




Pulzus Spiritus 
XVIII. évfolyam III. szám 

Tartalomjegyzék 
C4-C5 - Interjú Dr. Török Lászlóval 
C6-Th3 - „Mindenki a saját Caminoját járja' ' 

Th3 - A fáklya éneke 
Th4 - Th5 - Esti mese - Vagy elgurult a 
gyógyszerem... 
Th5-Th6 - Levél a boncasztalról 
Th6 - Fényes éjszakák 
Th7-Th8 - Dreamgrave interjú 
ThlO - Kollégista krónikák 
T h l l - T h l 2 -Cooking rage 
Th l2 - Sehenswert in Szeged 
LI - L4 - Interjú a 30y-nal 
L4 - Új remény 

Mélyen Tisztelt Mindenki! 
E sorok írásakor már csak lépésekre vagyunk 
tőle, hogy évi szokásos Dezsö-áldozatunk-
kal megváltsuk az évszakok Woodstockjának, 
a tavasznak eljövetelét. Ilyenkor mindenki 
mániája lesz a virág, mindenki kicsit furcsa 
és mindenkinek ismerkedhetnékje lesz. Meg 
enehallgathatnékja. Ezért is dobtunk be 

pár tippet egy 30y (zenekari berkekben csak 
ipsziék) és egy Dreamgrave interjú formájá-
ban, no meg egyik kollégánk lejátszási listája-
ként (szigorúan QR-kóddal felszerelve). De az 
üzekedési szezont valahogy bírni is kell szusz-
szal, meg hát jön a Medikus kupa is, így hoz-
tunk Nektek pár tippet az El Caminot megjárt 
sportemberektől. És ha valaki megrántaná a 
lábát, már van sportorvostani tanszék is, ahol 
összefoltozzák. Szóval nincs mentség, tessék 
aktívkodni, ünnepelni, szurkolni és Pulzust ol-
vasni„ (Most már németül és angollá is). 

Sárközy András 
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Interjú Dr. Török Lászlóval 

2016. január 20. fordulópont a szegedi egyetem történetében. Ugyanis ezen a napon alakult 
meg az SZTE-n a sportorvostani tanszék, az országban elsőként. Ebből az alkalomból Dr. 

Török László tanszékvezető egyetemi docens urat kérdeztük. 

Pulzus-Spiritus: Gratulálok a tanszék megalapí-
tásához! Bár maga a tanszék csupán pár napja 
alakult meg, azonban előzményei sokkal korábbra 
nyúlnak vissza. Mesélne pár szót az idáig vezető 
útról? 

Török László'. Csapatmunka volt. Ezen az úton egy 
2013-as TÁMOP-pályázat révén indultunk el. A 
pályázat az egyetemi és főiskolai sportélet támoga-
tását segítette, és mi ennek keretében hoztunk létre 
egy munkacsoportot. Később bevezettük a felvehető 
kurzusok közé a sportorvostant, ami azért is fontos 
előrelépés, mert korábban ilyen irányú tanulmányok-
ra csak posztgraduális képzés keretén belül volt le-
hetőség. 

P-S.: Milyenek a hallgatói visszajelzések? 

T. L.: Szerencsére nagyon jók! Mielőtt elindítottuk 
volna a kurzust, megkérdeztük a hallgatókat, hogy 
lenne-e erre igény, és az eredmény 90%-os „igen" 
lett. A tanterv összeállításához témákat is megadtunk, 
például a doppingolással vagy az étkezéssel kapcso-
latosakat, hogy felmérjük, melyek iránt volna legna-
gyobb az érdeklődés. így hirdettük meg két éve elő-
ször ezt a kurzust, és azóta is rendszeresen, minden 
szemeszter végén kiadunk a diákoknak kérdőíveket. 
A visszajelzéseik alapján pedig folyamatosan alakít-
juk, módosítjuk a tantervünket. 

P-S.: A graduális képzés keretein belül csak elmé-
leti órákon vehetnek részt a diákok sportorv ostan-
ból vagy akad lehetőség gyakorlati ismertszerzés-
re is? 

T. /..: A lő kurzus alapvetően elméleti, de fakultatív 
módon jelentkezhetnek gyakorlati tevékenységre is. 
Például segédkezhetnek műtéteknél vagy terheléses 
vizsgálatokban, utóbbiak szintén szerves részét képe-
zik ennek a szakterületnek. Túl sok hallgatót itt nem 
tudunk fogadni, de pár fő rendszeresen szokott élni 
ezzel a lehetőséggel is. 

o - r 
P-S.: A tanszék életre hívása előtt hová tartozott a 
sportorvostan Szegeden? 
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területről érkeztek előadók. A kurzus keretében ka-
tedrára állt többek közt kardiológus, belgyógyász, 
pulmonológus vagy éppen genetikus is. 

P-S.: Milyen tervei vannak a tanszék élén? 

T. L.: Természetesen az oktatást folytatjuk, sőt a kül-
földi hallgatókat is szeretnénk megszólítani. Erre 
várhatóan egy év múlva kerülhet majd sor. Másik 
célkitűzésünk a postgraduális képzés. Ez jelenleg 
csak Budapesten zajlik, a Testnevelési Egyetem és a 
Sportélettani Intézet, valamint a Semmelweis Egye-
tem közreműködésével. Ebben szeretnénk mi is részt 
venni. Nyilván többlépcsős folyamat lesz, például 
akkreditáció is kell hozzá. 

A fentiek azonban úgymond „kisebb" célok, a két 
fő szívügyünk a testnevelés mindennapi életbe való 
integrálása, valamint az élsporttal való foglalkozás. 
Az előbbi kapcsán a munkahelyei testnevelés elter-
jesztéséért szeretnénk tenni. Ez nyugaton már meg-
lehetősen elterjedt tendencia, itthon azonban sajnos 
még sokszor furcsállják az ötletet. Pedig rengeteget 
javíthatna a dolgozók állóképességén, teherbírásán, 
ezáltal életminőségén és persze munkahelyi teljesít-
ményén is. Nem is kell rá sok idő, ha az átlag félórás 
ebédszünet felét erre fordítják, már azzal is rengeteget 
tettek egészségükért. Kezdetben nagyobb cégeknél 
lenne érdemes kipróbálni, illetve elsőként az egye-
tem berkein belül tervezzük - hiszen ez is egy nagy 
munkahely. A rendszeres, munkanapba beépített test-
nevelés széleskörű bevezetése azonban nem egysze-
rű, hiszen más-más egészségi állapotú, állóképességü 
embereknek egészen más- és másfajta gyakorlatsorra 
van szükségük. Ezért az első lépés egyfajta állapotfel-
mérés lenne, egy olyan felmérés, amely túlmutatna a 
hagyományos alkalmassági vizsgálatokon. Utóbbiak 
gyakran kimerülnek rutin laborban, fizikális vizsgá-
latban és vérnyomásmérésben, a munkahelyi sport 
eredményes bevezetéséhez azonban például terhelé-
ses vizsgálatokra is szükség lenne. így valóban haté-
kony, egyénre szabott testedzésben részesülhetnének 
a dolgozók. 

Az élsporttal kapcsolatban, ma is tetten érhető a Bu-
dapest központúság. A vidéki bázisok viszonylatában 



Szotéshock közt^ I 
T. L.: Korábban magam is intenzíven sportoltam,' 
kézi- és vízilabdáztam, és azóta is fontos számomra, 
hogy rendszeresen sportoljak. Továbbá a betegeim 
jelentős része sportsérültek közül került ki, gyakran 
találkoztam például térdsérülésekkel. így fogalmazó-
dott meg bennem a gondolat, hogy a sportorvostani 
szakvizsgát is leteszem. 
P-S.: És végül a „megkerülhetetlen" kérdés: mit 
üzenne a hallgatóknak akár egyetemi éveikre, 
akár az alma mater falain túli életre? 

T. /.. .- Egyre inkább szükséges lenne egy szemléletbeni 
változás: a sportot a mindennapi nitin részévé tenni. 
Fontos lenne, hogy minél többen belássák a testedzés 
primer prevencióban betöltött szerepét, különös te-
kintettel a eivilizációs betegségekre. Vegyünk például 

I egy elhízott cukorbeteget: az ő esetében a gyógysze-
res kezelés megfelelő sporttevékenységgel (és per-

I sze diétával) jelentősen visszaszorítható, sőt egyes 
esetekben akár elhagyhatóvá is válhat. De bizonyos 
cardiopulmonális kórképek is kifejezetten jól reagál-
nak a rendszeres testedzésre. Természetesen nagyon 
fontos a szakszerű orvosi kontroll, mert az ész nélkül 
elkezdett, túlhajtott edzés persze árthat. Nem véletle-
nül szoktuk mondani, hogy a sport is egyfajta gyógy-
szer, csak helyesen kell adagolni. 

P-S.: Köszönjük az interjút. 

pedig meglehetősen diffúz viszonyok uralkodnak ma 
Magyarországon, mondhatni, nincs még nincs min-
den kellő mederbe terelve. Az is célunk, hogy ezt itt, 
Szegeden megtegyük, hiszen városunk jelentős szere-
pet tölt be az élsport világában. Célunk, hogy a sport-
orvostani tanszék révén egyfajta alaphátteret adjunk 
e területnek. 

P-S.: Tériünk kicsit vissza a szakvizsga kérdésére! 
Jelenleg hogyan lehet valakiből sportorvos? 

T. / . . B á r korábban alapszakvizsgaként is meglehetett 
szerezni, jelenleg csak ráépített fonnában valósulhat 
meg, amelyet szinte bármilyen alapszak után el le-
het végezni. Ez nagyjából kétéves szakirányú tanul-
mányokat igényel. Maga a sportorvostan egyébként 
három tő területre épül: sportbelgyógyászat (főleg 
speciális kardiológia,) sportélettan, valamint sportse-
bészet. 

P-S.: Mennyire elterjedt ma Magyarországon, 
hogy valaki a sportorvoslást választja fő hivatásá-
nak? 

T. [..: A hivatalosan sportorvosi végzettséggel rendel-
kezők aránya még mindig alacsony. Sokkal gyako-
ribb, hogy akár nagyobb sportegyesületek is speciális 
képesítés nélkül alkalmaznak sportorvosi szerepkör-
ben különböző szakterületről jövő orvosokat. Ezek a 
kollégák általában persze képben vannak a legfonto-
sabb ismeretek terén, azonban főleg egyéni ambíci-
ójuktól függ, mennyire mélyednek el a szakmában. 

P-S.: Professzor Úr traumatológus, általános se-
bész és sportorvos szakvizsgával rendelkezik. Mi-
ért éppen ezeket a területeket választotta? 
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Egy hátizsák, egy sátor, váltóruha és két flakon víz. Két szegedi fiatal, Siklósi Kata, negyed-
éves orvostanhallgató és párja fír. Szeghalmi Zsolt, jogász öt hétig túrázott az óceánpart 
mentén, mire eljutottak az Ibériai-félsziget egyik végéből a kontinens csücskébe. A szent 
hely, Santiago de Compostela városa felé vezető úton négy tartományt jártak be (köztük 

Baszkföldét és Galíciát), megismerkedve a helyi szokásokkal, emberekkel és történelemmel. 
Mi is megkérdeztük őket arról, hogyan készültek fel erre a 836 kilométeres útra, mi segítette 
át őket a nehézségeken és milyen hasznos tanácsokat tudnak nyújtani azoknak, akik végig 

akarják járni a zarándokutat. 
Pulzus-Spiritus: Miért döntöttetek úgy, hogy vál-
lalkoztok erre a nagy útra? 

Szeghalmi Zsolt: Már egy évvel előtte elkezdtünk róla 
beszélni. Meséltem Katának, hogy van ez a Camino, 
ő meg rávágta, hogy miért nem csináljuk meg? Én 
Spanyolországban otthon vagyok, mindig ott volt a 
messzi bakancslistán, de közvetlenül nem terveztem, 
hogy valamikor megcsinálom. Mikor ő is mondta, 
hogy szeretné, a két akarat találkozott és akkor eldön-
töttük. 

Igaz, az emberek általában azért szokták megcsinál-
ni, mert valami törés van az életükben, nekünk törés 
nem volt, én végeztem az egyetemen, neki a vizsgái 
lementek és nyár volt. 

Siklósi Kata: Én befejeztem a harmadévet. 

P-S.: Azt is nevezhetjük törésnek. 

S.K.: így is mondhatjuk. Szabadnak tünt a nyár, kint 
voltam belgyógyászat gyakorlaton Spanyolország-
ban, így össze is állt a fejemben, hogy de jó lenne kint 
maradni, ő kiutazna hozzám és ott maradnánk egész 
nyáron; ez így is lett. Januártól kezdve terveztük az 
egészet. Ráadásul pont Santiago de Compostelába 
osztottak be, teljesen véletlenül. A gyakorlat végén 
elvonatoztam az út elejére, oda érkezett meg Zsolti és 
együtt gyalogoltunk vissza Santiagoba. Tehát először 
vonattal tettem meg a Caminot, visszafelé. 

Sz.Zs.: Többféle motivációja lehet egy embernek, ez 
egy keresztény zarándokút, tehát vallás, spiritualitás, 
önmegismerés, sport és kaland. A mi motivációnk pe-
dig abszolút a kaland volt. 

OH 
P-S.: Többféle úton is el lehet jutni Szent Jakab 
sírjához, Santiagoba. Ti miért pont a tengerpartit 
választottátok? 

HO J 

S.K.: En vetettem fel az ötletet, hogy válasszuk az 
északi utat, mert így a gyaloglás mellett nyaralnánk 
is. H 0 Aui N.v,, N C6 

OH 

Sz.Zs.: Ezt az utat általában senki sem elsőnek csi-
nálja, a fő szakasz a francia út, a zarándokok 90%-
a azt választja. Amit mi választottunk szép, zöld, a 
tengerpart mellett megy, úgyhogy minden strandon 
megálltunk fürödni. 

P-S.: Sokan vannak olyanok, akik nem vallási in-
díttatásból mennek? Nektek okozott-e ez valami-
lyen hátrányt, kellemetlenséget? 

S.K.: Mi a vallási dolgokat tiszteljük. Én, még ha 
nem is hiszek, de ha találkozok olyannal, aki igen, ér-
deklődéssel meghallgatom, tiszteletben tartom, amit 
ő gondol. Sosem találkoztunk olyan emberrel, aki 
nagyon bigott vallásos lett volna, mert szerintem ők 
az eredeti, hagyományosabb, francia utat csinálják. 
Santiagoban misét is látogattunk. 

Sz.Zs.: Kétszer kolostorban is aludtunk, nagyon jól 
éreztük magunkat, nagyon kedvesek voltak. Nem kö-
telező ott se imádkozni, csak tiszteletben tartottuk a 
dolgokat. Abszolút nem éreztük magunkat kellemet-
lenül, mindenre kulturális szempontból tekintettünk. 
Nem arról van szó, hogy zarándok csak csuhás pap 
lehet. Bár eredetileg keresztény zarándokút volt, de 
ma már nagyon sok ember bakancslistáján szerepel, a 
kaland miatt vállalkoznak rá. 

P-S.: A tájékozódás hogyan valósul meg? Létezik 
zarándok útlevél, térkép, de a valóságban hogyan 
zajlik ez? 

S.K.: Maga az út ki van jelölve, mindig egy sárga nyi-
lat kell követni, vagy a kagylót. Az útlevélbe pedig 
mindig pecsétet kapunk a zarándokszálláson és ez 
jogosít fel a további szállásokra is. A célállomáson, 
Santiagoban le is ellenőrzik, hogy minden pecsét 
megvan-e, csak így kaphatunk hivatalos oklevelet az 
út teljesítéséről. 

P-S.: A felkészülés fizikai része hogyan zajlott? 

Sz.Zs.: Azt kell tudni, hogy ez főleg fejben dől el. Ha 
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valakinek nincs valami olyan betegsége, ami ebben 
meggátolja, nem túl idős, nincs a szívével baj, meg 
tudja csinálni komolyabb felkészülés nélkül. Azt 
szokták mondani, hogy illik előtte egy kicsit sétálni, 
akár a csomaggal. Én ezt itt a városban oldottam meg. 

S.K.: Alapvetően sportolok, edzett testalkatúnak 
tartom magam. Véletlenül jött ki, de pont amikor 
Santiagoban voltam a gyakorlatom miatt, nagyon 
messze volt a kórház és a szállás, órákat kellett gyalo-
golnom, igazából ezzel készültem fel. 

P-S.: Ez alatt a hosszú gyaloglás alatt minden 
kilogram számíthat, amit az ember a hátizsákjá-
ban cipel. Mik azok a legalapvetőbb dolgok, amik 
azonban ilyenkor sem maradhatnak otthon? 

Sz.Zs.: A testsúly 10%-át érdemes vinnie egy ember-
nek, annál többet nem. Mi elég keveset vittünk, ez 
többen meg is jegyezték. 

S.K.: Alapvetően 8-8kg-mal kezdtünk, aztán kint 
döntöttük el, hogy sátrazni fogunk, ami plusz súlyt 
jelentett. Alapfelszerelés a jó cipő és a jó zokni, az 
utóbbi nagyon fontos. A táskának jó varrása kell, 
legyen, bár nekünk nem volt speciális túra felszere-
lésünk. Nagyon kevés ruha kell, ami pamut helyett 
legyen műszálas, mivel az utóbbit sokkal könnyebben 
lehet mosni és gyorsan megszárad. Bőven elég egy 
rövid és egy hosszú nadrág, egy papucs, egy sport-
cipő. Nagyon fontos a túraboltokban beszerezhető 
sporttörölköző, mindenki olyannal megy: kis helyen 
is elfér, nagyon vékony, nagyon hamar felszívja a 
vizet. A fürdőszobai cuccokhoz se vigyünk nagy fla-
konokat, inkább minél könnyebb kis tubusokat, amik 
kis helyen elférnek. Orvosi felszerelést is érdemes be-
pakolni, ami mindenképp tartalmazzon vírusos, has-
menéses megbetegedésre szánt gyógyszert, antibioti-
kumot. Nem árt a higiéniás törlőkendő sem. Az erős 
napsugárzás ellen a napszemüveg, a kalap és a naptej 

elengedhetetlen. 

Sz.Zs.: Nem kell tízezreket költeni rá, de na-
gyon fontos, hogy túrazokni és túrapóló legyen, 
mert ezek azonnal megszáradnak. A pamutból 
készült anyagok akár egy egész napig szárad-
nak. Ez vonatkozik a fehérneműre is. 

P-S.: Kata, milyen volt nőként végigjárni a 
Caminot? 

S.K.: Alapvetően négy pontot emelnék ki. Az 
egyik az erőnlét. Nálunk Zsolti volt felelős a 
tempóért, ő azért gyorsabban ment, mint én, de 
ha valaki sportol valamit, akkor ez nem lehet 
gond. A másik az alkalmazkodás volt; le kell 
mondani bizonyos dolgokról, ami sok nőnek a 

mindennapi életéhez szükséges. Előfordult, hogy nem 
tudtunk minden nap fürödni, én se fésülködtem, nem 
festettem magam, nem vittem parfümöt sem. Igaz, én 
a mindemiapokban se szoktam magam sminkelni, így 
nem volt ez olyan nagy dolog. Ezen kívül a tisztálko-
dáshoz kapcsolódik, hogy nincs külön sampon, külön 
hajbalzsam, külön tusfürdő, hanem van egy szappan 
és amikor hajat akartam mosni, vettünk egy kis üve-
ges sampont. A közösségi fürdőszobák használatát is 
meg kell szokni. Nem lehet kényesnek és finnyásnak 
lenni. Végül pedig a biztonság. Sok nő egyedül is ne-
kiáll a Caminonak, ezt meg is lehet csinálni. A köz-
biztonság jó Spanyolországban, csak azt a fájtát, amit 
mi csináltunk, hogy minden második nap sátraztunk, 
azt egyedül utazó lányoknak nem ajánlom; a zarán-
dokszállások viszont biztonságosak. 

Sz.Zs.: Amit itthon se csinálna egy lány, azt ott se 
csinálja, éjszaka ne nagyon mászkáljon egyedül, de 
napközben senki se fogja bántani, lehet nőknek is 
ajánlani nyugodtan. 

P-S.: Mennyire tekinthető költségesnek ez az egész 
út? 

Sz.Zs.: Vannak olyan költségek, amikből sajnos nem 
lehet lefaragni, ki kell repülni és haza is kell jönni. 
A zarándok útlevél azért is kell, mert ezzel igazolod 
magad a zarándokszálláson, ami nagyon olcsó, de oda 
csak zarándok mehet bej ez 8-10 euró körül van. A 
kaján lehet nagyon sokat spórolni. Egy nap kettőnkre 
35-38 eurót költöttünk, ebben benne van minden, de 
azért nem nagyvilági életet éltünk. Ebben nincs benne 
a felszerelés és a kiutazás. 

"9 
S.K.: Kettőnknek végül 1400 euróba került az út, de 
ezért az összegért tulajdonképpen öt hétig nyaraltunk, 
ezt a pénzt pedig akár egy hét nyaralás alatt is el lehet 
költeni. 

HÖ OH Nv^N 
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'P-S.: A spanyol kultúrával kapcsolatban volt va-
lami, ami nagyon meglepett titeket, esetleg fura 
volt? 

Sz.Zs.: Én éltein, tanultam, dolgoztam Spanyolor-
szágban, már kevés dolgon lepődtem meg. A menta-
litásban van nagy különbség, a spanyolok hangosak, 
sokkal közvetlenebbek, mondhatjuk, hogy barátságo-
sabbak is. 

S.K.: Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ennyire 
barátságosak, nyitottak, az éjszakai élet pörgős. Ami 
nem tetszett az a délutáni szieszta. Az oké, hogy vala-
ki szeret lepihenni ebéd után, de hogy bezár minden 
bolt kettőtől ötig és reggel is csak kilenckor nyit ki, 
ezt nem tudtam megszokni. Akármikor venni kellett 
valamit, az tuti, hogy szieszta időben volt, ott kellett 
ülni és várni, hogy kinyisson a bolt. 

Sz.Z.s.: Sokkal inkább társaságiak a spanyolok, ott 
mindenki a munka után este lemegy a bárba. Nem az 
a lényeg, hogy berúgjon, hanem kikér egy sört és egy 
tapast és az emberek beszélgetnek egymással. Társa-
sági élet van, nem mennek haza munka után. 

A . 
P-S.: Mennyire volt lehetőségetek kipróbálni a 
spanyol konyhát és milyen volt a magyarhoz ké-
pest? HC 0 

r O'P 
S.K.: A nagyobb .zarándokszállásokon mindig volt 
egy közeli étteremben zarándok menü, amit 8-12 
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euró között lehetett venni. Ez állt egy levesből vagy 
előételből, egy főételből, mindig volt hozzá kenyér, 
bor és desszert. Ez nagyon kiadós menü és mivel az 
ember nagyon sokat sétál és van, hogy napokig nem 
is ettünk meleget, sokszor összeszűkült a gyomrunk. 
Egy idő után olyan nagynak tűnt ez a menü, hogy mi 
is csak akkor mertük bevállalni, ha egész nap nem 
ettünk. Tényleg a zarándoknak való, nagyon kiadós 
ételek voltak, spanyol specialitások, de sokszor kor-
látozott volt a választék. 

Sz.Zs.: Maga a spanyol konyha pedig sokkal egész-
ségesebb, mint a magyar, rengeteg zöldség, saláta, 
tengeri herkentyű van benne, viszont nagyon sok ke-
nyeret esznek. 

P-S.: A spanyol nyelvtudás mennyire szükséges a 
Camino teljesítéséhez? 

Sz.Zs.: A francia út sokkal felkapó!tabb, ott valószínű-
leg jobban fel vannak készülve az emberek arra, hogy 
oda mennek amerikaiak is. A szállásokon dolgozók 
beszélnek nyelveket, a helyiek a spanyolon kívül egy 
szót se. Egy alapszintű spanyol nyelvtudás azért nem 
árt, jól esik a helyiekkel is beszélni, de meg lehet csi-
nálni nyelvvizsga nélkül, ez ne tántorítson el senkit. 

S.K.: Én, mint aki először járt Spanyolországban, 
úgy gondolom, hogy a spanyolok büszkék. Mind a 
gyakorlat, mind a Camino alatt tapasztaltam, hogy az 
érvényesüléshez azért kell egy kicsit tudni spanyolul. 

Sz.Zs.: Az alapszintű felkészüléssel magadon is segí-
tesz és mivel 4-5 hétig ott vagy az országukban ven-
dégként, illik is megszólalni a nyelvükön. 

P-S.: Találkoztatok más magyarokkal is az úton? 

Sz.Zs.: Évente nagyon sok magyar megcsinálja, de 
főképp a francia utat, vannak magyar szervezetek is. 
Mi összesen 4-5 alkalommal találkoztunk magyarok-
kal. Voltak köztük velünk egyidős fiatalok, idősebbek 
is. Különbözőek voltunk annak ellenére, hogy mind 
magyarok vagyunk. Például a fiatal pár sokkal me-
revebben ment, könyv szerint, az idősebbek pedig 
sokkal kényelmesebbek voltak, nekik nem felelt meg 
az olcsó szállás. Volt azonban egy pár, akik szintén 
sátraztak. 

P-S.: A Caminonak van már magyar szakasza is 
Budapest és Lébénv között. Ezt tervezitek valami-
kor megcsinálni? 

Sz.Zs.: Amit a Camino adott nekünk az az, hogy meg-
szerettük a természetjárást, szóval ha nem is ezen a 
szakaszon, de Magyarországon belül nagyon szeret-
nénk túrázni. 



Szotéshock köz 
S.K.: Főleg inkább a természeti látványosságoknál, 
mint a Balaton, Veleneei-tó, Mátra, Erdély. Bicikli-
vel is akár. A Caminot is meg lehet tenni biciklivel, 
de akár lóháton is, bár az utóbbi módszert kevesen 
választják. 

P-S.: A 836 km alatt biztos volt úgy, hogy legszí-
vesebben feladtátok volna. Mi volt az, ami eze-
ken a nehéz pillanatokon átsegített? 

Sz.Zs.: Olyan egyszer sem fordult elő, hogy haza 
akartunk volna menni, de tény, hogy elég nehe-
zen indult a dolog. Volt sérülés, rosszullét is. Az 
elején nagyon kellet sietni, hogy odaérjünk a szál-
lásra. mert betelt és ezt mi nem szerettük, mi az 
úton akartuk jól érezni magunkat. Ekkor hangzott 
el Kata később szállóigévé vált mondata: „Én nem ezt 
írtam alá". Ezért vettük a sátrat, hogy a magunk urai 
legyünk. Egyszer volt, hogy hatalmas szélben sátraz-
tunk, ráadásul ott ahol nem lett volna szabad és kicsit 
féltünk, hogy ránk dől a sátor. Más volt, mint amire 
számítottunk, de erről szól ez az út: alkalmazkodás. 
Alkalmazkodni kell, föltalálni magad, rugalmasnak 
lenni. Az, hogy feladjuk, meg sem fordult a fejünk-
ben. 

S.K.: Minden ilyen mélypontnál történt valami cso-
dálatos dolog. Vagy megismertünk valakiket, vagy 
egy nagyon jó sátorhelyet találtunk. Mindig valami 
olyan dolog oldotta fel a helyzetet, ami aztán legjobb 
emlékként tér most vissza. Például egyszer már sö-
tétedett és nem találtunk még sátorhelyet és valaki 
észrevette, hogy ott sétálunk, odajött hozzánk és segí-
tett rajtunk. Amikor éjszaka féltünk, akkor ittunk egy 
pálinkát. 

Sz.Zs.: Én meg próbáltam nevettetni, tudtuk, hogy 
nem történhet semmi baj. Egyszer odakint a betonon 
aludtunk, aztán megvettük a sátrat. 

S.K.: Én mindig a fejemben pörgettem, hogy még 
mennyi pénzünk van, ami plusz stresszforrás volt, de 
ez egy hét után már kiszámítható volt, onnantól kezd-
ve pedig én is teljesen nyugodt voltam. 

Sz.Zs.: A szerencse, az alkalmazkodás és az lendít át, 
hogy azért jöttél, mert végig akarod csinálni. Az út a 
fontos, a Camino szó is utat jelent, a cél mindig ott 
lebeg a szemed előtt. 

P.S.: Volt úgy, hogy nem tudtatok egy aznapra beter-
vezett szakaszt befejezni és ilyenkor úgy éreztétek, 
sosem értek el Santiagoba? 

S.K.: Bár megvolt a hazafelé szóló repülőjegy, de 
több napos ráhagyást hagytunk, szóval ilyesmi miatt 
soha nem aggódtunk. 

Sz.Zs.: Ha egyik nap kevesebbet mentünk, akkor má-
sik nap egy kicsivel többet, nem voltunk soha időszü-
kében. 

P-S.: Sokan egyedül teszik meg a zarándokutat, ti 
azonban egy párkent utaztatok. Mennyiben volt 
más így az élmény? 

Sz.Zs.: Ha ketten vagyunk, kicsit alkalmazkodni kell 
a másikhoz, kompromisszumot kell kötni. Ha külön 
mentünk volna, valószínűleg pár dolgot másképp csi-
náltunk volna; például én lehet, hogy este is mentem 
volna. Az menjen egyedül, aki tényleg gondolkodni 
akar, az menjen párban, csoportban aki pedig jól akar-
ja magát élezni. Mi együtt voltunk napi 24 órában, 40 
napon keresztül. Ez az ember életében páratlan, mert 
a házasság alatt is el kell menni dolgozni, mindkét fél 
találkozik a saját barátaival is. Mikor visszajöttünk, 
nagyon furcsa volt, hogy nem vagyunk együtt éjjel-
nappal. 

S.K.: Szerintem is nem a világról tudtunk meg min-
dent, hanem egymást ismertük meg még jobban és ez 
mérföldkő is, hiszen ha egy ilyen kalandot kibírsz a 
másikkal, nyugodtan tervezhetsz hosszútávra is. 

P-S.: Miután visszatértetek Szegedre, mennyiben 
változott meg a korábbi életviteletek? 

Sz.Zs.: Nem jöttünk vissza felvilágosultan, mert nem 
egyedül tettük meg, hanem ketten. Amikor az ember 
rájön az élet értelmére, az akkor szokott lenni, ha ele-
ve valamilyen törésponton van túl az életében és át 
kell gondolni valamit, vagy ha egyedül megy és van 
ideje gondolkodni. Nekünk nem ez volt a cél, hanem 
együtt akartunk lenni és jól akartuk érezni magunkat. 
A természet is felértékelődött a szememben. Mind-
ketten városiak vagyunk. Kint minden állatot, amivel 
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találkozunk megetettünk. 
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S.K.: En a hétköznapokban is másként-tekintek az 
egyetemre, megkomolyodtam, bizonyos dolgokat fei-
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Forrón lüktet a fáklya fénye, bíbor 
dallá szövődik a szikraeső íve, 

de a mélyben, sötétben ébred a sikoly, 
csaknem szerterobban így meggyötört szíve, 

démon lépte lehullt könnyére tipor, 
semmi peremének őrzője a fénye, 

elragadják, érzi, csak nem tudja, mikor, 
éles ujjaik ahogy kitörnek érte, 

vakmerőn kacagja, mint fagynak tőrökké, 
s míg szívéből kicsapnak féktelen szikrák, 
büszkén nézi, hogy izzad a kín gyönyörré. 

Nem számít már semmi, csak az a fájó láng, 
magányosan bár, de mégis: mindörökké 

lobogja szerte álmai igazát. 

Pásztor Pálma 

4§ zotéshock közt 
rtékeltem, bizonyos dolgokat elhagytam. 

Sz.Zs.: A szabadság is fontosabbá válik. Odakint min-
den arról szól, hogy azt csinálsz és akkor amikor aka-
rod, a szabadság megnyilvánulása az is, hogy hova 
teszed le a sátrat, mennyit mész ma, hova jutsz el. 
Ott az az út, de te letérhetsz róla. Minden nap egy 
kis honfoglalás volt, amikor eldöntöttük, hogy arra az 
estére melyik lesz a mi sziklaszirtünk. 

S.K.: Nem voltunk kötve se mások, se a munka, se az 
egyetem által. Nem volt közösségi média, üzenetek, 
csak a természet és a másik ember. Ez sokszor nagyon 
hiányzik. Most megint sok a kötöttség, minden perc-
ben valahol lennem kell, ahol valaki számít arra, hogy 
én meg is jelenek. Ez a függés pedig más érzés, mint 
amilyen a Camino előtt volt. 

Sz.Zs.: A Camino alatt rájön az ember, hogy milyen 
kevés dolog szükséges ahhoz, hogy az. ember boldog 
legyen, ahhoz, hogy élni fitdjon. Öt hétig nomádok 
voltrmk. 

S.K.: Más emberekkel, más életutakkal találkoztunk, 
ez alapján pedig rájöttünk arra, hogy értékeljük más-
ként a saját életünket. Láttunk emberi sorsokat. 

P-S.: Kata, orvostanhallgatóként volt valamilyen 
helyzet, amikor kifejezetten hasznos volt, hogy 
medikus vagy? 

S.K.: Én hívtam fel a figyelmet arra, hogy vigyünk 
gyógyszercsomagot és fokozottan figyeltem arra, 
nehogy elkapjunk valamilyen fertőzést, figyeltem a 
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megfelelő táplálkozásra. 

P-S.: Most mi a következő lépés? Szeretnétek egy 
másik útvonalon is teljesíteni a Caminot? 

S.K.: Nagyon érdekel minket a portugáliai út. 

Sz.Zs.: Van egy Japán Camino is, ami rendkívül egzo-
tikus és érdekes. Az. egyik szigeten megy az útvonal, 
körbehaladva a partvidéken és japán templomból ja-
pán templomba mennek ott a zarándokok. Az a kü-
lönbség a spanyolhoz képest, hogy Japánban minden 
templomban van ceremónia, sokkal rituálisabb. 

S.K.: Rövid távú tervünk pedig Magyarország jobb 
megismerése. 

P-S.: Milyen tanácsot adnátok annak, aki az ol-
vasottak alapján kedvet kapott és felvenné a saját 
bakancslistájára ezt az utat? 

Sz.Zs.: Tájékozódhat előtte, megkérdezhet embere-
ket, de semmit ne vegyen túl komolyan, úgy is az 
lesz a jó, amit ő kint meglát és majd kint alkalmaz-
kodik. Van egy mondás, miszerint „Mindenki a saját 
Caminoját járja". Ami a könyvben le van írva, csak 
egyféle út, de minden változtatható. Nem verseny, 
nincs jobb vagy rosszabb útvonal. 

P-S.: Köszönjük szépen az interjút. 
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- Meh... Valamit kéne írni. Van valami ötleted? 

- Figurázzuk ki valamelyik intézetet, vagy a TO-t! 

- Oh, hagyjál már a paródiáiddal! Meg amúgy is, há-
zinyúlra nem lövünk. Illetve azt úgy sem hoznák le... 

- De hát szabad sajtó van! 
- Ez így igaz. Ebbe nem tudok belekötni. Mindenki 
azt írja, amit szabad. 
- De akkor írj valami mesét 
- Piroska meg a farka! 

- Nem olyat! Vagy ne ide. Szörnyű vagy. Hmm... Jó. 
Főszerkesztő Úr mondott valamit? 
- Igen, mondott egy olyat, hogy például „Erre szok-
tam biciklizni Szegeden" cimmel akár, de valamit 
muszáj. 

- Akkor írd azt! 
- Jó, igen, majd megírom, de abban nem lesz köszö-
net. 
- Rendben, akkor nyargaljunk vissza a mesék vilá-
gába. Legyen gyerekmese! Vagy horror! Vagy csak 
hányj a papírra valamit! Vagy az egész egyben! 

- Na, menj el te is a sunyiba... Jó, megpróbálom. 

Egyik nap főhősünk, Szalonna, az édes és kissé kö-
vérkés malacka eldöntötte, hogy meglátogatja sze-
retett gazdáját, az ugyancsak édes és kissé kövérkés 
hentes bácsit. Pörölyt. Mind a ketten édesek voltak 
és kövérkések, mert mind a kettejüknek kettes típusú 
diabetesük volt. 

Pöröly, meglátván Szalonnát, egyből csudajó kedvre 
derült, majd így szólt: 

- Ej! Szalonna drága malackám! Holnap nagy napod 
lesz, készülj. Küllemedet egy kicsit átszabjuk, hogy 
te is beférj a spájzba a drága családod mellé, és im-
máron te is sok boldogságot szerezhess nekünk kará-
csony estéjén, a vacsorán! 

Ezen buzdító, és kellemes hírek hallatán Szalonnát el-
öntötte a boldogság és táncolni kezdett. Tánca közben 
háj lebenyei úgy lobogtak akár a zászlók, sonkái akár 
vaskos húsoszlopok döngették a főidet, és hasnyál-
mirigyének utolsó élő béta-sejtje is elkezdett inzulint 
szekretálni. 

- Lassan a testtel. - nyugtatgatta az édes és kissé kö-
vérkés hentes - A végén még kifáradsz, és nem tudsz 

holnap produkálni. Eridj vissza a pajtába, és készítsd 
elő magad! 

Szalonna így is tett. A hazafelé úton boldogságtól it-
tasan mesélte el mindenkinek, hogy mi is vár holnap 
reá. Az erdő, és mező vidám állatvilága mind feketé-
be borult a csodás hír hallatán. A kis játékos röfi ha-
zatérte után vette észre, hogy barátai egy búcsúestét 
szerveztek neki. 

- Hát ezt meg mire véljen? - kérdezte meglepődve az 
édes, kissé kövérkés malac. 

- Hallottuk, hogy holnap beköltözöl a házba, és úgy 
véljük, hogy illik ilyet tartani a kedvenc disznónk-
nak a tora előtt. Kerítettünk mindent, amit szeretsz! 
Füles, a bagoly feláldozása után a véréből rajzolunk 
egy pentagramot, és megidéztünk vele pár szellemet. 
- Válaszolta Mamusz a nyuszika, kinek bolyhos fülei 
mindig pajkosan integettek Szalonnának, mikor nála 
éppen hiperozmoláris kóma állt be. 

Az aranyos malac boldogságánál csak nekrotizált 
sonkája volt nagyobb. 
Egész éjszaka tartott a mulatozás a pajtában. Az ese-
ményre eljött még a híres Thaiföldi színészkecske is, 
párjával, az afgán pásztorral. Jelen volt még Pörkölt, 
a kakas, Panír, a csibe. Párna, a lúd. Bunda, a róka és 
persze Kolbász, a ló. 
Mikor a fehér telihold az égbolt legmagasabb pont-
jára hágott, lejött az állatok közé a jóságos tündér és 
mindenkit jól meg... ajándékozott. 

Az este egy pontján Mamusz elmondta Szalonnának, 
hogy milyen élmények várnak rá a másnap folyamán. 
- Először is átvágják a fizimiskádat. - mondta nevet-
ve. - Majd ledarálnak, és visszatöltenek a beleidbe. -
közölte. - Többen is lesznek, mert ilyen vidámságban 
osztozni kell. 

Q 

- Kik lesznek még? - Érdeklődött a röfi, miközben 
nagyokat kortyolt a negyedik üveg acetonos metiles 
kerítésszaggató házi pálinkájából. 
- Ott lesz még hét ember. Természetesen az édes és 
kissé kövérkés hentes, Pöröly. A fia, Bárd. Az unoká-
ja, Kiskés és az édesapja, Fejsze. 

\ -P 
- Flogy fog kinézni a reggel? - kérdezte Szalonna. 
- Hej! Az lesz ám a mulatság! - örvendezett Mamusz. 
- Kegyetlenül betörnek majd az ólodba, "és megfog-
nak. Egy fogja majd a farkad, egy fogja majd a füled, 
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s egynél lesz majd a kés, azzal vágják el a nyakad. 

- Már alig várom. - örvendezett a kis szeretnivaló 
zsírzsák. Sajnos azt elfelejtette, hogy olyan sok tisz-
tán csillogó, édes nedűt vett magához, hogy már Ma-
muszból is ötöt lát. Nem is kellett több, ki is feküdt 
ott nyomban, és csak az erdő kedves kis lakóinak sze-
retetéből fakadóan nem töltötte az éjszakát tónustalan 
részegen, a hidegben, a saját moeskában. 
Másnap reggel úgy lett, ahogyan azt a kis bolyhos 
nyuszika megmondta. Pöröly, az ugyancsak diabete-
ses hentes két tettrekész, derék segítővel meglátogat-
ták Szalonnát. Egy fogta a farkát, egy fogta a fülét. 

Pöröly még egyszer megízlelte a házi metiles kerítés-
szaggatóját, majd átvágta a kis kedves malac torkát, 
aki igen hamar el is vérzett. Aranyló vörös vére pa-
takban folyt a frissen hullott hó sima, fehér felszínén. 
Ha Szalonnának több vére lett volna, az én mesém is 
tovább tartott volna. 

Chaffee 

Levél a boncasztalról 
Kedves, még élő feleségem! 

Mint te is tudod, pár hónapja már meghaltam, hűvös-
re tettek. Olyan érzés most halottként, mintha újjá-
születtem volna! Tudatom veled, hogy megérkeztem 
Az intézetbe, és nem csalódtam. Érkezésemkor meleg 
fogadtatásként ért a hideg formalin. Teljesen olyan itt, 
mint az Arany Alkony nyugdíjasházban volt. Beszél-
tem a többi bentlakóval. Kiderült, hogy Józsi bácsi 
már évek óta itt él... bocsánat... itt hal, e csodálatos 
épület falain belül. Szeret itt lenni, de fél a végtől. 
Még jó, hogy már túl van rajta. Elmondta a mai nap, 
hogy belőle csontpreparátumot fognak csinálni, egy 
ilyen emberméretűt, és majd a hallgatóknak azon kell 
gyakorolni. Jót is tesz majd neki, mert igazán leadhat-
na egy-két kilót. De már most nagyon oldott állapot-
ban van. Vagy csak nem a formaiinba feküdt vissza. 
Ugyanakkor féltem, szegénykém nagyon elhagyta 
magát az utóbbi időben. Nagyon szét van esve, nem 
tudom, hogyan fogja összeszedni magát ... 

Egy másik nagyon jó barátom itt Béla lett, a 
mediansagittalis metszet. Őt azért szeretem, mert már 
most belelátok minden gondolatába. A minap a követ-
kező párbeszéd zajlott le: 

- Olyan az agyad, mint egy szivacs! 
A ' V NH 

Beszív minden tudást, amit hall? 
L . .„OH 

- Nem, hanem ha összenyomják, akkor lé jön belőle. 
Szerintem ez a Béla sérteget engem. Főleg, hogy már 
az agyamat kivették... Azóta mintha előjött volna 
megint az Alzheimer-kórom. 

O--P 

A lakótársaimon túl, van itt egy angyal, Piriké, aki tö-
rődik velem. Piriké olyan kedves hozzám! Elmondta, 
hogy itt a küllem nem lényeges, mert itt csak a belső 
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értékek számítanak. Húsvét alkalmából, Béla és Józsi 
noszogatására meglocsoltam. Bár volt egy olyan ér-
zésem, hogy a parfüm, amit használtam nem tetszett 
neki. Bruno Banani: Synovial Women. 

Egyébként a munka területén kezdek egy kicsit be-
lefáradni a rohangálásba. Folyamatosan megkapom, 
hogy rohanjak már le a másik terembe. Erre én min-
dig válaszolok, hogy egyik lábam itt, a másik meg ott. 

Már azt se tudom, hogy hol áll a fejem. Ha jól em-
lékszem valahol az emeleti boncteremben van egy 
lepedő alatt. A többiek azt mondják, hogy nem kéne 
ennyit dolgoznom, de mindig elkél egy segítő kéz... 
Csak az a baj, hogy az enyém. 

Visszasírom a régi szép időket. Emlékszem, ami-
kor megkaptam a szép zöld köpenyem, és betoltak a 
boncterembe! Egész más hangulata volt, mint a kel-
lemes fürdőmnek. Olyan élet volt ott, hogy az haláli! 
Felejthetetlen élmény volt az, amikor megejtették az 
első bemetszést. A kedves diák gondossága és a hideg 
szikéjének a melegsége megdobogtatta a szívemet. 
Szerencsétlen, aki boncolt, majdnem szívrohamot ka-
pott az ijedségtől. Természetesen a reggelekhez hoz-
zátartozott, amikor a csoportom eléggé másnaposan 
jelent meg. Nagyon kellett mindig küzdenem, hogy 
a formalin szagom elnyomja az ő szagukat... És még 
csak meg sem köszönték! Pedig szerintem rosszabb 
képet nyújtottak, mint én. 

Ugyanakkor a múlthéten csodálatos dologban volt ré-
szem! Az történt ugyanis, hogy kedden mediastinum 
boncolásomon vettem részt, amikor a gyakorlaton az 
egyik szép bögyös lány elrabolta a szívemet. Azóta se 
lett meg... 



IDIOPATH IAS feJU 
un i Továbbá a gégémet és a tüdőmet kivették. Most olyan 

üresnek érzem magam itt belül. Ezen felül kivették a 
szememet. Szörnyül Szembe kellett néznem a tény-
nyel, hogy már nem látok. Számomra soha többé nem 
lesz szerelem első látásra. Ezen felül az egyik oktató 
azt mondta, hogy nagyon patológiás a májam, és ez 
így már halálos is lehet. Kész szerencse, hogy már 
meghaltam. 

Sokat találkozok a régi barátaimmal is. Nem gondol-
tam volna, de rendszeresen, amikor kijárok a temp-
lomba, látom őket. Nagyon tudatos tervezésre utal, 
hogy pont a szomszédban van a templom. Minden 
reggel, az istentisztelet során jót beszélgetek velük. 
Már nagyon várom, hogy együtt aszalódjunk. 

Levelem itt most befejezem, mert kimenőt kaptam 
Piriké kikísér az udvarra, és végre megsimogathatom 
azokat szép kövér cicákat. Meg is kérdezem tőlük, 
hogy miért nyalják annyira a szájukat, ha rám néz-
nek? 

Halálon túli üdvözlettel a te foszló férjed. 

Az intézetben a tenyeremből eszik! Kény-
telen kellett, mert elfelejtettem elmenni a boltba, így 
most nincs itthon semmi. Francnak sincs kedve el-
menni vásárolni! Egyetlen esélyem arra, hogy békén 
hagyjanak az, ha beállok egy nyugdíjas bevásárló csa-
pathoz, mert ott tudok vegyülni. De már a gyomrom 
is kifordul, ha még több hókillit látok. Ráadásul, ha ez 
megtörténik, akkor az otromba szekjuritis mindig rám 
szól, hogy húzzam már a belem haza. 

Chaffee 

íFényes éjsza^á^ 
/ / \ Í ) ' \ \ Á 

Önmagamba zárva a semmi peremén, 
a régi büszke fal többé nem menedék, 

minden lélegzettel csak nő itt benn a fagy, 
összeszonil lassan, jégbörtönben tart, 
hosszú várakozás sötét nappalokon át, 

miért késtek oly soká, fényes éjszakák? 
Átfonom magam, könnyem arcomra dermed, 

nem tehetek mást, csak várom kegyelmed. 

VI 

íFényes éjsza^á^ 
/ / \ Í ) ' \ \ Á 

Önmagamba zárva a semmi peremén, 
a régi büszke fal többé nem menedék, 

minden lélegzettel csak nő itt benn a fagy, 
összeszonil lassan, jégbörtönben tart, 
hosszú várakozás sötét nappalokon át, 

miért késtek oly soká, fényes éjszakák? 
Átfonom magam, könnyem arcomra dermed, 

nem tehetek mást, csak várom kegyelmed. 

/ 
/ 

/ 

alazattal most, latod, fejet hajtok, 
kérlek, segíts... olyan fáradt... üres vagyok. 

Mindig űzött a vágy, éltettek az álmok, 
kell a lobogás, máskülönben megfagyok! 

De hitem, ha halvány is, szívemmel dobban, N J 
csak egy szikrát adj és új életre lobban. 

Adtam én oly sokszor örömet és reményt, 0< OH 
kérlek, engem is melegítsen ismét az a fény-

Pásztor Pálma HO V 

HO ? O r f 
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INTERJÚ 
„A Pulzus-Spiritus nem csak az egészségügyi karok újsága, hanem Szegedé is. "Ezzel a 

jelszóval kezdtük el felkutatni a város legjobb „kis" zenekarait. És ha már megvoltak, meg is 
kérdeztük őket, mit kell tudni róluk. így ha éppen nem orvos-, fogorvos- vagy gyógyszerész-

tant hallgattok, a szomszéd téren is hegyezhetitek a fülelek. 

Pulzus-Spiritus: Beszélj kicsit a zenekar megala-
kulásáról és a kezdetekről! 

Gvimesi Dömötör: A kezdet 2006. november kör-
nyékére tehető, de az csak egy csírája volt a mostani 
történéseknek. Igaz, hogy 2008-ban csináltunk egy 
demót, de az egy korai gothic metál/Paradise Lost 
fétisből kialakult 6 darab szám volt. Jópár feldolgo-
zást is játszottunk koncerten, szóval megvolt az egy-
órás repertoár, de az más világ volt. Igazából azért 
nem váltottunk zenekarnevet, mert amikor az eredeti 
banda feloszlott 2009-ben, akkor kész volt a Black 
Spiralés a The LastDropFalls nagy része a mostani 
albumról, a sötét hangulat pedig ezekben is jelen volt. 
Ezekhez 2012-ig folyamatosan írogattam ötleteket, 

de nem találtam zenészeket, akikkel meg tudtam vol-
na valósítani a korábbiaktól eltérő hangulatit új szá-
mokat. Ezután 2012-ben bemutatták nekem Mayer 
Jánost, a jelenlegi billentyűst és társdalszerzőt, aki 
az EndlessDreamsben játszott akkoriban. Ők főleg 
prog rock feldolgozásokat (pl. PorcupineTree, Steven 
Wilson) és néhány saját számot játszottak, de az ő ze-
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nekantk is feloszlott, így került be a Dreamgrave-be. 
2012-ben már volt három állandó tag: János, a bil-
lentyűsünk, Godó Jenő Miklós, a dobosunk, és jóma-
gam. 5-6 dalt hoztam én, de igazából egyik sem volt 
kész, ráadásul teljesen más otthon egyedül megírni, 
mint élőben megszólaltami. Valahogy nem az igazi, 
ha egy zenét egyszer sem adsz elő mielőtt azt rögzí-
tenéd, kell bele egy kicsi lélek, hogy megéld azt, amit 
játszol. Teltek-múltak a próbák, csatlakozott hozzánk 
egy basszusgitáros is, pár énekesnővel is próbálkoz-
tunk, így lett 2013-ban két koncertünk. Mindez arra jó 
volt, hogy érezzük, nagyon jó játszani is a számokat, 
nem csak hallgatni otthon. Akkor csak egy egyszerű 
szoprán session énekest kerestünk, hogy feldobja pár 
témával a számokat. Sokadik meghallgatás után jött 
Marcsi, aki a beéneklésnél rögtön egy áriával indí-
tott, mi meg csak néztünk egymásra, hogy ez mégis 
micsoda. János mutatott neki egy témát, másodjára le 
is énekelte, és ott helyben fel is vettük. Hazamentem, 
megkevertem az anyagot, és majdnem sírva fakad-
tunk, mert annyira szépen szólt, és csak arra gondol-
tunk, hogy megfogtuk az Isten lábát. Azonnal elkezd-
tünk vele dolgozni. Ez 2013 végén volt, 2014 elején 
elkezdtük felvenni a lemezt. Januárban kezdtük a fel-
vételt, de októberre jött ki a lemez, elég sokáig tartott 
a folyamat. Minden számot felvettünk demoként is, de 
a produceri tapasztalat hiányzott belőle. A FalseSense 
of Confidenee-t előrendelhetővé tettük, hogy lássuk a 
fogadtatást. Annyira jól fogadta a közönség, hogy az 
ebből keresett pénzből tudtuk finanszírozni a digipak 
gyártását, mire kijött a lemez. Miután októberben ki-
jött a Presentiment album, elkezdtünk koncertezni, 
szerveztünk egy 12 állomásos miniturnét is. 

P-S.: Honnan jött a zenekar neve és az ötlet, hogy 
angolul írjatok dalszövegeket? 

Gv.D.: Az angol nyelvre egyszerű a magyarázat: 
szimplán azért, hogy világszerte érthető legyen a ze-
nénk. Valahogy mindig angol zenéket dolgoztunk fel 
amatőrként a régi felállásban. Sosem gondoltuk, hogy 
nekünk mindenképp angolul kellene írni a marketing-
értéke miatt. Egyszerűen nem éreztük azt, hogy ma-
gyarul többet jelentenénk. Kifinomult dalszövegeink 
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'OV ' vannak, és ez így jól működik annak ellenére is, hogy 

nem az angol az anyanyelvünk. Általában nem szok-
tam a szöveget a zenéhez figyelembe venni, de ha 
elolvasom, akkor sokszor érnek meglepetések, mert 
vagy annyira gagyi a szöveg, vagy sokszor zseniális. 
Az utóbbi a progresszív métáiban elég gyakran elő-
fordul. 

A zenekar neve az első dalszerző/billentyűsünktől, 
Tamási Zolitól jött. A sötét zenei stílus adva volt, és 
valami olyan szóösszetételre gondoltunk, ami erősen 
ambivalens. Volt pár ötletünk, de a Dreamgrave ma-
radt meg végül. Ez a kettősség jellemezte a zenénket 
akkor is és most is, ezért is nem váltottunk nevet. Sok 
ember életében látod azt a pillanatot, amikor feladják 
azt, ami meghatározta őket és beállnak a sorba, pedig 
látod rajtuk akár az utcán, hogy sokkal többre lettek 
volna képesek az életben. Ezt az ellentmondást pró-
bálja tükrözni a zenekar neve, ami most is teljesen 
helytálló. 

P-S.: Milyen a hangzásvilágotok? 

Gy.D.: Eddig is jellemző volt ránk az eklektika, de 
most már nem merek mit mondani, mert most va-
gyunk abban a fázisban, hogy mindenki küldi az új 
számötleteket, és az bizonyos, hogy sokkal betegebb 
lesz az eddigieknél, nem keménységben, hanem játé-
kosságot illetően. Azt vettük észre, hogy olyan stíluso-
kat veszünk fél a repertoárba, amik a Presentimenten 
egyáltalán nem voltak jellemzők. Majd egy év múl-
va visszaolvasva ezeket, biztosan okosabb leszek. 
Viszont ebből következően sokkal nehezebb is lesz 
a következő anyag összerakása: ambient, líra, death 
metál, jazz, dráma stb., sokféle műfaj jelenik meg 
benne. Nem lesz egyszerű dolgunk, mert az egy do-
log, hogy meg van hangszerelve egy-egy rész, de ezt 
százezerféleképpen elő tudod adni, ezt majd próbán a 
helyzet adja, hogy mi lesz. 

A Presentimentre pedig poénból ki is találtunk egy 
definíciót, ami teljesen fedte a zenénket, és valami 
olyasmi volt, hogy post-gothic-avantgarde-metal, de 
valahol az eclectic is benne volt... Az összes kritiká-
ban azt írták, hogy elkaptunk egy egyensúlyt, amiben 
van egy kis játék, egy kis death metál, nyál is, pop is, 
post-rock, katarzis. 

P-S.: Kik hatnak a zenétekre inspirációként? 

Gy.D.: Senki és mindenki. Erre nincs jó válasz, 
ugyanis mi „zenekedvelő hangszerészként", akiknek 
mindig ott a zene az életében, nehéz kiemelni olyat, 
aki kizárólagosan befolyásolna minket. Ha nagyon 
muszáj mondani, a nagyobb zenekarok közül nagyon 
mély hatással volt rám a ParadiseLost, Van Halén, 
Warrant, DetLeppard, Katatonia, Anathema; de ki-
sebbek közül is rengeteget tudnék mondani post-roek 
irányzatban, például Long DistanceCalling, God is an 
Astronaut. Ok főleg a lágyabb témáknál nyilvánulnak 
meg. Jánosra sokkal erőseben hatott a King Crimson, 
Steven Wilson, PorcupineTree, Opeth, Haken, Tool, 
A PerfectCircle. 5 perc múlva eszembe fog jutni még 
száz zenekar, nagyon sokan inspiráltak minket. 

P-S.: Mit ajánlanál azoknak, akik most szeretné-
nek megismerni titeket? 

Gy.D.: Külön számokat nehéz ajánlani, mivel mind-
egyik más. Az albumot tudnám mondani, mivel 50 
perc, nem vesz el annyi időt az ember életéből. Ér-
demes azonban úgy meghallgatni a lemezt, hogy az 
ember hátra tud dőlni a fotelban és felrakja a fejhall-
gatót, mert annyi nüansz van benne. A koncepciót, a 
zenét meg a dalszöveget csak úgy lehet jól követni, 
ha oda tud figyelni rá. Egyébként, ha zeneiséget ke-
res, akkor az It'sUbiquitous című számot ajánlom, a 
MementoMoriban a progresszivitás és a technika ki-
emelkedő, ezen tulajdonságok középútját pedig a The 
LastDropFalls számban lehet észrevenni. 

P-S.: Hol lehet veletek találkozni? 

Gy.D.: Mostanában havonta egy kon-
certünk van általában. Bulgáriába men-
nénk idén egy gothic metál fesztiválra, 
de bőven lehet, hogy inkább dolgoz-
nánk az anyagainkon, mert rengeteg el-
képzelésünk van. 

P-S.: Köszönjük az interjút! 
'0 
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Kollégista krónikák 
Kultúra 

Kedves Olvasó! Azt hiszem, így látatlanban is egyetérthetünk abban, hogy hallgatói éveink 
alatt kollégistának lenni egy kiilön életformát jelent. Mivel számos legenda, rémtörténet, és 

hideg-meleg vélemények egyre magasabb decibellel történő hangoztatására keriil sor minden 
alkulommal, ha szóba kerülnek a kari kolik (és lakóik), úgy gondoltam, egyszer s mindenkor-
ra lerántom a leplet a valóságról. Majd mindenki eldöntheti, mit is gondoljon - vagy inkább 

ne is gondolkodjon rajta egyáltalán. 
Rovatom indulásának ötletében számottevő szerep „Szia! Ezt az Odettet te küldted ide? Csak mert annyi 
jutott továbbá annak a ténynek, hogy Edward Murphy esze nem volt, hogy megmondja, amikor rákérdeztem 
szelleme pálinkás jókedvében végigkíséri minden 
földi halandóságomban tett mozdulatomat, és olyan 
abszurd történetekkel színesíti ezt a világot, melyek 
nem maradhatnak elmondatlanul. De biztosan kíván-
csiak vagytok már, így nem is fecsérlem tovább a 
szót, hanem nekikezdek. 

Néhány hete történt egy igazán mókás eset, mely-
ben a véletlenek teljességgel hihetetlen összjátéka 
mindenkinek új reményt ad a közelgő vizsgaidő-
szakhoz. Történt ugyanis, hogy az egyik szerda estét 
nem a szobánkban, az éppen szokatlanul rendetlenül 
hagyott ágyamban töltöttem, hanem a barátomnál. 
Megesik ez minden héten, nincs benne semmi meg-
lepő a rendetlenséget leszámítva. Tudniillik enyhe 
obszesszív kompulzív zavarral küzdök, és fáradhatat-
lanul élére pakolászok minden kezem ügyébe kerülő 
dolgot. Most azonban kevés idő jutott a difijeimre, és 
- bár meg kell hagyni, rendezett kompozícióban - de 
az ágyamon hagytam egy félig teli (pesszimistáknak 
félig iires) vízforralót a talpával együtt; egy Yokochi-
féle anatómia atlaszt, még néhány könyvet; egy töltőn 
lévő táblagépet, és szeretett kolis kenguruzsebes pul-
csimat. Mindezt tetézve azzal, hogy a nagypárnám és 
egyéb járulékos tartozékok a megszokottól ellentétes 
oldalra voltak költöztetve a konnektor és a vízforraló 
kölcsönhatását lehetővé téve. Ebből a felsorolásból 
két dologra következtethetünk: 1. még a leleménye-
sebb ám annál kevésbé szomjas egyének is inkább a 
földet választanák alvóhelyül, 2. kedves, ám többnyi-
re kihasználatlan ágyam lesz történetünk egyik fősze-
replője. Ugorjunk is a cselekményre! 

A következő helyszín az albérlet a TIK-től egy ug-
rásnyira. Minden a rendes kerékvágásban folyt, reme-
kül aludtunk, időben felkeltünk, reggeliztünk, majd 
ásítozva szedelődzködtünk tovább. Éppen indultunk 
volna, ki-ki a maga dolgára, amikor rápillantottam a 
telefonomra, mely új üzenetet jelzett. Hanyagoljuk 
picit a prózát, szó szerint idézve sokkal vidámabbak a 
sorok. így szólt tehát: 

még félálomban, h kicsoda, csak befeküdt az ágyad-
ba. . ." - a végén az idő: 5:37. 

Pislogtam egy párat, de mivel fél perc nem volt elég a 
teljes feldolgozottság eléréséhez, megpróbáltam ösz-
szerakni a kirakóst. Hiszen előfordult már, hogy olyan 
személy ébredt abban az ágyban, akire előző este 
egyikünk sem számított, de olyan azért nem, hogy 
közben ne lettem volna jelen... Hm. Gondolkozzunk 
hát. Nem, nem ismertem a lányt, hiszen egyetlen 
ilyen nevü ismerősöm Debrecen macskaköves sétá-
lóutcáin tipeghet épp. Kevés esély lett volna hirte-
len látogatására. Halványlila dunsztom sem volt hát 
„látogatóm" személyét illetően (a dolog pikantériája, 
hogy éjszakára általában zárjuk a szobaajtót), és alko-
holfogyasztás hiányában nem is tehettem könnyelmű 
ígéreteket senkinek az alvóhelyem bérbeadásáról, így 
megvontam a vállam, és egy óriási kérdőjellel a fejem 
felett a következő sms-re futtattam pillantásom: 

„Problem solved, alvajárt egy emeletnyit. xD" - 6:09. 

A történet tanulsága, hogy kollégistaként egyszerre 
birtokolsz mindent és semmit, ami az épületen belül 
található, valamint hogy bármilyen lehetetlen élet-
helyzetet megold helyetted az ehhez az életformához 
tökéletesen adaptálódott tudatalattid - például akkor 
is találsz alvóhelyet, ha épp nem vagy ébren, és egy 
akadálypályán kell keresztülverekedned magad egy 
ismeretlen helyen, csupa idegen arc között. 
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COOKING RAGE 
Have you ever found a cooking video so 

mesmerizing, so beautiful, that you just watched it 
for the entertainment with no interest whatsoever in 
the dish itself? Well, I do that often, cooking videos 
with calming narrations and recipes with preparation 
pictures relax me, so I browse for this kind of 
content regularly. Don't be mistaken, I am not good 
at cooking, I call it a lucky day if I don't burn the 
pasta while boiling it. But still, sometimes I just get 
the urge to prepare some food with an easier or just a 
really interesting recipe. 

Now, here come the complications. As English is 
supposedly the most commonly spoken language 
on the internet, I usually find instrucions in Eng-
lish, and they almost always happen to be written 
by someone who lives in the US of A. No problems 
with Americans at all. But their measurements! Holy 
rainbow, those are unmanageable. Ounces? That 
could mean either mass or volume, and that's not the 
same amount with basically anything that is not water. 
That is a problem with ingredients such as condensed 
milk, or canned fluids. You see, it turns out, different 
countries measure them in different ways, heck, even 
just between companies it differs! 

When after extensive research you figure out which 
ounces they mean, your progress must come to a 
premature halt again. How much is that in grams? So 
if one ounce is X, and you want to make a batch that 
serves 4 instead of 12, that means... Son of a... That 
turned into a math problem. 

Okay, let's assume that you struggled and defeated 
the obstacle provided by an elementary school level 
math equation (Yeah, you are a scientist and smart 
enough to solve that easily but tell me honestly that 
you wouldn't complain about doing math for a bit of 
food on a weekend, most probably while recovering 
from a hearty dehydration by alcohol. Thought so). 
Now comes the next ingredient, which is two and 
three quarters of a cup of flour. Mother....Hugger! 
What kind of cup? Teacup, mug, coffecup. World 
Cup, maybe an 80C bra cup? How are you going 
to measure three quarters of that? That is a volume 
measurement, you can't measure a compressable 
powdery substance by its volume. That is not accurate 
at all. Moviug on, I guess you can just bullshit this 
one. 

So now you have to mix in a... What? A stick of 
butter? Stick? Apparently I missed the botanical 
breakthrough of developing a tree that grows butter 
branches that you can just break off and have a damn 
stick of butter. You know where to stick that stick of 
butter. I guess you'll have to rise above that problem 
by the reliable method of bullshitting. Whatever, man. 

Now I guess teaspoons and tablespoons are fine, 
you learned that a teaspoon is supposed to be 5 ml 
and a tablespoon 15 ml. But then the recipe starts 
fractioning even that. It's so inaccurate with every 
other ingredient, why does it require exactly one 
and one third of a teaspoon of vanilla essence? You 
guessed it, you're gonna bullshit that too. At this point 
I'm wondering why you even try to follow the recipe. 

Nevermind, so far so good, you kind 
of figured it all out and have the main 
ingerdients of the dough. 

A wild ingredient appears! It 
uses contuse! It's very effective! 
Seriously though, why is it called 
heavy cream? What does that mean? 
After some research you figure out 
that there's an abundance of different 
creams and they mostly differ in their 
fat and sugar content. They have a 
strong effect on how the results will 
turn out, so it's important to use the 
right kind. Time to do research again 
to find out what kinds exist here and 
which one is which. Another victory. 

• 
If you can't summon the flanies directl 

from hell, store-bought |jfine. 
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<n t ne' 'Just you wait, moron.' chuckles the evil recipe of 

doom. Next you have to mix in some buttermilk with 
malted milk powder, orange water, fleur du sel, crème 
fraîche, crushed salt from the tears of a dragon and 
Lucifer's favourite cornipted soul seasoning. Easy-
peasy, you have no idea where to get those and what 
some of them even are. Abort mission. Goodbye. 

'No! ' you exclaim as you heroically emerge from the 
puddle of frustrated goo you have been reduced to. 
'I will not back down, I want my delicious food!' So 
you head over to your dear friend Google, and have 
it translate and scour the entire internet for precious 
information on the required substances. After much 
exhausting work you have the result: it would cost 
about 72356 forints to transport all those ingredients 
to this little country so you just go to the supermarket 
and get whatever resembles them the most. This way 
you can have bets if it's going to be a soup or cookies 
when you finish cooking. 

Sehenswert in Szeged 
Neue Filme aus der Schweiz, Österreich und Deutschland 

Zwischen 03.-06.10.2015 wurden 7 Filme aus den DACH-I. ändern in Szeged projiziert. Ich 
hutte mir davon 2 angesehen. Und es hat sich wirklich gelohnt ins Kino zu gehen. 

At the end of the day the situation usually isn't as' 
terrible as this article may paint the picture to be, 
but you will definitely face some serious-looking 
problems. The solutions may come in the form of 
foreign shops and online unit converters, or helpful 
friends from an ocean's leap away from you. 
Creativity is very useful in these instances as well. 
I would encourage everyone to look up new and 
exciting ways to prepare their food. It is a wonderful 
learning opportunity and provides a fun bonding 
activity as well if you come together with friends and/ 
or loved ones and have a great night with even better 
food and hilarious food fights. 

yXan HCN 

Superweit (Österreich, 2015) 

Spielfilm, 120 Min. 

Darsteller: Ulrike Beimpold, Rainer Wöss, Sibylle 
Kos 

Der erste Film war Superweit, einen Spielfilm von 
Karl Markovics. Entgegen dem Titel, das nichts mit 
Superheros, aber mit übernatürlichen Kräften schon 
zu tun hat. Ulrike Beimpold in der Hauptrolle spielt 
Gabi Kovanada, eine Verkäuferin am Ende 40. Sie 
führt ein ganz normales Leben mit ihrem Mann. Sie 
haben eine Tochter, die nicht mehr mit ihr lebt, weil 
sie schon erwachsen ist und haben auch einen Sohn, 
der als Soldat arbeitet und sich bald umziehen wird. 
Aber direkt bevor den wohlverdienten ruhigen Jahren 
kommen die obgennanten übernatürlichen Kräfte und 
stellen alles auf dem Kopf. Gabi hört Stimmen, die 
die anderen nicht hören können, und ihre Verhalten 
verändert sich. Sie geht nicht zur Arbeit, und taucht 
schlagartig an verschiedene Orte auf. Ihre Famile 
verstäht nicht, was ihr passiert ist. Gabi sagt, dass sie 
Gott gefunden hat. 

Der Kreis (Schweiz, 2014) 

Spielfilm 101 Min. 

Regie: Stefan Haupt 

Darsteller: Matthias Hungerbühler, Sven Schelker, 
Marianne Sägebrecht 

Dieser Film hat alle meiner Erwartungen übertroffen. 
Also ich war zuerst nicht sicher, ob den Film gefallen 
wird oder nicht, denn das Thema (der Geschichte 
einer Schwulenorganisation in der Schweiz am 
Ende der 1950-er) ein bisschen schlüpfrig sein kann. 
Aber es war überhaupt nicht so. Besonders hat mir 
gefallen, dass - obwohl das ein Spielfilm ist - der 
Regisseur uns auch Interview-Szenen mit den noch 
lebenden Gestalten und alte Photos gezeigt hat. Sie 
haben auch davon erzählt, was ihr passiert ist. So 
bekam der Film einen dokumäntarlichen Charakter. 
Das Gleichgewicht zwischen den Interviews und den 
Film-Szenen war perfekf balanziert. Der Kreis hat 
eine sehr interessante Geschichte, die den Film ganz 
lebendig machen konnte. Wir haben viele Einzelheiten 
über ein vor uns fast überhaupt nicht gekannten Teil 
der Geschichte kennengelernt. < 
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Interjú a 30Y-nal 
November 28-án a 30Y Szegedre látogatott. A fergeteges koncert előtt újságunknak egy re-

mek beszélgetés közepette sikerült interjút készíteni a zenekarral. 

Pulzus-Spiritus: (a továbbiakban PS): Először egy 
klasszikus kérdéssel fordulok hozzátok, hogyan 
alakult a zenekar? 

fíeck László: (a továbbiakban Zaza): Mindenki zenélt 
már valahol korábban (Körök, Játszótér), és 1999-
ben, mikor leköltöztünk Pécsre, mindazok a zeneka-
rok, amikben zenéltünk, valahogy eltűntek, aztán ösz-
szeverődtünk, és így lett a 30Y. Az egésznek a kulcsa 
igazából az volt, hogy Pécsre költöztünk. 

P-S.: Az elején a zenekart nem igazán kapták fel. 
Úgy értem, hogy 2000-ben kezdtétek és 2006 kö-
rül jött a nagy áttörés. Arra lennék kíváncsi, hogy 
akkor mégis miért tartottatok ki emellett a stílus 
mellett? Mi motivált benneteket, hogy játszatok? 

Zaza: Szerintem, aki azért kezd el zenélni, hogy mi-
nél hamarabb érezze a sikert, az nagyon hülye. Ilyen 
értelemben a „kitartás", furcsa szó ebben a kontex-
tusban. Én nem éreztem, hogy kitartanánk valami 
mellett, vagy valamiért. Maximum annyit éreztem, 
hogy, amíg az emberek ettől 2006-2007-es áttöréstől 
kezdve ismernek, ahhoz képest képzelj el egy zene-
kart, ami a próbateremben játszik. Dalokat ír, jól érzi 
magát, 2001-ben demókat készít, meg négy-dalos 
lemezt csinál magának, aztán a közönségének. Egy 
koncertet játszik, aztán hatot, tízet, harmincat. A ze-

L1 

nekarunk 2005 óta gyakorlatilag folyamatosan megy 
és turnézik. Az, hogy a 30Y országosan mikor lett 
egy valamiféle név, ilyen értelemben minket nem be-
folyásolt abban, hogy mit csinálunk. Szerintem nem 
akkor kellett kitartani egyébként... 

Beck Zoltán (a továbbiakban Zoli): Igen, hogy mond-
jak egy egyszerű példát, és akkor hivatkozom itt egy 
kedves barátunkra. Jutásira, aki egy nagyon ismert DJ 
volt a kilencvenes évek elejétől (még az a dj volt, aki 
diplomata táskában vitte a kazettát, meg a magnót), 
egy teltházas, 2006-os budapesti koncert után odajött 
hozzám es azt mondta: „Zoli, mostantól kell kibírni!". 
Igazából egy zenekar életében mindig vannak kihívá-
sok, és azt hiszem nem az ismeretlenségben (nyilván 
akkor is). Amikor egy zenekar nem ismeretlen, a kihí-
vások inkább belülről érkeznek. Arra gondolok, hogy 
képes vagyok-e azt elzenélni, amit el akarok, maga-
mat képes vagyok-e megfogalmazni? Létre tudok-e 
hozni egy olyan világot, amiben ismerősen mozgok? 
Ez a nehéz egy zenekarban, amit már kívülről fújnak, 
hogy ön-azonos maradj, hogy a rád akasztott sztere-
otípiákkal ne is egyezz teljesen, viszont ne is szakadj 
el tőlük teljesen, mert akkor értelmezhetetlen leszel. 
Mikor a Blur énekesével készült egy interjú az ön-
álló szólóalbuma kapcsán, akkor megkérdezték tőle, 
hogy „mi az, amitől a legjobban fél?". Azt válaszol-
ta, hogy a „meg-nem-értéstől" retteg, hogy jön egy 
olyan időszak, amikor zenél, de nem értik. Amikor 
már eljutsz oda, hogy ismertté válsz, akkor már az 
a kérdés inkább: hogyan haladd meg magadat, hogy 
közben a megértés folytonos legyen? Úgy haladjuk 
meg magunkat, hogy ne cáfoljuk meg az addigi mon-
danivalónkat. 

Zaza: Visszanézve az első pár év nagyon szép és ár-
tatlan időszak volt. Egyébként szerintem minden ze-
nekarnak az, ha megnézzük a Kispál és a borz vagy 
a Tankcsapda életmüvet, vagy a külföldiek közül pél-
dául a Pearl Jamét. 

Zoli: Akár, ha egy friss zenekart tekintünk, az Óri-
ás szerintem most, három lemez után érkezett el oda, 
hogy el kell számolnia az életművével, kezdenie kell 
valamit azzal, amije van. 

Zaza: Tudod, kinek kell inkább kitartás? Aki sikerre. 



pénzre vágyik... 

Zoli: Szerintem, hogyha külső elvárásoknak akarsz 
megfelelni, akkor hagyd abba a zenélést. Azokat a 
zenéket én például nem is hallgatom. Mint zenehall-
gató, azok a zenék érdekelnek, amiknek van tétje, ez 
a tét pedig, hogy megfogalmazza a saját világát. Gon-
dolj bele, Dávid Bowie csúcsa, hogy kifelé nem akar 
megfelelni, hanem mindig ő maga a kérdés, hogyan 
tudja a világot megfogalmazni... [szerk.: az interjú 
Dávid Bowie halála előtt készült.] Az a legérdeke-
sebb, amire rá tudsz jönni ennyi idő után, hogy at-
tól nem kevesebb, vagy gyengébb egy dal, hogy nem 
hallgatják sokan. A dal értékét nem ez méri le. Ha állít 
valamit, akkor ki kell tartania amellett az állítás mel-
lett, és az vagy átüt, vagy nem. Ezért mondjuk mi azt, 
hogy a 30Y története, az tulajdonképpen egy szeren-
csetörténet, mert egy zenekar sorsa ott dől el, hogy 
egy adott időpillanatban időszerű-e. Amikor megtör-
tént a Bogozd ki című dallal a zenekar berobbanása 
2006-ban, az voltaképp semmi más nem volt, csak 
egy véletlen folytán az volt az a dal, ami egybe esett 
azzal az időpillanattal, amikor mindenki ugyanazt ér-
tette rajta. Nem volt az jobb vagy rosszabb dal, mint 
az azelőttiek, vagy a későbbiek. Ez megtörténhetett 
volna egy másik dallal is egy évvel ezelőtt, vagy egy 
évvel ezután. De ez lett az első emblematikus dala a 
zenekarnak, és úgymond ezzel fúrtuk át a nyilvános-
ságnak a küszöbét. 

P-S.: Azt szeretném még kérdezni, hogyan szüle-
tik nálatok egy dal? Egyvalaki írja, vagy együtt 
csináljátok? A szöveg pedig hogyan érkezik meg 
hozzá? 

Zoli: A dolog egyszerű, mert úgy néz ki, hogy a da-
loknak mindig van egy ilyen világa... Inkább prakti-
kusan írnám le. Vagy az történik, hogy a zenekar egy 
csomó jammelés (improvizáció) során egy csomó 
témát dolgoz ki, ezek nem dalok, csak témák. Példá-
ul a legutóbbi, 2014-es lemezre a dalok nagy része 
úgy készült, hogy ott sem voltam a próbaterembe, 
a srácok játszottak, és felvettek több, mint negyven 
zenei témát. És aztán elkezdtük őket megnézni, nem 
olyan szempontból, hogy melyik jobb vagy rosszabb, 
hanem hogy melyik indít el egy történetet. És ha el-
indított egy történetet, akkor hagyjuk, hadd menjen. 
A daloknak a másik része meg úgy keletkezik, hogy 
egyszerűen lemegyek a próbaterembe, és dobgitárral 
előadom, ilyen a Bogozd ki, az Ahogy elképzeltem, 
vagy a Városember... 

Zaza: Igen, a zenekar nagy slágerei olyanok, hogy 
Zoli jön, megmutatja akusztikusán, javarészt el is 

/ \ n a m n é z í s ^ 
énekli, vagy elftttyörészgeti, hogy mire gondolt, és 
ekkor gyakorlatilag a zenekar hangszerel. 

Zoli: Ezután szerkezetet változtatunk, akkordokat 
cserélünk... Valahogy úgy képzelem, ahogy Weöres 
Sándor mondja a következő anekdota szerint: meg-
kérdezték tőle egyszer egy interjúban, hogy „Mester, 
aztán nehéz verset írni?". Azt válaszolta, hogy „Ver-
set írni nem nehéz, de aztán kihúzni a felesleget...". A 
dalnál is ez van, hogy dalt írni nem nehéz, de nagyon 
sokat el kell engedni a dalból, hogy szervesen ösz-
szeálljon, hogy a három és fél perc „valami" legyen. 
Ne rétestészta legyen, ne legyenek benne felesleges 
egységek, el kell engedni dolgokat, akár személyes 
vívásokat meg kell tenni, ne legyen benne ez vagy 
az, mert nem ad hozzá. Szerintem igazából azt kell 
megtalálni, hogy ez a dal hogyan állítja a legtöbbet, 
és csak annyit szabad hozzápakolni, ami ezt az állítást 
szolgálja. 

Zaza: És ez nagy küzdés, és állandó küzdelem. 

Zoli: Nem is mindig találod el, ez egy komoly tét... 
Az egy érdekes dolog, hogy amikor egy dal dallá ala-
kul, annak az első ismérve, hogy a négy zenekar tag 
a próbaterembe egymásra néz, és tudják, hogy nem 
egy témát, hanem egy dalt játszanak. Onnantól kezd-
ve már dalt játszunk, dalban gondolkodunk, nem a 
témák egymásutánjában. Akkor már a dal kijelölte a 
világból azt a teret, amit ő elbeszél. Egészen addig 
a témák fecsegnek, fecserésznek, mint a hullámok a 
tengeren. Akkor lesz dal, amikor kijelöli a maga he-
lyét, és annak van egy ilyen ráismerés pillanata. Ez 
nagyon kemény ügy, mert sokszor a mi jelzőrend-
szereink sem jók. Az én nagy szívfájdalmam, hogy 
a Semmi szédítő magasság című lemezünkön (2007-
ben) ott van a rétestészta dalunk, a Mámorba Táncba 
című dal, amibe menüettet is raktunk, az akkori idő-
szakunk egyik legjobb, legelőremutatóbb dala... Va-
lahogy értettük már, hogy ez a dal mit akar mondani, 
de nem tartottunk ott, ahol a dal állítja a világot. Szó-
val megelőzött minket a saját dalunk, és nem tudtuk 
megérteni ezért, hogy mit akar tőlünk. A Karambol 
2008-ból is hasonló történet. Vagy ott a Rubikemő, 
arra pont odaértünk, az egy szép történet. A lényeg, 
hogy odaérjünk egy dalra. N 

P-S.: Ez alapján tehát már valamilyen szinten 
válaszoltatok is a következő kérdésemre, viszont 
mégis, kíváncsiságból: nem unalmas eljátszani 
ilyen sokszor egy dalt? HŐ 

Zaza: Eljátszani? Hogy koncerteken eljátszani? Nem. 
Elképesztően jó érzés. 
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'Zolf: Egyfelől van egy komoly tétje minden eljátszás-
nak, mert az mindig akkor történik meg. 

Za:a: Lajos bácsi mondta, ő volt az edzőnk, hogy 
mindig azt az egy meccset kell megnyerni, amin ját-
szol. 

P-S.: Hol játszottatok? 

Zoli: Ajkán egy másodosztályú csapatban... Szóval 
visszatérve a kérdésedre, nincs ilyen hogy ezerszer 
eljátszás, akkor először és akkor egyszer játszod a 
dalt, nem ezredszer. Akkor egyszer játszottad el azt a 
dalt este. Ténylegesen ezért jó adni egy koncertet egy 
fesztiválon, vagy egy klubban, mert oda nem tudod 
magaddal vinni, hogy a múlt héten milyen jól játszot-
tál. Ha aznap este rosszul játszol, akkor aznap este te 
egy rossz zenekar vagy. Mondok egy másik példát: itt 
leszel te orvosként. Ötszáz műtéted lesz, egyet elcse-
szel, felírják statisztikába, hogy ez a csávó még így is 
a legjobb doki, viszont annak az egy embernek még-
is rossz orvosa voltál. Ő nem lesz attól boldog, hogy 
neked így is a legjobb a statisztikád. És valahogy így 
van ez a koncertekkel is. Ahányszor bemész a mű-
tőbe, te életed műtétjét végzed, mi ahányszor felme-
gyünk a színpadra, életünk koncertjét adjuk, életünk 
dalát énekeljük. 

Zaza: Szerintem így van ez minden hivatással. Egy 
tanár se menjen be úgy tanítani, hogy nem készül órá-
ra. 

Zoli: Nekem tanítószakos diplomám is van, Kolon-
táron voltam vizsgatanításon, meg tanítási gyakorla-
ton. Feri bácsinál voltam, aki egy öreg tanító volt, és 
azt mondta, hogy nincsen semmilyen módszer, min-
denkinek megvan a magáé, az övé a Feri bácsi féle. 
Egyszer mondtam neki, hogy rossz órát tartottam, és 
ő azt felelte, hogy mindig úgy kell nekifutni, hogy 

jó órát tartasz, és ha egy évben tartottál tíz jó órát, 
akkor megcsináltad az évet. Bármit csinálsz, nem me-
hetsz úgy neki, hogy ez egy a sok közül. Fianem ez az 
egyetlen. Úgy neki menni, hogy ez megint csak egy 
nap, nem lehet csinálni semmit... 

P-S.: Van nektek egy külön projektetek, a Bezzeg a 
kurva Beckek, hogyan jött az ötlet, miért alakult, 
tudnátok róla mesélni pár szót? 

Zaza: Mindez a tét, illetve kihívás, amiről eddig be-
széltünk, az bennünk is felhalmozódott, és megfogal-
mazódott bennünk a kérdés, hogyan tovább? Mi ez az 
egész zenélés? Erre az egyik válasz az volt, hogy fel-
oszlott a 30Y (egy időre), és lett a Beckek. Görcsösen, 
nagy elánnal, dühvel futottunk neki Zolival, teljesen 
véletlenül egyébként, ketten voltunk a próbateremben 
és így... 

Zoli: Szerintem, ha a 30Y prizmáján át nézem a Bec-
keket, az nem volt más tulajdonképpen, mint a 30Y 
faltörő kosa. Igazából kinyitottuk azt az ajtót ma-
gunknak, meg a srácoknak, hogy annak, amit csiná-
lunk, van értelme, van tétje, súlya. A Beckek nem a 
Beckekről szólt. Az arról szólt, hogy a zenekar ké-
pes-e elszakadni attól az interpretációtól, ami addigra 
beleolvasta magát a névbe, tehát hogy a zenekar ját-
szik sikerszámokat, és kalap, kabát, ennyi... 

Zaza: A Beckek egy lázadás volt... 

Zoli: Igen, egy lázadás volt, hogy felrázzuk magun-
kat, hogy igazi tét legyen minden koncert. Egyébként 
a felvételeken és a turnén is részt vett az egész ze-
nekar, legfeljebb csak annyi történt, hogy mi ketten 
zenéltünk. A lényeg az, hogy együtt csináltuk, hogy 
tulajdonképpen újra tétté fogalmazódott az, hogy 
mi zenekart csinálunk, és nem belemerevedett egy 
olyan rendszerbe, hogy a zenekarnak státusza van, 

mert a zenekart nem a státusza, hanem 
a zenélés érdekli. A Beckek tehát tulaj-
donképpen ez volt... Ha személyesen 
megnyilatkozhatok, én úgy gondolom, 
hogy a Beckek életem egyik legjobb le-
meze. Nagyon büszke vagyok rá, hogy 
megcsináltuk a maga egyszerűségében, 
őszinteségében, nyersességében. Talán 
a 30Y kicsit tragikusabb és költőibb a 
szövegek tekintetében, mint amilyen 
lett a Beckek szövegvilága, ami sokkal 
egyenesebb. Azzal, hogy a hangszere-
lésben nem voltak variábilis elemeink, 
én gyakorlatilag a Beckek lemezen ta-
nultam meg újra gitározni, addig ugye 



nem igazán kellett a zenekarban. Azzal, hogy van egy 
dobunk, egy gitárunk, meg két darab énekünk, egy 
viszonylag szűkre szabott pályát adott. Amikor ráné-
zel a térképre, és nem az van, hogy sokfélé ágazó utat 
látsz, mint egy nagyzenekar-például a 30Y-esetében, 
csak egy utat látsz, de azon nagyon gyorsan kell men-
ni, az egy másik attitűd. És azt hiszem, hogy ez kel-
lett, hogy egyszerűen tövig nyomjuk a gázt... 

P-S.: Még egy utolsó kérdésem lenne hozzátok: 
dolgoztok-e új albumon, esetleg terveztek kiadni 
egy újabb lemezt? 

Zoli: Hát olyannyira, hogy december második heté-
ben jelenik meg a 30Y-nak a Best of lemeze [szerk.: 
az interjú közlésének időpontjára már aranylemez.]. 
Mivel 15 éves zenekar, ezért egy tizenöt dalos lemezt 
hozunk ki, ami a 2004-es első lemeztől, a 2014-es 
utolsó lemezig tartalmazza, szerintem, a legnagyobb 
dalainkat. Emellett ráadásul annyira elszaladt egy-
szer a kezünk, hogy próba során az egyik próbafel-
vételt nagyon megszerettük. Emiatt arcátlanul még 
egy tizenhatodik bónuszfelvételt is raktunk a CD-re, 
amiben gyakorlatilag azt hallod, hogy ezek a srácok 
mit is csinálnak a próbateremben. Ilyen szempontból 
tehát ez a dal egy nagyon fontos, esszenciális törté-
net a zenekarban. Ami a csúcsa ennek az egésznek, 
hogy sikerült megállapodnunk a Mollal, illetve az ő 
felkérésükre jött az ötlet, úgyhogy mindenki nagy jó 
kedvvel lesétál a benzinkútra, és ott meg tudja vásá-

/ \ namnéz ís^ J 
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zenekar dolgozik, ebben a stúdióban, amit felépítet-
tünk, szerencsére már volt nálunk szegedi zenekar is 
vendégségben, debreceni, győri... 

P-S.: Egyébként azt olvastam egy korábbi interjú-
ban, hogy régen nagyon hideg volt nálatok a pró-
bateremben, és ezért rossz a tél, ez tényleg igaz? 
Meg hogy a nyár jó, mert akkor a lányok rövid 
szoknyákat hordanak... 

Zaza: Tényleg, rohadt hideg volt, egyébként ezt to-
vábbra is tartjuk, azzal a különbséggel, hogy most 
már nincs hideg a próbateremben. 

Zoli: Tehát lehet jönni bátran... Nyilván most a zene-
kar ott dolgozik a következő két hónapban, illetve van 
egy olyan érzésem, hogy jönni fognak még új dalok, 
reményeim szerint 2016 őszén jönni fog még új 30Y 
lemez. Addig meg hallgassátok az elmúlt tizenöt év 
dalait../ 

P-S.: Rendben. Köszönöm szépen! 

[szerk.: A 30Y legközelebb április 14-én koncerte-
zik Szegeden, a Szegedi Egyetemi Napokon. A 30Y 
Best Of lemeze elérhető a kijelölt MOL kutakon: 
www.30y.hu] 

U j rtkními 

Ha csak pislákol, mi szenvedéllyel égett, 
ha legszebb hitem csaknem semmivé lett, 
ha esendő vagyok, ha tovább nem bírnám, 
és tépett maszkom felfedte minden hibám, 

melletted többé nincsen félelem, 
csak az: egyszer majd nem leszel velem, 

sosem voltam, csak általad szabad, 
jobban ismersz, mint én saját magamat. 

Mert te vagy nekem az út, igazság és élet, 
szárnyaszegett hitem véled újjáéled, 

karjaidban tudom, hogy vannak még csodák, 
s legszebb, ha egy szív újra magára talál. 
Régi-új reményben, szenvedéllyel égve, 

tisztára mos végre a csillagok fénye, 
s elhiszem, ha hozzád méltón élek, 
általunk a világ is jobb hellyé lesz. 
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Pulzus-Spiritus: Megjelenik szemeszterenként három alkalommal, 500 

példányszámban, ingyenes terjesztéssel. 
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