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Alapvetően érdekel, hogy 
alapvetően fogalmam sincs 
mi fog történni ezután az 

önmagában redundáns mondat 
után. Nagyjából letisztázatlan ér-
zelmekkel állok kézen fogva és alig 
találok valósághű lenyomatokat 
az emlékek kényelmes fotelében 
nosztalgiától elzsírosodott szívvel 
ülve. Egyáltalán nem egyedülálló 
módon, mint előttem oly sokan, 
úgy én is befejezem az egyetemet: 
a tetőfokára hágott izgalom neuro-
parazita kapaszkodása (- majd a 
bot, kalap, kabát metódus).
 Az emberéletekbe 
élet-halál mélységig menően szer-
teágazó diszciplínák tanulásától, 
mint kifáradt cirkuszi súlyemelő 
végre azzal kell szembe néznem, 
hogy nem is olyan sokára valami-
hez végre érteni fogok, vagy lega-
lább sok mindent elkövetek, hogy 
ezt higgyem. 
 Fajunk jól neveltebbik 
fele, mikor valami új helyre lépne 
be, a küszöb előtt kicsit megköszö-
rüli a torkát, kisimítja ruhája redőit 
és igyekszik nem sáros lábbal bet-
rappolni (lábát megtörli, nyomairól 
meggyőződik).

 Nem is tudnám részle-
tezni mennyi mindent jelentett 
nekem ez a más koroknak szép 
épület és azok az emberek, akiket 
itt volt szerencsém megismerni. 
Erről talán elég annyi, hogy bár 
számos esetben kicsit késve ra-
gadtuk meg a dolgok lényegét és 
az olyan kontextusokban mutat-
tuk a leginkább összpontosított 
fi gyelmet, melyben szerepelt a sör 
vagy a női fenék, de a hálám ez 
iránt a dél-magyar sorsfonatunk 
iránt bődületes.
 Persze elindulni, vagy 
- némileg pontosabban az úton 
levésben - egy másik irányra for-
dulni ilyen meghatározóan hosz-
szú idő után felpakol az emberre 
nem is kevés bizonytalanságot 
és neszező izgalmat, ám egy-
ben jóleső autonómiával is eltölt. 
Még bizonyára megszeppentenek 
majd időnként a faragatlanabb 
döntéseim (mert úgy általában a 
döntéseink sem mások, mint, hogy a 
neuronjaink egy csoportja igen csak 
megszorongatja a neuronjaink egy 
másik csoportjának tökeit), de aztán 
végül csak a táj szépen illeszkedő 
részévé válnak ezek is, mint ahogy 
a haladó szemléletű édesanyjukon 
mellabszorpciót végző babák a 
mindenféle strandokon.
 Azonban, hogy önnön 
feltolulásaimon túl mással is ki-
töltsem e sorokat, el kell monda-
nom, hogy eme most megjelent 
számunk talán a legnehezebb kö-

rülmények között fogant példány 
lett. Nem is sietett világra jönni, 
nem is mindig mutatott életje-
leket, ám mi ettől még nagyon 
vártuk, hogy a V-TESA hengerei 
kinyomják. Ezúttal szervező té-
mánk a virágozzék minden virág 
elve volt. Egy alapjaiban megúju-
ló gárda első lépései ezek az írá-
sok. Kérlek téged kedves Olvasó, 
hogy fogadd el olyannak amilyen, 
kialakuló forma ez még, semmi-
képpen sem végleges.
 A vizsgákon túli, libe-
ralizált időpartíciókban minden-
kinek teljen jól az 1-2 hónapnyi 
úszkálás a nyári délutánok máln-
azseléjében.
 Az évfolyamtársaimnak 
kívánom, hogy bárki bármilyen 
irányba is indexszel, sikerrel for-
duljon rá, a campuson maradók-
nak, pedig, hogy jövő évtől céltu-
datosan használják el a befi zetett 
adóforintjaimat. Egyben emelem 
poharamat a jóra, a rosszra és 
mindenre, amivel az élet olyan 
nagy hajlammal együtt jár.
 Az olvasáshoz (ezúttal is, 
bár utoljára) fékevesztett kéjt kí-
vánok!

Írta: Horváth Bálint

„Mint észrevétlenül álomba hull az ember,
úgy hull az ifjúkorból a fér f ikorba át;

már múltja van s leül szemközt komoly szeszekkel
s apányi lett körötte már egyre több barát.”

(Radnóti Miklós)

szerkesztŐi leVél

4 facebook.com/Confabula



Mégis, kinek az édesanyja? :-)
Kedves Hallgatók!

 Az utóbbi években úgy 
éreztük, hogy sokkal közelebbi vi-
szonyba került a Feedback Bizottság 
a hallgatókkal. Gyakran emlegette-
tek bennünket, sőt talán édesanyá-
inkat is (Köszönjük, jól vannak!)
 A feedback rendszer, 
amelynek célja az oktatás hallgatói 
elégedettségének vizsgálata (és nem 
a hallgatók értelmetlennek tűnő 
piszkálása), új szakaszába lépett az 
online rendszer bevezetésével. Ez a 
rendszer valóban több terhet és fe-
lelősséget ró Rátok!
 Köszönjük azoknak, akik 
részt vettek a „Feedback a feedback-
ről” szóló Confabulás kis kutatás-
ban! A tanulságokat a magunk szá-
mára levonjuk, a lelki sérüléseinket 
kiváló kollégáinkkal kezeltetjük, 
tehát nem a válaszaitok elemzése 
ezen írás célja. A részletekbe menő 
okoskodás helyett csupán néhány 
– számotokra is megfontolandó – 
szempontot vetünk fel.
 Mindenki, aki komolyan 
veszi a feedback kérdőívek kitölté-
sét „befektet a jövőbe”. A dolog pa-
radoxona, hogy az adott tárggyal 
kapcsolatban nem a saját, hanem 
az utánatok következő évfolyamok, 
generációk jövőjébe szólhattok 
bele. Bár kis hazánk nem az egy-
más közötti szolidaritásról híres a 
leginkább, de gondoljatok bele, ha 
pl. a felsőbb évesek is úgy gondol-

ják, hogy nem érdemes törni magu-
kat, hiszen nekik ebből már semmi 
hasznuk sem lesz, benneteket is 
„megkárosítanak”. A kör bezárult.
 Lehet, hogy Ti még nem 
érzitek, de mi már tudjuk, hogy 
elindultak a változások az oktatók 
között és az egyes intézetekben. 
Persze, halljuk mi is néhányuktól, 
hogy „engem nem érdekel a feedback”, 
de ez kb. olyan, mint amikor egye-
sek azt mondják, hogy őket aztán 
nem érdekli az az ostoba sorozat, 
ami a tv-ben megy, mert a múltkor 
is…
 Vannak intézetek, klini-
kák, akik meghívnak bennünket 
az eredmények értelmezéséhez, 
vannak oktatók, akik felkeresnek 
bennünket, hogyan javíthatnának 
az eredményeiken. Persze, hogy ne-
héz a tükörbe nézés, a kellemetlen 
kritika. Nektek ez mindig könnyű? 
Ha már eljut valaki addig, hogy el-
fogadja, lépnie kell, na, ott kezdődik 
az igazi nehézség! A szokásainkon, 
módszereinken változtatni az egyik 
legnehezebb dolog a világon. Pró-
báltátok már? S milyen sikerrel jár-
tatok?
 Nem akarjuk felmente-
ni azokat, akik még nem találták 
meg azt a módszert, stílust, hangot, 
amely diákjaik nagyobb elégedett-
ségéhez vezethetne, de ahhoz, hogy 
ezen egyáltalán komolyan elgon-
dolkozzanak, reális visszajelzésre 

van szükségük. Ezt pedig csak Ti 
tudjátok biztosítani azzal, hogy ko-
molyan veszitek a kitöltést.
 A változtatás eredményeit 
nem biztos, hogy Ti már látni fogjá-
tok. Aki 20 éve ugyanazzal a megy-
győződéssel oktat, és mélyen hiszi, 
hogy ezzel szolgálja a legjobban a 
hallgató érdekeit, annál csak lassan 
látszanak majd a változtatás irányá-
ba megtett lépései. Nem lesz min-
denkiből profi kommunikátor, cuki 
oktató, Steve Jobs-féle perzentőr és 
Teréz anyai attitűdökkel rendelkező 
vizsgáztató. Egyelőre nem lehet egy 
jó applikációval letölteni az ideális 
oktatót (s persze hallgatót sem, brrr-
rrr, de szörnyű is lenne a sok egyfor-
mán tökéletes hallgató). De valami 
már elindult…
 Tudtátok, hogy a Dékáni 
vezetés néhány éve minden okta-
tói előléptetéséhez kéri a feedback 
eredményeket (habilitációhoz, pro-
fesszori kinevezéshez stb.)? A ve-
zetés már elkötelezett abban, hogy 
komolyan vegye, amit kitűzött célul: 
az oktatás minőségének megőrzését 
szinkronba kell hozni a hallgatói 
elégedettséggel. A Feedback Bizott-
ság is ezért tesz bele anyait-apait. Ez 
egy járatlan és hosszú út. Velünk jöt-
tök? Közben beszélgethetünk anyá-
inkról…
A Feedback Bizottság nevében:

Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
elnök
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- Mi is az a playback színház? 
 
- A playback színház lényege – 
ahogy te is láttad –, hogy a színé-
szek a nézők által mesélt érzéseket, 
hangulatokat, történeteket „játsz-
szák vissza“. A műfaj rokonítható a 
pszichodrámával, ami egy önisme-
reti és terápiás módszer is: mind-
kettőt  Jakob L. Moreno kísérletezte 
ki 1921-ben. Annak a playback 
színháznak az alapjait, amit mi is 
csinálunk, Jonathan Fox amerikai 
pszichodramatista próbálta meg-
teremteni a 70-es években. Ez a 
módszer aztán az 1990-es években 
került át Magyarországra: a Pécsi 
Playback Színház is e körül, 1995-
ben alakult, az első fellépése 1996-
ban volt. Azóta – az egyik alapítót 
leszámítva – megváltozott a tár-
sulat összetétele; a mostani for-
mában körülbelül 3 éve vagyunk 
együtt. 11 tagú a társulat, ebből 
jelenleg nyolcan aktívak. 

- Mivel foglalkoznak a tagok 
civilben? Hogyan kapcsolódik 
össze a magánélet és a színját-
szás?

- A tagok többnyire segítő te-
rületről érkeztek, javarészt pszi-
chodramatisták: van köztünk 
pszichiáter, pszichológus, szo-
ciális munkás, mentálhigiénés 

szakember, vállalkozó, zenetanár, 
művelődésszervező és van egy 
grafi kus társunk is. Olyan embe-
rek vagyunk, akik az önismeretet, 
önmaguk fejlesztését nem csak 
professzionális szinten, hanem 
a mindennapokban is művelik. 
Ennek egyik módja a színjátszás: 
fontos játszani, megmutatni ma-
gunkat, improvizálni, ezen a mó-
don is összekapcsolódni egymás-
sal – a társulattal és a nézőkkel 
– magán az előadáson.

- Szerinted népszerűnek 
mondható ez a műfaj Ma-
gyarországon?

- Szerintem igen, de népszerűbb 
is lehetne. Országos viszonylat-
ban körülbelül 15-20 társulat 
van, Pécsett csak ez az egy, de azt 
hiszem, mi vagyunk a legrégebb 
óta regnáló társulat itthon: jövőre 
leszünk 20 évesek. Civil szerve-
zetként tanulnunk kell azt, hogy 
egy egyesületet hogyan mene-
dzseljünk, vezessünk, irányítsunk, 
hogyan tudunk médiatámogatást 
felhasználni, propagálni magun-
kat, követni bizonyos változásokat 
– ebben van lemaradásunk. Mivel 
a playbacket mindenki munka 
mellett, társadalmi tevékenység-
ként végzi, minden a szabadidőnk 
rovására történik, és erre jut a leg-
kevesebb energiánk. 

 Egyébként a Beugró té-
véműsor kapcsán kialakult egy 
másfajta improvizációs technika 
is, Pécsett is van egy ilyen társulat. 
Részben ők is a nézőkhöz kapcso-
lódnak, de más típusú technikákat 
alkalmaznak – ez is az improvizá-
cióra épül, csupán az élmények fel-
használásában és mélységében van 
különbség. Az könnyedebb és szó-
rakoztatóbb, a playback egy kicsit 
más, de nem hiszem, hogy egymás 
konkurenciái lennének; úgy gondo-
lom, hogy minden alternatív vagy a 
megszokottól eltérő dolog erősíteni 
tudja egymást.

- Mit gondolsz, a nézők mit 
profi tálnak egy-egy előadás-
ból?

- Erről őket kellene megkérdezni... 
(nevet) Mielőtt 2005-ben csatla-
koztam a társulathoz, jó pár alka-
lommal voltam néző. Nekem akkor 
egyrészt a lenyűgöző összeszokott-
ság tetszett, ahogy a színészek min-
denféle megbeszélés nélkül, azonnal 
improvizáltak; másrészt az, hogy 
hallottam olyan dolgokat, amiben 
én is érintett vagyok – nem a konk-
rét történetben, hanem magában az 
élményben. Amikor itt találkozunk 
egymás történeteivel, sokkal inkább 
a közösség részévé válunk: valahogy 
rájövünk arra, hogy vannak univer-
zális dolgok, mert – bár van, amiben 

A LEGIGAZABB KINCSÜNK
- Interjú Bognár Csabával a Pécsi Playback Színházról

Szeptember elején - még kevésbé tartva az őszi félév nehézségeitől – az internetet böngészve egy 
egészen különleges programra bukkantam, majd a beharangozó szövegen fellelkesülve részt vet-
tem a Pécsi Playback Színház idei évadának első előadásán. Az elsőre kissé furcsa, nem hétközna-

pi, de mindenképpen rendkívüli élmény után alig vártam, hogy sor kerüljön egy interjúra a társulat vezető-
jével, Bognár Csabával. 
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különbözünk – valójában „egyek 
vagyunk“, hiszen az érzéseink, gon-
dolataink nagyon hasonlóak.
 Ugyanakkor fontos, hogy 
ez ne egy önismereti vagy terápiás 
eszköz, hanem egy színházi előadás 
legyen: nem a katarzis a cél, hanem 
az, hogy valamit megszólítsunk, 
bemozdítsunk és egyfajta változást 
vegyünk észre. 

- Említetted a közösséget. 
Nálatok a „szünetben“ az a 
„feladat“, hogy mindenki be-
szélgessen egy számára idegen 
emberrel. Én pont egy olyan 
lánnyal találkoztam, aki már 
évek óta jár hozzátok az előa-
dásokra. Mennyire jellemző 
tendencia a törzsközönség ki-
alakulása?

- Nagyrészt törzsközönségünk 
van, ez egyfajta biztonságot ad, de 
a vezetőség feladata, hogy máso-
kat is megszólítsunk. Színességet, 
pezsgést az tud adni, ha új embe-
rek jönnek új, az előadáson születő 
történetekkel. Vannak olyan né-
zőink, akik a beharangozó alapján 
előre felkészülnek arra, mit fognak 
elmesélni – szerintem az azonnali-
ság, az „itt és most“ mindig élettel 
telibb, ettől lesz frissebb és mele-
gebb a légkör. Természetesen ez a 
műfaj nagyfokú nyitottságot kíván 
a művelőitől és a nézőktől is: ah-
hoz, hogy megmutassam magam, 
mindenképpen fontos a bizalom 
kialakulása.
 Nézőként nem az a fon-
tos, hogy valaki mennyire aktív, ha-
nem az, hogy jelen van. A jelenlét, 
az odafi gyelés, odafordulás az, ami-
vel valóban tudunk adni valamit. 
Az, hogy valaki éppen aktív sze-
repben van és elmesél valamit, vagy 
még aktívabban és ezt lejátssza, 
csak egy pillanatnyi helyzettől függ. 
Nem tudunk mindig aktív dolgokat 
adni az életünkben, de az együtt 
töltött idő is nagy ajándék. Például 
lehet, hogy csak ücsörgünk egymás 
mellett vagy fekszünk valahol a na-
pon. Nekem be kell öltöznöm, mert 
könnyen leég a bőröm, neked vi-

szont lehet, hogy jól esik – egymás 
mellett heverve, együtt is teljesen 
különböző dolgokat élünk meg.
 Mi arra adunk lehetősé-
get, hogy mesélhess, hogy megnéz-
hesd, hogy beszélhess más embe-
rekkel, és ez – ha jól bemelegedünk 
az előadás előtt, aztán a nézőinket 
is jól hangoljuk – általában szokott 
is sikerülni. Persze mi, előadók sem 
vagyunk mindig ugyanolyan fi ttek 
és nem mindig vagyunk annyira 
nyitott állapotban; van, hogy kicsit 
nehezebb és várni kell vagy egy 
történet után jön egy kis szünet, 
amikor rendezzük a gondolatain-
kat. Azt gondolom, hogy ez a műfaj 
nagyrészt a spontaneitásról és a sza-
badságról szól. A lehetőségről, hogy 
szabad lehetsz abban, mit és meny-
nyit osztasz meg, mit nézel meg. 
Talán ettől másabb, mint a klasz-
szikus színházak. Bár azt mondják, 
hogy az improvizáció a színjátszás 
legősibb formája – hát, nem tudom, 
nem voltam ott (nevet).

- Milyen gyakran léptek fel és 
mennyit gyakoroltok egy-egy 
előadás előtt?

- A Művészetek és Irodalom Házá-
ban lépünk fel szeptembertől máju-
sig minden hónap második szerdá-
ján, júniusban pedig az első szerdán, 
fél nyolctól. Egy színházi évadban 
tehát tíz előadásunk van, mellette 
pedig – attól függően, hány felké-
rést kapunk – ott vannak a külsős 
fellépéseink is, amelyek elég széles 
spektrumon mozognak. A korosz-
tály egészen gyerekektől idősekig 
terjed; előadunk általános- és kö-
zépiskolákban, egyetemeken, főis-
kolákon, segítünk különböző cé-
geknek a szervezetfejlesztésben, de 
játszottunk már egészségügyi dol-
gozóknak, szociális intézményben 
élőknek és fogyatékkal élőknek is.
 Minden hónapban van 
egy próbánk az adott előadást meg-
előző pénteken, és egy hangoló-
dás-melegedés közvetlenül az előa-
dás előtt; a külsős fellépésekre pedig 
az adott helyszínen szoktunk ké-
szülni. Ezen kívül évente két tábort 

tartunk, amikor elvonulunk valaho-
vá pár napra és intenzíven együtt 
dolgozunk: leporoljuk magunkat, 
ápoljuk a személyes kapcsolata-
inkat. Évközben sokszor tényleg 
csak az előadások, a próbák miatt 
jövünk össze, viszont az ilyenkor 
együtt töltött idő mély és intenzív, 
nagyon „ott vagyunk“ és egymásra 
fi gyelünk. Mikor készülünk, a saját 
történeteinket, élményeinket oszt-
juk meg és játsszuk el.

- Azt fi gyeltem meg az előa-
dáson, hogy különböző tech-
nikákat használtok egy-egy 
történet elmeséléséhez. Mitől 
függ, hogy melyik történetet 
hogyan jelenítitek meg?

- Az előadás fő része a történetme-
sélés, a többi csak ezt készíti elő; egy 
playback előadás történet nélkül 
olyan, mintha ettél volna egy előé-
telt és egy levest, de a főételhez nem 
jutsz el – lehet, hogy elég, de még-
sem teljes, kerek egész. 
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 Egy előadás 4 alkotórész-
ből áll: ott van a néző, akiből me-
sélő lesz, ő hozza az anyagot, amit 
feldolgozunk, előadunk. Vannak 
színészek, akik ezt lejátsszák; a ze-
nész pedig kíséri, vezeti az előadást 
a zenéjével – egy prelúdiummal 
hangolja a közönséget, segít a szí-
nészeknek megtalálni a lejátszás 
végét, továbbgördíti az előadást. A 
zene kicsit olyan, mint a mesében 
a só: akkor vesszük észre, ha nincs. 
A játékmester feladata, hogy tartsa 
a kapcsolatot a nézőkkel és a színé-
szekkel. Míg a színész, zenész sok-
kal inkább a kreativitását használja, 
a játékmesternek észnél kell lennie: 
racionálisan, objektíven nézi, hogy 
mi történik, ezzel előkészíti és kö-
veti az előadás ívét, formáját. 
Egyes technikák a hangolódást, míg 
mások a történet lejátszását segítik. 
Hogy mit választ a játékmester, az 
sok mindentől függ: melyik részre 
szeretné helyezni a hangsúlyt, van-e 
a történetnek időrendisége, hány 
szereplős, mennyire szól érzésekről, 
mikor hangzott el, mi passzol hoz-
zá – és hogy éppen hol tartunk az 
előadásban.
 Ezen a téren is folyama-
tosan próbáljuk fejleszteni magun-
kat, a technikáinkat: néha a beszéd 
minimális, de van, hogy csak a 
hangunkat vagy nonverbális esz-
közöket használunk, amik valóban 
célba juttatják vagy megsegítik a 
mondanivalót. A cél, hogy ne be-
széljük vagy intellektualizáljuk túl 
az előadást; ráadásul nagyon mellé 
lehet nyúlni azzal, ha elkezdünk 
konkrétumokat mondani. Nem az 
a célunk, hogy pontosan lejátsszuk 
és ugyanúgy visszaadjuk az adott 
történetet, hangulatot, hanem hogy 
valamit hozzátegyünk, és ezzel 
esetleg valami a helyére kerüljön. 

- Mennyire nehéz nektek, ta-
goknak szembesülni más em-
berek problémáival és azokat 
valahogy formába önteni?

- Ha megtalálod benne azt, hogy 
ez akár a te történeted is lehetne 
és oda tudsz figyelni, ez a másság, 

különállás valahogy eltűnik. A nyu-
gati orvoslásnak például fel szokták 
róni azt, hogy nem elég komplexen 
vizsgálja az embert, hiszen az nem 
csak betegségből meg problémák-
ból áll: persze, vannak problémái is 
és mellette még egy csomó minden. 
Minél inkább így nézzük, annál 
valószínűbb, hogy találkozunk va-
lakinek az érzéseivel; olyanokkal, 
amilyeneket magunkban is felfe-
dezhetünk. Ha ezt az előadáson jól 
át tudjuk alakítani, akkor nagyon 
szép lejátszás tud születni. Inkább 
az tud nehéz lenni, hogy hogyan 
jelenítsem meg azt, ami éppen 
zajlik, hogyan mutassam meg úgy, 
ahogyan én értem. Például a szo-
morúságot nagyon nehéz kifejez-
ni: előfordulhat, hogy egy történet 
olyannyira hat rád, hogy a színészi 
eszközeid teljesen beszűkülnek. 

- Mire vagy a legbüszkébb?

- Büszke vagyok a társulatra, arra, 
akik vagyunk és ahogy működünk: 
nagyon értékes közösség vagyunk, 
nagyon sok energiát teszünk bele, 
folyamatosan változunk és fejlő-
dünk.  Büszke vagyok arra is, hogy 
felléptünk Frankfurtban a világta-
lálkozón – nagyon izgalmas volt 
találkozni és együtt játszani olya-
nokkal, akik szintén szeretik ezt 
a műfajt –, illetve arra, hogy egyre 
színvonalasabb módon jelenünk 
meg a színpadon. Ha valakinek 
azt mondom, hogy Pécsi Playback 
Színház, az kíváncsiságot ébreszt: 
figyelmet kapok, és nagyon nagy 
nyitottságot tapasztalok a környe-
zetem részéről. Talán arra vagyok 
a legbüszkébb, hogy nagyon jó 
egyensúly van aközött, amit adunk 
magunkból – egymásnak, a né-
zőknek –, és aközött, amit kapunk. 
Nem érzem azt, hogy deficit lenne 
az egyik vagy a másik oldalon.
 A műfajnak nagyon sok-
féle érdekes felhasználási területe 
van, ezek egyike az ún. emergency 
playback: olyan természeti kataszt-
rófák után, a helyszínen tartott 
előadásokról van szó, mint például 
a Katrina hurrikán pusztítása New 

Orleansban. Itthon a devecseri-ko-
lontári iszapkatasztrófa után a mi 
társulatunk is elment a helyszínre, 
és az ott átélt élmények lejátszá-
sával próbáltuk segíteni a pszichés 
feldolgozást, az együtt élést, egyfaj-
ta vigaszt nyújtani. Nagyon nehéz 
és fájdalmas előadás volt: egészen 
más egy kényelmes fotelből, üdí-
tővel a kezedben látni ilyet a tele-
vízióban, és más ott találkozni vele. 
Egyszerre nagyon személyessé és 
valódivá vált, nagyon megérintett: 
lemerültünk, beszippantott minket 
a tragédia. Hogy az előadásunk, 
játékunk mennyire tudott hasznos 
lenni, azt inkább utána tudtuk meg. 
Az egyik társunk – aki a máltai sze-
retetszolgálat pszichológusaként a 
helyszínen dolgozott – olyan visz-
szajelezéseket kapott, amik meg-
erősítettek abban, hogy hasznos 
volt az ottlétünk: volt aki akkor, az 
előadáson tudott először beszélni 
a katasztrófáról. Azt hiszem, amit 
ilyen helyzetben adni tudunk – az 
anyagi, egészségügyi támogatások 
és szociális juttatások mellett – az 
a figyelmünk, az együttérzésünk, 
az elfogadásunk és valamiféle bá-
torítás. A figyelem a legigazabb 
kincsünk, amit oda tudunk adni 
másoknak. E nélkül nem tudunk 
létezni, elzüllünk, megbetegszünk, 
leépülünk. Figyeljünk saját ma-
gunkra és a környezetünkre is – 
aztán az már mindegy, hogy ezt a 
rengetegféle árnyalat közül éppen 
szeretetnek vagy gondoskodásnak 
hívjuk.

- Mikor lesz a következő előa-
dásotok?

- Az aktuális előadásainkról, híre-
inkről a www.ppsz.hu weboldalon 
értesülhettek.

- Mik a jövőbeli terveitek?

- Szeretnénk egy görög trénerrel 
együtt dolgozni, különböző pá-
lyázatokba bekapcsolódni, más ci-
vil szervezetekkel és társulatokkal 
együttműködni, valamint a társulat 
szervezeti kereteivel dolgozni. 
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képek

 Személyes céljaink is van-
nak: szeretnénk minél több szerep-
ben kipróbálni magunkat, hogy ne 
egy-egy személytől függjön, tu-
dunk-e vállalni újabb feladatokat. 
Vezetőként az a célom, hogy még 
jobban működjünk társulatként, 
szervezetként és meglegyenek azok 
a források, fi nanszírozási lehető-
ségek, amelyek segítségével csak a 
playbackre helyezhetjük a hang-
súlyt. Egyfajta biztonságot, kiszá-
míthatóságot szeretnék nyújtani, 
ugyanakkor fontos, hogy érjenek 
minket új impulzusok is, mert kel-
lenek a fejlődéshez.

- Köszönöm a kellemes beszél-
getést, további izgalmas előa-
dásokat kívánok! 

Írta: Szabó Dorottya
Képek: www.ppsz.hu

 Idén is részt vettünk március 21-én, az EGSC szer-
vezésében megrendezésre került, hagyományos International 
Eveningen. A rendezvényt 2011 óta tartják az Expo Centerben 
(előtte az ÁOK aulája adott neki otthont), és azóta a mérete és 
minősége is nőttön nő. Mint utólag megtudtuk, ez alkalommal 
körülbelül 3000 fő volt jelen és 22 asztalnál főztek; tapasztala-
taink szerint a norvég asztal lazacos tekercse és a sushi ismét 
osztatlan sikert aratott, de említést érdemelnek a magyarok 
körözöttes és padlizsánkrémes falatkái is. A nagyszínpadon 12 
nemzet sokszínű műsorát kísérhettük fi gyelemmel, míg a Pécs 
Music Society 6 órán keresztül szórakoztatta a közönséget a tő-
lük már megszokott magas színvonalon a másik teremben.
 Nagyon jó látni, hogy idén is ilyen sokan részt vet-
tek, hiszen az EGSC a bevételt mindig karitatív célokra for-
dítja; idén sem lesz ez másként, egyelőre több fontos projekt 
is fut egyszerre. A tavalyi adományok számos helyre kerültek: 
a Fogászati és Szájsebészeti Klinika három fogkő-eltávolító ké-
szüléket és WiFi-t, az Idegsebészeti Klinika EKG készüléket, a 
Mohácsi Mentőállomás készenléti dobozt és műszereket kapott 
belőle. Ezen kívül felajánlást kapott a Nekem nincs ebédem Ala-
pítvány és a Pécsi Jótékony Nőegylet „Babadoboz” projektje: előbbi 
általános iskolai tanulók étkeztetését támogatja, utóbbi pedig 
szegény körülmények közé született csecsemők számára bizto-
sít indító kelengyét. Mindezeken felül pedig 5 asztal és 10 pad 
is került az ÁOK campus kertjébe, a hallgatók nagy örömére.

Írta: Szabó Dorottya
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 Meséljetek egy kicsit a 
kezdetekről. Hogyan indult ez az 
egész?

Simran:  Néhány évvel ezelőtt ko-
vácsolódtunk össze mint egy laza 
baráti társaság, akiknek a zene kez-
dettől fogva  meghatározó közös 
pont volt. Az alaptagok Ertl Dani, 
Th omas, és jómagam. Sokat buliz-
tunk együtt, jártuk a várost éjsza-
kánként, hobbiból zenélgettünk, 
majd idővel előálltunk néhány saját 
számmal is. Nem sokkal később a 
menedzserünk felvetette, hogy eb-
ből előbb utóbb akár egy album is 
összeállhat. Valahol itt indult útnak 
a mindenkori Delusions of Grandeur.  

Mikor jelent meg az említett első 
album?

Dani:  Tavaly áprilisban, egé-
szen pontosan bolondok napján. A 
magánélet és a koncertek mellett 
kicsit lassan állt össze a végleges 
verzió, de a kiadás előtti néhány 
hónapban intenzíven rákoncent-
ráltunk, és így időben meg is lett 
a végeredmény. Örültünk a pozitív 
visszajelzéseknek, és az ezt követő 
felkéréseknek, mert ez azt mutatta, 
hogy jó az, amit alkottunk.  

Tavaly decemberben halhattunk 
titeket az MR2 Petőfi  Rádió 
Akusztikban. Milyen élmény 
volt egy országos rádió élő adásá-
ban játszani?

Dani:  Egyedi élmény és kihívás 
is volt egyben, mivel akusztikusan 
teljesen más a zenénk hangzása.  

 Ez nem olyan koncert-
hangulat volt, amit megszokhattak 
tőlünk, hanem egy sokkal józanabb 
stílus. Nagyon sokat készültünk 
rá, és azt hiszem ez meg is térült. 
Másnap édesanyám is megjegyezte 
mosolyogva, hogy „Danikám, nem 
gondoltam volna, hogy a rádióban is 
hallunk valaha.”

Van-e esetleg meghatározott stí-
lusotok vagy példaképetek? 
Simran: Persze, mindannyiunk-
nak van. A különbözőségek abból 
fakadnak, hogy más hátterekkel 
rendelkezünk. A zenénk irányza-
tában fellelhető a blues lazasága, 
a modern pop, némi hip-hop és 
reggae is. Büszkék vagyunk arra, 
hogy nem követünk semmilyen 
irányzatot, hanem a sokszínűség 
jellemez minket. Ezt mindenképp 
szeretnénk továbbra is megtartani.

Melyek voltak az első dalok, első 
próbálkozások?

delUsions oF grandeUr
- i n t e r j ú

Egyedi hangzás, laza hangulat, változatos színvilág, lelkes tagok 
számos országból. A név ismerősen cseng, de kik ők valójában? 
Két alapító taggal – Ertl Dániellel és Simran Sandhu-val – beszél-

gettem a zenekar múltjáról, jelenéről és terveiről.



Simran: Talán a Fröccs and Becks 
volt a legelső szerzeményünk. Ez 
is úgy jött létre, hogy régen so-
kat énekelgettünk és gitároztunk 
parkokban, ahol sok ötlet indult 
útnak. Az ilyen összejövetelekből 
sok dallam megmaradt, amikkel 
mindenképp szeretnénk még kez-
deni valamit a jövőben. 

Dani: Nekem a személy sze-
rinti legelső az Epic című rap volt, 
amit 10 évvel ezelőtt írtam Ameri-
kában. Akkor azt hittem, hogy írok 
egy számot, ami egyszer nagyon 
jó lesz, ezért, hogy jobb legyen, 
többször hozzáírtam a szöveghez. 
Viszont az első, amit közösen rak-
tunk össze az a Fröccs and Becks 
volt. Ezen felül van még legalább 
20-30 kezdetleges próbálkozás 
amiken ha dolgozunk, bármi lehet 
belőlük. 
 Megemlítésképp, sze-
rintem szerencsések vagyunk ab-
ban, hogy kezdetben magunknak 
csináltuk ezt az egészet és nem 
törekedtünk görcsösen a hallgató-
közönség megnyerésére. 

Hol kezdődtek a fellépések?

 Az egész Budapesten in-
dult útnak. Először az Akvárium 
kistermében léphettünk fel, majd 
nem sokkal utána az A38 hajón is 
szívesen láttak minket. Ekkor már 
videó is készült rólunk. Minden 
nagyon gyorsan történt, de hamar 
bele kellett tanulnunk a dolgokba, 
hogy érvényesülni tudjunk a zenei 
világban. 
 Pécsett az elején még 
mikrofon nélkül zenéltünk kisebb 
bulikban vagy a Szent István téren, 
és csak később jöttek szóba olyan 
helyek, mint a Pécsi Est Café. Nagy 
siker volt az elején, hogy a Pun-
nany Massiff -fal léphettünk szín-
padra számos alkalommal, akik 
által ránk is hamar felfi gyelt a kö-
zönség.

Mit jelent pontosan és mi ihlette 
a banda nevét?

 Delusions of Grandeur-nek 
több értelmezése is van. Az egyik 
értelmezés szerint az az élethelyzet, 
amikor például részeg vagy és csi-
nálsz valamit, ami az adott állapo-
todban  jónak tűnik, de ha másnap 
megnézed vagy meghallgatod, ki-
derül, hogy nem is annyira jó, mint 
hitted.  Ebből a tréfából indult az 
egész, reménykedve a pozitív vissza-
csatolásban.
 Maga a kifejezés lefordít-
va annyit tesz, mint nagyzási téboly, 
amikor az ember a világ urának 
képzeli magát, holott messze áll 
tőle. Ezért inkább jobban kedveljük 
az első magyarázatot. 

Az új album mikorra várható?

Dani: Elkezdtünk rajta dolgoz-
ni. Nem voltunk olyan szigorúak 
magunkkal, de ezen változtatni sze-
retnénk. Ha volt egy koncert arra 
kampányszerűen készültünk heti 
háromszor és most próbálunk heti 
kettőt fi xen próbálni, hogy az album 
is időben összeálljon.

Mennyire nehéz a zenekari élet az 
orvosi egyetem mellett?

Simran: Mivel sok munkát fekte-
tünk bele, a kettőhöz egyszerre két 
élet sem lenne elég. Mindezek mel-
lett nagyon szeretem csinálni és ab-
szolút megéri a lelkesedést. Amikor 
hobbiból csinálja az ember akkor 
kevesebbet tud beletenni, de próbál-
juk eff ektíven kihasználni az időt, 
akár tanulás, akár család mellett. A 
régi, haverokkal sörözős időket vált-
ja ez fel, de itt mellette zenélünk is, 
ami produktívvá teszi az egészet.

Gondoltatok rá valaha, hogy ed-
dig eljut a zenekar?

Dani:  Nem. Vagyis azt mondom, 
hogy csak szórakozásnak indult az 
egész. Próbáltunk valamit közösen 
alkotni, de nem a hírnévért, hanem 
saját magunkért. Ehhez képest már 
egy bakelitlemezünk is kijött, amire 
nagyon büszkék vagyunk. 

Hány tagú pontosan a zenekar?

Dani:  Elvileg hat. De volt rá 
példa, hogy heten léptünk szín-
padra, ha mindenki ráért.  Ilyenkor 
azért van némi logisztikai problé-
ma, amit ki kell küszöbölni, hogy 
optimálisan tudjunk együttmű-
ködni.

Új videóklipp is várható?

A ‚Good Times’ c. vadonatúj da-
lunkhoz készül a következő klip-
pünk, ami egyben a 2015-ös Pécsi 
Egyetemi Napok hivatalos fesztivál-
nótája is lesz!

Sok visszajelzést kaptok a hallga-
tóktól?

Simran:  Időről időre megtalál-
nak emberek, akik felismernek és 
odajönnek hozzám gratulálni vagy 
beszélgetni. Szóval a visszajelzések 
eddig elég jók, de még hosszú az 
út. Mivel egy nemzetközi ban-
da vagyunk, szeretnénk külföldi 
közönség előtt is megmutatni 
magunkat, így terveink közt sze-
repelnek határon túli fellépések 
is például Horvátországban és 
Ausztriában. Nagy álmunk még 
egy berlini koncert, valamint egy 
amerikai körút. 

Végezetül üzennétek-e valamit 
az olvasóknak?

Dani: Igen, küldünk valami jó 
üzenetet. Jobb híján: Egyetek sok 
zöldséget és gyertek, nézzetek meg 
minket! 

Köszönöm szépen a beszélgetést 
és további sikereket kívánok!

Készítette: Szabó Dalma
Fénykép: Falusi Krisztián
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Az újonnan megalapított 
Bajnóczky-díj kapcsán 
beszélgettem a díj egyik 

eszmei atyjával, Csapláros Lász-
lóval.

Pár szóban össze tudnád foglal-
ni, hogy milyen díjról is van szó?
 A díjat Bajnóczky István 
professzor úr emlékére alapítot-
tuk, aki, mint bizonyára minden-
ki tudja, az Igazságügyi Orvostani 
Intézet elismert és szeretett pro-
fesszora volt. Egy olyan elisme-
résről van itt szó, amit az orvos-
karon és a Klinikai Központban 
mindenki – egyszerű hallgatótól 
a klinikaigazgatóig, a takarítónőn 
keresztül a Dékán Úrig – kiér-
demelhet. A díjat annak ítéljük, 
aki abban az évben bármilyen 
kiemelkedő művészeti tevékeny-
séget folytatott.

Idén már van is lehetőség a díj 
elnyerésére? 
 Igen, idén kerül először 
átadásra az Adventi Koncerten. A 
kivitelezés már folyamatban van. 
Minden évben egy – rendkívüli 
teljesítmény esetén – kettő vagy 
három díj kerül átadásra. Előfor-
dulhat, hogy fellép a kari kórus, 
és egyszerre akár mindannyian ki 
lesznek tüntetve.

Miért pont az Adventi Koncert 
időpontját választottátok? 
 Részben azért, mert ez 
az egyik legnagyobb művészeti 
esemény az orvoskaron, másrészt 
azért, mert év végére tudjuk ösz-
szegezni a kiemelkedő artisztikai 
jellegű teljesítményeket, amik 
számba jöhetnek, mint díjazott 
produktumok.

Miért pont Bajnóczky István 
professzor úr nevét viseli a díj? 

 Bajnóczky Istvánról vi-
szonylag kevesen tudják, hogy 
nagy művészetkedvelő és élvező 
ember volt. Habár nem csak él-
vezte, hanem javarészt értett is 
hozzá. A Professzor Úr két vo-
nalon kapcsolódik intenzíven a 
művészeti körökhöz: annak idején 
egyszerre felvételizett az orvosira 
és a színművészeti főiskolára is. 
Nem színész akart lenni, hanem 
rendező. Ha jól emlékszem egy év 
különbséggel fel is vették mind-
két helyre, csak az orvosira előbb. 
Amikor elvégezte az első évet az 
egyetemen már nem ment el ren-
dezőnek. Minden bizonnyal in-
nen datálható hatalmas színházi 
rajongása és szeretete. Legendás 
operaőrült volt és indított is egy 
elektív kurzust „Halál az Ope-
raszínpadon” címmel. Sokáig fel 
akartam venni én magam is, de 
sajnos abban a félévben, amikor 
lehetőségem lett volna, akkor már 
nem indult. Nagyon szépen ösz-
szekapcsolta az igazságügyet és az 
operavilágot. A másik vonal ahol 
kapcsolódott a művészethez – és 
szerintem ezt még kevesebben 
tudják –, hogy neki személyes jó 
barátja volt Gregor József, a világ-
hírű operaénekes. Hosszú éveken 
keresztül ápoltak jó barátságot, és 
a Professzor Úrnak nagyon sok 
operaelőadást volt lehetősége lát-
ni a világ nagy operaszínpadain, 
ahova Gregor vitte magával és 
több premieren lehetett így jelen, 
mint „Gregor személyes orvosa”.

Pontosan kinek szól az Emlékdíj, 
kinek van esélye kiérdemelni, mi-
lyen színvonalú teljesítményt kell 
elképzelni, hogy valaki számítás-
ba jöjjön, mint díjazott? 
 Nem kell itt Oscar szintű 
alakításra vagy opera nívójú ének-
lésre gondolni. A díjat azért hoz-

tuk létre, hogy inspiráló hatással 
legyen az összművészetekre az 
egyetemen, illetve a Klinikai Köz-
pontban. Tulajdonképpen bárki, 
aki látványosan tesz valamit, ami 
több embert mozgat meg, már 
könnyen kaphat díjat. A lényeg, 
hogy ezt nem szerettük volna be-
szűkíteni semmilyen perspektíva 
szerint. Itt vannak például a galé-
rián rendszeresen megtekinthető 
fotókiállítások: ha olyan szintű 
fényképeket készít valaki, amik 
szépségükkel vagy mondanivaló-
jukkal megragadják az embereket, 
akkor belőle simán lehet Bajnócz-
ky-díjas az év végére. 

Ha elkészül a díj, hogy lehet majd 
pályázni rá?
 Tulajdonképpen pályá-
zati része jelenleg nincs, tehát 
nem kell pályázni, de ezzel kap-
csolatban még folynak az egyez-
tetések. Úgy kerül majd átadás-
ra, hogy lesz egy független négy 
vagy öt fős önálló bizottság, akik 
eldöntik, hogy ki érdemelte ki 
a díjat az adott évben. Ennek a 
kuratóriumnak tagja lesz a min-
denkori diákjóléti dékánhelyettes, 
a professzor úr özvegye és egy 
hallgató. Nem titok, hogy a pro-
fesszor úr özvegye felkért, hogy 
én legyek a hallgatói tag, de ez 
kérdéses még, mert én szeretném, 
ha kettő hallgatói tag lenne. Ter-
vezünk egy külföldi hallgatót is 
bevonni, hiszen nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy a kultúra 
szerves részét ők képezik jelen 
pillanatban az egyetemen. 

Hogyan tájékozódik a kuratóri-
um a hallgatók kulturális tevé-
kenységeiről?
 Egyrészt a két hallgatói 
tag által, akik rálátással bírnak a 
hallgatói mindennapokra, illetve 

„az operaszínpadtól a Mikroszkópig”
-Bajnóczky István-díj-
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figyeljük mindig az információkat 
a fellépésekről, a plakátokat, stb. 
(ha úgy alakul, akkor a későbbi-
ekben lehet pályázni). Természe-
tesen igyekszünk az események 
aktív résztvevőiként első vonal-
ban jelen lenni. Ezen túlmenően 
nyilvánvalóan mi majd próbálunk 
konzultálni azokkal is, akik az 
egyéb művészeti megmozduláso-
kat látták vagy hallották. Figye-
lünk a visszhangokra. Az egyéb-
ként fontos, hogy nem kizárólag 
fellépési kategóriát tervezünk. A 
díjnak összművészeti színezete 
van, ami azt jelenti, hogy színház-
művészeti, táncművészeti, kép-
zőművészeti (festészet, fényké-
pészet, szobrászat…) és minden, 
ami nem feltétlenül illik nyersen 
ezekbe a kategóriákba. Ezeket 
mind-mind díjazni fogjuk.

Mik a terveitek a díj jövőjét ille-
tően? 
 Tudni érdemes, hogy 
jelen pillanatban a díj nem jár 
anyagi elismeréssel, de a jövőbeni 

terveinkben ez is szerepel. Szán-
dékunkban áll, hogy pár éven be-
lül ezt az emlékdíjat eszmei szin-
ten olyan magasságokba emeljük, 
hogy presztízs legyen Bajnócz-
ky-díjasnak lenni.

Honnan jött maga az ötlet? Mi 
kell ahhoz, hogy egy ötletből egy 
valódi emlékdíj legyen? 
 Erre azt kell mondanom, 
hogy nagyon jó a kar vezetése. A 
Dékán Úr rendkívül nyitott min-
den művészeti tevékenységre és 
ez így igaz, ahogy mondom: az 
ajtó mindig nyitva áll a Dékáni 
Hivatalban ezekkel a dolgok-
kal kapcsolatban is, amennyiben 
bárkinek korszakalkotó ötlete 
van. Egész egyszerűen ez úgy 
jött létre, hogy gondoltam egy 
merészet és felkerestem a Dékán 
Urat, hogy nekem lenne egy ilyen 
ötletem, hiszen sajnálatosan nem 
rég hunyt el a Professzor Úr. Ter-
mészetesen a Dékán Úrban és a 
karvezetésben is még rendkívül 
aktívan él az emléke, illetve égető 

a hiánya. Ezért én mindenkép-
pen azt szerettem volna, hogy 
egy olyan embernek, mint ő, ne 
kallódjon el az emléke. Aki any-
nyira karizmatikus volt ezen az 
egyetemen, hogy szerintem közel 
mindenki ismerte. Még olyanok 
is tudták, hogy ki Bajnóczky, akik 
még bőven nem jártak igazság-
ügyre, sőt, még azt sem tudták, 
hol van az intézet. Egy jelenség 
volt ezen az egyetemen.

Nekünk sajnos nem volt lehető-
ségünk hallgatni őt. Én is csak a 
gólyatábor keretei között talál-
koztam Vele, de már akkor is le-
gendákat meséltek róla, hogy mi-
lyen előadások lesznek majd az Ő 
neve alatt, és hogy mindenki csak 
miatta jár, mert mennyire megéri, 
de Te azért ennél valamivel job-
ban ismerted. Ha egy pár szóban 
kéne jellemezned a Professzor 
Urat, akkor mit mondanál?
 Zseni! Mindenképpen 
Zseni! Mondjuk egy kicsit elfo-
gult vagyok, de tulajdonképpen 



nem is szavakban tudnám őt jel-
lemezni, hanem egy mondatban: 
Nekem ő mindig olyan volt, mint 
egy 1702-ből kiragadott főneme-
si fi gura, akin csak a ruha más. 
Egy igazi reneszánsz ember. El-
képesztő stílben tudott beszélni, 
volt egy nagyon kellemes bariton 
hangja, amivel fantasztikusan tu-
dott mesélni. Én többször jártam 
nála az irodájában, az intézetben, 
de egy-egy ilyen „leugrok a Pro-
fesszor Úrhoz, két perc és jövök” az 
olyan volt, hogy a legrövidebb 
idő is két és fél-háromnegyed 
óra volt, amit ott töltöttem. Álta-
lában öt perc nem telt el, és már 
pörgette a Gregor felvételeket, 
azokat hallgattuk, beszélgettünk, 
kávéztunk. Fantasztikusan nagy 
mesélő volt. Gyakran halljuk itt 
az egyetemen, hogy „kollégák így, 
meg kollégák úgy” –a tanári gárda 
részéről a hallgatók felé – de ő az 
a fajta ember volt (nem az egyet-
len szerencsére), akinél tényleg 
azt éreztem, hogy kollégának te-
kint. Aki, ha egy orvostanhallgató 
leül vele szemben (és egy kicsit 
is az ő hullámhosszára kerül) azt 
kollégának tekinti. De úgy igazán. 
Elképesztően adott a kellemre, a 
pontosságra, precizitásra és az 
illemre. Az nagyon fontos volt 

neki… az illem, hogy azt hogy 
kell csinálni. Minden szabályt be 
kellett tartani. Ezért mondom, 
hogy ő tulajdonképpen 300 évvel 
ezelőttre lett szánva, csak volt itt 
valami csúszás (nevet). Azt azért 
tudni kell róla, hogy – noha az 
igazságügy egy elég vékony és 
specifi kus tortacikkely az orvos-
tudományból – neki mégis elké-
pesztően széles tudása volt. Tehát, 
ha beszélt vele valaki a szülészet-
től kezdve a belgyógyászaton át 
a sebészetig, akkor mindenhez 
konstruktívan hozzá tudott szól-
ni. Mindezen túl olyan elképesztő 
művészeti tudás birtokában volt, 
hogy minden társalgásunk után 
azt éreztem, feltöltődtem, amiért 
egy ekkora emberrel beszélget-
hettem.
 Van egy kedvenc em-
lékem Vele kapcsolatban: 2013-
ban az első Reproduktív Hétvége 
kapcsán tartott előadást a nemi 
erőszakokról. Elképesztően ér-
dekes és magával ragadó előadás 
volt, viszont borzasztóan szadis-
tára és sötétre sikeredett a vége, 
mert válogatott, iszonytató fo-
tókat mutatott. Híres volt arról, 
hogy az utolsó diáján mindig 
valamilyen virágcsokor szerepelt, 
amelyet azzal a mondattal kísért, 

hogy „csak a szépre 
emlékezzenek”. Ez 
most sem történt 
másként: amikor 
ez elhangzott, oda-
jött hozzánk, és 
én megkérdeztem 
tőle: „Professzor Úr, 
minden tiszteletem, 
de hogy lehet ezt a 
szakmát 40 éven át 
végezni úgy, hogy 
az ember nem őrül 
bele?” Annyit mon-
dott nekem: „Tud-
ja, fi atalember, ha 
az ember a nyakába 
vesz egy kolompot, 
azt illik zörgetni”. 
Hosszas hatásszü-
net után én úgy 

döntöttem elfogadom (nevet). 
Szerintem ez nagyon szépen mu-
tatja az ő személyiségét. Fantasz-
tikus.

Milyen apropóból találkoztatok 
először? 
 Amikor megalapítottuk 
a Fonendoszkóp Színpadot, akkor 
híre ment, hogy elkezdtünk pró-
bálni egy darabot, amit egyetemi 
előadásnak szántunk. Ez lett volna 
a M.A.S.H. Egész egyszerűen föl-
telefonált a Hallgatói Önkormány-
zat irodájába, hogy küldjenek le 
engem. Akkor voltam másodéves, 
halvány fogalmam sem volt az 
igazságügyről, sem arról, hogy ki 
Bajnóczky. Lementem, behívott, 
bemutatkoztam. Azt mondta: 
„Nagyszerű, akkor holnap egyre 
várom, hogy beszélgessünk a szín-
házról.” (mondanom sem kell, fél 
négykor jöttem el). Akkor mesélt 
Gregor Józsefről is, de beszéltünk 
mindenről, a traumatológia mű-
tőtől Pucciniig. Elképesztő volt. 
Magáról a Fonendoszkóp Szín-
padról negyed órát beszéltünk, a 
fennmaradó időben én ültem és 
hallgattam őt. Nagyon jó sztori-
kat mondott, ami miatt érdemes 
volt hallgatni. Azután kialakult 
közöttünk egy kellemes hangvé-
telű ismeretség, aminek nagyon 
örültem. Tudniillik én erős kávés 
vagyok és volt egy kedvenc játéka: 
valahányszor én tébláboltam a fő-
épület előtt kávéval a kezemben, 
ő jött, megállt és bohókás játszi 
piszkálódással annyit mondott: 
„Ne igyék kávét, az egészségtelen!” 
Majd távozott – ezt mindig elját-
szotta. (nevet)

Reméljük akkor, hogy a létrejövő 
díj megőrzi az Ő erényeit és mél-
tó lesz a nevéhez. Köszönöm a 
beszélgetést.
 Bízzunk benne. Köszö-
nöm én is.

Készítette: Bencze Gábor

Fényképezte: Falusi Krisztián
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A vIláGÖRÖkSéGek 
n Y O m á B A n  X X v I I .
sz iGetről sz iGetre  a  fÖlD KÖrÜl
1. RéSz – mAlDív-SzIGetek éS InDOnézIA



 A 2014-es nyár utazási 
terve merészen indult. Az ere-
deti terv a legtávolabbi földrész, 
Ausztrália volt. Tervezgetve az 
utat és összehasonlítva a repü-
lőjegyárakat, az a furcsa helyzet 
állt elő, hogy ha Ausztráliából 
nem keletről nyugatra jövünk 
haza, hanem a másik irányba, 
akkor sem lenne drágább az út. 
Ezen felbátorodva új tervbe fog-
tam, és kezdett körvonalazódni 
egy olyan világkörüli út, ami-
nek a „közepe” Ausztrália lenne. 
Rengeteg variáció, lehetőség, kü-
lönféle árkalkulátor-programok 
ajánlata után arra kellett rájön-
nöm, hogy ha ismételten magam 
veszem meg a repülőjegyeket 
az adott légitársaság internetes 
oldalán, akkor jelentős pénzt 
tudunk megspórolni. Minden 
eddigi útnál nehezebbnek bizo-
nyult ez, napra lebontott útiterv 
szükséges egy ekkora úthoz, hi-
szen végső soron 23 repülőjegyet 
kellett megvenni, megszervezni, 
egymás utáni logikus sorrendbe 
állítani. Mindez röpke két hó-
nap alatt sikerült, hiszen minél 
hamarabb megvettük a jegyeket, 
annál olcsóbbak voltak. És ez 
még csak a repülőjegyek megvé-
tele volt, eközben kellett a szál-
lásokat, vonat- és buszjegyeket 
lefoglalni, a megfelelő túrákat 
intézni olyan helyeken, ahol ezek 
elérhetőek voltak. Az út egyes ál-
lomásait az UNESCO Világörök-
ség helyszínei alapján állítottam 
össze. Indulás előtt egy hónappal 
készen volt a terv, ami a követ-
kező: Bécsből Frankfurtba, majd 
onnan a Maldív-szigetekre repül-
tünk. Négy nap múlva Sri Lan-
ka-i átszállással érkeztünk Indo-
nézia fővárosába, Jakartába. Jáva 
szigetén nyolc napot, Sulawesi és 
Bali szigeten négy-négy napot, 
míg Komodón két napot voltunk. 
A következő 16 napot Ausztrá-
liában töltöttük, majd átrepültük 
Új-Zélandra, hogy annak két szi-
getét teljes hosszában bejárjuk 14 
nap alatt. A télből újra a nyárba 
mentünk, amikor Fiji szigetén 

landoltunk, ahol három nap ada-
tott nekünk. Következett Hawaii 
egy hétig, majd San Francisco öt 
napig, míg chicagói és varsói át-
szállással megérkeztünk Buda-
pestre. Az út 64 napig tartott, de 
csak 61 napra kellett szállásokat 
foglalnunk, három éjszakát repü-
lőgépeken töltöttünk. A szüksé-
ges útikönyvek, térképek (GPS a 
telefonon), vízumok beszerzése, 
valamint a bőröndök bepakolása 
után már csak fel kellett szállni 
az első repülőgépre Bécsben.
 Négy órás frankfurti 
várakozást követően a Condor lé-
gitársaság hatalmas Boeing gépe 
kilenc órán át szállt velünk Eu-
rópa, a Földközi-tenger, Irán, az 
Arab-öböl és az Indiai óceán fe-
lett.

MALDÍV-SZIGETEK.  A le-
szállás előtt már láthattuk a cso-
daszép atollokat, a kis szigeteket 
a türkizkék óceán vizében. Az 
ország 26 atollból és 1192 szi-
getből áll, ebből 200 lakott szi-
get. A „legmagasabb” pont 2,5 
méter. A repülőtér számára egy 
külön sziget szolgált, úgy érez-
tük, hogy a tengerben landolunk. 
Igazi trópusi meleg, magas pá-
ratartalom és ennek megfelelő-

en jókedvű emberek fogadtak 
minket. A szigetország fővárosa 
Male, ide komppal jutottunk át a 
repülőtérről. A szigetek dúskál-
nak a jobbnál jobb (és drágább) 
szállodákban, a többségük a se-
kély lagúnákra épült bungalók. 
Mi ezt nem engedhettük meg 
magunknak, ezért „hagyomá-
nyos” szállodát választottunk 
Maafushi szigetén. Aki bunga-
lós, többcsillagos szállodát vá-
laszt, annak még ki kell fi zetnie 
a transzfert a repülőtérről a szál-
lodába (kb. 180 dollár/fő, nagyon 
drága). Maafushira állami komp 
közlekedett fejenként két dol-
lárért, de csak hétfőn és csütör-
tökön. Így mi hétfőn érkeztünk 
és csütörtökön mentünk tovább. 
Muszlim vallású ország révén 
a péntek pihenőnap, és minden 
zárva van, erre is gondolnunk 
kellett, amikor bevásároltunk. 
Maleban elgyalogoltunk a sziget 
másik végén található kompál-
lomáshoz, útközben mecseteket, 
halpiacot, gyümölcspiacot néze-
gettünk. Kérdésünkre közölték 
(nem tudom, milyen keverék 
nyelven), hogy milyen épületeket 
kell megkerülnünk, ha az álta-
lunk keresett komphoz szeret-
nénk eljutni. 

Maldív-szigetek a levegőből
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 Ezt mi megtettük, és 
találtunk is egy hajót, ami a Tita-
nic-kal lehetett egyidős, és amel-
lett többször elmentünk azzal a 
felkiáltással, hogy „ez biztos nem 
lehet az!”. Az volt. Bíztam benne, 
hogy kitart a hajó csütörtökig, el-
végre jéghegytől nem kellett tar-
tanunk. A komp mellett éppen 
a szemetes hajó pakolta ki-be 
a tartalmát, kellemes illatokkal 
árasztva el a kikötőt. A hajó élet-
korához képest viszonylag simán 
törte az óceán hullámait, és cse-
kély három óra alatt Maafushin 
voltunk. A helyszínen derült ki, 
hogy szigetünk déli részén van 
a börtön, és a környékén pedig 
a szemétlerakó. Az északi része 
viszonylag rendezett, de a jól is-
mert tengerbe lógó pálmafák, a 
hófehér korallos strandok bizony 
nem itt voltak, de csillagásza-
ti összegekért szerveztek volna 
kirándulást a „szebb” szigetekre. 
A szállodából várt minket a sze-
mélyzet, és a homokos ösvénye-
ken a bőröndöket szekéren tolva 
mentünk a szállodába. Az idő 
eléggé borult volt, eső nem esett, 
de a napot csak kevésszer láttuk. 
A víz viszont fürdésre kiváló volt, 
búvárkodtunk, a korallzátonyok-
ban csodálkoztunk. A reggelit le-

számítva, helyben oldottuk meg 
az ebédet, vacsorát (így olcsóbb 
is volt). Talán nem is baj, hogy a 
64 napos világkörüli út egy köny-
nyebb, pihentetőbb szakasszal 
kezdődött.
 Az utolsó maldív-szige-
ti nap reggelén kivonszoltuk sze-
kérrel a bőröndöket a kikötőbe és 
a komppal visszaszáguldoztunk 
Maleba. Gyaloglás a repülőtéri 
komp kikötőjébe, kompozás a 
repülőtérre, majd a Mihin Lan-
ka légitársasággal Sri Lanka fő-
városába, Colombo-ba repültünk. 
2010-ben majdnem három hetet 
töltöttem ezen a csodálatos szi-
geten, ahol először találkoztam 
a buddhizmussal. Régi emlékek 
elevenedtek fel, „rutinos” szinga-
lézként fogtuk a taxit és vitettük 
magunkat a 25 km-re lévő vá-
rosközpontba. Mivel már késő 
este lett, sötétben néztük meg a 
híres buddhista viharákat, pago-
dákat, sztúpákat, templomokat. 
Nagyon késői vacsora után visz-
szamentünk a reptérre, és reg-
gel hat óráig próbáltunk aludni. 
Közvetlen járattal, öt óra repülés 
után még nagyobb hőségben és 
páratartalomban érkeztünk meg 
Jakartába, Indonézia legnagyobb 
városába.

JAKARTA. A világ negyedik leg-
népesebb országának fővárosában 
8,5 millióan élnek. A repülőtér 
nagyon modern, busszal és taxival 
jutottunk el a szállodánkig, ami 
egy ismeretlen eredetű épület leg-
felsőbb szintjén volt. Természe-
tesen nem a megfelelő bejárton 
mentünk be, így különféle vas- és 
fémboltok, villamossági, elektro-
nikai üzletek labirintusán halad-
tunk keresztül, míg megtaláltuk 
a szállodába vezető liftet. Rövid 
akklimatizáció után városnézés. 
Kezdetben gyalogosan, aztán bu-
szokkal. A gyalogos közlekedés 
egyetlen célja: a túlélés. Rajtunk 
kívül még hatmillió motoros rót-
ta az utakat, a legrendezetlenebb 
formában közlekedve. A járdák, 
pontosabban az út széle gyakran 
lábtörő lyukakkal, mélyedésekkel 
nehezített. Átkelni egy utcán le-
hetetlen, valószínű mindenki azon 
az oldalon lakik, ahol született. A 
többsávos utak állandóan tele au-
tókkal, motorokkal. A két középső 
sávot csak a buszok használhatják, 
így azokkal viszonylag gyorsan 
tudtunk közlekedni. Ami régiség, 
történelmi épület van a városban, 
azokat megnéztük. A műemlékek 
többsége még a holland gyarma-
tosítás idejéből származik. Az ut-
cán ettük, ittunk, soha semmi ba-
junk nem volt ezektől az ételektől, 
italoktól. A tájékozódás néha ne-
héz volt, ilyenkor útbaigazításért 
fordultunk a helyi lakosokhoz, 
majd pont az ellenkező irányba 
mentünk tovább, mint mondták, 
így minden gond nélkül célhoz 
értünk. A Függetlenség tere ha-
talmas területet ölel fel, középen 
a 115 méter magas Monas nevű 
műemlék, esténként különféle 
színekkel megvilágítva. Mecse-
tek és katolikus templomok jól 
megférnek egymás mellett, mint 
ahogy sajnos a csillogó plázák, és 
a folyóparti sátrakban tengődő 
koldusok is.
 Az országon belül csak 
repülőkkel közlekedtünk. Jáva 
szigetén a fővároson kívül még 
Yogyakartát látogattuk meg.
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Jakartai utcakép
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YOGYAKARTA. Az ország fő 
kulturális központja. Meglepő 
volt, hogy a reptérről nagyon 
könnyen bebuszoztunk a szál-
lodáig. Még aznap megtekintet-
tük a belvárost (itt csak 3 millió 
motoros volt), a bezárt Szultáni 
Palotát, megvettük a „kötelező” 
ajándékokat. A fő látnivalók a 
várostól kicsit távolabb találha-
tóak.

PRAMBANAN. A X. századi 
hindu templomegyüttes a város 
határában van, busszal mentük 
oda. A legnagyobb templom, 
amit Sivanak szenteltek. Csak a 
személyzet által adott longyiban 
(láb köré tekert, meghatározott 
mintájú kendőféleség) léphet-
tünk a templomok területére. 
A templomok kidolgozottsága 
rendkívül gazdag, elsőre a kam-
bodzsai Angor építészetéhez ha-
sonlatos. Több óráig tartott, míg 
mindent megnéztünk, lefényké-
peztünk, majd visszabuszoztunk 
a városba. Másnapi kirándulá-
sunk már kalandosabbnak ígér-
kezett.

BOROBUDUR. 42 km-t kellett 
megtenni egy olyan kisbuszban, 

ahol az üléseken csak kifacsart 
testhelyzetekben tudtunk ülni, 
olyan kicsik voltak. De megérte! 
Borobudur nevét kisgyerekko-
rom óta ismerem, és most eljut-
hattam ide! Felvettük a longyit, 
elhárítottuk az elefánttaxit, és 
gyalogosan fedeztük fel a világ – 
állítólag – legnagyobb buddhis-
ta épületét. Gyönyörű kerteken 
keresztülhaladva készülhet fel a 
látogató a többemeletes temp-
lom látványára. A műemlék há-
romdimenziós mandalát ábrázol, 
ez sajnos a földről kevésbé ész-
revehető. Öt teraszból áll, a felső 
három teraszon végig sztúpák 
találhatóak, mindegyikben egy 
Buddha ül. Legfelül, középen 
egy 15 méter átmérőjű sztúpa áll. 
Kr.u. 800 körül kezdték építeni, 
az építkezés 75 évig tartott. Két-
száz évig a vallás szolgálatában 
állt, majd örökre elhagyták, az 
esőerdő vette birtokba. 1907-ben 
kezdték felújítani, először a hol-
landok. Egy napot vett igénybe 
a templom bejárása, próbáltuk 
megérteni a buddhizmus ezen 
csodás alkotását, de nem nagyon 
sikerült. Azonban felemelő érzés 
volt itt lenni és látni ezt az épü-
letet.

 Yogyakartából ismét 
repülővel mentünk tovább, ez-
úttal Sulawesi (Celebes) szigetre. 
Akkor még nem tudtuk, hogy 
erre a szigetre érkezik a legkeve-
sebb látogató, de minden perce 
megérte az útnak. Makassarban 
szálltunk le, és a reptérköze-
li szállodában voltunk másnap 
reggelig. A szálloda a tatarozás 
számunkra ismeretlen fázisá-
ban járhatott. A szobában volt 
két ágy, egy szekrény, ülőlap 
nélküli szék. A fürdőben, bo-
csánat, vizesblokkban egy csap 
(ami alatt nem volt mosdó), 
egy WC, egy zuhanyszerűség. 
Amikor próbáltam WC-papírt 
és törülközőt kérni, akkor nem 
értették, mit akarok. Hasonlóan 
jártam az ágynemű igénylésénél 
is. Ekkor a szomszéd szobá-
ból (csak mi voltunk vendégek) 
áthoztak még két takarót. Az 
éjszaka viszonylag nyugodtan 
telt mindaddig, amíg végig nem 
mászott rajtam valami. Jobb, 
hogy nem tudtam meg, mi volt 
az, de innentől égő lámpa mel-
lett próbáltuk kivárni a reggelt. 
Reggel ott volt értünk a kisbusz, 
sofőrrel és idegenvezetővel, akik 
mindketten bemutatkoztak. 

Prambanani templomegyüttes
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 Mi ugyanebben a pilla-
natban el is felejtettük a nevüket, 
de később még többször bemu-
tatkoztak. Három napig voltunk 
együtt, minden olyan helyre (és 
még többre is) elvittek, ahova 
egyszerű turista nem jutott volna 
el.

TARA TORAJA, SULAWESI. 
Hogy miért mentünk Sulawesire? 
Ennek a szigetnek a középső ré-
szén – Rantepao város és környé-
ke – laknak a torajak (toradzsák), 
akik a mai napig megőrizték sok 
törzsi szokásaikat, különösen ami 
a temetési szertartásaikat illeti. 
Makassartól Rantapaoig nyolc 
órás volt az út (330 km távolság), 
de este már a szállodában voltunk, 
ami hagyományos torajai házak-
ból áll (csak a külsejük). Másnap 
kezdetét vette a torajai kulturá-
lis és néprajzi (és anatómiai) ki-
rándulás. Kis utakon, de csodás 
esőerdőkben, rizsteraszokon ke-
resztül kis falvakba jutottunk el, 
aztán gyalogosan mentünk to-
vább, hogy még kisebb települé-
sekre, vagy éppen barlangokhoz 
érjünk. A falu törzsfőnökétől 
engedélyt kért az idegenvezető, 
hogy meglátogathassuk a falut, de 
ez csak formalitás. 

 Arra jó, hogy átadja ne-
vünkben a XXI. század ajándéka-
it: cigarettát vagy szeszes italokat.
 Egyik nap a legerede-
tibb torajai temetést láthattuk, 
ami csak kevés turistának adatik 
meg. Szokás, hogy a szomszédos 
falvakból mindenki eljön a teme-
tésre és hoz magával egy disznót 
(egy bothoz kötve a négy lábánál), 
vagy egy bikát lábon hajtva. Ezen 
a temetésen több száz torajai volt 
jelen, több száz disznóval, biká-
val. Ahogy mentünk fel a faluba 
a sáros úton, mindenhol disznót 
cipelő kis csoportokba botlot-
tunk. A falu közepén a csak erre 
a célra felépített torajai házakban 
már ott voltak a falvak képvise-
lői, középen az elhunyt családja. 
Körülöttünk disznók, bikák, sár, 
mocsok, és rengetegféle öltözéket 
viselő ember. A család választot-
ta ki azokat a disznókat, bikákat, 
amiket feláldoztak és megettek. 
A túlélőket hazavitték és – gon-
dolom – félretették a következő 
temetésre. Nagyon sok mindent 
nem értettünk, hogy mi miért 
történik, mivel csak alapvető in-
formációkat kaphattunk.
 A további túra során 
még sokféle temetkezési szokást 
megmutattak nekünk. 

 Egy hatalmas fa törzsé-
re gyereksírokat helyeztek. Nagy 
sziklafalakba barlangokat vájtak 
20-30 méteres magasságban, és 
oda helyezték a sírokat. Földalatti 
barlangokban rengeteg koponyát 
és csontot helyeztek el, míg az 
elhunytat ábrázoló tau-tau szob-
rokat (az elhunyt ruháiban) a sír 
elé helyezték. Egy több száz mé-
ter hosszú, hegyre vezető gyalog-
út mentén sok-sok barlangsírban 
rengeteg koporsó, rengeteg csont-
tal, ugyanennyi tau-tau szoborral. 
Sosem volt még részünk ilyen 
szertarásokat ennyire eredeti for-
mában látnunk, megtapasztal-
nunk.
 A sulawesi túra utolsó 
napján ismét nyolc órát autóztunk 
a makassari repülőtérre, és az esti 
géppel repültünk Bali szigetére.

BALI, DENPASAR. Talán a 
leghíresebb indonéz szigetre ér-
keztünk, taxival mentünk a szál-
lodába. Ezerféle virág megannyi 
illattal, trópusi gyümölcsök min-
denfelé. Az eredeti terv szerint 
Balin motort béreltünk volna, 
hogy azzal járjuk be a szigetet. 
Ezt rögtön az első estén elvetet-
tük látva, hogy ismét kétmillió 
motorossal kellene megosztanunk 
az aszfaltot (már ha volt ilyen). 
Valamint kezdtünk belépni a 
monszunos éghajlatba. Inkább két 
napra autót és sofőrt béreltünk, és 
pontos útitervet alakítottunk ki. 
Így – ha nem is mindent (pl. a 
vulkánokat) – de sok templomot, 
Buddhista szentélyt sikerült meg-
néznünk, viszonylag kényelme-
sen. Valahol ködben, esőben, eser-
nyővel jártuk be a templomokat, 
máshol napsütésben, háttérben a 
felhőbe burkolódzó vulkánokkal 
együtt csodáltuk a szebbnél szebb 
buddhista emlékeket. Aztán ví-
zesésekhez másztunk le, többféle 
kávét, kakaót, teát, gyümölcsöt 
kóstolhattunk és vásárolhattunk. 
A szállodában megbeszéltük, 
hogy a két nagy bőröndöt náluk 
hagyjuk, és csak a két hátizsákkal 
folytatjuk utunkat. 

Torajai házak
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 Hajnali taxizás után új-
ból a denpasari reptéren voltunk, 
és az utolsó indonéz szigetre re-
pültünk.

KOMODÓ NEMZETI 
PARK. Flores-sziget nyugatra 
helyezkedik el, nagy nehezen 
tudtuk csak elintézni, hogy még 
aznap átvigyenek minket hajó-
val a nemzeti park szigetére. Ko-
modo helyett Rinca szigetre men-
tünk, mert ez egy napos túra 
keretében bejárható. A nemzeti 
park fő látnivalói a komodói sár-
kánygyíkok, a varánuszok. A 2-3 
méter hosszú és 70 kg-os gyíkok 
csak itt találhatóak a világon. 
Több órán át járkáltunk a szi-
geten, szigorúan csak kísérővel, 
aki egy hosszú, ipszilon alakban 
elágazódó bottal volt felfegy-
verkezve a gyíkok ellen. Egyet-
len gyíkot sem láttunk! Amikor 
szembe jött egy másik csoport, 
kölcsönösen kifaggattuk egy-
mást, hogy ki mit látott. Az 
eredmény mindig lesújtó volt. 
Az egyetlen gyíkocska a bejá-

ratnál volt, kezdtem azt hinni, 
hogy ez csak egy távirányítós, 
műgyík lehetett. Kicsit csalódva 
hajóztunk vissza Floresre, egyet 
aludtunk a szállodában, majd 
másnap délelőtt repültünk visz-
sza Balira. Összeszedtük a bő-
röndöket, még egy éjszakát töl-
töttünk a szállodánkban, majd 
utoljára taxiztunk ki a denpasari 
repülőtérre.

 A Maldív-szigeteket 
és Indonéziát magunk mögött 
hagyva izgatottan készültünk 
az újabb repülőútra, és a nagyon 
kényelmes Dreamliner géppel 
elrepültünk Ausztráliába, Mel-
bourne-be.

Írta: dr. Hollósy Tibor
Fényképezte: Losonczi 

Róbert, dr. Hollósy Tibor

Komodo Nemzeti Park

Bali templom



Betegek és családjaik, akik szá-
mára a gyógyulás már nem 

reális cél. Segítség? Összefogás? 
Kezelések? Lelki segély? Miben 
is segít a hospice? Hogyan vehe-
tünk búcsút szeretteinktől, ha már 
nincs visszaút? A Pécs-Baranyai 
Hospice Alapítvány orvosai és 
szakképzett ápolói, munkatársai 
tüneti kezeléssel és a családok tá-
mogatásával enyhítik a betegek 
már reménytelennek tűnő végső 
szenvedését.

Tulajdonképpen mi is a hospice és 
ennek fényében mi az alapítvány 
fő tevékenysége?
 Olyan betegeken és csa-
ládokon próbálunk segíteni, akik 
számára a gyógyulás már nem 
cél. A hospice tulajdonképp egy 
szemlélet, gondolkodásmód, ellá-
tási forma, filozófia.  Egyre több 
olyan beteg van – nemcsak da-
ganatos betegek –, akik súlyos, 
krónikus progresszív betegséggel 
élnek. Az állapotuk előrehaladása 
során egyre több tünet jelentkezik 
– kifogástalan gondozás mellett is 
–, ami speciális szakmai (palliatív) 
segítségre, támogatásra van szük-
ség. De nemcsak a fizikai, hanem a 
pszichiátriai tünetek, mint például 
szorongás vagy depresszió is eny-
hítendők.

A család mennyire érintett ebben, 
rájuk milyen teher nehezedik?
 A másik nagyon fontos 
eleme a hospice ellátásnak, hogy 
nemcsak a betegekről kell gon-
doskodni, hanem legtöbb esetben 
a család is a betegek mögött áll, 
így ők is ugyanannyira érintettek 
lehetnek. Multidiszciplinális csa-
pattal dolgozunk, így az orvoskol-
légák mellett kiváló ápolói gárda, 

dietetikusok, gyógytornászok, 
fizikoterapeuták végzik tevékeny-
ségüket, kiváló önkénteseinkkel 
kiegészülve. A mentálhigiénés 
gondozást is igyekszünk magas 
szinten nyújtani – mind betegek-
nek, mind családjaiknak – pszichi-
áterek, pszichológusok, szociális 
munkások segítségével.

Hogyan és hol valósul meg a hos-
pice ellátás? 
 Az ellátás nem helyhez 
kötött, lehet a beteg otthonában, 
illetve intézeti körülmények kö-
zött egyaránt. 

Kik kerülhetnek hospice ellátás-
ba?
 A hospice ellátásba Ma-
gyarországon főleg daganatos be-
tegek vesznek részt, de nagyon 
szeretnénk, hogy a jövőben más 
betegségben szenvedők is több 
lehetőséget kapjanak. Bizonyos 
esetekben ma már bekerülhetnek 
autoimmun betegségben, bizonyos 
progresszív neurológiai betegség-
ben, illetve AIDS-ben szenvedők, 
de szívelégtelen és végstádiumú 
COPD-s betegek sajnos nem. A 
másik kritérium, ami a magyaror-
szági rendszerben szerepel, hogy a 
betegek gyógyító célú kezeléseket 
nem, viszont palliatív célút teljes 
mértékben kapnak. Tévhit volt 
régen, hogy aki hospice ellátásba 
kerül, az már semmilyen keze-
lésben nem részesül. Ez nem így 
van.  Mi onkológus, kezelőorvos 
és családorvos kollégákkal nagyon 
szorosan együtt dolgozunk, és azt 
a helyzetet szeretnénk megterem-
teni, hogy egy ellátást igénylő sze-
mély minden kezelést megkapjon, 
ami az állapotának és szükségletei-
nek maximálisan megfelel, ugyan-

akkor ne essünk bele abba a hibá-
ba, hogy indokolatlan és felesleges 
beavatkozásoknak tegyük ki. 
Mit jelent a palliáció?
 Tüneti kezelést jelent, 
amikor az elsődleges cél nem maga 
a betegségek gyógyítása, hanem a 
tünetek kezelése. Úgy is szoktam 
mondani, hogy minden hospice 
ellátás palliatív, de nem minden 
palliatív ellátás hospice. Gyakorla-
tilag minden orvos végez palliációt, 
de ez az ellátás elsősorban a tüneti 
kezelésekre fókuszál, ami felléphet 
a betegség korai szakaszában is, 
nem csak a terminálisban. Ezen 
ellátások köre egyre inkább bővül 
Magyarországon. 

Mi a helyzet a finanszírozással?  
 Gyakorlatilag a hospice 
ellátás Magyarországon 2004 óta 
OEP által finanszírozott egészség-
ügyi szakellátás. Ez a finanszírozás  
kb. a 60%-át fedezi a valós kiadá-
sainknak. Az ellátás a beteg és csa-
ládja számára teljesen ingyenes. 

A többi kiadást miből fedezik? 
 Az alapítvánnyal Bara-
nya megye 71 településén látunk el 
egy közel 250 000 fős területet, és 
nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy 
ne csak a pécsi betegek és családok 
kaphassák meg ezt az ellátást, ha-
nem egészen kis falvakban élők-
höz is eljuthassunk. Ezen betegek 
területi ellátását a jelenlegi finan-
szírozási forma nem tudja fedezni, 
ezért nagyon fontosak a külön-
böző plusz lehetőségek: pályázati 
források, egyéni adományok, 1%-
os felajánlások, melyek nélkül nem 
tudna az alapítvány működni.

A betegek mennyire tájékozottak 
a hospice lehetőségeiről?
 Több mint 10 éve dol-
gozunk ezen a területen, és még 
mindig akad olyan, aki nem hallott 
róla. Üzenetként szeretném to-
vábbítani, hogy a hospice nem az 
agonizáló betegeknek az ellátása. 
Egyre erőteljesebben kell kommu-
nikálni, hogy az emberek merje-
nek palliatív ellátáshoz fordulni a 

Szemlélet, GOnDOlkODáSmóD, 
ellátási forma, filozófia 

– őszinte vallomás a hospiceről Csikós Ágnestől
 Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány elnökétől. 
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betegségük korai stádiumában is, mert így az 
állapotuknak megfelelően tudjuk őket támo-
gatni. Azonban még mindig sokan úgy gondol-
ják, hogy az ellátás elutasításával távol tarthatják 
azt a gondolatot, hogy ez a betegség előrehalad 
és már nem visszafordítható. Szemléletváltásra 
van szükség, hiszen másképpen kell ezen bete-
gekről gondoskodni, másképp kell hozzáállni az 
ellátáshoz.

Körülbelül meddig kezelnek egy beteget?
 Ez személyenként változó. Számom-
ra az a legnehezebb szituáció, amikor valakihez 
csak egyszer tudunk kimenni, mert ilyenkor 
tényleg csak az utolsó napokon vagyunk ott. 
Viszont azt elmondhatom, hogy valamikor 
még ez az egy vizit is nagyon sokat jelent a be-
tegnek és a családnak is. Van, ahova akár egy 
évig is járunk, illetve van olyan beteg is, akit el 
kell „bocsátanunk”, mert annyival jobban lett. 
Ilyenkor nem kerül ki teljesen az ellátásból, csak 
egy kicsit szabadabb lábra tudjuk engedni. Egy 
kontaktot megtartunk, például egy önkéntes 
által, de nem kell rendszeresen a szakemberek 
segítsége. 

A külföldi viszonyokkal összehasonlítva mi-
lyen szinten van az itthoni hospice ellátás?
 Volt szerencsém több helyen dolgozni 
és tanulni Európában, illetve a tengerentúlon 
is, és azt látom, hogy kb. 20 évvel vagyunk le-
maradva, de mi sokkal nagyobb tempóval fejlő-
dünk. Az, hogy az ellátási formák finanszírozva 
elérhetők, már egy nagyon nagy előny. Azon 
dolgozunk, hogy ezek integrált módon min-
denhol elérhetők legyenek. Külföldön aktív pal-
liatív osztályok vannak, amik kimondottan egy 
tünetnek a rendezésére törekszenek. Nálunk, a 
Klinika Központ osztályain fekvő betegek szá-
mára a palliatív mobil team elérhető, ami jelen-
leg pályázati keretből finanszírozott. Szakápoló, 
pszichológus, és orvoskollégák is tagjai ennek a 
csapatnak.

Egy otthonfekvő beteget hányszor látogatnak?
 Nagyon változó. A család vagy a há-
ziorvos kérésére kimegy egy kolléga a beteghez 
és elvégzi a szükségletek felmérését fizikális és 
pszichés tünetekre, szociális körülményekre, 
családi rendszerre vonatkozóan, majd ez alapján 
látjuk el a beteget. Van, hogy hónapokig csak 
ápoló jár a beteghez, ha nincs orvosi teendő, de 
amennyiben a tünetek kezelése szükségessé te-
szi, egy orvos napi szinten is látogatja a beteget. 
Mindig az állapothoz igazodik az ellátás. 

Hogy lehet valakiből önkéntes?
 Bárki lehet önkéntes. Ez egy nagyon jó lehetőség, 
ezért is örülünk, hogy jelenleg is vannak orvostanhallgató 
kollégák, akik önkéntesként dolgoznak az alapítványnál és 
nagyon sokban segítik a mi munkánkat. Bárki, aki eljön a 
megbeszélésünkre, bekapcsolódhat a munkába, attól függő-
en, hogy betegágy mellett szeretne dolgozni, vagy inkább a 
szervezésben segítene. Végtelen sok lehetőség van, hiszen 
mindenkinek van olyan tehetsége, olyan plusz, amit ő tud 
adni, akár egy betegnek, akár egy családnak, akár magának 
a szervezetnek. Az elméleti rész mellett nagyon nagy hang-
súlyt fektetünk a gyakorlati részre. Egyrészt betegmegbeszé-
léseken, másrészt pedig a betegek otthonában megismerve 
az ellátást tudtak bekapcsolódni a kollégák a munkába. 

Hallgatóként van-e lehetőség arra, hogy az önkéntességen 
kívül kicsit máshogy is belekóstolhassunk a palliatív orvos-
lásba?
 Az egyetemen belül több palliatív kurzuslehetőség 
is van, melyeket minden évben meghirdetünk, mint például 
a Palliatív orvoslás c. elektív tantárgy. 

Köszönjük szépen a beszélgetést!

Készítette: Bábindeli Cintia

Fotó: Hámori Gábor



 …tavasz volt. A madarak 
polifónikus csörgéssel adták tud-
tunkra, hogy igen, eljött az új élet, 
a remények és a tervek időszaka. A 
lemenő nap még egy utolsó pacát 
kent az uránvárosi paneldzsungel 
orcájára és ezzel adott jelet meg-
annyi szerelmes  medikusoknak, 
hogy igen, eljött az ő idejük, és a 
Mecsek déli lejtőin elindulhat a 
boldogság utáni háború egy újabb, 
talán sikeresebb csatája. Az ütkö-
zetet, ha el is vesztettük, de a hábo-
rút sose, hiszen akárhogy is alakult 
ez az elkeseredett küzdelem, a lágy 
és óvatos tavaszi szellő simogatott 
minket, és hozta magával a komló 
és a maláta illatát – ami magabiz-
tosságot adott nekünk –, és tudtuk 
örömben vagy szomorúságban, 
egyedül vagy társaságba lesz, ki 
megvigasztal minket. Ő nem más, 
mint a mi sörünk, Pécs Lelke.

Csillagok a sörgyár felett
 (Sajnos) Abba a helyzet-
be kerültem, hogy olyan dologról 
kell írnom, amivel szemben az 
objektivitás korsóját már az egye-
tem bejáratánál elsős koromban 
otthagytam. Számomra a sör nem 
csak egy ital, egy út a mámorhoz, 
hanem társaságkovácsoló, gaszt-
rokulináris élvezet, szomjúságot 
és gátlást oltó mennyei nedű mely 
nélkül (szerintem ezt sokunk ne-
vében elmondhatom) el se tudnám 
képzelni egyetemi életem és kezít-
csókolom’ itt nem alkoholabúzus 
utáni mérhetetlen vágyról van 
szó. Mivel lelkemet elsősorban a 
hrabali irodalom főzte, erjesztette, 
szűrte és palackozta, így invitál-
nám a kedves olvasót, vegye ke-
zébe a korsómat, és annak üvegén 
keresztül csodálja velem együtt 
eme vitrumba zárt pécsi csoda tör-
ténetét.

1848
 Ebben az évben vásárolta 
meg a Hirschfeld család Pécs váro-
sától az akkori néven „ispotályos” 
sörfőzdét, ezzel bevonulva a törté-
nelembe, hiszen ez Magyarország 
legrégebb óta működő sörfőzdéje. 
A korabeli gyárépület ma is áll, ezt 
a Nyár utca felől lehet megtekinte-
ni. A sörfőzde állta az idők viharát, 
túlélte a nagy világégéseket, ám 
utóbbi után államosításra került 
sor. Innentől 1993-ig Pannónia 
Sörgyár néven működött, s oltot-
ta szomját a szocializmust építő 
munkások ezreinek. Mint előbb 
említetten 1993-ban újra magán-
kézbe került a Békés megyéből szár-
mazó Wenckheim család vásárolta 
meg, így ez az egyetlen (!) magyar 
kézben levő sörgyár napjainkban.

S-Ö-R
 Miből készül eme nedű? 
Egyszerű a recept (legalábbis an-
nak tűnhet): végy vizet. Kulcsmo-
mentuma ez a sörfőzésnek, ám a 
Mecsek lankáinak mélyén, karszt-
vizes források által biztosított az 
alapanyag, mellyel készül a sör. Mi 
kell hozzá még? Árpamaláta és 
komló. A sörgyár nagy hangsúlyt 
fektet az alapanyagok minőségére, 
és nem meglepő módón hazai ter-
mésről van szó mindkét alapanyag 
tekintetében. És az elengedhetet-
len +1, a sörélesztő.

Hogyan készült?
 Első lépes a Malátá-
zás:  vagyis a gabonaszemek csí-
ráztatása, majd a folyamat leállí-
tása. Célja, hogy a csírázás során 
keletkező diasztáz enzim a malá-
takeményítőt később vízzel old-
ható maltózzá alakítsa. A maláta 
darálása (inkább zúzásnak nevez-
hető, mert fontos cél, hogy a héj-

szerkezet egyben maradjon): ezt  
régen házon belül oldották meg, 
ám napjainkban már őrölt állapot-
ban érkezik a  gyárba. Ezzel el is 
árultam a következő folyamatot:
 Őrlés: vagyis a malá-
taszemek összezúzása, melynek 
célja, hogy kinyerhető legyen a 
malátakeményítő a későbbi folya-
matokhoz.
 És megérkezünk a Nyár 
utca sarkára, ahol az ablakokon ke-
resztül gyönyörködhetünk az óri-
ási réz sörfőző üstökben, melyek 
képe egybeforrt a sörgyártással. Itt 
indul meg maga az aktus az előjá-
ték után kezdve a:
 Cefrézéssel: Itt találko-
zik a maláta és a víz, majd külön-
böző hőfokon, szakaszosan együtt 
melegedve szabadul meg a maláta 
a hasznos malátacukortól és a mel-
lékterméknek tekinthető dext-
róztól és fehérjéktől. Ezután egy 
másik üstbe szivattyúzzák át, ahol 
megtörténik a:
 Szűrés: A gabonatörköly 
és a magas malátacukor tartalmú 
ún. ”sörlé” itt elválik egymástól.
 Komló forralás: Ezen a 
ponton kerül a játékba a komló, 
amit a sör fűszerének is szokás ne-
vezni, ez adja a sör igazi ízét, hisz 
az előző ponton még édeskés léről 
beszélhettünk. Beállítják a sör tö-
ménységét, sterilizálják, majd jön 
a:
 Forró seprő elválasztása, 
a sörlé hűtése az erjesztési hőmér-
sékletre.
 Ezt követően indul meg 
az Erjesztés, ami történhet zárt 
acéltoronyban vagy a klasszikus 
módon ún. nyitott kádas erjesz-
téssel. Ma Magyarországon csak 
a pécsi sörgyár alkalmazza ezt a 
módszert (így készül pl. az 1848 ld, 
később).

péCS  lelke
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  Ezután a sör 
pihenőpályára áll, megkezdődik 
az Érlelés, ez is kétféleképpen tör-
ténhet, a toronyban maradva -1 
Celsius fokon vagy régimódian az 
ászokpincében. E folyamat során 
az íz- illat- és zamatanyagok har-
móniába kerülnek, az erjedéskor 
keletkezett széndioxid a sörben 
elnyeletődik, stabilizálódik. 
 Szűrés: A sörben lévő 
zavarosságot okozó anyagok – fe-
hérjék, komlógyanták, élesztő – el-
távolítása. Ez a technológiai lépés 
a szűretlen búzasörök esetében 
gyakorlatilag kimarad, ettől olyan 
zavarosak ezek a sörök.
 És elérkeztünk a végső 
állomásra: Palackozzunk! Kiszere-
léstől függően történhet dobozba, 
üvegbe, és hordóba; mindenhova 
ugyanaz a sör jut.

Nagy Sör GYIK
Nyilván nem vagyok egyedül, aki-
nek fülébe jutnak a sörrel kapcsola-
tos tévhitek, városi legendák – eze-
ket szeretném most eloszlatni.

Vizezett csapolt sör?
A mai technológiával a csapolt sört 
lehetetlen vizezni, hacsak nem külön 
öntik hozzá a szemünk láttára.

Miért barna/zöld a sörösüveg?
Ezen színeknek a legjobb a fé-
nyelnyelési képessége, így meg-
óvják a tartalmat a káros nap-
sugárzástól, de ez nem egyenlő 
azzal, hogy tűző napra tesszük 
egy balatoni délutánon.

Csapolt? Dobozos? Üveges?
A csapolt sör mindig a legfris-
sebb, érdemes olyan helyen inni, 
ahol naponta cserélik a hordót, 
ez esetben baj nem lehet. A do-
bozos sör soká eláll, fény nem 
éri, ám az alumíniumdoboz mi-
att közvetlen hőártalomnak van 
kitéve. Az üveges sör az arany 
középút, környezettudatos, az 
utóbbi időkben visszaszorult, ám 
a külföldi példa alapján várható a 
reneszánsz.

Hány fokon kell a sört felszol-
gálni?
8-10 Celsius fokon.

Milyen sörök készülnek Pécsen?
Pécsi Szalon, Pécsi Radler, Ot-
takringer, Paulaner, Königsburg, 
Royal Helles, Pécsi sör, Pécsi 
1848. Utóbbi kettő tradicioná-
lis recept alapján a régi sörfőző 
módszerek szerint készül.

Quo Vadis?
Sörgyári látogatásunk során Vert 
József túravezetőnkkel (ezúton kö-
szönjük a szíves vendéglátást!) be-
szélgettünk a Sörgyár jelenéről és 
jövőjéről. A Pécsi sörgyár megke-
rülhetetlen a régióban. Sajnálattal 
vettem azonban észre, hogy a pécsi 
szórakozóhelyeken, éttermekben, 
kocsmákban más régió – vagy még 
rosszabb –, más országok söreit lá-
tom csapon (tisztelet a kivételnek). 
Kérdem én, ha már mindent elér 
a globalizáció – ami áldás és átok 
is egyben –, miért ne lehetne a sör 
a lokálpatriotizmus védőbástyája? 
Gondoljunk csak bele: bármely or-
szágba megy az ember, ahol létezik 
sörkultúra, jellegzetesek minden-
hol az adott régió sörei. Csak mi 
lennénk azok, kik bedőlünk en-
nek? A mi sörünknél frissebbet, 
pécsiebbet keresve se találhatunk. 
Megtudtuk, hamarosan nyílik egy 
Sörgyári söröző aminél természe-
tesebb helyen nem is lehetne meg-
kóstolni Pécs lelkét. Mindenki pé-
csi akar lenni! Többek közt ezért is.

Írta: Móki



Az ember egy különleges 
képességekkel felru-
házott lény, ami képes 

gondolkodni, így saját létezésének 
tudatára ébredve igyekszik logi-
kusan rendszerezni a világot bi-
zonyos feltételezett törvényszerű-
ségek szerint. Ez a „Miért?”, mint 
az univerzális kérdés megválaszo-
lására való törekvés áthatja a tudo-
mányos világot. Ezek az erőfeszí-
tések azonban mind eltörpülnek 
saját magunk megértése mellett, 
hiszen a legnagyobb rejtély szá-
munkra maga az emberi lélek mű-
ködése, a személyiség kialakulása.
 A mai világ korábban 
elképzelhetetlen kihívásai miatt 
talán nem is azt kell vizsgálni, 
hogy miként alakulnak ki a sze-
mélyiségzavarok, hanem, hogy 
hogyan lehet képes valaki ilyen 
körülmények között „normális” 
maradni. Mivel defi níció szerint 
„a személyiség (…) a személy 
megfi gyelhető magatartásának és 
szubjektíven átélt tapasztalatának 
a teljessége”, tételezzük fel, hogy 
objektíven megítélhető „normá-
lis” személyiség nincs, így csak a 
személyiségzavarokra kell kon-
centrálni. Amikor egy egyént fel-
címkézünk a magatartása alapján 
egy személyiségtípusnak, akkor 
valójában nagy valószínűséggel 
megjósolhatónak gondoljuk a 
későbbiekben adódó különböző 
helyzetekben a viselkedését. Egy 
jellegzetes szituáció lehet egy ha-
marosan kitörő zombiapokalipszis.
 Egy ilyen komoly ese-
mény során alaposan meg kell vá-
logatnunk, hogy kiket választunk 
magunk mellé. Alapvető jelentő-
ségű egy csapatot alkotó egyének 
reagálása katasztrófahelyzetben, 
hiszen nagymértékben befolyá-
solja a morbiditást és a mortali-
tást. 

 Vegyük sorra a külön-
böző személyiségzavarokat, hogy 
kiknek mekkora esélyük van a túl-
élésre egy zombihadsereg ellen:

 Jelenleg a pszichiátriai 
kutatások 3 clustert különböztet-
nek meg:
• A cluster – a furcsák, külön-

cök: paranoid, szkizoid, szki-
zotíp

• B cluster – a dramatikusok: 
borderline, hisztrionikus, nar-
cisztikus, antiszociális

• C cluster – a szorongók: el-
kerülő, dependens, obszesz-
szív-kompulzív, egyéb: pasz-
szív-agresszív, depresszív

Paranoid
Egy ilyen csapattag bomlasztani 
fogja a közösséget. Nincs humora, 
„köti az ebet a kutyához”, objektív-
nek és racionálisnak hiszi magát. 
Nehéz vele kijönni, minden kis 
megjegyzést magára vesz. Nagy 
türelem kell hozzá, amiből hiány 
van egy harctéren. Kétfrontos küz-
delemre számítson, akinek egy csa-
patban kell vele harcolni.

Szkizoid
Humorral vele se megyünk sokra, 
érzelmekre se számítsunk. Csak 
belé botlani lehet, mert magányo-
san él, nem keresi más emberek 
társaságát. Viszont kiváló éjszakai 
munkák végrehajtására, amikor 
nem kell másokkal érintkezni és 
szereti a matematikát, így hatékony 
része is lehet a zombik elleni stra-
tégia kidolgozásában.

Szkizotíp
Ezoterikus beállítottságú, külön-
leges képességű, babonás zsákba-
macska. Furcsa a gondolkodása, 
úgy érezheti, hogy kapcsolatot tart 
a túlvilággal, így különösen hasznos 

csatlós is lehet. Nincs jobb alkalom, 
mint egy zombivész kitörése, hogy 
fény derüljön valódi képességeire.

Antiszociális
„Nem szeret, nem szorong, nem ta-
nul a tapasztalatból.” – Cleckley. 
Ilyen embert börtönökben gyakran 
találni. Csirkefogó, cselekedetei 
többször ütköznek törvénybe. Ki-
lóg a sorból, empátiára képtelen, 
kihasznál másokat, gátlástalan és 
erőszakos, saját érdekeit szem előtt 
tartva hideg fejjel kegyetlenül éri el 
céljait. Rendkívüli charme-mal bír, 
de azt manipulációra használja. Ha 
sikerül fenntartani a motivációját, 
tökéletes zombikiller lehet, viszont 
nagyon nehéz kordában tartani, ha 
a helyzet úgy hozná, bárkit hátra-
hagyna.

Borderline
Utál egyedül lenni és ez ellen min-
dent meg is tesz, viszont társai-
ból extrém indulatokat provokál, 
könnyedén felbontja kötődéseit. 
Fejetlenség jellemzi kapcsolatait, 
egyik pillanatban imád, a másikban 
gyűlöl. Mindenképpen csatlakozni 
akar a csoporthoz, mert fél egyedül, 
de könnyen zombieledel lehet, ha 
nem vigyázunk rá.

Hisztronikus
Keresi a kalandot, szereti, ha min-
dig történik valami, muszáj a fi gye-
lem középpontjában lennie, így egy 
zombiapokalipszis ideális alkalom-
nak adódhat számára ezek kiélésé-
re. Hosszabb távú kapcsolatra kép-
telen, de imád fl örtölni, elcsábítani 
másokat. Felnagyítja érzéseit, neki 
az élet olyan, mint egy színdarab, 
amiben ő a főszereplő. Ha csapatot 
szervezünk, aktívan részt tud venni 
a munkában, de vele könnyen két 
dudás lesz egy csárdában.

Az

zOmBICunAmI 
– te túlélnéd?
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Nárcisztikus
Kivételesnek, egyedülállónak kép-
zeli magát, a kritikát egyáltalán 
nem fogadja el. Empátiára nem 
képes. Kihasználja, aki pártfogolja, 
de segítséget nem kér. Ambiciózus, 
képes elérni magas beosztásokig 
vagy magas tisztségű emberek mel-
lett érzi magát jelentősnek. Éhezik 
az elismerésre. Egy csapatban a ve-
zető utasításainak végrehajtatására 
alkalmas lehet. Nagyobb lélek-
számnál mindenképpen előnyös, 
hogy koordináljuk zombiellenes 
hadtestünket.

Elkerülő
Visszahúzódó személy, akit köny-
nyű zavarba hozni. Szeretne mély 
kapcsolatokat, viszont a félelmei 
miatt akadályozza magát ezek ki-
alakításában. Retteg a visszauta-
sítástól, más bírálatától vagy attól, 
hogy kinevetik. A bázison, egy biz-
tonságos környezetben képes lehet 
a feladatok ellátására, de nem való a 
harctérre, mert megeszik reggelire.

Dependens
Mindent megtesz, hogy más ked-
vében járjon, a saját szükségletei 
mellékesek. Könnyű befolyásolni, 
önálló döntésre képtelen, óvako-
dik a felelősségteljes feladatoktól. 
Kiváló a parancsok teljesítésében, 
így ilyen szempontból könnyű vele 
együtt dolgozni. Improvizációt 
igénylő helyzetekben nem való-
színű, hogy helytáll, ne hagyjuk 
egyedül.

Obszesszív-kompulzív
Három sajátosságuk: a rendszere-
tet, a takarékosság és a makacsság 
– Freud. Nem ismeri a humort. 
Hirtelen döntéseket ne bízzunk rá, 
de kitartóan tud dolgozni. Hajla-
mos elveszni a részletekben, csak 
a tökéletes elfogadható számá-
ra. Nem szereti, ha eltér valami a 
megszokottól. Biztosak lehetünk 
a rá bízott feladat végrehajtásának 
minőségében, értékes tagja lehet 
az ellenállásnak.

Passzív-agresszív
Saját magát és környezetét is akadá-
lyozza a hatékony munkavégzésben, 
általában nem végez időben a teen-
dőivel. Borúlátó, kishitűség jellemzi. 
Nehezen tud beilleszkedni, megle-
hetősen tudja hátráltatni a csapatot. 
Nem belőle lesz a legjobb zombiva-
dász.

Depresszív
Az örök negatív, aki semminek sem 
tud örülni. Mindent megkérdőjelez, 
magát sem tartja sokra, aggodalmas-
kodik.

 Jelen tudásunk szerint egy 
zombiapokalipszist senki sem élhet 
túl. A legtöbb, amit tehetsz, hogy 
megtanulsz futni. Gyorsan. Messzi-
re.

Forrás: Füredi J., Németh A., Ta-
riska P.: 

Írta: Hajdu Máté
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„Louis, I think this is the begin-
ning of a beautiful friend-
ship.” 
 Az első évben a hallga-
tó lenyomatát az akklimatizáció 
májterhes gipszmasszája expan-
dálja, aminek határt a lenyoma-
tanyag zsugorodása, az elvárások 
gumiszobája szab vagy szabna. 
Hengerfejes ugrás a motortérbe, 
gyors tájékozódás a dugattyúk 
erdejében, aztán disLIKEolt inf-
rastruktúrájú „csapatépítő trénin-
gek”, avagy kollektív pitykázások, 
POTE kert, zh-k utáni „ki mit 
iszik tudott szemináriumok”. Pilla-
natok, amelyek gyorsabban váltak 
emlékké, mint ahogy első keveré-
sünk során ránk köt az alginát. 
 Tanulás? Akadt. A klasz-
szikus „szippantsuk magunkba a 
tudást” és egyéb kifinomult stílus 
jegyében fogant közhelyek a tu-
dás megszerzését játékos, könnyed, 
szivárványszínű idilli folyamatnak 
állítják be. Olyannyira mintha egy 
1260 beadása után a sífelvonón 
csücsülve, hasznaltauto.hu-t bön-
gésznénk sorhatos BMW-k után 
egy üveg Straffe Hendrik Tripel-lel 
a mancsunkban. Pedig nem az. 
Viszont ugyancsak közhely lenne 
azt mantrázni, hogy mennyi ke-
vésbé fontosnak látszó (so diplo-
matikus) ismeretet kell magunkba 
szippantani gyömöszölni. Utólag 
talán ciki bevallani, hogy igenis 
tanultam, de hát mit tegyek, ha a 
sejtbiológia tetszett. Oktatás te-
rén gold standard, nagyon nagy 

piros pont az intézet számára. 
Szerettem, na. Kémia? Csodás. 
Gimiben kaptuk is, hogy milyen 
fontos lesz majd az egyetem alatt 
– igen, majd! Nem is annyira majd 
túléltük egymást.    
 A másodév majdnem 
ugyanaz, mint az első, viszont a 
gipsz még jobban tágulna, miköz-
ben a lenyomatanyag tovább zsu-
gorodna, ami több mint csodás. 
Helyre kell tenni ezt a materiális 
összeférhetetlenséget, amelyhez 
objektív alapokat az anyagtan 
tantárgy biztosított, biztosít és 
biztosítani fog, amíg kellően zárt 
a technológia. Nicht misverstan-
den bitte, a hétköznapi bulik és a 
tanulás továbbra is kéz a kézben 
jártak, mint a megtámasztás és az 
elhorgonyzás öntött kapcsok ese-
tében. Kétségkívül munkás egy 
vizsgaidőszak volt az a nyári. 
Malterozás, kohászat – anyag-
tan szóbeli Sebastian Vettel má-
sodik világbajnoki címének évé-
ben. Aki volt olyan ügyesokos, 
hogy nem elbagatelizálva a klini-
kai informatika (biometria) tárgy 
kiemelkedő fontosságát, és azt az 
előírt 4. szemeszterben letudta, 
annak végleg lezárult az alapozó 
modul. Hiphip.
 Preklinikum, klinikum. 
Hurrá. Először majdnem, majd 
a szemeszterek és a DNS repair 
mechanizmusok haladtával be-
tegközeli élményekben gazda-
godhattunk mi és néha általunk a 
gyakorlatvezetőink is. 

 A többéves várakozás 
az első tényleges beavatkozásra 
nem hiábavaló. Egyrészt persze 
az életkor előrehaladása, a felelős-
ség tudata is fontos tényező, de is-
meretek nélkül kár lenne páciens 
mellé ülni, ahhoz a hozzátartozó 
is elegendő. Ismereteket kaptunk, 
tudást nekünk kellett/kell formál-
ni belőle, ami önmagában viszont 
nem feltétlenül elég. A szakma 
és a beteg iránti alázat az origo, 
a megszerzett tudás mellett, ami 
viszont hamarabb elkopik, mint a 
crossfitesek térde. 
 
Ami nagyon nem és ami nagyon 
tetszett

 Ez eddig, azért vall-
juk be, meglepően objektív volt. 
Azonban majd nem is olyan so-
kára, ha egyetemi emlékek után 
guglizik az ember a buksijában, 
hát mi jutna eszébe, ha nem a 
hiperszubjektív élmények? Ezek 
képezik, képezték a szerves töl-
tőanyagot az egyetemi évek anor-
ganikus mátrixában. Rossz ér-
zés leírni, bár kimondani nem is 
merném, hogy ez már szinte múlt. 
Nincs buli hétközben, délutáni 
alvás vagy nem megyek be, nincs 
kedvem, ami azért meglehetősen 
limitált számú lehetőséget takar, 
így erősen meggondolandó. 
Nem baj, majd járhatunk a nihil 
tinik vagy az elkeseredett szinglik 
hétvégi bulijaira. Erről viszont 
Pécs tehet, hogy alig tud felmu-
tatni minőségi éjszakai életet. Az 
igényes, ötletes egyetemi bulikra 
annyira lehetünk büszkék, mint 
Berki Krisztiánra. Ne tessék 
félreérteni, ez nem sznobkodás, 
akármelyik buli jó lehet egy jó, 
vagy inkább jobb társasággal. 

5 év pharyngeal felől
„Attenzione! Az alábbi nagyon sok karakter analizálása objektív in-

formációra éhezők számára nem ajánlott. „

Kár lenne máshol kezdeni, mint hogy a sör nem alkohol, a „fogor-
vos nem orvos”, a 6 év pedig nem 5. Az év 93. napján, 18 nappal az 
első szigorlat előtt a mobile.de használtautó hirdetéseit nézem már 

érezhető a közeledő változás. Ahelyett azonban, hogy ezen overkese-
regnék, jó pár sor kraftjáig szemiobjektív lupén keresztül mintáznám le 
a sogenannte „legszebb éveket”. 
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 Viszont, ha az átlag 
bulinál többre vágynánk, akkor 
bajban lehetünk. Sajnos a bulik-
hoz rendelt koncepciók és témák 
terén nem nagyon tudunk mást 
felmutatni az agyoncsépelt ret-
ro, kamionos és kurvák, a baromi 
kreatív nővérkék (~ kurvák) és 
alfahímek vagy az amit éppen el 
tudunk lopni valakiktől (mert már 
valahol bejött) bulikon. Az igaz, 
hogy ötlettelenségük ellenére úgy 
pörögnek, mint a faaantasztikus 
szerelemdoktor. Ki tudja, talán 
mégis vannak olyan jók, hogy 
előbb-utóbb hungarikummá ne-
mesednek. Na és a Like Cultural 
Center? Oda derogál járni? Csak 
nekem szúrjabökiulcerálja geny-
nyessé a szememet, hogy az ég 
szerelmére hol van belőle a kul-
túra? A pultnál kell kérni vagy 
a kidobóktól? Kardioprotektív 
szempontokból talán hagyjuk is 
ezt a buli témát. Rather mégsem. 
Az első két év bulijairól kár len-
ne részletesen mesélni, azok ti-
pikusan olyanok, hogy megfelelő 
mennyiség, szeretet és elmosódott 
szelfi k mellett akárhol lehetnek.  
Ahhoz hogy a buli helyszínével 
kapcsolatban ilyen nagyvonalú 
„akárholozást” megengedhessek 
magamnak, kellett azért egy iga-
zán jó élmény, az Est. Akkor még 
volt neve az orvosis buliknak, utána 
ez azonban csak fakult. Az egyre 
gyengébb helyeken, majd végül 
a leggyengébb kultúrhelyen nem 
pusztult a standard kolis társasá-
gok tagjainak máján kívül semmi. 
Esetleg a kidobók izmai a kata-
bolikus éjszakai óráktól, ha nem 
ugrottak át időben a Lidlbe 35 g 
fehérjét tartalmazó doboz túróért. 
Jelenleg úgy tűnik sikerült elérni 
azt a mélypontot, ami változást 
eszközölt a bulik helyét illetően. 
Erősen remélhető, hogy ez nem 
csak mézes gyújtókábel, hanem 
végleges koncepció.  

Brostein
 Harmadév. Valahol itt 
csúszott vasbeton talapzat és 
megvalósulás a jó bulik iránti 

igény alá, melynek anyaméhé-
ül első instruktori gólyatáborom 
szolgált. A chorion bolyhok za-
varba ejtően mesecsudicsodaszép 
etilszagú erdejében nagyon köny-
nyen találtunk közös sörcsapra 
egy elvetemült német – már orvos 
– sráccal. Amellett, hogy a bulizás 
„magyar” módját rendkívül ügye-
sen gyakorolta, számtalan olyan 
poén, szituáció, sztori atyjaként 
szolgál, melyeket sem én, sem 
sokan mások nem fognak elfe-
lejteni.  Sztoriból sok jó volt, van 
és lesz, azonban azok az igaziak, 
amiket elsőként és habozás nélkül 
lőnénk el rendes, vakítóan fényes-
re polírozott humorú társaságban. 
És csak egy pillanatra essék szó a 
nőkről. Amelyik nő, asszony, lány 
ezen, magát nem megjátszva, ha-
nem szívből röhög, az bizony fe-
leségnek való – olvasod? Amelyik 
XX meg nem, az prűd, aminél 
még az autóipari downsizing is 
jobb. 
 Tehát a baráti kapocs 
adott volt a németek, külföldiek 
igényei, ötletei által organizáló-
dott bulikhoz. Nem kell semmi 
extrára gondolni, nem jártunk 
öltönyben, meg a lassan kihaló 
kötelezőfehéringben, amire nem 

páran azt hitték, hogy mindent 
felülíróan öltöztet, még ha a pör-
költszaft mellett egy mokkáska-
nálnyi apró, icipici kis hányásfolt 
is díszíti. Na de ha esetleg anyu-
ka mosta otthon, hétvégén vagy 
színében túlélte az előző két bu-
lit, akkor még mindig esélytelen, 
hogy ne gombolódjon ki tökig. Ez 
pedig minden lány vizuális álma 
a kőműves dekoltázs mellett. Jaaa, 
hogy neked stílusérzéked is van? 
Látom, látom, szép a láncod, ku-
tyádé vagy a Simsonodé? Pecsét-
gyűrűd nincs? Még két telefon? 
Meghívsz? Kösz.
Utolsó egyetemi hónapjaim, szi-
gorlataim előtt konkrét sztorikat 
részleteznem hááát, lássuk be, 
nem lenne okos – na meg az in-
tim jelleg, személyiségi jogok, tar-
tási ellenállási forma. Nincs recept, 
csak ennek a sok igazán hülyének 
kell térben és időben egy helyen 
lennie. Hiányoztok <3. 
 
Nyugat
 Megint a harmadév. A 
buli mellett a lehetőségek és azok 
útján szerzett tapasztalatok terén 
is nagy előrelépés mutatkozott. 
Nyáron tartalmas, több hetes 
betekintést nyertem egy német-
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országi magánpraxis, valamint 
egy szájsebészeti magánklinika 
működésébe, infrastruktúrájába. 
Ugyan harmadév végén a szak-
tudás még igen korlátozott, ám 
abszolút érezhető, sőt, egyértel-
műen látható volt az, amire csak 
elég annyit írnom, hogy – nyugati 
(mert lássuk be, Ukrajnába Nyu-
gat felől is el lehet jutni) vagy in-
kább, hogy német. Pillanatok alatt 
világossá vált, hogy ha nem is lesz 
minden szakmailag érthető, minél 
többet meg kell jegyezni, fel kell 
írni. Na meg minél több embert 
megkérdezni, hátha akad az ud-
varban egy Porsche 911 egy kis ré-
pázásra. Az egyetem által oktatott 
alapvető szaktudás mellett ezek 
főként gyakorlati vonatkozású 
ismeretek, amelyeket több évti-
zedes szakmai tapasztalat és igen 
magas szinten szervezett rendelők 
igazolnak. Annak külön örülök, 
hogy a nyugati érzés nem csupán 
a látható fi nanciális jólétben és az 
ebből következő magas minőségű 
és árú anyagok használatában me-
rült ki. Az orvosok páciensekhez 
való viszonyulása messze példa-
értékű volt, amely persze alap, ha 
valaki jó hírű magánpraxist akar, 
de ez őszinte és túlzásmentes volt. 
Azért az sem utolsó, hogy csak 
Porsche 911 témában van vagy 
négyféle magazinjuk. Volt sze-
rencsém azt is látni, hogy mi az, 

amikor már sok a jóból és a pá-
ciens=bevétel – ez nem Német-
ország volt. Nem kell félreérteni, 
én sem egy Skoda Octavia mellett 
képzelem el az életemet, de van-
nak határok. Futószalag, annak 
előnyeivel és hátrányaival. 

Könnyes 
 Rengeteg közhelyet, de 
minimum annak hangzó dol-
gokat lehetne írni, ha az ember 
össze szeretné foglalni az egyete-
mi éveit. Tele van szentimentális 
gondolatokkal, önsajnálattal és 
ha nem fi gyel oda, hamar és fe-
leslegesen a távoli jövőn gondol-
kozik. Sírhelyet azért ugyan nem 
néz, de azért megfordul a fejében, 
hogy az az évi huszonx nap szabi 
síelésre és pár nap Nordschleifén 
való körözésre lenne éppen csak 

elég.  Valahonnan gyököt kell 
majd vonni az fi x. Azért, mielőtt 
még a turbinámba dőlnék, ott van 
az a másik hobbi, aminek gya-
korlásához még szabira sem kell 
menni – fogászat. Még a tanulás 
fázisnak sincs vége, ezért szép be-
fejezés kizárt. Van még azonban 
buli, autónézés pár szigorlat, na 
meg az írásbeli és szóbeli állam-
vizsga. Így hát kár is lenne köny-
nyes búcsút venni, de az mindent 
elmond valószínűleg, hogy az 
elkövetkező pár évben bizonyára 
nagyon-nagyon sokat fogom em-
legetni az egyetemi életet azokkal, 
akikkel majd talán csak nehezen 
összeegyeztetett hétvégéken lesz 
alkalmunk romantikázni és akik 
miatt számomra ez igazán életet 
jelentett.

Írta: Kresz Dániel
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Nagyon jó élmény volt hallgatni 
a próbafelvételeteket. Mit gon-
dolsz, ennek lesz nyoma a Kiscsil-
lag bármelyik későbbi lemezén?
 Nem hiszem, ilyen 
messzire nem tervezünk. Most 
péntek van, holnap lesz egy kon-
cert, holnapután ezt megismé-
teljük és egyelőre ennyi. Nyilván 
ezt rögzítjük. Eleve az, hogy itt 
vagyunk, azért van, mert bennünk 
van egy elmozdulási vágy bonyo-
lultabb zenei képletek felé is.
 
Korábban is dolgoztál már szim-
fonikus zenekarral. Ez a mostani 
miben más? 
 Egyrészt több idő van 
rá, másrészt segít a tapasztalat, 
harmadrészt Christian (Chris-
tian Schumann – a szerk.) sze-
mélyében egy olyan karmeste-
rünk van, aki sok ilyen jellegű 
crossover munkát csinált már 
a világon. Nagyon naprakész 
a kortárs zenében is, tisztában 
van azzal, hogy milyen trendek 
vannak jelenleg a világban, mik 
az aktuális zenei irányzatok. 
Én úgy látom, hogy nagyon jól 
instruálja a zenekart. A próba 
utolsó szakaszában vagyunk és 
azt kell, hogy mondjam, belül-
ről részletgazdagabban szólnak a 
dalok. Ennek biztosan köze van 
ahhoz is, hogy picit több időnk 
van odafigyelni az apróságokra és 
picit kevésbé vannak a zenészek 
szabadjára engedve, ami sokban 
múlik Christian figyelmén. Kon-
cert után kéne ezt mondanom 
– persze remélem, hogy utána 
is tudom majd mondani –, de ez 
egy nagyon izgalmas és jó munka 
volt. 

A Valentin napnak van egy túlro-
mantizált utánérzése, ami mind-
két zenekartól, de különösen a 
Kiscsillag ironikusabb hangvéte-
létől távol áll. Hogyan közeledtek 
ezek a távoli pontok egymáshoz?
 A Valentin nap az egy 
virágárus propaganda. Alapvetően 
nem lenne vele semmi baj, ha nem 
azt hirdetnék, hogy ez a szerelme-
sek napja. Én inkább úgy közelíte-
ném meg, hogy lehetne magának 
a szerelemnek a világnapja, éppen 
úgy, mint ahogy van az AIDS-nek 
vagy a madaraknak és a fáknak is. 
Szerintem fontos dolog felhívni a 
figyelmet arra, hogy a szerelem az 
egy ilyen klassz dolog. De igazából, 
aki szerelemes annak minden nap 
Valentin nap, aki meg nem, annak 
pedig tökmindegy.

Azért a fékek és az eresztékek jóval 
túlhaladtak a praktikus beállítá-
son.
 Én azt gondolom, hogy 
a Valentin nap az egy jó apropó, 
hogy a virágárusok sok virágot ad-
janak el és egyben egy jó alkalom 
arra, hogy az ember felmérje ho-
gyan is áll a szerelmével, a párjával, 
szóval az egész érzelmi életével. És 
erre a mi dalaink jók lesznek.

Egy korábbi interjúdban azt 
mondtad, hogy soha nem voltál 
az a tipikus forradalmár alkat és a 
korral az ember egyre inkább haj-
lamos a nagypapás aggódásra a vi-
lág dolgait illetően. Ennek ellenére 
én úgy gondolom, hogy az utóbbi 
időben zeneileg elképesztően in-
novatív formációkba állsz bele. 
Te hogy látod: a szövegeid böl-
csebbé válnak a nagypapás aggo-
dalom miatt?

 Talán. Lehet. Minden-
képpen egyszerűbbé vált, de hogy 
egyben bölcsebbé is vált volna, azt 
nem tudom. A bölcsesség az egy 
olyan állapot, amit az ember óhajt 
magának, de nem feltétlenül éri el. 
Én a zenei szövegekben próbálok 
egyszerű struktúrákat felépíteni, 
kevesebb olyan dolgot használok 
már, ami tágabban is értelmezhető. 
Próbálok kevésbé képszerűen fo-
galmazni. Az pedig, hogy az em-
ber nem forradalmár az egy vele 
született állapot. Én 20 évesen se 
voltam forradalmár. Ahhoz, hogy 
valaki az legyen, ahhoz ott kell 
állni, ahol épp a forradalom zajlik. 
Én ezektől mindig távolabb vol-
tam.

Az új albumotok a Szeles egy sok-
kal inkább lassabb, velősebb darab 
lett, mint a többi. Ez köszönhető 
annak, hogy a hobbizenekari fi-
gyelem összpontosult kicsit?
 Nem akarom ezt megi-
deologizálni. Az alapvetően egy-
szerű oka ennek az, hogy a zene-
kar megszűnt hobbizenekarnak 
lenni. Ezekből a dalokból, ami az 
új lemezre került sok inkább Kis-
pál szám lenne, ha az még létezne. 
Régen próbáltuk a kettőt külön-
választani, most ez a fajta nyomás 
nincsen. Illetve picit meg is untuk 
azt, hogy kijelöltünk magunknak 
egy ösvényt, hogy ilyen a Kiscsillag 
és ilyen a Kispál. Most felrúgtuk 
ezt a kvázi szereposztást. 

Mit gondolsz a mai húszas gene-
rációról, tudnak ők annyira kriti-
kusok lenni, mint amennyire kéne 
lenniük a jelen helyzetben? Vagy 
ezt az attitűdöt legyűrte a beletö-
rődés és a kivándorlás?
 Nem gondolom, hogy 
megszűnt volna a fiatalokban a 
kritikai megfogalmazás. Nem 
akarok abba a hibába esni, mint 
mindenki, aki megöregszik és el-
kezdi hajtogatni, hogy „bezzeg az 

Lo va s I  an d r á s  I n t e r j ú

Lovasi Andrással a Pannon Filharmonikusokkal tar-
tott közös koncertje, az „Örökre szívembe zártalak” 
főpróbáján beszélgettünk. A zenészt jelenlegi mun-

kájáról, a Kiscsillag új irányairól és a mai fiatalok helyze-
téről kérdeztük.
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én időmben”. Tudod, én ezt már 
harmincasoktól is hallom, sőt a 
lányaim is kezdik. Nyilván van-
nak különböző időszakok, ami-
kor ilyennek vagy olyannak kell 
lenned, de nem hiszem, hogy fel 
kéne állni és reklamálni, hogy 
„ti húszévesek milyenek vagytok?” 
Mindenki olyan, amilyen tud len-
ni. Nem attól ilyenek a mostani 
húszévesek, hogy éppen így kel-
tek fel aznap reggel, hanem van-
nak opciók az életükben és szép 
lassan felfogják, hogy ezek az op-
ciók milyen mozgásteret enged-
nek nekik. Ha ez tetszik nekik, 
akkor marad, ha nem, akkor nem. 
Abban sincs nagyon új tenden-
cia, hogy ez az ország elzavarja a 
legjobb embereit. Most is csak az 
folyik, hogy a legtehetségesebbek, 
amennyiben, ha ezt megtehetik, 
úgy egy idő után elmennek. Az 
egy más döntés, hogy meddig 
maradnak, de én azt gondolom, 
hogy az nem véletlen, hogy az 
én gyerekkori barátaim közül is, 
akikkel együtt nőttem fel, lassan 
egyik sincs Magyarországon.

Tehát akkor szerinted nincs új a 
Nap alatt.
 Nincs. Azok maradnak 
itt, akiknek a családjuk, az anya-
gi viszonyaik vagy a szociális kö-
rülményeik olyanok, hogy nincs 
mozgásterük elindulni. Persze, 

amikor a „nem veszíthetek semmit” 
felirat kigyullad az ember agyá-
ban, akkor ki lehet menni ilyen-
kor is. De ez ma nehezebb. Ha 
nincs egy kezdőlökés, ha nincse-
nek papírjaid, ha nincs valameny-
nyi tőkéd és kapcsolataid, akkor 
nehéz kint megmaradni úgy, hogy 
jól is érezd magad. Ha odáig jutsz, 
hogy itt vagy ott kell túlélni, ak-
kor azt végül is lehet itt is. 

Szerinted van a mindenkori fiatal 
generációnak felelőssége abban, 
hogy befolyásolja a mindenkori 
társadalmi mentalitást? 
 Szerintem az ’56-os fi-
atalok sem gondolták, hogy ők 
az ’56-os fiatalok. Vannak olyan 
történelmi helyzetek, amikor egy 
társadalom képtelen összezárni. 
Szokták mondani, hogy a magya-
rok nagyon sokáig csöndben van-
nak és egy adott pillanatban hir-
telen ütnek. Olyankor többnyire 
nagyot. Én azt gondolom, hogy 
ez a pillanat még nincsen itt. De 
az a fajta permanens válság, ami 
itt jelen van a 2000-es évek óta, 
ami részben mesterséges, részben 
pedig az elit válsága, az egy idő 
után, ha ez az ország élni akar, 
azt fogja eredményezni, hogy el-
jön egy ilyen pont. A mikor?-t 
azt nem lehet tudni, azt se tudta 
senki, hogy az arab országoknál 
mikor jön el.

A Kiscsillagtól számíthatunk 
olyan monumentális koncerte-
poszra, mint a Lemezfitogtatón 
volt anno a Jutka improvizáció?
 Azt nem lehet tervezni, 
az sem volt megbeszélve. A Jut-
ka az egy nagyon egyszerű zenei 
képlet és erre viszonylag könnyű 
improvizálni. Ha írunk ehhez 
hasonló zenéket, akkor simán 
elképzelhető, hogy lesznek még 
ilyenek. Jelenleg is előfordulnak 
a koncertjeinken improvizációk, 
csak nem kerülnek annyira nyil-
vánosságra. Például a múltkori tö-
rökszentmiklósi koncerten Marci 
(Erős Márton – a szerk.), a basz-
szusgitárosunk lehozta a gitárját 
a színpadról és mivel rádiós gitár 
volt így tudott a színpad mögül 
játszani. Ő elkezdet egy random 
témát, amire az Ábel (Mihalik Ábel 
– a szerk.) rászállt és bekapcso-
lódtam én is, aztán így mentünk 
vissza a színpadra. Sokszor pedig 
azért nem derül ki az improvi-
zációnk, mert annyira jól sikerül, 
hogy azt hiszik így volt megírva. 

Ha bárkit elhívhatnál az idei 
Fishingre akkor melyik zenekart 
hívnád?
 Az alt-J-t.

Készítette: Horváth Bálint
Fotó: Bublik Róbert



•
Tudni akarlak

Tudni akar lak; tudni akarom a szemed.
Mindent, mi mögötte van – az embert, az ÉNeket,

aki s írni és nevetni és álmodni szokott,
és akarom a szád ahogy szóra nyitod,

formál és alakít  – figyel  és hal lgat,
tudni a dal lamot mely csöndben elaltat ,

a r ingató, a büszke, az igaz édesanyát
és szeretném érteni a mosolyod okát

érezni, hogy kit  és mennyire szeretsz,
ismerni ki  hinni, győzni, élni  szeret,

tudni akarom… Tudni akarom a szemed.

Salamon Eszter

 Grecsó Krisztián kötete – 
négy másik mellett – nominálásra 
került a II. Magyar Könyvek Via-
dalán, „Az év szépirodalmi könyve 
2014-ben” kategóriában. Ez egy 
barátságos verseny, amelynek cél-
ja, hogy népszerűsítse és elismer-
je magyar írók, alkotók munkáit 
(további információ és szavazás a 
www.magyar-konyvek.hu oldalon). 
Tavaly volt szerencsém olvasni a 
könyvet, és bizton állíthatom, hogy 
a jelölés teljesen megérdemelt.

 „Hogy lehet gondolkod-
ni, ha szép lányok jönnek?” – ez 
az erős kérdés a könyv mottója, 
mely nagyon jól összefoglalja, mire 
számíthatunk: Daru, a főszereplő 
életútjának elmesélésére a szerel-
mei történetén keresztül. Minden 
egy alföldi faluban kezdődik, ahol 
a kisfi ú Daru az iskolaudvaron 
küzd bandavezéri pozíciójáért és 
önbecsüléséért – aztán egyszer 
csak történik valami. „Ekkor ju-
tott először eszébe. Hogy Lili más 
anyagból van. Lány.” 
Innentől kezdve pedig sorban 
jönnek a lányok, Eszter és Petra és 
Sára… Ám hamar kiderül, hogy 
az egész nem csak öncélú strigu-
lázgatás; sokkal inkább rámutat 
arra, mekkora szerepe volt minden 
egyes kapcsolatnak abban, hogy 
Daru – akivel az író egyébként 
sokszor azonosítja magát: „Daru 

én vagyok” – végül azzá lett, aki 
most.
 Véleményem szerint a 
könyv egyik erőssége az elbeszélés 
módja – bár kronológiai sorrend-
ben halad, mégis sokszor előre- 
vagy visszautal az időben. Ez a 
mozzanat gyakran önrefl exiókban 
teljesedik ki, melyek nagyon jól lát-
tatják, hogyan viszonyul a „mosta-
ni Daru” ahhoz a régebbihez. Ter-
mészetesen mindent a főszereplő 
szemüvegén keresztül látunk, és ez 
a kissé énközpontú, de nagyon ér-
zékeny szemléletmód tökéletesen 
alkalmas arra, hogy megmutassa: 
hogyan lépünk – vagy nem lépünk 
– túl egy-egy régi szerelmünkön, 
az mennyi fájdalommal – vagy 
megkönnyebbüléssel – jár. Ponto-
san látjuk és érezzük, milyen a re-
ményvesztettség, a kiábrándulás, a 
szabadság, az újrakezdés – akár egy 
másikkal, akár egyedül, egy szoba 

közepén egy szál gitárral, énekelve, 
hogy „Tini-nindzsa-harci-tuuurt-
les”.
 S miközben Daru tör-
ténetét olvassuk, akaratlanul is 
felrémlenek a saját történeteink: 
mert mindenki életében volt már 
egy Sára vagy Eszter vagy Petra, 
vagy éppen ő maga volt az egyik 
lány… és miközben párhuzamot 
vonunk a magunk sorsával, meg-
értjük, hogyan kérgesedik a szív és 
a lélek minden egyes történet után, 
mégis mennyi tapasztalatot men-
tünk át a továbbiakra. Mert ezeket 
az utakat mindenkinek végig kell 
járni. „Ha ő nem menne végig eze-
ken az ösvényeken, elkopnának, 
beleolvadnának a határba, meg-
szűnne valami hallatlanul fontos, 
és az emlékezet jóvátehetetlenül 
megsérülne.”

Írta: Szabó Dorottya

 Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író. 1976-ban szü-
letett Szegváron. A békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Főiskola után a 
szegedi József Attila Tudományegyetem magyar szakán diplomázott. 
1997-től 2006-ig a Bárka szerkesztője, 2007 és 2009 között a Nők 
Lapja vezető szerkesztője, 2006-tól 2009-ig a Szépírók Társaságának 
alelnöke. 2009-től az Élet és Irodalom munkatársa. Első sikerét a Plety-
kaanyu című novelláskötetével aratta 2001-ben. 2005-ben látott nap-
világot Isten hozott című regénye (Magvető), amely 2007-ben németül, 
2008-ban csehül, 2009-ben szlovénul is megjelent. Következő regénye, 
a Tánciskola 2008 tavaszán, a Mellettem elférsz pedig 2011-ben került a 
könyvesboltokba. Utóbbiért 2012-ben megkapta az AEGON Művé-
szeti Díjat.

könyvajánló - Grecsó Krisztián: Megyek utánad
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1) Mi a kutatási területed?
 COPD-s betegeken 
végzünk echocardiographiás és 
szív MR vizsgálatokat valamint 
a betegek fi zikai terhelhetőségét 
mérjük egy egyszerű módszerrel a 
Szívgyógyászati Klinikán, dr. Fa-
ludi Réka és prof. dr. Simor Tamás 
irányításával. A képalkotó vizs-
gálatokon részt veszek, majd az 
eredmények kiértékelése, az MR 
eredmények post processingje a 
feladatom, mely során különböző 
utólagos méréseket végzek a fel-
vételeken. A kisszámú, fi zikával 
felvételizett csoportot erősítem az 
egyetemen, így érthető a képalko-
tó vizsgálatok iránti érdeklődé-
sem.

2) Mióta foglalkozol ezzel és 
milyen eredményeket értél el?
 2013 tavaszán kerestem 
fel dr. Faludi Rékát, aki épp ak-
kor fontolgatta, hogy szeretne 
egy TDK-st egy frissen felmerült 
téma kutatására. Ez szinte rám 
volt szabva, így az etikai enge-
délyezési eljárás után ősszel már 
el is kezdtem a kutatást.  Azóta 

az eredményeinket több konfe-
rencián is előadtam (házi TDK 
konferenciák, Grastyán End-
re Szakkollégium konferenciája, 
Magyar Kardiológusok Társasága 
Echocardiographiás Munkacsoport-
jának Kongresszusa, Korányi Fri-
gyes Tudományos Fórum, valamint 
májusban részt vehetek a Magyar 
Kardiológusok Társasága 2015. évi 
Tudományos Kongresszusán), és 
tavaly elnyertem a szakmai mun-
ka végzését támogató Kriszbacher 
Ildikó Ösztöndíjat, de nagyban 
hozzájárult a TDK munka a Köz-
társasági Ösztöndíjamhoz is.

3) A kutatásod a későbbiekben 
milyen orvosgyakorlati haszon-
nal szolgálhat?
 A képalkotó vizsgála-
tok érdekelnek a leginkább, így 
a lehető legjobb helyen vagyok. 
Az oktatóim igazán nagy tudá-
súak, csak rajtam múlik, mennyit 
tudok ellesni tőlük. A szívultra-
hang-vizsgálatok meglehetősen 
operátorfüggők, vagyis olyan, 
mint a hegedülés: nem lehet elég 
korán kezdeni a gyakorlást.

4) Milyen hosszú távú terveid 
vannak ezen a tudományterü-
leten?
 Kardiológus szeretnék 
lenni, valamint a lehető legtöbb 
és legújabb képalkotó eljárást el 
akarom sajátítani, mint az ult-
rahang, a CT vagy az MR. A 
diploma után először szeretnék 
PhD fokozatot szerezni, a jövő-
met pedig itthon, lehetőleg Pé-
csett képzelem el.

5) Nemzetközileg ez mennyire 
forró téma és milyennek látod 
az itthoni kutatások kvalitását 
szakmailag a külföldön folyók-
kal összehasonlítva?
 A kutatási témámból 
jelenleg nem érhető el jelentős 
publikáció, így több cikket is 
szeretnénk megjelentetni kü-
lönböző nemzetközi orvosi la-
pokban. A legmodernebb tech-
nikák állnak a rendelkezésünkre, 
így kétségtelenül szakmailag 
is erős kutatási eredményeket 
tudhatunk magunkénak világvi-
szonylatban is.

tDkzz! – Hajdu Máté
Írta: Horváth Bálint

Fényképezte: Horváth Péter, Verébi Dávid
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 Pajzán humor, társa-
dalmi sztereotípiák. Gondolnád, 
hogy egy operettről van szó? A 
művészeti karos hallgatók által 
előadott Orfeusz az alvilágban 
ezúttal nemcsak a komolyzene 
szerelmeseinek nyújt majd üdítő 
kikapcsolódást. A fordulatokban 
gazdag előadás április 28-án a 
Kodály Központban várja nézőit.

 Jacques Offenbach darabját 
az operettek őseként tartják szá-
mon, hiszen cselekménye egészen 
a görög mitológia világába nyúlik 
vissza. Az előadás a rendezőnek, 
Ottlik Ádámnak köszönhetően új 
köntösben köszönti Pécs egyete-
mistáit, nem nélkülözve a könnyed, 
kacagtató humort és az élet léha 
oldalának bemutatását. A görbe tü-
kör előtt semmi sem szent, minden 
és mindenki kifigurázható, így az 
istenek épp oly gyarlónak mutat-
koznak, akár az emberek. Az elvont, 
befelé forduló művész, a szerelmi 
kalandokat halmozó főisten, a min-
dent uralni akaró közvélemény, va-
lamint az életunt nő is megjelenik a 
műben.
 Hogy miről is szól maga 
a darab? Képzeljünk el egy átlagos, 
hétköznapi párt: a férfi mindunta-
lan ugyanazokat a húrokat penge-
ti, de ez már nem dobogtatja meg 
kedvese szívét. A valami jobb, vala-
mi új felé történő elvágyódás betel-
jesítője maga az alvilág istene lesz, 
aki megbabonázva a nőt, alászáll a 
föld alá. Az egyedül hagyott férfi, 
bár örül a nem várt fordulatnak, a 
Közvélemény nyomására azonban 
mégis útra kel, hogy visszaszerezze 
párját. Közben az istenek sem tét-
lenkednek, fellázadnak az alvilág 
istenének tette miatt, majd az ügy 
kivizsgálása érdekében leszállnak az 
alvilágba.
 Közben főhősnőnk újból 
unni kezdi életét, gondolatai visz-
sza-visszatérnek elhagyott kedvesé-
hez. 

 Magányát azonban az 
istenek istene töri meg, kinek 
Euridiké boldogan omlik karjá-
ba. csábító tiszteletére rendezett 
banketten mind az istenek, mind 
az emberek egybegyűlnek, Orfe-
usz visszakövetelheti asszonyát. A 
pár azonban csak akkor távozhat 
szabadon, ha Orfeusz egyszer sem 
fordul hátra hazafelé vezető útján. 
Vajon sikerül kiszabadítania Eu-
ridikét?
 Műfaji sajátosságaiból 
adódóan a közönséget egy min-
denki számára könnyen befogad-
ható zenés, énekes, táncos előadás 
várja, mely Kocsár Balázs vezény-
letével valósul meg. Az előadás-
ban közreműködik a Pécsi Egye-
temi Zenekar; a főbb szerepekben 
pedig az operaénekes, valamint 
magánénekes hallgatói kórusta-
gok láthatók/hallhatók:

Orfeusz:                 Viszló István
Euridiké:               Nagy Johanna
Jupiter:                 Pekárdy Tamás
Közvélemény:             Kiss Diána
Plutó /Styx Jankó/ Ariszteusz:        
                          Németh Márton
Diana:    Kovács Ágnes
Vénusz:                Takács Barbara
Cupido:           Szegedi Benjámin
Minerva:       Malejzia Mia
Merkur:                   Amer Lemja

 A koreográfiában Ko-
vácsné Bobály Viktória segédkezik, 
a jelmezt Ottlik Julianna, a díszletet 
Hegyvári Dávid tervezi.
A Kodály Központ, valamint a Mű-
vészeti Kar közti együttműködés 
lassan hagyománnyá válik, hiszen 
ehhez hasonló diplomakoncertet 
már az előző években is bemutat-
tak. Tavaly Carl Maria von Weber A 
bűvös vadász című operáját, 2013-
ban Engelbert Humperdinck Jancsi és 
Juliskáját adták elő német nyelven, 
míg 2012-ben Georg Friedrich Hän-
del Julius Caesar operájának részleteit 
mutatták be a végzős hallgatók.

 Az előadások széleskö-
rű összefogással valósulhattak 
meg, hiszen a Művészeti Kar 
magánénekes hallgatói mellett 
a díszletek, valamint a színpad-
kép megvalósításában közremű-
ködtek a MK Képzőművészeti 
Intézetének és Média- és Alkal-
mazott Művészeti Intézetének 
hallgatói és oktatói, táncosok 
és koreográfusok, a Bölcsészet-
tudományi Kar Kommunikáció- 
és Médiatudományi Tanszékének 
hallgatói, a Kaposvári Egyetem 
diákjai, nem utolsó sorban pe-
dig a Pécsi Nemzeti Színház ren-
dezői.
 Jegyet a jegymester.
hu oldalon, valamint a Kodály 
Központ jegypénztárában vásá-
rolhatsz. A leendő közönség já-
tékos kedvű és szerencsés tagjai 
pedig nyerhetnek is: az Orfeusz 
az alvilágban Facebook oldal 
(www.facebook.com/orfeuszaz-
alvilagban) játékain több páros 
belépőjegy is gazdára talál majd.
 Lájkold az oldalt, és 
találkozzunk április 28-án, 19 
órakor a Kodály Központban. 
Jelszó: Orfeusz!

Írta: Steiner Petra

offenbach LájkoLná… 
-és Te?
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kép kvíz

2. A cerebellAris infArctus 
leggyAkoribb okA…

A) Bal arteria vertebralis disszekció
B) Arteria basilaris thrombus
C) Bal arteria vertebralis külső komp-
ressziója 
D) Bal arteria vertebralis atheroscle-
roticus okklúziója

1. ez A nyAkról készült rAdiológiAi 
felvétel felveti A gyAnúját A…

A) Retropharyngealis abscessusnak 
B) Pharyngealis tumornak
C) Tuberculosus spondylitisnek
D) Nyelőcsőszondának

kép kvíz



3. Az Alábbi képek egy 46 éves nőbetegről készültek. A 
következő egyéb pAnAszok közül melyikre nem számí-

tAsz, hogy ő mAjd tApAsztAljA?

A)  Kol lapszus
B)  Hajhul lás
C)  Görcsroham 
D)  Szédülés

4. mi okozzA ennek A 14 éves fiúnAk A pApulonodulAris 
elváltozásAit?

A) Squamosus papilloma
B) Verruca vulgaris
C) Focalis epithelialis hyperplasia 
D) Condyloma

Helyes válaszok: 1: A, 2: C, 3: C, 4: C

kép kvíz kép kvíz

432015MÁJUS




