihetetlenülegészségeéskaló
riaszegényésvitaminbombaésmárazősemberisilyetev
ettmertazufókatelraisztja" módon tökéletes. Hanem
finom, laktató, édes, puha, omlós és remekül passzol
a kávéhoz, ami természetesen elengedhetetlen része
egy reggelinek. Süteményből általában két-háromféle
szokott lenni. De ha olyan finomak, amilyen jól néznek ki, bármelyik jó választás lehet.
\
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És most értem el a cikkem azon pontjára, ahol szeretnék megosztani veletek még valamit, ami biztosan
törzsvendéggé tesz a Hét kávézóban. Ez pedig a limonádé. Tudom, meglepő. Ki megy limonádét inni egy
kávézóba? De amikor először ott jártam, még nagyon
meleg volt, és szükség volt egy is plusz folyadékbevitelre. Nos ha van olyan, hogy gasztromennyország,
akkor ez a limonádé eljuttat oda. Merthogy itt nem
csak hagyományos limonádé van. Hanem bodzás ÉS
rózsás is. Rózsás limonádé emberek! És nem úgy
rózsás, „hogy raktak bele 3 csepp piros ételfestéket
meg 2 rózsaszirmot. Ez úgy rózsás, hogy érzed rajta
a virág ízét, méghozzá pont megfelelő intenzitással.
Belső informátoraim szerint érdemes megkóstolni a
gyömbért is, de csák azoknak, akik nem riadnak viszsza egy kis csipossegtol.
HTÍ
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Bónuszinfó: Lehet hüségkártyát kérni, amire minden
elfogyasztott kávédnál kapsz egy pecsétet. A hetedik
pecsét pedig ajándék kávét jelent. (Egyéb kontextusban pedig az Apokalipszis eljövetelét. Nem összekeverni őket! -Bandy)
Köszönetnyilvánítás:
Ezúton szeretnék köszönetet mondani édesanyámnak, aki megszerettette velem a kávét, és reggel 8-as
óráimnak, amik rászoktattak. Valamint egy kedves
barátomnak, aki elvitt a kávézóba, a kiszolgálóknak,
akik kiszolgáltak, és a tulajdonosnak, akinek ezt a
helyet köszönhetjük. És végül, de nem utolsó sorban
egy Káldi nevü etióp pásztornak, aki a Wikipédia szerint felfedezte a kávét.
PersepHone
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Fesztivál, Zamárdi
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Ingyen reklám a Strandfesztnek avagy beszámoló az idei buliról!
Ti is nagy fesztivál arcok vagytok? Esetleg nemcsak
a Sziget létezik számotokra? Akkor jártatok már Zamárdiban? Ha igen, a Soundon kívül más is rémlik?
Éljen a Strandfeszt! Tökéletes záróakkordja a nyárnak.
Kezdjük a helyszínnel. A marketingesek nagyon jól
végzik munkájukat, a látvány magáért beszélt. Megérte végigállni a kilométeres sort és átverekedni magunkat a bejáratnál várakozó homo securitusok igencsak
fejlett példányain. Akármerre néztünk, mindenhol a
standfeszt motívumai, színei tárultak a szemünk elé:
a színpadok, a bódék, a lampionok a fákon, a padok
és még a b u l i s á t p ^
Balról hatalmas féiiyáradat üdvözölt minket, az óriási
masinákat mintha csak a vidámparkból szalasztották
volna. Olyan sebesen pörögtek benne az emberek,
akár a ruhák centrifugálás közben. Nevezzük ezt
J á t é k saroknak", ahol a villódzást már csak az árak
szárnyalták túl. Egy szó, mint száz csak erős gyomrúaknak ajánlott.
Jobbra egy jókora cirkuszi sátor tornyosult fölénk,
habár bent nem sok party-állatot találtunk. Amenynyire kreatív ötlet volt egy ilyen helyen megrendezni
a koncertek utáni afterpartyt, olyan fantáziátlanra sikeredett a zenei válogatás. Nem hittem volna, hogy
valaha hiányozni fog Dj Gesbin.
Szerencsére ennek a bohóctanyának vetélytársa is
akadt: a Rézangyal. A tánctérből kimagasló emelvényeken önfeledten táncoló fiatalok mulatták át az
éjszakát, hiszen olyan zenék szóltak melyekre nem
lehetett nem ropni. Mi is csapdába estünk a mini színpadokon, épp amikor leszállni készültünk, mindig beraktak valami olyan oldschool szártiot, ami mindenki
régi nagy kedvence volt. Ki ne szeretné a System of a
Down-t, Nickelbacket, Black Eyed Peast vagy Kelly
Clarksont?
A koncertek alatt viszont az emberek többsége a
színpadok előtt zsongott. A nagyszínpadon Simple
Plan, AH Time Low, Steve Aoki, Tankcsapda, Ákos,
Punnany Massif és Halott Pénz zenélt többek között.
Az első nap fő fellépője a Simple Plan alulmúlta az elvárásainkat, zenei szempontból jól játszottak, viszont
unottan. Nem korbácsolták fel eléggé a közönséget.
Ezzel ellentétben a Halott Pénz koncerten másnap
óriási buli kerekedett. Kellemes csalódást okoztak,
élőben sokkal élvezhetőbbek a számaik, instrumentálisabbak, a hangjuk nem retusált, összességében job-
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ban hangzottak mint a stúdiófelvételek.
Á hangulatot tovább fokozta az Ali Time Low. Fergeteges interaktív produkció volt, még az is élvezte,
aki nem punk rajongó. Nagy beleéléssel zenéltek,
időnként a porondról lelépve elvegyültek az emberek
között, majd a végén pár fant még a színpadra is felhívtak, így folytatva az ünneplést.
Az utolsó napon a finálét Steve Aoki adta. Jó szokásához híven most is tortával dobálta a partyzókat, aki
kóstolta már tudja, hogy nem csak a számokat keveri
jól.
Ne feledkezzünk meg a kisszínpadról sem, ott is
akadtak jó előadók, mint a Quimby, Subscribe,
Honeybeast, Péterfy Bori, Irie Maffia, Soerii és
Poolek é& Kaukázus.
A keményebb zenei ízlésűek is kielégíthették igényeiket a Subscribe fellépésén, annyira magukkal ragadták a közönséget, hogy a végére őrült pogózás alakult
ki. Őszinte sajnálattaf fogadtuk a hírt, hogy a feloszlásukat fontolgatják.
Az alternatív rockot kedvelők sem csalódhattak, a
Quimby - mint mindig- nagyszerűen játszott. A nézettségük olyan nagy volt, hogy be sem fértek a színpad elé az emberek.
Lényegében tartalmas egy négy nap volt ez. Megéri
ott lenni, árérték arányban és fellépők tekintetében
abszolút a dobogón van aJesztiválok között. így utólag még több napot is végigbuliztunk volna, mégis a
négy nap az ideális, mert bármennyire is jó a hangulat
bent a fesztiválon, a campingben aligha tudjuk magunkat kipihenni.
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Néhány fiatal ül a margitszigeti platánok alatt és énekel meg zenél. Népdalok, tábortüzek
repertoárja, napjaink akusztikus folk-pop slágerei, ami épp eszükbe jut. Aztán írni kezdenek,
aztán stúdiózni, aztán koncertezni... és mindenki látja, hogy ez jó. És mindenki hallja is,
hogy ez jó. Valahogy így képzelhetjük el a Margaret Island indulását pár daluk meghallgatása után. Szerkesztőségünk is felbátorodott ezen, megkérdeztük hát őket, hogy került a fák
alá egy nagy kupac vadonat új CD „Egyszer volt" címmel, hogy kapott helyet a körben Bródy
János, hogy milyen gyakran örömzenélnek a Tisza partján, és hogy mi is odaülhetünk-e közéjük, ha nem is egy tábortűz, de a JATE Klub egyik asztala mellé.
Pulzus-Spiritus: Meséljetek kicsit a kezdetekről, a
megalakulásotokról!
V
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Füstös Bálint: Én Kristóffal egy gimnáziumba jártam
és együtt kezdtünk el zenélni nagyjából 14 evesen,
Mindig is együtt zenéltünk, együtt írtunk dalokat, de
egyszer úgy alakult, hogy nem volt saját zenekarunk,
Vikit még régebben egy tehetségkutatón ismertük
meg, elvarázsolt minket a hangja és elküldtünk néhány dalötletet neki, meghívtuk egy szobapróbára. Az
én szobámban szoktunk hárman zenélni, és az első
pillanattól kezdve jól működött ez az egész. Aztán
felvettünk egy dalt, kijártunk utcazenélni, ne(n voltak annyira konkrét terveink, inkább csak örömzenéltünk. Az egyik lépés hozta a másikat, és szépen lassan
eljutottunk odáig, hogy most már itt lesz önálló koncertünk a JATÉ-ban. Ez amúgy az első önálló vidéki
koncertünk.
/
y
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P-S: Ehhez gratulálunk. Szegeddel kapcsolatban van
valamilyen történetetek?
Lábas Viki: Én idejártam egyetemre, a bölcsészkaron
végeztem a néprajzot, idén diplomáztam le, úgy hogy
az egyetemi három évem ide köt. Nagyon-nagyoit
szeretem Szegedet, ha volt időm a suli és a vonat indúlása közt, mindig eljöttem sétálni a belvárosba, beültem egy jó kávéra. Tehát igen, vannak élményeim
és barátaim itt, van egy-két ismerős arc.
Töröcsik Kristóf: Mondhatjuk, hogy már a zenekarnak is van a várossal kapcsolatos múltja, mert úgy
számoltuk, hogy ez az ötödik szegedi koncertünk.
Decemberben volt az első, amikor a Rongy kocsmában léptünk fel, a Kistehén előtt, aztán a Hungarikum
feszten a Hiperkarmával közösen játszottunk. Nagyon
szeretjük Szegedet, ide visszajárunk, hazajárunk.
HO ? o
J~*
P-S: Van kedvenc "Szegedi helyetek?
HO
OH N ^ N
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L. V: A Bocit most nagyon szeretjük, mert közel van
a JATÉ-hoz. Az „A Cappella" cukrászdát is nagyon
szeretem, mert nagyon édesszájú vagyok.
F.B: A halászcsárdákat is imádjuk. A SZIN-en itt is
aludtunk egyet, mert Kristóffal volt egy másik koncertiink is a belvárosban. Akkor a taxisok maradtak
meg nekem, mert nagyon jó fejek voltak. Bárhova eljúíottunk egy ezresért,
P-S: Miért pont a papírcsónakot választottátok jelképnek?
L.V: Amikor megalakultunk nem volt jelképünk, hanem volt egy beszélgetésünk, amikor gondolkodtunk,
hogy hogyan lehetne a közönséget jobban bevonni
ebbe az egészbe, az egésznek a lelkületét hogyan lehetne jobban átadni. Igazából bárki tud egy papírhajót
hajtogatni, ez egy tök egyszerű dolog. Nekünk pedig
közben a víz, a természet az elemeinkhez hozzá tartoznak, ez a Margaret Islanddel összeköthető, így ez
hitképzés, kapcsolatteremtés az emberekkel. Azóta
pedig tényleg a jelképünkké vált, egyszerű, de nagyszerű.
P-S: A rajongók a yrtág minden tájáról küldtek nektek
papírhajókat ábrázoló képeket. Melyik volt ezek közül a legemlékezetesebb, legérdekesebb?
F.B: Kína.
L.V: India, Amerika.
T.K: Kenya, Izrael.
F.B: Ottani magyarok küldték őket, és nagyon jól
esett, hogy igazából mindenfelé hallgatnak minket
egy kicsit.
P-S: A hangzásvilágotokban nagyon fontos szerepet
kap a népzene. Ez mennyire egy eszköz és mennyire
egy tudatos hagyományőrzés, hagyományépítés?

/^namnézís^ |
F.B: Viki nagyon sokáig tanult népi énekelni és nagyon-nagyon sok népdalt ismer, ahogy ő énekel, az
hoz magával egy kis magyar népzenei ízt. Ez nem
volt egy tudatos döntés, egyszerűen amikor hárman
leültünk zenélni, akkor ebbe óhatatlanul került egy
kis népzene is. Egyébként büszkén népszerűsítjük a
népdalokat, mert páratlan zenei kincs és fontos, hogy
ezt a fiatalok is megismerjék.
P-S: Korábbi interjúkban említettétek, hogy szeretnétek a most megjelent albumotokat, az Egyszer voltot
angol nyelvű változatban is kiadni. Ezzel kapcsolatban milyen terveitek vannak?

cerül.es'
lehet bújni, a magyar pedig az ember arcába kerül,
es
ezzel szembesülni kell.
F.B: Ez nem annyira egy tudatos dolog. Kristóf szokott például angol dalszövegeket írni, és amihez úgy
alakul, hogy elkészül, azt fel is vesszük alkalom adtán. Ez szépen lassan hozza magával, hogy ezek a dalok is összeállnak egy lemezzé egyszer.
Egyébként azt vettem én is észre, hogy sokkal többet
kapok egy magyar szövegű daltól, egész máshogy jutunk el az emberekhez, egész másként értik meg ők is
a mondanivalónkat és sokkal könnyebb így kapcsolatot teremteni. Nem nagyon hittem el, hogy ez a fajta zene, amit rengeteg külföldi előadónál hallottunk,
meg tud szólalni magyarul, de most már nem is tudjuk elképzelni, hogy csak angolul zenéljünk.
rí'
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P-S: Az angol számokat meghallgatva az az érdekes,
hogy nem csak a szöveg tér el, hanem a hangulata
is. A magyar változatban megvan Viki hangjának a
népzeneisége, angolul pedig teljesen más a hangulat, sokkal lazulósabb, hiába ugyanolyan, még sem
ugyanaz a két szám.
LV: Mások is mondták már ezt. Nagyon szeretnénk
egyébként még angol számokat, de ez ihletettség és
idő kérdése.

ft
P-S: Az „Egy lány sétál a domboldalon" című számotok dalszövegét Bródy János írta. Mesélnétek egy
kicsit arról, hogy hogy alakult ki ez a jó kapcsolat
köztetek?
T.K: Nagyon kedves történet. Irt nekünk egy e-mailt
a zenekar email címére, egy barátja hívta fel a figyelmét ránk, volt egy találkánk vele, ahol nem volt semmi konkrét, leültünk vele beszélgetni két-három órát.
Valószínűleg kölcsönös volt a szimpátia, mert utána
egy hétre rá elküldte a „Nem voltál jó" című eposzt,
amit egyből fölvettünk, beküldtük a rádióba és azóta
is töretlen a népszerűsége.
P-S: Mennyiben változott meg a zenekar a vele való
kapcsolat miatt?

T.K: Egyelőre ez elnapolódott, egy-két dal először
angol nyelven készült el, és utána magyarosítottuk
őket. Talán majd a második album során az új dalokkal jobban próbálkozunk. Az is alapvetően magyar
lesz, de annak lehet, elkészítjük az angol nyelvű változatát. Elég hamar nyilvánvalóvá vált, a Petőfi Rádió
is mondta, hogy a magyar nyelv sokkal inkább kézen
fekvő és befogadható a hallgatóság számára is és nekünk is. Az angol szöveg mögé nagyon könnyen el

T.K.: Mindhármunk életében meghatározó volt az Illés, a Fonográf, a régi nagy zenék, melyeknek ő írta a
szövegét és nagyon fura is volt elsőre egy ilyen legendával találkozni, de azt gondolom nagy dolog, hogy
egy év alatt ilyen baráti viszony alakult ki a zenekar
és közte.
F.B: Nagyon-nagy ajándék volt tőle a dalszöveg, ezáltal szeretett volna biztatni minket arra, hogy csináljuk tovább és vegyük komolyabban magúnkat. Most
volt egy jótékonysági koncert az Arénában és meg-
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ert minket, hogy kisérjük a „Mit tehetnék érted?"
című dalt.
T.K: Erre pedig szívesen rábólintottunk, nagyon nagy
megtiszteltetés volt.
P-S: Ezen kívül melyik volt az a koncertélmény, amit
kiemelnétek?
L.V: Számomra az egész nyár nagyon emlékezetes
volt, mert nagyon-nagyon sok helyen játszottunk,
amiért nagyon hálásak vagyunk. Szerintem minden
koncert más - ez közhely, de most megtapasztaltuk, hogy ez tényleg így van. Ez múlik a mi hangulatunkon is és az emberekén is, akik ott vannak, de
mi próbáltuk mindig a maximumot nyújtani, és ezt
hál' Istennek megérezte a közönségünk is, mert egyre többen követnek minket, nagyon sokan hallgatják
a lemezt, szóval ez egy tényleg nagyon jól siki
három hónap volt és reméljük, hogy ez jövőre
tatódni fog, és egyre szebbek, jobbak lesznek a d;
és a fellépések is. a**P-S: Hogy éltétek meg azt, hogy fesztiválról lesztiválra jártatok?
F.B: Nem is tudtuk még ezt az egészet feldolgozni,
szerintem mindhárman nagyon-nagyon vágytunk
arra, hogy ezt megéljük és kipróbálhassuk, hogy milyen a VOLT fesztiválon, a Szigeten, az EFOTT-on,
a Művészetek Völgyében fellépni.Kisebb fesztiválokon, gyönyörű helyszíneken játszottunk, mint a tatai
vár tövében, a Bánki tó partján, amelyek nagyon jó
atmoszférájú helyek voltak.
T.K.: Nagyon sokat tanultunk belőle rá kellett jönnünk, hogy a fesztiválokon azért máshogy működnek
a dolgok. Kicsit be lettünk dobva a mély vízbe, de az
biztos, hogy nagyon jól összekovácsolódott a csapat.
EB: Szerintem most ősszel, amikor nem állunk meg,
de kicsivel több szabadidőnk lesz, tudjuk majd kicsit
feldolgozni ezeket az élményeket. Ezt az egész nyári
bolyongást meg tudtuk koronázni azzal, hogy teltházas lett az A38 hajón a lemezbemutató koncertünk,
ami nekem életem legszebb napja volt. Amikor 400
ember velünk együtt énekelte az egy hete megjelent
új dalunkat, a£ csodálatos érzés volt.
P.S: Lóci, a Lóci Játszik énekese közreműködött a lemezen. js--megtalálható „Minden felhő" című számotokban. Vele hogyan találkoztatok?
0-F\

E B : Vele véletjén találkoztunk. Először a „Ki Mit
Tube?"-on láttam, amikor Szederrel együtt énekelte
a „Szociálisan érzekenyhaf'-t. Elkezdtük felvenni a
lemezünket, aztán kiderült, hogy ugyanannál a hangTh9

mérnöknél veszi fel a dalait, és amikor egyszer mentünk a stúdióba összetalálkoztunk, és kiderült, hogy ő
is szereti a mi zenénket és mi is szeretjük az ő zenéjét, szóval feldobtuk, hogy van egy ötletünk, amit el
tudnánk képzelni, hogy közösen megcsináljuk. Aztán
kiderült, hogy Lóci egy utcányira lakik tőlem, ahol
szobapróbálni szoktunk, úgy hogy egyszer áthívtuk
és így készült el a „Minden felhő". Vicces, mert ők
most visszahívták Vikit, így készül egy újabb közös
dal a Lóci játszik második lemezére.
L.V: „Két házunk van" a dal címe. Arról szól, amikor
elköltözöl otthonról, közbe jönnek csajok, albérletbe
kerülsz, te is felnősz. Elég tömör gyönyör dal lett, ha
lehet így fogalmazni, elég sok minden belekerült, de
izgalmas.
esetleg még valaki, akivel szivesen dolgozegyütt?
L. V: Nagyon sokan vannak. Most Járai Márk vezette fel a lemezbemutatónkat, közösen játszottuk el az
„Eső" című számunkat, vele is tervezünk egy közös
dalt.
F.B: A Punnany Massif meghívott
minket
előzenekarnak a Parkos koncertjükre, és ők is nagyon
jó fejek voltak velünk.

i) I \
P-S: Részt vettetek a Nagyszínpad „tehetségmutató"
Versenyen. Ezután mennyi új lehetőség nyílt meg számotokra, mennyire érte meg részt venni?
T.K: Ez belépő volt a fesztiválokra.
F.B: Kicsit ennek kapcsán találtuk meg a hangunkat,
mert ott rengeteget kellett interjúzik rengeteg megjelenésünk volt, és ennek kapcsán nekünk is újra át
kellett gondolnunk, hogy mit szeretnénk elmondani
magunkról, kicsit összeszedettebb lett az egész és
ezért nagyon hálás vagyok.
L.V: Egyébként egyedül a SZIN nagyszínpadra kaptunk meghívást a verseny előtt, már február elejénmárcius végén le volt foglalva a helyünk és csak utólag jött az őrület, szóval ez nagy megtiszteltetés volt
nekünk.
T.K: Köszönjük a bizalmat utólag is.
P-S: Érdekes, hogy az együttesek szeretnek Szegeden
debütálni, akár új albummal, akár új formációként.
F.B: Azért, mert egy nyitott egyetemi város, sok a fiatal.
L.V: A kultúra körülbelül azonos szinten működik,
mint Budapesten, annyira nagy a kereslet, kínálat.
Szerintem második kultúrfővárosnak tekinthető.
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P.S: Mennyire van készen a következő lemez koncepciója?
L.V: Ötletek vannak.
T.K: Pont ezen a héten Bálint küldött valamit, hogy
nézzük meg, de annyira friss még nekünk ez az egész,
le kell ülepednie. Ha mondhatjuk így, a gyermekeink
kikerültek most az utcára és várjuk, hogy az emberek
mihez fognak kezdeni velük, mi az, ami fenn fog maradni, mi az, ami be fog az embereknél kattanni. Az
„Eső" például pont egy ilyen dal, vagy a „Ringató".
F.B: Én úgy érzem magam, mintha megint egy új zenekar lennénk, elölről kezdenénk mindent, újra elkezdeni szobapróbálni, ötleteket mutogatni egymásnak.
Én is rengeteg zenét kezdtem el hallgatni, inspirátódok, úgy hogy teljesen egy új korszak kezdődik,
rintem ez egy nagy kihívás, mivel már vannak vei
szemben bizonybs elvárások.
T.K: Amiket el kell engedni.
F.B: Próbálunk továbbra i s olyan zenéket csinálni,
amiket mi szeretünk és jónak érzünk, mert szerintem
akkor tudunk hiteles és értékes dolgot közvetíteni.
T.K: Ez működött az első albumnál is, próbáltunk
számunkra értékes, fontos dolgot alkotni és bíztunk
abban, hogy ez az emberekhez eljut és átjön. Nem
görcsöltünk rá egyáltalán arra, hogy milyen dalokat
kéne csinálni, hanem ami tényleg jött és nyilván nem
hazudtoltuk meg magunkat.Az a legszebb az egészben, hogy az emberek visszaigazolták, hogy náluk is
betalált ez és tudnak azonosulni azzal az értékrenddel, azokkal a gondolatokkal.
\
l
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P-S: A sok turnézás és fellépés mellett marad időtök a
régi örömzenélgetésekre?
1 \
í A
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L.V: Persze, ez a legfontosabb, hogy megmaradjon
F.B: Minden koncert egy örömzenélés, mert a legjobb
barátainkkal állhatunk egy színpadon, mert hárman
írjuk alapvetően a dalokat, de koncert alatt kiegészülünk egy teljes zenekarrá. Van dob, zongora, még egy
gitár és nagyon-nagyon jó zenészekkel játszhatunk
együtt, nekem mindig leesik az állam, hogy hogyan
játszanak, próbáljuk őket is szabadon engedni, teret
engedni nekik a koncerteken. Pont ettől minden koncertnek megmarad az örömzenélés jellege is.
L.V: Azt a kritikát kaptuk meg az albummal kapcsolatban, hogy sokkal jobb élőben a zenénk. Az album
is szép, gyönyörű, kerek, kellemes, megnyugtatja az
embert, de ha valaki eljön a koncertre, teljesen más
élmény és igazából ez valahol cél is volt tudat alatt
nálunk, ez a lényege a magyar élőzenének.
F.B: Nem kell mindent ugyanúgy játszani, mint a lemezen, élőben sok szempontból bátrabbak vagyunk.

L. V: De ez egy pozitívum, végre visszatértünk az ala
pokhoz, nem az van, hogy a lemez jobban szól, mint
az élő koncert, hanem fordítva.
P.S: Most már országos ismeretségetek van. Mennyire jellemző az, hogy az utcán leszólítanak, autogramot kérnek?

T.K.: Passzívan az emberek tudatában a „Nem voltál
jó" vagy a „Bolyongó" ott van. Tudják, hogy a Margaret Island létezik, de nem tudnak képet, arcot társítani hozzá, esetleg Vikiét, de ez nyilván egy folyamat.
F.B: Nem gondolom, hogy felismernének minket,
még mindig egy kezdő zenekar vagyunk, még csak
most jön igazán a neheze. Egy-egy dalnak a rádiós
sikere minket is arra sarkall, hogy vegyük komoezt az egészet, most már 0-24-ben a zenekaron
álunk, úgy hogy szerintem elindult valami, ezért
fekszünk minél több munkát beletenni.
P-S: Ha nem úgy hozta yolna sors, hogy megalakuljon ez az egész együttes, ha nem zenével foglalkoznátok, akkor mit csinálnátok?
L.V: Én nem tudnék mással, dolgoztam pár helyen,
de mindenhol nagyon rosszul éreztem magam nagyon
rövid időn belül. Ha nem zenélnék akkor is zenélnék,
nem tudok mást elképzelni. Nem ad semmi más anynyit, mint ez, ha felléphetsz, énekelhetsz, zenélhetsz.
F.B: Én is zenélnék szerintem.
P-S: Van esetleg valamilyen olyan kérdés, amit minden, interjúban feltesznek, de nagyon utáltok?
F.B: Azon szoktunk nevetni, ha megkérdezik, hogy
miért ez á nevünk.
T.K: És miért nem magyarul van.
L. V: De most már mindenre van válasz. Azt szeretem még, amikor nem áldják kimondani a nevünket,
minden volt már.-OMargarét, Margarít, Margareth,
ájszlend,izland, istant".
T.K.: Egyszerűbb nevet kellett volna választani.
L. V: De hát az nagyon bután hangzana, hogy „Hova
mész?" „Margit sziget koncertre.". A Margaret Island
sokkal jobban tükrözi, hogy mit képviselünk, ezt a
zenei stílust.
.OH

P-S: Köszönjük a lehetőséget.
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Mindenki tud róla, akár van is neki. Régóta a köztudatban jelenlévő téma és akár még nagyanyáink és nagyapáink is gondoltak rá.
Az emberi civilizációkban a különböző jelek hatalmas erővel és jelentéssel bírtak mind a mai napig. Ha
még nem találtátok volna ki mire is céloztam, adok
nektek egy tippet: tűvel készül, egyfajta „varrásnak"
is hívják és a bőrre kerül.

tát. Egy munkahelyen sok problémát okozhat, egy a
munkaadó által nem kívánt tetoválás, akkor viszont el
kell takarni, az bizony nem egyszerű. Ez egy döntés,
amit mindenkinek magának kell meghozni és a saját
testét használja, ezzel tisztában kell lenni.

Eme cikk írója nincs birtokában ilyen fajta művészeti alkotásnak, viszont a téma érdekessége motivált,
hogy papírra vessem gondolataim. Kíváncsi lennék,
hogy hány embernek van tetoválása a SZOTE-n?
Gyanítom, egy-két professzornak lehet az inge alatt
titkos tetkó. Biztos vagyok benne, hogy láttatok már
festményt, képet, idézetet, ami nagyon tetszett nektek és azt gondoltátok, mi volna ha egy másolatot
magadnál hordanál, hogy emlékeztessen. Hasonló
dolgokat csinálnak szalonokban, steril körülmények
között, nagyobbat, kisebbet, színeset vagy feketét, a
te ízléseden múlik. Felmerül a kérdés, akkor ez most
jó vagy rossz dolog? Egyfelől művészet, amiben kifejezhetjük érzéseinket, gondolatainkat, így személyes
és jelentést hordozó alkotások születhetnek. Másfelől
közösségkovácsoló ereje van, tartozhatsz te akár bűnbandához (amit senkiről nem feltételezek) vagy egy
baráti társaság elhatározza, hogy az életük egy apró
pillanatát megörökítette, ami utána összeköti őket egy
életen át. Nem is említve a jól ismert „Cupido." jelet, a
szívet a nyílvesszővel (tudjátok, ami a szerelmesekre
utal általánosságban), azonban veszélyes is lehet, ha
az illető hűtlen vagy csak fellángolásról beszélünk.
Ilyen esetekben jobb ha kikérjük valakinek a véleményét, mert nem egyszerű eltüntetni a nyomokat, pláne
ha a költségekre gondolunk. A család is lehet egy forrás az emberek számára, azon szakaszai életünknek,
amelyek meghatározóak voltak valamilyen okból kifolyólag. Vajon mi vezérli azokat az embereket, akik
vállalják ezeket az üzeneteket mások előtt? Mindenki
maga dönti él, nem kell ehhez külön indok. Elég egy
trendhullám, ami meghozza az emberek kedvét és
máris magunkon találunk egy menő tetkót, amit aztán
büszkén mutogathatunk. A gondolat a leggyorsabb
dolog a, világon, így nem csoda, hogy akár egyetlen is
megfelel a kellő elhatározáshoz, ezzel arra a kíváncsiságra, merészségre célzok, ami az embereket jellemzi
új dolgok felé. Van aki lázad, talán a családja ellen, a
munkahelye ellen -nem vagyunk egyformák- így az
ellenállásnak is egyfajta formája lehet. Vigyázni kell,
hova és mikor kívánjuk elhelyezni a kiválasztott minThl 1

A visszajelzések különbözőek lehetnek. Első körben
az emberek családja tapasztalja meg a változást. Először talán negatív vélemény formálódik a fejekben,
ez a család beállítottságán is múlik, azonban semmi
nem tart örökké és idővel a tetszésüket is kifejezhetik.

Második körben, úgy gondolom az utca emberei, akik
közé én is tartozom, fogják látni ha olyan helyen van.
Mivel nem vagyok művész, máshogy tekintek egy
alkotásra, mint ahogy esetleg kellene. A saját érdeklődési körünknek megfelelően tetszhet vagy nem, az
amit látunk, azonban senkit nem szabad elítélni.
Mégis úgy gondolom, hogy van egy határ, amin belül elfogadhatóak a tetoválások. A tetőtől talpig televarrt emberek művészetét nem tartom túl ízlésesnek.
A kevesebb néha több azt szokták mondani, amivel
egyetértek hasonló esetekben. Vannak számomra érdekes, nem teljesen érhető darabok is. Feltételezni

merem, minden egyes olvasó anatómia tudása megkérdőjelezhetetlen, ami a különböző szövetek vastagságára, beidegzésére, fájdalomérzetére vonatkozik.
Személyes kedvencem, ami egyenlő az érthetetlennel, a könnycseppek arcra való tetoválása, ami a sírás
vagy az öröm jeleként értelmezhető. Egy tipp a friss
mestermüvekkel kapcsolatban, mégpedig hogy nagyon kell rájuk vigyázni, nehogy elfertőződjenek. A
naptól óvni tessék, kenegetni naponta többször, persze nem sörrel! Felmerült bennem a kérdés, a tevékenység mögött lappangó betegség tünetei körül. „Az
első nem az utolsó"- sok mindenre érvényes mondást
biztosan hallottátok már. Talán valós okai vannak a
félelmemnek, mert az ismerőseim között nem egy
ember több helyen is ábrákat visel magán. Nos, egy
ember életének több szakasza van, így érhető hogy
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az újonnan frissülő élmények jó lehetőségeket bizto
sítanak. A trendek úgy változnak, mint az évszakok,
követhetetlenek és hozzák magukkal az egyre népszerűbb formákat. Mi is változunk, ahogy körülöttünk minden, rajtunk múlik, hogy milyen formában
követjük a változásokat. Zárásként azoknak a hezitáló
olvasóknak szeretnék üzenni, akik kétségbeesettek és
döntésképtelenek. Kutatásaim során rátaláltam egy
ideiglenes megoldásra, ami segítséget nyújthat. Egy
vicces tetkóért azonban ne menjetek messzire, elég
csak a JATE klubbot megemlítenem vagy akár a Pulzust, ahol segítőkész emberek megfelelő érzéstelenítőkkel látnak el a nagy megmérettetés előtt.
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A regqeU het^sjlepióhoz.
Alig várom, hogy találkozásaink újra fizikai valójukban is megtörténjenek. Én írok levelet magának,
szégyellem, de elviselhetetlen érzelmek és vágyak
kínoznak a találkozásaink iránt. Nem tudom magamba fojtani a pillangókat a gyomromban (amik már
Atlaslepke nagyságúak, csak a biztonság és miheztartás végett). Nehezen alszom, csak Magára gondolok.
A reggeli találkozás, mint messzeségbe fúló lehetetlen, elhessegeti az álom nehéz súlyát, s mint könnyű
tollpihét löki félre minden szempillám, hajnalban pedig a kelő nap sugarai, megannyi tőrként hasítanak
szívembe, mert tudom, elérkezett az óra, amikor végre láthatom.
Szenvedélyes találkozásunk heve magával ragad, s
bár a félelem az ágyhoz ragaszt, tudom, hogy alig bírom ki jövő csütörtökig, hogy újra lássuk egymást.
Találkozásunk nem terjedhet ki kizárólag egy alkalomra, következő héten mindig újra vágyom Önre.
Amit nyújt nekem, több, mint amit egy hét felkészüléssel fel lehet dolgozni. Soha nem éreztem még
előtted azt, hogy hétről hétre újra és újra össze kéne
futnunk, hogy nem voltam méltó hozzád... És mégis.
Betűid, simogatásod, lapozásod hangja, mint megannyi hegedű a menny kapujában (vagy a pokol tornácán) csilingel, lágyan az eszembe vési a csendes
teremben, hogy igen!, újra együtt lehetünk! Légyottunkból csupán a legjobbak elfogadhatók!
S mindig csalódást okozok neked. Rettenetesen sajnálom, drágám, hogy rendszerint nem az elvárásaidnak megfelelően teljesítek, nem kielégítőek a mozdulataim. Pedig a körök, melyeket sápadt testeden

érzékien húzok, a legjobb szándékkal és a megfelelés
kényszerével íródnak.
Annyira sajnálom. Talán, ha nem ily korai órában találkoznánk, mikor még a szervezet szimpatikus aktivációja sem tért magához, lehet, hogy megfontoltabban, kevésbé kapkodva tudnék teljesíteni. Ha nem a
hajnal első sugaraival, a reggeli dér édes álmát és a
fagy első sóhaját meghazudtolva, tönkretéve érkeznék az Eötvös utcai légyottra, talán jobban kihasználhatnánk az együtt töltött időt.
Múlt héten hétfőn, az idei első találkozásunkkor még
Kati is egy lemondó, csalódott mosptlyal nézett rám.
Tudta, hogy veled találkozok és egyszerűen közölte
velem, hogy vérig sértem, hogy nem használom ki
reggel gyorsan a bájait, mielőtt veled összemelegednénk. (Kati a kávéfőzőmé- a szerk.)
.Senkivel nem talállíozok, soha, mikor hozzád sietek.
Senki nincs, aki csodálkozó arckifejezéssel illetne
egy fiatal lányt, aki hat órakor, még az álommanó homokját hajából ki nem fésülve siet és izgulva, kipirulva a reggeli fagytól siet valami varázslatos felé (a
fekete mágia is varázslat..,).
Értsd meg kedvesem, milyen fájdalmakkal jár nekem
minden egyes találkozásunk/Tudom, hogy nem tudunk ezen változtatni, tudom, hogy érdek ez a kapcsolat, semmi más, de kérlek, kérve kérlek, tegyünk
valamit ennek értekében.
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harmadévesnek?

„Sosem érsz rám. Fáradtnak látszol. Jó pihenést!"
Most, hogy már mindenkit áthat a tudásvágy az egyetem nyújtotta csodálatos lehetőségek iránt (nem, nem
a kari bulikra, asszociálunk), úgy gondoltuk, épp itt
az ideje, hogy megosszuk veletek a leghasznosabb ötleteket azzal kapcsolatban, hogy mit tegyetek, ha egy
harmadéves, veszélyeztetett állatfaj (vagy szobamoha
(copyright: Beeu)) kerül a közeletekbe és kommunikatív tevékenységet szeretnétek az illető szenzitív lényével folytatni.
Nem is magyarázzuk tovább, úgy gondoljuk a cím
tartalmát. (Zárójeles megremekül definiálja a ctkk tí
jegyzés: csak az első mondatot gépeltük le, beeu haj
máris szétesett, és a word aktivizálta a mondathosszúságokra való nyávogását.)

tóztattunk besorolni őket külön kategóriákba. Időszak
és a kijelentő személye alapján rendszerezve talán
nem annyira átláthatatlan. Ha igen, akkor meg tanuljatok meg a sorok között olvasni (a fehér részt könynyebb értelmezni, mint a szövegeket. Örök igazság,
ami minden jegyzetre is érvényes).
Szorgalmi időszak
Gvakvezető (úgyis csak szorgalmiban találkozoljobb esetben) (fiziológiás körülmények között)
A csoport felével jövőre úgyis találkozunk.
Tanuljatok minden nap, akkor talán lesz esélyetek a
ra. Elmenni, fíém átmenni. Ha-ha.
Te sem az eszed miatt jutottál el harmadévig.

Ugyan Bárium még nem sok ideje harmadéveshez az
ötödik hét), de a következő mondatot már négyezerszer kapta a két szép szeme közé: rég láttalak, eltűntél.

A teszt nem négy, hanem hat oldalas volt...
Család (ugyanaz vizsgaidőszakban és a szorgalmiban)

Na, vajon hol lehet? (Hol van waldo, bárium.) Két év
riogatás után végre/sajnos: harmadévben. A tankönyveim fölött, a kórélettan és patológia jegyzet alatt eltemetve, magzatpózban sírva... Vagy Pragaban. De
az paroxismalis volt.

Kislányom, elfogysz! („sziamama, nem, csak annyi
kávét iszok, meg stresszelek, hogy lassan girhesebb
vagyok, mint egy Victoria's Secret modell. Természei e s e n n e m b e s z é l ü n k a z e g y é b mellékhatásokról, nem

Fáradtnak látszol.

riogatjuk a laikus rokonokat.)
Amikor a macskád sem ismer meg...
Anya kedvenc mondatai: menjél vissza tanulni.
Miért ném tanulsz?
Keljél fel holnap korán. Anya, nem érted meg, hogy
éjfélig tanulok? Nem!
Barátok, lakótársak, szorgalmasan.
Kevés időt töltesz velütlk.
Rakj rendet.
Rosszul nézel ki.

Második kedvenc mondatunk, (ha a harmadéves lény
nem kuporodott le a földre nyiffogva, a távolba nézve) mely főleg a családdal való találkozásokkor hangzik el: fáradtnak látszol, alszol eleget?
„Szia, mama, igen, csak az a baj, hogy amikor sikerül
azt a max napi négy órát szundítanom, akkor felriadok arra, hogy azt álmodom, hogy nem vizsgáztam le
gyógykémből tavaly. Pedig de."
A fentebb olvasott példákból rengeteg van, így mélL1

Nem vagy te egy kicsit sárga? (gilbertesek előnyben)
Ettől az egy bulitól nem lesz semmi bajod (Csak mindenből beszámolózol, mert a következő héten írsz
mindenből pótdemót. De elmész, mert hátha jó lesz.
A beszámolók nem azok.)
Vizsgaidőszakos barátok, lakótársak
Ne nézz medveállatkás videókat, tanuljál.
Miért panaszkodsz ennyit? „Mert nem tudok mást
csinálni!!! Semmi máshoz nem értek! Haszontalan és
fölösleges vagyok!"

Barát-ról, mint szerelmi kapcsolatra kompatibilis
hímnemű egyénről, akihez közünk van, nem nyilatkozunk, csak macskáink vannak.
Végezetül pedig összeszedtük a legdurvább mondatokat, amik után mániás kirohanás és pszichózis várható a fogadó egyéntől:
Elfogyott a kávé
Karácsonykor: menjél tanulni.
Nem lehet ez az év nehezebb, mint a biológusoknak,
nem értem min aggódsz (ezt nekem mondták, talán a
második kórélettan vizsgám előtt. Rendszerint vissza
tudok szólni az ilyen sértésekre, de itt csak megkapaszkodtam és bementem a jegyzetemhez...)
Ezek voltak azok a kérdések, amelyektől egy harmadéves (vagy postharmadéves (ez olyan személy,
aki még nem heverte ki a hatodik félévet) jellegzetesen elkezd patofiziológiásan elváltozni, ps„
riai kórképeket 'produkálni. Megfigyelhető rajtuk a
Lewis-féle hármas Valasz (először lesápadnak, aztán
bevörösödnek, majd pedig felfújódnak a visszatartott
levegőtől) illetve a vörös köd jelenség a szemük előtt.
Ha ezeket az eseteket tapasztaljuk, inkább dobáljunk

IDIOPÁTHIÁ:
nekik csokit, bátrabbak ölelgessék meg a pácienst,
gyávák szaladjanak.
És végezetül a mondatok, amikkel meg lehet simogatni szegény harmadéves lelkecskéjét (Ez is
patofiziológiás, a lelkük cirrhózisa. Jellegzetesen a
hatodik félévben kezd majd kialakulni):
Kérsz egy kávét?
•fizikai simogatás^
•mentális simogatás egy jó jegyzettel
Hoztam neked pokrócot, jó puha.
Nézd, cica! (fuss, cica, fuss...)
Kitakarítottam, és majd főzök neked is, te csak tanulj
(Az én lakótársam a legjobb! Szigorlat előtt két nappal ?sillogott-villogott minden! )
léljük, mindannyian aj. eszetekbe vésitek ezeket a
datokat, és' nem járultok hozzá egy ritkán látható
f a j megijedéséhez.
Bárium&Beeu

VtezK or Pá\ma: Pe\mum
' Lüktető szívem hajszol, tép, éget,
fiilembe rivallja, hogy m é g élek,
I pókfonálon a semmi peremén,
rettent, mégis mámorít a veszély,
megítélnek, mert sosem ismertek,

s ha mélyébe ránt is a szakadék,
csillagokig repít örvénylő tajték,
kármin esőpermet mossa arcom,
bárhogy futnék, utolér árnyékom.
Meghasadt lelkem karmaiba zár,

és félek, hogy egyszer megismernek,

áldozat vagy bűnös, mit számít már,

mérgezett már a fájdalom vére

szentségtörő s ki eseng vigaszért

I bíbor szikraként freccsen az égre,

- ez is, az is voltam én.

lángoló rózsát tűzök homlokomra,

Ördögnek vagy angyalnak ha találtok:

mit én nem tudok, ő majd elmondja,

szemem tükrében önmagadat látod.
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Lázadás Velencében - Második rész
Az öreg katona kirévedt az ablakon át, a lagúnák ködjébe vesző' távolba; míg a kékellő láthatáron újabb messzeségek nyíltak.
- Tudom, hogy pajtásaiddal élvezettel gúnyoljátok a
dogét... ne szólj közbe; ha feleletet vársz; engedd,
hogy úgy adjam meg, ahogy én látom jónak... Nem
kell tagadnod; magam is ismerem a hibáit. Nem jó
ember... talán úrnak sem egészen az. Azonban mégis... sok időt töltöttem el vele. Az ő kezéből kaptam
meg a velencei nemességet... tudom, ti már kevesellitek a barnabotti-ságot... Fiatalok vagytok, többet
akartok; természetes is... De nekem akkor mindennél
többet jelentett: végre egy város, mely nem olvadó
ezüstöt-aranyat dob lábam elé, hanem otthont ád.
Condottiere-ré tett másodszülött mivoltom; de szívem szerint sosem voltam kalandor, fiam. És azután
is sokszor vezettem hadat Velence oroszlános lobogói alatt, Pietro parancsára. Látványosan sosem emelt
magasabbra... de Velencének mélyebb útjai is vannak, mint amelyeken a gondolák kanyarognak. Több
dologban voltam segítségére, mintsem gondolod,
Francesco; bizalmasabb embere voltam, mint sokan
a láthatók közül. Nem... ne nézz rám így; nem álltam be az Éjszaka Urai közé: besúgó, kém soha nem
voltam. De tanácsaim sokszor segítették Pietro-t; ha
visszatartani nem is mindig tudták ballépéseitől...
és persze volt, amikor megtévedtem magam is. Alakoskodónak tartjátok... mégis, amikor barátsággal
szorította meg a kezemet, az őszinte vólt. Láttam a
tekintetét...
Ahogy most látóm a te szemedet is, és látom: nem
értesz. Túl fiatal vagy, hogy megérthesd: mi tart egy
öregedő katonát egy olyan úr mellett, akinek maga
is elismeri hibáit, és akitől, ebben igazad van, sosem
várhat látványos felemelkedést... és aki ismeri őt, talán jobban, mint ti, a csúfolói...
Sok évet töltöttem mellette, fiam. Mindketten megöregedtünk... Huszonegy
év! Huszonegy évet nem lehet csak úgy
elfeledni... Nem lehet vállat vonni, s
deresedő fejem ellenére ifjonti daccal
kiáltani az Égre: kitörlöm emlékezetemből ezt a két évtizedet, megtagadom eddigi uramat... Nem tehetem, Francesco.
Egyszerűen nem megy. Az ember nem
feledheti el a múltját... Azzal önmagát
is elfeledné. Szavakkal megtagadhatja,
számos árulástól terhes a história; de
akkor is emlékezni fog rá, amíg csak él.
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Akkor már Francesco-t egész testében rázta a zokogás.
- Meneküljünk, apám! Nicco barátom segíthet; őt
nem érdekli sem a dogé, sem a nagy családok; ő kijuttat minket Velencéből! És aztán összeomolhat a
Serenissima, kit érdekel, és... - a könnyek elfojtották
a szavát; hiszen tudta ő is: mindhiába; de azért próbálkozott: annál nagyobb akarattal, minél reménytelenebből - Csak édesapámért tettem... csak végre az
apámat megillető helyen akartam látni gondtalanul;
az nem lehet, hogy én legyek a gyilkosa... Könyörgöm ... meneküljön, kérem...
Az öreg katona szomorúan ingatta a fejét.
- Pilátus talán kevésbé volt'bűnös, csak, mert nem
ő személyesen feszítette meg az Urat? Tudom, mi
készül; és így már nem hagyhatom magára Pietro-t
nagy veszedelmében. De te menekülj a városból,
fiam! - lobbant új tűz a megfáradt hangban - Menj a
nővéremhez, Rómába. O mindig is Szeretett téged...
ha engem meg is vetett. Csak innen el, Francesco...
Bármi is lesz, azt neked nem kell se végigélned, se
nem látnod.
A.Mit akar tenni, apám? - tette hallatlanná az intelmet
a fiú, aggodalomtól fátyolos hangon.
- Querini-t ismerem. Volt idő, amikor egymás mellett
harcoltunk. Elmegyek, és megpróbálok beszélni vele.
- Az efféle vihart csak felkavarni lehet! Megállítani
többé már nem, amíg ki nem dühöngte magát - jajdult
fel Francesco; de apja félbeszakította.
- Akkor is meg kell próbálnojri, mielőtt a doge-hoz
mennék. Nem vagyok áruló... de besúgó sem: a
Signori di notté-hez sem tartozom. És ha nem sike-

rül... akkor már úgyis mindegy - tette hozzá megtörten.
Három gyors és egy elhaló koppanás a díszes kapun;
azok ott benn jól ismerhetik - talán várhatták is - a
jelet, mert rögvest léptek dobbannak, s a rozsdamarta
retesz megcsikordul, ahogy a szolga kinyitja az ajtót.
A nagyobb társaságoknak szánt ékes teremben ezen az
estén csupán ketten ültek a hosszú asztalnál: Querini
és fia. Az estebéddel már végezhettek, csupán egyegy kupa árválkodott előttük, egy erősen fogyatkozó
kincsű boroskancsó árnyékában; s borús arcukról nehéz lett volna megítélni, mi árnyékolja jobban: a bor
súlyos gőzei vagy a holnap aggodalma.
- Gulio úr érkezett - torpant meg a szolga félszegen
az ajtóban - Beeresszem?
- Be hát! - horkant feí Querini - Épp ideje! - folytatta egyazon lendülettel, immár a belépő Gulió-n:
- Legalább látjuk valami hasznát is a fiadnak adott
pénznek! Soká vártál... túl soká, hogy igazán bízhatnánk benned!
- Nem fogok közétek állani.
A rövidke mondat félelmes erővel bírt. Benedetto
kardjához kapva ugrott fel a székről, apja pedig vércsemódra kacagott fel kínjában.
- És te még képes vagy eljönni és ezt bejelenteni?!
Tudtunkra adod: tisztában vagy minden tervünkkel;
de nem tartasz velünk - és ezek után még reméled,
hogy élve elmehetsz? Mindig is nagy szamár voltál,
de azt nem hittem volna, hogy ennyire.
- Miben reménykedtek? Nem ez az első lázadás az
utóbbi időben; és bizonyára nem szükséges részleteznem, miképpen értek véget az eddigiek! Tegyétek le a
fegyvert, Querini, mielőtt felvettétek volna.
- Áruljam el a többieket?
- Azt mondtam, mindannyian hagyjatok fel a harccal.
- Honnan tudhatnánk, hogy tőlünk nem szaladsz rögvest az Éjszaka Uraihoz? Vagy talán már tőlük jössz?!
Esetleg éppen a szeretett doge-dtól? - csattant fej a
már szemmel láthatóan ittas Benedetto. Gulio olyan
kevésre tartotta, hogy a választ nem is neki adta meg.
- Nem rossz szándékkal jöttem, Querini: láthatod,
fegyvertelen vagyok. Mi ketten egykor bajtársak voltunk; és ellenem azóta sem vétettél semmit. Ez nekem
elég ok, hogy ne legyek besúgó ellenetek. De Velence nekem otthont adott - nem fogok közétek állni a
Serenissima ellen. Egyvalamit azonban megtehetek:
talán van némi szavam Pietró-nál, segíthetek orvosolni személyes sérelmeket.
- Kit érdekelnek a személyes sérelmek! Törölje el a
kilencvenhetes törvényt! És irtsa ki azokat a felfuvalkodott családokat, akik oly soká pöffeszkedtek már
nagytanácsbeli székeikben! No, Gulio; mindezt tudod
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ajánlani nekünk?! - vágott ismét közbe Benedetto.
Ezúttal apja is megelégelhette lobbanékony fia kotyogását, mert egy megsemmisítő pillantást vetett rá; és
egész egyszerűen kiparancsolta a teremből.
A volt condottiere elgondolkodva figyelte a meglehetősen hangos - és dicstelen - távozást. Amint azonban
ismét elfogta Querini tekintetét, pillantásában őszinte
bánat komorodott; s a lázadó megérezte: a régi bajtársi időkben sem beszélhetett volna vele nyíltabban.
- Querini, ha ezelőtt vagy harminc évvel kellett volna
választanom: bajtársamat áruljam-e el, vagy hazámat;
bizonyára a kardomba dőltem volna.
- Mindketten megöregedtünk -vont vállat amaz.
- Igen; az is - de más is. Most már van fiam, akit felelőssé tesznek az én bűnömért. Akkor is így lenne, ha
teljesen ártatlan volna - de te tudod a legjobban, hogy
nem az. Elhiszem, hogy sérelmeitek vannak;
lehetnének nekem is, há nagyon számlálni akarnám
őket. Én nem akarom. És nektek legfeljebb szemernyi esélyetek, ha lehet, a győzelemre; és számos példa volt már a históriában, hogy másfajta véget ért az
efféle vihar, mint amilyent az elején szántak neki. Ez
volt a pro primóm. A pro secundo pedig az, hogy neked nem csak sérelmeid vannak - hanem fiad is.
Querini arca megrándult; a megjegyzése váratlanul
érintette. Hiszen az ő fejében is megfordult a vereség
rémképe; de egyrészt gyorsan elhessegette - ne kezdjen szerencsejátékba, aki fél Fortunától - másrészt
mindig csak saját vesztével gondolt. Most tudatosult
először benne, hogy fia nyomorba döntője -f akár gyilkosa is lehet.
Balsiker esetén... Azonban ha meghátrál, Tiepolo-ék
felől még mindig elérheti a bosszú mindkettejüket;
és a Serenissima megbocsátására sincs biztosítéka.
Ha azonban győznek, márpedig győzniük kell; akkor
végre ő is hatalomhoz juthat - és fia előtt is szabad
az út!
s
Ahogy viszonozza a másik tekintetét, már ismét fellobban benne a lázádó tűz - igaz, ezúttal sötétebben,
keserű füsttel keverve, mely a torkát is fojtogatta,
megtörve korábban oly magabiztosan csengő hangját.
- Igen, Gulio... Ha én volnék fiatalabb, talán meghátrálnék. Talán nem, én nem vagyok olyan lélekfürkész,
mint te vagy... De jól mondád: van fiam. Éppen őérte nem hagyhatom félbe, amit elkezdtem. És, gondolom, azon sem lepődsz még, hogy ezek után nem
engedhetlek el - őrség után kiáltott - Velem leszel
holnap a Szent Márk téren; hátha tudjuk hasznodat
venni. És addig is: az embereim jól fognak őrizni, nehogy fel találjon éledni ifjonti vágyad, és a kardodba
találj dőlni.
Utolsó szavainál már nehéz csizmák koppantak a
terem kőpadlóján; és a besereglőnőrök körbezárták
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ílllO-t.
Odakünn, a feketén gomolygó vízen, lassan kúszott
egy gondola a város egy jól ismert palazzója felé.
Legalábbis izgatottságában remegő utasa így érezte;
hiába húzta feszülő izmokkal evezőjét a gondolás.
Pedig ő aztán valóban igyekezett, amint meghallotta
az úticélt - nem lehet az veszélytelen ember, aki ekkora urakkal áll kapcsolatban.
••¡¡M

Francesco ujjai űzötten doboltak a gondola peremén,
míg nyugtalan tekintete ide-oda rebbenve fürkészte az elsuhanó partot, számolgatva: vajon mennyibe
telik, míg elérik a palotát. „Milyen fekete ma a víz,
igazán", suhant át a fején, „az a mesebeli alvilági folyó lehet hasonló, hogy is mondta egyszer Nicco...
Stesz... Sto... Styx! Ez az, és ott is volt valami révész..."
- Megérkeztünk, signore - szólította meg a gondolás;
mire a fiatalember csaknem felkiáltott rettenetében;
gondolataiba merülve már-már úgy hitte: Charon inti
a végső állomásra. „Talán közelebb vagyok hozzá,
mint gondoltam", füstölgött magában, míg kecsesen
a partra szökkent; meg sem várva, hogy a gondolás
közelebb evezzen.
Minden félelme ellenére is csendesen mosolygott a
férfi döbbenetén. „Nemhiába csavarogtam annyit a
kikötőkben, s aludtam egy-egy hosszú éjjel után gazdátlanul hagyott bárkákban-gondolákban: az ilyesmi
jól megy... Csak azt tudnám, kifélének tart engem
ez a jóember, hogy olyan riadalommal kíséri minden
léptemet!"
Az bizony nem tartotta másnak, mint kémnek. Méghozzá a Signori di nőtte, az Éjszaka Urai titkos társaság besúgójának, mivel az a palazzo, ahová Francesco tartott, egyiküké volt. A fiatalembernek legalább az
az előnye megvolt, hogy a gondolás minden különösebb kérdezősködés nélkül elillant, gondolván: efféle
dolgokról nem lehet elég keveset tudni.
A tekintélyes palotában' csupán az első emeleten,
egy - az utcáról ítélve - kisebb szobából szűrődött ki
L5

teny; s hrancesco nagyot tohas/kodva indult a kapu
felé. Az őrök nem faggatták túl soká; bizonyára ők is
elhitték: híreket hozott a signori-nak; háborítatlanul
engedték maguk előtt, fel a lépcsőkön s a kihalt folyosókon át; egészen a titkos fogadószobáig.
Akkor már az egyetlen világos szoba is kezdett homályba borulni; csupán egyetlen kandeláber olvadozó gyertyái körül világolt némi fényudvar; kísérteties
árnyakat vetve az asztalnál ülőkre.
Két idősebb velencei nemesúr: az Éjszaka Urainak feje és az ő jobbkeze;
ismerte fel őket a fiatalember. Ahogy
azonban észrevette a velük szemben
ülő, szemlátomást induláshoz készülődő ifjút, ajkára fagyott a szertartásos
köszöntés, elfeledte a szépen megfogalmazott beszédet, mellyel apja fejéről - s lehetőleg sajátjáról r- kívánta elárítani a veszedelmet; megfeledkezett
mindenről, s csak egyetlen elkeseredett
kiáltás maradt.
- Niccolo...! - abban az egyetlen szóban a világ minden csalódása és gyűlölete izzott;
Nicco azonban még idejében közbevágott, még megelőzve a kitörést.
- Kár volt a fáradságért, Francesco - pillantott rá erőltetett, bár remekül megjátszott szenvtelenséggel - A
Signori di nőtte már mindent tudnak az összeesküvésről... Hiába mondtam el nekik mindazt, amit az
elmúlt pár napban apád és te, no meg jómagam kiderítettünk az árulókról, elhitetve velük, hogy közéjük
tartozunk, fáradságot nem kímélve, veszedelmet nem
rettegve - ezeknek az uraknak itt semmi nem volt új.
így egyedüli jutalmunk a tudat, hogy hü szolgái vagyunk a hatalmas Serenissimának...
Francesco olyan közel járt ahhoz, hogy elveszítse
a földet a lábai alól, hogy rosszulléte még a hűvös
nemesúrnak is feltűnt.
- Beteg talán? - vortta fel a szemöldökét, gyanakodva
Végigmérve.
- Nem, köszönöm... Csak éppen utóbbi nappalaim és
éjszakáim nagy részét, ahogy barátomtól is hallhatta,
a lázadók utáni kémkedés tette ki... elfáradtam. Feleslegesen ezek szerint; de nem bánom: inkább örülök, hogy signori ilyen jól védik városunkat - préselt
ki magából egy mosolyt.
Maga sem tudta, miképpen jutott ki a rettegett
palazzóból; jóformán csak a gondolában tért magához, melybe barátja fektette.
- Köszönöm, Nicco - suttogta; de barátja csendre intette.
- Erre majd ráérünk később. Előbb még túl kell élni a
következő napot és éjszakát... Ami az általad sikere-
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sen megszerzett ellenségeknek köszönhetően nem is
lesz olyan egyszerű. Akármit is tettem most, nem merem állítani, hogy szeretett városunk hatalmai teljesen
hisznek nekem; rajtad pedig még kereshetik a pénzt,
amiből apád adósságait fizetted ki...
- Ezt meg honnan...?!
- Jól ismerlek, barátom - mosolyodott el Nicco, egy
tömött erszényt csúsztatva a másik kezébe - Tartsd
meg, szükség esetére. Kérdésedre válaszolva pedig:
elég könnyelmű vagy, hogy önként hurokba dugd a
fejed - de hogy éppolyan önként benne is hagyd, azt
már csak az apádért vagy hajlandó megtenni. És ő ezt
meg is érdemli tőled. Most hol van?

PO."
- A lázadóknál. Legalábbis oda indult. Hogy meg
adásra bírja őket! Nicco, segíts rajta! Meg fogják
ölni... Egész családok kiirtását tervezték; mit számít
nekik egy barnabotti? Nicco, könyörgöm, én nem lehetek oka... ő nem...
- Nem bánthatják - szorította meg bátorítóan a kezét,
bár ő maga is elsápadt az utcát megvilágító fáklyák
fényében - Tudják, hogy a dogé bizalmas embere.
Amíg a felkelés nem tör ki, nem kockáztatják meg...
Talán a harc alatt is hasznát akarják venni. Egyelőre
még biztonságban van; azzal nem segíthetsz rajta, ha
most utánaeredsz.

- Corpo di Bacco! CanTs mater...
Félelmes morajlás szakította félbe Querini megleln
tősen gazdag éa igen változatos szitokszókincséhek
bemutatóját; s az elsőt hamarosan követte a második
is, ezúttal félreérthetetlen mennydörgés formájában.
- Porca! h talált ismét szavára - Már csak ez hiányzott! Elárultak bennünket - mutatott előre, ahol az éjszaka ködéből valóban kirajzolódott egy sereg árnyképe - Ott már várnak ránk. A dogé emberei.
- Biztosan az a nyomorult Francesco árult el! - füstölgött Benedetto - Amíg csak beszélni kell, meg a pénzt
eltenni, addig jó „harcolni" a szabadságért... Amint
bezzeg fegyvert is kellene fogni, mindjárt...
- Francesco nem gyáva! - fakadt ki Gulio. Az elmúlt
éjjel kegyetlenül rajta hagyta nyomát: addig is deres
haja csaknem teljesen megfehéredett a fogság órái
alatt. Querini betartotta szavát: szigorú őrséggel vigyáztatta, valahogy kárt ne találjon tenni magában; s
most még ide is magával hozatta. Legalább ez adott
némi reménysugarat Gulió-nak: áz első pillanatban
átáll a dogé oldalára; és ha Querini-ék talán korábban
megneszelik szándékát, s végeznek vele; az legalább
tisztességes halál lesz.
A fiam jó és bátor ember, Benedetto! Egyébként
ei sem árulhatott senkit, mert már nincs a városban.
„Legalábbis legjobb reményeim szerint nincs"; tette
hozzá gondolatban.
Feleletet azonban már nem kaphatott, mert a dogepárti sereg is észrevette őket; s a két haderő éktelen
kiáltással, mely az ismét - s ezúttal vészesen közelről
- feldörgő mennydörgést is túlharsogta, egyberoppant.
Gulio első csapása a melléje őrként adott katonát érte;
s lova nagy ugrással szökkent előre, a Serenissima
emberei közé.
- Öljétek meg! - rikkantott embereinek Querini Nem juthat a dogé elé!

Benedetto remek tőrvető hírében állt; apja még jóforbe sem fejezte szavait, amikor fegyveréhez kapott. Már számtalanszor megtette; gyakorlótéren éppúgy, mint harcban - de ezúttal utoljára. Mielőtt még
kiránthatta volna a pengét, egy másik tőr süvített át a
levegőn, s mélyen a mellkasában állt meg, kevéssel
tévesztve el a szívét.
A volt condottiere-nek magához térni sem maradt
ideje, a harc hullámai elsodorták a lázadóktól, s vele
megmentőjét is.
Villám hasította ketté az éjszakát, kísérteties fényt
lopva a küzdők eltorzult vonásaira. Csupán a mellette
lpvagló fiatalember volt nyugodt, csaknem derűs minden kiállott rettegése ellenére is.
Gulió-nak torkán akadt a köszönet, ahogy a villám
fényében felismerte megmentőjét.
- Te meg mit keresel itt?!
- Hiszen ismer, milyen feledékeny tudok olykor lenni:
elfeledtem időben kijutni a városból. Remélem, megbocsátja nekem, hogy ezúttal sem voltam engedelmes
fia.
- Az egyszer biztos, hogy először az életben örülök
neki, Francesco!
A felrobajló mennydörgés elfojtotta a szavát; nem érthette fia feleletét sem. A következő pillanatban már az
újjáéledő küzdelem hullámai elsodorták őket egymás
mellől.
....
N.
Hajnalodott már, mire elcsendésedett a Szent Márk
tér. Elcsendesedett... ahogy a kárhozatban csend lehet. Mindenütt a vihar nyomai - a természet haragjáé
és az embereké egyaránt. Ahogy a megalvadt vért feloldotta az eső, vérpatakok
csörgedeztek a földön, sötétbíborra festve az esővíz
tócsáit is. A köveken tépett, bemocskolt öltözetdarabok, elhajított fegyverek hevertek szerteszét; távolabb, ahol a legörvénylőbb volt a^harc,'elpusztítŐtt
lovak tetemei hevertek.
HÖ
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iEss nmindenfelé a csata néma tanúi: a holttestek végső

mar senkinek ne jusson eszébe bajt szítani.
A Serenissima örök.
vonaglásukba dermedve őrizték a vérontás emlékét.
- Győzelem! - üdvözölte az egyik katona tétova mo- A kapitány azonban, ahelyett, hogy fejet hajtva továbsolya a felkelő napot. Rebbenő tekintetét büszkén fut- bi parancsokat kért volna, várakozóan nézte. Sokkal
tatta körbe a csatatéren, míg észre nem vette a véres nagyobb nyugtalansággal, amit egy győztes hadveteret fürkésző Gulió-t. Döbbenten fordult bajtársához, zértől várna az ember.
olyan hihetetlen volt számára, hogy lehet ember, aki - No hát, mi az még? - kérdte türelmetlenül; mire
nem mámorosodik meg a túlélt veszedelem és a dia- amaz a foglyok felé intett.
dal kettős mákonyától.
Pietro tekintetével követte a mozdulatát... és a diadal
Győztünk! - ismételte nyomatékosan; mire Gulio ke- minden mámora ellenére még fehérebbre sápadt, mint
azok ketten.
serűen elmosolyodott.
- Önmagunk ellen? Csak tudnám, ki Káin és ki Ábel -Gulio... mit tettél?
- Signore, az apám ártatlan! Én... - kezdte Francesco,
ebben a harcban...
/
Az általános diadalmámorban eretnekként kongó sza- azaz csak kezdte volna, mert apja egyetlen szemvillavakra a győztes kapitány is felkapta a fejét, s gyanak- nással elhallgattatta; s a doge-hoz fordult.
Az ősz katona - minden várakozással ellentétben vón végigmérte az elégedetlenkedőt.
- Ejtsétek foglyul! - intett hirtelen elhatározással ka- nem borult térdre a nagyúr előtt; még csak fejet sem
tonáinak - Nem szeretem én az efféle beszédeket. Ő hajtott. Emelt főve| r nyílt pillantással állta Pietro te
ugyan mellettüi^frfecolCjdea csata elejé? m é g « S w - K m f e i r > ^
-..-WTy^
zadókkal látták... Majddogé urunk ítél felette!
- Bocsáss meg, uram. Valóban tudomást szereztem
Gulio megadóan hajtotta le fejét: hiú remény volt csu- egy-két napja az összeesküvésről... Nem voltam képán, hogy ezt a vihart épen átvészelheti, gondolta; hi- pes úgy jelenteni, hogy előtte meg ne próbáltam volába, a vén kardnak valóban jobb lesz kettétörni, mint na meggyőzni őket. Querini egykor fegyvertársam
gyáván meghajolni...
volt;., meg kellett próbálnom. De elfogtak; majd ideNem láthatta, amint fia kiválik a katonák közül, s mel- hurcoltak. Amint tehettem, ma, ebben a csatában már
léje lép - csak a jól ismert hangra riadt fel.
teérted harcoltam, uram. Fiat voluntas tua... Nem én
- Akkor engem is ejtsetek foglyul. Az apám hívebb akartam így.
embere Gradenigo urunknak, mint én valaha is vol- A dogé hosszan nézte mindeddig hü emberét, az egykori fegyvertársat... Annyi év emléke; és most mégis
tam.
- Csak rajta! - kacagott fel gúnyosan a kapitány - De kegyelmét kéri az, aki talán barátja is lehetett volna,
olyan sűrűn fognak itt hamarosan hullani a fejek, mint ha ő maga más ember lett volna. „Hogy'jutottunk el
nyáron a jég verése! Méghozzá maguktól is; igazán idáig.y. mindketten?" - töprengett kesernyésen.
- A bűnt büntetni kell, Gulio - felelte ridegen - Számfelesleges szándékosan bárd alá nyújtani a nyakad.
Távolabb, a palota felől lassanként ritkulni kezdett a űzetésedben fiaddal együtt majd le?á alkalmad gontömeg; katonák s foglyok megadóan engedtek utat a dolkodni, mit tehettél volna másképpen.
Az egykori condottiere akkor sem fehéredhetett volközeledő három embernek.

A kapitány ajkán elhalt a gúnyszó, s mély meghajlással hódolt az érkezettek előtt.
- Signore, a lázadás leverve.
- A Serenissima megjutalmazza, akik híven szolgálják
- biccentett hűvösen a dogé; majd Nicco-nak s másik
kísérőjének hátramaradást intve, fojtott, mégis váratlanul megélénkülő hangon folytatta:
- Az árulók vezérei?
- Itt a két Querini voltak; apa és fia, de mindketten
halottak. Velük együtt a legtöbb bűntársuk is.
Újabb biecentés nyugtázta a híreket, mely csak betetőzte a már eddig is kedvező eseményeket. Az összeesküvők másik csoportját Antonio Dandolo verte le a
Rialtónál, és - bár még csak szállongó hírek beszélték, de - Badoer is vereséget szenvedett a chiggia-i
kormányzótól. Ez a fellcelés is elbukott; most már
csupán a példás utójáték maradt hátra, hogy egyhaS2

na jobban el, ha a halálos ítéletét hallotta volna. Ismét hazátlannak lenni, Öregségére? Régi zsoldostársa
mondta egyszer sotfovvel ezelőtt: az ember szívében
hordozza hazáját, így bármelyik földön otthonra lehet.
Talán igaz; vagy talán már az a katona is másképp
látja; fut át Gulio fején; ő már csak azt tudja, hogy
ezen a földön becsülték meg először; itt ismerte meg
az első és egyben utolsó igaz szerelmet, itt született
a fia, és itt temette el legjobb barátját, majd hitvesét
is... Ehhez a földhöz köti minden, ami boldoggá tette,
és ami legjobban fájt.
Mindent, ami számított, itt élt meg: ezek után már
minden más föld csak idegen lehet.
- Tehát száműzünk titeket - folytatta a dogé - Reméljük, egy esztendő elég lesz az elmélkedésre, hogy utána hazatérve hűségetekben megerősödve szolgáljátok
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tovább a Serenissimát.
A kitáguló szembogár csaknem elnyeli a kék íriszt,
ahogy új életre ébredve szívja magába a lagúnák
kékjét, hogy mindörökre magába égesse az emléket;
legalább egy évre. míg ismét viszontláthatja; pedig
hiába - már most is inkább csak lelkével lát, mintsem
könnytől fátyolozott szemeivel. Lázár feltámadása
lehetett ilyen; mert az új életre ébredés mindig fáj;
míg az erekben lüktet a halál félelme és minden kínja,
és ugyanakkor az eljövendő idők minden nehézsége,
mindennapi apró nyűgei... és mégis, mindezt feloldja
az élet végtelen szépsége, amit csak az érezhet iga-
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zán, aki csaknem elvesztette azt.
És ő, aki kegyelmet kérve sem hajolt meg - most egyszerre két térdére hullt, s úgy csókolt kezet Pietro-nak.
A dogé lárva-arca kőmerev; abból ugyan semmiféle
jós nem olvashatja ki titkait: nagyúri számítás, irgalom, hála az elmúlt évekért, vagy éppolyan emberi
barátság, mint amit bármelyik alattvalója érezhet...
Az arc jól őrzi titkát - de a fekete szempáron annál
beszédesebben csillan meg a fény.
Pásztor Pálma

Egyetem végigjátszás - Elsckpálya
Helyszín - Szeged
A játék gyönyörű városban játszódik, az ódon stílusú
templomok és modern lakóépületek között büszlcén
nyúlnak el az egyetem épületei. A játékos a legtöbb
egészségügyi vonatkozású helyszínt teljes egészében
bejárhatja. A látnivalók között szerepel a klinikakert,
a nagy- és kisoktatási épületek, mentőállomás, szem-,
új- és belklinikák, biológia és anatómia intézetek.

j
Választható karakterek
Elsőpados pedálgép, becsületes tanuló élet nélkül,
közepes tanuló hobbikkal, bukdácsoló link kiterjedt
életvitellel, életbűvész
\
Nehézség - Very Hard és afölött
A nehézségi Wint attól függ, hogy melyik karaktert
választjuk. Bár a jó tanulóknak „csupán" very hard
a misszió, ők nehezebben jutnak lelki nyersanyagok-

hoz, ami a boldogság és jó teljesítmény folyamatos
fenntartásához szükséges. Ha a karakter másra is
hangsúlyt fektet a tanuláson kívül, a nehézség gyorsan kúseik tol ultra hard, impossible, unimaginally
brutal és Even Gods Can't irányába,
Időkorlát - 2 X 1 félév
A megfelelően felépített lépcsőzetes achievement létrán szemeszterenként kell felfelé baktatni. A program
rendkívül intelligens autosave rendszert használ, fél
évenként elmenti összes ügyködésünket, és ha meghalunk, a continue alkalmával elég a nem megcsinált
pályarészeket végigvinni. Ez óriási könnyítés, ugyanakkor restart-jaink száma nem végtelen, föleg, ha a
gépbe az érméket állam bácsi dobálja helyettünk.
/ v
A, .
I /
Cél - Elvégezni az orvosi/fogorvosi egyetem első évfolyamát
/
Folyamatos, kemény agymunka, próbára teszi a memóriát, a megértést, a képzelőerőt, kreativitást, rálátást, problémamegoldó készséget, érzékelést, logikát.
Év közben demonstrációk és gyakorlati dolgozatok,
feleletek, feladatok tarkítják a játékmenetet, félévek
Végén pedig a vizsgaidőszak nevű time warp-ban
igencsak bedurvult körülmények között jönnek a
boss-ok - a vizsgák.
Bonusz küldetések - Színesíteni az életet úgy, hogy
az ember ne őrüljön bele a többezer oldalnyi bemagolandóba és több tízezer oldalnyi megértendőbe. A
játék szerencsére lehetőségek válóságos tárházát tárja
elénk ezen a téren, a város, Szeged, ahol játszódik különösen gazdag értelmetlen, hobbi-időpocsékolások
terén. Ilyenek
- Kocsmázás
„NH,
- Bulizás
t _ r
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4 Táncos szórakozás
- Höközés
- Nyelvtanulás
- Házibuliban összejárás
- Sportolás
- Számítógépezés
- Szabadtéri összetartás
- Lövészet
- Vezetés, száguldozás
- Szerencsejáték
- Horgászat
- Repülés, ejtőernyőzés
- Vízi szórakozás
- Mozi
- Családdal kapcsolatápolás
- Munka pénzért
- Bográcsozás
- Tanulmányi központokban csoportos nemtanulás

ahogy az egyén egyre többet foglalkozik vele, lassan a nyelvezet automatizálódik, felkúszik az egész
extrapiramidális rendszerre, és magától megy. Előadások csak az anatómiával eltöltött időt növelik (a
megvilágosodás úgy 1000 óra körüljön), másra nem
nagyon jók. Gyakorlatokon 3D látáshoz érdemes sokat menni holttestek közelében, általában a vágások
és a felmetszett, kipreparált sebek körül érdemes kattintgatni, hátha valami bonusz információ begyüjthetö, ami vizsgán kihúz minket a csávából.
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Maradandók - A küldetésben megszerzett tárgyainkatjegyeinket, skatulyáinkat, melyekbe bekerültünk,
emberi kapcsolatainkat, ismeretségeinket, barátságainkat, professzori benyomásainkat, szokásainkat tovább visszük a második pályára, amely már annyira
nehéz, hogy ezek nélkül esélyünk sem lenne. így aztán érdemes mérhetetlenül észnél lenni már rögtön az
elejétől.
Karakteralkotás - természetesen mindenki hozza magával a középiskolai önmagát, de az egyetem
pálya első heteiben elképesztő változások mennek
végbe bennük. Hozzászoknak az extrém elvárások és
megnyerhetetlen csaták világához, hozzáedződnek az
irreális körülményekhez. A legfontosabb képességek,
melyeket fejleszteni érdemes:
- Akaraterő, lelkierő, intelligencia, bölcsesség,
karizma, szépség, emocionális védelem, ügyesség,
gyorsaság
A legfontosabb képzettségek, melyeket el kell sajátítani:
- Éjszaka ébrenmaradás szkill, meggyőzés, rábeszélés, manipuláció, koncentráció, éberség, megfigyelőkészség, vizuális memória, puzzlefejtés, kitartás
Nr^fY^NH

Sejtbiológia - Az utóbbi patchekkel sokat szelídült
guild előadásai rendkívül érdekesek, meglátogatni
feltétlenül ajánlott, főleg, hogy ennek van még a legtöbb köze az emberhez a többi között. Gyakorlatokon
pipettázik meg dns-t futtat az ember, mikroszkópban
i a muslicák mutációit, éteres gombócokat dobál a
vezér felé, hátha elalszik. Nem szabad kihagyni.
Fizika - Na, ez már messzebb van attól, amiért az ember ezt a játékot játssza, de hát a készítők nyilván nem
véletlenül rakták bele ezeket a pályarészeket és side
questeket. Előadásokon nem sokminden hangzik el,
az is;bonyolult és tökéletesen várják el, gyakorlatokra
pedig kötelező járni, és kísérleteket kell végezni, melyekről részletes jegyzőkönyvet kell másolni gyakszi
előtt egy órával egy kocsmában valakiről, akinek már
megvan.
Kémia - Előadáson több képlet hangzik el, mint
magyar szó, bírhatatlan és tűrhetetlen adatorgia és
molekulanapszél, főleg másnaposan. Aki érti és tudja,
mert gimiben ezzel foglalkozott, az unni fogja, mert
fél évig tök ugyanaz, aki meg nem, az úgysem ért egy
szót sem. Gyakorlatokra viszont mindenképp, feltétlenül be kell és érdemes járni, itt ismerjük meg az
alapvető orvos.-bÍokémiai müveletek alapját, kémcsöveket fűtünk, színeket titrálunk, és igen - néha számolunk, körmölünk'és dolgozatot is írunk. De frankó.

Intézetek - Az intézetek a guild-eknek felelnek meg,
ők adják a küldetéseket, az ő szabályaik szerint kell
játszani, és mindegyiket - melyek egyenként is nehezek - egyszerre, egy időben végigvinni. Lássuk őket
a teljesség igénye nélkül.

Odontológia és Gnatológia (Fogász Verzsion) - kellemes bevezető tantárgy az ember szájába, fogtan és
állkapocsrendszer és rágástan. Előadásokon megismerkedhetsz a fogklinika lelkes dolgozóival, és a
többi fogásszal, akikkel a játék hátralevő részén időd
legnagyobb részét tölteni fogod. Gyakorlatokon rajzolás, kézügyesség fejlesztés, illetve viaszcsepegtetés
megy, sok sikert a teljes emberi fogazat fél év alatti
anatómiailag stimmelő felépítéséhez.
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Anatómia - Végtelen latin szavak óceánja. Elsőre
átláthatatlannak tűnik,
és
valóban az is. Szerencsére
HO
OH

Bevortud- Bevezetés az OrvosTudományba, még rövidebben BOT. Be kell ülni, hallgatni a sok... dolgot.
Kötelező is meg nem is, előadásokon inkább befelé

HO
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fordul az ember, gyakorlatokon érdekes beteges-beszélgetős dolgokkal színesítik a meglehetősen száraz
első időszakot.
Latin - Igen is, meg nem is. Bár a latin nyelv megértése rendkívül fontos az orvosi nyelv megértéséhez, a
kettő nem egy és ugyanaz, és az utóbbi úgyis rendkívül könnyen ragad. Azért érdemes figyelmet szentelni
a ragozásra, végződésekre, de nem kell azt annyira
komolyan venni.

4

Vizsgák: A vizsgák már igazi csemegék a nagy játékfanoknak. Gyakorlatilag az összes eddigi demó és
vizsga anyaga, plusz még egy kevés hozzágyúrva. A
boss-ok nehézsége leginkább a vizsgáztatótól függ,
fiatal, jó arcoknál nyilván kevesebb, idősebb, kiégett,
szivatásban örömét lelő, adjunktustól fölfelé rangozódott egyéneknél szintén lehetetlenbe játszik. A recept persze egyértelmű - tanulni kell, míg az ember
belerokkan - de azért trükkök léteznek.

Tesi - Mindenkinek igény szerint. Érdemes korán
csatlakozni, hogy legyen hely, van minden. Jóga, ejtőernyő, búvárkodás, lovaglás, paintball, kajak/kenu,
spinning, gyúrás, vívás, igazolás, labdajátékok,
mi. Még talán sakk is, de az nem biztos, lényeg,
2 év alatt kell 4 szemesztert összetestnevelni, s:
abszolút vállalható.

Anatómia: Hard-Extremely Hard (atlaszban ceruzával
tételkidolgozás, könyvben többszínű sorkiemelővel
információmegkülönböztetés, vizsgamentőkérdések
begyűjtése)
Fizika: Easy-Hard (csoporttal együttpörgés, megér5 feladatokat átbeszéléa vizsga előtt)
a: Very Hard-Ultra Hard (nagyon sok és nagyon
rító, a tippjeim pedig nem tűrnek nyomdafesté-

És még van temérdek kis tantárgy, melyeket kreditszerzés végett rrtuszáj végignyomni. Ezekre kár szót
pocsékolni, általában hatalmas, mindenki mindenkivel tömeges vizsgaírásokba torkollanak, ahol az
egyetlen négyes az, aki nem jelent meg.

Sejtbiológia: Médium- Very Hard (gyakorlatokon feladatmegoldásnál észnél lenni, kistantárgyat felvenni,
odafigyelni, érdeklődve olvasni-tanulni)
Fogász tantárgy: Easy-Hard (széttanulni, többiekkel
átbeszélni, túlzásba vinni)

Á ' {

Demók - A demók a legfontosabb alapmissziói
a játéknak, aki ezeket sem képes megcsinálni, az
ne számítson semmi jóra később a főboss-ok ellen,
Ugyanakkor teljesítésük sokat fejleszt a karakter képességein, és sok maradandót ad, mely tovább vihető
a boss-okra, vagy további pályákra.

\
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Anatómia - Átlagos oldalmennyiség: 60-250 Tanulásmennyiség: 347 nap Várható jegy: 1-4 szóbeli
Kémia - Átlag oldal: 100-400 Tanulás: 1-4 nap Várható jegy 1 -5 írásbeli
Fizika - Átlag oldal: 20-90 Tanulás: 1-3 nap Várható
jegy 3-5 coospace-es teszt
Sejtbiológia - Átlag oldal: 100-200 Tanulás: 2-6 nap
Várható jegy 2-5 írásbeli
«<;
Fogász tantárgy - Átlag oldal: 50-150 Tanulás: fél
nap Várható jegy 1 -4

|
Az egész pályára, úgy ahogy van, érvényes, hogy
minden az időbeosztáson múlik. Ha tanulni kell, igenis tanulni kell, mikor nem kell, igenis hem szabad, különben bekattanás esete foroghat fenn. Ha az ember
tisztában van saját képességeivel, tudja, hol vannak
határai, és, nem fél megszegni, áthágni őket, könnyedén olyan szintre fejlesztheti képességeit, hogy ha bár
nehezen is, de megbirkózik ezzel az elképesztő első
akadállyal az orvossá válás felé. fyÁán már csak 5

ugyanilyen, vagy még nehezebb ván hátra,

Lee
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ORVOSI ÉS GYÓGYÁSZATI ESZKÖZÖK

Minden amire szükséged lehet!
koponyák
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reflex-Kalapácsok

SZOTE-kártya
elfogadóhely!
csontvázak

kézi műszerek
köpenyek

