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Egyetemi összegzés

 „A művészet nagy dolog. Ezzel úgy tud az ember célba érni, hogy ka-
tarzist okoz – mert anélkül nincs szerelem, se fogászat: semmi nincs. […] Ezt 
nem lehet abbahagyni, nem lehet kifi zetni. […] A nagy siker az, amikor hirtelen 
nincs taps: a döbbenet. Akkor áll fel a néző – látszik rajta, hogy szinte nem is 
tudja, hol van –, jön a pódium felé és folynak a könnyei: hát, 
ez nagyon nagy! Mert az ember úgy érzi: én ezt az embert se 
meg nem pofoztam, nem mondtam neki semmit, és ugyanak-
kor teljesen odaadtam magam. És ez őt megérintette…”
(Vukán György, Kossuth-díjas zeneszerző-zongoraművész-fogorvos)

 Elmúlt öt évem e lap szolgálatában és imádatában. En-
nek végeztével az ember elkerülhetetlenül számot vet: kit el-, 
kit meg-; és persze arat, de nem a koszorúnak valóból, hanem a 
találkozások öröméből és a megismerés varázsából. Ezt teszem 
velük: az emlékcsarnokomban tartósítom a megélt élményeket – 
így fi xálódnak gyrusaim görbületeinek legmélyében.
 Búcsúnak oka nincs, az imádat mit sem változik, csu-
pán a „státusz”; az utódokból pedig kiviláglik a kurázsi és a ta-
lentum. Hiszem, hogy sikerült jó és szép ügyek mellé állni, ame-
lyek által az ember csak gazdagabb lehet, szegényebb biztosan 
nem.

„Magamban bíztam eleitől fogva -
ha semmije sincs, nem is kerül sokba

ez az embernek.”
(József Attila: Kész a leltár)

 Különösen kívánok minden jót azoknak, akiknek ez szintén – így vagy úgy 
– a leköszönő számuk! Büszkék lehetünk rá: nosztalgikus múltat idézünk a gyen-
gébbik nem legtehetségesebbjeinek társaságában; nem fékezve a pirosban; olykor 
elidőzve a legfőbb tilosban; és persze: utazunk; megfi gyelünk; kérdezünk és termé-
szetesen mindig kételkedünk; elmélkedünk, közben pedig észre sem vesszük, hogy 
óhatatlanul magunkból is adunk valamit…

Radánovics–Nagy Dániel

Címlapsztori
 A Római vakáció után az Álom luxuskivitelben talán a legismertebb fi lmklasszikus, amiben a gyönyörű Audrey Hepburn zsenialitá-
sát megismerhetjük. Holly Golightly emblematikus szerepével vált a divat örökérvényű ikonjává. Az angol-holland származású Oscar-díjas 
színésznő életpályája példaértékű, fi lmes karriere után az UNICEF jótékonysági nagykövete lett. Halála után gyermekei megalapították az 
Audrey Hepburn Gyermek Alapítványt. Szerénységével és kitartó szorgalmával a XX. század egyik legsikeresebb női hírességének számít. A 
fotón Fodor Fruzsina elsőéves fogorvostan-hallgató látható, ami egy hideg februári délutánon készült Pécs egyik kávézójában.

írta: Simán Benedek
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- INTERJÚ

Miért döntött úgy, hogy az orvosi 
egyetemen fog tanulni?
 Családi indíttatásból: gya-
korlatilag mindenki orvos a családban. 
Kiskoromat félig kórházban töltöttem, 
nem betegként, hanem mert édesanyám 
minden másnap ügyelt, amikor falun 
volt főorvos, és egyszerűen megsze-
rettem. Azt nem gondoltam, hogy az 
anatómián fogok kikötni, de az orvosi 
pálya vonzott gyerekkorom óta.

Milyenek voltak a diákévek Pécsett?
 Jó, én nagyon szerettem! Na-
gyon jó csoportunk volt. Egyrészt ta-
nultunk, hajtottuk egymást, másrészt 
sokat buliztunk. Rengeteg élményem 
van.

Mi az, ami az anatómiához vonzotta?
 Egyrészt mondhatnám, hogy 
véletlen. A PhD-képzés akkor indult, 
amikor én végeztem. Az előttem lévő 
évfolyamban csak 3-4 ember volt, de 
abban az évben lett igazán népszerű a 
program. Sokan tanácsolták, hogy mie-
lőtt klinikus leszek, szerezzek egy ilyen 
fokozatot. Akkor már itt TDK-ztam az 
anatómián, Lengvári Tanár Úr volt a ta-
nárom, ő hívott az Intézetbe, és én na-
gyon szerettem. Ezért kézenfekvő volt, 
hogy az anatómián fogok PhD-zni, és 
itt ragadtam. Viszont ebben a dologban 
is van családi indíttatás, (a falon lévő ké-
pekre mutatva) mert itt a nagypapám és 
az édesapám rajza is.

Nők, akik kiemelkedő eredményeket felmutatva bizonyítják, hogy megállják 
a helyüket az erősebb neműek között is. Szépek, okosak, különlegesek, 
elbűvölőek, ebben a még mindig férfi  orientált világban is előretörnek és 

kitűnnek átlagosnak mondható társaik közül. Egy szóval sikeresek.

 Reglődi Dóra - fi atal kora ellenére - számos sikert halmozott már fel: 
egy művészetpártoló oktató, kutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
karunk Anatómiai Intézetének vezetője. Több nyelven beszél felső- vagy közép-
fokon, professzori cím birtokosa. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy be-
szélgethessek vele eredményeiről, hétköznapi életéről.

DR.REGLŐDI 
DÓRA
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sikErEs nők
Az egész családi vérvonal…
 Igen, mindketten anatómián 
végeztek tudományos diákköri munkát. 
Abban az időben még úgy tanítottak, 
hogy a TDK-sok rajzolták az ábrákat 
nagy poszterekre, mert nem volt szá-
mítógép. Az általuk készített munkákat 
megtaláltam, és kitettem az irodám falá-
ra.

Amerikában töltött több mint egy évet 
kutatással. Mennyiben volt ez megha-
tározó az életében?
 Teljes mértékben meghatáro-
zó volt. Úgy jöttem ide PhD-zni, hogy 
utána elmegyek klinikusnak. Oktatni 
nagyon szerettem, de a kutatást egyálta-
lán nem. Nem éreztem rá igazán az ízére. 
Amikor Amerikába mentem körülbelül 
másfél évre, megszerettem a kutatást. 
Ott találtam meg azt a témát, ami na-
gyon érdekel. Amikor hazajöttem, akkor 
már nem is volt kérdés, hogy folytatom 
ezt a munkát.

Nemcsak itthon oktat, hanem külföl-
dön is. Milyen tapasztalatokat szerzett 
Dominikán?
 Az oktatási rendszerük miatt 
olykor kötött az ember keze, gyakorlati-

lag minden szabályozva van, hogyan kell 
hallgatókkal bánni és beszélni. Másrészt 
vannak olyan dolgok, amiket meg kell 
szívlelni. Az előadásokat felveszik videó-
ra, egy media site-on keresztül a hallga-
tók online nézik otthonról, ezért vannak 
olyanok, akik nem is járnak be. Nagyon 
oda kell fi gyelni, mit mond az ember, az 
időket nagyon be kell tartani, nagyon át 
kell gondolni, mit kérdezünk. Nagyon 
szigorú szabályok vannak. Ott csak írás-
beli vizsga van, amin ha nem úgy kérde-
zek rá valamire, ahogyan órán elmond-
tam, akkor visszavonhatják a kérdést.

Mennyiben különbözik az amerikai és 
a magyar hallgatóság?
 A külföldi hallgatók részéről 
sokkal fegyelmezettebb a társaság. A 
motiváció az, hogy ha nem megy át a 
vizsgán, akkor mennyibe fog kerülni a 
következő félév, mert magas a tandíj és 
mindenki fi zetős. Az egész életét meg-
határozza, hogyan teljesít az egyetemen, 
utána milyen állást fog kapni. Az ellébe-
colom, nem fi gyelek, nem járok be órá-
ra ott nem jellemző. Ilyen szempontból 
van különbség. Itthon sokkal több ener-
giát kell oktatóként abba belefektetnem, 
hogy motiválttá tegyem a hallgatókat. 

Ott mindenki tátott szájjal fi gyel, min-
dent leír, viszont pont emiatt jobban is 
kell fi gyelni, mit mondok el, mert min-
denki úgy fogja megtanulni.

Véleménye szerint mitől lesz jó egy 
előadás? Mi az, amivel érdekessé le-
het tenni?
 Ez témától is függ. Nekem 
az anatóEz témától is függ. Nekem 
az anatómia a kedvencem, szerintem 
nagyon érdekes, de nyilván vannak 
szárazabb részei. Muszáj hétköznapi 
vagy klinikai példával összefüggés-
be hozni, mert erre a hallgató külön 
odafi gyel, hiszen ezt a későbbiekben 
is használni fogja. Fontosságát, érde-
kességét kell kihangsúlyozni a témá-
nak. Az anatómia lehet egy felsorolás 
is, de abból ki kell hangsúlyozni, mi 
a fontos, és ez az oktató feladata. Ki 
kell emelni, hogy miben fog meghalni 
a beteg, ha egy szervnek bizonyos ré-
szét vagy összefüggését nem ismeri az 
orvos. Az anatómiát is meg lehet ta-
nulni könyvből, mint bármelyik má-
sik tantárgyat is, de az oktató feladata 
a lényeg kihangsúlyozása. Szerintem 
ez a legfontosabb egy előadásban.
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Nagyon sok TDK- és PhD hallgató-
ja van. Milyen együtt dolgozni az úgy 
mondott tapasztalatlanokkal? Mivel 
tudja őket ösztönözni?
 Egyáltalán nem nehéz velük 
együtt dolgozni. Itt erősen motivált 
emberek vannak, általában egy váloga-
tott társaság.  Őnáluk a motiváció az, 
hogy új eredményeket érjünk el, legyen 
PhD-je, legyen tudományos közlemé-
nye, menjen konferenciára, ez önmagá-
ban elég. Amivel még tudom őket lel-
kesíteni, hogy nagyon jó a csapatunk. A 
csapatmunka szerintem a legfontosabb. 
Lehet egyénileg kutatgatni, de a mai 
világ már egyre kevésbé erről szól, és én 
nem is vágyom rá. Nagyon jó a légkör, 
egymást segítjük. Az a szellem, amit a 
kutatómunka ad, még ha utána klinikus 
is lesz az ember, megtanít arra, hogy a 
könyvekben egy-egy mondat mögött 
micsoda kísérletes munka van. Ez egy 
fantasztikus dolog szerintem. Nálunk 
mindenki örül egy új eredménynek, ez 
a motiváló erő.

Milyen eredményei lehetnek a kutatá-
sainak, és ezek mikorra várhatóak?
 Állandóan fejlődik. Egyrészt 
vannak teljesen alapkutatásaink, amik-
kel alapvető biológiai kérdéseket vála-
szolunk meg, hogy mi a szerepe ennek 
az adott neuropeptidnek a reprodukci-
óban, a kardiovaszkuláris szabályozás-
ban… Másrészt minden kutatónak az 
álma, hogy egyszer a gyógyászatban is 
használhatóak legyenek az eredményei. 

Azt látom, hogy esetleg biomarkerként 
fel tudjuk használni, kimutathatunk 
olyan betegségeket, amelyekben en-
nek a neuropeptidnek, a PACAP-nak 
a szintje annyira megemelkedik, hogy 
az már diagnosztikus lehet. Ezen dol-
gozunk. Nagyon sok klinikáról kapunk 
mintát. Elsősorban vért, de más folya-
dékot is, tüszőfolyadéktól az amnion 
folyadékig minden biológiai mintában 
kimutattuk a jelenlétét.

Most vette át az Anatómia Intézet ve-
zetését. Milyen tervei vannak, van-e 
valami, amin változtatni szeretne?
 Alapvetően ez egy jól műkö-
dő intézet. Az, hogy a hallgatóknak sok 
rémálma kötődik ide, már egy másik 
kérdés (nevetés). Ezt semmiképpen nem 
szeretném úgy feloldani, hogy lazulja-
nak a követelmények, azokat nyilván-
valóan meg kell tartani. Teljesen alap-
változtatásokra nincsen szükség. Úgy 
gondolom, a mi oktatóink majdnem 
kivétel nélkül nagyon jók, főleg azok, 
akiknek már pár éves tapasztalata van. 
Mindezt három nyelven tanítani nagy 
dolog szerintem. Ha már változtatásról 
muszáj beszélni, akkor közelebb szeret-
nék lépni a klinikumhoz. Több klini-
kai összefüggést tanítani, főleg azokat 
hangsúlyozni, amelyeknek következ-
ménye és nagy jelentősége van a gyó-
gyításban is.

Milyen hatással van a hétköznapjaira 
a kinevezése? Változott-e valami?

 Nem változott semmi. Talán 
zsúfoltabb lett. Régen mindig azt mond-
tam, hogy olyan mintha két gyerekem 
lenne, az oktatás és a kutatás, mert ha 
választanom kéne, nem tudnék válasz-
tani. Dolgoztam olyan helyen, ahol csak 
kutattam, és olyanon is, ahol csak oktat-
tam. Egyik sem jó külön. Nekem kell, 
hogy a kettő együtt legyen az életemben. 
Ehhez most hozzájött az adminisztráció, 
amit annyira nem szeretek, nem tekin-
tem még mostoha gyerekemnek sem, de 
muszáj (nevetés). Más változást a min-
dennapi életembe nem hozott. Nyilván 
az ember érzi, hogy van egy felelősség 
rajta, de nagyon jó a gárdánk, nagyon jó 
kollegáim vannak, és nem egyedül kell 
ezzel megküzdenem.

Mi volt eddig a legemlékezetesebb pil-
lanata itt az Intézetnél?
 Ha egy pillanatot kell kiemel-
ni, akkor azt választanám, amikor 5-öst 
kaptam az anatómia szigorlaton.

Részt vett egy német nyelvű tankönyv 
lefordításában. Kihívást jelentett ez 
Önnek?
 IIgazából csak időmet vette el, 
mert az anyagot tudja az ember. Egy ér-
dekes, de jó élmény volt. Egyszer ezt is 
jó kipróbálni, de még egyszer nem csi-
nálnám.

Több nyelven is beszél felsőfokon. 
Mennyire volt nehéz ezeket elsajátíta-
ni?
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SIKERES NŐK
– avagy egy debütáló rovat margójára –

 Felelős európai 1,5 kg-os agyvelő, melynek jellegze-
tes tulajdonsága a gondolkodás, a tagolt beszéd és számtalan 
feltételes refl exre való képesség, nem fütyörészik az oldalbor-
da kérdéskörén. Mert az önlátó szubjektum ideje drága, so-
vinizmusnak helyet nem adó elméje nyitott, szaporodásban 
vitt szerepe alapján kétféle, melyek egyenlőtlenségének oka a 
kongruencia és nem a dominancia.

 A kétféle vitt szerep diff erenciájából és társadalmi 
adekvátságunkból következik a nők nagy kérdése: hogyan 
kell és érdemes a jelen korban élni?
 Erre a kérdésre, melyet rögvest tekintsünk személy-
re szabottnak, választ természetesen nem adunk, nem célunk, 
nem lehet, de az önmegvalósítás útján feltűnéssel járó nők 
példáin át színes történeteket vetítünk.

írta: Horváth Bálint
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 Nekem a német a legnehezebb. 
Ez az, ami az agyamtól távolabb áll. Va-
lószínű azért, mert ezt csak iskolában ta-
nultam, nem voltam anyanyelvi területen 
hosszabb ideig, csak egy-egy hetet. Az 
angol a mindennapjaink része, a kutatás, 
a tudomány nyelve, Amerikában éltem, 
ott tanítottam egyetemen, ezért köny-
nyebb volt megtanulni. A spanyolt sem 
volt nehéz, mert 5-6 hónapot töltöttem 
Madridban még diákként nyári gyakor-
laton. Ez sokkal közelebb áll a szívem-
hez is. Nyilván nem gyakorlom naponta, 
ezért már nem tudok olyan jól beszélni. 
Van egy francia középfokú nyelvvizsgám, 
amit abszolút csak iskolában sajátítottam 
el. Nyolc évig tanultam oroszt, ami köte-
lező volt, de sajnos már elfelejtettem. Ki-
csit tudok olaszul is, amit egy-két hónap 
munkájával fel tudnék frissíteni

Marad ideje pihenésre, kikapcsolódás-
ra?
 Hétköznap nem sok, de hét-
végén azért egy napot próbálok. Kettőt 
nem tudok, mert szombaton vagy vasár-
nap dolgozom. Egy igazi kutatónak ez az 
élete, mert nem úgy működik, hogy négy 
órakor kikapcsolom a gépet, és nem jut 
utána eszembe egy sem a száz kísérlet-
ből, ami éppen zajlik. Kicsit olyan, mint 
a művészet, mert a festőnek sem lehet azt 
mondani, hogy négy óra után ne gondol-
jon a színekre. Sokszor éjszaka felébredek 
arra, hogy milyen kísérletet kéne elvégez-
ni. Azt már megtanultam, hogy leírom 
egy papírra, mert előfordult, hogy elfelej-
tettem reggelre.

Ha egy lakatlan szigetre költözne, mi 
lenne az az öt könyv, amit magával vin-
ne?
 Ezt nagyon sokáig tartana ki-
gondolnom. Anatómiát biztos vinnék, 
mert azt az életünk végéig sem tudjuk 
megtanulni. Gray’s Anatomy lenne az 
egyik az ötből, azt biztos elvinném.

Ön nem csak oktató és kutatóorvos, 
hanem művészlélek is egyben. A hét-
köznapi munkájában is észrevette a 
szépet. Honnan jöttek az ötletek?
 Az első ilyen kép egy pá-
rizsi kiállításon volt. Tamás Andrea 
kolleganőmmel egy égbenyúló alak-
ra mondtuk azt, hogy olyan, mint a 
Bergmann glia. Gyakorlatilag innen 
jött az ötlet. A többit már tudatosan 
kerestem. Neuroanatómiai képleteket 
párosítottam össze művészeti alko-
tásokkal. Ez volt az első projektem, 
ebből több kiállítás is született. A má-
sodikban szövettani metszetek voltak 
festményekhez kötve. A harmadikban 
szövettani műtermékekhez rendeltem 
idézeteket. Ez az ötlet is spontán jött. 
Mindig tetszettek ezek a műtermékek, 
nyáron volt időm, lefotóztam őket és a 
kedvenc idézeteimet olvasva választot-
tam a hozzájuk illőt.

Marad-e ideje mozgásra? Sportol-e 
valamit rendszeresen?
Ez is hozzá tartozik a magammal 
folytatott mindennapi küzdelemhez. 
Igyekszem. Ezelőtt, még tíz évvel is, 
sokat sportoltam, tartottam aerobic 
órát is. Most próbálok elmenni edző-
terembe, bár legtöbbször nem sikerül 
annyiszor, amennyiszer szeretném.

Mindig csinosan öltözködik. Meny-
nyire tudatosan választja a ruháit? 
Mennyi időt tölt ezzel?
 Nem sok időt. Egyszerűen 
az embernek van igénye arra, hogy jól 
nézzen ki. Úgy gondolom egy orvos-
nak a betegekkel szemben nem egy jó 
üzenet a zsíros haj és a foltos nadrág, 
ugyanígy a hallgatók felé sem, meg 
eleve sem.

Szeret vásárolgatni, szép ruhákat venni?
 IIgazából nem szeretek vásá-
rolni. Utoljára Karácsony előtt voltam 
nem élelmiszerüzletben. Van úgy, hogy 
hónapokig nem veszek ruhát. Néha 
kampányszerűen elmegyek, és veszek 
néhány darabot, ami megtetszik.

Kevesen mondhatják el magukról, 
hogy ilyen fi atalon ennyi mindent el-
értek. Mire a legbüszkébb az eddigi 
sikerei közül?
 Szakmailag, amire a legbüsz-
kébb vagyok, az egyértelműen ennek 
a kutatócsoportnak a létrehozása, gya-
korlatilag a semmiből. Ez egy nagyon 
jó, nagy múltú kutatóintézet, de annak a 
fajta kutatásnak, amit én végeztem, nem 
volt itt hagyománya, amikor hazajöt-
tem Amerikából. Ma már nagyon sok 
PhD-, TDK hallgató, kollega vesz részt 
ebben, száz kollaborációnk van. Erre a 
PACAP-teamre vagyok a legbüszkébb. 
A másik pedig a 8 kiváló oktatói díj, 
amit a hallgatók szavazata alapján kap-
tam, és az a sok emlék, amit hallgatók 
adtak.

Ön szerint mi a siker kulcsa?
 A sok munkán kívül, olyat kell 
csinálni, amit az ember szeret. Nem 
azért, mert megfi zetik, hanem mert 
szereti. Nekem a munkám a hobbim is. 
Szerintem ezt másképp nem lehet. Le-
het dolgozni, lehet sok pénzt keresni, de 
igazán sikereket csak akkor lehet elérni, 
ha igazán szereti az ember a munkáját. 
Ilyen szempontból teljesen mindegy, 
mit fog választani később valaki, de azt 
szeresse és törekedjen a legjobban csi-
nálni.

Köszönöm szépen!

írta: Csárdi Klaudia
fotó: Tóth Marcell
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 Immár 13. alkalommal rendezték meg az Educatio 
Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást, amelynek idén január 
18-19. között a fővárosi Hungexpo adott otthont. Megje-
gyezném, balszerencsés volt a helyszínválasztás – a nehéz 
megközelíthetőség miatt –, ám így is közel 13.000 érdek-
lődő látogatott el a két kiállítási napra, ahol a 41 hazai 
mellett 35 külföldi intézmény standjainál is elidőzhettek, 
egyéb szakképző- és nyelviskolák által övezve. A tombo-
ló vizsgaidőszak hajrájának ellenére mi is hócsizmát ra-
gadtunk, és Duga Zsófi ával, a Kar beiskolázási és Alumni 
szakreferensével, illetve Kovácsné Kósa Judittal és Fejes Anikó 
Viviennel kiegészülve, hogy a fagyos Budapest felé vegyük 
az irányt. Négy másik hallgatótársam alkotta még a PTE 
ÁOK képviseletét: Falusi Fruzsina; Maróti Péter; Somogyi 
László és Varga Péter. Az általános- és fogorvosképzés mel-
lett a gyógyszerész szakirány felől, illetve a posztgraduális, 
angol nyelvű biotechnológus szakról is érdeklődhettek a to-
vábbtanulni vágyók és szüleik. Bőven akadtak olyanok is, 
akik ugyan már a felsőoktatásban lévők számát gyarapítják, 
mégis inkább hozzánk szeretnének újrafelvételizni. 

 Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nem kellett 
vásári kofák módjára pergő „márketing-mondókákkal” csalo-
gatni az arra andalgókat, hiszen a pécsi (fog)orvos és gyógy-
szerész diploma mindig is garancia volt minőségre és szak-
tudásra egyaránt. Ez alatt a két nap alatt alsó hangon is ezer 
ember fordult meg standunknál. (Személyes észrevételem, 
hogy a tavalyinál is többen érdeklődtek a fogorvos szak felől.)
 A záporozó kérdések zöme a képzés nehézségén, 
a felvételi keretszámok és pontszámok lehetséges alakulá-
sán túl a tanulmányi- és szociális ösztöndíjazásra, kollégiu-
mi- és albérleti lehetőségekre, meg persze a hallgatói életre, 
szabadidős tevékenységekre és a városra irányultak. Emellett 
disznólábat is varrhattak az érdeklődők – persze csak miután 
hosszasan tanulmányozták a fogmaketteket, emlődaganatot 
szimuláló modelleket és a fl uoreszkáló fülű kísérleti egereket. 
Meglátásainkon, tanácsainkon és biztatásunkon kívül számos 
féle-fajta tájékoztató kiadványt és apróbb PTE ÁOK-s aján-
déktárgyat is kaptak azok, akik felkeresték pultunkat.
Éreztük munkánk fontosságát, hiszen az idei elsőseink kö-
zül is jó néhányan a tavalyi Educatión szerzett információk 
és személyes benyomások alapján döntöttek Pécs mellett: jól! 
Vélhetően idén sem lesz ez másképp’.

írta: Radánovics–Nagy Dániel
fotó: Duga Zsófi a
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PTE-ÁOK SKILL LAB_ALAPRAJZ_M=1:100 01.
A tervezett átalakítás a Pte Általános Orvostudományi kar Hallgatói önkormányzatának az egyetemi oktatás és a kézségfejlesztés könnyítésére irányuló beruházás. Melyben a 
szigeti úti anyaépület negyedik emeletének egy mintegy háromszáz négyzetméteres része érintett. A deli homlokzat majd negyven méteres része ideális az oktató terem és a 
létesülö két szakrendelö berendezéséhez. A tervezés során fontos szempont a meglévö szerkezetekhet és a már felújított részekhez való idomulás.Továbbra is középfolyosós 
rendszer, szétválasztja a külsö mevilágítást nélkülözö mütö oldalt és a déli ablakok által szegélyezett rendelö iletve oktatási oldalt.
 
HELYISÉGLISTA 
   001   Oktató terem    PVC padlóburkolat    61,27 m2

   002   Asszisztensi terem   PVC padlóburkolat    15,20 m2

   003   Szakrendelö    PVC padlóburkolat    51,60 m2

   004   Szakrendelö    PVC padlóburkolat    51,64 m2

   005   Nöi öltözö     kerámia padlóburkolat   22,54 m2

   006   Férfi öltözö    kerámia padlóburkolat   16,68 m2

   007   Zsilip      kerámiapadlóburkolat    10,75 m2

   008   Mütö      kerámiapadlóburkolat    41,38 m2

   009   Raktár     PVC padlóburkolat    7,55 m2

   010   Obszerver terem   kerámia padlóburkolat   9,17 m2

   011   Vizesblokk     kerámia padlóburkolat   14,14 m2 
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OKTATÓ TEREM

61,27 m2

pvc padlóburkolat

002
ASSZISZTENSI T.

15,21 m2

pvc padlóburkolat

003
SZAKRENDELÖ

51,60 m2

pvc padlóburkolat

004
SZAKRENDELÖ

51,64 m2

pvc padlóburkolat

008
MÜTÖ
41,38 m2

kerámia padlóburkolat
007

ZSILIP
10,75 m2

kerámia padlóburk.

009
OBSZERVER T.

9.17 m2

kerámia padlóburk.
011

VIZESBLOKK
14,14 m2

kerámia padlóburk.

010
RAKTÁR

7,55 m2

pvc padlóburkolat

005
NÖI ÖLTÖZÖ

22,54 m2

kerámia padlóburkolat

006
FÉRFI ÖLTÖZÖ

16,68 m2

kerámia padlóburkolat

003
KÖZLEKEDÖ

62,14m2

pvc padlóburkolat
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001
OKTATÓ TEREM

61,27 m2

pvc padlóburkolat

002
ASSZISZTENSI T.

15,21 m2

pvc padlóburkolat

003
SZAKRENDELÖ

51,60 m2

pvc padlóburkolat

004
SZAKRENDELÖ

51,64 m2

pvc padlóburkolat

004
MÜTÖ
41,38 m2

pvc padlóburkolat
004

ZSILIP
10,75 m2

pvc padlóburkolat

004
OBSZERVER T.

9.17 m2

pvc padlóburkolat
004

VIZESBLOKK
14,14 m2

kerámia padlóburkolat

004
RAKTÁR

7,55 m2

pvc padlóburkolat

004
NÖI ÖLTÖZÖ

22,54 m2

kerámia padlóburkolat

004
FÉRFI ÖLTÖZÖ

16,68 m2

kerámia padlóburkolat

003
KÖZLEKEDÖ

62,14m2

kerámia padlóburkolat

Oktató tanterem: 61,27m2

 A magyarországi orvostudományi egyetemeken, 
illetve a klinikumi munkavállalás kezdeti szakaszában nem 
újkeletű probléma a hallgatók gyakorlati képzettségének 
néha már aggasztó hiánya. Ebből a tényből kiindulva a 
tavalyi év során Schlégl Ádám vezetésével a HÖK útnak 
indított egy hallgatói elégedettségi felmérést, amelyben 
orvostanhallgatók, illetve már a klinikumban munkát vál-
laló kezdő orvosok, ápolók mondhatták el véleményüket a 
gyakorlati képzésükkel kapcsolatban. A kérdőívet kitöltők 
többsége negyed-, illetve ötödéves orvostanhallgató volt, 
akik aktuális tanulmányaikat klinikai gyakorlatokkal töltik, 
így az általuk felállított statisztikák világíthattak rá legjob-
ban az aktuális gyakorlati oktatás mindennapos hibáira és 
hiányosságaira. Kiderült, hogy a megkérdezettek túlnyomó 
többsége kevésnek tartja a lehetőséget, helyet illetve esz-
közt, amely elősegítené a tananyag hatékony elsajátítását. 
Ugyanezen eredményt adja rendszeresen a Magyar Rezi-
dens Szövetség éves felmérése is.
 Nagyot álmodott tehát négy HÖK-ös hallgató, 
Maróti Péter, Varga Péter, Schlégl Ádám és Kupó Péter saját 
feladatukként látták be, ezen változtatni kell, valamint, 
hogy a PTE-nek is szüksége van egy manuális készségfej-
lesztő létesítményre. Elmondásuk alapján voltak már ezen 
irányú törekvések dr. Szekeres Péter közbenjárásával, azon-
ban a körülmények nem tették lehetővé a megvalósulását. 
2012. szeptember 27-én azonban 113 millió Ft-ot nyert el 
a projekt a PTE Oktatásfejlesztési Alapjából, ami megnyitot-
ta a kapukat a megvalósulás irányába. Felmerült bennem a 
kérdés, hogy ez vajon tényleg a HÖK feladatai közé tarto-
zik-e? Erre Maróti Péter, a Hallgatói Önkormányzat elnö-
ke kérdésünkre így válaszolt:
 „A HÖK elsődleges feladata a hallgatóság érdekkép-
viselete, továbbá fontos célnak tartjuk az oktatásfejlesztést, 
valamint azt, hogy a kézhez kapott diploma minél értékesebb 
legyen, és nem utolsó sorban tisztába legyünk azokkal a kész-
ségekkel, amelyeket a későbbi hivatásunk során szükségünk lesz. 
Saját érdekünk egy olyan minőségű oktatás, amelyért mind ide-
jöttünk.”
 A Skill Labor egy olyan manuális készségfejlesz-
tő létesítmény, amelyben egészségügyi dolgozók, orvosok 
olyan körülmények között gyakorolhatnak rutintevékeny-
ségeket, amelyek nem betegágyhoz kötöttek és órarendtől 
függetlenek. 

 Ezek a szimulációs gyakorlatok nem helyettesí-
tik a kórházi tapasztalatokat, de egyik sem működhet ha-
tékonyan a másik nélkül. Fontos célkitűzés, hogy mindez 
korszerű formában legyen elérhető. Gyakorolhatóak lesz-
nek a posztgraduális képzésben hasznosítható szakorvosi 
tevékenységek is, csak úgy, mint az újraélesztés, sürgősségi 
betegellátás, betegápolás, kanül behelyezés, de a komplex 
aneszteziológiai szimuláció is. Fontos kiemelni, hogy ez a 
lehetőség nem játszótérként fog üzemelni, hanem felügye-
let tel egybekötött, személyes igényekhez szabott program-
ként.
 A végleges helyszín a 4. emeleten foglal majd he-
lyet, mintegy 400 négyzetméteres területen, amely idővel 
akár tovább is bővíthető. A korszerűsítés lépcsőzetes rend-
szerben halad majd, melynek első foka az eszközbeszerzés 
lesz, várhatóan már a következő félév folyamán, melyek az 
építési munkálatok befejezéséig a Sebészeti Oktató és Kuta-
tóintézet Kodály úti intézetében lesznek elérhetőek.
 Ha minden a terv szerint halad, akkor nem hogy 
Magyarországon, de egy Közép-Európában is egyedülálló 
laborral büszkélkedhetünk majd. Egy ilyen ötlet, és pályá-
zati anyag kialakításához fi atalos lendületre volt szükség, 
amelyben a HÖK tudott nagy segítséget nyújtani, szoros 
együttműködésben a Sebészeti Oktató és Kutatóintézettel 
– kiemelve dr. Jancsó Gábort és dr. Takács Ildikót –, valamint 
a Dékáni Hivatal munkatársaival is.

írta: Szabó Dalma
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 Ahogy a német mondja: Achtung! Achtung!, ahogy az 
angol: Attention!, a magyar meg: Figyel(em)!
 Mert ami most lesz, olyan még nem volt. Ami most 
indul, olyat még nem láttunk. Ami most következik, nos az 
most jön.
 Pontosabban úton van és a következő (őszi) szemesz-
terben startol. Ekkor ugyanis a PTE ÁOK HÖK munkacso-
portja és a klinikák szoros együttműködésével megkreáltan 
elindul egy olyan gyakorlat orientált orvosi kompetenciák el-
sajátítását megcélzó kurzus, melyet ebben az országban pionír-
nak tekinthetünk.
 A kurzus célja a gyakorlati készségek minél tökéle-
tesebb megismerése és elsajátítása, melyek birtoklása során az 
alkalmazás fi ttyfenéje nem űz dezorientáltságba, s a dolog egy-
szerű lesz, mint átmenni a síneken, ha nem jön a vonat.
A gyakorlati készségeket a részt vevő klinikák profi ljához iga-
zítva határoztuk meg, szem előtt tartva az általános orvosi kö-
vetelményeket. Így elsősorban derült időre a fejben és tettre 
kész kezekre lesz szüksége a jelentkező medikusnak.

 És hogy mik ezek a készségek?
 
 Nem mások, mint például infúzió összeállítása és 
bekötése, EKG készítés vagy defi brillátor kezelése a Belgyó-
gyászaton. Párakötés felhelyezése, esetleg cerumen vagy külső 
hallójárati idegentest eltávolítása a Fül-Orr-Gégészeten. Szü-
lésvezetés, IUD felhelyezés és/vagy eltávolítás a Szülészeten. 

 Feszülő légmell észlelése és zárt törés repozíciója 
a Traumatológián stb. (csak semmi slendriánság, a felsorolás 
messze nem teljes, ízelítő jellegű).

 A kurzus tömbösítve lesz teljesíthető, a hallgatók 
részéről előzetes feliratkozással, ami ezúton mindennemű 
órarendhez alkalmazkodni képes és határt szab az egy napon 
jelentkezők számának, elkerülve ezzel a rengeteg diák/egy 
szem tanár felállást.
 Erre pedig ügyeleti időben nyílik lehetőség, ahol 
egy orvosra 2 medikus jut a hatékony oktatás végett. Részt 
venni minimum 5 alkalommal szükséges. Ezeken az alkal-
makon a klinikák által támasztott 5 kötelező, továbbá 3 egyé-
nileg választható készség elsajátítása a cél. A vizsga az utolsó 
órán történik.

Tehát a lényeg:
	 •	 2	kredit	-	28	óra	(30	óra	teljesítendő)
	 •	 16:00	-	24:00	között	lehet	teljesíteni
	 •	 Min.	5	alkalommal
	 •	 Utolsón	vizsga
	 •	 kb.	5	mindenképpen	elsajátítandó	készség
	 •	 3	extra,	önállóan	elsajátítandó	készség

írta: Horváth Bálint

A Hallgatói Önkormányzat oktatásfejlesztési törekvései

Öltözz pirosba!
 Mutasd ki a szereteted! – hívogatott egy nagy plakát. 
Az üzenet hozzánk is elért: a Confabula, a HÖK és az EGSC 
csatlakozott a Szemem fénye Alapítvány február 15-i Öltözz 
pirosba! akciójához.
 Az esemény lényege az volt, hogy mindazok, akik 
szolidaritásukat szerették volna kimutatni a súlyosan beteg 
gyermekek és családjaik irányába, piros ruhadarabot vagy ki-
egészítőt viseltek és 200 Ft-tal támogatták az alapítványt. A 
nap végéig befolyt összeget a pécsi Dóri Ház működésének 
fenntartására ajánlották fel.
 Február 15-én, reggel fél 9-től lelkes társaimmal és 
egy urnával várakoztunk az adományozókra az Általános Or-
vostudományi Kar Aulájában. 
 Öröm volt látni, hogy a hétvége ellenére is többen 
megálltak mosolyogva az asztalunk előtt. Az egész napos 
gyűjtés után elérkezett a délután, amikor piros ruhás emberek 
gyülekeztek egy kis csoportban, hogy fényképen is megörö-
kíthessük a jótékonysági napon való részvételt. 
 A Dóri Ház ápolási igazgatója, Gieth Krisztina,  fő-
orvosa, dr. Varga Levente,  és sajtóreferense, Kasza Szabolcs is 
megtisztelt minket jelenlétével, hogy a fotózás után mesélje-
nek nekünk az alapítvány tevékenységeiről és működéséről.  

 Lélekemelő érzés volt, hogy a leírások alapján kicsit 
beleláthattunk az ottani munkába és megtudhattuk, mekkora 
ereje van a támogatásoknak. Szívmelengető és olykor szív-
szorító történeteket végighallgatva éreztük, hogy nem volt 
hiábavaló a napunk, mert nemes célokért, csöppnyi életek 
megkönnyítésért küzdenek a hospice házban. Sok kérdé-
sünk megválaszolása után, érdeklődésünket látva, vendégeink 
meginvitáltak minket a Dóri Házba, hogy személyesen is át-
éljük mások megsegítésének örömeit. Köszönjük a lehetősé-
get, élni fogunk vele!

írta: Csárdi Klaudia
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That’s the 70’s

 Még tart a hippi korszak. A 
müncheni olimpiát terrortámadás sok-
kolja. Mély Torok szivárogtat, kitör a 
Watergate botrány. Az utolsó ember le-
száll a Holdra. Véget ér a vietnami há-
ború. A Sony kijön az első walkmannel, 
hódít a 8 inches floppy. Meghal Jimmy 
Hendrix. Feloszlik a Beatles. Tombol 
a rock, az emberek Led Zeppelin-t, 
Motörhead-et, Pink Floyd-ot és AC/
DC-t hallgatnak. A mozikban a Star 
Wars és a Keresztapa pörög. Felépül a 
World Trade Center. Elindul az HBO. 
A Commodorokon Pongot játsszunk. 
Publikálják az első MRI képet. Elké-
szül a bacteriophage φX174 genom tel-
jes szekvenálása.
Az egész évtized egy pszichedelikus 
LSD-trip.

„Gyönyörű időszak volt ’71 nyara: 
nem emlékszem semmire, de soha 
nem fogom elfelejteni…" 

(Lemmy Kilmister - Motörhead) 

Amitől meglódulnak a szubkultúrák

 A politraumatizált XX. szá-
zad legnagyobb tragédiáját, a második 
világháborút követően a világ két rész-
re szakadt: a Szovjet Birodalomra és a 
Nyugati világra. A kettő között „Szcze-
cintől a Balti-tengerig, Trieszttől az 
Adriai-tengerig vasfüggöny ereszkedett 
a kontinensre. 

 E vonal mögött fekszenek Kö-
zép- és Kelet-Európa ősi államainak 
fővárosai. Varsó, Berlin, Prága, Bécs, 
Budapest, Belgrád, Bukarest és Szóf ia.” 
(Churchill)
 Új világrend és széthúzó ide-
ológiai különbségek, melyek annyiban 
mégis találkoztak, hogy a haladásba 
vetették a hitet, a fasizmusba pedig a 
gyűlöletet.
 A nyugati tömb háború utáni 
korosztálya a jóléti államok fénykorá-
ban csalódott „a haladás által megvál-
tott” ígéretekben. Nem hittek a há-
borúkban és a céltalan fogyasztásban. 
Forrongani kezdtek a hidegháború 
közepén, kiábrándulva az utópia nél-
küli világból. Hosszú hajjal, farmer-
nadrággal és a zene újjáértelmezésével 
lázadtak. Ehhez a Beatles adta a kezdő 
lökést. 
 A vasfüggöny 
szemipermeábilis hártyáján átszivár-
gó eszmecsírák itthon (is) termékeny 
talajra hullottak. Az 1962-1989 kö-
zötti Kádár vezette „gulyáskommu-
nizmusban”, ahol „Minden legyen az, 
ami. A krumplileves legyen krumplile-
ves, elvtársak!” és „Aki nincs ellenünk, 
az velünk van!” konszolidáló teoló-
giáját kihasználva olyan zenekarok 
kezdték meg működésüket, mint az 
Illés, az Omega, vagy a Metró. Kül-
lemükben a KISZ által terjesztett 
„rossz f iú” attribútumokkal rendel-
keztek (hosszú haj, farmer). 

 A megszilárduló Kádári rend-
őrállam fokozottan felügyelt minden 
társadalmi tömörülést és az elfogad-
hatóság alsó hangján - „övön alul nincs 
zene” - engedte működni ezeket. Ezt 
Aczél György „elvtárs” (a kulturális élet 
legfőbb ideológusa és úgy egyáltalán 
erkölcsi kompasz) vigyázó tekintete kí-
sérte. A deszkák világjelentése elsőbben 
is a „Ki mit tud?” vetélkedőkhöz kötte-
tett, ahol pofonnál egyszerűbb „három 
T”-s (Tűrt, Tiltott és Támogatott mű-
vészet) kategóriarendszerrel gyakorlati-
lag mindent elsilóztak.
 Mert a zene kritika volt és út-
keresés. 
 A szürke ’70-es évek (szürke, 
az ’50-es, ’60-as évek feketesége után) 
a társadalomba tumorosan beépült és 
annak szövetében megkapaszkodott 
besúgórendszerek, „Agitációs és Propa-
gandaosztályok”, déli 12-ig leadott han-
gulatjelentések, a fokozódó nemzetközi 
helyzet és a belső ellenség elleni állan-
dó készültség ellenére általánosságban 
(szürkén) „A hangulat a községben jónak 
mondható” volt.
 A beates hangvételben az üze-
netet a sorok közé írták:

„Azt hiszed, hogy nyílik még a 
sárga rózsa,

Azt hiszed, hogy hallgatunk a 
hazug szóra,

Azt hiszed, hogy mindig min-
dent megbocsátunk,

RETRÓ KO(Ó)RRAJZ
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RETRó
Azt hiszed, hogy megtagadjuk min-

den álmunk,
Minden álmunk.”

(Illés - Miért hagytuk, hogy így 
legyen?)

 A hippie és a beat mozgalmak 
a ’68-as párizsi diáklázadásokban érték 
el tetőpontjukat. Azonban „politikai 
mozgalomként a diáklázadásnak nem volt 
jövője, de megteremtette a kulturális libe-
ralizmus hatalmas lehetőségeit.” (Gilles 
Lipovetsky)
 A diáklázadások a fiatalokban 
globálisan gyülemlő feszültségeket hor-
doztak.
 A következő évtizedben a 
hippie korszak kifulladt. Ahogy a ’60-as 
évek ’70-es évekbe ment át, úgy a beat-
ből rock, a hosszú hajból még hosszabb 
haj, a farmernadrágból, pedig szegecses 
bőrszerkók lettek.
 A rock ’n’ roll más tészta, mint 
a beat vagy hippie zene. Egészen más. 
A rock keményebb, zordabb világ. A 
hangzás és a szövegek már nem fi-
nomkodnak, élesen bírál, úgy üt, hogy 
nyomot hagy. Elfordul a pacifizmustól 
és a salakot az állam arcába tolva ordít, 
itt nincs virág, itt az elektromos gitár 
visít 2/4-es dobkísérettel. Angolszász 
vidéken olyan bandák turnéznak, mint 
a Led Zeppelin, a Deep Purple vagy 
a Black Sabbath, élén a mára aranyhal 
okosságúvá vált Ozzy-val.
 Magyarországon a Hobo 
Blues Band, a P. Mobil, és a Beatrice 
szólt be rock ’n’ roll-t üvöltve a dikta-
túrának. A haldokló falvakból, ahol „A 
mi utcánkban por van, szegénység, és egy 
csomó félbehagyott álom, élet, és még azt 
sem lehet tudni, hogy az emberek mikor 
segítenek egymáson.” (Tar Sándor)
 
 A városokban működő gyárak-
ba vándoroltak a perifériára szorult tö-
megek.  A kommunizmus gerontokratái 
indusztriális jövővíziójukat erőszakos 
iparosítással, vassal és betonnal kezdték 
el építeni. A betontengerben fuldokló 
fiatalokról énekel a Beatrice a Nagyvá-
rosi farkas című számában:

„Egyszer volt, hol nem volt,
még a külvárosi tengeren is túl.
Volt egyszer egy farkaskölyök,

hallgasd meg történetét!
Elunta a szülei meséjét,

a meddő vitatkozást.

Elszökött otthonról végleg,
hogy elkezdjen egy új mesét. Mesét?
Elment a városba, metróra szállt 

kutyába sem vették!
Az aluljáróban kergette a sintér 

kutyának nézték.
Jó pénzért elmehetett volna

ugatni egy ház körül.
Rákapott az italra

és úgy érezte szabadon él!
Nem értem miért? úgy érezte szaba-

don él
Jóra nevelték? úgy érezte szabadon él.”

 Az említett három zenekart a 
rendszer „fekete bárányoknak” nevezte, 
célközönségük az alsó-középosztály, 
illetve a munkásosztály reményvesztett 
fiataljai voltak. Rajongóikat „csöves” el-
nevezéssel is illették.
 A rock ellenpólusaként jött 
létre a lágyabb tánczene, a disco (jeles 
képviselők: Bony M, Abba, Bee Gees 
és a korai fekete, illetve késői fehér 
Jacko).
 A ’70-es évek második felé-
ben, Angliában megjelentek a fennálló 
társadalmi rendszert nem csak szem-
telenebbül bíráló, hanem egyenesen 
megdönteni akaró punk irányzatok.
 Jelszavaik: „No Future” és 
„Anarchy in the UK” voltak.
 A hírhedt Sex Pistols szö-
vegeiben az obszcén tartalmak elemi 
ösztönkésztetésekkel összefésülve or-
dítottak ennél a világnál és a halál-
nál valami jobb után, vagy ha ez nem 
megy, akkor végül is hát:  armageddon 
„Csak annyit akarunk, hogy mindent 
elpusztítsunk.”(Rotten)
 Nálunk a punk kevésbé nyert 
teret. Az irányzat ideológiája, illetve 
ideológiátlansága: 

 „Nem értem, hogy’ nevez-
het minket valaki politikai zenekarnak. 
Még a miniszterelnök nevét sem tudom.” 
( Jones-Sex Pistols) elfogadhatatlan 
volt a kommunista rezsimben.
 A ’80-as évek második felé-
ben, centiméterekre a rendszerváltástól 
egyre nagyobb számban választották a 
fiatalok a szubkultúrákat az összero-
hadt, békében haldokló diktatúra tö-
megkultúrájával szemben.

That’s the 80’s

 Amerika elnöke Ronald Rea-
gan, aki Gorbacsovval lezárja a Hi-
degháborút. A szovjetek lerohanják 
Afganisztánt. Felrobban a csernobili 
atomerőmű. Kitör a Mount St. Helens. 
Bekövetkezik a Challenger katasztrófá-
ja. Elindul az MTV. Lelövik John Len-
nont. Arnold Schwarzenegger, Bruce 
Willis és Sylvester Stallone lefektetik 
az akciófilmezés ércnél máig szilárdabb 
alapjait. A Top Gun popularizálja a 
Ray-Ban napszemüvegeket, megalkot-
juk az első Rubik-kockát. Pándémiássá 
válik az AIDS. ’89 november 9-én le-
omlik a Berlini fal.
 „Ott álltam november 9-én a 
határátkelőhely közelében és az állam-
biztonsági minisztérium munkatársa 
arról tájékoztatott, hogy a határnyitás 
során semmiféle különösebb fejlemény 
nem volt. Először egy hét múlva tuda-
tosodott bennem a helyzet abszurd mi-
volta: a fal leomlásában a Stasi embere 
nem talál semmi különöset.” (Günter 
Schabowski, 1989.)
 És Nyugat a Kelettel össze-
nyit.

írta: Horváth Bálint
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 „Bezzeg az én koromban!” 
– így kezdték az öregek mondókáju-
kat már vagy kétezer évvel ezelőtt is 
a görög irodalomban, és kedvelt szó-
fordulatukkal azóta is lépten-nyomon 
találkozhatunk és találkozni fognak a 
jövőben is. Végtére is, nyilván kényel-
mesebb ezt mondani, mint a sok újdon-
sághoz alkalmazkodni; majd meglátják 
- hiszen maguk is lesznek nagyanyák és 
nagyapák, ha minden jól megy…

Oktatás
 Tudják, mi nem azért jártunk 
iskolába, mert sokkal szorgalmasab-
bak voltunk, hanem mert a tantárgyak 
80 százalékához nem volt tankönyv; 
az oktatás kizárólag kréta segítségével 
folyt. Az oktatók zöme nagy odaadással 
készült a jelenleginél kétség kívül jóval 
kevesebb előadásra. Flerkó Professzor 
Urat is csodáltam; hiába tartotta már 
30 éve gyakorlatilag ugyanazt az elő-
adást, minden előadás előtt mégis két 
óráig rajzolgatott, hogy pontosan tudja: 
ha ide húz egy vonalat, akkor 13 és fél 
perc múlva oda fog egy odaillő másikat. 
Persze akkor is volt olyan előadás, ami 
dögunalom volt, de voltak igen látvá-
nyos, színészi teljesítményt nyújtók is, 
mint patológián Romhányi Professzor 
Úré. A hallgatók ugyan rendkívül él-
vezték az óráit, de engem zavart, mert 
úgy éreztem, hogy vizsgákra nemigen 
készített fel…

Egyetem
 Hiszik vagy sem, én is tevéke-
nyen részt vettem ennek az épületnek 
az átépítésében. Negyed-ötödéves ko-
romban, 1970-ben adták át az akkori 
orvostudományi egyetem részére ezt 
az egykori huszártisztképző iskolából 
kialakított szocreál dobozt, amiben 
most vagyunk. Az akkori szokás sze-
rint az átépítésben a hallgatók „önkén-
tes” munkája jelentős volt. Ott voltam 
akkor is, amikor Somogyi művész úr 
megalkotta az első emeleti mozaikot: 
mialatt malterozott és maga illesztette 
a mozaikdarabokat, egy közönséges se-
gédmunkásnak nézett ki. 

 Egyszer csak megjelent egy 
puccos delegáció öltönyben, majd egy 
nő fennhangon magyarázni kezdett, 
hogy amikor a művész ezt alkotta, ak-
kor erre és erre gondolt. Persze a mester 
is ott állt közöttünk, és az egészet nagy 
érdeklődéssel és látszólag meglepődve 
hallgatta…

Diákélet
Akkoriban a joghallgatókkal közös 
48-as téri kollégiumban volt az egye-
temi menza is. Egyik kedvenc szóra-
kozásunk volt, mikor valaki ismeretlen 
ült le az asztalunkhoz, és nem tudtuk 
eldönteni, vajon jogász- vagy orvos-
tanhallgató lehet-e, a következőképpen 
teszteltük: odaszóltam a mellettem ülő 
kollégámnak, hogy „Hú te, emlékszel 
arra a májra, milyen tályog volt benne, 
és milyen ronda zöld penész volt a tete-
jén…?” Ha az új barátunk szótlanul to-
vább kanalazta az ebédjét, akkor orvosis 
volt, ha pedig elsápadt és arrébb ült, ak-
kor tuti jogász… bizony, már akkor is 
megvoltak az embernek a maga tréfái…

Hétköznapok
A '60-as–'70-es évek végén nem voltak 
Pécsett a mai értelemben vett szórako-
zóhelyek, diszkók, még albérlet sem, 
ahol hallgatók magánéletet élhettek 
volna. A nem pécsiek a Móhr Kollégi-
umban laktak jogászhallgatókkal ve-
gyesen, de a fiúk és lányok gondosan 
elválasztva. Csak a vagyonosabb (vidé-
ki főorvos) szülők tehették meg, hogy 
gyermekeiknek saját lakást vásároljanak 
– így teremtve lehetőséget egyes kivá-
lasztottaknak a zavartalan magánélet-
re. Nekem tősgyökeres pécsi lakosként 
szerencsém volt: otthon lakhattam, így 
teljes ellátást kaptam – nyilván ez a ma-
ma-hotelben jár. A családunk ugyan 
szegény volt, de én jól tanulgattam, így 
köztársasági ösztöndíjat nyertem: havi 
ezer forintot (összehasonlításképpen: 
a kezdő orvosi fizetésem 1.400 forint 
volt). A pénzt egy évig szorgalmasan 
gyűjtögettem, és harmadéves korom-
ban vettem magamnak egy MZ motor-
kerékpárt, amivel abban az időben nem 
sokan büszkélkedhettek.

  Akkoriban Pécsett enyhe túl-
zással csak három autó volt: egy a párt-
titkáré, egy az élfocistáké és talán egy 
taxi…

Munka
 Az orvosin megszokott ünne-
pélyes diplomaosztó után ebben az in-
tézetben kötöttem ki; pedig bevallom, 
hogy hallgató koromban eleinte nem 
különösebben szerettem az anatómiát. 
Maga a tárgy nem különösebben ész-
forgató, másrészt a munkakörülmények 
is elég kellemetlenek. Az ok, amiért 
harmadéves koromban csatlakoztam az 
intézethez, a légkör volt. Szentágothai 
Professzor egy, a politikai környezettől 
jórészt izolált, családias légkört alakított 
ki. Mivel az anatómusok a boncterem-
ben ismerkednek, a szintén orvos férj/
feleség általában tisztában volt a helyzet-
tel: így a házastárs a munkaidő leteltével 
bejött a laborba a gyerekkel együtt. Ott 
a laborban készült a vacsora, mellette 
festődtek a metszetek, vagy az aznapi 
eredményekről is szó volt. Na és közben 
lecsúszott némi ital is. Ha kellő apropó 
akadt, névnap, születésnap, az esti össze-
jövetel gyakran hajnalig tartó buliba tor-
kollott, ahol számos maradandó élmény 
született… A kellemes légkör mellett 
természetesen kemény, színvonalas tu-
dományos munka folyt: a kisagyról vagy 
az endokrin rendszer idegi szabályozá-
sáról alkotott mai ismereteink jó része 
ebből az intézetből került ki csakúgy, 
mint ahogy mi alkalmaztuk Európában 
elsőként az immunhisztokémiát a gya-
korlatban…

 Összességében azt mondha-
tom, hogy – bár az akkor néha nehéz-
nek, sőt időnként frusztrálónak tűntek 
– mégis ezek voltak a legszebb éveim. 
Minden nap történt valami, ami – akár 
kellemes, akár kellemetlen – azelőtt még 
nem történt meg velem. Végtére is, min-
den kornak megvan a maga szépsége, és 
az ember minden korban megtalálhatja 
önmagát.

Az interjút készítették: 
Szabó Dalma és Szabó Dorottya

Foszlányok a múltból
 - Dr. Csernus Valér gondolatai 

Szabó Dalma és Szabó Dorottya tolmácsolásában
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[Felhívnám kedves FÉRFI Olvasóink 
f igyelmét, hogy a cikk tartalma NEM 
csak hölgyek számára szolgál hasznos 

információval!]

Sokak számára oly’ idegennek és távo-
linak tűnhetnek a forrónadrág, maxi-
szoknya, Diana-dekoltázs és hasonló, 
néhány évtizeddel ezelőtt fénykorát élő 
divatcikkek, trendek, fazonok, frizurák.

Lássuk, mi jellemezte a ’70-es évek di-
vatját:
A többféle szempontból is jelentős 
korszak változatosnál változatosabb 
stílusirányzatokkal aratott sikert, mint 
például a diszkó és folklórjelleg.
 
•	 A	 ma	 is	 lankadatlan	 lelke-
sedéssel viselt forrónadrágok a ’70-es 
évek elején jöttek divatba, ami annak 
idején szinte őrületnek számított. Az 
utcai viselettől kezdve szinte min-
denhol megtalálható volt, egészen az 
egyenruhákig. Főként bársonyból vagy 
lurexből készültek, amely méginkább 
fokozta a meglehetősen kihívó és férfi 
szemeket csalogató ruhadarab viselését.

 A csillogó, fényes anyagok, 
mint például a lurex és spandex egye-
nes utat törtek maguknak. Már annak 
idején sem volt „menő” mackónadrág-
ban bulizni, szóval a szórakozni induló 
fiatalok célja az volt, hogy minél extré-
mebben, kihívóabban és vagányabban 
fessenek a diszkógömb csillogásában.
  
•	 Napjaink	szűk	szárú	nadrág-
jaival szemben aligha tudnának győz-
ni a hajdani harang alakban végződő 
trapéznadrágok, holott szinte minden 
évben vannak próbálkozások.
  
•	 A	 nadrágkosztümöt Yves 
Saint Laurent hozta be a köztudatba 
és onnantól kezdve a nők ruhatárának 
alapköve. A tervező nagy úttörőnek 
számított a korszakban kibontakozó 
unisex öltözködésben. A nadrágok a 
trapézszabásból indultak, 1975 körül 
szélesek és harang alakúak, ezután az 
egyenes és széles szabásra korláto-
zódtak, majd az évtized végére ismét 
szűk fazont kaptak. Népszerű szöve-
tek voltak a nehéz kreppek, a kötött 
gyapjú- és courtelle-dzsörzék, vala-
mint a szőtt poliészter anyagok. Ren-
geteg virágmotívum és természetes 
minta bukkant fel. Ezen ruhadarabok 
a mindennapos viseletre rendkívül al-
kalmasak voltak, hiszen munkába járás 
szempontjából nem feleltek meg sem 
a forrónadrágok, sem pedig a csillogós 
anyagból készült holmik. Megem-
lítendő még  Oscar de la Renta, Karl 
Lagerfeld, Givenchy és Ralph Lauren 
neve, akik remek, hétköznapi viseletre 
alkalmas, dolgozó nők számára készí-
tettek ruhákat.

	•	 Nem	 szabad	megfeledkezni	 a	
sokak által még ma is képviselt punk 
stílusról, melynek kialakulásában nagy 
szerepet játszott az akkori rendszer 
ellen lázadó Sex Pistols zenekar, illetve 
Vivienne Westwood, aki pedig kialakí-
totta azt az öltözködési stílust, ami egy 
punkhoz a leginkább illik. A feltépett 
szegélyektől kezdve, a kaotikus, sza-
bálytalan tűzdeléseken, biztosítótűkön, 
rabkellékeken, műanyagokon keresztül, 
egészen a szado-mazo elemekig min-
dent felhasználtak kellékként.  A szí-
nesre festett tarajos haj is egy a tipikus 
jellemzők közül.

Kedvcsináló retrós beöltözéshez
- avagy csobbanjunk bele a’ 70-es és ’80-as évek

 felettébb színes és változatos divatvilágába!

	•	 A	 divat	 középpontjába	 ke-
rültek a népies elemekkel „megbolon-
dított” ’60-as évekbeli hippi korszak 
darabjai is. Ezek a könnyed, színes, 
kényelmes, már-már bohókás vonások 
nem csak a ruhadarabok, de a kiegé-
szítők és frizurák terén is népszerűek 
voltak. A minit felváltották a midi és 
bokáig vagy földig érő maxiszoknyák.
 
•	 A	diszkókorszak meghatáro-
zó pontja volt az új trendek kialaku-
lása szempontjából, erősen rányomta 
bélyegét az öltözködésre. 

	•	 Roy Halston kidolgozásában 
az évtized végére újra népszerűvé vált 
a meztelen egyvállas, aszimmetrikus 
nyakkivágás, más néven: Diana-dekol-
tázs.

	•	 Frizuratrend: A '70-es évek-
ben a hosszú haj lett a divat. A lépcső-
zetes vágások, a dauer, a dús, gondo-
san szárított hajkorona hódított, és az 
amerikai kultusz-tévésorozatok, mint 
például a Charlie angyalai testesítették 
meg mindazt, amilyen egy ’70-es évek-
beli nő lenni szeretett volna. 
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 Elegánsak, erősek, szépek és 
csábítóak voltak, lágyan leomló hajtin-
csekkel, tömör frufruval, bronzos bőr-
rel és csillogó ajkakkal. Farrah Fawcett 
hosszú haja és dús tincsei a ’70-es évek 
meghatározó stílusává vált.

 Ez a ruhadarab mondhatni 
soha nem megy ki a divatból, örök. 
 Levi Straussnak és Jacob 
Davisnak köszönhetően egyre na-
gyobb körben elterjedt a farmernad-
rág viselete, amit eleinte favágóknak 
és katonáknak gyártottak. A későbbi-
ekben a denim, mint alapanyag beke-
rült a legnagyobb divattervezők kol-
lekciójába, mint például Calvin Klein, 
Giorgio Armani és Versace. Szinte nem 
volt olyan ruhadarab, amit ne ké-
szítettek volna az újonnan befutó 
anyagból, vagyis a nadrágtól kezdve, 
az ingen, blúzon, kabáton keresztül 
egészen a cipőig és táskáig, minden-
hol megtalálható volt a farmer. A ré-
paszárú farmer fénykorát élte, de a 
szaggatott darabok is nagy népszerű-
ségre tettek szert.
  
•	 A	 szoknyákat	 tekintve	 köz-
kedvelt volt a mini, illetve a csőruha. 
Az abszolút divatosnak a derékban 
végződő szoknyát és nadrágok bizo-
nyultak, sok esetben széles, behúzott 
övvel megbolondítva azt. A női szek-
rényekből nem hiányozhattak a váll-
tömések sem.

•	 Jellegzetes	daraboknak	bizo-
nyultak a rock zenével kapcsolódó fe-
kete, halálfejes dekadens, lógó láncú 
ruhák.

		•	 A smink jellemzői: a smink 
színei követni kezdik az évszakokat, a 
szemhéjak a barnától az ibolyaszínig 
terjednek, színesek a szempillák is. Sö-
tétednek a rúzsok is: skarlátvörös, bar-
na, csokoládé.

•	 A smink jellemzői: megje-
lennek a selyem és opálfényű festékek, 
a szemhéjakra világos színek (zöld, 
kék, lila) kerülnek. Újdonság a rózsa-
szín arcpír, melyet nem túl visszafo-
gottan használnak, illetve új dolognak 
számít a szájfény, amely még inkább 
csillogóbbá tette a sminket. 
 A szórakozni igyekvő höl-
gyek a dekoltázsukra illetve a karokra 
csillámzselét téve vetették bele magu-
kat az éjszakába.

   Egy évtizeddel később a di-
vat fokozatosan magánüggyé vált és 
elveszítette politikai jelentőségét. 
Ezzel együtt megindult a piaci gon-
dolkodásmód és a reklámok. A ’80-as 
évekre még inkább jellemzőek voltak 
a meghökkentő, harsány minták, szí-
nek, hatalmas formák, szóval ez a kor-
szak sem a visszafogottságáról híres.

•	 A farmernadrág „denim”-
ből készül, azaz sávolykötésű pa-
mutszövetből, rendszerint kék színű. 
Közkedvelt és szeretett internetes 
enciklopédiánk is hasonló, rövid de-
finícióval indít. 

	•	 A	 ’80-as	 években	 jelenik	
meg a szőrmekabátok széles fazon-
választéka, főleg a félkabátok hódíta-
nak.

•	 Frizuratrend: mindenna-
pos szokássá vált a hajhullámosítás, 
a dauerolás és a festés. A nők többé 
nem egy adott képnek akartak meg-
felelni, hanem igyekeztek felhívni 
magukra a figyelmet, például külön-
böző kiegészítőkkel.

RETRó

   Remélem, rövid ízelítőm ol-
vasása során mindenkiben nőtt a retró 
iránti szeretet, és kedvet kapott, hogy 
egy fergetegeset bulizzon velünk!

 Összegezve: ha még nem 
tudod,hogy mit vegyél fel  vagy egysze-
rűen lusta voltál végigolvasni a cikket, 
íme néhány partiszerkó, ami elenged-
hetetlen az igazi tomboláshoz: 

•	 magasított	derekú	nadrág
•	 bővülő	nadrágszár
•	 maxiruha
•	 klumpa	és	platform	cipő
•	 saru
•	 virágos	kiegészítők
•	 óriási	karimájú	kalap
•	 hosszú,	kiengedett	haj
•	 farmer

írta: _bc_
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Szülőhelyéről, Egyházashetyéről 
hogy vezetett az útja Pécsre?
 Vonaton. Egyházashetye hí-
res hely, mert Berzsenyi Dániel szüle-
tett ott, valamint a család kastélya is 
ott áll. Iskoláimat Celldömölkön végez-
tem, ahol általános iskolai és gimnázi-
umi éveimet töltöttem. Akkoriban a 
Dunántúl jelentős része az egyetemek 
vonatkozásában pécsi vonzáskörzet-
nek számított, így evidens volt, nem is 
merült fel más.

Professzor Úr, mesélne az egyetemi 
éveiről, különösképpen a zenei múlt-
járól?
 1972-től 1978-ig tartott az 
a bizonyos hat év. Zenei vonatkozás 
volt bőven. Mindig zenéltem: zongo-
ráztam, orgonáltam. Harmadévtől már 
zenekarunk is volt; egy kamarazene-
kar. Két nagyon szép hegedűs lány volt 
benne, egyik hollófekete, másik szal-
maszőke volt, mindketten eredetiben. 
Fekete Sándor, a pszichiátriai klinika 
jelenlegi igazgatója volt a csellista - 
aki nekem évfolyamtársam volt - és én 
voltam a  billentyűs.

Hol léptek fel?
 A Jakabhegyi Kollégium régi 
ebédlő része előtt balra volt egy szép 
könyvtár. Ott volt zongora. Úgy lett 
zongora, hogy mi cipeltük át rekto-
ri engedéllyel az Aulából. Ott voltak 
a próbák. Biztosan tudom, hogy nem 
saját akaratomból, szólistaként is fel-
léptem egyszer egy november 7-i 
„nagy októberi szocialista forradalom” 
évforduló ünnepségen az Aulában. Re-
gulárisan énekeltem az operakórusban 
is a színházban, olyan operákban, mint 
a Tosca, a Lohengrin és az Aida. 60 vagy 
70 előadást énekeltem végig fenn a 
színpadon.
 Volt egy Fekete gyémánt nevű 
bányászkocsma Meszesen. Soha nem 
bírtam ki, ha egy billentyűs hangszert 
láttam - akárhol -, hogy oda ne üljek. 
Ha nem kellett volna, akkor is. Egy-
szer éppen játszogattam, kijöttek be-
lőlem a klasszikusok, és egyszer csak 
azt éreztem, hogy valami nagyon szúr 
oldalt. 
 Valaki betámasztott egy kés-
sel: „Na öcsi, ezt most vagy abbahagyod, 
vagy továbbmegy ez az eszköz.”   

 Aktív bányászkor volt ez. Nem 
irigylem retrospektív sem őket. Nagyon 
magas fizetést kaptak akkor, és jól éltek 
a föld felett.

Illés vagy Beatrice koncerten volt?
Beatrice, meg ilyen csirkeledaráláson 
biztos nem voltam.

Milyen zenéket hallgatott?
 Illés, Omega, Metró bakelit 
lemezeim még mindig megvannak és 
amellett klasszikusokat hallgattam. 
Óriási Liszt-imádó voltam. Középisko-
lában gitároztunk is. Egyszer egy Illés 
koncerten járhattam, ami Vas megyében 
volt, de nem volt ez akkor széles körűen 
elterjedt.

Volt farmergatyás, hosszú hajú kor-
szaka?
 Nekem nem volt. Sportoltam. 
Minden nap fölkeltem 4-kor 16 éves 
koromtól, mert nem bírtam este már a 
tanulást, így akkor kellett helyette.

Mit sportolt?
 Betegesen sokat sportoltam. 
Ezért is, meg néhány súlyos sérülésem 
miatt, van két térdprotézisem. Igazolt 
játékos voltam labdarúgásban - még 
nem voltam 18 éves - NBIII-ban. Ak-
koriban ez nem volt olyan rossz szint. 
Ezzel egyidejűleg igazolt kézilabda 
játékos voltam Celldömölkön. Ez egy 
nagy vasúti központ, és nagy vasutas 
sportklub volt ott, ahol magas szintű 
volt a kézilabda. Emellett a Haladás 
igazolt atlétája lettem ifjúsági NBI-ben, 
mert 17 és fél évesen 683 cm-t ugrot-
tam távolban. Akkor volt a női felnőtt 
csúcs 701 cm. Mármint a világrekord. A 
jelenlegi háromszorosa voltak a comb-
jaim. 100 méter sprint mindig volt. 
Súlylökésben is megyei bajnok voltam. 
Azt se tudtam, hogyan kell megfogni, 
csak eldobtam. Nagyon erős voltam, az 
az igazság. Eldobtam és megnyertem. 
Fél évig megnyertem minden versenye-
met távolugrásban, majd lesérültem. A 
sport és a zenei karrier nem fordult meg 
a fejemben.

D r. Pa jor  Lász ló 
P ro f e s szor  Úr  eg ye temi  éve i
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Mikor kötelezte el magát a tudomá-
nyos vonal mellett?
 Nagyon jó matek-fizika és 
biológia tanáraim voltak. Gimnázium 
alatt végig az ment, hogy reál vagy bi-
ológiai beállítottságú területet válasz-
szak, talán volt benne egy kis családi 
befolyásolás is, és „alkalmazott biológia” 
lett belőle, tehát orvostudomány felé 
tendált a dolog. Apám állatorvos volt, 
édesanyám pedagógus, nagyapám pedig 
kántortanító.

Akkoriban hova jártak szórakozni a 
fiatalok? Mik voltak a menő pécsi he-
lyek?
 Igazából néha eltévedtünk 
ide-oda. A Szigeti úton laktam első 
éves koromban. Olimpia szálló és bár, 
(ma Kocka), a Kolumbia presszó mellett 
kedvelt hely volt a Sophiane étterem a 
régi egyetemmel szemben, ott nagyon 
jó cigányzene volt. Nem nagyon jártam 
én ilyen helyekre. Akkor is sokat teni-
szeztem. Nagy huligánkodás nem volt. 
Sokat kirándultunk, volt csoportélet, 
elmentünk egynapos túrákra, szőlő-
hegyekre nem kevésszer. Nem voltam 
három évig kollégista, pedig ott nőttek 
össze az emberek anno, de ennek el-
lenére jó közösségi élet zajlott. Ehhez 
mindenképp kellett a szervezett sport-
ban, zenében, TDK-ban való részvétel. 
Ezek a dolgok totálisan elvették az időt. 
Az egyetemen persze mindenben részt 
vettem: labdarúgás, Medikus Kupa, ko-
sárlabda. Harmadév után nem nagyon 
jártam egyetemre illetve előadásokra, de 
a gyakorlatok fontosak voltak és persze 
folyamatosan tanultunk. Gyerekgyógy-
ászatból Heim Tibor, belgyógyászatból 
Gógl Árpád, későbbi egészségügyi mi-
niszterünk voltak a gyakorlatvezetőim. 
Az utóbbi különösen jó volt, mert az 
invazív dolgokat megcsináltatta velünk, 
mellkas-csapolásnál fogta a kezemet. 
Szülészetből Szabó István, volt klinika-
igazgató, volt a gyakorlatvezetőm.

Kik voltak az évfolyamtársai?
 Jelenleg itt dolgoznak közü-
lük Melegh Béla; Fekete Sándor; Füze-
si Zsuzsanna; Vámhidy László; Pakodi 
Ferenc; Tóth Pál; Wéber György; Mol-
nár F. Tamás „Moliére”; Gáti István.

Hányan voltak egy évfolyamban?
Körülbelül 220-an kezdtünk.

Szabad olyat kérdezni, hogy miért 
pont a patológia?
 Mindig azt képzeltem a bioló-
gia kapcsán már gimnázium alsóbb osz-
tályai óta, hogy én majd nagyon mélyre 
nézek a dolgokba. Belülről érdekelt, 
hogy hogyan működik a test. Valami-
ért automatikussá vált a patológia, mert 
ez egy mély pillantás. Volt egy „Leg-
mélyebb pillantás az emberi testbe” című 
kari cikk, amit én írtam. Mi más lenne 
a legmélyebb pillantás? A képalkotók, 
akik milliméteres egységekben dolgoz-
nak? Az is nagyon szép. Mi 3-4 nagy-
ságrenddel mélyebbre tudunk nézünk 
az egész struktúra megtartása mellett. 
Géneket vizualizálunk in situ körülmé-
nyek között sejtben és szövetben. Nem 
ledaráljuk a szövetet egy csőben, és ta-
lán van valahol egy csík vagy szekvencia 
eltérés. Ott, in situ, morfológiához köt-
ve mutatjuk mi ki ezeket a kórságokat. 
Azért ez elég mély pillantás. Egyébként 
sok időt töltöttem sebészeti gyakorla-
tokon, lehet, hogy ez érdekelt, de nem 
szerettem az emberi szenvedést, nem 
szerettem a szenvedő ember létét.

Hány boncolást végzett már?
 Nem annyit, mint Rokitansky. 
Szakvizsgáig volt olyan kvóta, hogy 500 
boncolást kell teljesíteni, utána pedig 
gyakorlatvezetőként tartottam bonc-
termi gyakorlatokat, de ez nem tartott 
olyan sokáig. ’82-ben szereztem a szak-

vizsgámat, ’90-ben pedig már elmentem 
Amerikába. Szerintem azon boncolások 
száma, melyekben aktivan részt vettem, 
1000 alatt van.

A külföldi tanulmányutak miről szól-
tak?
 A munkavállalás nem volt di-
vat akkor, hacsak valaki nem disszidált, 
mert úgy határozott. Ezek mind to-
vábbképzési, kutatási ösztöndíjak vol-
tak.

Megfogta a Nyugat szele?
 Annyira nem. Soha nem for-
dult meg a fejemben, hogy nekem más-
hol kellene élnem. Az fordult meg a 
fejemben szubkortikálisan, hogy én itt-
hon fejlesztem a környezetemet, a vilá-
got magam körül és ennek talán vannak 
eredményei.

A rendszerváltás, a Berlini fal lebom-
lása volt-e valami hatással Önre vagy 
valami változást tapasztalt-e?
 Pont ’89-ben volt a rendszer-
váltás, én pedig ’90 őszén elmentem 
Amerikába. Október 1-től dolgoztam 
ott. Akkor volt a romániai forradalom 
is, az nagyon jó érzéssel töltött el ben-
nünket, emlékszem azokra a rádióadá-
sokra, hogy normalizálódhatnak a kap-
csolatok egyes magyarlakta területek 
között. Kerényi Gábor volt a rendszer-
váltó rektor. 
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 Én is benne voltam abban a 
megmozdulásban, amiben Kellermayer 
Miklós, id. Gallyas Ferenc, Lénárt László, 
Székely professzorok vettek részt. Moz-
golódás alakult ki a professzorok szint-
jén, olyan céllal, hogy valamilyen tervet 
kellene készíteni az átmenetre. Ennek 
Kerényi Gábor lett a vezetője. Különbö-
ző területeken, mint gazdaság, tudomá-
nyos élet, adminisztrációs irányítás, stb. 3 
tagú bizottságokat hoztak létre. Én is be-
kerültem egy ilyenbe. Megjelent egy Fe-
hér Könyv nevű dokumentumban, hogy 
hogyan kellene itt működni. Rengeteget 
küzdöttem anno a teljesen tohonya ad-
minisztrációs apparátussal és ráadásul 
uram-bátyám alapon ment, hogy ki kap 
ellátmányt vagy pénzt. Egyik monda-
tomra biztosan emlékszem: „A pénz fel-
használásáról azon a szinten kell dönteni, 
ahol a munkavégzés folyik. Decentralizálni 
kell a döntéshozatali mechanizmust.” Bent 
voltam ebben az erjesztő miliőben, ami 
az átalakulást lokálisan segítette. Nem 
éreztük, hogy forradalmárok vagyunk, 
vagy történelmet írunk. Annak örül-
tünk, hogy megszűnt az előző helyzet. A 
Kádár-korszak második felében, amikor 
már családom volt - a ’70-es évek végé-
től, hiszen ’77-ben született a lányom -, 
nagyon olcsó volt az élet. Nem tudtuk, 
hogy vesszük fel a dollármilliós hiteleket, 
és ebből fi nanszírozzák az életünket.  

 Volt rátekintésem a világra. A 
külföldi utakon fel lehetett mérni, hogy 
ki mihez ért. Az USA-ban is pillanatok 
alatt felmértem, hogy milyen az én kép-
zettségem a sok ottani emberhez képest 
és azért ez magabiztosságot nyújtott.

Végül mit tanácsol az orvostanhallga-
tóknak? Járjunk előadásra, Professzor 
Úr?
 Patológiára is biztosan ér-
demes bemenni. Eljutottak azonban 
hozzám olyan vélemények, hogy az 
alapellátásban nem is használt szakmák 
szakorvosképzést folytatnak medikus-
képzés címén.  Csernus Valér Professzor 
bölcs mondását idézve: 
 „Fül-orr-gégészetet, urológi-
át, stb. nem azért kell tanulni, hogy érts 
hozzá, hanem, majd amikor orvos leszel, 
tudj beszélni egy fül-orr-gégésszel, ismerd 
a terminológiát, meg tudd értetni magad 
vele.” Nem tudom például, hogy ho-
gyan állunk a nagyon nagy problémát 
jelentő klinikai készség oktatásával, 
amit meg kell csinálni lehetőleg hibát-
lanul, hogy ne károsodjon a beteg és 
nem csak beszélni kell róla. Tehát erre 
kellene már lenniük műembereknek, 
melyek visszajeleznek, hogy például ki-
ment a hólyagból a katéter, stb. Tudom, 
hogy folyamatban van, de már 10 évvel 
ezelőtt is folyamatban volt. 

 Ezek nagyon kellenek, nem-
zetközi szinten is. Nem tudom, hogy 
kell-e ilyen részletesen az elmélet, és 
nem gyakorlatiasabban, egy sürgőssé-
gi betegellátó egység köré rendezni az 
oktatást - persze területekre bontva. 
Bennem is az ragadt meg, amikor fogta 
a kezemet a professzor és együtt bök-
tük át a trokárral a mellkast. Utána úgy 
éreztem, hogy meg tudnám csinálni egy 
másik esetben is.
 Németországban is nagyon 
gyakorlatias a képzés. Nincs patoló-
gia például. Blokkokban oktatnak. Mi 
voltunk az elsők annak idején, ahol 
harmadév második félévétől blokkok 
voltak - például pulmonológia, és ami 
oda tartozott: patológiája, radiológiája, 
sebészet, belgyógyászati vonatkozások. 
Persze nem volt jól megszervezve és 
nem volt hozzá megfelelő írott anyag 
sem, de a németek is valami ilyesmit 
csinálnak most. Nem elég elmélete-
ket  tanulni, hanem az orvosi szakma 
jelentős részében meg kell tudni vala-
mit csinálni. Még a belgyógyászatban is 
vannak invazív dolgok.
 Az fontos, hogy az ember 
magában csinálja ezt a problem based 
learning-et. Amit nem ért, menjen utá-
na és próbálja megérteni. Nem szer-
vezetten, hanem autodidakta módon, 
mert csak így tisztulhat le a kép.

írta: Hajdu Máté, Horváth Bálint
fotó: Heinrich Károly
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 Hogyan emlékszik vissza a 
’70-es-’80-as évek egyetemi éveire, 
az akkori oktatásra, diáktársaira?
 Kiváló tanáraim voltak: 
anatómiából például csoportveze-
tőm Mess Professzor Úr volt. Magas 
színvonalú oktatásban részesültünk; 
sokat kellett tanulni. Hiányozni gya-
korlatokról nem nagyon lehetett, 
akárcsak manapság. Egy lényeges kü-
lönbséget azonban kiemelnék a vizs-
gák tekintetében. Akkoriban csopor-
tosan vizsgáztunk; tehát egy csoport 
összes hallgatója ugyanazon a napon 
vizsgázott. Annak idején meg sem 
fordult a fejünkben, hogy ez valahogy 
másképpen is lehetne. Vizsgát nem 
halasztottunk, legalábbis nagyon-
nagyon ritkán fordult elő, hogy az 
ember nem ment el, amikor kellett. 
A harmadév érdekesnek bizonyult: a 
patológiát még Romhányi Professzor-
nál tanultuk, aki igazán nagyszerű 
tanár, előadó volt. A klinikai tárgyak 
egy kicsit kevésbé érdekeltek. El-
kezdtem tudományos diákköri mun-
kát végezni itt az intézetben. Amikor 
én jártam egyetemre, nem tudtunk 
Nyugatra utazni. Cseregyakorlatok 
csak az úgynevezett szocialista orszá-
gokban voltak lehetségesek. A '80-as 
években nyílt meg a „Nyugati kapu”. 
Miután elvégeztem tanulmányaimat, 
egy ideig még gondolkoztam azon, 
hogy klinikusként folytatom a mun-
kámat, de végül is úgy adódott, hogy 
itt maradtam az Orvosi Biológia Inté-
zetben.

Egyetemistaként milyen szabadidős 
tevékenységeik, elfoglaltságaik voltak, 
amit esetleg szívesen csináltak a cso-
porttársakkal?
 Fociztunk, pingpongoztunk, 
csoportbulikat szerveztünk. Manapság 
az oktatási rendszer megváltozott és ez a 
kreditrendszerből is adódik. A csoportok 
között ma már nagyobb keveredés van, 
talán már kisebb a csoportkohéziós erő 
is. Régen ez másképpen működött. Akik 
együtt kezdtek, nagyjából egy időben vé-
geztek. Nem voltam kollégista, habár sok 
csoporttársam, évfolyamtársam az volt. 
Bejártunk hozzájuk a kollégiumba, ahol 
kellemes beszélgetések, bulik és egyéb 
programok folytak.

Milyen fajta irodalmat olvasott régen? 
Milyen zenét hallgatott?
 Életemben nem olvastam any-
nyit, mint hallgató koromban, később erre 
sajnos kevesebb időm jutott. Szerettem 
Tolsztojt, Dosztojevszkijt, Maupassant-t, 
Goldingot, Bulgakovot. Az új amerikai 
írók közül talán a legnagyobb élményt Jo-
seph Heller: A 22-es csapdája című könyve 
nyújtotta. Más amerikai írók művei is ak-
kor kezdtek megjelenni Magyarországon: 
itt említhetném meg példaként Truman 
Capotet, Salingert, Bernard Malamudot. 
Ezek olyan könyvek voltak, amiket ko-
rábban nem lehetett hazánkban elérni, 
valósággal sokkoló hatással voltak ránk. 
Sokat hallgattunk rock zenét. A '70-
es évek fordulóján nagyon közkedvelt 
együttesnek számított a Rolling Stones, 
Led Zeppelin és a hasonló karakterű zene-
karok. 

 Lemezeket nem nagyon lehe-
tett nálunk vásárolni: Eszékre jártunk 
beszerezni őket. A régi Jugoszláviában 
kicsit szabadabb volt a légkör, hozzá 
lehetett jutni ezekhez a bakelitekhez. 
Koncertek – legalábbis a '70-es évek-
ben – nem voltak, a ’80-as években már 
az úgynevezett második vonalbeli angol 
és amerikai előadókat meg tudták hívni, 
illetve egészen pontosan 1968-ban fellé-
pett egy brit zenekar: The Spencer Davis 
Group, amely első vonalbeli volt. Eljöt-
tek Pestre, a Kisstadionban léptek föl. 
Nagy élményt jelentett számomra, hogy 
ezen a koncerten én is részt tudtam ven-
ni. Ma az ilyesmi már magától értetődő 
dolog, akkor még ritkaságszámba ment.

Ahogy haladunk előre felé, tehát a '70-
es, '80-as, '90-es évek irányába, - egyre 
több divatbeli amerikai, ill. nyugati 
hatás érte el Magyarországot. Mennyi-
re érintették ezek a PTE Orvostudo-
mányi Karának hallgatóit öltözködés, 
valamint hajviselet terén?
 A '70-es évek elején elsősor-
ban a hosszú haj számított divatosnak, 
nekem is elég hosszú hajam volt. Elő-
fordult, hogy vizsgán ezt nem nézték jó 
szemmel. Öltözködés terén természete-
sen farmert hordtunk. Kezdetben Ma-
gyarországon „álfarmerek” voltak, azo-
kat viseltük. Később jöttek be hozzánk 
a neves, jó minőségű farmerek, többek 
között a Levis.

Mennyire különbözött a '70-es-'80-as 
évekbeli tanár-hallgató viszony a ma-
ihoz képest?
 A fiatal oktatók és a hallgató-
ság között jó viszony van, de ez régen is 
így volt. Viszont a professzoroknak az a 
generációja, akik engem oktattak annak 
idején, „régi vágású” professzorok voltak 
mindennapi viselkedésüket tekintve. 
A professzori rang már akkor is sokat 
számított; a típusos viselkedés inkább 
a távolságtartás volt. Persze a mai hall-
gatóság is biztosan nagy távolságot lát 
saját maga és az én nemzedékem között. 
Ez már csak így természetes.

írta: Farkas Gyula

Dr. Szeberényi JózSef ProfeSSzor Úr 
egyetemi évei

fotó: Bálint András
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 Február végén a 
Confabula csapata nem kisebb 
feladatra vállalkozott, mint hogy 
megmutassa, hogyan lehet egy 
jó ügy mellé állni egy fergeteges, 
retró-hangulatot idéző parti se-
gítségével.

 A Szemem Fénye Alapít-
vány Magyarország legnagyobb 
gyermekbeteg-szállító és gyer-
mekmentő szervezete, valamint 
a pécsi Dóri Háznak, hazánk első 
gyermekhospice házának létre-
hozója. A február 15-i „Öltözz 
pirosba!” akció sikerén felbuzdul-
va szerkesztőségünk úgy gondol-
ta, a hamarosan megrendezésre 
kerülő retró buli is kiváló alkalom 
lehetne a jótékonykodásra: úgy 
döntöttünk, hogy minden belé-
pőből 250,- Ft-ot az alapítvány-
nak ajánljuk fel, ezzel is támogat-
va a Dóri Ház működését.

  Lelkesedésből tehát nem 
volt hiány, az esemény híre fu-
tótűzként terjedt az egyetemen, 
a kollégiumban és a közösségi 
oldalakon is. A szervezés alatt 
jelentkező akadályokat – mert 
akadtak ilyenek – sikerült szeren-
csésen leküzdenünk, és csütörtök 
estére minden a helyére került a 
dj-től kezdve, a diszkógömbön 
át, a falra vetített hangulatidéző 
képkockákig. Egyvalami azonban 
végig ott motoszkált a fejemben: 
van-e létjogosultsága egy retró 
stílusú eseménynek a xxi. század-
ban, a dubstep, a diumdisum és a 
dzsuba-dzsuba zene korában?
 Kíváncsian figyeltem hát 
az érkezőket, és örömmel kons-
tatáltam: a legtöbben elfogadták a 
felhívást, és nem féltek előkeresni 
az otthoni szekrények legmélyé-
ből az egykor klassznak számító 
cuccokat. 

 Rengetegen választották 
erre az estére a hippi-létformát, 
de sokan idézték fel a rock and 
roll életérzést is. Akadt, aki a 
komplett ruházatát az alakalom-
hoz igazította, de volt, aki egy ma 
már ízléstelennek és vállalhatat-
lannak mondható nyakkendővel 
dobta fel a klasszikus farmer-ing 
kombót. Természetesen előke-
rültek a nagypapa-mellények és a 
fodros szoknyák, sőt elvétve még 
egy-egy mikrofonfej-paróka is 
akadt. Szerencsére a különböző 
színű és stílusú partiszemüvegek 
közül is mindenki megtalálhatta 
a saját öltözékéhez illőt.
 Egyik ámulatból a má-
sikba estem az ötletesebbnél öt-
letesebb jelmezek láttán; a legna-
gyobb meglepetés azonban mégis 
az volt, hogy bármikor néztem a 
bejárat felé, mindig kígyózó sor-
ban álló embereket láttam. A re-
mek hangulat és a folyamatosan 
özönlő tömeg meggyőzött: jó 
ötlet volt a letűnt korok meg-
idézése, hiszen nincs annál jobb 
móka, mint a többiekkel együtt 
harsogni a YMCA-t, beállni egy 
– már csak a lagzikból ismert, de 
általában spontán kialakuló és 
valamiért mindig nagyon szóra-
koztató – vonatba, vagy éppen a 
Confabula molinója előtt pózol-
ni retró cuccokban.
 A bulifotók láttán, va-
lamint a helyszínen tapasztal-
tak és a jó visszajelzések alapján 
azt mondhatom: az est sikeré-
hez kétség sem fér. A siker titka 
azonban nem a helyszín, nem 
is a diszkógömb vagy a zene; 
a kulcs Ti voltatok. Eljöttetek, 
jól éreztétek magatokat, és cca. 
110.000,- Ft-ot buliztatok össze, 
ami – azt hiszem –, a lehető leg-
jobb helyre fog kerülni. A Sze-
mem Fénye Alapítvány így vall 
tevékenységéről: „Vannak gyer-
mekek, akiknek nem adatik meg 
a hosszú élet. Mi értük vagyunk, 
és azokért az emberekért, akik a 
legjobban szeretik őket.”

írta: Szabó Dorottya

Aula Party: 
Jótékonysági Retró Confabuli
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 Amikor 2010 őszén hazaérkeztem közép-ázsi-
ai utamról, nem gondoltam volna, hogy csak két év múl-
va fogok újra útrakelni. Azt pedig pláne nem gondoltam, 
hogy sikerül visszatérnem azokba az országokba, amelyek 
a legkedvesebbekké váltak számomra. 2008 nyarán már be-
jártam Közép- és Dél-Amerika számos országát, és 2012 
nyarán megadatott az a szerencse, hogy ezeket újból lát-
hassam. Élénken él bennem az a pillanat, amikor Santia-
góból elindulva, majdnem 24 órás repülőút után landoltam 
Budapesten, és a hazafelé úton már mesélni kellett min-
denről, és sokan feltették a kérdést: „megcsinálnád újra?”. 
Akkor úgy éreztem, hogy akár már holnap indulnék! Ebből 
a „holnapból” majdnem négy év lett, de ugyanolyan izga-
tottan készültem az útra, mint első alkalomkor. Különbsé-
gek azért voltak: most először nem egyedül mentem, ketten 
vágtunk neki a felfedezőútnak. Most már az emlékeim, a 

tapasztalatok és a korábbi feljegyzéseim, 
útinaplóim is segítettek az úton. A terve-
zés, a szállások és repülőjegyek foglalása 
is könnyebben ment, négy év alatt ott is 
sokat fejlődött a turizmus. Persze, min-
den drágább lett, mindenért többet kel-
lett fi zetni, erre is fel kellett készülnünk.

 New York és a Húsvét-sziget között annyi a lát-
nivaló és érdekesség, hogy több évre elég lenne. Nekünk 
„csak” hetven napunk volt, ezt kellett felosztanunk majd-
nem tíz ország között. A legfrissebb útikönyvek beszerzése 
után megkezdődött a szervezés, és hosszas tanakodás után 
a következő terv született meg. New Yorkban öt nap, onnan 
repülés Mexikóvárosba, majd buszos utazások az országon 
belül, amire 25 napot szántunk. Belize-n keresztül mentünk 
Guatemalába, a két országban négy napot voltunk. Guate-
malavárosból Costa Rica-i átszállással érkeztünk Ecuadorba, 
ahol három nap alatt néztük meg a világörökségi hely-
színeket. Quitóból repültünk Limába, Peru fővárosába, és 
az országban 15 napig voltunk. Innen Bolíviába vezetett 
az utunk, mindössze három napra, majd mentünk tovább 
Chilébe. Itt is rövid időt töltöttünk, gyorsan el is repültünk 
Argentínába, a Tűzföldre, hogy három napot töltsünk bőven 
nulla fok alatti hőmérsékleten (augusztusban). A Tűzföld-
ről visszarepültünk Santiagóba, és utolsóként a Húsvét-
sziget következett, ahol egy egész hetet voltunk. 67 napra 
kellett – normális áron – szállásokat foglalni, valamint 19 
repülőutat, 26 busz- és vonatutat, 5 szervezett túrát kel-
lett napra pontosan összeállítani. Talán túlzásnak tűnik ez 
a precízitás, de nem akartam semmi bajt, és nem akartam 
időt veszteni azzal, hogy a helyszínen kelljen improvizálni 
(ilyen csak egyszer volt). Végül minden a helyére került, és 
az öt oldalas útitervvel a bőröndben 2012. június 25-én, egy 
esős hétfői reggelen felszállt az első repülőgép Bécsből.

XX.A Világörökségek nyomában
New York és Mexikó 1. rész
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 NEW YORK. Talán nincs olyan ember, aki ne sze-
retné egyszer látni ezt a várost. Ezzel mi is így voltunk, és öt 
nap után rá kellett döbbennünk, hogy egyszer elég is látni. 
Bécsből amszterdami átszállás után érkeztünk meg a John 
Fitzgerald Kennedy ( JFK) repülőtérre, a három nagy New 
York-i repülőtér egyikére. Az út 11 órás volt, a KLM gép na-
gyon kényelmesnek bizonyult. A formaságok elintézése után 
ott álltunk az Amerikai Egyesült Államokban, és a rendkí-
vül modern és hatékony metróhálózatnak köszönhetően egy 
órán belül Manhattanben voltunk, és elfoglaltuk a szállásun-
kat a nyugati 97. utcában. Ekkor otthon már lefekvéshez ké-
szülődtek, nekünk azonban a cirkadián ritmusunkat még át 
kellett állítanunk. Kettőnk számára öt éjszakára 510 dollárt 
fi zettünk (reggeli nélkül), de New Yorkban ez még olcsónak 
is számított. Öt napunk volt a város felfedezésére, így már 
első este sem pihentünk, hanem metróbérletet vettünk (ol-
csóbb, mint Pesten), és irány a City!
 Aki nem nagyvárosban lakik – főleg nem felhő-
karcolók közelében –, annak New York félelmetes! Már az 
első nap után a nyakam megfájdult a sok felfelé nézéstől, de 
később a felhőkarcolók látványa megszokottá vált, és az em-
ber újra szemmagasságban tudott nézni. És akkor megjelent 
minden, amit eddig csak a fi lmekben láttunk: a sárga taxik, a 
világ valamennyi embertípusa, a hotdog-árusok, az ismerő-
sen hangzó utcanevek: Th ird, Fourth, Fifth Avenue, a Broad-
way, Rockefeller, Union és Time Square, stb. És nem győztünk 
csodálkozni a híres épületeken sem: Empire State Building, 
Chrysler Building, Grand Central Terminal, Szabadság-szo-
bor, ENSZ-székház, és a gyönyörű hidak! És bóklásztunk a 
különféle városrészekben: Manhattan, Central Park, Upper 
West Side, Midtown, Chelsea, Chinatown, Lower Manhattan, 
Battery. A metróhálózatban meglepő módon, de könnyen el-
igazodtunk. Minden vonalon két sín megy, egyik a regionális 
(„minden állomáson megáll”), a másik az expressz (csak a for-
galmasabb helyeken áll meg). Ha az ember felvette a ritmust, 
akkor hamar akár New York-inak is érezhette magát. Amit 
nem tudtunk megszokni, az az ellátmány volt. Egyikünk sem 
nagy hamburger, hotdog vagy gyorséttermi rajongó, hamar 
beláttuk, hogy ha ezeket akarjuk enni, akkor gyomorproblé-
mákkal fogunk szembenézni. 

 Persze a hotdogot kipróbáltuk (szörnyű ízetlen 
volt), a gyorséttermekben inkább csak ittunk. Ha tehettük, 
akkor a „bevándorlók” éttermeiben ettünk, jó kínai, indiai, 
olasz, francia ételeket, vagy boltban bevásároltunk. Nagy 
élmény jelentett az Empire State Building megtekintése. 
Két jegyet is vettünk, egyszer nappal, máskor este-éjszaka 
mentünk fel a 86. emeletre. Útközben összefutottunk King 
Konggal, aki békésen ijesztegette a liftre váró embereket, én 
majdnem orrba is csaptam, úgy megijedtem. Azonban New 
York felülről nézve elképesztő. Fentről úgy tűnik, hogy a vá-
ros megtelt, nincs sehol semmi hely. Mintha egy tűpárnát 
néznénk felülről, megszámlálhatatlan felhőkarcoló körü-
löttünk, északra a hatalmas Central Park, két oldalt a Hud-
son és az East River, valamint a hidak. Távolban ki tudtam 
venni a fantasztikus szerkezetű Verrozano-Narrows hidat 
(Verrozzano hajózott be elsőnek a későbbi New York kikö-
tőjébe), közelebb a híres Brooklyn Brigde, aztán a Manhattan 
Bridge, míg a nyugati oldalon a George Washington Birdge. 
Másnap este egész más arcát mutatta a város, ahogy sötéte-
dett és kinyúltak a fények. Majd amikor éjszaka végig sétál-
tunk a Time Squaren úgy tűnt, senki nem alszik, mindenki az 
utcán van, és szórakozik.
 A következő napot arra szántuk, hogy megnéz-
zük a híres Grand Central vasútállomást, majd elsétáltunk 
az ENSZ székházáig. Útközben aláírtam egy „Free Tibet” 
papírt, rajtam ne múljon! Innen metróval lementünk Man-
hattan alsó csücskébe, Batterybe, és ott kompra szálltunk. A 
komp átvitt minket Staten Islandra (teljesen ingyenes), és az 
út alatt láthattuk a Szabadság-szobrot, ami gyönyörű! New 
York egyetlen világörökségi helyszíne ez a szobor. 1871-84 
között Gustave Eiff el megtervezte a szobor acélvázát, majd 
Frédéric Auguste Bartholdi francia szobrász elkészítette a 
szobrot. 
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 1876-ban több darabban átszállították az Egyesült 
Államokba, és 1876-ban, az amerikai függetlenség 100. év-
fordulójára avatták fel. A szobor 46 méter magas, 254 tonna 
súlyú, a belsejében 171 lépcsőfok vezet fel a szobor fejében 
kiképzett kilátóhoz. „Miss Liberty” a szabadság szimbóluma, 
kezében a Függetlenségi Nyilatkozatot tartja. A XX. század 
során bevándorlók milliói és milliói érkeztek hajóval az Új-
világba, és a szobor volt az első, amit megláttak. A Szabad-
ság-szobor mellett található Ellis Island, mely a bevándorlók 
fogadótábora és karanténja volt. A kompról a visszafelé úton 
pedig elénk tárult Manhattan látképe a hidakkal a tenger fe-
lől, ismét felejthetetlen látványban részesültünk. A komputat 
megtettük még egyszer másnap este, hogy kivilágítva is lás-
sunk mindent. Egy délelőttöt töltöttünk az American Mu-
seum of Natural History-ban, ahol a kiállításon kívül részt 
vettünk egy planetáriumi előadáson és 3D-s mozivetítésen 
is. Több templomot is megnéztünk (ezek száma kevesebb, 
mint Pécsett), de mindegyike csodaszép: láttunk a Szent 
Patrik és Szent János Székesegyházat, a Szent Pál kápolnát, 
és a Trinity (Szentháromság) templomot. Bejártunk a World 
Trade Center környékét, ahol a két nagy medence található. 
Ennyi maradt a szeptember 11-i merényletek után. Most már 
lassan befejezik az új felhőkarcolók építését és hamarosan az 
egész környéket rendbe rakják. Végigsétáltunk a Brooklyn hí-
don, felfedeztük Chinatownt, ahol nem lepődtünk meg azon, 
hogy minden „Made in China”, itt még el is hittük. Négy 
órás hajókirándulásra is befi zettünk, amikor is körbehajóztuk 
Manhattant. Így elmondhatjuk, hogy minden irányból lát-
tunk New York közepét: levegőből, hajóról, a járdák szintjéről 
és a föld alól is. Bementük a (felhőkarcolók miatt) sötétnek 
tűnő Wall Street-re is, ahol a legnagyobb bankok és tőzsdék 
találhatók. 

 Közelről láttuk a város első felhőkarcolóját, amit 
az 1930-as években építettek, ez a Vasalóház (Flatiron 
Building). Sétáltunk a Broadway-on, de a színházjegyet 
nem engedhettük meg magunknak. Láttuk a Rockefeller 
Center-t, ahol teleként a város karácsonyfája áll. Voltunk a 
Metropolitan Operaház előtt is, de eléggé elítélhető módon 
senki nem kért meg, hogy a színpadán zongorázzak. Rövid 
időt sétáltunk a Central Parkban is, tényleg sokan futnak 
arrafelé. Megtaláltuk a Dakota Házat, ahol John Lennon élt, 
és ahol lelőtték.
 Azon a héten péntek hajnalban taxit fogtunk 
(sofőrje kínai volt) és kimentünk a LaGuardia repülőtérre 
(LaGuardia híres polgármester volt). Kellemes időben szállt 
fel a repülőgép, és Houston felé vettük az irányt. A gép Man-
hattan felett szállt el, mi ebből semmit nem láttunk, mert a 
másik oldalon ültünk. Houstonban átszálltunk. A gép egy 
órás késéssel indult, mert trópusi vihar támadt, a kifutópá-
lyán vagy húsz gépet számoltunk, amik a felszállásra vára-
koztak. Végül megérkeztünk Mexikóvárosba.
 MEXIKÓVÁROS. Késő délután érkeztünk a 
Benito Juarez repülőtérre, ahol már rutinosan mentük a 
metróhóz. Nagy meglepetésben volt részünk: négy éve há-
rom pesó volt egy metrójegy (50 Ft), most szintén ennyi. 
Bérlet nincs, így feltankoltunk metrójegyekkel. A szállásunk 
érdekes helyen volt, a városrész a Zona Rosa nevet viselte, 
mint kiderült, errefelé sokan űzik a legősibb foglalkozást. 
Ajánlatokat kaptunk, de nagy ívben kitértünk a lehetőségek 
elöl. Hat éjszakát töltöttünk a városban, hatszor ugyanazt 
a reggelit ettük a szállodában, hatszor kellett elmondani 
ugyanannak a felszolgálónak, hogy ketten vagyunk és két 
reggelit kérünk, nem egyet. Lehet, hogy hetedikre már 
megjegyezte volna, de ezt sosem tudjuk meg. A város a világ 
egyik legnagyobbja, 15 millió ember lakik itt, mégsem tűnt 
sohasem zsúfoltnak.
 A mai város az aztékok romjaira épült, akik 1325 
körül alapították meg Tenochtitlan néven. 
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 A városukat a Texcoco-tó mocsaras vidékére építet-
ték, ennek hatásai ma is érezhetők a városban. Sok épület 
ha lassan is, de süllyed. 1521-ben érkeztek meg a spanyolok, 
élükön Hernan Cortez-zel, és a maroknyi spanyol csapat – 
szövetséget kötve az aztékok ősi ellenségeivel – legyőzte az 
aztékokat, és csodálatos városukat lerombolta. Ma a város 
központja alatt találták meg Tenochtitlan romjait, és amit 
tudtak, kiástak. Ma ezen a területen található a Székesegy-
ház, mellette a Templo Mayor, ahol az azték város központja 
és két hatalmas piramisuk állt. Ezek felfedezése egy napba 
került. Szintén egy napot szántunk – és nem bántuk meg –, 
a Museo Nacional de Antropologia-ra, mely Chapultepec-ben, 
egy gyönyörű parkban található. Itt áttekinthettük az ősi 
kultúrákat, azok történelmét, és láttuk az aztékok világhírű 
Napkövét.
 Élelmezésügyileg össze sem lehet hasonlítani Me-
xikót az USA-val. Szinte minden nap mást ettük, ittünk. 
Végeláthatatlan variációkban ittuk a gyümölcsleveket: ana-
nász, papaya, banán, mangó, kivi, narancs, grapefruit, többféle 
dinnyék, gránátalma, és más ismeretlen bogyós gyümölcsök. 
Mindezek vízzel vagy tejjel turmixolva. Bár az útikönyv óva 
intett attól, hogy utcai árusoktól együnk, de nem szabad rá 
hallgatni! A legjobb falatokat kaptuk tőlük: különféle szend-
vicsek, benne sonka, kukorica, avokádó, lime, saláták, és a csili 
mindenféle változata. Sült húsok, édességek, elvihető levesek, 
és még ki tudja mik voltak. Megfogadtuk, hogy utunk során 
semmi olyat nem eszünk, amit otthon is tudunk (de nem si-
került megtartani ezt a fogadalmat...). Egyik reggel kimet-
róztunk a Terminal Norte buszpályaudvarra, és elutaztunk 
Teotihuacanba, az amerikai kontinens egyik legnagyszerűbb 
régészeti lelőhelyére.
 TEOTIHUACAN. Még ma sem tudni pontosan, 
kik laktak itt, és hogy miért hagyták el a várost. Valószínű, 
hogy a Kr.e. I. században virágzott, és Kr.u. 500 körül vált 
elhagyatottá. 1864-ben „fedezték fel” újra, ekkortól kezdőd-
tek a régészeti feltárások. A város közepén húzódik a Holtak 
Útja, melyet szertartási épületek határolnak. 

 Az út elején állt Quetzalcoatl Temploma (ő volt a 
Tollaskígyó istene). A út közepén emelkedik a hatalmas mé-
retű Nap Piramis, 222 méter hosszú minden oldala és 70 mé-
ter magas. Erre nagy nehézségek árán, de felkapaszkodtuk, 
meg kellett küzdenünk egy könnyebb magaslati betegséggel, 
hiszen a tengerszint felett 2300 méteren voltunk, de hamar 
hozzászoktunk a magasságokhoz. A Holtak Útja a Hold Pi-
ramishoz vezet, mely előtt a Hold Tere áll, 13 piramissal sze-
gélyezve. Kimerítő túrát tettünk a 30 fokban, délután kisebb 
zivatar enyhítette a hőséget. Visszatértünk Mexikóvárosba, és 
másnap újból egy napos kirándulást tettünk egy másik kultú-
ra egyetlen megmaradt emlékéhez.
 TULA. 60 km-re a fővárostól. A tolték civilázió 
központja 900 és 1150 között élte fénykorát. Hasonlóan 
Teotihuacanhoz, Tulát is elhagyták lakói, ismeretlen okok-
ból. Ami ma látható, azok a 4,5 méter magas Atlas-szobrok, 
melyek valamilyen templom tetejét tarthatták. A templom 
körül az Ezer Harcos Oszlopa áll, és a Tollaskígyó szentélye. 
Valószínű, hogy aztékok istenei valamikor a toltékok istenei 
is voltak. A tulai buszpályaudvarról taxival jutottunk a régé-
szeti lelőhelyre, a taxit három mexikói nővel osztottuk meg, 
így már hatan ültünk a taxiban. A sofőr még így is meg akart 
állni egy integető embernek, de erről gyorsan lebeszéltem.
 Még két napot voltunk Mexikóvárosban, temp-
lomokat, múzeumokat látogattunk, felmentünk a Torre 
Latinoamericaba (felhőkarcoló), hagytuk, hogy elvesszünk a 
város kavalkádjában. A szállodában megbeszéltük, hogy há-
rom napra itt hagyjuk a nagy bőröndöket, és két hátizsákkal 
nekivágtunk, hogy a Mexikóvárostól északra fekvő spanyol 
gyarmati városokat meglátogassuk. Kezdetét vette a buszos 
országjárás.

írta: dr. Hollósy Tibor
fényképezte: dr. Hollósy Tibor és Losonczi Róbert
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 Úgy tartja a városi legenda, 
hogy két évtizeddel ezelőtt egy marok-
nyi fiatal fiú és lány, akik a világ legkülön-
bözőbb tájairól érkeztek, összegyűltek 
otthonukban, hogy hazájukról mesélje-
nek egymásnak. A mesék mellé finom 
vacsora került az asztalra, a jó falatok 
pedig vidámságot hoztak magukkal az 
estére. Miután megosztották egymással 
ételüket és történeteiket, megfogadták, 
hogy máskor is összegyűlnek és finoma-
kat főznek, ki-ki a maga hazájának kin-
cseiből. Így is lett, s a hangulatos esték 
híre hamar szárnyra kapott az egyetem 
falai között. A diákok egyre nagyobb 
számban csatlakoztak, ezért a kis lakást 
hamarosan nagy családi ház váltotta fel.
 Teltek-múltak az évek, a cso-
portos gasztro-estek pedig tradícióvá 
váltak, míg egyik évben nem kisebb 
helyszín adott otthont az eseménynek, 
mint az egyetem Aulája. A rendezvény 
hivatalos nevet és arculatot kapott, s az-
óta is minden évben megrendezésre ke-
rül. Az óriási létszámnak köszönhetően 
2011-től új, még nagyobb helyszín várja 
a résztvevőket: az Expo Center.
 Nem mindennapi eseménynek 
örvendhet Pécs városa, hiszen méretei-
ben és tartalmában egyaránt páratlan a 
Nemzetközi Est, melyen tavaly 2500 fő 
vett részt. Minden ide járó diák nemze-
ti zászlai ott sorakoznak a fejünk fölött, 
ékesítik a mennyezetet és melegséget 

hoznak mindannyiunk szívébe, mert 
bár képviselhet egy egész nemzetet 
csak egyetlen személy, akkor is meg-
csillogtathatja hazája ékességeit. A vá-
ros legnagyobb rendezvénye egyben a 
legszínesebb is; a jelenleg 54 különböző 
országból érkezett külföldi hallgatóság 
szinte egésze részt vesz az esten, és a 
magyar hallgatóság nagy része is jelen 
van. Még az egyetem rektora és a kar 
dékánja is magára ölti a kötényét, hogy 
egy jó paprikás krumpli- vagy marha-
pörköltfőzés erejéig beálljanak a hallga-
tóság soraiba.
 Hozzánk minden évben ház-
hoz jön az ezerszínű világ egyetlen esté-
re megfűszerezve ezzel a tavaszt, s sze-
münket felnyitva; mennyi, de mennyi 
különleges ember vesz körül minket! Az 
eseményen mindenki megmutathatja, 
miben tehetséges, milyen népviseletet 
hozott hazájából, mennyi izgalmas ízt 
rejt a táj gasztronómiája. Azonban a 
rendezvény hangulata még sem a kü-
lönbségekben rejlik, sokkal inkább a ha-
sonlóságok felfedezésében! Nagy mun-
ka áll mindenki előtt, aki a Nemzetközi 
Esten fellépni vagy főzni szeretne, hi-
szen asztalonként 350 adag étel elkészí-
tése erőteljes összefogás nélkül lehetet-
len lenne. Főként, ha egy országot csak 
egy-két tanuló képvisel, szükségük van 
mások segítségére, s becsülendő, hogy 
segítség mindig akad. 

 Képzeljük el, hogy 350 db 
vajas kenyérhez való hozzávalók be-
szerzése, elkészítése, szállítása, majd 
felszolgálása is mennyi fejtöréssel jár, 
és képzeljünk el ugyanekkora számú 
sushi elkészítésével járó nehézségeket! 
Néha az alapanyagok beszerzése sem 
kis feladat, ezért a húsvéti szünetről 
hazatérő tanulók gyakran egzotikus 
fűszerekkel, különleges lisztfélékkel és 
furcsa nevű zöldségekkel felpakolt bő-
röndökkel térnek vissza.

 No, de mitől is lesz olyan fer-
geteges hangulatú ez a rendezvény? 
Elsősként csak találgatni tudok, és 
várom, hogy a saját szememmel ta-
pasztaljam majd meg… Április 13-án 
18.00 órakor kinyílnak a kapuk, a tö-
meg megindul a termek felé, az em-
berek rávetik magukat az ínycsiklandó 
falatokra. Találunk majd főételeket, 
salátákat, leveseket, édességeket, egy 
szóval mindent, mit ízlelőbimbóink 
kívánhatnak! Az asztalokat végigjárni 
lehetetlen, így mindenkinek ajánla-
tos a legcsábítóbb falatokkal kezdeni, 
hátha később már nem jut! Asztalon-
ként fogadják a nemzetiségek - köztük 
magyarok is – saját népviseletükben a 
vendégeket, és serényen osztogatják a 
kóstoló falatokat. Ebben a pillanatban 
elkezdődik a műsor is. Természetesen 
mindenki az elején szeretné elkapni a 
közönség figyelmét, ezért a fellépők 
sorrendje sorshúzással dől el. Hatórá-
nyi megunhatatlanul változatos műsor 
vár ránk: az énekléstől kezdve a sza-
valáson át, táncokkal és vetítésekkel 
megfűszerezve a rock zenekarokig 
minden van a terítéken! Kamerák se-
gítségével külön kivetítőkön is figyel-
hetjük a műsort, hogy biztosan ne ma-
radjunk le semmiről. 

Pécs legnagyobbja 
– A Nemzetközi Est
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 Élő fellépőként külön színpa-
don a PMS (Pécs Music Society) szóra-
koztat bennünket, majd éjféltől külön 
teremben indulhat a diszkó hajnalig!

 Számos VIP vendéget kö-
szönthet rendszeresen a Nemzetközi 
Est, köztük Páva Zsoltot, Pécs város 
polgármesterét. 2010 óta rendszeresen 
látogatják nagykövetek is a rendezvé-
nyünket; akad, aki minden évben ellá-
togat hozzánk, és még a táncparketten 
is kiveszi részét a mulatságból. Más 
részről a nagykövetségek támogatják az 
eseményt, ez nem véletlen, hiszen rend-
kívül jó reklámlehetőség minden ország 
számára.

Hiányzol…
Üvölt a csend és hiányod suttogja,

Miért nem veszel gyengéd karodba?
A hatalmas űrt bennem, 
Te töltenéd ki teljesen.

Vad megszállottság ég bennem, 
Téged követ, mint szellem.
Nem tudom, meddig bírok,
Nem tudom, mikor sírok, 

Nem tudom, hogyan tovább, 
Nem tudom, miért Hozzád…
Tudni nem tudok, csak érzek,
Hisz szívből jön, ettől félek.

Szerelmem örökre kísért,
A szerelmed örökre ígért.

Túlságosan szeretlek,
Ezért nem engedlek?

írta: Birbi

 A szervező Angol-Német Hall-
gatói Önkormányzat a belépők teljes ösz-
szegét jótékony célokra ajánlja fel. A 
pénzből támogattak már afrikai árvahá-
zakat, kórházakat, Japánban a cunami 
áldozatait és rendszeresen gyűjtenek a 
Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika javára. 
Tavaly bevételi rekordot döntöttek; 2,5 
millió Forintot sikerült összegyűjteni, így 
a Gyermekklinika részére vásárolhattak 
egy ophthalmoszkópot, ami a csecsemők 
látásvizsgálatára alkalmas műszer, és Ba-
ranya megyében egyedülálló módon azóta 
hozzáférhető a Klinikán. Idén fetoszkópra 
gyűjt a Hallgatói Önkormányzat a kórház 
kérésére, amely a méhen belüli fejlődés 
monitorozására alkalmas.

 Mindent összevetve a rendez-
vény kiemelkedik a hétköznapi esemé-
nyek soraiból, így ez a legszebb, legbé-
késebb világtalálkozók egyike. Sok-sok 
köszönet illeti ezért Földényi Gabriellát, 
aki évek óta lelkesen szervezi, minden 
apró részletre ügyelve, hogy ilyen magas 
színvonalon és jó hangulatban működ-
hessen a Nemzetközi Est.
 Kívánok Neki további sok si-
kert munkájához!

írta: Cser Annamária

Szubjektív

Ugye emlékszel még?
Ugye emlékszel még milyenek voltunk,

Napraforgó táblában rohantunk,
Szabadon, szabadságra várva
Lakatot rakva vágyakozásra.

Éltünk a csillag árnyéka felett,
Lányok álmaira a Modern Talking meredt

Mikor vasból volt a függöny
S nem engedték, hogy feküdjön

Önmagában az öntörvényű némaság
Mikor álom volt a gyermeki álmodás.

Ugye emlékszel még?
Nem volt ez olyan rég!

Szokás volt zenét, vágyat tiltani
Építőtáborban álmokat gúlába hordani

Gyereknek volt lenni jó
Búgtuk: háromszáz éves játék már a jojó

Isztambulba jártak bőrdzsekiért,
sorban álltak kétütemű Trabantért

Öreg néni és idős bácsika
Nyolcvanötben tűzpiros Dacia

Ugye emlékszel még?
Ahogy sütött a kék ég

S csordultig volt a Balaton
Lángost ettünk a parton

Vitatkoztunk a vattacukron
Mentünk jugóba a piacra

Ahogy feszült a kisdobos egyenruha
S lengyel volt a piac

KGST, azt se tudtam mi az!
Kaptunk rosszat és jót

Ugye megszeretted már a jojót?

írta: Csapláros László

Havi Csáth

 „Élt bennem a hit, hogy az ember – ha alapjában erkölcstelen lény és 
vérszopó, prédaéhes állat is – legalább kötelezőnek ismeri magára nézve, hogy 
a nagyvilág előtt az erkölcsösség külszínében jelenjen meg. Ebben a hitemben 
sajnos végképp csalódnom kellett. Ma már tudom, hogy bizonyos esetekben az 
emberek, ha nem is szívesen, de végképp felrúgják a látszatot is, ha arról van szó, 
hogy a zsebüket féltik… vagy ha becstelen bosszúállásra nyílik alkalom… avagy 
ha a kapzsiság és a mértéktelen hatalmi vágy kergeti őket.”
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„Ugarte: Te utálsz engem ugye?
Rick Blaine: Ha érdekelne, hogy létezel, akkor utálnálak.”

 Rendes körülmények között elmennék a Valentin-nap 
tébolya mellet, rá sem hederítve a dologra, mint ahogy egy út 
menti döglött macskát sem helyez az ember stabil oldalfekvés-
be vagy lélegezteti szájon át. Azonban Ámor idei szerelemnap-
jának böcsületes, széles ívű kerülése közben, a velem egy sáv-
ban haladóknak elsőbbséget adva libbent a szemem világának 
gyújtópontjába egy mesésen ocsmány kártyácska csilingelve a 
fi gyelemnek, hogy essen rá. A kártya party-t kínált, alkoholt és 
(egy egész éjszakára való) igaz szerelmet, némi forintövezetben 
aktuális valutáért cserébe. Itt, ezen a drámai ponton merült fel 
bennem, majd bukott alá újra: pontosan mennyire is boldogok 
a lelki szegények?
Erős gyomorral születtem e glóbuszra, némileg még edzettem 
is. De nincs az a hasnyálmirigy, vagy az a savanyú epe, ami bi-
rokra kelhetne ilyen ádáz ellenében. 
 Engem úgy neveltek, hogy ne (csak) hányni járjon be-
lém a lélek, ezért itt, tisztelt hölgyeim és uraim, választ kívánok 
keresni a feltett kérdésre.
 A fellelhető irodalom szerint 1990 óta jegyzik és tart-
ják mai formájában Hunnia földjén ezt az új keletű ünnepet. 
Tovább boncolgatva a témát, betöltve ismereteim hiatusait, 
megtaláltam a forrást. Ez pedig Szent Bálinthoz köthető, aki 
egy vagy több (!) keresztény mártír volt az ókori Rómában. Ak-
koriban a fejekben zavaros gondolatok, a világban zavaros idők 
dúltak, így a szent személye (személyei), születési helye (helyei) 
és ideje (idői) úgymond nem pontosan ismert(ek). Annyi azon-
ban biztos, hogy 496-ban I. Gelasius pápa elrendelte ünnepét, 
azok között „…akiknek nevét méltán tisztelik, de akinek cselekede-
teit csak az Isten ismeri.”
 A Gergely-naptár 45. napjának voltak pogány előz-
ményei is. Ezek között szerepel Lupercalia ünnepe, mikor a 
papság a februa nevű, kecskebőrből készített szíjjal verte a ham-
vas fi atalságot, tagadhatatlan előnyben részesítve a tömör com-
bú női populációt. 
 Valamilyen oknál fogva Lupercus isten evvel oly 
mértékben eltelt, hogy elodázta, majd újra kilátásba helyezte 
a világ veszejtését egy Nap-kerülésnyivel később. Emellett a 
Lupercus-papok korsóiból, antik lutri módjára a legények ki-
húzhatták egy-egy gyévácska nevét, akihez (talán az újra kö-
zelgő apokalipszis miatt) egy évig hűek maradtak. Nem volt 
igazán rigorózus ez az ősi szerelem diéta.
 A Szent Bálint napi hagyományok evolúciójában az 
angolszász világ szokásai lettek kozmopoliták. A XV. század 
vége óta vannak Valentin párok Angliában, akik egymásnak 
kisebb ajándékokat vagy költeményeket küldenek. A virágok 
ajándékozásával való kapcsolat visszavezethető Samuel Pepys 
költő feleségére, aki 1667-ben Pepy szerelmes levelére egy vi-
rágcsokorral válaszolt. Az angol nemesi társaság köreiben ettől 
kezdődően a levél és a virágcsokor kapcsolata utánzás révén 
meghonosodott.

 Most nézzük, milyen radixai vannak Mária orszá-
gában február idusának. Eleink e tájt az időt kémlelték és ve-
rebet etettek. Előbbit, ha száraz volt, a jót termés ígéretének 
vélték. A szent protektálta a nyavalyatörésre (epilepszia) haj-
lamosakat, ők ilyenkor frászkeresztet hordtak a nyakukban.
 Manapság, a legújabb korban van lehetőség a szo-
kásos virágon túl képeslap, short message service, fehérne-
mű küldésére. Van Valentin kisszótár, blog, party, horoszkóp, 
Facebook-oldal, szerelmes csokoládé, valentin árukereső, mé-
zeskalács, magazin, ékszer, drágább ékszer és persze a min-
denhez lágyan simuló wellnes-spa. A Valentin-nap bengáli 
tüze bulvár lángokkal ég.
 Nem Hímen rózsaláncai ellen szólok, mint sokkal 
inkább az evolúciós megszaladás ellen, ami a középút mellő-
ző hozzáállásával giccsbe fagyottan hagyja hátra a józanésszel 
élhető szokásokat. Korunkban a gügyögés másodlagos nemi 
jelleggé lépett elő. Ez kétség kívül jelentős hanyatlás a társa-
dalom minden szférájában. A kereskedők fűtötte rózsaszín 
mainstream, melynek sivár célja a tranzakció maga, elsor-
vasztja a maradék ép agyműködéseket vagy bőszülő haraggal 
tölti fel a másik oldalon.
 Bármi legyen is a reakció, mindkét opció olyan szél-
sőség, ami véglény státuszba tolja identitászavaros tradíció-
követésünket.

írta: Horváth Bálint

, mint Valentin-nap

SZUBJEKTÍV
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G A S Z T R O
Ízek és ötletek

Köménymagos tojásleves, ahogy mamám készítené

 A leves legtöbb nép konyhájának elmaradhatatlan 
kezdő étele. Az ebéd nélkülözhetetlen bevezetője, sokan el 
sem tudják képzelni nélküle azt. Hasonlóan látom a dolgot.
 A tojásleves, amit a nagymamám szerettetett meg 
velem gyors, könnyen elkészíthető és mindig gyermekkorom 
önfeledt perceit juttatja eszembe.
 Egy tányér ebből a forró levesből megnyugtat és 
visszarepít a múltba…

Hozzávalók:
•	 2-3 evőkanál olaj
•	 2 púpozott evőkanál liszt
•	 babérlevél
•	 őrölt paprika
•	 őrölt kömény
•	 só
•	 3 db tojás
•	 kevés ecet

Elkészítés:
 Alacsony lángon a lisztből és az olajból rántást ké-
szítek, majd felöntöm 1 liter vízzel. Ízesítem babérlevéllel, 
köménnyel, sóval és őrölt paprikával. A 3 tojást felverem, 
majd ha felforrt a leves, a felvert tojásokat óvatosan belekeve-
rem, és így még 2-3 percig főzöm. Ecettel lehet tetszés sze-
rint ízesíteni.
 Pár szelet újhagymával díszíteni és megbolondítani 
illik így tavasszal…

írta: Birbi

A hagyományos módon elkészített farsangi fánk

 A meglehetősen közkedvelt farsangi fánk egy Krapfen 
nevű osztrák pék feleségétől származik. Akkoriban messzi vi-
dékekről is elzarándokoltak az emberek a híres pékségbe, hogy 
megkóstolhassák a különleges kenyerüket. A férfi  halála után 
özvegyére maradt az összes feladat, amivel a nő nagyon nehe-
zen tudott csak boldogulni. Egyik nap a kenyerek nem készül-
tek el időben, ezért sokan üress kézzel, bosszúsan távoztak a 
pékségből, sőt páran hangot is adtak a nemtetszésüknek. Ami-
kor már Krapfenné nem tűrte, egy darab kenyértésztát akart az 
őt szitkozódó ember fejéhez vágni, ami véletlenül a forró zsír-
ral teli lábasba esett. A kenyértészta pillanatok alatt aranysár-
gára sült, a bécsiek pedig azóta is Krapfennak hívják a fánkot.  

Hozzávalók:
•	 50 dkg liszt
•	 1/8 l tej
•	 12 dkg puha vaj
•	 5 dkg élesztő
•	 2 tojás
•	 2 tojássárgája
•	 6 dkg cukor

•	 1 csomag vaníliacukor
•	 csipetnyi só
•	 0,5 dl rum
•	 1 db citrom reszelt héja
•	 sütéshez olaj
•	 tálaláshoz porcukor,   

 esetleg lekvár

Elkészítés:
 1. Az élesztőt kevés langyos tejben feloldjuk, adunk 
hozzá egy keveset a kimért lisztből és cukorból. Ezt a tésztát 
meleg helyen, letakarva kelesztjük (kb. 30 perc).
 2. A maradék tejet a tojásokkal, tojássárgájákkal, 
sóval, rummal, cukorral, vaníliacukorral, citromhéjjal elkever-
jük. Hozzáadjuk a megkelt tésztát és a maradék lisztet, végül 
beledolgozzuk a puha vajat és (lehetőleg géppel) alaposan 
összegyúrjuk. 15 percig pihentetjük.
 3. 5 dkg-nyi adagokat kiveszünk a tésztából, enyhén 
lisztes kézzel golyóvá formázzuk, egymástól kellő távolság-
ban lisztezett deszkára tesszük, majd a golyókat szélesszájú 
vizes pohár talpával egyformára lelapítjuk (kb. ujjnyi vastag-
ra), konyharuhával letakarjuk és meleg helyen ismét keleszt-
jük (legalább 30 perc).
 4. Nagyobb lábasban olajat forrósítunk. A fánkokról 
a konyharuhát sütés előtt 10 perccel levesszük, hogy a felszí-
nük kissé megszáradjon, vagyis kérget kapjon.
 5. A meleg olajba tesszük a fánkokat először a felső 
oldalukkal lefelé, és fedő alatt kb. 3-4 percig sütjük. A fedőt 
levesszük, megfordítjuk óvatosan a fánkokat és a másik olda-
lon is világosbarnára sütjük (fedő nélkül).
 6. A fánkokat kivesszük az olajból, papír kéztörlőn 
lecsepegtetjük, porcukorral megszórva, esetleg lekvárral tölt-
ve tálaljuk.

írta: _bc_
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Az igazság odaát van…?

 Megnyílik egy új üzlet, ahol a nők férjet vásárolhat-
nak maguknak.
 A bejáratnál az alábbi utasítás olvasható:
- Az üzletet csak EGYSZER látogathatják meg.
- 6 emelet van, a férf iak tulajdonságai emeletenként javulnak.
- Bármelyik férf it kiválaszthatják az adott emeleten, vagy 
felmehetnek a következő szintre.
- Előző emeletre visszamenni nem lehet.
 Egy hölgy úgy dönt, hogy kipróbálja az üzletet, és 
partnert keres magának.
 Az első emelet ajtaján a következő felirat várja: 
"Ezeknek a férfi aknak van munkája" A nő úgy dönt, hogy 
megnézi a következő emeletet. A második emelet ajtaján ez 
áll: "Ezeknek a férf iaknak van munkája és szeretik a gyereke-
ket." A nő továbbmegy.
 A harmadik emeleten: "Ezeknek a férf iaknak van 
munkája, szeretik a gyerekeket és félelmetesen jóképűek" Wow, 
gondolja a nő, és továbbmegy.
 A negyedik emeleten: "Ezeknek a férfi aknak van 
munkája, szeretik a gyerekeket, félelmetesen jóképűek és segíte-
nek a házimunkában"
 Hihetetlen, gondolja a nő, nehezen áll ellen a kísér-
tésnek, de valami arra készteti, hogy továbbmenjen.
 Az ötödik emelet: "Ezeknek a férfi aknak van mun-
kája, szeretik a gyerekeket, félelmetesen jóképűek, segítenek a 
házimunkában és romantikusak!"
 Úgy dönt, hogy benyit, de az utolsó pillanatban 
megtorpan és felmegy a hatodikra.
 Az ajtón ezt találja: "Ön a 31. 456. 012-es számú 
látogató. Ezen a szinten nincsenek férf iak, csak azért van, 
hogy bebizonyítsuk, hogy a nők sosem elégedettek. Köszönjük a 
látogatást.”
 Az utca szemközti oldalán egy hasonló üzlet nyílik, 
ahol a férfi ak kereshetnek maguknak asszonyt.
 Az első emeleten vannak „ A nők, akik szeretik a 
szexet”.
 A másodikon „A nők, akik szeretik a szexet, és nem 
bánják, ha a férjük időnként elmegy sörözni a cimborákkal.”
 A harmadik, negyedik, ötödik, hatodik emeleten 
még SENKI sem járt.

 Nos igen, egyetértés ide vagy oda, azért különböző 
fából faragtak minket. Ugyanakkor nem csak a dolgokhoz 
való hozzáállásában tér el a két nem egymástól, azokról a 
bizonyos - már nagyanyáink idejében felhalmozott - „elvá-
rásokról” sem szabad elfeledkezni. Gondolok olyan téves esz-
mékre, mint például: a Nőé a házimunka, a vásárlás, a sütö-
getés, a „jól-tartás”, míg a Férfi  az „el-tartás” nemes feladatát 
vállalta magára, némi fűnyírással, porszívózással, ház körüli 
bütykölgetéssel karöltve. Manapság – ahogy már a csapból is 
ez folyik - nem lehet éles határt húzni az egyes munkafelada-
tok között. Láttam már férfi út, aki főzésben lelte örömét, s 
olyat is, aki nem ijedt meg holmi porcica - kergetéstől, sőt!... 
önként vállalta magára a vadászat ezen felettébb megterhelő 
módját.

 Persze, ezzel párhuzamosan kialakultak a másik 
nem túlélési mechanizmusai is. Ma már viszonylag kevés Nő-
nek okoz problémát, ha villanykörtét kell cserélnie, vagy ha 
átmeneti, de azonnali kerítés-foltozásra van szükség. (Amíg a 
Drágalátos be nem fejezi szokásos napi élménybeszámolóját, 
melyet követően talán végre hazatér a Kizárólag Férfi aknak 
Fenntartott Szomjoltó Gyülekezőhelyről (= kocsma).)

 S hogy enyhe szarkazmusomra magyarázattal szol-
gáljak: az alább olvasható –feltehetőleg az „erősebb” nem által 
összeeszkábált- „vicc”- nek titulált megnyilvánulásokkal én a 
mélyen tisztelt Olvasó előtt találkoztam. Az egyes töredékek 
címének választása sem véletlen: az alapból értékes férfi úi jel-
lemzők bizony nagy-nagy buktatókat rejthetnek...  
 (Kedves Uraim, Önöknek külön szeretném kiemelni, 
hogy NEM a „hogyan fl örtöljünk?” kategória győzteseinek be-
vezető sorai kerültek említésre. Higgyék el: jobb a békesség (…).)

Őszinte
- Hárman ülnek a padon:
- Egy buta, egy csúnya és a harmadik is nő.

Okos
- Hány idegsejt van a nők agyában?
- Három: két vegetatív és egy gátló.

Tájékozott
A nőknek az eddigi kettes helyett, hármassal fog kezdődni a 
személyi számuk:
A delfi nek feltörtek a második helyre.

Zeneszerető
- Tudjátok miért szebb a nők hangja?
- Mert üres fejnek jobb az akusztikája ...

Számítógépes szakember
- Miért egy bites a női agy?
- Értem - nem értem.

Olvasott
- Melyik a legintelligensebb sejt a női testben?
- A spermium.

Érdeklődő
- Asszonyom, szereti maga a természetet?
- Persze, hogy szeretem!
- Pedig piszkosul elbánt magával!

Kíváncsi
- Hogy hal meg a női agysejt?
- Magányosan.

Összehasonlító
- Mi a különbség a terrorista és a menstruáló nő között?
- Egy terroristával lehet tárgyalni…

Nő vs. Férfi  (plusz egy csipetnyi Orvoslás)
I.rész
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- Miért rövidek a szőke nőkről szóló viccek? 
- Hogy a férfiak is megértsék…

 Hopsz, ez az utolsó csak becsúszott (gonosz mosoly…) 
Szóval ott tartunk, hogy egyre inkább kiéleződnek az ellentétek 
- s ha már orvostársadalom, engedtessék meg némi kitekintés: 
hogy boldogulnak a mindennapokban az orvosi diploma leendő 
várományosai…

 A professzor egy röntgenfelvételt mutat a medikusok-
nak:
- Nézzék Uraim. A beteg nagyon sántít, mert a bal lába kétszáz 
milliméterrel rövidebb, mint a másik. Nos, kolléga - fordul az 
egyik hallgatóhoz -, ön mit tenne ilyen esetben?
- Hát, én is sántítanék. 

 Cingár kis professzor faggat egy jól megtermett, ki-
sportolt jelöltet a szigorlaton. 
- Mondja meg nekem, milyen izmok jönnek működésbe, ha te-
szem azt, öklözni kezdek önnel? A medikus nem tudja lenyelni 
a poént:
- A nevetőizmok, professzor úr...

 Szülésből vizsgázik a medika egy preparált modellen:
- Na, elég - mondja egyszer csak a professzor. - Most még az 
apát kellene jól fejbe vágnia a fogóval, és akkor az egész családot 
sikerült kiirtania.

 Persze szárnyra kapnak kóbor pletykák, hogy a csinos 
lányoknak könnyebb vizsgáznia, sokat számít az öltöny, nyak-
kendő színe, a (retro-) szemüvegviselők előnyben… de kérdem 
én, hol van az megírva, hogy minden Férfi sebésznek és lángész-
nek született, s hogy egy Nő topánkáján kívül mással nemigen 
villoghat a vizsgákon…? Ugyanakkor ha valaki Y kromoszómá-
val professzori címre vágyik: az dicséretes - ha viszont az ember 
lányának vannak ilyen téveszméi: azonnal karrieristaként köny-
velik el. S ez utóbbi furcsa utóízt vonz maga után: már látod is 
azokat az árva gyerekeket, akiknek „nincs anyjuk” és a „szegény 
apuka” van rákényszerítve, hogy szeretetet lopjon e hátrányos 
család mindennapjaiba. Az igaz ugyan, hogy illik betartani a Jó-
zanész határait, de egy tünet még nem diagnózis…(legalábbis az 
esetek nagy-nagy részében). S hogy a Férfiak se maradjanak ki a 
jóból, íme:  

- Mi a különbség az intelligens férfi és az UFO között? 
- UFO-t állítólag már láttak…

- Hogyan választanád ki a világ három legbutább férfiját?
- Találomra...
Sorozáson:
- Nincs semmi baja? - kérdi az ezredorvos az újonctól. 
- Asztmám van! 
- Mikor érzi legerősebben? 
- Ha emeleten járok. 
- A háború a földszinten van. Alkalmas!

- Miért kell a nőnek inkább szépnek, mint okosnak lennie? 
- Mert a férfiaknak sokkal könnyebb nézelődni, mint gondol-
kozni.

- Mi az? Ezer lába van, és hangosan ordít?
- 500 férfi a meccsen…

 De, hogy szó ne érje a ház elejét, nincs annál 
mosolyogtatóbb látvány, mint amikor hosszú tömött sorban 
állnak Férfiak a virágbolt előtt – Mi?? Nőnap van?! …- csak 
azért, hogy örömet okozzanak ill. hogy elkerüljék a Nőnapra-
nem-gondolás esetén napirendre kerülő roppant széles skálát, 
amely az enyhe rosszallástól, a „te nem is szeretsz engem!!” és 
egyéb lehetetlen érzelemkitörésekig terjed, s már ott is a circulus 
vitiosus… Hiszen azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy: 
„Egy vitában mindig a nőé az utolsó szó. Bármi, amit a férfi 
ezután mond, egy új vita kezdete...” Ilyen esetekben válhat rend-
kívül hasznossá az - elsősorban Férfiak körében - oly’ sokaknak 
megadatott szelektív hallás…: 

- Mit mond a nő? 
Micsoda rendetlenség!
Gyerünk, takarítsunk ki együtt! 
A ruhád ott hever a padlón,
Itt állsz majd ruha nélkül,
Ha nem mossuk ki őket most rögtön! 

és…

- Mit hall a férfi?
Bla, bla, bla... Gyerünk, 
Bla, bla, bla... Együtt! 
Bla, bla, bla... A padlón, 
Bla, bla, bla... Ruha nélkül, 
Bla, bla, bla... Most rögtön!

gyűjtötte, illusztrálta és kommentálta..:
@ndy
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 „A történelem nem sokkal több, mint az emberiség bű-
neinek, baklövéseinek és balszerencséinek feljegyzése.” Edward 
Gibbon, brit történésznek vajon igaza volt, amikor az imént 
idézett szavakat megfogalmazta? Annyi bizonyos, hogy a hő-
siességről és gonoszságról szóló történetek segítenek abban, 
hogy megbecsüljük értékeinket, így a toleranciát, felelős-
ségtudatot, tisztességet, bátorságot, melyek egy jól működő 
társadalom alapját képeznék. A hősök tettei példaértékkel 
szolgálnak, az emberiség mentálisan torzult szörnyetegeinek 
bűnei pedig egyfajta fi gyelmeztetésként; örök emlékei az em-
beri természet végtelenül nagy gonoszságának. A televíziós 
médiában, újságokban hazai szinten is minden egyes nap 
hallhatunk, olvashatunk gyilkosságról, erőszakról. Általában a 
férfi  elkövetőkre helyezik a hangsúlyt, éppen ezért cikkemben 
elsősorban a női természet árnyoldalát szeretném bemutat-
ni. Bízom abban, hogy írásomat nem egyfajta női nem elleni 
támadásként, hanem csupán történelmi érdekességként fogja 
értelmezni a tisztelt olvasóközönség.
 A későbbi Livia császárnét Kr. e. 42-ben jegyezték 
el unokatestvérével, Tiberius Claudius Néróval. Nagy múltú 
családból származott. Miután Julius Caesart Kr. e. 44-ben 
különös kegyetlenséggel meggyilkolták, Livia családja Cae-
sar gyilkosait támogatta az akkor 19 éves Octavianusszal 
szemben. Marcus Antonius legyőzte Caesar gyilkosait, árulóit 
Philippinél. Ezután férje csatlakozott Antonius vezette Octa-
vianus-elleni erőkhöz. Jelentős hatalmi harc bontakozott ki, 
végül Livia családjának el kellett hagynia Itália földjét, ne-
hogy felkerüljenek Octavianus proscriptiós listájára. Kr. e. 
39-ben Octavianus büntetlenséget ígért Marcus Antonius tá-
mogatóinak. Tiberius és felesége visszatértek Rómába. Liviát 
bemutatták Octavianusnak; a férfi  rögtön beleszeretett. A 
nő akkori férjét rávették a válásra, hogy ajánlja fel feleségét 
egyfajta politikai ajándékként Octavianusnak. Livia és Oc-
tavianus összeházasodott. Az asszony a nyilvánosság előtt az 
odaadó, szerető feleség szerepét játszotta. A császárné Octa-
vianus, azaz a későbbi Augustus mellett rendkívüli politikai 
tekintélyre tett szert ügyes színjátékaival és taktikázásával. 
Fűtötte a bosszúvágy a családját ért veszteségek és megalázta-
tás miatt. Augustusnak nem volt fi úgyermeke, és mikor elő-
térbe került a trónutódlás kérdése, a császár saját unokaöccsét, 
Marcus Claudius Marcellust szerette volna örökösnek. 

 Livia viszont korábbi házasságából született fi úgyer-
mekét, Tiberiust kívánta trónra juttatni. Megtette a szükséges 
lépéseket. Megmérgezte Augustus unokaöccsét, aki meghalt a 
toxikus szer hatása következtében. Livia rendkívül jártas volt a 
méregkeverésben. Augustus ezután jó barátját, hadserege fő-
parancsnokát; Marcus Vipsanius Agrippát támogatta. Kr. e. 12-
ben Agrippa is elhunyt. Augustus barátja iránt érzett tisztelet-
ből egykori főparancsnokának két fi át; Gaiust és Lucius Caesart 
örökbe fogadta. Mindkét fi atal örökös rejtélyes körülmények 
között meghalt. Minden bizonnyal őket is Livia gyilkolta 
meg. Augustus miután szinte mindenkit elvesztett közvetlen 
bizalmi, baráti köréből, kénytelen volt felesége fi át, Tiberiust 
elismerni utódjának. Az asszony továbbra is folytatta kegyet-
len ármánykodásait. Örökbe fogadta Agrippa egyetlen életben 
maradt fi úgyermekét. A legendák szerint maga Livia mérgezte 
meg az idős Augustust, nehogy újabb ellenlábasa tűnjön fel 
Tiberiusnak. Az idős császár halálát követően Agrippa fi át a 
császárné meggyilkoltatta. Tiberius számára így ténylegesen is 
egyenes út vezetett a trónhoz. Liviát tekintik a történelem első 
jelentős sorozatgyilkos asszonyának. Tacitus a következőkép-
pen jellemezte: „Livia, a közre végzetes anya, a Caesar-házra 
végzetes mostoha.”
  Ugorva néhány évszázadot Th eodóra császárné is 
hosszú bűnlajstromot állított fel a történelem számára. Kr. u. 
VI. században élt. Nyomorban született, apja medveidomár 
volt. Fiatalon színházban, színésznőként dolgozott, ahol bot-
rányt keltő buja komédiákban játszott. Szépsége páratlan volt, 
hamar kitűnt a tömegből. Legnagyobb közfelháborodást keltő 
színdarabban anyaszült meztelenül hanyatt kellett feküdnie, 
miközben magokat szórtak a testére. Zeusz jelképeként li-
bákat hoztak a színpadra, melyek a fekvő Th eodóra örömére 
csőrükkel csipegették fel róla a magokat. Legendássá vált fo-
kozott szexuális étvágya. Gyakran piknikezett számos fi atal-
ember társaságában, akikkel egész éjszaka enyelgett. Később 
luxusprostituált lett. Kurtizánként szolgát a Bizánci Birodalom 
nagyhatalmú, tekintélyes urainál. Ebben az időszakban esett 
teherbe, több gyermeket a későbbiekben nem hozott világra. 
Jusztinianosz, az egyik leghatalmasabb bizánci császár belesze-
retett Th eodórába, később feleségül vette. A császárné rend-
kívüli politikai tekintélyhez, hatalomhoz jutott. Saját titkos 
rendőrséget hozott létre, kémjei minden olyan jellegű csopor-
tosulásba beépültek, amelyeket potenciális ellenségnek tekin-
tett.

Bűnös nők, női bűnök 
– sorozatgyilkosok 

a történelemben
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 Ellenlábasait felbérelt zsoldosokkal foglyul ejtette, 
megkorbácsoltatta. Ezután kasztráltatta, majd hagyta őket 
meghalni, legtöbbször elvérezni. Akik megharagították, azok 
hamar a palota börtönében találták magukat. Állítólag fi át 
is ott tartotta, nehogy szégyent hozzon rá. Amalasontha gót 
királynét is megölette, nehogy elcsábítsa férjét. A feljegyzé-
sek szerint végül rákban halt meg. Prokopiosz történetíró a 
következőképpen írt Th eodóráról: „Mióta ember létezik, nem 
volt még zsarnok, kitől jobban rettegtek, hiszen egy szót sem 
lehetett szólni anélkül, hogy meg ne tudta volna; számtalan 
kémje szállította neki a híreket mindarról, mi nyilvánosan 
vagy titokban elhangzott.”
 A 10. század katolikus egyházi történelmének szé-
gyenfoltjaként érdemes megemlíteni Marozia történetét. A 
szép és hataloméhes intrikus, aki egy személyben volt nemes-
asszony és kurtizán, 890-ben született. Kortársai a „politika 
szajhája” jelzővel illették. 15 évesen lett III. Sergius pápa szere-
tője, egy fi úgyermeket is szült neki, a későbbi XI. János pápát. 
909-ben feleségül ment Spoleto grófj ához, Alberikhez, akitől 
szintén született egy fi a, II. Alberik. Későbbiekben Marozia 
X. János szeretője lett, de szembefordult vele. Hozzáment 
Guido toszkán őrgrófhoz, akivel meghódították Rómát, be-
börtönözték a pápát. Az Angyalvárban raboskodó X. Jánost 
az asszony megfojtotta. 21 éves fi át végül sikerült Szent Péter 
trónjára juttatnia XI. János néven. Miután Marozia megözve-
gyült, Hugó itáliai királynak lett a hitvese. Vesztét végül saját 
fi a, II. Alberik okozta; bebörtönözte anyját és élete végéig 
fogva tartotta.
 Báthory Erzsébet grófnő a XVI. és XVII. század ele-
jének hírhedt sorozatgyilkosa volt. Alakja olyannyira jelen-
tős a női gyilkosok „listáján”, hogy személye Magyarország 
szégyenfoltjaként örökre beivódott a történelembe, nem csak 
hazai, hanem nemzetközi szinten is. Nyírbátorban született, 
családja ecsedi kastélyában nevelkedett. 1571-ben, 11 évesen 
eljegyezték Nádasdy Ferenc gróff al.  Férje távollétében a gróf-
nő tehetségesnek mutatkozott a birtok vezetésében.  Magas 
rétű intelligenciája kiemelkedett a korban. Három nyelven 
beszélt egy olyan században, amikor sok nemes olvasni 
sem tudott. Hamar megmutatkozott durvasága, szi-
gorúsága, gyakran tűnt úgy, mintha élvezné a vétséget 
elkövető szolgák megbüntetését. Történetek keringtek 
arról, hogy gyakran bottal verte szolgálólányait, míg 
másokat meztelenül kizavart a hóba, akik fagyhalált 
haltak. A szadizmusra való hajlama olyannyira felerősö-
dött, hogy később már szenvedélyből gyilkolt és kínzott 
meg ártatlanokat. Nádasdy távollétében személyiségé-
nek árnyoldala erőteljesen megmutatkozott.  Paraszt-
lányokat hozatott a várába, munkát ígért nekik, majd 
perverz gonosztettek legkülönbféle formáit kellett 
elszenvedniük. Áldozatait véres kínzásoknak 
vetette alá: verés, csonkítás, lassú elégetés. 
Amikor a grófnőt perbe fogták az egyik 
szemtanú azt állította, hogy Erzsébet 
egyszer megbetegedett, nem tudott fel-
kelni az ágyból, szolgálólányt hívatott 
magához. 
 Amikor odaért, a grófnő rá-
támadt, és húscafatokat harapott ki a 
sikoltozó lány arcából, vállából és mel-
léből. 

 Erzsébet rettenetesen félt az öregedéstől, ezért 
szűzlányok vérét lecsapoltatta, majd megfürdött benne, hogy 
megőrizze szépségét és fi atalságát. Nádasdy gróf 1604-ben 
meghalt. Báthory Csejtére költözött. Már nem csak parasztok, 
hanem kisnemesek lányai is célpontjává váltak. A holttesteket 
kidobálták a vár bástyájáról nem törődve a kockázattal, hogy 
valaki esetlegesen felfedezi őket. 1610-ben II. Mátyás király 
parancsot adott a grófnő elleni nyomozásra. Erzsébetet házi 
őrizetbe vették, majd később letartóztatták. Rátaláltak egy 
halott lány testére, egy haldoklóra és számos fogvatartottra. 
1611. január 7-én zajlott le a pere, melyben számos részletét 
feltárták a gyilkosságsorozatnak. Báthoryt kastélyába zárták 
egy szobába. Az ablakokat és az ajtót befalazták, csak egy kis 
nyílást hagytak szellőzés és az étel bejuttatása szempontjá-
ból. A grófnő 1614-ben hunyt el, 45 éves korában. Hazánk 
történelmének örök rejtélye marad, hogy valójában mi igaz a 
Báthory-perből és mi nem. 

Báthory Erzsébet grófnő
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 Annyi bizonyos, hogy a grófnő befeketítése, hatalmas 
kiterjedésű birtokainak elkobzása sokaknak jól jött. Erzsébet 
története nemzetközi szinten a „Vérgrófnő” legendájaként ma-
radt fent.
 Néhány évszázadot menetelve a történelem rögös 
útján, a gyilkosok a technika eszközeinek fejlődésével egyre 
kegyetlenebb módszerekhez nyúltak. Az emberi gonoszsággal 
sokszor a törvényfenntartó szervek is csak nehezen tudtak fel-
venni a versenyt. A brutalitás, kegyetlenség fokozódott. Mary 
Ann Cotton, a Fekete Özvegyként ismert asszony 1832 októbe-
rében szegény, de szigorúan vallásos metodista családban szü-
letett. Anglia számtalan méregkeverője közül ő volt a legtevé-
kenyebb. 21 embert gyilkolt meg arzénnel, köztük négy férjét, 
számtalan szeretőjét és saját gyermekét is. 1873. március 24-én 
végül felakasztották. Kivégzésekor a hóhér rosszul számította ki 
a kötél hosszát (egyesek szerint szándékosan), így a nő lassú és 
fájdalmas kínhalált halt. Héléne, a szobalány egy másik hírhedt 
női mérgező. Szintén arzént használt. Legalább 36 embernek 
oltotta ki az életét. Pályafutását 1833-ban kezdte, amikor egy 
pap házában szolgált. Három hónap leforgása alatt a hét lakó, 
köztük a pap is életét vesztette. Ezt követően a rennes-i egye-
tem jogi professzorának, Th éophile Bidardnak a házában végzett 
másik két szobalánytársával. 1852. február 26-án guillotine-nal 
végezték ki. A mérgezők listája itt még korántsem teljes. Marie 
Marquise De Brinvilliers párizsi nő közel 50 embert mérgezett 
meg, köztük saját apját és két bátyját. 

 Kivégzése szenvedéssel teli volt: nyolc liter vizet itat-
tak meg vele, majd lefejezték és máglyára vetették vétkei miatt. 
Margie Velma Barfi eld XX. századi sorozatgyilkos volt. Szin-
tén arzént használt. Észak-Carolinában nőtt fel. Apja állítólag 
rendkívül agresszív ember volt, bántotta, verte a családját. A lány 
megszökött otthonról, hozzáment Th omas Burke-höz 1949-
ben. Két gyermekük is született. Boldog családi életet éltek. A 
nő személyiségében jelentős változások következtek be, amikor 
el kellett távolítani a méhét és súlyos hátfájdalmai lettek.  Az 
asszony kábítószerfüggő lett. A nő felgyújtotta a házukat, alvó 
férjével együtt. Anyját, barátait és további hat férjét pedig meg-
mérgezte. Velma esete ott vált gyanússá a hatóságoknak, mikor 
sorra meghaltak közvetlen környezetében a legfőbb hozzátarto-
zói, barátai ugyanolyan mérgezéses tüneteket mutatva: hányást, 
hasmenést, hányingert, mellkasi fájdalmat. Későbbi boncolás 
során kimutatták az arzén jelenlétét áldozataiban. Arzén ala-
pú patkánymérget használt, melyet általában sörbe, vagy pedig 
teába kevert bele. Ő volt az első nő, akit végül méreginjekció-
val végeztek ki. Myra Hindleyt gyakran úgy emlegetik, mint a 
„lápvidék gyilkosát”. Társával, Ian Bradyvel öt gyermeket rabolt 
el, erőszakolt és ölt meg 1963 júliusa és 1965 októbere között. 
1983-ban egy amerikai városi kórházban Genene Jones nővér el-
len 47 ártatlan kisgyermek rejtélyes halálesete, illetve kómába 
esése miatt indítottak vizsgálatot.  Valamennyi haláleset akkor 
történt, amikor a nő az adott intézményben dolgozott. Az asz-
szonyt „barátai” kóros és manipulatív hazudozónak, valamint 
agresszív embernek festették le. Egész életében gyereket akart, 
viszont két sajátját örökbe adta. Rövid időn belül rájött, hogy 
hazugságai segítségével magára irányíthatja az emberek fi gyel-
mét. Gyakran állította magáról, hogy súlyos beteg, miközben 
egyáltalán nem volt az. Sokszor mondta, hogy szexuális zaklatás 
áldozata. Nagyon félszeg, jelentéktelen, érzelmi hiányban szen-
vedő nő volt, akinek kisebbrendűségi érzését alacsony alkata, és 
kövérsége jelentősen táplálta. Az orvos szakértők megállapítot-
ták, hogy Jones „hős-szindrómában” szenved: vagyis valójában 
csak a halál közelébe kívánta elvinni a gyerekeket, hogy azután 
megmenthesse őket. Ezért izomlazító szerrel beinjekciózta 
őket. 159 év börtönre ítélték. Rosemary West angol nő otthona 
a „borzalom házaként” vonult be a köztudatba. Férjével együtt 
12 nő meggyilkolásáért vádolták őket. Többet közülük meg is 
erőszakoltak. A nyugat-angliai házuk kertjében kilenc elföldelt 
áldozatuk szétszórt maradványit találta meg a helyi hatóság. A 
nyomozók megállapították, hogy a szadista pár bizonyára evett 
áldozataik húsából. A férj, Frederic West 1995-ban öngyilkos lett 
a börtönben. A szörnyű bűntettek Gloucesterben történtek.
 A női sorozatgyilkosok után, cikkem befejezéséül sze-
retnék megemlíteni két olyan férfi  sorozatgyilkost, akik talán 
leghírhedtebbek az egész világon. Ez egyfajta összehasonlítás-
ként is szolgál, hogy a gonoszság, bűn, szadizmus férfi  és női 
elkövetők között ugyanolyan mértékben jelen volt és jelen van 
a történelemben. A nekrofíliás, kannibál sorozatgyilkos, Jeff rey 
Dahmer 1960. május 21-én született Milwaukee-ban, egy sze-
rető környezetben, megbecsült középosztálybeli családban. A 
férfi t tinédzserkorában ragadták magukkal a homoszexuális 
és nekrofíliás fantáziák. 1978-ban követte el első gyilkosságát. 
Célpontja egy stoppos volt, akit súlyzóval vert agyon, majd a 
holttestet elásta egy erdőben. 1987-ig várt a következő alka-
lomra. 1991-es elfogásáig legalább 15 fi út, illetve 14 és 31 év 
közötti fi atal férfi t ölt meg. 

Myra Hindley
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 Homoszexuális bárokban szedte fel legtöbbjüket, 
pénzt és italt ajánlva nekik. Elkábította, majd meggyilkolta 
őket, nekrofíliát követett el, végül feldarabolta az áldozato-
kat. A testrészeket üvegben megőrizte, fejüket kifőzte, hogy 
mintegy trófeaként eltehesse a koponyákat, továbbá evett a 
húsukból. 1992-ben tizenötszörös életfogytiglani börtön-
büntetésre ítélték; két évvel később cellatársa megölte. Andrej 
Csikatilo, vagy másnevén a „rosztovi rém”, egykori tanár kizá-
rólag a gyilkolás aktusa közben tudott szexuálisan kielégülni. 
Miután áldozataival brutális módon végzett, darabokat hara-
pott ki húsukból. A rendőrség 1992-ben fogta el. 52 rendbeli 
gyilkosságért halálra ítélték, majd 1994. február 14-én kivé-
gezték.
 A sorozatgyilkosok legtöbbször szelíd, jelentéktelen, 
szánalmas emberek, akik saját maguknál gyengébb emberek 
szadista kivégzésével akarnak tekintélyt szerezni maguknak. 
Mivel általában válogatás nélkül ölnek és nem állnak kapcso-
latban áldozataikkal, így nehéz elkapni őket. Írásommal sze-
rettem volna azokat szörnyűségeket feltárni, melyek vélemé-
nyem szerint nem merülhetnek a felejtés homályába. Amíg ők 
a történelem állati szörnyetegei, addig áldozataik a történelem 
legnagyobb vértanúi. Emlékük örökké bennünk él.

írta: Farkas Gyula

Margie Velma Barfi eld

 1972 óta, sorra minden évben a négy magyarországi 
orvosképző egyetem hallgatói egy hétvégén, fáradságot nem 
ismerve küzdenek egy felemelő célért: hogy megszerezzék a 
Medikus Kupát. Az évente más helyen lebonyolított rendez-
vényen több sportágban küzdenek a hallgatók az első helyért: 
női és férfi  kosárlabdában, női és férfi  kézilabdában, női és 
férfi  röplabdában, valamint férfi  labdarúgásban és vízilabdá-
ban.
 Manapság az egyetemek közreműködésének hála, 
annyira kiteljesedett a néhány orvostanhallgató barátságból 
“elburjánzó” sporttalálkozó, hogy nem csak az általános or-
vostanhallgatók, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók, hanem 
az egészségügyi főiskolások is csatlakoztak, illetve az idegen 
nyelvű képzésben résztvevők is szívesen játszanak egyetemük 
csapataiban, vagy buzdítják sportolóikat a szurkolótáborban. 
Mára elmondható, hogy a szurkolótábor többszörösére túl-
nőtte a kupán részt vevő sportolók számát. Pont emiatt, a 
minden év tavaszán megrendezésre kerülő, több mint 2000 
főt megmozgató három napos esemény a sport mellett lehe-
tőséget ad az egyetemi hallgatók közti ismerkedésre, kapcso-
latok építésére. Viszontlátni a régebbi kupákon megismert ar-
cokat, a másik egyetemre járó régi osztálytársakat, barátokat; 
ez mind vonzóbbá teszi a rendezvényt a medikusok számára.

 A tavalyi évben Pécs hozta haza az aranyat női kézi-
labdában és férfi  labdarúgásban egyaránt, valamint győzedel-
meskedtünk szurkolásban is. Csapatunk az LMFAO klipek 
hangulatát idézve buzdította a versenyzőit. A díjátadó gálán 
pedig cheerleadereink színvonalas produkciója után egysze-
rűen felrobbant a csarnok!
 A 41. Medikus Kupának Pécs ad otthont 2013. 
április 5-7. között. Házigazdaként feladatunknak tartjuk, 
hogy mind saját hallgatóinknak, mind pedig vendégeink-
nek olyan élményt nyújtsunk, amely felejthetetlenné teszi 
ezt a néhány napot. Sportolóink már javában edzenek, mi 
pedig sztárvendégekkel, és fantasztikus DJ-kkel készülünk 
Nektek: Velünk bulizik majd DJ Bajusz & Neil Landen, JU-
LIA CARPENTER, a KARMATRONIC, DJ Portugal, és a 
PUNNANY MASSIF. Akikre még szükségünk lesz, hogy az 
évezred bulijává váljon ez a néhány nap, azok Ti vagytok.
 A további részleteket, valamint tudnivalókat folya-
matosan közzétesszük a facebook esemény üzenőfalán, vala-
mint a hamarosan elkészülő honlapunkon (http://medikusku-
pa2013.pte.hu). Ott találkozunk!

írta: dr. Kocsis Rita

Idén is: Medikus Kupa
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Nő vs. Férfi  (plusz egy csipetnyi Orvoslás)
II.rész

gyűjtötte, illusztrálta és kiegészítette: 
@ndy

Szómagyarázat- avagy ez itt a bökkenő!:
Nők vs. Férfi ak 

Tolatás
Nők: Egy minden körülmények közt kerülendő mutatvány.
Férfi ak: A szürke hétköznapok része.

Édes kettesben
Nők: Odabújni hozzá és pici kedveskedések közben min-
dent megbeszélni.
Férfi ak: Utána egy cigi.

Rend a lakásban
Nők: Több napos nagytakarítás eredménye.
Férfi ak: A csaj megérkezése előtt az ágy alá rúgott zoknik.

Vásárlás
Nők: Egy izgalmas program.
Férfi ak: Szükséges rossz, ha már kifogyott a sör otthon.

Romantika
Nők: Egy fi nom vacsora kettesben gyertyafénynél.
Férfi ak: Egy izgalmas focimeccs, hat üveg sör - egy gyertya 
mellett.

Évfordulók
Nők: Fontos napok, amikre hetekkel korábban ajándékok-
kal kell készülni.
Férfi ak: A tizenegyedik csapás, egyszer már fel kellene írni 
őket!

Desszert
Nők: Valami fi nomság, amiért inkább kihagyod a főfogást.
Férfi ak: Még két korsó sör.

Kiegészítés avagy egy kis hazai pálya:
Beteg vs. Orvos…

Bigyó
Nők: Olyan berendezések, amik egy autó motorházteteje 
alatt találhatók.
Férfi ak: Az a kis szerkezet, ami miatt nehéz egy nő mell-
tartóját levenni.
Beteg: Bármely műtéti eszköz. 
Orvos: Teljesen mindegy, úgyis latinul fogod mondani.

Sérülékenység
Nők: Elárulni a legbensőbb érzéseidet valakinek.
Férfi ak: Bokszolni herevédő nélkül.
Beteg: Kiszolgáltatva lenni a vizsgálat- és gyógyszerdöm-
ping miatt.  
Orvos: Egyetlen műhiba és a Jogász nagybácsi kombinációja.

Kommunikáció
Nők: Megosztani a gondolataidat, érzéseidet valakivel. 
Férfi ak: Hagyni egy cetlit a hűtőn, hogy sörözni mentél a 
haverokkal.
Beteg: Mindent a lehető legalaposabban és legrészleteseb-
ben elmondani.
Orvos: A legnagyobb kihívás – szükséges rossz a minden-
napokban.

Szórakozás
Nők: Egy jó fi lm, színházi előadás, koncert vagy egy könyv.
Férfi ak: Olyan cselekvések, amik közben sört lehet inni.
Beteg: Hétvégére hazamenni a kórházból családi szülina-
pozásra.
Orvos: Bármi, ami csendes és békén hagy.

Tartós kapcsolat
Nők: Férjhez menni, családot alapítani.
Férfi ak: megpróbálni a lehetetlent, vagyis nem ráhajtani 
más csajokra, míg az előző ki nem rúgott.
Beteg: Háziorvos, nőgyógyász.
Orvos: STD prevenció – többek között…

Szélgörcsök
Nők: Egy kínos egészségügyi probléma
Férfi ak: A szórakoztatás egy formája, önmegvalósítás, a 
férfi asság bizonyítéka.
Beteg: Panasz – újabb lépés a táppénz felé. 
Orvos: Postop. -> boldogság.

Távirányító
Nők: Egy eszköz, amivel az egyik TV csatornáról egy má-
sikra lehet kapcsolni.
Férfi ak: Egy eszköz arra, hogy mind a 375 csatornát végig 
kapcsolgasd minden 5 percben.
Beteg: A közös TV-szoba feletti uralom kulcsa. 
Orvos: Gombok sokasága, melyet munka után - tompa 
aggyal- lehet nyomkodni.

Öltözködés
Nők: Az árnyalatok és stílusok tökéletes összhangja.
Férfi ak: "Vettem én fel gatyát reggel...?"
Beteg: rendkívül lassú és körülményes művelet minden 
vizsgálat előtt-alatt- és után. 
Orvos: Bemosakodással együtt 8 és fél perc. 

Telefontéma
Nők: 58 perc.
Férfi ak: 3 perc.
Beteg: fontosságtól függ: határ a csillagos ég - és a tele-
fonszámla. 
Orvos: sosem elég rövid…

 …és kommunikál. Orvos a Beteggel, Nő a Férfi val és (néha napján…) Férfi  a Nővel. Kényes pontok azonban 
mindig vannak. Lehet a tárgyaló felek hozzáállásában némi elcsúszás („Annyira tettrekész vagyok, hogy a nevem való-
jában ige kellene, hogy legyen…”), míg máskor a választott időpont nem a legalkalmasabb („Te csak azt részeg, hogy én 
hiszed!...”). S valljuk be őszintén mindig is lesz egy-két apró-cseprő dolog, amely – a gyökeresen (…) eltérő életszem-
léletnek köszönhetően- színessé teszi a hétköznapok szürke monológjait -
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AJÁNLó

KÖNYV ÉS FILM: PI ÉLETE
 A történetről először a Petőfi  Rádióban hallottam egy 
rövid interjú keretein belül, ahol meglepett a kiemelkedően 
magas értékelés és a sok spoilermentes titkolózás, hogy való-
jában miről is szól a fi lm. Nosza, neki hát, meg kellett néznem 
mi az ami ennyire elgondolkodtatja a népet.
 Ha néhány szóban kellene összefoglalnom az egé-
szet, az annyi lenne, hogy: látványban le a kalappal. Színvilá-
gában és képeiben magas színvonalon hozza a mai hollywoodi 
elvárásokat, lefoglalja az embert arra a 2 órára. Maga a történet 
többé-kevésbé igaz eseményeken alapul, Pi Patel tényleg élő 
személy, aki egy hajótörés után 227 napot töltött az óceánon 
sodródva, embertelen körülmények között, de túlélte. A ka-
nadai származású író, Yann Martel csupán a véletlen szeren-
csének köszönhette a lehetőséget, hogy kapcsolatba kerüljön a 
főhőssel, és megírja történetét. Épp’ Indiában utazgatott ihletet 
gyűjtve egy Portugáliában játszódó történelmi regényéhez, ami 
már önmagában is ironikus, tekintettel arra, hogy a regénye 

jegyzetei később egy borítékban végezték, amit pillanatnyi in-
dulatában egy valószínűleg nem létező szibériai címre adott fel, 
csak hogy szabaduljon tőle. Ezt követően egy kávézóban talál-
kozott főhősünk nagybátyjával, majd visszautazva Kanadába 
személyesen is megismerhette Pi Patelt. Egy hosszú interjút 
követően született meg a könyv a ’70-es években, majd 2012-
ben debütált a mozifi lm Ang Lee rendezésében.
  Az érzelmek képi kifejezése az állatok motívumain 
és ösztönein keresztül szerintem hatásosan el lett találva, nem 
sejteti a valódi eseményeket, meghagyva a fantáziaregény él-
ményét a fi lmben és a könyvben egyaránt. Véleményem sze-
rint érdemesebb először a könyvet elolvasni, majd ezután rá-
csodálkozni a látványra, amit a modern technika nyújtani tud. 
Összességében, nem sorolom az évszázad fi lm és könyvsikerei 
közé, de mindenképpen érdemes átgondolni az üzenetét.

írta: Szabó Dalma
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INTERJÚ

 Nem bánta meg, aki a szakadó 
eső ellenére február 2. napján ellátogatott 
a Zsolnay Kulturális Negyedbe, a Jégvirág 
Fesztivál napzáró koncertjére, ugyanis a 
Mystery Gang Rockabilly Trió szaggatta 
rojtosra a húrokat.
 A rossz idő miatt ugyan tető 
alá kellett hozni a zenekart és a közön-
séget, viszont így egy meghitt, Marty 
McFly-féle időutazáson vehettek részt 
az egybegyűltek. Arra a néhány órára 
mindenki az ’50-es évek Amerikájának 
az ízét érezhette a fülében. Egri Péter, a 
frontember riffjeit csak az erősítő nem 
tudta követni, de ez egy szinte észreve-
hetetlen, nyugodt, magabiztos elegan-
ciával áthidalt törést okozott a döbbe-
netben, ami tombolt a BárCsak kávézó 
színpadán.
 De hát mi is az a Rockabilly? 
Biztosan állíthatjuk, hogy az egyik leg-
korábbi, legmeghatározóbb rock ’n roll 
műfaj, amelyben egyszerre megtalál-
ható a swing, a jazz, a blues, a country 
és az őrület! Ennek a zenei lázadásnak 
volt egyik legmeghatározóbb alakja El-
vis Presley, a „fehér srác néger hanggal 
és életérzéssel” (Sam Phillips). Megje-
lenése, szexuálisan túlfűtött koncertjei 
és a szabadság mint életérzés futótűz-
ként hódított a Tengerentúlon. Hirtelen 
nagy népszerűségre tett szert a nyugati 
pernahajderek körében, akik közül sok 
tehetséges énekes lovagolta meg az új 
hullámot. Többek között Carl Perkins, 
Johnny Cash és Buddy Holly máig ins-
pirálják a jövő rockzenészeit. A csattogó 
nagybőgő és a gyors gitár azóta is meg-
határozó a hangzásvilágban. A napjaink-
ban is méretes szubkultúra legfontosabb 
elemei a barkó, a szűk szárú farmer-
nadrág, a bőrdzseki, a pomádéval belőtt 
pompadour frizura és a mértéktelen te-
toválás.
 A Mystery Gang Rockabilly 
Trió tagjai: Egri Péter – gitár, ének; 
Paszinger „Singer” Zoltán – nagybőgő, 
basszusgitár; Tamási László – dobok; – 
1998 óta zenélnek együtt, ma már több 
mint 1 800 koncertet és 5 albumot tud-
hatnak maguk mögött, mégis változatlan 
a lendület, amitől kettéáll az ember füle!

 A koncert után a Pirogránit 
udvaron Singer elképesztően türelme-
sen válaszolt néhány kérdésre:

Honnan indultatok?
 Ez egy nagyon régi barátság 
a műfajon belül. Mindenki tudott a 
másikról, hogy zenél más zenekarok-
ban, de pont tegnap számoltuk, hogy 
24. éve ismerjük egymást. Gyerekko-
ri álmot valósítottunk meg. A legel-
ső Mystery Gang koncert Budapesten 
volt egy szabadtéri bulin. Nagyon-na-
gyon sokan voltak már akkor, onnan-
tól kezdve gyakorlatilag folyamatosan 
és megállás nélkül zenélünk. Nem be-
széltük meg, hogy na, mostantól ezt 
így fogjuk csinálni és így lesz, ez így 
alakult és ez lett belőle. Az elején szá-
mos Buddy Holly-, és Carl Perkins-
számot játszottunk. 7-8 éve csak saját 
dalokat játszunk, kivéve egyébként a 
Wipe out címűt, ami egy instrumen-
tális feldolgozás. Mára már teljesen 
kialakult a saját stílus, hangzás.

Hogy’ vetted észre, kik jönnek el egy 
koncertre? Van egy meghatározható 
korosztály, akik szeretnek bennete-
ket?
 Ma is volt egy öt éves kisfiú, 
ezek szerint ő a legfiatalabb rajon-
gónk. Az a nagyon jó, hogy gyerekek-
től sokszor kapunk rajzokat, amiken 
megörökítik a zenekart sajátos lá-
tásmódban, kicsit eltúlozva azt, amit 
ők látnak, ami lecsapódik bennük. 
Nagyobb hajat, hangszereket, bőgőt, 
tetoválást, vigyort rajzolnak. Ezek jel-
lemzőek, de az öt és fél évestől a het-
ven évesig nagyon széles az a réteg, aki 
minket szeret. De amiről beszélünk, 
az egy lassan hatvan éves műfaj. Ez 
nem hagyományőrzés, ez annál jóval 
több. Ez egy megújítás. 
 Mi a zászlóvivői, a forradal-
márai vagyunk a dolognak. Nem nosz-
talgikus az, amikor mi koncertezünk, 
hanem törjük az utat előre, mint egy 
jégtörőhajó, mindegy, mekkora jég-
hegy van előttünk.

A technika ördöge is jelen volt a 
színpadon egy kis időre, de remekül 
kezeltétek. Mi történt?
 Valószínűleg kiment egy biz-
tosíték, de hát azt ilyen körülmények 
közt kicserélni egy tragédia lett volna, 
úgyhogy inkább valahogy átkötöttük 
az egész motyót, meg a rendszert és 
egy-két perces szünet után mentünk 
tovább. Volt azonban ennél már dur-
vább is, amikor a bőgő esett szét, de 
ez nagyon ritka szerencsére, mert fi-
gyelünk arra, hogy egyben legyenek a 
dolgok. Mindenkivel előfordul szerin-
tem. Egyébként, Rolling Stones-kon-
certen is volt ilyen, hogy Keith leadta 
a gitárt, hogy ne haragudj, nem szól, 
csak ott valószínűleg van négy másik.

A számok egyébként kinek a tollából 
valók?
 Az Peti, Egri Peti, éljen a 
gitár, 99%-ban ő csinálja. A magyar 
nyelvű lemezre csináltunk közösen 
szöveget, de a zenét 100%-ban ő írja. 
Ő az, aki abszolút meghatározza, hogy 
milyen irányba megyünk, ő az agy. De 
ha a zenekarban nincs ilyen, akkor 
nincs is zenekar. Mindenképpen kell 
egy olyan erő, egy olyan energia, ami 
tudja vinni magával a többieket.

Mik a terveitek a jövőre nézve?
 Egy új angol nyelvű lemez, 
nemrég jelent meg a magyar, ami na-
gyon jó. Ez volt az első magyar nyelvű 
lemez, de ez már sorban a negyedik 
vagy az ötödik, nem tudom, hogy a 
kislemezt hányadiknak kell számíta-
ni. Legelső lemezünk az egy bakelit 
kislemez volt, az Japánban jelent meg, 
még 2000-ben. Utána egyből jött 
2001-ben egy angol nagylemez, az-
tán Németországban egy, egy amerikai 
kiadónál is volt, ez a magyar nyelvű 
ez itthon jelent meg, és most készí-
tünk egy angol nyelvű lemezt, ami egy 
hosszabb folyamat lesz, mire megcsi-
náljuk, de mindenképpen kijön. Terv-
ben vannak egyébként olyan érdekes 
dolgok, mint például egy Mystery 
Gang színház, egy színdarab is lehet 
ebből. Az a jó, hogy mindig tele va-
gyunk tervekkel.

Grease-szerű dologra gondoltok?
 Nem, annál reálisabb lesz. 
Mystery Gang lesz. Ha eljön valaki és 
megnézi, akkor ott a Mystery Gang-
et fogja kapni prózában és zenében. 

A Mystery Gang 
Rockabilly Trió
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 Erre már volt egyébként pél-
da Budapesten a Müpában, négy éve, 
az első ilyen zenés darab, a Buddy 
Holly Story. Ugye Buddy Holly tragi-
kus hirtelenséggel halt meg, lezuhant 
nagyon fiatalon huszonegynéhány 
évesen egyik koncertről a másikra me-
net és mi elképzeltük az utolsó kon-
certjét. Az utolsó koncertjét adtuk elő 
tulajdonképpen a dalok között prózá-
val, amiben bemutattuk azt a kort. Az 
ő életén mentünk végig, dalaival és a 
közte lévő prózával mutattuk meg azt, 
hogy tulajdonképpen mi történt. Egy 
könnycsepp azért mindenkinek a vé-
gén ott volt, mert ugye elbúcsúzott: 
„Köszönöm szépen, utolsó dal, holnap 
nem tudom, hogy hol fogok játszani”. 
Azt ugye mindenki tudta, hogy ez volt 
az utolsó, tehát nyugodtan elbúcsúzott 
és azt mondta, hogy holnap találko-
zunk, 50 vagy 500 mérfölddel arrébb, 
de ez már sajnos nem történt meg. Jó 
volt. Ez egy ülős koncert volt. Egyéb-
ként nagyon nagy dolog, a Müpában 
most már harmadszor játszottunk.

Pécsen voltatok már?
 Persze, Pécs nekünk egy na-
gyon nagy bázis. Van egy olyan klub, 
amiben nagyon sokat játszottunk nyi-
tástól zárásig. Jövünk az Ördögkatlan 
fesztiválra is majd.

A család mennyire fér bele a rock ’n 
rollba?
 Tökéletesen, tehát meg lehet 
csinálni. Toleranciát igényel az egész 
család részéről és szerencsére megvan 
az a partner, az a család, aki ezt elfo-
gadja és teljesen támogatja is. Nekünk 
az a mázlink megvan, hogy elmegyünk 
játszani csütörtök-péntek-szombat, vi-
szont vasárnap-hétfő-kedd-szerda ott-
hon vagyunk, szóval lehet, hogy mi töb-
bet vagyunk a családdal, mint mondjuk 
egy mérnök, aki hétfőtől péntekig 9-10 
órát dolgozik, hazaesik, alszik, eszik, 
reggel megint megy, szombat-vasárnap 
meg full ideg, mert hétfőn megint kez-
dődik a pörgés. Normális emberek va-
gyunk, nem különlegesebb az életünk, 
mindenkinek van egy családja, gyereke.

Milyen a viszonyotok a mai, kortárs 
zenei élettel?
 Figyelni kell, születnek azért 
jó dolgok a világban, amikből még 
akár inspirációt is meríthetsz és lehet, 
hogy megdöbbentő, hogy egy New 
York-i hiphop zenéből merítünk új 
erőt vagy új löketet. Nem lehet maga-
dat kizárni ebből a korszakból, amiben 
vagy. A fő vonal persze, hogy hallga-
tod a rockabillyt, meg a surf-öt. Meg 
kell szűrni. Biztos, hogy voltak minden 
korszakban jók és rosszak is, most is 
vannak jók és rosszak. 

 Az lenne a jó egyébként, ha 
születne már végre egy olyan igazi nagy 
sztár, aki nem csak két évre vagy három 
évre szólna, hanem egy olyan karizma-
tikus előadó, aki úgy harminc évet meg 
tudna csinálni. Jó lenne egy ilyen nagy 
név, aki forradalmat tudna csinálni, ki-
csit rendet vágni ebben a kis üzleti ze-
neiparban.

Meddig tervezitek ezt művelni?
 Halálig. Abszolút. Hát igen, 
ezen már gondolkoztam. Amikor már 
mondják, hogy hát figyelj már Singer 
ez már lehet, hogy egy kicsit sok, most 
már így nem kéne felmenni, mert ez 
már ciki. Mondjuk ezt a pillanatot 
nem biztos, hogy meg akarom élni, de 
én azt remélem, hogy ilyen nem lesz, 
tehát én azt hiszem, hogy meg tudjuk 
úgy csinálni, hogy szépen elegánsan 
megöregszünk, de lehet, hogy lesz tíz 
búcsúkoncert.

Forrás: 
Wikipedia
www.mysterygang.com

írta és fotózta: Hajdu Máté
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 Második alkalommal rendez-
tük meg 2013. március 7-8-9. között 
egyetemünkön a Pécsi Fogorvos Szak-
napokat. Tavaly hallgatói kezdeménye-
zésre, hagyományteremtő céllal fogtunk 
neki a szervezésnek. Sikereinken fel-
buzdulva idén is lelkesen álltunk neki a 
tervezgetésnek.
 Csütörtök este ünnepélyes 
megnyitóval kezdődtek a programok. 
Elsőként Dr. Nagy Árpád teremtette 
meg a jó hangulatot poénjaival. Sok más 
mellett megtudhattuk, hogy a legmeg-
felelőbb farsangi jelmez egy fogorvos 
számára, ha amalgámtömésnek öltözik, 
illetve az is kiderült, micsoda slágerek 
születtek már a fogorvosi munkáról (I 
gotta „fi lling”…). A nyitó bulin Járai 
Márk pengette a húrokat, majd kezde-
tét vette a csütörtök esti dorbézolás.
 A mozgalmas este eseménye-
it másnapra maradéktalanul kipihenve 
gyűlt össze a lelkes hallgatóság az egye-
temi előadótermekben. Elsőként Dr. 
Blazsek József Tanár Úr, a Semmelweis 
Egyetemről tisztelt meg minket „Vágyak 
és realitások” című prezentációjával. Dr. 
Szabó Gyula Professzor Úr segítségével 
létrejött videokonferencia során a Ber-
ni Egyetem professzorasszonyával, Dr. 
Regina Mericske-Sternnel merültünk 
el az implantológia rejtelmeiben. Dél-
után a Városligeti Állatorvosi Rendelő 
doktornőjétől, Dr. Kovács Katalintól 
kaptunk ismereteket az állatfogászatról 
és a lézertechnológia fogászati felhasz-
nálásáról. Az angol nyelvű előadásokat 
Frakasdi Sándor doktor kezdte meg az 

osseointegrációról, majd Kovács dok-
tornő folytatta. Végezetül Dr. Matyasi 
Gábor fogorvos-fotóművész vezetett be 
bennünket a fogászati fotózás alapjaiba. 
Külön érdekességnek számított a Szak-
napok alatt Matyasi doktor cirkuszi la-
kókocsiból teremtett „mobil-galériája”, 
a Truewhy Saloon, amelyet négy napon 
át látogathattak az érdeklődők. A mű-
vész által kreált szürreális világot bemu-
tató képek különleges mágneses fala-
kon sorakoztak, amely ötletet 2010-ben 
az Év Magyar Találmánya Díjjal is ju-
talmaztak. A művészeti vonalat tovább 
erősítette Simán Benedek végzős fogor-
vostan hallgatónk „Egyetemi Összegzés” 
című kiállítása, amelyet Matyasi doktor 
nyitott meg szép szavaival, a Dékáni Ta-
nácsteremben rendezett állófogadáson.
 Szombatra már mindannyian 
vártuk a testmozgást és a tavalyról már 
csak fakó emlékképekben élő záróbuli 
fergeteges hangulatát. Délelőtt ki-ki fo-
cival és zumbával melegített be, és azért, 
hogy az ebédre tálalt bográcsgulyást is 
ledolgozzuk, kangooval, TRX-szel, ko-
sárlabdával és body art-al folytattuk az 
edzést. Levezetőként tombolasorsolá-
son izgulhattuk végig az értékes nyere-
mények leendő gazdáikra találását.
Esti programunkat a Balassa Kollégi-
umban 20 év után újra fellépő Johnny 
Biglip Band blues hangulata indította. 
A kezdeti szolidságot hamar felvál-
totta a tánc, amibe a zenekar tagjai is 
bekapcsolódtak. Az Univ Lounge szó-
rakozóhelyre party-busz szállította 
az oldott hangulatú diákságot, majd 

kezdetét vette az oly’ sokat emlegetett 
Dirty Dentist Party. Elmaradhatatlan 
bulikelléknek számított a fecskendőkbe 
szívott vodka, így az alsóbb évfolyam 
hallgatói is gyorsan elsajátíthatták az 
anesztézia ezen technikáját.

 Ezúton is megköszönjük 
Radánovics-Nagy Dániel főszervező-
nek fáradhatatlan és lelkes munkáját. 
Hálás köszönet illeti a többi szervezőt, 
akik mind elengedhetetlen részét ké-
pezték az esemény megvalósításának: 
Dr. Marada Gyula; Dr. Vajda Katalin; 
Dr. Kálovics Judit; Mosonyi Dóra; Szabó 
Barbara; Fekete Bernadett; Lévai Zsófi a; 
Cser Annamária; Rill Leila; Fodor Fru-
zsina; Filó Eszter; Simán Benedek; Járai 
Márk; Tóth Kornél; Szőts Tamás; Józan 
Dániel; Halmai Máté.
 Külön köszönet illeti Földényi 
Gabriellát, akinek segítsége nélkül nem 
valósulhattak volna meg a Szaknapok!
Köszönjük szépen Kittkáné Bódi Kata-
lin és az Oktatástechnikai Csoport min-
den munkatárásnak segítségét a techni-
kai háttér biztosításában!
 Hálás köszönet Dr. Miseta At-
tila Dékán Úrnak, illetve Hallgatói Ön-
kormányzatunknak, valamint az Univ 
Lounge-nak, hogy bizalmat szavaztak 
nekünk - immár második alkalommal 
-, teret adtak és anyagilag is támogatták 
rendezvényünket!

írta: Fekete Bernadett és Lévai Zsófi a
fotók: Simán Benedek; Szabó Barbara és 

Dr. Vajda Katalin
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 A Pannon Filharmonikusok 
vezető karmestere, Bogányi Tibor ezút-
tal is testvérbátyjával, Bogányi Gergely-
lyel együtt örvendeztette meg a hallga-
tóságot.

 A zongora négy arca címmel 
indult útjára a Pannon Filharmonikus 
Zenekar izgalmasnak ígérkező prog-
ramsorozata 2013. január 17-én a pécsi 
Kodály Központban, majd egy nappal ké-
sőbb a fővárosi Művészetek Palotájában. 
Utóbbi előadást volt szerencsém meg-
hallgatni. Tíz esztendeje már, hogy a ze-
nekar becsatlakozott a főváros komoly-
zenei véráramába. Öröm volt látni, hogy 
ezúttal is teltház fogadta a pécsieket, s a 
programon végigfutva újfent megbizo-
nyosodhattam afelől, izgalmas este elébe 
nézek.
 Belesüppedve a kényelmes 
székbe, szememet behunytam, s a hideg 
és zord magyar valóságot a hátam mö-
gött hagyva, gondolatban az Ibériai-fél-
sziget felett suhantam, majd alászálltam 
egy középkori várfal tövébe, egy tru-
badúr udvari bolond hívogató énekére. 
Ravel 1905-ben komponált Tükrök zon-
gorasorozatának negyedik darabját, A 
bohóc hajnali szerenádját maga a szerző 
dolgozta át zenekarra, még plasztiku-
sabbá téve a mű feszes spanyol ritmusát. 
Szép, tisztán artikulált interpretációt 
hallhattunk a pécsiektől, Bogányi Tibor 
vezényletével.
 A karmester a szerfelett zava-
ró és hosszúra nyúló technikai szünetet 
követően fivére, Bogányi Gergely olda-
lán tért vissza a színpadra. Ha őszinték 
akarunk lenni, a művet meglehetősen 
nehezen tudjuk a Liszt- és Kossuth-
díjas zongoraművész repertoárjába il-
leszteni, de ilyet is láttunk már: jottá-
nyival sem könnyebb megfeleltetni a 
szintén világhírűvé lett magyar Chopin-
interpretátor, Cziffra György esetében 
sem. Utóbbi zongoraművésznek mond-
hatni point of no return volt az életében, 
amikor 1956. október 22-én eljátszotta 
a Zeneakadémián: „a közönségből úgy tört 
ki a taps, mint az izzó láva. Október 22-e 
volt. Másnap a határ megnyílt. Emberek 
tízezrei zúdultak át a határokon támadt 
réseken.

 Nem volt sok időnk a döntésre. 
Az emigrálásra szavaztam” –  írja.
 Számos alkalommal igazolta a 
történelem, hogy e Bartók-mű falakat 
dönt le és kapukat tár ki… Nem volt ez 
másképp a január 18-i koncerten sem. 
Újfent megbizonyosodhattunk afelől, a 
Bogányi-testvérek zenei gondolkozása 
végtelenül széles és sokszínű, Bogányi 
Gergely pedig nem „csupán” a zongora 
arcát mutatta meg számunkra, hanem a 
sajátjából is –  egy újat. 
 A szerzőben pedig feltehető-
en vegyes érzések kavarogtak. Egyfelől 
örült: a magyar kultúra egyik fellegvárá-
ban egy vidéki zenekar töltötte meg az 
Ő zenéjével a termet; a pianista pedig 
egészen biztosan hosszasan tanulmá-
nyozta azt az alig negyedórás, töredékes 
archív felvételt, ami Bartók 1939-es, 
Vigadóbeli hangversenyéről maradt. 
Az az érzésem, hogy szólista olykor 
mechanikusan darált (hiszen valóságos 
erőpróba ez a mű!); de mindvégig érez-
hető, tapintható volt a – jó értelemben 
vett – feszültség; a zenekar minden rez-
dülésével együtt élt ebben a hihetetle-
nül nehéz és összetett darabban. Pusz-
tán azzal is feszültséget kelt bennem a 
zene, hogy a vonósok az egész első tétel 
során némán ülnek, csupán a fúvósok és 
az ütősök kísérik a szólistát. A második 
tétel „Bartók egyik legszebb természetze-
néje”, ahogy Juhász Előd jellemezte. A 
harmadik rész – amelyben már a zene-
kar összes tagja együtt szólalt meg – az 
elsőt idézi, egyfajta keretbe foglalva a 
művet.
 Az utolsó taktus után a közön-
ség hangos tapsviharban tört ki, amely 
addig nem is akart szűnni, míg Bogányi 
Gergely újra hangszeréhez ülve sorra 
nem vett néhány Chopin-prelűdöt. ( Je-
lesül a G-dúr [op. 28, No.3] interpretá-
ciója annyira fantasztikus volt, hogy már 
„csak” azért érdemes lett volna felutazni 
a Müpába!) A drámai hatás nálam sem 
maradt el; csak kóvályogtam a szünet-
ben, elmerülve gondolataimban. Bartók 
is valahogy így tehetett, pillantását a je-
lenre vetve, s szomorúan konstatálva: 80 
év eltelte után is éppen annyira aktuális 
a mű, mint mikor papírra vetette…

 Az est második felvonásában 
egy szintén modern orosz szerző kö-
vetkezett: Alexandr Szkrjabin és az Ő – 
egyébként a Ravel-féle Tükrök ciklussal 
egy évben született – Isteni költemény cí-
met viselő III. c-moll szimfóniája, amely 
egy triptichon részeként (Az extázis köl-
teménye és A tűz költeménye mellett) már 
szerves részét képezte a szerző – mond-
juk úgy – „átlényegülési folyamatának”. 
Ennek hozománya ún. „misztikus ak-
kordja” (c - fisz - b - e - a - d), illetve 
a Bartókon nevelkedett fülek számára 
is elsőre nehezen akceptálható disszo-
nanciatömeg. Olyan zenét kezdett el 
komponálni, ami senkinek azelőtt eszé-
be nem jutott volna, s a korai időszakát 
jellemző chopines lágy melódiákat fel-
váltotta egy rendkívül merész, összetett 
és disszonáns hangzás, amely – úgy vé-
lem – csak egy nagyon szűk réteg szá-
mára befogadható és értelmezhető. Aki 
elsőre ezen idegenszerű kései darabjaiba 
„botlik bele”, elképzelhető, hogy többé 
hallani sem akarja a nevét… Különbö-
ző filozófiai, vallási és egyéb spirituális 
gondolatmenetei és fejtegetései szépen 
lassan a mániájává váltak, egyre inkább 
elrugaszkodva a való világtól. Élete végé-
re valószínűleg a szó szoros értelmében 
megőrült. Kérdés, hogy mi lehetett az 
oka Szkrjabin ezen döbbenetes mega-
metamorfózisának, amely (kór)folyamat 
egyébként egészen 1915-ben bekövet-
kezett korai haláláig progrediált.
 Maga a komponista is egy-
fajta fordulópontként tekintett a III. 
szimfóniára: „Ez volt az első eset, hogy 
fényt fedeztem fel a zenében, először ta-
pasztaltam a boldogság részegítő, léleg-
zetelállító szárnyalását.” A mű egyetlen 
grandiózus, majd' egyórás tételből áll; 
a partitúra pedig hemzseg a „csillogóan 
és egyre több vibrálással” szerzői utasítá-
soktól. Mindez egyfelől végtelen sza-
badságot, ugyanakkor kétségeket is szül 
az előadás tekintetében. Persze még a 
legszilárdabb koncepciót is nehéz tarta-
ni – akár a karmesternek, akár a zené-
szeknek – egy ilyen emberpróbáló prog-
ram vége felé. Ez talán érezhető is volt a 
Pannon Filharmonikusok estjén, de nü-
ánsznyit sem vont le a Szkrjabin-darab 
színkavalkádjából.

írta: Radánovics–Nagy Dániel

(Az írás a Fidelio és a Pannon Filharmoniku-
sok kritikapályázatának keretében készült.)

KRITIKA

♀S o k s z í n ű e n 
kontúrozott arcpár♠
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 Komolyzenei műsorokban, az egyes zenedarabok 
szerzői mindig férfi ak. Ezt – hozott tudásunk, vagy mondjuk 
úgy sztereotip gondolkodásunk miatt – abszolút természe-
tesnek tarthatnánk. Holott, ha jobban szemügyre vesszük a 
komponisták népes társaságát, nagyszerű női zeneszerzőket 
is találunk köztük. Nem kell meglepődni azon, miért voltak 
ennyire kevesen. Mindössze huszonegy-néhányat számolha-
tunk össze, ami valljuk be, nem sok. De a női egyenjogúsító 
törekvések előtt az arisztokraták kivételével (akkor is bajo-
san) nem is lett volna esélyük nagy karriert befutni a zenei 
világban, ahogy egyéb művészeti ágban sem. Akiknek mégis 
sikerült, kivételt képeztek saját koruk teljesen patriarchális 
társadalmában, a férfi kultúrában, még nagyon hosszú ideig. 
De most ne mindennek miértjeit vegyük bonckés alá. Inkább 
nézzük meg sorban a női zeneszerzőket a népes férfi  művész-
társaságban. Kik voltak, és milyen maradandó zeneműveket 
alkottak?

„Ha nem nő lennék, könnyebb dolgom lenne.” (Johanna 
Senfter, 20. századi német zeneszerző)

 A Bartókon, a magyar klasszikus zene rádiójában a 
francia Hatok méltatását hallgatva (Louis Durey, Germaine 
Tailleferre, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Farancis 
Poulenc és Georges Auric), pontosabban a Hatok egyetlen női 
zeneszerzője, Germaine Tailleferre életművének ismertetése 
kapcsán merült fel bennem, hogy érdemes lenne beleásni ma-
gamat a női zeneszerzők tematikájába. Az említett rádió dél-
utáni műsorában hangzott el az a megállapítás, miszerint a 
zene szempontjából egyáltalán nincs annak jelentősége, hogy 
a zeneszerző nő vagy férfi .  Komolyzenei rajongásom felett 
mint genderkutatónak ez nem is volt kérdés. Engel Judit, Or-
szágos Idegennyelvi Könyvtár zeneműrátosa a következőket 
nyilatkozta egy cikkben: 

 „A mindennapokban léteznek általában nőkre vo-
natkoztatott karakterjegyek, mint a lágyság, a f inomság, a 
fokozott érzékenység, de tévedés volna azt hinni, hogy mindez 
leképeződik a zenében.” Elmondása szerint erre az a legjobb 
bizonyíték, „hogy vannak olyan lágy és nőies zeneművek, 
amelyeket ezen az alapon nőknek kellett volna írniuk, holott 
férf iak szerzeményei, s viszont: találkozott már olyan erős, 
férf ias, dinamikus művel, amelynek szerzője egy nő volt.”

 Mi sem erősíti meg ezt a megállapítást jobban, 
minthogy anno, a híres brit zeneszerzőről és karmesterről, 
Ethel Smythről (1858-1944) G.B. Shaw így nyilatkozott: „Az 
Ön zenéje gyógyított ki mindörökre abból a téveszméből, hogy 
asszonyok nem tudják elvégezni a férfi ak munkáját a művésze-
tekben…”, s befejezésül hozzáteszi: „Az Ön zenéje férfi asabb, 
mint Händelé”. (Olvashattuk: café momus, 2008. márc. 7.)

 Germaine Tailleferre, a francia Hatok egyetlen 
női komponistája egyébiránt az 1920-as években alkotó 
zeneszerző volt, a Párizsi Konzervatórium több első díját is 
magáénak tudhatta, Kochelinnel és Ravellel tanult együtt. A 
legtöbben mégsem ismerjük műveit. Legjobb darabjainak 
jellemzője a spontaneitás, frissesség és báj. Ő maga így vé-
lekedett zenéjéről: „Komponálok, mert szórakoztat. Tudom, 
nem ez a legjobb zene, de vidám, könnyed muzsika, melyet 
néha összehasonlítanak azokkal a 18. századi 'petits maiters' 
darabokkal (kis ügy), és ez büszkeséggel tölt el.”

 Még jobban elmerülve ebben a témában, találtam 
egy cikket, amely tavaly látott napvilágot a Népszabadság 
online-on, és amely „A nő, ha komponál – mindezt a hangza-
vart nő csinálta” című, idén megrendezett vándorkiállításról 
adott hírt.

Női zeneszerzők

„Muzsika nélkül 
tévedés volna az élet”

(Nietzsche)

Fanny M
endelssohn
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 Alább idézve a cikk egy bekezdését kiderül, ezen 
kiállítás nagyon sokféle szempontból is igazi unikumnak 
tekinthető a magyar komolyzenei életben. „A vándorkiál-
lítás nagy érdeme, hogy ma élő f iatal magyar női zeneszer-
zőkre is ráirányítja a f igyelmet. Többek között bemutatják 
az 1979-ben született Varga Juditot, aki 1998-ban I. díjat 
nyert a Zeneakadémia zeneszerzésversenyén, s munkásságá-
val kiérdemelte, hogy az osztrák ORF tévécsatorna 50 perces 
portréműsorban mutatta be. A tablókról megismerhetjük az 
1981-ben született Meskó Ilonát is, aki a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem zeneszerzés és karmesterképző tansza-
kán végzett, s aki 2002-ben I. helyezést ért el a Vántus István 
Zeneszerzésversenyen, amelyet 35 éven aluli magyar és ha-
táron túli magyar zeneszerzők részére hirdettek meg. Jelenleg 
a Ventoscala Szimfonikus Zenekar vezetője és karmestere.” 

(http://nol.hu/lap/kult/20120419a_no__ha_komponista)

 Schumann, Mahler, Mozart, Mendelsson, Kodály, 
...az ismert vezetéknevek, de ők itt a sorban Clara, Alma, Ma-
ria Anna, Fanny és Emma

 A régi idők női zeneszerzőinek családneve isme-
rősnek cseng mindenki számára. Nem véletlenül, hiszen is-
merte és ismeri őket az egész világ. Nem úgy feleségeiket, 
rokonaikat mint zeneszerzőket. Pedig sok esetben nagyon 
is tehetséges zeneszerzők voltak, ám saját koruk nemüknek 
„megfelelőbb” pályára szólította fel őket.

 Mendelssohn Fannynak (Felix Mendelssohn testvé-
rének) például édesapja a következő szavakat mondta: „Talán 
Felix számára a zene hivatássá válik, míg Te csak büszkélked-
hetsz vele, és sosem fog létfenntartásod alapjává válni.”

 Ezért vagy csak titokban komponálhattak vagy 
hobbiként, egyedülálló opusaik pedig nem kerültek be a ze-
nei kánonba, vagy csak ritkán, nagyon kiemelkedő esetben. 

 Például Francesca Caccini (1587-1640) olasz ze-
neszerzőnő esetében, aki korának legünnepeltebb zeneszer-
zőnője lett. Képes volt kilépni apja árnyékából, kialakította 
saját, önálló stílusát és legalább 16 színpadi művet kompo-
nált.
 Sokan pedig egy nőnek, Barbara Strozzi (1619-
1677) olasz zeneszerzőnek tulajdonítják a kantata mint új 
zenei műfaj megjelenését. Strozzit a róla szóló méltatások 
rendkívüli asszonynak írják le, aki tehetséggel, szépséggel, 
értelemmel és üzleti érzékkel is rendelkezett. Még életében 
125 vokális darabot publikált. A dalok, madrigálok, kantá-
ták, arietták Cavalli hatását mutatják, egyébként pedig apja, 
Giulio Strozzi szövegeire íródtak.
 Marianna Martinez pedig a bécsi komolyzenei élet 
egyik központi alakja volt a 18. században. C-dúr szimfóni-
ája például – amelyet 1770-ben mutattak be – a klassziciz-
mus korának egyetlen, ismert női szerző által írt szimfóniája. 
Jellemzően könnyed, dallamos bécsi stílusban komponálta. 
Charles Burney (angol zeneszerző és zenetörténész) 1772-
ben a következőket írta Martinezről:

 „Az előadása minden várakozásomat felülmúlta. 
Két áriát énekelt, melyeket saját maga komponált Metastasio 
verseire, s csembalón kísérte énekét, kiváló módon; […] Mind 
hangjától, mind éneklési módjától el voltam ragadtatva!”

 Nem szándékozom életpályájukat hosszasan elemezni. 
Inkább csak megemlítem munkásságukat, hogy ezzel is hangot 
adjak ama jogos kívánalomnak, hogy éppen itt az ideje annak, 
hogy ők is reflektorfénybe kerüljenek. Ahogy a fejezet címében 
kiemelt ismert nevek diktálják a sorrendet, úgy most elsőként 
Clara Schumann-nal foglalkoznék. Clara, Robert Schumann 
felesége, született Clara Wieck. Ő 1819-ben született Lipcsében. 
Apja a híres zongoratanár, Friedrich Wieck tanította meg zongo-
rázni. Clara tehetsége nagyon korán megmutatkozott. Későbbi 
férjével Robert Schumannal már gyermekkorában, 1827-ben 
találkozott, mivel a későbbi nagy zeneszerző ekkor még zongo-
ristának készült és Clara apjához járt zongoraórákra. Clara első 
nyilvános koncertjét a lipcsei Gewandhausban adta, ezután pári-
zsi koncertkörutat is tett apjával, ami meghozta számára a sikert 
és az elismerést. Saját kompozícióval először 1829-ben állt elő, 
négy polonézt komponált zongorára, 1834 és 1836 között írta, a 
Soirées Musicales című zongoradarab ciklust, amelyről Liszt Fe-
renc is elismerően nyilatkozott.

 A másik híres zeneszerző, aki szintén előkelő helyet 
harcolt ki magának a zenei életben, Gustav Mahler felesége, 
Alma Maria Mahler, született Schindler, (lányuk, Anna Mahler 
szobrász). Alma, Alexander von Zemlinsky irányításával számos 
zeneművet, dalt alkotott. Magánélete mozgalmas volt. Huszon-
két éves korában ment hozzá Gustav Mahler zeneszerzőhöz, 
majd annak 1911-ben bekövetkezett halála után szerelmi vi-
szonyt tartott Oskar Kokoscka festővel. Feleségül ment 1915-
ben Walter Gropius építészhez, akitől elvált, majd 1929-ben 
ismét házasságot kötött, akkor Franz Werfel író vitte oltár elé, 
akivel 1938-ban a nácizmus elől előbb Franciaországba, majd 
1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. A két vi-
lágháború közötti időszakban a szalonja számos művésznek és 
egyéb értelmiséginek a találkozóhelye volt. Akárcsak Gertrude 
Stein szalonja az 1920-as évek Párizsának képzőművészei szá-
mára.Clara Schumann
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 Természetesen nem lehet kihagyni a sorból Wolf-
gang Amaderus Mozart (1751-1829) nővérét, Maria Anna 
Mozartot (becenevén Nannerlt) sem. Mindössze 7 éves volt, 
amikor édesapja elkezdte zongorán tanítani. Kezdetben cso-
dagyermeknek tűnt; tizenegy évesen már nehéz műveket is el 
tudott játszani. Apja őt is elvitte Wolfganggal együtt Bécsbe 
és Párizsba, hogy koncertezzenek. Kiváló csellista és zongo-
rista volt. Azonban a nők korabeli helyzete miatt apjuk úgy 
döntött, főként Wolfgangra koncentrál, Nannerlnek pedig 
férjhez kellett mennie.

 „Kiléphetek-e nő létemre a nyilvánosság elé, vagy 
szerényen meg kell húzódnom öcsém árnyékában?” Viaskodott 
önmagával Fanny Mendelssohn (1805-1847), német zon-
goraművész, zeneszerző, Felix Mendelssohn-Bartholdy húga. 
Hiszen zeneszerzői próbálkozásait a család inkább csak 
megtűrte, semmint segítette volna. A testvérek korán észre-
vették, hogy mindketten szenvedélyesen szeretik a zenét, és 
házi koncertjeiken elkápráztatták a közönséget zongorajáté-
kukkal. A szülői és a kor általános hozzáállásnak a következ-
ménye volt tehát, hogy Fanny hosszú éveken át küzdött ön-
magával. Szerzeményeit ezért eleinte csak házi koncerteken 
mutathatta be. Néhány dalát pedig Felix neve alatt tette köz-
zé. Utolsó éveiben kezdett – leginkább férje, Wilhelm Hensel 
festőművész bátorítására – saját nevén publikálni. Korai ha-
lála megakadályozta a művészetének teljes kibontakozását. 
Legjelentősebb műve a Das Jahr című zongoraciklus (1841), 
mely darab az év 12 hónapját zeneileg mutatja be.

 Az első magyar női zeneszerző bár Koháry Mária 
Antónia Gabriella (1797-1862) volt, azonban Kodály Zol-
tán után talán ismertebb Kodály Zoltánné Sándor Emma 
(1863-1958). 
 Zeneszerző és műfordító is volt, népdalokat gyűj-
tött, ő dolgozta fel a Magyar népzene 34. és 35. számait, és 
kapcsolatban volt az akkori Budapest zenei életének legfon-
tosabb személyiségeivel. Zeneszerzést Bartók Bélánál, majd 
1905-06-ban Kodály Zoltánnál tanult. Szerzeményeivel 
Londonban és Párizsban is nyert pályázatokat. 

Maria Anna Mozart

 Feleségül ment Gruber Henrikhez, majd 1910-ben 
Kodály Zoltánnal kötött házasságot. Rajtuk kívül még egy 
székely zeneszerzőnő Kelemen Lajosné Zathureczky Berta 
(1855-1924), tartozott a magyar női zeneszerzői kánonhoz.

 Nagyon sokáig elfeledkeztek a női zeneszerzőkről, 
a kreatív tevékenységekhez való képességüket egészen a 20. 
század második feléig egyszerűen kétségbe vonták. Johanna 
Senfter (1879-1961), német zeneszerző például halála után 
némiképp’ feledésbe is merült. Ehhez pedig a női zeneszer-
zőkkel szembeni előítélet járult hozzá.
 A múlt századig bezárólag élt és alkotott nő zene-
szerzők között az amerikai Amy Beach volt az első igazán 
sikeres, még életében ünnepelt női zeneszerző. Ő volt az, aki 
ebből élt, és az egyetlen olyan női zeneszerző, akinek a neve 
egy gránit emlékművön szerepel Bostonban, olyan zeneszer-
zők társaságában, mint J.S. Bach, Händel, Chopin, Debussy, 
MacDowell.

 Szerencsére napjainkban már több női zeneszerző 
színesíti be a zenei világ palettáját és mindannyiunk örömére 
egyre több felejthetetlen darabokkal ajándékoznak meg ben-
nünket, zenerajongókat és hagynak örök zenei hagyatékot az 
utókornak.
 (Mint pl. a kortárs Mauire Anderson, vagy a japán 
születésű dzsesszzongorista és zeneszerző, Uehara Hiromi.)

 A legismertebb női zeneszerzők nevei sorban:

Szapphó (latinosan Sappho; i. e. 6. század eleje), ókori görög költőnő
Szent Kassia (810-865), görög költő, zeneszerző
Beatritz de Dia (1140?-1175?), grófnő, provanszál trubadúrnő
Hildegard von Bingen (1098-1179), német misztikus, apátnő
Francesca Caccini (1587-1640), olasz előadóművész, zeneszerző, 
költő, zenetanár
Barbara Strozzi (1619–1677), olasz énekesnő, zeneszerző
Isabella Leonarda (1620–1704), olasz zeneszerző
Juana Inés de la Cruz (1648-1695), mexikói költő, szerzetesnővér
Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729), francia csembalómű-
vész, zeneszerző
Anna Amalia (1723-1787), porosz hercegnő
Marianne von Martinez (1744–1812), osztrák ének- és zongora-
művész, zeneszerző
Koháry Mária Antónia Gabriella (1797-1862), az első magyar ze-
neszerzőnő
Louise Farrenc (1804–1875), francia zeneszerző, zongoraművész és 
tanár.
Maria Malibran (1808-1836), spanyol énekművész, zeneszerző
Kelemen Lajosné Zathureczky Berta (1855-1924), székely zeneszerző
Cécile Chaminade (1857–1944), francia zeneszerző, zongoraművész.
Ethel Smyth (1858-1944), angol zeneszerző, karmester
Liza Lehmann (1862-1918), angol énekművész, zeneszerző
Amy Beach (1867-1944), amerikai zeneszerző, zongoraművész
Johanna Senfter (1879-1961), német zeneszerző
Kodály Zoltánné Sándor Emma (1863-1958), zeneszerző, műfordító

írta: Takács Izolda
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 Számos újítás, újszerű elgondolás - és persze kiváló 
megvalósítás - jellemzi a Pannon Filharmonikus Zenekart. 
Február 23-án a fi nn Eva Ollikainen személyében a közön-
ség először köszönthetett hölgy karmestert a 200 éves múlttal 
rendelkező pécsi együttes élén. Óriási megtiszteltetésként egy 
nappal az előadás előtt nyílt lehetőségem hosszasan beszélget-
ni a Maestrával, akinek keze alatt - fi atal kora ellenére - olyan 
együttesek játszottak már, mint a Stockholmi Királyi Filhar-
monikusok, a Svéd Rádiózenekar és az Izlandi vagy a Londo-
ni Szimfonikusok. A péntek délutáni próbát követően szűkös 
öltözői szobájában fogadott bennünket. Határozott kézfogás; 
mosolygós szempár; igazi fi atalos lendület és humor.
 Gyertek csak be, ez az egyetlen székem van itt, de 
talán jobb is ez így, ha több lenne, úgyis csak mindenhol szét-
hagynám a holmiimat - invitált beljebb minket nevetve Eva.

Egy hordozható gardrób - gondolom - megoldás lehetne.
 Igen-igen (nevetés), de viccet félretéve, ez ennek az 
életmódnak az egyik hátulütője: az embernek alig van ideje 
kipakolni.

Mi más még?
 Talán, hogy sokszor kell egyedül étkezni. Azt utálom 
(nevetés).

Mi a helyzet a magyar ételekkel?
 Ó, fantasztikusak! Gulasch…? Ó, igen! És hát a 
tészták, nagyon ízlenek!

A következő számunk nem sokkal Nőnap után fog meg-
jelenni, s ez alkalomból egy új rovatot indítunk az újság 
hasábjain, „Sikeres nők” címmel.
 Jól hangzik!

A Feléd irányuló kérdések nagy hányada érdeklődik afelől, 
hogy nőként műveled a nagyzenekari vezénylést?
 Igen, abszolút! El kell mondjam azonban, hogy 
szinte kizárólag a média foglalkozik ezzel ennyit. Jómagam 
és a zenésztársaim, akikkel együtt dolgoztam eddig, nem iga-
zán. Rendkívül elfoglaltak vagyunk; az előadott darabokra el-
mondhatjuk, hogy bonyolult zenekari művek és ahhoz, hogy 
ezekbe „életet leheljünk” egy előadás alkalmával, nagyon sok 
ember együttes munkája és együttes koncentrálása szükséges. 
Egyszerűen leköt mindez bennünket annyira, hogy nem fog-
lalkozunk ilyesmivel. Lehet, hogy meglepően hangzik, de így 
van.
 Mindazonáltal sosem voltam férfi  karmester, így 
nem is tudom, milyen az, tehát ez nekem egyáltalán nem fur-
csa (nevetés). Mindenesetre egész embert kívánó foglalkozás, 
legyen az férfi  vagy nő. Rendkívüli odafi gyelést igényel és na-
gyon sokrétű: számtalan gyakorlati fogásnak birtokában kell 
lenni; teljesen tisztában lenni saját magaddal, a zenével és a 
zenéhez való viszonyoddal. A könnyebbik része, hogy parti-
túrát tudjon olvasni az ember és persze, hogy az egész zene 
már jóval az előadás előtt összeálljon a fejében.
 Emellett természetesen az érzelmi oldala az, ami 
igazán érdekessé teszi az egészet. 

INTERJÚ - EVA OLLIKAINEN
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 Találkozni megközelítőleg száz új és addig isme-
retlen emberrel: zenészekkel - akik amellett, hogy büszkék 
arra, amit elértek - módfelett érzékeny személyiségek is. 
A művész és hangszere között egészen bensőséges kap-
csolat alakul ki; részemről ezt a legnagyobb tisztelet övezi. 
Mindezt száz emberrel összehangolni nehéz és összetett 
dolog, türelmet és empátiát igényel. De azt gondolom, ez 
az orvoslásban sincs másképp’!

A legtöbb betegség hátterében feltételezhetően meghú-
zódik valamiféle érzelmi tényező is.
 Pontosan! Ezért nem „csak” a betegséget kezeli-
tek, hanem az embert is! És ezt nekem sem szabad el-
felejtenem: minden hangszer mögött egy hiperszenzitív 
személy van. Annak kell lennie, hiszen zenész!

Amellett, hogy valóban kuriózumnak számít egy női 
karmester, arról kell először megemlékeznünk, hogy 
valóban igen magas fokon műveled. Aki végigfutja az 
eddigi karriered legfőbb momentumait, láthatja, hogy 
olyan zenekarok rendszeres dirigense vagy mint a Stock-
holmi Királyi Filharmonikusok, a Svéd Rádiózenekar vagy 
az Izlandi Szimfonikusok. Okozott-e számodra bármikor 
nehézséget az, hogy a szakmai kompetenciádról meg-
győzd a másik felet?
 Soha! Tényleg soha!

Ezt jó hallani! Bizonyára azért, mert - amint említetted 
is - a zenésztársak végtelenül empatikusak.
 Igen! És rendkívül felvilágosultak, nyitott elmé-
jűek!

Melyik létforma támaszt több elvárást a művésszel 
szemben: ha karmester vagy ha szólista (például zongo-
rista)?
 Ezt nehéz megmondani. Ha egy zongoristát 
veszünk példának, az óriási kihívás lehet, hogy minden 
egyes fellépés során egy új hangszeren kell játszania. Ott-
hon gyakorol a sajátján, aztán pedig eljátszani egy mási-
kon, nos, ez nehéz lehet, nem ritkán talán egy rémálom 
is. Ugyanakkor egy karmesternek több hetes munkája is 
lehet a zenekarral. A szólista sokszor csak egy nappal az 
előadás előtt érkezik, így több időt tud otthon tölteni, ha 
akar. Sokan szeretnek folyamatosan úton lenni, de hosszú-
távon azért elég fárasztó tud lenni.
 Egy szólistának lehetősége van otthon is gyako-
rolni: pontosan azt, amit majd koncerten el fog játszani. 
Egy karmesternek erre nincs lehetősége. Nemcsak azért, 
mert otthon nincs kéznél egy komplett szimfonikus zene-
kar, hanem mert minden zenekar más és más. És termé-
szetesen a fellépések is.

Hány éves voltál, amikor először vezényelhettél nagy-
zenekart?
 Tizenkettő.

Mi volt a darab?
 Haydn 102. B-dúr szimfóniája. Persze akkor úgy 
éreztem, borzalmasan sikerült (nevetés). 

 Akkoriban még zongoráztam, és hát pianistaként 
ha leütsz egy hangot, azonnal hallod is, amit játszol, míg a 
vezénylés során némi késleltetéssel reagál a zenekar a be-
intésekre, és ezt akkor nehezen éreztem át. Visszanézve - 
merthogy felvétel is készült róla - persze teljesen rendben 
volt, csak belülről tűnt először szörnyűnek (nevetés).

Érzel-e valamiféle küldetéstudatot, hogy Neked nőként 
kell helyt állnod a férfi karmesterek rengetegében?
 A válaszom: nem. Finnországban születtem és 
nőttem fel, ahol - és egyáltalában a balti országokban - ez 
fel sem merül problémaként. Bármit csinálhat az ember 
nőként is, amihez kedve és tehetsége van. A nemi hovatar-
tozás semmilyen szinten sem akadály! Éppen ezért aztán 
arra sincs semmi okom, hogy mondjuk feminista legyek - 
mármint a saját országomban. Egyszerűen nincs rá okom.
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Más országokban - sajnos - ez nem így működik.
 Ahogy sok minden más sem: akár a faji vagy a nemi 
diszkriminációra gondolok. De említhetném az életkorral 
kapcsolatos megkülönböztetéseket is. Az probléma, ha egy 
rutinos és megbízható munkaerőrétegnek elbocsátásoktól 
kell tartania csak azért, mert elmúlt mondjuk 50 éves. Per-
sze nem mindegy, hogy egy nőnek nincsenek is ambíciói 
vagy éppen nem engedik megvalósítani azokat. A vezénylés 
nyilván nem a legjobb példa erre, mert Finnországban sem 
mondhatjuk, hogy a karmesterek 50%-a nő (nevetés).

Számít-e bármit is az, hogy a PFZ zenészeinek nagyobbik 
része, cca. 60%-a nő?
 Komolyan? Nem is tudtam! Nyilván nem számol-
tam, nekem 50-50-nek tűnt. De hát nem is számít!

Ahogy említetted, az emberek gyakorta illetik sztereotípi-
ákkal akár a másik nem képviselőit, akár egy másik nemzet 
szülöttjét. Mielőtt hazánkba, Pécsre érkeztél, milyen kép 
élt Benned Magyarországról, illetve a személyes benyomá-
said milyen irányba változtak ezen a téren?
 Gyermekkoromban jártam Budapesten egy alkalom-
mal, de nem igazán őrzök emlékeket róla, mivel túl régen volt 
már. Számtalanszor volt azonban szerencsém magyar szólis-
tákkal együtt dolgozni és mindig rendkívül könnyen megta-
láltam velük a közös hangot a zenében.
 A magyar zenéről pedig őszintén csak a legjobb vé-
leménnyel lehetek. Imádom Lisztet, Bartókot, Kodályt és Li-
geti Gyordzsot.

György (nevetés).
 Györdzs. Nehéz a nyelvetek (nevetés)!

A hazádban mennyire azonosulnak a finn-magyar nyelvi 
rokonság tényével?
 Hogy jobbat ne mondjak, egy mukkot sem értek a 
beszédetekből (nevetés)! Persze a nyelvrokonság tagadhatat-
lan, mindketten ragokat használunk, ha jól tudom.

Finnországról nekem egyből a finn szauna és az egészség 
jut eszembe. Az, hogy igen komoly hangsúlyt fektetnek 
például a prevencióra, így a fogászati prevencióra is. A 
rendkívül sűrű és szoros elfoglaltságaid mellett hogyan fi-
gyelsz oda az egészségedre?
 Egyfelől örülök, hogy az egészség jut eszedbe. Ha 
nálunk süt a nap, mindenki a szabadban van és nem ritkán 
aktívan, sporttal kapcsolódik ki. Magam is megpróbálok 
mindent megtenni a saját egészségemért: tudatosan táplálko-
zom, rendszeres testmozgást végzek.

Sok norvég hallgatója van a PTE ÁOK-nak: mindig bicik-
livel közlekednek. Úgy látszik, a sportosság északi vonás.
 Na, jó, de a norvégok hajnali 6-kor egy szendvics 
társaságában fogják magukat és megmásznak egy hegyet. 
Nem is megmásszák, egyszerűen átgyalogolnak rajta (neve-
tés)!

Maximalistának tartod Magad?
 Azt gondolom, hogy az vagyok, de szerintem nem is 
lehet úgy csinálni, ha nem a lehető legjobbra törekszünk.

A napokban volt 50 éves a kosárlabda-legenda, Michael 
Jordan, akinél aligha találni maximalistább embert. Azt 
mondta egyszer: „A legnehezebb dolog a csúcson maradni 
úgy, hogy közben tudod, akkor is elérnéd a kitűzött célodat, ha 
kivennél egy szabadnapot és lazítanál. Nos, ezek azok a pil-
lanatok, amikor erősnek kell lenned és még inkább hajtanod.”
 Nagy igazság. Azonban ha magasra akar jutni az 
ember a vezénylés terén, 25 és 40 éves kora között nagyon 
ott kell lenni a sűrűjében, és szedni a lépcsőfokokat egyre 
feljebb és feljebb. Vasárnap sincs megállás: akkor is zene szól 
a fejedben! Nos, ebben az időintervallumban a legtöbb nő 
gyermeket szeretne vállalni…

Hasonló a problémakör az orvosláson belül is.
 Ahogy mondod! Ez a baj: ha a topon akarsz lenni, 
az az egész életedet követeli tőled!

Te mégis két évre félretetted a karmesteri pálcát és vi-
torláshajó-kormányra cserélted, elhajózva a Déli-sarkra 
és Dél-Afrikába – és még hova is? Mi ösztönzött erre az 
utazásra?
 Világéletemben ambiciózus voltam és nagyon sokat 
dolgoztam, viszont azt kezdtem érezni, hogy mindezt lassan 
az egészségem rovására teszem. És azt mondtam magamnak: 
az nem normális, hogy 26 évesen szúr a mellkasom a renge-
teg stressz miatt, miközben nem igazán láttam a tényleges 
célt. Rájöttem, hogy számos dolog van a világban, amit látni 
szeretnék, így mindenemet pénzzé tettem, s nekivágtam a 
barátaimmal ennek a csodálatos túrának. De kit is érdekel 
a pénz? Közvetlen kapcsolatba kerülhettem a Természettel: 
Dél-Amerika, Dél-Afrika, a Déli-sark, Szent Ilona-sziget, Ka-
nada, Írország - csodálatos volt (nevetés)! 
 Rengeteg bálnát láttam, pingvineket; kitanultam a 
klasszikus vitorlás-építés csínját-bínját; és nagyon egyenesbe 
kerültem saját magammal is.

Nehéz volt a visszatérés?
 Egyáltalán nem! Nem arról volt szó, hogy elmene-
kültem volna - legalábbis végig az volt bennem, hogy én visz-
sza akarok menni vezényelni.

Ha újra útra kelhetnél, hová mennél el legszívesebben?
 Azt hallottam, Kanada nyugati partja lélegzetelállí-
tóan gyönyörű. Szívesen megnézném. Akárcsak Oroszország 
észak-keleti partvidékét, a Kamcsatka-félszigetet a tűzhányói-
val, medvéivel.

A próbák alapján milyen a Pécsi Filharmonikusokkal 
együtt dolgozni?
 Őszintén mondhatom, fantasztikus! Csodálatosak! 
Ha összehasonlítjuk a balti kultúrát a magyarral, érezhető, 
hogy az északiak sokszor sokkal „hűvösebbek” és kezdetben 
talán bizalmatlanabbak is. Itt egyből elfogadtak és ez nagyon 
jó érzés! Dolgoztam már nagyon neves, világhírű zenekarok-
kal és elmondhatom - nyilván konkrétumok említése nélkül 
-, nem minden a (hír)név. Jobban szeretek kellemes és pro-
duktív atmoszférájú együttesekkel dolgozni, Ők pedig ilye-
nek!

írta: Radánovics-Nagy Dániel
fotó: Simán Benedek
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„Menjetek és tegyetek tanítványommá
minden népet!” (vö. Mt 28,19)

Hungario
ELINDULT A TALÁLKOZÓ MAGYAR HONLAPJA!

Pécs, 2013. július 24-28.

XVI. Benedek pápa az idei évre Rio de Janeiróba hirdette meg az Ifjúsági Világtalálkozót. A 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a nagy távolságra való tekintettel úgy határozott, hogy a 
világtalálkozóval egy időben ismét nemzeti ifjúsági találkozóra hívja a magyar fiatalokat. Július 
24. és 28. között Pécsre, a HungaRióra várják mindazokat, akik szeretnének csatlakozni a riói 
találkozó fiataljaihoz és közösségben megélni a találkozó mottóját: „Menjetek és tegyetek tanítvá-
nyommá minden népet!” (vö. Mt 28,19)

A találkozó során számos színes program közül választhatnak majd a résztvevők. Július 24-én 
Udvardy György pécsi megyéspüspök nyitja meg a találkozót ünnepi szentmisével a székesegy-
ház előtti téren.

Július 25. és 27. között minden délelőtt püspökök tartanak majd katekéziseket a város sportcsar-
nokában. A tanítások témái a Szentatya által meghirdetett tematikához illeszkednek. A találkozó 
ideje alatt Pécs központi helyszínein Ifjúsági Fesztivál lesz. A fiatalok megismerkedhetnek a vá-
ros kulturális értékeivel és részt vehetnek különböző műhelymunkákban, koncerteken, lelkiségi 
mozgalmak és közösségek programjain.

A HungaRio estéi mind-mind egyedi színezetet kapnak. Az érkezés napján rendezik meg a ta-
lálkozás ünnepét. Július 26-án, pénteken különleges keresztútra várják a szervezők a fiatalokat és 
minden érdeklődőt. E keresztútra épül a kiengesztelődési este és a nyitott templomok éjszakája.

Július 28-án, ünnepi szentmisével zárul az ifjúsági találkozó, amelyet Erdő Péter bíboros, az 
MKPK elnöke mutat be.

A találkozó folyamán a résztvevők bekapcsolódhatnak a Rio de Janeiró-i eseményekbe is élő 
közvetítésen keresztül, valamint ott készült összefoglalók megtekintésével.

A találkozóra már megkezdődött a felkészülés, amelyet a rendezvény most induló honlapján és 
már meglévő Facebook oldalán (www.facebook.com/ifj.vilagtalalkozo) is lehet követni. A honla-
pon elérhetőek a találkozóval kapcsolatos jelentkezési információk, valamint friss hírek, tudniva-
lók és a lelki előkészületet is segítő anyagok: www.hungario2013.hu.

Az MKPK Ifjúsági Bizottsága/a HungaRio szervező csapata







e-mail: info@alfaomegadent.hu  •   www.facebook.com/alfaomegadent

www.alfaomegadent.hu

AKCIÓ? NEM!
Nálunk mindig ennyi!

Leplezett zirkon kerámia korona 14.900,- Ft/tag áron!


