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Kedves Olvasó!

 

Hosszas szünet után végre újra kézben tarthatod szórakoztató 

információmorzsáinkat. Tavaly óta sok mindenben újultunk, 

főleg kis csapatunk terén, de úgy hisszük, ez előnyünkre 

válhat. Sok lelkes új taggal gazdagodtunk a kitartó antik 

motorosaink mellett.  Célunk az volt, hogy változatos és 

egyedi témaválasztású kiadványt hozzunk össze, ahol 

mindenki találhat  számára érdekes írást  (vagy jobb híján 

sudokut). Jelen számunkban kiemelkedő szerepet kaptak a 

világ izgalmas pontjai, Oroszországtól Indonézián át egészen 

Ausztráliáig. Lapozz hát Kedves Olvasó, és egy forró kávé 

mellett utazz Te is velünk!
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Verset kiabálni nem tudok.  
Illetve tudnék… de minek?  
Kinek kiáltsak, ha a hangom rekedt,  
s épp úgy szól, mint a többi hangotok  
mikor azt hallja, hogy az az ügy  
vagy a másik – még mindig, már megint,  
újra meg újra, mert a történelem,  
az ember, még a versem is ismétli önmagát;  
az az ügy vagy a másik – de mindegy is  
hogy előbb vagy utóbb,  
s a végén a gyilkos is beleásít  
a saját kivégzésébe.  
Meg aztán, nem is illik úgy igazából,  
hideg gőggel, csak finoman – ésszel  
bújócskázva ízes idézőjelek között,  
mert az úgy is van, hogy a pénz számolva,  
asszony verve, szó eltemetve jó,  
az ember meg úgy, hogy nem tudja  
- ember.  
Kényelmes megoldás. 

Egy levegő – létezem.  
Gondolok egyet, s ellopom a Napot az égről,  
a Föld játéka is énértem forog,  
s megszakad az Isten szíve ha fáj…  
és helyettem sír amikor fáj, de nem sírhatok.  
Egy levegő – létezel.  
Csak gondolod, s elcsalod a Napot az égről,  
és megáll a Föld, ha neked úgy tetszik  
és veled örül az Isten, ha akarod!  
Figyel némán, s csodál, mert jót… (!)  
tökéleteset alkotott.  
Egy levegő – létezik.  
Kacag, s visszateszi a Napot, ha elloptad,  
és forog, és megáll, és szakad, és örül,  
mert érte van!  
És forog, és megáll, és szakad, és örül,  
mert van. 

 Az ember úgy jó, ha nem tudja –  
életet suttogni nem szabad.  
Nevetni ér, sírni kár, ölni bűn.  
Nevetni ér, sírni bűn, ölni kár.  
(a többi variáció butaság) 

 Verset kiabálni nem tudok.  
Illetve tudnék, de minek?  
Felesleges – a hangom rekedt,  
s épp úgy szól, s épp azt mondaná  
mint a többi hangotok…  
Épp úgy szól, épp azt mondaná  
– nem teszi.  
Nagy verset szavalni nem tudok.  
Némán életet lehelek, 
békét kiált a nép, meg az állam,  
én egy kis csendért lihegek  
– meg egy jó kávéért. 

Post scriptum:  
Cogito, ergo sum. 

GONDOLAT
 

Írta: Salamon Eszter Anna

fotó: flickr.com/geekmeek
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- Köszönjük szépen a lehetőséget az interjúra, és 
ezúton is szeretnénk gratulálni az intézetvezetői 
kinevezéséhez. Ön szerint mennyiben fog ez az új 
pozíció életmódváltással járni?
- Mivel eddig is itt dolgoztam, jelentő változás 
nincsen; talán csak annyi, hogy többet tartózkodom 
az Orvosi Biológiai Intézetben. 2003 óta 
folyamatosan itt oktattam magyar, angol és német 
nyelven is. Bár új pozíciót kaptam, az állásom 
megmaradt a Központi Elektronmikroszkópos 
Laboratóriumban. Az életmódváltás számomra 
abban nyilvánul meg, hogy kicsit jobban odafigyelek 
magamra azért, hogy bírjam a stresszt, ami ezzel a 
munkával jár. Ezelőtt is sportoltam, most igyekszem 
ezt rendszeressé tenni. Ezen kívül korábban kelek és 
korábban feszem, bár utóbbit a határidős feladatok 
miatt néha nehéz megoldani.

- Kinek vagy minek a hatására választotta ezt a 
hivatást? Gyermekkora óta erre a pályára készült?
- Mindig is szerettem a biológiát: már általános 
iskolában megtetszett, valószínűleg azért, mert 
nagyon jó tanárom volt. Sokszor ez is közrejátszik 
abban, hogy az ember milyen irányba orientálódik. 
Gimnáziumban felmerült a kérdés, hogy biológus 
vagy orvos legyek; végül az orvosi egyetemre 
adtam be a jelentkezésemet. Nagyon szerettem a 
medikus éveimet, és fül-orr gégész akartam lenni. 
A Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán 
végeztem tudományos diákköri munkát a klinika 
jelenlegi vezetőjénél, Gerlinger Imre professzor 
úrnál, valamint a mostani Laboratóriumi Medicina 
Intézetben, Ludány Andrea tanárnővel. Végül 
mégsem a fül-orr-gégészeten kaptam állást: a 
klinika akkori vezetői javasolták, hogy átmenetileg 
helyezkedjek el az Anatómiai Intézetben.  Ott 

SIKERES NŐK - Interjú  
Dr. Ábrahám Hajnalkával

Cikksorozatunk idei első részében Dr. Ábrahám Hajnalkával, az Orvosi 
Biológiai Intézet újonnan kinevezett igazgatójával beszélgettünk.

Írta: Ardai Zsuzsanna, Borda Fruzsina Rebeka
Fotó: Balázsy Barnabás 
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néhány évfolyamtársammal, Reglődi Dórával és Lubics 
Andreával kezdtem el dolgozni. 
Egy külföldi tanulmányút során rájöttem, hogy milyen 
jó, ha az ember reggeltől estig csak kutat; másnap ott 
folytathatja a munkát, ahol előző nap abbahagyta. 
Ez az Anatómiai Intézetben sajnos nem valósult 
meg, hiszen ott is részt vettem az oktatásban. Ekkor 
volt lehetőségem átjönni az Elektronmikroszkópos 
Laboratóriumba. Azt gondoltam, hogy ezután csak 
kutatással kell majd foglalkoznom; aztán be kellett 
látnom, hogy ez egy egyetemen nem valósulhat meg, 
mert oktatni is kell. Mialatt hosszabb ideig külföldön 
voltam (két évig az USA-ban és Spanyolországban, 
ahol az agykéreg fejlődésével foglalkoztunk), rájöttem 
arra, hogy mennyire fontos a molekuláris sejtbiológia. 
Emellett azt az anatómiatudást, ami az oktatáshoz 
szükséges, elég jól elfelejtettem – ahogy ez szerintem 
mindenkivel történt volna.
Amikor hazajöttem, kezembe került egy Szeberényi 
professzor úr által írt jegyzet, ami a mostani tankönyv 
elődje volt. Ebben azokról a fehérjékről és folyamatokról 
olvastam, amelyekkel külföldi tanulmányutam során a 
legmodernebb technikákkal végzett kutatásokról szóló, 
legrangosabb tudományos folyóiratokban találkoztam. 
Ezután szóltam az akkori főnökömnek, Seress 
professzornak, hogy szívesen oktatnék molekuláris 
sejtbiológiát, mert úgy érzem, ez szükséges ahhoz, 
hogy szakmailag is szinten tudjak maradni. 

- Mi tesz sikeressé egy nőt ebben a szakmában? 
Egyáltalán, hátránnyal indul-e egy nő?
- Nem gondolom, hogy a nők abszolút hátránnyal 
indulnak; inkább azt hiszem, különbség van 
egy férfi és egy nő között. Persze a publikációk 
számának szempontjából egy nőnek hátrány lehet, 
ha gyermeket vállal, mert az alatt az időszak alatt 
nem tud olyan intenzíven dolgozni. A férfi és a női 
agy szerkezete is különbözik: egy nő általában sokkal 
jobb a multi-tasking jellegű feladatokban, egy férfi 
viszont jobban tud fókuszálni egy bizonyos dologra, 

és általában jobb a döntések meghozatalában is. 
Egy nőt tulajdonképpen ugyanaz tesz sikeressé, mint 
egy férfit: a tudományos kíváncsiság, a szorgalmas 
munka, a nyitottság az új felé, és nem utolsó sorban 
a szerencse.
A sikert persze nehéz definiálni. Lehet publikációs 
mutatókban mérni, vagy – ahogy ezt az egyetemeken 
is teszik – abban, hogy valaki milyen rangot ér el. De 
szerintem a sikerhez az is hozzátartozik, hogy valaki 
szívvel-lélekkel végzi a munkáját, és elégedett vele. 

- Milyen kutatási területen tevékenykedik?
- Az Anatómiai Intézetben az idegrendszerrel 
kezdtem el foglalkozni Lázár professzor vezetése alatt, 
akivel a mikroglia sejteknek az idegrendszer különböző 
károsító hatására adott reakcióját vizsgáltam. Rajta 
keresztül kerültem kapcsolatba későbbi főnökömmel, 
Seress professzorral. A mostani kutatásunk témája az 
emberi agykéreg fejlődése. Az utóbbi néhány évben 
az epilepsziával is foglalkozunk, a Neurológiai és az 
Idegsebészeti Klinika munkatársaival kollaborációban. 

- Milyen sportot űz?
- Futok, mert ez a legegyszerűbb. Szeretek úszni is, de 
az már nehezebben oldható meg. Télen síelni szoktam 
és kirándulni a barátaimmal.

- Van egyéb hobbija a sportoláson kívül?
- Szeretek olvasni, főleg történelmi, életrajzi és 
szépirodalmi könyveket – jelenleg sajnos kevés időm 
van erre. Szívesen rajzolok, festek, de főzni is szeretek 
– ez nagyon kikapcsol. 

- Mi az a három dolog, amit magával vinne egy 
lakatlan szigetre?
- A Biblia – mert hívő ember vagyok –, egy nyugágy és 
egy napszemüveg (nevet).

- Köszönjük a beszélgetést és további szakmai 
sikereket kívánunk!

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/munkatars/90/366
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/munkatars/90/366


2015. július 18. Azon gondolkozom, hogy ta-
lán még soha nem utaztam ilyen kényelmes vona-
ton; kinyújtóztatom a lábaimat és kinézek az ab-
lakon. Pálmafák és rizsföldek mellett vezet utunk. 
Yogyakartába utazunk a Ramadant követő hosszú 
hétvégére, közben belemélyedek útikönyvembe 
helyi batikműlyeket keresve. A következő percben 
megállunk, és valaki megkocogtatja a vonat abla-
kát. Kinézek, és az imént még a kalauzokat kísérő 
gépfegyveres katona most már a peronról integet 
nekem. Körbetekintve nyugtázom, hogy ismét mi 
vagyunk az egyedüli európaiak.  

A helyszín Indonézia. Sokan kérdezték tőlem, 
hogy miért pont Délkelet-Ázsiát választottam nyá-
ri gyakorlatom helyszínéül. A válasz egyszerű volt: 
utazni szeretnék. Messzire!  

 

Július elején érkeztünk fogadóvárosunkba útitár-
sammal, Nórival. Surabaya igazi ázsiai metropolisz, 
nyomornegyedekkel és fényűző plázákkal. A szál-
lásunk egy szerényebb negyedben volt alig 5 perc 
sétára a kórháztól, de még így is nehezen ment 
időre beérni reggelente. Talán a „hetekig” tartó jet-
lag, talán a Ramadan miatt éjszaka is több irányból 
beszűrődő hangos Korán-ének lehetett az oka. A 
kórház hatalmas volt, nyitott folyosókkal és kór-
termekkel, amolyan igazi trópusi hangulatú. A vá-
rótermek estére hálótermekké alakultak, zsúfolásig  
telve mezítlábas, fejkendős hozzátartozókkal, akik 
egy-egy vizsgálatra vagy műtétre kísérték szerettei-
ket, de szállásra már nem tellett nekik. 

A számos sebészeti osztály közül én az ortopé-
diát választottam. Ez végül igencsak jó választásnak 
bizonyult, mert rengeteg olyan esetet láthattam, 
vizsgálhattam, ami itthon ritkaságszámba megy. In-
donéziában a tbc olyan, mint nálunk az influenza: 
majdnem minden második panaszos beteg csonttu-
berculosis gyanúval, vagy már nagy gibbusszal ke-
rült az osztályra. A vizsgálatok, a kezelések és a mű-
tétek hasonló módon történtek, mint itthon, igaz, 
szerényebb kivitelben. Ha nem volt eszköz, akkor 

Írta: Adorján Barbara

GYAKORLATON INDONÉZIÁBAN
K 
Ó 
R 
H 
Á 
Z 
A 
K 
 
A 
 
V 
I 
L 
Á 
G 
 
K 
Ö 
R 
Ü 
L

8 facebook.com/Confabula



mindig megoldották valahogy: némi sütnivalóval és 
szigszalaggal, vagy amit találtak. A beteganyag abban 
különbözik, hogy ott sajnos tényleg akkor megy valaki 
orvoshoz, ha már nagyon nagy a baj és a gyógyfüvek 
sem váltak be, így láthattam például „csecsemőfejnyi” 
tumorokat is. Rengeteg orvos volt, főleg rezidensek. 
Volt, hogy egy beteget egyszerre húszan álltunk kör-
be. Többnyire indonézül folytak a megbeszélések, de 
mindig akadt egy-egy rezidens vagy medikus, aki 
ahogy tudott, fordított nekem. Bár az osztályon én 
voltam az egyetlen külföldi medika, de a kórházban 
akadt még cserediák, úgyhogy a délutáni-esti és hét-
végi programokat már együtt szerveztük. Vegyes volt 
a társaság: szlovén, orosz, holland, német, litván, svéd, 
francia és még két magyar is akadt. 

Hét közben imádtam a szomszédos utcákban sé-
tálni, kipróbálni az utcai árusok helyben készült fi-
nomságait, vagy a bazárszerű boltokban helyi porté-
kákat vásárolgatni. Úgy éreztem, nem szabad semmit 
kihagynom, ezért ha lehetőségem nyílt tehénorrot, 
csirkeagyat vagy hagymaszagú gyümölcsöket kóstol-
ni, hát bátran álltam elébe. 

A gyakorlat négy hete alatt és még a rákövetkező 
két hétben rengeteg helyre ellátogattunk. Egyik hét-
végén naplementekor megmásztuk a Bromo vulkánt, 
majd indonéz lovakkal ügethettünk lefelé. Másnap 
már délen szafariztunk, majd a dzsungeltúra után egy 
kék lagúna partjainál napoztunk. Máskor Jogyába 
utaztunk, ahol hindu és buddhista templomegyüt-
teseket jártunk be, majd megmártóztunk az Indi-
ai-óceánban is. 

A gyakorlat végeztével, elhagyva Jáva szigetét, 
Bali felé vettük az irányt. Míg Jáván főleg az iszlám 
vallás, ott már a hindu dominált, így ismét teljesen új 
világba csöppentünk. Balin minden volt: megtanul-
tunk indonéz módra motorozni, mentettünk tengeri 
teknősöket, táncoltunk a tűz körül a parton ausztrál 
hippikkel, kergettek meg erdei majmok, és agyontör-
tük magunkat, miközben szörfölni tanultunk. 

Azt hiszem, életem nagy kalandja volt ez a másfél 
hónap, rengeteg élménnyel és hasznos gyakorlattal 
gazdagodtam; és a legklasszabb az egészben, hogy 
mindezt fantasztikus új barátokkal oszthattam meg. 
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Hola! 2015 augusztusában szerencsém volt eltöl-
teni egy hónapot Oviedoban, amely Észak-Spanyolor-
szágban, az Asztúriai Hercegségben található. Az élet 
egy 2 éve átadott kórházba sodort, így olyan modern 
körülményeket tapasztalhattam meg, amelyekkel 
nemhogy itthon, de Németországban sem találkoztam.

„Ne aggódj!” Talán ez a mondat írja le legjobban 
a spanyol munkamorált. Érdekes reflexiókat indított 
el bennem az a tény, hogy magyar viszonylatban a 
megtestesült nyugalom vagyok, azonban Spanyol-
országban mégis ezzel a mondattal simogattak a 
legtöbben. Már első héten kidomborodtak a főbb 
különbségek Magyarország és Spanyolország között. 
Érdemi munka 9 órakor kezdődött, nem volt roha-
nás, mindenki nyugodt volt, egy-két kávé, plusz egy 
jó poén mindig belefért és a sziesztát is szorgalmasan 
betartottuk. Magyarként nehéz volt szembesülni a 
valóssággal: így is minden precízen és időben elkészülhet.

Szürreálisan modern és óriási. Nem vártam se túl 
fejlett, se összeomló kórházat, de amit kaptam, attól 
elállt a lélegzetem. A kórház teljes területe több mint 
180 000 négyzetméter volt, az ágyak száma pedig több 
mint 1300. Az orvosok azzal fogadtak, hogy nem baj, 
ha elveszek, nekik is több hónap volt, míg kiismer-
ték magukat. (Azért, amit kerestem, megtaláltam. :) ) 

Az informatikai felszereltség határtalan volt. 
A műtősruhák kiadását egy gép végezte. Min-
den ruhában volt egy chip és az orvosok rendel-
keztek egy kóddal, amelyet csak be kellett írni a 
gépbe és az már adta is ki a megfelelő méretet.  
 
A legszürreálisabb élményem az első találkozásom 
volt egy robottal munkája közben. Éppen sziesztára 
tartottam, amikor az ajtó mögül kilépve megpillan-
tottam a földön mozgó, leginkább egy raklapra ha-
sonlító szerkezetet, amely éppen becsúszott az étel-
tároló szekrény alá. Ezután azt megemelte, felvette az 
irányt, beállt a „robotlift” elé, és megvárta, amíg a lift 
megérkezik. Az ajtó nyílása után pedig beparkolt az 
ételtárolóval, és eltűnt.

Terápiás látvány. Az osztály felszereltségét az 
mutatja legjobban, hogy a jól ismert PC-k mellett 
több iMac is álldogált az asztalokon. Továbbá a vizi-
tek alkalmával egy könnyedén mozgatható állványon 
állt egy laptop, amely a papírmunkát váltotta fel tel-
jesen. (De ezt már a következő évben tervezik lecse-
rélni iPad-ekre.) A kórtermek kétágyasak voltak, és 
két szobára jutott  egy nővér. A betegek kórházi létét 
pedig az egészfalas üvegablakok és a hegyek nyújtot-
ta látvány tette elviselhetővé.

Írta: Bödecs Patrik

¡NO TE PREOCUPES!
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Medikus szemmel. Elmondásuk szerint sok 
orvos megy külföldre, hiszen a 1700€-2000€ 
kezdő rezidens fizetés nem veszi fel a versenyt az 
északi országok fizetéseivel. Továbbá a rezidens-
képzésbe sem olyan egyszerű bekapcsolódni, fő-
leg, ha konkrét szakirány felé köteleződtünk el 
lelkileg. A diploma megszerzése után egy újabb 
vizsga áll a friss orvosok előtt (MIR exam – me-
dicao interno residente system). Körülbelül 7000 
rezidenshelyet hirdetnek meg 12000 vizsgázóra, 
és a vizsgán elért pontok alapján verseny van a 
szakirányokért (Legelső helyen természetesen a 
plasztikai sebész szerepel).

Adiós! Természetesen az én tapasztalatmor-
zsáim nem adnak teljes képet a spanyol kórhá-
zakról. A kórházak működése és fejlettsége min-
den tartományban különbözik. Mindenesetre az 
az irány, amit láttam, tetszik. Az élményekért és 
tapasztalatokért pedig hálás vagyok.
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- Honnan jött a kurzus ötlete és mi volt a 
motiváció az elindításához?  

- A magyar életkori átlagot nézve már B oldalas 
vagyok, és elég sok kongresszuson - nem csak orvosi 
konferenciákon - veszek részt, ahol különböző 
előadásokat kell illemből végighallgatni. Itt egy adott 
előadásra elvileg hónapokat készülhet valaki, mégis 
sokszor nagyon komoly hiányosságok mutatkoznak, 
úgy a felkészülésben, mint az előadásmódban 
és a vizuális élményben. Ez a tapasztalat volt az 
egyik motivációm. A másik az, hogy egymástól 
igencsak különböző előadói műfajokban próbáltam 
már ki magam: álltam színpadon a néptánc és az 
amatőr színjátszás révén, adtam elő kutatóként, 
üzletemberként, fotósként, ismeretterjesztőként. 
Ezek elvileg nagyon különböző műfajok, viszont 
jelentős átfedés van köztük előadás technikai 
szempontból. Általános érvényű alapigazságokról 
beszélünk, amiket egyébként nem lehet olyan 
könnyen elsajátítani, mint azt sokan hiszik. Ez a 
kurzus kapcsán az előző években is kiderült, hiszen 
jelenleg a kurzus negyedik évadánál tartunk.

- Régebben hol volt meghirdetve a kurzus? 

- A TTK-n kezdődött. Nagyon régóta motoszkált 
bennem a gondolat, hiszen 1938-ig retorika címmel 
ez egy kötelező tárgy volt a magyar gimnáziumokban. 
Ez tökéletes időzítés: életkori sajátosság, hogy ekkor 
a leginkább extrovertált az ember, ki akarja magát 
próbálni, meg akarja magát mutatni a nagyvilágnak. 
Aztán, érdekes módon, egészen a kétezres évekig 
eltűnt a nyilvános beszédoktatás; ekkor jelent meg 
újra, retorika vagy prezentációs technikák néven, 

elsősorban kommunikáció és rokon szakokon. 
Igazából a kommunikáción áll vagy bukik minden: 
szavakkal az égvilágon bármit el lehet érni. Egy 
személyi edző sem fizikai kontaktussal segíti az 
adott illető egészségi állapotának javulását, hanem 
csak szavakkal operál. Ha nem jól kommunikál, nem 
fog visszamenni hozzá az ügyfél. Egy magánorvos 
esetében is a kommunikáció a siker elsődleges 
kulcsa. Kutatások szerint a non-invazív terápiák 
sikere legalább 50%-ban a megfelelő kommunikáción 
múlik, de az invazív szakmák eredményét is körülbelül 
30%-ban befolyásolja. Ez félelmetesen sok. Ehhez 
képest egy kötelező orvosi kommunikáció tárgy 
van az egyetemen, ami szerintem óriási hiányosság. 
A címzetes egyetemi tanári titulussal önálló 
tárgyhirdetési jogkör is jár a PTE-n. Mivel nekem 
már 10 évvel ezelőtt is komoly előadói referenciám 
volt - több mint 20 országban adtam elő nagyon sok 
fórumon -, úgy gondoltam, bőven elég tapasztalatom 
van, amit érdemes megosztani. Bár vannak hasonló 
kurzusok az egyetemen, úgy gondolom, erről nem 
lehet eleget beszélni. Azt hiszem, hogy abszolút 
megférünk egymás mellett, rivalizálás egyáltalán 
nincs, sőt, már a tapasztalatcsere is megkezdődött. 
Mindenki egy kicsit más típusú előadó: van, akinek 
az én stílusom és példáim fognak bejönni, másnak 
egy más beállítás.

- Milyen típusú diákoknak ajánlaná ezt a kurzust 
leginkább? Bár tudom, hogy már lezárult a kur-
zusfelvétel… 

- Különösen azoknak, akik már a saját bőrükön érzik, 
hogy szükségük lesz erre. Sajnos egyetemistaként 
általában az ember még nincs tisztában azzal, hogy 

ADD EL MAGAD!  

Interjú Prof. Dr. Szentpéteri L. Józseffel

Szeptemberben, az ebben a szemeszterben meghirdetésre kerülő 
tantárgyak listáját böngészve találkozhattunk az Add el magad! – 
Prezentációs technikák a medicinában című, rendkívül érdekesnek 
ígérkező kurzussal. A kurzusról és a kommunikáció fontosságáról 
Prof. Dr. Szentpéteri L. Józsefet kérdeztük.

Írta: Szabó Dorottya
Fotó: Tóth Marcell



ez a készség mennyire fontos lesz az életében; 
jellemzően akkor éri az első nagy pofon, amikor 
kikerül a munka világába. Akiben nincs meg a fejlődés 
igénye, azon nem tudok segíteni. Ekkora létszámnál, 
mint a mostani, alapvetően a lámpagyújtogatás a cél: 
ötletek, javaslatok felvillantása. Egészen más, mikor 
10-12 emberrel dolgozom aktívan, gyakorlaton 
vagy workshop keretében: ott nagyon hatékonyan 
tudunk együtt dolgozni. 

- Hányan vették fel pontosan a kurzust? 

- 223-an. A kurzus campus-kreditként van 
meghirdetve, de legnagyobbrészt ÁOK-sok, azon 
belül is 90%ban ÁOSZ-osok vették fel. Angolul is 
fut, náluk egészen más lesz az oktatási metodika a 
szerényebb létszám miatt. 
Tapasztaltam, és visszajelzésként is kaptam, 
hogy nagyon nagy volt a kontraszt a nyitóelőadás 
intenzitása és az utána következő, rendes kurzus 
között. A nyitóelőadás arról szólt, hogy milyen 
egy igazán intenzív, jó, megkapó előadás, ami 
megragadja a figyelmet; most pedig lebontjuk ezt az 
egészet, és lépésről lépésre vesszük át, hogyan tudunk 
eljutni idáig. A legtöbb ember pontosan tudja, hogy 

Usain Boltnak több ezer nap kőkemény edzést 
kell végrehajtania ahhoz, hogy olimpiai bajnok 
legyen, vagy, hogy a vízilabda válogatottunknak 
minden nap sok-sok órát kell elöltenie a vízben/
edzőteremben, hogy 3 olimpiai cikluson keresztül 
bajnokok lehessenek. De amikor előadásról van szó, 
az emberek azt hiszik, hogy kiállnak, elmondják és 
kész. Pedig ez egy rettenetesen nehéz műfaj. Az 
Anyám tyúkját el tudja mondani egy 6 éves kislány 
is, és elmondta annak idején Latinovits Zoltán 
is - ugyanarról beszélünk, mégsem ugyanaz a 
végeredmény. Erről szólna ez a kurzus, mindenféle 
szempontból: öltözködés, metakommunikáció, a 
szöveg ritmikája, és a többi. Remélem, hogy kitartóak 
lesznek a hallgatók, és látni fogják az eredményét. 
Mint gyógyszeriparban is dolgozó ember, látom, 
hogy rengeteg a kiégett orvos, akit már nem érdekel 
a kommunikáció, pedig igazából ez az egyetlen 
fegyvere. Persze, neki van receptfelírási joga – de ha 
a beteg nem fogja szedni? Ha nem tudja meggyőzni? 
Ez egy tanulható készség. Nem Szókratész-képzésről 
van szó, én sem tartom magam annak; viszont már 
nagyon sokat adtam elő, és azt hiszem, tényleg sok 
mindent át tudok adni. 
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- Említette, hogy 4 éve működött már a kurzus a 
TTK-n. Milyen visszajelzések voltak arról, hogy 
az elméletben tanult technikákat, az átvett straté-
giákat hogyan tudták az emberek a gyakorlatban 
alkalmazni? 
    
- Ehhez még nagyon fiatal a kurzus. Időről időre 
készítek fel embereket állásinterjúra, vagy segítek egy 
előadást összerakni, inkább innen jönnek a visszhangok. 
A hallgatóktól eddig kapott visszajelzések alapján 
elmondható, hogy nagyon hasznos, a gyakorlatban is 
használható tudást kapnak. Sokszor nem gondolunk 
bele, hogy egy színész egy darabot több százszor is 
eljátszik, mégis elvárjuk tőle, hogy sokadszorra is 
ugyanolyan hévvel adja elő azt. Amikor egy orvos 
próbálja meggyőzni a huszadik beteget ugyanazon a 
napon ugyanarról a terápiáról, akkor milyen könnyen 
el lehet fáradni benne - de ezt is trenírozni kell.

- Feltételezem, hogy nagyfokú otthoni felkészülést 
és gyakorlást igényel, hogy az ember bátran ki tud-
jon állni egy tömeg elé, például TDK konferencián… 

- Ennek az egész történetnek az egyik legfontosabb 
része az, amit én nem tudok megadni: a gyakor-
lás. Általában furcsa, pláne egy orvostanhallgató-
nak – amikor őt folyton adatokkal bombázzák, több 
ezer latin nevet kell megtanulnia, stb. -, hogy én csak 
annyit próbálok hangsúlyozni tíz percen keresztül, 
hogy a gyakorlás során nem magunkban mondjuk 
el az előadást, hanem felállunk. Fennhangon mond-
juk, nem motyogunk, elpróbáljuk az eszközöket, stb. 
Hihetetlenül érzékeny hangszer ez az egész műfaj. 
Tegnap a Kavicsban nem volt oxigén, és már én is 
küzdöttem, mint előadó. Már fél óra után láttam az 
arcokon, hogy itt óriási baj van - miközben két és fél 
órát kellett megtartani. Az sem mindegy, hogy mi-
lyen az emberek elhelyezkedése, koncentrációja az 
adott térben. Ezek mind banális dolognak tűnnek, 
de ha nincsenek meg, akkor bukik az egész előadás. 

-Érdekes megfigyelni, hogy az előadásokon a ma-
gyar hallgatók inkább a hátsó padsorokba ülnek, a 
németek előre, az angol programosok pedig elszór-
tan mindenhova. Gondolom, előadóként nehéz 
lehet megtalálni azt a hangot, amelyik mindegyik 
csoportban működik… 

- Azt kell mondanom, hogy ez lehetetlen. Bizonyos 
általános érvényű törvényszerűségek globálisan 
mindenhol ugyanúgy működnek, de vannak olyan 
dolgok, amik szigorúan csak az angolszász kultúrára, 
Közép-Nyugat-Európára, illetve Észak-Amerikára 
vonatkoztathatók. Egy adott kézjel például nálunk 

pozitív tartalommal bír, de már Európán belül is 
nagyon komoly sértés tud lenni. Egy másik nagyon 
szemléletes példa a díszzsebkendő: megint kezd 
divatba jönni a férfiaknál, de a japánoknál nagyon 
visszatetsző, mert ők nem fújják zsebkendőbe az 
orrukat. Amikor a testbeszédet oktatjuk, fel kell hívni 
a figyelmet arra, hogy ha egy más országba megyünk, 
ezzel kapcsolatban is tájékozódni kell. 

- Milyen formában történik a számonkérés? 

- Most ezen dolgozom, még nem tudom. Ezzel 
kapcsolatban már voltak beszélgetések, de szeretném 
előbb meghallgatni a hallgatói visszajelzéseket, 
igényeket. Volt egy kidolgozott módszerünk: 
mindenkinek egy 5 perces előadást kellett tartania 
forgószínpad-szerűen, majd 3 perc étékelés 
következett, ahol nemcsak én, hanem a hallgatóság is 
értékelt. Fontos megtanulni figyelni az előadásra úgy, 
hogy abból hallgatóként is minél többet próbáljunk 
profitálni. Most valami más módszert kell kitalálni. 

- A legnagyobb közösségi oldalon nagyon erőte-
jesen folyt a kurzus reklámozása. Ez egy tudatos 
dolog volt? 

- Abszolút. Manapság rendkívül fontos egy 
előadás promóciója. Mivel erre most volt megfelelő 
forrásunk, úgy döntöttünk, hogy belevágtunk, és 
megnézzük, hogy működik. Ebből már levontuk 
a saját konzekvenciáinkat, most megkérdezzük 
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a hallgatókat. Kíváncsiak vagyunk, hogy őket 
mi fogta meg, mi hatott rájuk, mennyire van az 
egésznek értelme, és ebből készül majd egy külön 
előadás az oktatóknak. A tantárgyat felvevők száma 
mindenképpen nagyon impresszív.

- Ön szerint esetleg a már egyetemen oktató taná-
roknak is érdemes lenne meglátogatni az előadáso-
kat? 

- Bírálni senkit nem szeretnék, és hangsúlyozom, 
hogy én sem tudom mindig kihozni magamból 
a maximumot; sajnos vannak helyi adottságok, 
amikor az ember a feje tetejére állhat, akkor sem 
fog működni az előadás. Ezt tudni kell a helyén 
kezelni. Az előadások nyilvánosak, természetesen 
bárki látogathatja őket. A dolgok furcsa sajátja, hogy 
az egyetemi oktató általában nem kapott oktatói 
képzést - ez nem az oktatók, hanem a rendszer hibája. 
Emiatt minden előadásomat ezzel kapcsolatban azzal 
kezdem, hogy próbáljuk meg megbocsátani, ha az 
oktató nem felel meg a diákok elvárásainak; honnan 
szedte volna ezt a fajta tudást úgy, hogy közben 
a klinikumban, az oktatásban és a kutatásban is 
teljesítenie kell. Egyébként örömmel tennék eleget 
egy ilyen felkérésnek is, de annak külön kereteket kell 
megteremteni. Ez egy jóval intenzívebb, workshop-
jellegű munka lenne, és csak oktatókkal kellene dolgozni. 

- TDK konferencián sokszor nem tudják eldönteni 
a diákok, hogy a dolgok szakmai részére tegyék a 
hangsúlyt, vagy inkább próbálják egyszerűbben, de 
eladhatóbb formában megfogalmazni az előadást. 
Ön mit javasolna?
 
- Sokkal inkább az utóbbit. Véleményem szerint tudo-
mányos konferenciákon is – mint sok más előadói mű-
fajban – az előadás elsősorban az előadóról szól, és nem 
a témáról. Kizárólag a témáról a cikk szól, a kinyom-
tatott summary vagy a poszter. De ha egy ember kiáll 
előadni, akkor elsősorban őt fogják nézni, nem a kivetí-
tett anyagot - utóbbit csak akkor fogják tanulmányozni, 
ha megfelelően adja el. Tehát itt igenis kell a színpadi-
asság. Sokan hiszik magukról azt, hogy nagyon tudnak 
koncentrálni az adatokra, de közben az emberek csak 
mintegy 20%-a lexikális típus. A többiek vizuálisak, 
tehát a látvány, az élmény sokkal inkább meghatározó. 
Hadd mondjak egy másik példát: a néptáncban, a szóló 
táncosi versenyben az első két fordulóban a technika 
és a stílus számít. Az utolsó, döntő alkalommal már 
inkább arra irányul a felkészítés, hogy az illető moso-

lyogjon, jó színész legyen, és adja el magát. Vizsgákon 
sokszor az első fél- egy percben eldől, hogy milyen je-
gyet fog kapni a vizsgázó – a metakommunikációból 
látszik, hogy mennyire magabiztos, mennyire széles 
a tudása. Egy nyilvános előadásnál kire emlékszünk? 
Arra, aki jó hangulatot tud teremteni, magabiztosan 
használja a technikát, tud mosolyogni közben, esetleg 
egy tudományos kongresszuson is meg tudja nevettetni 
a közönségét. Miért? Nem azért, mert jobbak voltak az 
adatai, hanem mert azokat jól prezentálta. 

- Mennyire kell különbözőképpen készülni egy sok 
ember előtti előadásra, mint például egy vizsgaszi-
tuációra? 

- Ilyen szempontból jóval inkább az univerzális dolgok 
érvényesülnek. 3 fő felett már nyilvános beszédről van 
szó; 3 ember és 8 ezer ember között már nagyon kevés 
a különbség. Egy vizsga annyiból más, hogy bármibe 
belekérdezhet az oktató; de maga az előadásmód 
egyáltalán nem különbözik.

- Milyen jövőt tud elképzelni a kurzusnak? A mos-
tani tapasztalatoktól függ, hogy később is ebben a 
formában fog-e működni, vagy megpróbálják kisebb 
csoportokra bontani? 

- Jelenleg egy olyan elismertséget kell szerezni a 
kurzusnak, hogy előre tudjunk lépni a minősítésben - 
vannak olyan alapvető problémák, amik ezt nehezítik. 
Pontosan tudom, hogy csütörtökön, a hét második 
felén, késő délutántól estig tartok egy kurzust. De 
ez egy folyamat: ha úgy tűnik, hogy ez a kurzus 
használható tudást ad - és hitem szerint igen -, akkor 
lehet azon gondolkozni, hogy elektív legyen, és hogy 
valamikor a hét első felében kerüljön meghirdetésre. 
Kell a hallgatói támogatottság; nagyon kíváncsi 
vagyok a visszajelzésekre, mert aszerint módosítom 
akár a létszámot, akár a leadott anyagot vagy annak 
intenzitását. Én ezt a kurzust azért találtam ki, hogy 
segítsek másokon, éppen ezért igyekszem annak 
megfelelően alakítani az évek során. Az elmúlt 3 évben 
szerencsére voltam olyan viszonyban a diákokkal, hogy 
bőven kaptam visszajelzést, építő jellegű kritikákat is, 
és igyekeztem annak megfelelően változtatni. Most 
a kurzus más közegbe került, más érdeklődéssel, 
más dominanciával, úgyhogy nagyon remélem, hogy 
továbbra is elérnek majd ezek a segítő jellegű kritikák.

- Köszönöm szépen a beszélgetést, sikeres kurzust 
és minél több elégedett hallgatót kívánok!
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Gólyatábori beszámoló
Írta: Hegedűs Péter

Ahogy Kenesére tartott a buszom, elfogott a sab-
lonos kora nyári videoklipekből ismerős hangulat: 
hogy mennyi új ember lesz itt, új barátságok szület-
nek majd, kinyílik a világ, új fejezet kezdődik az élet-
ben, naplemente, party, stb. Ez az életérzés be is kö-
szönt az utolsó este, de ne szaladjunk ennyire előre!  

A kezdés egészen más volt. Sok új ember, sok új 
inger, de nem ismersz senkit. A fiúk jópofáskodnak a 
lányokkal, a lányok még jófejségből nem oltogatják 
őket; megy a lightos ismerkedés, de igazából min-
denki csak vár a barakkban, hogy mi lesz.  

Megjelentek a (narancs) instruktorok, Juli és Tibi, 
és úgy kínálgatták a pálinkájukat, mintha régi jó ba-
rátaink lennének Erdélyből! Ez kezdésnek jó volt, az 
alkohol csapatkovácsoló ereje nem hagyott minket 
cserben, így hát elindultunk a partra egy kis kér-
dezgetős, ismerkedős, fűben ülős szeánszra.  Itt már 
kezdtek kinyílni az emberek, megjelenni az egyénisé-
gek, szerintem néhány nevet is sikerült megjegyeznünk. 

Az esti vetélkedős programra már mindenki han-
gos volt; kezdett kialakulni az összhang, az összetar-
tás, „Narancsba borult az ég!”. Ezután a party volt a 
pont az i-n – jó volt, nagyon jó! 

A következő napon a sportvetélkedők mindent 
kihoztak az emberekből: voltak, akik kissé másnapo-
san, fáradtan is odatették magukat; voltak, akik kissé 
ügyetlenebbek voltak, de annál inkább szerethető-
ek, és a csapat ugyanúgy buzdította őket. A vesztes 
focimeccseink után is jártak a pacsik, dicséretek a 
lányoktól. Bár fociban a sárgák és kékek is jobbnak 
bizonyultak, végül azért röplabdában sikerült javítani 
a helyzeten!   Nem is véletlen, ez már nem az első 
napi társaság volt, hanem egy összetartó, pozitív csa-
pat, amiben az instruktorainknak nagy szerepük volt. 

A kompos party után lehúzhattuk a bakancslis-
tánkról, hogy a Balatonon egy komp pörög alattunk, 
miközben épp David Guettára rázzuk.  Itt volt az a 
pont, amikor a társaság már tényleg nagyon összejött: 
még a legcsöndesebbek is beszálltak az éneklésbe, bár 

hangunk már nem sok volt. A Staffnak is nagy tisztelet 
jár, tényleg nagy felelősség volt rajtuk aznap este (is)! 

Az utolsó napon, az egész napos vetélkedőn na-
gyon jól éreztük magunkat. A feladatok a parton 
nagyon viccesek voltak, valamint az ügyesség mellett 
megvillantak az orvosis bicepszek is! A kötélhúzás-
ban még a biztonsági őr All Starst is elhúzták a POTE 
legerősebbjei, a márvány testű citromok! Közben 
a hangulatot Bazsi és Doki nagyon fűtötték, szólt a 
POTE OLÉ!! és a medikus induló. 

A mi kis társaságunk közben nagyon egymásra 
talált, ez azóta is töretlenül tart. Drága instruktorunk, 
„Juli néni” csak annyit mondott: „Oh még a könnyem 
is kicsordult, mikor megláttam, hogy az én csapatom 
két feladat között nekiáll piramist építeni a vízben!!” 

Szóval nagyon együtt voltunk, jó volt a hangu-
lat és a zene, a „Bor és Kenyér Ünnepe” pedig abszolút 
a nap fénypontja volt... étkezés (azaz zsíros kenyér) 
szempontjából pedig a tábor fénypontja is! Ezt kicsit 
a konyhás néniknek is „köszönhetjük”, hiszen a na-
pok során nem tudtak volna sok pontot összeszedni 
a vacsoracsatán, na de sebaj, a rossz koszt után általá-
ban mindenki igyekezett valami folyékonnyal pótol-
ni a hiányzó kalóriákat. 

A végső „megmérettetés” következett, a csapat-
himnusz eléneklése, a „minél őrültebb partikellék” és 
a (szintén minél őrültebb) csapat prezentálása.  Ösz-
szesítve a pontokat, a citromok vitték el a pálmát! 
Minionnak öltözve kápráztatták el a zsűrit, és az este 
hátralévő részében a nagy ünneplés során elfogyasz-
tott alkoholnak köszönhetően nemcsak öltözékük, 
de beszédük is egyre inkább hasonlított a minionok 
filmben hallható nyelvezetére! 

Az utolsó esti partin szerintem sokan le sem fe-
küdtek, mindenki ki akarta élvezni a tábor utolsó 
perceit, nem törődve a fáradtsággal, meg azzal, hogy 
mégis hogyan fogja felvenni a tárgyakat reggel! 
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Én ugyan főképp a narancs csapat rózsaszín 
(bocsánat: narancs) felhőjéből tudtam szemlélni a 
tábort, de úgy láttam, mindenki jól érezte magát. 
Barátkoztunk, játszottunk, szórakoztunk, vigyáz-
tunk egymásra, mindent megtettünk a csapatért és 
egymásért, és semmi olyat nem csináltunk, amihez 
ne lett volna kedvünk, vagy éppen az elveinkkel 
szöges ellentétben állt volna. Az én várakozásimat 
abszolút felülmúlta az egész, remélem, a szívatások-
ról és a gáz feladatokról szóló sztorikat ehhez ha-
sonló tábori történetek fogják felváltani a jövőben, 
ha gólyatáborról esik szó, mert szerintem ez így 
volt nagyon jó és nagyon emlékezetes. 

Hazafelé ehhez hasonló gondolatok voltak a 
fejemben, plusz elég komoly kialvatlanság és vára-
kozás, mert másnap indultam Pécsre és alig vártam, 
hogy ez a történet is elkezdődjön. 



Dr. Czéh Boldizsár: Mindenkinek van egy 
saját témája, amivel foglalkozik: a mi profilunk a 
stresszkutatás. Klasszikusan azt szokták kutatni, 
hogy a szervezet hogyan válaszol a stresszre – mi 
ezzel ellentétben azt vizsgáljuk, hogy a stressz miként 
hat a szervezetre, főleg az agyra. Sok tanulmány 
szól a tartósan fennálló stressz agyra gyakorolt 
hatásáról, de mi ezt elsősorban sejtszinten kutatjuk, 
funkcionális, illetve morfológiai szempontból. 
Elsősorban állatkísérletekre hagyatkozunk, de most 
a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) támogatásával 
elkezdtünk embereket is vizsgálni, főleg olyanokat, 
akiket fiatalkorukban bántalmaztak. In vivo 
képalkotó módszereket alkalmazunk, elsősorban 
NMR-t. Nem könnyű ilyen beteganyagot szerezni. 
Azok az emberek, akik komoly stresszen estek át, 
később nagy valószínűséggel pszichiátriai betegek 
lesznek. Ez egy kollaboráció a Pszichiátriai Klinikával, 
ahol elsősorban depressziós betegeket vizsgálunk. 

Dr. Varga Csaba: Biztos hallottátok, hogy tavaly 
miért osztották ki a Nobel-díjat: meghatározták az 
agy GPS rendszerét, vagyis, hogy hogyan kódolja 
az agyunk a tájékozódást. Ebbe a témába szálltunk 
be pár évvel ezelőtt, ennek a neuroanatómiájával 
és elektrofiziológiájával foglalkozunk: hogyan 
alakítja ki a térképet az agy, és – szintén ezen az 
agyterületen – milyen változások jönnek létre 
például Alzheimer-kórban és epilepsziában. Mi 
csak állatkísérleteket csinálunk transzgenikus 
technológiával és optogenetikával: ennek az a 
lényege, hogy megfelelő fényre érzékeny csatornákat 
tudunk expresszálni az idegsejteken, majd különböző 
hullámhosszúságú fénnyel világítva az agyat, csak 
meghatározott idegsejtek adnak választ. Ezt már 
rutinszerűen használjuk. Mind e mögött ott van 
az idegsejtek komoly morfológiai analízise is, ami 
elengedhetetlenül fontos a funkciójuk megértésében.

Sokunkat foglalkoztat a gondolat, hogy vajon mi folyik a Szentágothai János 
Kutatóközpont (Science Building) falai mögött. Milyen kutatásokat végeznek? 
Hogyan lehet oda bejutni? Hogy néznek ki az új laborok? Hasonló felindulásból 
indítottuk el cikksorozatunkat, melyben kutatócsoportok vezetőit kerestük 
fel egy rövid beszélgetés idejére, akik készséggel álltak rendelkezésünkre.

 dr. Varga Csaba   dr. Czéh Boldizsár

Készítette: Szabó Dalma
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- Meséljetek kicsit a kutatásról, 
az épületről és az itt folyó 
munkálatokról.
- Az intézetről annyit érdemes 
tudni, hogy három tömb van 
(A, B és C), ami kívülről is jól 
látható. Az A-ban főleg oktatás 
folyik, előadóban és szemináriumi 
termekben; ezen kívül irodák, 
illetve tárgyalótermek foglalnak itt 
helyet. A B és C épület az összes 
kutatásunk helyszíne. Az egész 
épületben komoly biztonsági 
rendszer van, csak elektronikus 
kártyával lehet bejutni. A 
létesítmény anno egy pályázat volt, 
még Dr. Gábriel Róbert rektorsága 
idején. Komoly támogatás 
jutott a munkacsoportoknak is. 
Akkor volt pénz arra is, hogy 
kutatókat fizessenek, illetve 
komoly műszerberuházások 
voltak, aminek eredményeként 
csúcstechnológiával rendelkező 
laborok jöttek létre. 
Mi később kerültünk a projektbe: 
akkor jöttünk haza, mikor az épület 
már állt. Üres szobákat kaptunk, 
amiket mi szereltünk fel. A nemrég 
indult Nemzeti Agykutatási 
Programmal szerencsénk is 
volt, így sikerült felszereléshez 
és alkalmazottakhoz jutnunk. 
Nem utolsó sorban Dékán Úr is 
nagyon szívén viseli a színvonalas 
kutatást, így ha összejön minden, 
amit szeretnénk, nemzetközi 
szinten is versenyképesek 
leszünk: például most pályáztunk 
egy olyan műszerre, ami egész 
Európában egyedülálló. Pályázattal 
szeretnénk egy szuperrezolúciós 
mikroszkópot venni – nagy esélye 
van, hogy megnyerjük. Nem az a 
helyzet, hogy ez Kelet-Európa, és 
itt úgysem lehet csinálni semmit; 
nagyon jó kutatási eredményeink 
vannak. Számos jó képességű, 
részben külföldről hazajött, 
részben korábban az egyetemen 
dolgozó kutató van itt. Nem csak 
az Orvostudományi Karról, hanem 

a Természettudományi Karról 
és a Pollack Mihály Műszaki és 
Informatikai Karról is vannak itt 
kutatócsoportok, így igen széles 
a kutatások köre, a fizikától az 
élettudományokig. Ezen belül is 
talán az idegtudományok, vagyis 
az agykutatás a legerősebb.
A NAP-ról azt kell tudni, hogy 
szoros menetrendet tartanak: fél 
éves bontásban le kellett adni, 
hogy ki, milyen fázisban, mit 
vállalt el, és ezeket ellenőrzik 
is. Az ember a korábbi munkái 
által tudja megpályázni a pénzt 
arra, hogy valami újat tudjon 
csinálni. Apró érdekességek 
szoktak elvezetni új dolgokra a 
tudományban. Nem úgy működik, 
hogy az ember rászán 2-3 hónapot, 
és meg is van a szakdolgozata. 
Van egy kezdeti betanulós fázis; 
aztán van az a fázis, amikor 
semmi sem sikerül; aztán jön az, 
hogy néha sikerül; majd ezután 
kezdenek jönni az eredmények, 
de ez van, hogy egy évig is eltart. 
Igaz ez csoportvezetőként és 
szakdolgozóként is egyaránt, hiába 
van már kézben a technológia.

- Hogy épül fel egy munkacsoport?
- Változó létszámban vagyunk, 
például minket, külföldről 
hazatért kutatókat kevésbé 
ismernek. Azoknak, akik eddig is 
a PTE-n dolgoztak, jóval nagyobb 
munkacsoportja alakult ki az évek 
során, nyilván mert őket többen is 
ismerik.

- Rendszeresen szoktatok 
publikálni, vagy csak nagy 
eredmények esetén? Hol lehet 
ezeket követni?
- Publikálni folyamatosan kell. A 
PubMeden, a Magyar Tudományos 
Művek Tárán rá lehet keresni 
egyes kutatók kutatására. A Google 
Scholar és a Scopus is egyaránt 
használatos. Régen az Orvoskari 
Hírmóndóban is voltak cikkek. 
Ha valaki nem publikál, előbb-
utóbb nem kap támogatást. 
Angol kifejezéssel élve, „publish or 
perish”. Büszkeségünk, amikor a 
tudományos folyóirat címlapjára 
kerül egy-egy ábra, amit a mi 
kutatásunkból származó cikkből 
választanak ki, mint „címlapfotót”.
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- A kutatások általában Magyarországon belüliek, 
vagy nemzetközi kapcsolatok is vannak?
- Mindkettő vegyesen. Nyílván az itthoni közegbe 
is jól be kell illeszkedni, de külföldi kapcsolatok is 
kellenek.

- A másik három orvosi egyetemmel vannak 
közös kutatások?
- Ezek általában személyes kapcsolatok. 
Kongresszusokról, vagy a publikációk alapján 
ismerjük, hogy a mi témánkban kik dolgoznak akár 
itthon, akár külföldön. Így próbálunk jóban lenni 
itthon is gyakorlatilag az összes másik egyetemmel. 
Szinte mindenki töltött pár évet külföldön, és hozza 
magával azokat a kapcsolatokat. De azt is meg kell 
mutatni, hogy el tudsz szakadni tőlük és önállóan is 
tudsz dolgozni. 

- Jönnek ide külföldről kutatók?
- Ez az, amit szeretnénk elérni. A Szegedi 
Tudományegyetemre ment egy kutató Oxfordból és 
leszerződött 3 évre, de összességében ilyen nincs 
sok. Nyilván ezen szeretnénk változtatni. Budapest 
egyes intézeteiben, mint pl. a KOKI-ban szép 
számban vannak külföldi PhD hallgatók 1-2 évre.

- Mitől lesz vonzó egy intézet a kutatók számára?
- Kell egy úgynevezett kritikus tömeg. Ezt kezdjük 
itt az intézetben elérni, és igyekszünk a dolgokat 
úgy alakítani, hogy vonzó legyen a még külföldön 
élő magyaroknak a visszajövetelre. Nyílván akkor 
jönnek egy laborba diákok, ha vonzó nevű a 
témavezető, de az igazán bátor emberek elmennek 
oda dolgozni, ahol ugyan nem sokat publikáltak 
még, de agilis a főnök. 
Azt tapasztaljuk, hogy egyre kisebb az érdeklődés 
a diákoknál a tudomány felé; de én akkor is azt 
mondom, hogy érdemes belekóstolni, kipróbálni, 
mert nagyon sokat lehet ebből tanulni, sok mindent 
ki lehet próbálni, például, hogy hogyan boldogulsz 
egy élethelyzetben. Megtanít gondolkodni a 
problémákról és azokat valahogy megoldani.

- Gyakorlatilag bármelyik orvostanhallgatónak 
megvan a lehetősége, hogy ide jöjjön 
szakdolgozni?
- Gyakorlatilag igen. Szokott lenni egy elbeszélgetés, 
ahol kialakul egy első benyomás, majd ezután 
kipróbálhatják magukat az emberek.
Az intézmény egy nyitott intézmény, bárki 
jelentkezhet.

- Köszönjük a beszélgetést.

Hippocampus
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Arckönyves honlapunk ajánlója - Olvasd el, de sürgősen!

No, akkor tegyük fel magunkban a logikusnak tűnő, ámbá-
tor egyre költőibbé váló kérdést: van-e értelme egy papír alapú 
kiadványban az internetet, azon belül pedig az igen mélyen tisz-
telt olvasó kezében tartott újság facebook oldalát reklámozni?  
(https://www.facebook.com/Confabula) Kérdésünkre elég mere-
dek választ kapunk: legalább annyi értelme van, mint a málna ízű 
Kinder Pingui-nak. Jól olvastad, a nevezett édesség létezik. Nem tud-
juk mi szülte ezt az élettel alig összeegyeztethető valamit, de már 
pusztán a név hallatán valami egzotikus, szinte megfoghatatlan, 
krémes gejl kényeztetés kezd el derengeni lelki szemeink előtt, íz-
lelőbimbóink pedig felizzanak és kóstolni támad kedvünk. Értelme 
első látásra nincs sok, de ahogy elődje, az eredeti, ez is csak nekünk 
készült. Pont, ahogy ez a honlap is! Értünk van! Értem? Érted! Van 
itt minden, mi szem-szájnak ingere! Hamarosan pedig jobban fel fog 
pörögni, mint nagyszüleink Csepel motorkerékpárja! Brüm, brüm, 
brüm! Sürgő csoport, száz szolga, Confabula szerkesztőség hordja 
majd ide naprakész, friss híreit, életképeket a karról és Pécsről (me-
lyeken TE is szerepelhetsz!), és még ki tudja, mit! Nem mondjuk el, 
tessék felmenni a fentebb megadott linken a „facséra” és saját szem-
mel meggyőződni arról, hogy igazat mondtunk-e!

Írta: Tóth Tibor
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Bár most 2015. őszét írjuk, gondolatban vissza 
kell repülnünk 2014. július 19-re. Ekkor érkeztünk 
meg – Föld körüli utunk felénél – az ausztrál 
kontinens egyik legnagyobb városába, Melbournebe: 
innen indult a kontinensnyi ország két hétig tartó 
felfedezése. Amikor Ausztráliára gondolunk, talán a 
kenguru, bumeráng, koalamaci szavak jutnak először 
eszünkbe – és valóban, az ország nem annyira 
történelméről, mint inkább csodálatos természeti 
szépségeiről, nemzeti parkjairól és egyedülálló 
élővilágáról ismert, melyek legtöbbje az UNESCO 
Világörökség része.

MELBOURNE. Victoria állam fővárosa 
más ausztrál városokkal összehasonlítva nem 
sok látnivalót ígért. A repülőtérről busszal, majd 
metróval értük el a szállásunkat, ahol a szobában 
kellemes meleg, a közös fürdőkben viszont rémisztő 
hideg volt. Hiába, ami Európában a nyár, az itt a tél. 
Az első napunkat városnézéssel töltöttük: láttuk a 
Parlament épületét, a Royal Exhibition Buildinget 
(még Viktória királynő avatta fel) és a Királyi 
Botanikus Kertet, ahol a háborús emlékművek is 
vannak. Másnap szervezett túra keretében, reggel 

hatkor indultunk el az ország legszebb tengerparti 
útján, a Great Ocean Road-on, ahol fantasztikus 
sziklaformációkat láthattunk. Több órás út után 
érkeztünk meg a Tizenkét Apostolhoz: nevükkel 
ellentétben csak nyolcan vannak, többségük 60 
méternél magasabb. Az út során több helyen 
megálltunk, és szabadban élő koalákat néztünk. 
Nem élnek valami izgalmas életet: csak lógnak a fán 
és révedezve néznek a semmibe, mintha senki sem 
lenne otthon náluk – bár mintha némelyik ausztrál 
útitársunknál is hasonlókat tapasztaltunk volna. A 
buszsofőr, mint valami lemezlovas vagy showman, 
végig érdekes hangsúlyozással kommentálta az 
utat – sajnos sokat nem értettünk belőle. Az 
egyik megállónál még riportot is készítettek a 
„GreeeeatOooooceeeeanRooooaaad” – úgy tűnik – 
leghíresebb sofőrjével.

A városok, látnivalók közötti nagy távolságok 
miatt repülővel közlekedtünk tovább. A belföldi 
forgalmat három fapados társaság bonyolítja magas 
színvonalon. Július 22-én reggel kibuszoztunk a 
repülőtérre, és megbeszéltük a pilótával, hogy ha 
lehet, repüljünk az ország közepébe. A pilótának 
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A Világörökségek nyo-
mában XXVIII.
Szigetről szigetre Föld körül, 2. rész – Ausztrália
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nem volt ellenvetése, azt mondta, ő is pont oda 
akar menni. Megérkeztünk Ayers Rockba, hogy 
megnézzük az őslakosok legszentebb hegyét, amely 
Ausztrália leghíresebb látnivalója: ez az Uluru-Kata 
Tjuta Nemzeti Park.

 ULURU. A világ egyik legnagyobb monolitja 
majdnem 250 méter magasan emelkedik ki a sík 
tájból. A körülbelül 600 millió éves, felszín alatti 
homokkő csúcsát – melynek csupán 10%-a látszik 
ki a földből - 1872-ben látta meg először európai 
ember, Ernest Giles felfedező. 1873-ban William 
Gosse mászta meg a monolitot és adta neki az Ayers 
Rock nevet, Dél-Ausztrália miniszterelnöke után. 
Két napig laktunk az üdülőközpontban, de ahhoz, 
hogy közlekedni is tudjunk, autót kellett bérelni. 
Ezt már itthonról lefoglaltam, így könnyedén 
megkaptuk a kocsit – a kormány azonban a jobb 
oldalon volt, és a bal oldalon kellett közlekedni. 
Már aznap este kimentünk a sziklához, de az igazi 
csodát ekkor még nem sikerült meglátnunk. A 
másnap reggel újra a sziklánál talált minket. Sokat 
vitatkoznak azon, hogy meg szabad-e mászni az 
Ulurut. Egyrészt az őslakosok szent hegyéről van 
szó – érthető módon nem szeretik, ha rámásznak 
–, másrészt veszélyes is: az első fél óra meredek 
felmenetel, melyet csak vascölöpök és erős láncok 
segítségével lehet megtenni. Mivel nem volt őslakos 
a környéken, a mászás mellett döntöttünk; fent 
pedig nagyszerű látvány fogadott minket. Láttuk a 
távoli Olga hegyeket, de ezen kívül mindenütt csak 
a vörös síkság látszott. Lemászni már nehezebb 
volt. A fékezésre több technikát láttunk: koalamaci-
szerű kapaszkodás a láncokba, többszöri megállás 
pihenéssel és fenéken csúszás gatyafékkel. Leérve 
kicsit sétáltunk a szikla körül: itt sziklarajzok, sírok 
találhatóak. Rövid pihenés után elautóztunk az Olga 

hegyekhez – eredeti nevén Kata Tjuta, azaz sokfejű 
–; gránithomokból képződött üledékes kőzetről van 
szó. Ernest Giles „lekerekített minaretekről és éktelen 
nagy kupolákról“ ír, melyet Württemberg királynőjéről, 
Olgáról nevezett el. Összesen 36 „fej“ található itt 
kisebb csoportokban, a legmagasabb 550 méter. Két 
ösvényen lehet túrázni; mi a 6,5 km hosszú Valley 
of the Winds túrát választottuk. Festői, kanyargós 
úton, okker- és vörös színű tátongó hasadékok, 
szurdokok és hegycsúcsok között sétáltunk. Hazafelé 
ismét megálltunk Ulurunál, és láttuk a csodát: 
felejthetetlen látvány volt. Ahogy ment le a Nap, 
úgy változott a szikla színe. Nem tudtuk elképzelni, 
hogy a vörösnek annyi árnyalata lehetséges, mint 
amennyit a természet produkált a sziklapalettán. 
Később leadtuk a kocsit a városban, és készültünk a 
másnapi túrázásra.

Június 24-én négykor keltünk, majd (negyven, 
főleg ausztrál turista társaságában) elindult az 
egész napos túra Alice Springs felé; út közben 
meglátogattuk a Kings Canyont, őslakos nyelven a 
WATARRKA NEMZETI PARKot. Reggelizés 
után érkeztünk meg a kanyonhoz, így energiával 
feltankolva vágtunk neki a 8 km-es útnak. Holdbéli 
tájakon vezetett az ösvény. A tetőre felérve láttuk 
a kanyont, kétoldalt több száz méteres, függőleges, 
befelé dőlő falakkal, melyeknek nem mertünk 
kimenni a széléig. Majd leereszkedtünk az aljára, 
ahol a kis folyóban lehetett fürdeni. Ezzel elment 
a fél nap, ebédet követően folytattuk az utat. Az út 
szélén kengurukat is láttunk. Késő este lett, mire 
a „Red Center” és a Northern Territory fővárosába 
érkeztünk.

Uluru a naplementében
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ALICE SPRINGS. Sok látnivalóval nem 
szolgál a város, valamikor vasúti csomópontként 
és távirodai állomásként működött. Innen indult a 
következő szervezett túránk a környező hegyekbe. 
 WEST MACDONNELL NEMZETI PARK. Ide 
kisbusszal mentünk, nagyon jó idegenvezetővel, aki 
egyben sofőr és szakács is volt. Ezen a túrán különféle 
természeti képződményeket néztünk: szurdokot, 
szorost, szakadékot, völgyet, kanyont. Megint 
láttunk kengurukat és wallabikat (a kenguru kisebb 
rokona). A hazafelé úton defektet kaptunk, a (női) 
sofőr az ausztrál utasok segítéségével kereket cserélt 
– mi empatikusan szemléltük az eljárást. Ezzel az 
epizóddal ért véget az ausztrál „vadnyugat” látogatása 
és következhetett a tengerpart.

CAIRNS és a NAGY KORALLZÁTONY. 
Alice Springsből két óra alatt ért a repülő a keleti 
part legészakibb városába, Cairnsbe. Július 27-én 
reggel mentünk ki a kikötőbe, hogy kezdetét vegye 
hajókázásunk a Nagy Korallzátonyhoz. Gyorshajóval 
mentük ki a tengerre, emiatt több időt töltöttünk a 
hajó mellékhelyiségében, mint a fedélzeten. 2010-
ben is végig rosszul voltam, ez most sem javult; mire 
a korallokhoz értünk, kívülről tudtam, hogy a WC-
ben hány csempe van a falon. A reggeli visszaadását 
követően kötözött sonkának öltöztünk: felvettük 
a búvárruhát, búvárszemüveget, búvárpipát. A 
vízbe merülve azonban mintha egy másik világba 
csöppentünk volna! Színes halak ezerszámra, 
korallok szivárványai, teknősbékák, moszatmezők. 
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Néhány óráig adatott meg, hogy láthassuk ezt a 
víz alatti világot, mert indulnunk kellett hazafelé. 
Ebédet is felszolgáltak, amit mi kihagytunk. Az 
estét a fáradalmak kipihenésével töltöttük. Másnap 
reggel felszálltunk a Kuranda faluba közlekedő Scenic 
Railway-re. A vonat másfél óra alatt teszi meg a 15 
km-es utat, 1000 méter szintkülönbséget legyőzve, 
miközben 16 alagúton megy át és számtalan hídon 
kanyarog. Sok-sok vízesést láttunk. Kurandában 
ebédeltünk és átszálltunk a Skyway-re, a világ állítólag 
leghosszabb drótkötélpályájára. Egy órát lebegtünk 
az esőerdő felett, ami a Világörökség része. Visszafelé 
taxival mentünk a szállásra, majd ki a repülőtérre, 
hogy az esti géppel repüljünk a fővárosba.

Ausztráliát 1770-ben fedezte fel James Cook, az 
Endevour kapitánya. Az első hely, ahol kikötöttek, 
a mai Sydney területén volt. Nem sokkal később 
megindult a fegyencek betelepítése, nemcsak 
Angliából, hanem Amerikából is. 1788-ban érkezett 
meg az első flotta, mely 11 hajónyi fegyencet hozott 
magával. Az új települést, ahová a fegyenceket 
letelepítették, az angol kormányzóról nevezték 
el, akit abban az időben Lord Sydney-nek hívtak. 
1868-ig összesen 160 ezer fegyencet küldtek ide; a 
mai lakosság egy része a valamikori fegyencek vagy 
fegyőrök leszármazottja.
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SYDNEY. New South Wales állam fővárosa. Egy 
hétig voltunk itt: metróval, vasúttal, buszokkal és 
kompokkal mindent bejártunk. A város a Parramatta 
folyó torkolatánál fekszik: a folyó deltája alakította 
ki a híres Sydney Harbourt. Szállásunk nagyon jó 
helyen, az egyik metróállomás felett volt. Hova is 
mehettünk volna először, ha nem az Operaházhoz 
és megnézni a Kikötőhidat! Ausztrália talán 
leghíresebb épülete 1973 óta áll a Kikötőben. Az 
épület két felnyíló kagylóhéjra hasonlít, magukban 
a kagylóházakban van az Opera Theatre és a Concert 
Hall. A Királyi Botanikus Kerten keresztül vezetett 
az út, majd egyszer csak megláttuk az egyik 
kagylóhéj egy kis darabját; később, egy egyórás túra 
keretében belülről is megmutatták az épületet. A 
kikötő a város szívében fekszik, felhőkarcolókkal 
övezve, ez a Central Business District; itt található a 
város fő közlekedési útvonala, a Circular Quay is. A 
másik híres látványosság a Sydney Harbour Bridge: 
1932-ben építették, 503 méter hosszú és 134 méter 
magasan van a víz felett. Átsétáltunk a hídon a 
túloldalra. Már első napomon láttam a helyiek 
egyik nemzeti hobbiját, a futást. Bár ez kicsit túlzó 
kifejezés: a futástól ezek a mozdulatok távol esnek – 

inkább vonszolják magukat, mintha kötelező lenne 
ez a mozgásforma. Futnak mindig és mindenhol: 
utcákon, parkokban, hidakon, zsúfolt járdákon, 
benzingőzben, reggel, este, éjszaka. A testtömeg 
és a futósebesség között semmilyen összefüggést 
nem láttam. Esténként visszamentünk a Kikötőbe, 
és gyönyörködtünk az Operaház, a Híd és a 
felhőkarcolók fényeiben. Meglátogattuk a Tarongo 
Zoo-t, a világ egyik legrégebbi állatkertjét. Itt is, 
és már előtte több helyen is figyelmeztettek egy 
városi veszélyre, a funnel-webspiderre, vagyis a 
tölcsérhálós pókra. Szerencsére nem találkoztunk 
vele, mint ahogy mérges kígyókkal és skorpiókkal 
sem, melyek közül a legveszélyesebb fajok éppen 
Ausztráliában élnek. Elmetróztunk Bondy Beach-re 
(David Hasselhoffal és életmentő csapatával nem 
találkoztunk, hideg volt a fürdéshez), és megnéztük 
az Oceanworldöt, ahol ráják, cápák és tengeri halak 
úszkáltak. Sydney másik híres városrésze a Darling 
Harbour: ez a szórakozás helye, itt található a 
Sydney Aquarium, a Tengerészeti Múzeum és a 
Halpiac (olyan állatokkal, amiket sosem láttunk, 
nemhogy ettünk volna).
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Sydney történetében a legrégibb 
városrész a The Rocks: ezen a területen 
éltek az első fegyencek, itt alakították 
ki az első barakkokat. Ma turisztikai 
látványosság: kis utcák, üzletek, 
kávéházak, fényűző szállodák 
sorakoznak itt. A rengeteg park és kert 
miatt Sydney nagyon zöld és tiszta 
levegőjű metropolisz.

Az utolsó napon reggel metróra, 
majd vonatra szálltunk, és elmentünk 
a Sydney melletti Katoomba falucskába, 
ami a BLUE MOUNTAINS 
(Kék Hegység) NEMZETI PARK 
bejárata. Innen gyalogosan jutottunk 
el a híres sziklaformához, a Három 
Nővérhez; aztán majd’ 1000 lépcsőn 

kellett lemenni az erdei ösvényhez, 
mely több vízesés mellett vezetett. A 
világ legmeredekebb siklóvasútjával 
mentünk vissza a hegyre, hogy onnan 
a Scenic Skyway-jel a levegőben lógva 
utazzunk. Az egész napot itt töltöttük, 
este értünk vissza Sydneybe.

Két hetet töltöttünk Ausztráliában. 
Sikerült úgy tervezni az utat, hogy 
láthassuk a legszebb, legfontosabb 
helyeket, természeti szépségeket, 
nemzeti parkokat. 2014. augusztus 
3-án repülőre szálltunk, és elutaztunk 
Queenstown-ba; immáron 19 ezer 
kilométerre voltunk az otthonunktól. 
Megkezdtük a következő nagy sziget 
felfedezését: irány Új-Zéland!

Bondi Beach

sydney-i Operaház
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Írta: Pucsli Renáta

GYERMEK HOSPICE   
DÓRI HÁZ 

A hospice szó hallatán legtöbbünk-
nek az idős kor, az életvégi ellátás, a 
haldoklás jut eszébe – így a Dóri Házat 
mindenki elkerülné, hiszen korántsem 
tűnik vidám helynek. Pedig fennállása 
óta alig pár kis betegtől kellett végleges 
búcsút venniük, és a bentlakók nagyon 
életvidámak – igaz, korukhoz képest 
igen érettek. Jobban tisztában vannak 
betegségükkel, mint némelyik felnőtt 
beteg. Láttam például egy 10 év alatti 
kislányt, aki tökéletesen elmagyarázta 
a lélegeztetőgép használatát és tisztítá-
sának módját. Vagy olyat, aki naponta 
5-ször, önállóan beveszi a különböző 
színű és állagú gyógyszereit. Közben le 
sem lehet ülni mellette, mert úgy ro-
hangál oxigénpalackjával az udvaron. 

A Dóri Ház 2010-ben épült és 
része a Szemem Fénye Alapítvány 
szolgáltatásainak, mely utóbbi 
2002-ben alakult egy leukémiában 
elhunyt kisfiú emlékére. 

A ház különlegessége, hogy az 
egész család beköltözhet, és a betegek 
évente az OEP által finanszírozott, 
meghatározott számú napot tölthetnek 
el itt. Nagy előny, hogy szakképzett 
ápolók vigyáznak a gyermekre, amíg a 
szülők dolgoznak vagy pihennek. To-
vábbá rendkívül sok játékkal üthetik el 
a gyermekek az itt eltöltött időt. 

Az ápolók munkáját önkéntesek 
is segítik, akik bárkik lehetnek: nem 
szükséges semmilyen képesítés hozzá 
– igaz, ők az ápolásban nem vehetnek 
részt, így legnagyobb feladatuk a gyer-
mekekkel való játék. Egy itt eltöltött 
nap nemcsak a gyermekeknek, hanem 

az önkénteseknek is nagy élmény, hi-
szen már egy nap alatt is rendkívüli 
tapasztalatokat lehet szerezni – de 
természetesen előre megbeszélt idő-
pont alapján nagy örömmel várnak 
mindenkit minél többször. 

A Szemem Fénye Alapítvány 
ezenkívül egyedülálló módon gyer-
mekbeteg-szállítással is foglalko-
zik, és országszerte több charity 
shoppal is rendelkeznek. Valamint 
Romonyán hamarosan megépül az 
új hospice ház, a mintegy 1400 
négyzetméter alapterületű Pil-
langó Ház, mely a legmodernebb 
eszközöket tartalmazza: példá-
ul helyet kap egy hydroterápiás 
medence és egy multiszenzoros 
szoba az érzékszervek fejleszté-
sére. A legérdekesebbnek pedig 
talán az a puha játékszoba ígér-
kezik, amely tulajdonképpen 
mosható szivaccsal teljesen 
kibélelt gyerekbirodalom lesz, 
rengeteg játékkal. Minde-
mellett két szülői apartmant 
is kialakítanak fürdővel és 
amerikai konyhával.  Sőt, 
még nyugaton is ritkaságnak 
számító, mozgáskorlátozot-
taknak kifejlesztett kondi-
terem is lesz. 

Ha bárkinek felkel-
tette az érdeklődését az 
alapítvány és az önkéntes-
kedés, a honlapon hasz-
nos információkat talál:  
http://szememfenye.hu

U
N
I
V
E
R
C
I
T
Y

28 facebook.com/Confabula



HowtoDance Keringő?

Kézhez kapott jegyek a Diákirodán, hetekig 
tartó nézelődést és vacillálást követően kiválasztott 
kosztümök, szépen szabott öltönyök és – kivételesen 
– kulturált alkoholfogyasztás. Igen, november 7-én 
megrendezésre kerül az idei Gólyabál. Az esemény 
közeledtével a Hölgyeket leginkább azon kérdések 
foglalkoztatják, hogy milyen ruhát húzzanak, hogy 
legyen megcsinálva a hajuk és – a legfontosabb 
– hogy a körömlakk színe mindenképp menjen a 
cipőhöz. Ezzel ellentétben mi, Uraim, lényegesen 
egyszerűbbre vesszük a figurát, mivel nálunk a 
legnagyobb kérdés az, hogy hol legyen a bál előtti 
alapozás. Hiszen az öltönyök úgyis ott lógnak a 
szekrényben, nagyon nem lehet cifrázni. Bár azért 
sárga öltönyhöz ne húzzunk piros nyakkendőt. 
Illetve a sárga öltönyt úgy alapból hagyjuk ki.  
Mivel mindenkinek sokfelé kavarognak a gondolatai 
a tanulás végett, hajlamosak vagyunk elfeledkezni 
olyan alapvető dolgokról, amelyek egy bálon igencsak 
fontosak lehetnek. Éppen ezért szolgáljon eme írás 
amolyan deus ex machinaként.

Bár maga a történet nem a gólyabálommal, 
hanem még a szalagavatómmal áll szoros 
összefüggésben – a két esemény közti hasonlóság 
megengedi, hogy párhuzamot vonjak. Egy nagyon 
kedves akkori osztálytársam néhány nappal a bált 
megelőzően egy kisebb betegség miatt kórházba 
került, és az orvosok óva intésének eleget téve 
úgy határozott, hogy –legnagyobb csalódottsága 
ellenére – nem vesz részt az estén. Jó barátokhoz 
híven azonban mégsem hagyhattuk, hogy teljesen 
kimaradjon ebből az egészből, így többedmagammal 
megvettük a söreinket, és célba vettük a Megyei 
Kórházat. Legnagyobb szerencsénkre (hát még az 
ott nem! fekvő betegekére) kedves barátunk egyedül 
volt a kórteremben. Volt még egy óránk a bál 
kezdetéig, raktunk be zenét laptopról, szisszentek a 
sörök és jó kedélyű társalgásba kezdtünk. A nővérek 
rendkívül megértőek voltak: mondták, hogy amíg 
szofisztikáltan, pallérozott fiatalemberekhez híven 
tudunk viselkedni, és nem próbáljuk meg felkérni 
a szomszéd szobában fekvő Marika nénit limbózni, 
minden rendben lesz. 

A beszélgetés közben aztán hirtelen bevillant 
valami, ami akkor igen kellemetlen felismerés 

volt: egy bálon feltehetőleg nemcsak Calvin 
Harris és Avicii fog szólni, hanem lassú számok is 
előfordulhatnak. Mint azt biztos sejtitek, gyorsan be 
kellet látnunk, hogy utóbbi esetében nem fog beválni 
se a „jobbra lépek-balra lépek”, se az „almaszedés”. 
Nem mintha máskor beválna, de itt még annyira 
sem. Akkor nézzük az órát: oké, van 20 percünk 
megtanulni keringőzni. Fel jútyúbra, keresőbe: 
Howtodance keringő? Lány híján azzal dolgoztunk, 
amink volt. Kinek van a leghosszabb haja? Oké, 
akkor most te alakítod a lányt. Tedd az egyik kezed 
ide, a másikat meg… NE! Ne tedd a derekamra, most 
eltérünk a látottaktól. Jobb… mondom jobb. Jól van, 
eddig, ha táncolni nem is, járni még tudtunk. Most 
már az se megy, annyit lépkedtünk egymás cipőjén. 
Innen szép nyerni! Nem adtuk azért fel, szorgosan 
gyakoroltunk. Lassan a Dirty Dancinget és Patrick 
Swayze-t megszégyenítve tettük meg a keringő 
alaplépéseit. Ebben a pillanatban azonban bejött az 
egyik nővér osztálytársunk esti gyógyszereivel. Kicsit 
összefoglalom, hogy mit is látott: az elfogyasztott 
sörök a fal mellett sorakoznak, egy laptopon 
oktatófilm megy a keringőről, ami alatt kellemes 
klasszikus zene szól, két fiatalember egymás karjaiba 
borulva táncol, míg a beteg az ágyon fekve küszködik 
a könnyeivel, annyira nevet. Tényleg nem tudom, hogy 
a hölgy mióta dolgozott a szakmában, de nagyobb 
összeget tennék rá, hogy hasonlóra még nem lépett 
be kórterembe. Erre az enged következtetni, hogy 
dermedten, száját kicsit kitátva megállt az ajtóban, 
majd néhány másodperc mozdulatlanság és kínos 
szótlanság – melyen a háttérben szóló klasszikus 
zene nemhogy nem javított, de egyenesen rontott 
– útán egész egyszerűen letette a gyógyszereket az 
ajtó melletti székre, és kiment. Mondanom sem kell, 
a kis Szombat esti lázunknak ott véget vetettünk, 
összeszedtük az üvegeket, elbúcsúztunk barátunktól 
és szemünket szigorúan a földre szegezve kisétáltunk 
a szobából, majd az osztályról.

Hogy mi is a tanulsága a történetnek? A bál előtt 
azért tanuljatok meg táncolni és ne hagyjátok az 
utolsó utáni pillanatra. Ha mégis így tennétek, akkor 
már engedjétek el. (Persze ez a tanulásra nem áll. Ott 
a „tűzoltás” csodákra képes ;) )

Írta: Takáts Dániel
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C: - Mi köze van a Fibonacci számsornak a 
Kodály Központhoz?
Horváth Zsolt: - A Kodály Központ építészeti 
programjára anno 38 pályamunka érkezett; a 
győztes építészcsoport egy négy kiváló művészből 
álló budapesti szakmai közösség lett. Ők az épület 
vizualizálása során rátaláltak egy csigavonalra, 
melynek közepén, a magban helyezték el a 
hangversenytermet. Ennek egyik legfontosabb 
jellemzője – amellett, hogy kiváló akusztikával 
bír –, hogy teljesen zörejmentes. Az építészek 
rácsodálkoztak, hogy a beinduló kreatív alkotási 
folyamatnak van egy ritmikája, törvényszerűsége: 
rájöttek, hogy ők is ugyanazzal az aránnyal, logikával 
élnek, mint a művészeti ágak, a természet, a létezés 
maga oly sokszor – ez pedig nem más, mint a 
Fibonacci-számsor. Ezt aztán a felismeréstől kezdve 
teljesen tudatosan vitték végig az egész építészeti 
koncepción. Fibonacci, a matematikus egyébként 
csak felfedezte ezt a törvényszerűséget, szó sincs 
arról, hogy ő alkotta volna meg; ez egy önmagában 
létező jelenség, melyet a köznyelv gyakran isteni 
arányként emleget. A lényege, hogy az egész úgy 
aránylik a nagy egységhez, mint ahogy a nagy 
egység aránylik a benne lévő kisebb egységhez – 
tehát tulajdonképpen egy aránypárról beszélünk. 
Mindenben megtalálható ez az arány: a DNS-
spirálunk e szerint épül föl, és egy virág levelének 
erezetében éppúgy jelen van, mint a bolygók 
elrendeződésében. 

C.: - A zenében is tetten érhető ez a jelenség?
H. Zs.: - Borzasztóan izgalmas, nagyon hosszú és 
megfejthetetlen örök téma, hogy egy kompozíció 
megszületésében mennyi szerepet játszik az 
intuíció, az ihlet és a tudatosság. Természetesen 
mindezek együttese jelen van, de tény, hogy a 
különböző művészeti ágak, köztük a zene is 

folyamatosan használja az aranymetszést − néhol 
kevésbé tudatosan, a XX. század felé viszont már 
egyre tudatosabban. A zenekarunk évadnyitó 
hangversenyén elhangzott fantasztikus Bartók-
mű, a Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára 
kifejezetten tudatosan, szerkesztési elvként használja 
az aranymetszés logikáját és rendjét.

C.: - Az idei évad az „arányokban rejlő harmónia” 
évada. Milyen tényezőktől függ, hogy egy zenekar 
milyen műveket ad elő egy adott szezonban?
H. Zs.: - Amikor egy szimfonikus zenekar évadot 
hirdet, rengeteg elem határozza meg, hogy mit fog 
játszani. Mi, amellett, hogy nagyon tudatosak vagyunk 
– figyeljük a trendeket, fogyasztói magtartásokat 
–, szeretünk teret adni saját személyiségünknek és 
intuícióinknak is. A mi művészeti közösségünkben 
dolgozó 120 művész önmagára, a saját reflexióira is 
figyel, és hagyja magát inspirálni. A zeneművészet 
egy rendkívül komplex művészeti ág, és nagyon 
sok komponensen múlik, hogy megszülethet-e 
például Bartók Béla zenéjének előadása. Kell hozzá 
Bartók Béla, a PFZ közössége (vagy bármilyen 
felkészült, kiváló muzsikus), egy nagyszerű hangszer 
és egy inspiráló tér, egy akusztikai környezet – a 
Kodály Központ pedig rendkívüli módon inspirál 
bennünket. A Kodály Központ azon kevés terek 
közé tartozik a világban, amelyet a jóisten homlokon 
csókolt; egy olyan tér, aminek aurája van. A világ 
több tízezer hangversenyterme közt csupán pár száz 
ilyen van. Nem tekintjük magunkat ezoterikusnak, 
de ami annak a négy srácnak a kezéből kiszaladt az 
építészeti papírra, az egészen „mozartos”. Hogy ott 
ki vezette kinek a kezét, az egy nem itt megfejtendő 
kérdés, mindenesetre a házban ez történik: a 
hangversenyterem önmagában lélegzik. Ha valahol 
van isteni arány, akkor ebben a teremben van. Az 
épület most ősszel ünnepli ötéves jubileumát, ami 

FIBONACCI ÉS A TITOK
Írta: Szabó Dorottya
Fotó: Tóth Marcell

Az „arányokban rejlő harmónia” évadát kezdte meg a Pannon Filharmonikusok 
szeptember elején, a zenekarnak immár ötödik éve otthont adó Kodály 
Központban. Az évadról, az épület különlegességéről és a jubileum alkalmából 
tervezett háromnapos meglepetésprojektről a zenekar igazgatója, Horváth 
Zsolt beszélt a Confabulának. 
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egy nagyon rövid időszak. Ez a terem most született, 
de már tud járni és beszélni, csak még őszinte; igényli, 
hogy egy kicsit odafigyeljünk rá, és megpróbáljuk 
megmutatni az identitását − ez pedig nem más, mint 
az isteni arány, a Fibonacci. Olyan zeneműveket 
kell elővennünk ebben az évben, amelyek − hol 
tudatosan, hol ösztönösen − dolgoznak ezzel. Egy 
harmonikus, befogadható évadot szeretnénk, de 
közben nem szeretnénk didaktikussá válni. 

C.: - Mire számíthatunk a Fibonacci és a titok 
nevet viselő három napos programsorozat alatt?
H. Zs.: - Semmiképp sem valami akadémikus, 
veretes, tudományos és merev eseményt képzelünk 
el, megítélésem szerint ugyanis az eleve elrendelt 
dolgok nem görcsösek. A legjobb muzsikáknak, az 
igazi mesterműveknek − melyekben valóban ott van 

ez az arány – az az egyik legfontosabb jellemzője, hogy 
teljesen „magától értetődőek”. Bartók Béla 70, Bach 
több mint 250 éve halott – mégis 250 éve megrendít 
bennünket, ami szól; mindenféle magyarázat, 
háttértudás, tanulmány nélkül, egész egyszerűen 
hat, működik. Remélem, hogy amennyire titkos 
ez a jelenség, a projekt során épp ennyire magától 
értetődő lesz; az emberek a klasszikus „aha-érzéssel” 
fognak rácsodálkozni, hogy a hétköznapokban is 
ebben élünk. Ugyanakkor nem csak zenéről lesz szó, 
hiszen nem találunk olyan természeti jelenséget, 
amelynek ez az arány ne lenne rendező elve − így 
aztán az irodalomtól a képzőművészetig nagyon 
sokféle művészeti ág meg fog jelenni. 

C.: - Köszönjük az izgalmas beszélgetést, a 
zenekarnak pedig további jó munkát kívánunk!
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PÉCSI KÁVÉ 
AZ ÉN SZEMEMMEL

Belépve festékillat és némi bazsalikom... Érezni, 
hogy itt minden tiszta még, de már korántsem steril. 
Második légvétel, közelebb lépek. Kávé, testes kávé. 
Savanykás illata diszkréten vegyül a frissen szelt fá-
éval, azzal, amely az asztalok és székek koptatásra 
váró felületét képezi. A pult még világos, selymes 
tapintású, természeténél fogva arra vár, hogy színé-
ben elsötétedve magába igya az éveket. Azokat az 
éveket, melyek főszereplői a pohár szélén lecsurranó 
aranybarna nedű, a forrón fröccsenő tejhab, a raga-
csos cukor, s némi ottfelejtett humán epithelium. A 
natúr fa szépsége vitathatatlan, akárcsak az íratlan 
papíré. Szép, de önmagában csak a lehetőséget 
jelenti, amihez, ha kemény munka társul, 
olyan alakot ölt majd, ami beszédesebb 
lesz ezer leírt szónál – ebben hisznek 
legalábbis az itteni vezetők. Azon 
túl, hogy a nyitással máris többek 
álma valósult meg, a fő cél az, hogy 
szeressünk ide járni. Megálljunk 
egy kicsit, és kapjunk néhány kü-
lönleges pillanatot, amit minőségi 
időként eltölthetünk másokkal/ön-
magunkkal.

Még egy lépés, és mielőtt kinyithatnám 
a számat, már hangzik is a kérdés: „Szia. 
Milyen kávét szeretsz?” Néhány kérdés-felelet után 
sikerül kiválasztanunk az ideális pörkölésű és fajtá-
jú kávét, amely igazodik hozzám, a hangulathoz és 
kísérője lehet egy kellemesnek ígérkező beszélge-
tésnek így este hatkor. Merthogy ilyen egy jó kávé  
Dr. Váncsodi József (menedzser, főmufti… most 
csak házigazda) szerint; aki, bár nem maga készíti 
el az italomat, de amatőrnek sem nevezhető kávéké-
szítés-ügyileg. Vele fogok beszélgetni, addig azon-
ban üzletvezetői teendői miatt kapok még bőven 
időt feltérképezni a helyet. Nem mehet el az em-
ber észrevétlenül az óarany keretbe foglalt hatalmas 
élő moha mellet, mely éppúgy egyedivé varázsolja a 
minimalista berendezést, mint Dr. Simán Benedek 

időszakosan cserélődő különleges festményei, vagy 
Mezei József szintén forgó rendszerben helyet kapó 
fotói. Akad még néhány fűszernövény, valamint ro-
mantikus porcelán is a vintázs kedvéért.

Hosszas diskurzusba kezdünk. Annyi a mondani-
való, hogy a nyolcórai zárásig is kitart – nem csoda 
ez azok számára, akik jól ismerik őt. Lelkesedéséből 
épült a hely, és szenvedélye a kávé iránt – azt gon-
dolom – végtelen; ezen kívül saját bevallása szerint 
is maximalista az élet minden területén. A kávémat 
Béndek Tamás (országos barista bajnok, szakmai 

vezető, társtulajdonos) készítette, és mon-
danom sem kell; hibátlan.

„Tamás mondta, hogy csak au-
gusztus 17-én nyitunk, hogy 

kipróbáljuk magunkat az ál-
mos nyári hömpölygésben.  
Az első két hét-
ben olyan ost-
romot kaptunk, 

hogy alig áll-
tunk a lábunkon.  

Nincs magyarázat. Valamiféle furcsa szeretet vesz 
minket körül, amiért nagyon hálásak vagyunk.”

Való igaz, hogy gomolygó füstfelhőként terjedt a 
hír Pécsett az új kávézóról. Minden, magára va-
lamit is adó kávéfanatikus naptárában fix prog-
ramként szerepelt – legkésőbb szeptemberben 
– az Irgalmasok utcájának e célú meglátogatása. 
Ráadásul a helyet megtalálni sem éppen köny-
nyű. Mint megtudtam, félig-meddig szándéko-
san lett misztikus köntösbe burkolva az új presszó. 
Legjobban az mozgatja kíváncsiságomat, hogy ez a 
két, ránézésre igen különböző ember hogyan talált 

„Túl rövid az élet, hogy rossz kávét igyunk…”

Írta: Cser Annamária 
Fotó: Buda Ágnes
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egymásra, és hogyan jutottak el a közös vállalkozás 
gondolatáig. Míg az egyik vezető meglehetősen be-
szédes, addig a másik igen hallgatag, de egyvalami 
biztosan közös bennük: az elvetemült maximalizmus. 
 
„Nyilvánvalóan furcsa dolog, hogy hogy a bánatba 
kerülök én ebbe a közegbe, mint orvos. A közeli ba-
rátaim nem lepődtek meg. Voltak, akik próbáltak le-
beszélni, mert mi lesz, ha nem fog sikerülni – ez a 
klasszikus magyar mentalitás. Ez egy opció, mint bi-
nomiális eloszlást mutató lehetőség, ha a biometria-
tanulást vesszük figyelembe (nevet). Igen, vagy nem.  

Lehet, hogy negatív vége 
lesz, de nem szeretnék 65 
évesen úgy felébredni, hogy 
éjszaka bámulom a plafont, 
mert meg se próbáltam.” 
 
Külön érdemként említeném meg, hogy a befektetési 
alapot nem egy bank, vagy egy elhunyt távoli nagy-
néni öröksége biztosította, hanem két ember saját 
munkájából félretett pénze. Azt gondolom, manap-
ság ritkaságszámba megy, hogy így is tud startolni 
egy új vállalkozás; ráadásul ez a közös álomba vetett 
hitet és alázatot is méltán tükrözi.

„Tamással akkor találkoztam először, mikor Melbour-
ne-be készült a világbajnokságra. Mentora Tóth Sán-
dor volt – üzlettársunk, a szekszárdi Kávé Háza tu-
lajdonosa –; ő hívott meg, és megkérdezte, hogy van-e 
kedvem megkóstolni Tamás kávéját. Pont egy ügyelet 
utáni délelőtt volt, így elmentem. Az volt életem egyik 
legbrutálisabb kávéélménye. Elkezdtünk beszélgetni, és 

hamar kiderült, hogy egyszer majd mindketten szeret-
nénk nyitni egy kávézót. Szerinte ez volt az a megha-
tározó momentum, amikor eldőlt az egész.”

József szerint azonban nem ez volt a döntő pillanat, 
hanem második találkozásuk Pécsett: ekkor kiderült, 
hogy a belvárosban dolgozó barista még másnap el-
hagyja a várost, és üzletvezetésbe fog Bonyhádon. A 
hír annyit jelentett, hogy mi, pécsiek egy újabb érté-
ket veszítettünk el.

„Annyit kérek, hogyha Bonyhádon egyszer levegőtlennek 
érzed a helyet magad körül, akkor engem hívj fel először. 
Egy jót nevettünk… Ezután megittam a kávémat, és 
elváltak útjaink. Én Japánba mentem egy ösztöndíj-
jal, ő Bonyhádon vezette az üzletet, majd februárban 
összefutottunk egy kávés versenyen, ahol én egy lapnak 
tudósítottam és nézelődtem. Ők azzal a gárdával ver-
senyeztek, akik most nálunk dolgoznak. Egy szót sem 
váltottunk a kávézóról, de – mint utólag kiderült –, ő 
már ott mondta a fiúknak, hogy én lennék az üzlettárs.”

Fontos tudni, hogy Béndek Tamás Országos Barista 
Bajnok, méghozzá az alkoholos kávékoktélok vona-
lán. A vezetők ebbe az irányba is szeretnék kiterjesz-
teni a választékot, és a tervek szerint – különféle jogi 
procedúrák után – hamarosan megannyi kávékoktél 
megtalálható lesz a palettán.

„Egy egészen újfajta 
parádé fog elindulni. Na, 
az lesz a brutális.” – mondja 
József, aki egyébként korábban már gondolkodott 
kávézónyitáson. Ennek gátja pontosan az volt, amit 
Tamás természetes módon hozott magával; a humán 
erőforrás. Az itt dolgozók mind az ő mentoráltjai; 
hiába van hasonló minőségű kávégép és daráló a 
városban másutt, ezt a helyet mégis az itt dolgozók 
szakértelme teszi magas színvonalúvá. Az őrlőket 
minden nap az aktuális hőmérséklet és páratartalom 
szerint kell finomhangolni, ha kell, akkor a nyomást 
is állítani, akár napközben tízszer is. Mindezt azért, 
hogy a kifolyás sebessége és ízintenzitása – ami tu-
lajdonképpen a kávé testét adja – éppen optimális 
legyen. Ez csak néhány példa azok közül a mozza-
natok közül, melyek meglepően nagy szakértelmet 
igényelnek. Azt beszélik, itt nincs irgalom minőség 
tekintetében. A másik cél, ami meghatározza a Pé-
csi Kávét, az, hogy aki betér ide, akkor is vendégnek 
érezze magát, ha sokan vannak.
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„Volt, hogy annyian voltak, hogy néhány ven-
dégnek el kellett menni, mert nem tudtuk kiszol-
gálni őket. Ez persze nem egy szerencsés állapot, 
de nem mehet a mennyiség a minőség rovására.  

Szerencsére egyik fiúnak 
sem kellett mondani, hogy 
úgy szolgálják ki a vendé-
get, mintha saját magukat 
szolgálnák ki, mert ez min-
denkinek jött magától, zsi-
gerből profik a baristáink.”

Figyelemreméltó az a kedves, fügebokros, belső-
kertes helyszín, melyet a kávézónak választottak. 
Bár majdnem a belváros közepén vagyunk, mégsem 
zavarja a nyugalmat a Király utcára jellemző zaj és 
forgatag. Mint beszélgetésünkből kiderül, ez volt az 
egyik fő szempont a helyszín választásánál. Szerették 
volna, ha nemcsak a vendég tud kikapcsolódni, de az 
itt dolgozók minden tagja is jól érzi magát munka-
környezetében. Mivel az „ötletládába” az összes ba-
rista beledobta a saját elképzeléseit – sőt, ott voltak 
az utolsó csavarok elhelyezésénél is –, sajátjuknak 
érzik a kávézót. József szerint az hiányzik a legtöbb 
vendéglátóegységből a világban, hogy „azonosulni 
tudjon az egyén munkakörnyezetével”. Ugyanakkor ri-
zikós vállalkozás volt egy „eldugott” helyszín mellett 
voksolni, de a tulajdonosok hiszik: aki be akar térni, 
az megtalálja őket, mert tudja, itt valami más van.

Kevesen tudják azt azonban, hogy egy pincehelyisé-
get is rejt az épület, mely jelenleg felújítás alatt áll, és 
a tervek szerint a novemberi hűvös estéken már ott 
is szürcsölhetjük a forró Lattét. Ha pedig minden jól 
halad, egy kis koktéllal megbolondított kávét (avagy 
kávéval megbolondított koktélt?) is bevethetünk át-
fázott ujjaink felmelegítésére. Nem elvetendő ötlet 
a borkínálat bevezetésének terve sem, amely ugyan 
nem sokféle, de mindenképpen minőségi helyi és 
környékbéli borokkal hozná el a villányi túrák han-
gulatát Pécs szívébe.

Kérdésemre, hogy mit is rejt az egyszerű, de nagy-
szerű név, azaz Pécsi Kávé, íme a válasz:
„A névválasztásnál fontos volt, hogy lehető-
leg kerüljük a mostanában divatos angol neve-
ket. Nem vagyok ezek ellen, de a szándékunk 
az volt, hogy kifejezzük, ez a hely innen való.  

A hitvallásunk egy olyan ká-
vét készíteni, amit minden 
pécsi, vagy Pécsre érkező em-
ber a magáénak érezhet.” 

A kifogyhatatlan ötletek a gasztronómia terén is 
sorban állnak. Csicseriborsókrémet már ehetünk 
(legendás Váncsodi recept alapján, SK készítve), 
ahogy például szatmári szilvalekvárból készült szil-
vás limonádét is fogyaszthatunk. Az elképzelés sze-
rint reggeliző, uzsonnázó térként is funkcionálnának 
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szélesebb ételkínálattal, a megvalósítást azonban 
nem szeretnék elkapkodni. Ezek inkább hosszú távú 
ideaként szerepelnek a tarsolyban, most elsősorban a 
jó hely és színvonal megtartása a fontos.

Már régóta égek a kíváncsiságtól, hogy megtudjam, 
mitől lesz igazán jó egy kávé. Lehet-e otthon is ké-
szíteni olyan minőségű kávét, amire már azt mond-
juk, hogy jó?

„Lehet. Van a kávé, az eszköz, amellyel elkészíted és a 
daráló. Ez a három dolog fontos. Nekünk van kotyogó-
sunk, ha valaki retro hangulatban szeretne kávézni, de 
egyetlen szándékunk ezzel, hogy megmutassuk: otthon is 
lehet jó espressot készíteni. Persze jól meg kell választani 
az alapanyagot – egy kilónként 3500 forintos kávé már 
elég jó. Fontos még a tökéletes szemcseméret, amit ma-
gadnak állítasz be a darálón, az eszközödhöz igazítva 
ezzel az alapanyagot. Van egy hármas szabály: a zöld 
kávé 3 évig, pörkölés után 3 hónapig, darálás után pedig 
3 percig őrzi meg a frissességét, ezért érdemes átállni az 
otthoni darálásra.”

Hosszú út vezetett József életében a vizsgaidő-
szakban lehúzott keserű, híg feketétől a hosszas 
próbálgatás, kísérletezés eredményeként született, 
márványos-habos finomságig. A kávézás fogalma és 
lényege is megváltozott az évek alatt. Sokan vannak 
ezzel így. Akkor még inkább csak a koffein számított,
 nem is ismerték a minőségi kávé fogalmát; most 
azon kívül, hogy italélmény, még élénkít is.

„Kritikaként a lassú kiszolgálást szokták említeni, de 
ez valahol szándékos is. Szeretnénk, ha az emberek 
megállnának egy kicsit, ha a kávézás szertartás lenne.  

Álljanak meg egy pillanat-
ra, ne csupán a koffein mi-
att, hanem elsősorban az él-
mény okán fogyasszák.”
Ugyanakkor a választékhoz hozzátartozik a coffe to 
go is, amely a reggeli elkerülhetetlen rohanásban is 
ugyanolyan minőségű kávét nyújt, mintha helyben 
innánk. Bár nem ez a legjobb módja a fogyasztásnak, 
de a világ már csak ilyen…

A kávézó műhelyként is szolgál, ahol mindenki 
megvalósíthatja az ötleteit, kísérletezhet saját kávé-
költeményén, sőt, ez elvárás is. Minden baristának 
elő kell állni két versenyeztethető itallal (éppen ver-
senyre készül a csapat, a szerk.), amely keresésre, kós-
tolásra, tanulásra készteti őket, így nincs lehetőségük 
hátradőlni. Pécsett ez az első újhullámos kávézó, ami 
egy olyan rést töltött be, melyre a jelek szerint igen 
nagy igény volt a fogyasztók körében is. Ez azonban 
önmagában még nem ad okot a gárdának elégedett-
ségre. Szeretnének mindig megújulni, lépést tarta-
ni a trendekkel, és 3 éven belül a szakmai elitben 
számon tartott, meghatározó országos kávézók közé 
tartozni. „Célozzuk meg a napot, és eljutunk a felhők 
fölé” – vallja József. Ők mernek nagyot álmodni, ki-
mondják, és keményen dolgoznak érte minden nap.

Respect, Fiúk!

U.i.: Lapzárta előtt jött a hír, hogy a riportban em-
lített, Kávé napja alkalmából szervezett budapesti 
versenyen a Pécsi Kávé csapata megszerezte az első 
három helyet, illetve az ötödiket is. A baristák a NU 
BISZTRÓ-ban mérhették össze kreativitásukat, 
gyorsaságukat és ügyességüket.
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Interjú a Mongooz and the 
Magnet zenekarral

A Mongooz and the Magnet egy országhatá-
rokon átívelő pécsi trió, amely alig pár hónapja 
jelentette meg első, The Mongooz Juice című EP-
jét, de már most van egy elkötelezett rajongó-
táboruk. A zenekar 2013-ban állt össze Pécsett 
az orvosi egyetem vonzáskörzetében, majd né-
hány országos turné után rögzítették ezeket a 
dalokat. A három fiatalt a rock, a blues, a soul, 
valamint a jó ritmusok hozták össze, és a lel-
kesedésük töretlen. Ez alapvetően az együttes 
nemzetköziségéből ered, ugyanis a pécsi trió 
frontembere, Magnus Maloy Norvégiából, nagy-
bőgőse és egyben gitárosa, Ian’O Sullivan Íror-
szágból és dobosa, Imre Gábor Magyarországról 
származik. 

Ahogy a bevezetőben említettük, a hármas 
nem ragad  le egy stílusnál, ugyanannyira meg-
van zenéjükben a Muddy Waters-féle bölcsőb-
lues, a korai The Rolling Stonesra jellemző ko-
szos és nyers rock ‚n’ roll, és akkor a funk-soul 

hatásokról még nem is ejtettünk szót. De nem 
is kell, a Mongooz and the Magnet energiája, 
lazasága és fesztelen, jó hangulatú koncertjei 
úgyis magával rántanak bárkit, aki fogékony a 
felsorolt műfajok bármelyikére. A csapat nagy-
bőgős-énekesével, Ian O’Sullivannel és Mag-
nus Maloy gitáros-nagybőgőssel beszélgettünk 
a kezdetekről, a külföldi koncertekről, a blues 
életérzésről és a jövőbeni elképzeléseikről.

Meséljetek a kezdetekről, hogyan találtá-
tok meg egymást?  

Ian: Magnussal volt már egy zenekarunk, 
de a dobosunk visszament Svédországba. Ezt 
elmeséltem egy ismert kocsmárosnak reggeli 
közben és ő ajánlotta Gábort, mondván, hogy 
egy nagyon jó jazzdobos. Lenyomtunk együtt 
pár koncertet, amiket élveztük is, de igazából 
akkor kezdtük el komolyan venni az egészet, 
amikor tavaly Gábor jazz triójából is kiszállt a 

Írta: Mátyus Emese
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basszusgitáros. Magnus-szal akusztikus gitáron 
játszottunk, majd 2012-ben feltettük magunk-
nak a kérdést, hogy miért ne csináljunk valamit 
együtt, hiszen hasonló zenei ízléssel rendel-
kezünk. Feldobtunk egy pénzérmét, és eldőlt, 
hogy én leszek a basszusgitáros. Egy év után 
találtam egy dobost is mellénk, így 2013-ban 
megalakult a Mongooz and the Magnet. 

Mik voltak a fő hatások a zenekar indulá-
sakor?

Ian: Imádjuk az élő zene erejét és szenve-
délyét. Olyan klasszikusok hatottak ránk, mint 
például Stevie Ray Vaughan, Hendrix, Clapton, 
Stevie Wonder, de újabbak is, mint Paolo Nutini, 
John Mayer, Allen Stone vagy Charles Bradley. 

Jelenleg melyik városban van a zenekar 
központja?

Ian: Pécsett. Itt lakom majdnem 6 éve az 
orvosi egyetem miatt. Véletlenül kerültem ide, 
jelenleg imádom ezt a vidéki várost, a szűkebb 
utcái, a dombjai és a zene miatt.

Mi a fő inspirációforrásotok? Hogyan 
alakul nálatok a dalszerzési folyamat?

Ian:  A zene. Meghatároznak minket a gye-
rekkori kedvenceink: Clapton, Hendrix, Mar-
vin Gaye, SRV, Rolling Stones, de az új előa-
dókat is szívesen hallgatjuk, mint például John 
Mayer, Allen Stone és Philip Sayce. Szögezzük 
le, hogy nem próbáljuk utánozni őket vagy ha-
sonlót alkotni. Sokszor kimegyünk a városba 
játszani: rájöttünk, hogy az utcán könnyeb-
ben megy a zeneszerzés, mert ott mindig jó az 
alaphangulat. Gyorsan jön az ihlet a szabad ég 
alatt. Előfordult már olyan is, hogy Magnus 
felhívott, és azt mondta: „Nem bírtam aludni, 
ezért írtam egy új számot…”. Ő ilyen ember! 

Egy érdekes keverékét játsszátok a rock-
blues-soul háromságnak. Könnyű ezeket ösz-
szeboronálni?

Ian: A konkrét stílust sosem tudtuk megne-
vezni, mert kicsit furcsa amit csinálunk. Ezt ne-
héz szavakkal leírni, talán rythm and bluesként 
lehetne aposztrofálni, de három fehér srác nem 
mondhatja, hogy rythm and bluest játszik.

A nevetek sem semmi. Hogyan esett erre 
a választás?

Magnus: Észrevettem, hogy amikor nor-
végul mutatkozom be norvégoknak, valahogy 
mindig félreértik a nevemet és „Mongoose”-nak 
hallják. A „Magnet” rész egy budapesti élmé-
nyem, mert egyszer egy taxis nem értette a ne-
vemet és nem akart beengedni a kocsiba, amíg 
nem jelentettem ki, hogy „Igen, a nevem Mágnes”.

Magyarország mellett megjártátok már 
Írországot is, hogy fogadtak ott benneteket? 
Hol és kivel lépnétek fel legszívesebben?

Ian:  Tök jó volt, az írek szeretik a zenét. 
Az egyik hely, ahol felléptünk, a Sweeneys nevű 
pub volt Dublinban. Éjfélkor léptünk fel, még-
is rengeteg ember volt kíváncsi ránk, táncoltak 
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és együtt piáltak velünk. Viszont Írországban 
három körül bezárnak a kocsmák és a szóra-
kozóhelyek – ez például nem hiányzik onnan. 
Pécsen is szeretünk fellépni, óriási hangulat volt 
a PEN fesztiválon, de játszottunk például az 
Expo centerben is kétezer ember előtt – az sem 
volt rossz. Hogy kivel lépnénk fel legszíveseb-
ben? A hazaiak közül nagyon bírjuk az Ivan & 
The Parazolt, általánosságban pedig talán John 
Mayer vagy Philip Sayce lenne a befutó – zse-
niális gitárosok.

A kislemez a Mongooz Juice címet viseli. 
Élénkítő hatása miatt választottátok ezt a 
nevet?

Magnus:  Ezzel is magyarázható a különle-
ges „juice” hatása. A mi „juice”-unk elsősorban a 
lélekre koncentrál, ami néha élénkítő, néha erős, 
de néha érzékeny is. Ez egy furcsa körforgás.

Melyik a kedvenc dalod az EP-ről? Me-
lyik számhoz fogtok először klipet forgatni? 

Ian:  Ez nehéz téma! Hasonlít ahhoz a kér-
déshez, hogy melyik a kedvenc gyereked? Ne-
kem talán a Number (nem csak azért, mert én 
énekelem). Emlékszem, amikor az első ötlet 
jött, épp a zuhanyzóban voltam, és gyorsan ki 
kellett lépnem, hogy találjak egy gitárt… A má-
sik kedvencem a She Gonna Leave Me, ezekhez 
fogunk hamarosan klipet forgatni.

Tervek, álmok?

Ian:  Igyekszünk fellépni mindenhol az or-
szágban, ahol tudunk! Például játszottunk egy 
kisebb városban, Szarvason – megnyertünk 
amúgy anno egy ottani tehetségkutatót. Hogy 
nagyobb vagy kisebb a hely, nem számít. Ha jó a 
hangulat, mi ott leszünk! Imádunk pár Unicum 
után felmenni a színpadra és játszani, bárhol is 
legyünk épp. Ami az álmokat illeti, hát: Buda-

pest Park, Sziget nagyszínpad, Coachella, Time 
Square – miért is ne? Hogy szeretnénk-e még 
más országokban is fellépni? Már majdnem 
hat éve élek Magyarországon, Mongooz pedig 
négy éve, és mindketten maradni szeretnénk 
– szóval, ha játszunk is még más országokban, 
azért a bázisunk továbbra is itt lesz.
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- Elmesélnéd, hogy a Te gyrosod miben különbözik 
attól, amit a nagyközönség megszokhatott a konven-
cionális gyrosárusoktól?

-  Gyakorlatilag felrúgtuk az alapvető trendet: úgy gon-
doltuk, hogy a gyros önmagában csak egy alap. Eleinte 
két-három féle gyros-szal indultam és a környezet igé-
nye, a vendégek ízlése felé hajlottam: jelen pillanatban 
46 féle gyrost kérhetsz, amiket mind a vendégek szájíze 
alakított. Végül is olyan ez, mint a jó házasság. Ha meg 
tudod hallgatni a másik oldalt, akkor tudsz azonosulni az-
zal, amit a másik is szeretne, és nemcsak a saját érdekedet 
akarod érvényesíteni; tehát nem csak egy gyrost akarsz 
eladni, hanem a vendégeid által megálmodott gyrost.

Szakmai oldalról nézve, kitüntetett érdemérmes mes-
terszakács vagyok, ezt fuzionáltam a gyros-szal: ebbe 
az ételbe beleraktam azt, ami adott esetben akár szál-
lodai minőségben is elvárható lenne. Olcsó alapanya-
gokból jót előállítani – ez az alapelv. Nekem úgy ta-
nították, hogy nem az a jó szakember, aki egy „Bélszín 
Rossini-módont” megfelelően elkészít, hanem az, aki 
egy zöldbabfőzeléket el tud készíteni úgy, hogy az jóízű 
legyen. Minél egyszerűbb ételekből szerettem volna 
felépíteni az egészet. Az, hogy ezt elérhetővé tettem 
számotokra, az is azt mutatja, hogy ezt nem szükséges 
drágábban adni: az embereknek nincs igénye arra, hogy 
Zsolnay porcelánban legyen, Ikeás bútorok közt… nem 
éreznéd magad otthon. Otthon sincs Zsolnay bútorod, 
nem Ikeás a konyhád, és sok minden nem olyan, mint 
a kirakatban. Inkább az otthon- és családcentrikus-
ságra ment az egész.

Egy nagy falatnyi boldogság 
az Uránváros kapujában: 

REMYGYROS

Mészáros Csabával, avagy Mr. Remyvel, a RemyGyros megálmodójával és üze-
meltetőjével beszélgettem a gyrosról, a büfézésről és talán kicsit az életről.  
A rövid társalgás alkalmával gyorsan rájöttem, hogy sokkal többről van itt 
szó, mint a különleges gyrosokról. Mindenkinek ajánlom, hogy ha ideje engedi, 
látogasson el a RemyGyrosba, mert az egész világon egyedülálló gyrosvariá-
ciók mellett egy élményt is kaphat, egy (esetenként akár jóval több) falatnyi 
boldogságot a szürke hétköznapokban.

Írta: Bencze Gábor
Fotó: Mészáros Csaba, Megyaszai Gergő
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- Említetted az érdemérmed. Hol dolgoztál ko-
rábban?

- Előző munkáim során olyan különböző éttermek-
nek voltam a konyhafőnöke, ahol magas szinten 
foglalkoztam a magyar gasztronómiával. Nekem ez 
az elsődleges; attól, hogy most gyrosos vagyok, nem 
fogok eltérni a magyar közízléstől. Ott van például a 
krumplink, ami a nagymamám krumplija: ugyanaz, 
csak nem rosejbli, hanem chips formájában, és nem 
olajban, hanem pálmazsírban sütjük.

Az érdemérmet a gasztronómiába fektetett kima-
gasló munkám miatt kaptam. Soha nem a pénz 
érdekelt, hanem azt, hogy miben tudok segíteni. 
Foglalkoztam már egyetemisták oktatásával Bala-
tonbogláron, szállodai munkával, közétkeztetéssel 
– mindegy, mit csinálok, csak főzhessek, mert ezt 
nagyon szeretem csinálni. A L’ecsó című mesének is 
ez volt a tanulsága; nem az a fontos, hogy te főzöl, 
hanem hogy szeresd, amit csinálsz, és valósítsd meg 
az álmaidat. Lépj most, lépj túl azon, ami vagy, akár-
milyen nehéznek is hiszed az életedet. Én is ezt tet-
tem. Egy amerikai vállalkozóval találkoztam anno 
a ’90-es évek végén, aki azt mondta nekem: „Csaba! 
Egyet csinálj – bocs, hogy így mondom – de azt k*rva jól! 
Olyan nincs, hogy mindent akarsz. Ne akarj Te sikeres 
„építészmérnök-orvos” lenni. Ne akarj 6-8 szakmát. Fe-
lesleges.” Abba is hagytam a szakmai továbbképzést, 
és egy dologra összpontosítottam az energiáimat.

- Miért pont a gyros?

- A gyros egy nagyon lebutított történet, ám meg-
lehetősen nehéz szakma. Sokkal nehezebb, mint 
konyhafőnökként irányítani az embereket, hogy 
„Csinálj egy csokoládé suffle-t, csinálj egy libamáj ter-
rine-t”. A gyros nagyon közel áll a magyar ízléshez, 
nagyon balkánian magyar: a fűszerezése, a frisses-
sége, és hogy akkor adom ki, amikor kéred. Ennél 
látványosabb termék nincs a piacon: a franchise-ok 
előre csomagolt terméket tolnak le egy csúszdán az 
eladónak, nem látod a hátteret, hogy miből csinál-
ják. Az én gyrosom annyira friss, hogy megfoghat-
nád a pulton belül a húst, és ha akarod, azt vágom le, 
amit rögtön beveszel a szádba. Ezt egy étterem nem 
tudja megcsinálni. Nekem azért tetszett meg, mert 
ez igazi show-business: valami olyat ad, mint mikor 
ott ülsz az élő közvetítésen.

- Mióta csinálod a Remyt?

- Lassan három és fél éve. Voltak nagy kudarcok az 
elején, de a sok vendégnek köszönhetően kitartot-
tam. Ha valaki vállalkozik, vagy valami pluszt vállal 
az életében, szembesülnie kell azzal, hogy elveszí-
ti az időt. De az nagyon drága! Tanulságos volt az 
idáig vezető út, de alapvetően az a cél, hogy sokan 
szeressenek ide járni.

- Mondhatjuk, hogy ez valamilyen szinten már el-
érte a célját, nem? Én például egy hasonló cikkben 
szereztem tudomást rólatok 2 éve – szerintem az-
óta töretlen népszerűségnek örvendtek. Beszéltél 
a szakmán belüli alázatról és az önzetlenségről, 
ami a jelenedben is megnyilvánul a különböző 
alapítványok és rászorulók segítségére nyújtott 
munkád során. Mesélnél erről?

- Igen, a mai napig több mint 30 adományi mun-
kám volt: segítettem többek közt az Éltes Mátyás 
Speciális Szakiskola sérült gyerekeinek, Szentirmai 
Fanninak, a Szemem Fénye Alapítványnak, a Misina 
állatmenhelynek, de említhetném a hajléktalano-
kon való segítést is…

Mindig ilyen voltam. Szeresd felebarátodat, azokat, 
akiket úgymond letaszított az élet, és szeresd azokat 
az állatokat is, akik megsérültek vagy akiket esetleg 
kidobtak. Ezt láttam a szüleimtől is: úgy adtak, hogy 
soha nem várták vissza. Alapvetően nem is gondol-
tam, hogy ez kérdés; az igazi kérdés az, hogy sok 
ember miért nem ilyen. Ez egy plusz élmény. Ne 
csak vágd a fát, hanem ültesd is! De többet ültess, 
mint amennyit kivágtál! Nem mindenki egyforma. 
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Nem mindenkiből lesz ápoló vagy orvos, nem minden-
kiből lesz olyan, mint én, mint Böjte Csaba meg a töb-
biek… nem a hasznot nézem. (Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az 
általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdély-
ben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén 
tengődő gyermekek felkarolása)

Amikor számolom a pénzt, akkor nem pénzt számolok, 
hanem azt, hogy mennyit segítettem. Talán úgy mon-
dom, hogy a háborút megnyertem. Ha bármi történne, 
akkor én megnyertem a világomat, mert megszűnt az 
anyagi világ az életemben, és szellemi értékekből rakó-
dok össze. Ez olyan, mintha azt mondanám: van vala-
mim, amit el tudnék benned magként ültetni úgy, hogy 
az egy életre benned maradjon. Ha egy embert megváltoz-
tatsz, megváltoztattad az egész világot.

- Ez egy nagyon szimpatikus hozzáállás. Rendszeren 
látom Facebookon is, hogy megint volt egy ötlet, egy 
megmozdulás – és arra gondolok: milyen jó, hogy 
ilyen van.

- Mindig van ötlet, túl sok is. De így könnyű, mert 
nagyon sok szeretetet kapok. Láttad itt is, bejövök és 
hoznak nekem ajándékokat, a kedvességüket, a jó szót. 

(Lajos, hát Te merre jártál? …Régen láttalak… Szia, ba-
rátom… – zajlik az élet, ismerősök, barátok jönnek-mennek, 
mindenkihez van egy-egy kedves üdvözlő szava)

A külső is nagyon fontos, az emberek általában ez alap-
ján ítélnek. Amikor meglátnak engem, nyilván félel-
metes helyzet alakul ki; egy kopasz, tetovált, fejkendős 
embert látnak. Már nem is ismernek fejkendő nélkül; 
olyan ez, mint a Mercedesen az embléma. De ez a kis 
kuckó arról híres, hogy aki bejön ide, az túllépett a kül-
sőségeken. Valójában bátorság is kell, hogy felvállald 
önmagad; hogy egy olyan helyre jársz gyrosozni, ami 
teljesen kívül van az óvároson, és nem adja meg azt a 
feelinget. És mégis akkora a szeretet…

- Ez így igaz. Mik a terveid a jövőre nézve? 

- Tovább segíteni azokon, akik mindig is fontosak 
voltak: a sérülteken, betegeken, hajléktalnokon, a 
kidobott állatokon. Értük dolgozunk. 

Ne Hummereket engedj a Balatonba, hanem add 
oda az érzést, hogy Hummerben ülhettél! Légy 
Te az a drága autó, amibe beleülni kiváltság! 
De ne vásárold meg feltétlenül, ha rendekezel 
a megfelelő anyagiakkal, ha megmenthetsz egy 
életet. Megmenthetsz egy világot.
- Köszönöm szépen! 

- Én köszönöm.  

Külön köszönet Kerekes Júliának a segítségért.
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Képzeld el, hogy egy pici szobá-
ban vagy két postaládával, egy számzáras 
széffel és két bezárt ajtóval. Na, nekünk 
innen kellett kijutni. A rengeteg instrukci-
óból annyit sikerült megjegyeznünk, hogy 
60 percünk van kinyitni azt az ajtót, amin 
bejöttünk. Naivan lenyomtam a kilincset, 
hátha ennyire egyszerű a dolog – persze 
nem így volt. Rövid keresgélés után sikerült 
kinyitnunk az egyik ajtót és belépni a kö-
vetkező térbe. Egy stilizáltan berendezett 
garzonlakásban találtuk magunkat – neki 
is ugrottunk, hogy gyorsan felfedezzük. Pár 
perc után rájöttünk, hogy szinte minden 
be van zárva. Ekkor, rövid tanakodás után 
módszeresen kezdtük el szétszedni, amit 
csak lehetett, így elég nagy rendetlenséget 
csináltunk. Alaposságunknak köszönhető-
en hamar rájöttünk, hogy a ParaParkban 
semmi nem az, aminek látszik. Az is kiderült, 
hogy minden egyes tárgynak szerepe van – 
ha más nem, legalább annyi, hogy megté-
vesszen bennünket. Szép lassan kezdett ösz-
szeállni, hogy mi mire való, és egy újabb ajtót 
sikerült kinyitnunk – ahol aztán megint zárt 
szekrényeket és lakatokat fedeztünk fel.

Közben a játékvezető egy webkame-
rán keresztül figyelt minket, és ha nagyon 
elakadtunk, monitoron vagy walkie talkie-n 
keresztül kaptunk egy kis segítséget.

Ahogy egyre több és több bőröndöt, 
szekrényt, fiókot sikerült kinyitnunk, a já-
ték is egyre összetettebbé vált. Fel-alá jár-
káltunk a két szobában, legalább nyolc kó-
dot feljegyeztünk magunknak – csak még 

„Nem lehet, hogy már 
kijutottunk?”

– látogatás a ParaParkban
Írta: akg
Fotó: Szabó Dalma
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nem tudtuk, melyik mire jó. Az időnk ro-
hamosan fogyott, amire az egyre gyorsuló 
óraketyegés és egyéb háttérzajok rá is erő-
sítettek. Mindezt azért, hogy egy pillanatra 
se feledjük el: komoly feladatunk van. Mi 
sem gondoltuk volna, de a játék vége felé 
az – egyébként is magas – adrenalinszin-
tünket sikerült még feljebb tornászni.

Azon is nagyon jót nevettünk, hogy 
vajon a webkamerákon keresztül figyelő 
fiúk mennyit szórakozhattak rajtunk, ami-
kor egy teljesen egyszerű dolog nem jutott 
eszünkbe vagy, amikor elemlámpával min-
den egyes zugot úgy kutattunk át, mintha 
a világ legnagyobb kincsét keresnénk.

Mint utólag kiderült, valóban így 
volt: a „megfigyelő szoba” fala tele van 
írva különböző aranyköpésekkel – él-
ménybeszámolómnak is itt találtam címet.

Bár nagyon közel voltunk, sajnos nem 
sikerült kiszabadulnunk. Szerencse, hogy 
két pályán is lehet próbálkozni, így még van 
esélyünk javítani a statisztikán. Ha mégsem 
sikerül, legalább újabb 60 percre elfeledke-
zünk minden egyéb problémánkról.

Mindenkinek csak ajánlani tu-
dom ezt az egy órányi instant agytor-
nát: csapatépítésre, születésnapra vagy 
egyszerűen egy délutáni programnak is 
kiválóan alkalmas.
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Duruzsoló csend van a kávéházban; az éppen elhalt taps maradéka – a né-
zőtéren még általános a derültség. Egy tizenöt éves fiú lépett le az imént a 
színpadról, fejekben visszacsengő mondatokat hagyva hátra. Most újra húzás 
következik; a még visszamaradt slammereknek gombóc szökik a torkába – a 
rutinosabbja pedig már Kövi pillantásából tudja; a következő három percre az 
övé a publikum.

Vers, próza, rap…  
vagy amit akartok
Írta: Salamon Eszter Anna

Slampoetry. Egy olyan műfaj ez, mely sok vitát ka-
vart az irodalmárok körében; egy előadói stílus, amit 
lehet szeretni vagy nem szeretni – köztes állapot 
nem igen akad. Költészetről van szó, de nem a klasz-
szikus formában (már amennyire lehet a költészetet, 
mint olyat klasszikusnak nevezni), ám a slam nem 
igazán vers. Nem is próza, nem rap – pedig sokan 
mondják – és nem is színházi előadás. Inkább mind-
ezek élő, lüktető egyvelege, amit szóban adnak elő, 
gyakran színpadi elemekkel tarkítva, amiben vannak 
rímek és dallam, a hétköznapokról szól és ösztönből 
fakad, mellőzve az izzadságszagú túlcicomázást. A 
nyelv elemi erejére és a gondolatok, a képek vég-
letekig kicsavarható csodájára épít. Magával ragad, 
elbűvöl, megnevettet, káromkodik. És tulajdonkép-
pen teljesen felesleges egy definíció keretei közé 
szorítani – mert a falak áttörése a lényege. Kiállsz 
a színpadra, tied a mikrofon és bármit mondhatsz. 
Bármiről. A tartózkodásról pedig (ahogy egy okos 
slammer mondta), tessék leszokni.

Maga a műfaj a nyolcvanas években ütötte fel a fe-
jét, Marc Kelly Smith, alias Slam Papi amerikai költő 
szervezésében. Hazánkban 2006-ban indult a Buda-
pest Slam c. rendezvénnyel és azóta az egész ország-
ban elterjedt. 2012 óta Országos Slam Poetry Bajnok-
ságokat is rendeznek.

A pécsi Slam Poetry Pécs havonta egyszer, a hónap 
közepén tart klubesteket a Nappaliban, Kövér András 
(Kövi) pécsi slammer vezetésével. Minden alkalom-
ra jár egy téma, amit hangszerelve ringbe szállhat a 
jelentkezés után bárki, aki elég bátor – de a verseny 
előtti órában ki lehet állni szabadon is. A szabályok 
egyszerűek: három perc tizenöt másodpercig tied 

a közönség, ezen felül pontlevonás jár. Az aktuális 
zsűri egytől tízig értékel, a fejből mondott vers plusz 
pontot ér, a slam-szüzeknek pedig minden esetben 
dupla taps jár. Egy vers – egy ital (én is ezért szok-
tam fellépni).

A sorrend véletlenszerű – és már megint húzás kö-
vetkezik; nekem görcsbe rándul a gyomrom mikor 
meghallom a kaján „Ohó!”-t s megérzem azt a bizo-
nyos szemvillanást… Aztán a konferálás közben in-
tenzív tachycardiával a közönség elé lépek – hiszen 
nem is nagyon készültem.

De mindegy, itt úgyis azt és úgy mondom, ahogy 
tetszik. Tessenekfigyelni!

 
Ha érdekel, a következő klubest időpontja és témája, 
lájkold a Slam Poetry Pécs facebook oldalát!
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NYÁRI FESZTIVÁLOK

Sziget 

Island of Freedom-mondja a régi dakota közmondás. 
Valóban. Ez évente 7 napig az a hely, ahol tényleg 
mindent szabad. Ha van rá pénz. Ha nem tévedsz 
el. Ha nem hagyod el a mobilod. Ha nem beszélsz 
magyarul. Ennyi program közt egy hét alatt sem 
volt időnk 2 percet  unatkozni.  Porlepte, eső 
áztatta, sörszagú testünk élménydúsan hagyta el 
a Hajógyári szigetet.

Fishing on Orfű 

Orfű idén is azt adta ami miatt rendszeresen 
visszatérünk. Hazai koncertek, jó programok, 
családias hangulat, árnyékos sátorhely a Pál utcában  
és Heaven street-en, re-poharak, jó élmények, ismerős 
arcok, másnapi tejfölös lángos. Idén is köszönjük a 
visszatérő a lehetőséget.

Zsolnay Fesztivál

A szeptember 4. és 6. között megrendezésre kerülő 
Zsolnay Fesztivál idén is számtalan zenei, művészeti 
és irodalmi programot kínált az érdeklődőknek. 
Bár a kissé mostoha időjárás igyekezett megtréfálni 
a fesztiválozókat, legtöbbjüket ez sem riasztotta 
el attól, hogy részesei legyenek ennek a páratlan 
rendezvénynek, melynek rendszerint Pécs egyik 
kulturális ékköve, a Zsolnay Negyed ad otthont.

A programkínálatból - mely legalább annyira 
sokszínű volt, mint a hangulatvarázsló fényfestések 
- a nagy sikerű szombat esti színházi előadást 
emelném ki: a S.Ö.R. (Shakespeare Összes Rövidítve) 
című darab a kaposvári Csiky Gergely Színház 
három kiváló színészének tolmácsolásában valóban 
fergeteges, egész estés kikapcsolódást nyújtott, és a 
szürkeállomány mellett a rekeszizmot is keményen 
megdolgoztatta. Egy biztos: Shakespeare-t így még 
sosem láttunk! 

Balaton Sound: 

A kigyúrt felsőtestek, a tökéletes alakok, az aranytetoválások és a nagyon drága sör fesztiváljaként él a 
köztudatban – ám kíváncsi voltam, mi is igaz ebből? Valójában minden. VISZONT! Amire sokszor nem 
marad idő a jellemzésben, az a fantasztikus hangulat, remek fellépők és bulik, valamint a profi szervezés. 
Megvan az ára, de az élmény nem marad el. 10/8 (és még Pumped Gaboval is találkoztam)
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Sokszor forgatom a szemeimet, amikor ha-
ckelést látok TV sorozatokban és mozifilmekben. 
Ugyanis nem kell ahhoz informatikusi végzett-
ség, hogy az ember kínosan érezze magát, amikor 
a főhős egy-két piros gomb lenyomása után betör 
az FBI/CIA/Pentagon hálózatába. Pont ezért álltam 
először bizalmatlanul a Mr. Robothoz is, de nagyon 
kellemesen kellett csalódnom.

A sorozat főszereplője a labilis pszichéjű El-
liot (Rami Malek), New York-i biztonságtechnikai 
mérnök, aki nem mellesleg kiváló hacker és morfi-
umfüggő. Szabadidejében pedofilokat és csalókat 
buktat le képességeivel, amit nekünk, nézőknek 
belső monológokkal kommentál. Habár a munka-
helyén tisztelik a programozói képességei miatt, El-
liot utálja, hogy egy gonosz nagyvállalatnak dolgo-
zik, és gondolkodik a kilépésen, amikor megkeresi a 

titokzatos F_Society. A hackerekből álló csapat egy 
fura társaság, akik anarchiára és a gazdag vállalatok 
megsemmisítésére törekszenek azzal, hogy eltörlik 
az összes ember adósságát… Vagy mégse? Elliot 
bizalmatlan velük szemben is, és bár vonakodva, de 
csatlakozik – az, hogy végleg beáll-e az anarchisták 
közé, kiderül a történet során.

Az első évad 10 részes, és már garantált a foly-
tatás is. Nemcsak a színészi játék, hanem a kamera-
beállítások és a zene is egészen kiemelkedő, egészen 
olyan, mint egy mozivászonra szánt pszichothriller. 
A Hannibal és Dexter sorozatok rajongóinak min-
denképp csak ajánlani tudom, mert hangulatában 
sokszor emlékeztet azokra, témájában pedig a Har-
cosok klubját idézi időnként.

Írta: Mészáros Mirjam Rea
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Írta: Mészáros Mirjam Rea

A TŰZ ÉS JÉG DALA

 Manapság szinte a köztudat része a Trónok 
harca sorozat: nincs olyan, aki legalább pár szereplővel 
vagy nagy történeti csavarral ne lenne tisztában. 
Ezért nem is szeretném feleslegesen bemutatni a 
történetet, inkább egy kis kedvet szeretnék csinálni 
a sorozat alapjául szolgáló könyvsorozathoz. 

Eddig öt évad ment le a sorozatból a TV-
ben, és áprilisban érkezik a hatodik; a könyvekből 
is öt jelent meg, de hamarosan várható a hatodik. 
A sorozat még mindig nem érte utol a könyveket, 
bár már mindegyik könyvből használtak fel hozzá 
cselekményszálakat.

 A tűz és jég dala sokban hasonlít a Tolkien 
által megálmodott Gyűrűk Ura világához: hasonlóan 
masszív, valamint itt is rengeteg a szereplő, számtalan 
mellékszállal (és névvel). Nem meglepő, hogy a 
sorozatból egész történetszálak lettek kihagyva vagy 
későbbre halasztva; néhol karaktereket olvasztottak 
egybe, vagy – ahogy az 5. évadban láttuk –, 
megváltoztatták néhány főhős sorsát. Mindezek 
ellenére, az idő- és költségkorlátokhoz mérten 
sikerült remekül visszaadni a könyvek hangulatát. 
A könyvben sokkal érthetőbbek a karakterek 
cselekedetei és jellemfejlődései, mert több háttér-
információt kapunk róluk és családjukról, vagy a 
városokról, ahol dinasztiák óta élnek. A könyvben 
a földrajzi viszonyok is helyre kerülnek, és érezni az 
idő múlását. Amikor a cselekmények között akár pár 
hónap is eltelik, nincs olyan zavar, mint a sorozatban, 
ahol váratlanul a kontinens egyik végéről a másikra 
teleportálnak a szereplők (lásd Kisujj).

Melyik könyvvel kezdjem? Az elsővel, az előbb 
említettek miatt. Már ebben a könyvben olvasható 
olyan előzmény, ami (még) nem került a TV-be, de 
könnyen játszhat hangsúlyos szerepet pár szereplő 
életében. Ráadásul itt a sorozat még hűen követi a 
könyvet. A többi rész pedig feltétlenül szükséges a 
cselekmény megértéséhez.

Oké, de nem lesz unalmas végigolvasni, amit már 
láttam? Nyilván lesz olyan, amit már láttál, de G. 
R. R. Martinnak szerencsére elég egyedi a stílusa. 
Minden fejezet más-más karakter szemszögéből 
íródott: az ikonikus eseményeket nem kívülállóként 
fogod látni, mint a sorozatban, hanem például 
Tyrion vagy Arya nézőpontjából. A fejezetek sokszor 
cliffhangerrel végződnek, ezért a könyv szinte 
olvastatja magát. 

De mi van azokkal a fordulatokkal, amik már 
megtörténtek a sorozatban? Elég sok izgalmas 
cselekmény van, amit még nem használtak fel. 
Mire végigolvasod a könyveket, sokkal jobban a 
szívedhez fog nőni pár karakter, és biztos lesz olyan 
is, akit megutálsz. Más szemmel fogod olvasni 
ugyanazokat a fordulatokat, sőt az is lehet, hogy így 
még tragikusabbnak éled meg azokat.

Elolvastam az összes könyvet, végignéztem a 
sorozatot, teljesen függő vagyok, most mit csináljak? G. R. 
R. Martin a könyvek írása közben kiadott pár előzmény 
novellát is, amik Magyarországon összegyűjtve A Hét 
Királyság lovagja – Történetek A tűz és jég dala világából 
néven jelentek meg. Ezen túl G. R. R. Martin ajánlja 
Alison Weir könyveit, amelyek saját bevallása szerint 
inspirálták könyvsorozata megírásában.
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Körülbelül egy éve kezdtem el TDK-zni a Szí-
vgyógyászati Klinikán, kísérletes kardiológia téma-
körben. Témavezetőm, Dr. Szokodi István tavasz-
szal hívta fel a figyelmemet egy summerschoolra/
nyári egyetemre, ahol elektrofiziológiai techniká-
kat lehet elsajátítani. Az esemény helyszíne pedig 
a Moszkvai Lomonoszov Egyetem biológiai kuta-
tóállomása Oroszország észak-nyugati sarkában 
(66° 34’ É, 33° 08’ K). A jelentkezés elküldése után 
pár héttel már az utazás szervezését kellett elkez-
denem: vízum, repülőjegy és vonatjegy. Nem ment 
minden zökkenőmentesen, de az indulás napjára 
kezembe kerültek a szükséges papírok.

Moszkva felé a repülőn azon gondolkodtam, 
hogy hogyan fogok boldogulni a cirill betűk kö-
zött. Aggodalmam feleslegesnek bizonyult: a 
reptéren egy önkéntes várt. Innen egyenesen a 
belvárosba mentünk, ahol egy gyors városnézésre 
is jutott idő a vonat indulásáig. A pályaudvaron 
találkoztam a többi résztvevővel. Összesen 16-an 
voltunk diákok, különböző országokból. 36 óra 
vonatozás után taxiba ültünk Kandalakshában és 
elindultunk az állomáshoz legközelebbi faluba, 
majd az út végén még 20 km hajózás várt ránk a 
Fehér-tengeren.

Megérkezésünk után az összes technikáról 
meghallgattunk egy-egy előadást, majd másnap 
reggel el is kezdtük a kísérletezést. 4 fős csopor-
tokban dolgoztunk, a kísérletek összetettségétől 
függően kettő vagy három napot töltöttünk el egy 
laborban. Minden labornak volt egy vezető pro-
fesszora, akivel az alapoktól kezdtünk neki a vizs-
gálatoknak. Személyes kedvenceim a patch-clamp 
és a konfokális kalcium imaging voltak, ezeken kí-
vül még intracelluláris akciós potenciál regisztrá-
lás, hosszú távú EKG monitorozás és mitokondri-
ális légzési hányados mérés szerepeltek az étlapon. 
Esténként közösen megvitattuk az aznapi ered-

TDKzz a sarkkörön
Írta: Oroszlány László
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ményeket, majd a tábortűzhöz vonultunk, 
ahol az orosz önkéntesek gondoskodtak a 
jó hangulatról.

A kurzus alatt volt lehetőségünk meg-
kóstolni az orosz konyha specialitásait, friss 
tengeri halakat és kaviárt. Az állomáson 
eltöltött két hét alatt egy pihenőnap volt: 
egy közeli szigetre mentünk kirándulni. 
Lazább délutánokon volt időnk sétálgat-
ni a környező erdőben is, a sarkkör gyalog 
másfél órányira volt tőlünk. Szerencsések 
voltunk, mert sikerült elcsípnünk egy nap-
vihart is, így lélegzetelállító sarki fényben 
gyönyörködhettünk három napon keresztül.

Nagyon gyorsan peregtek a napok, a 
program végét egy családias hangulatú bú-
csú bulival ünnepeltük meg. Távozásunk-
kal gyakorlatilag kiürült a kutatóállomás, 
közeledett a tél. Jó hangulatban utaztunk 
vissza Moszkvába, ahol a repülő indulásáig 
ismét jutott egy délután a városban baran-
golásra. Oroszország kellemes meglepetés 
volt, barátságos és segítőkész emberekkel 
találkoztam, ugyanakkor jó volt hazatérni 
közel három hét után.

Ezúttal szeretném kifejezni köszönete-
met mindazoknak, akik ezt az utat lehető-
vé tették és remélem, hogy az itt megtanult 
technikákat eredményesen fogom tudni 
alkalmazni a jövőben.
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Confabula: - Mióta működik a Segítség, 
komolyzene! sorozat jelenlegi formájában a 
Kodály Központban?
Vass András: - Egészen a Kodály Központ 
megnyitása óta; sőt, korábban már az ANK-ban 
(Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ) is 
futott. A koncert az első fele egy interaktív, zenélős-
beszélgetős, multimédiás anyagokkal tarkított 
program, a második fele pedig hagyományos 
muzsikálás, vagyis koncertélmény.

C.: - Kik a célközönség? 
Holics László: - Elsősorban a gyerekek; a Pannon 
Filharmonikusoknak több sorozata is van, amelyek 
különböző korosztályoknak szólnak. A Segítség, 
komolyzene! leginkább a 8-14 éveseket célozza meg 
– azokat, akik intellektuálisan már bontakozófélben 
vannak, és akár bonyolultabb gondolatok 
befogadására is képesek. A kisebbeknek a Babzsák 
és a Csigaház sorozat szól.

A komolyzene nem 
vitrinbe való

A Pannon Filharmonikusok beavató jellegű koncertsorozata, a Segítség, 
komolyzene! idén is tárt karokkal várja a komolyzene világában még 
kevésbé jártas, ám annál nyitottabb és érdeklődőbb fiatalokat. Az 
évadról a sorozat idei moderátorival, Gönczy László zenetörténésszel 
és Holics László muzsikussal, valamint a zenekar állandó karmesterével, 
Vass Andrással beszélgettünk.

Írta: Szabó Dorottya
Fotó: Tóth Marcell
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benyomásoknak a birtokában, amelyekkel az első 
félidőben gazdagodtak, így a zenemű befogadása is 
sokkal könnyebben megy.

C.: - Mik a tapasztalatok, a koncert közbeni és 
utáni visszajelzések? Mennyire fogékonyak erre a 
fiatalok?
H. L.: - Szerintem az első félidőben lehet közvetlenül 
lemérni a reakciókat, például abból, hogy mennyire 
figyelnek, mennyire nagy a csönd a nézőtéren, vagy 
hogy spontán tapsolnak-e bizonyos jól sikerült 
részletek után.
Gönczy László: - Azért a tapsból nagyon sok 
minden ki szokott derülni. Általában olyankor 
szokott nagy lelkesedés lenni, amikor tényleg 
nagyon lelkesítő produkció zajlik a színpadon.
V. A.: - Amúgy érdekes, hogy az említett korosztályon 
kívül gyakran olyan felnőttek is megjelennek a 
koncerteken, akik nem a gyerekeiket hozzák, hanem 
ők maguk kíváncsiak erre a fajta megközelítésre, és 
szeretnének többet megtudni egy-egy darabról. 
G . L.: - Ettől függetlenül azért borotvaélen 
táncolunk. Ha egy ilyesfajta zeneközvetítő 
program 3-4 évnél szélesebb korosztálynak van 
meghirdetve, nagyon komoly szakmai kihívásokkal 
kell megküzdeni a stílus, a hangvétel, a közölhető 
információk mennyisége, jellege és a csomagolás 
tekintetében. Az, hogy ilyen széles közönségbázishoz 
szólunk, példa nélküli Európában.

C: - Főleg klasszikusabb műveket próbálnak 
felvonultatni vagy modernebb darabokat is 
bemutatnak a programban? 
G. L.: - Inkább az előbbi; „nagyon” kortárs darabok 
egyelőre nem kerülnek bemutatásra.
V. A.: - Nem az a fő szempont, hogy kortárs-e, 
hanem inkább az, hogy mennyire befogadható. 
Ez a koncert kifejezetten arra való, hogy aki 
szeretne megismerkedni a klasszikus zeneirodalom 
„mainstream” részével, az alapvető információkhoz 
hozzájuthasson. 

C.: - Ki tudnának emelni egy olyan előadást, 
aminek a legnagyobb pozitív visszhangja volt?
G. L.: - Mindegyiknek rendkívül pozitív visszhangja 
volt, de ezt talán nem is tőlünk kéne megkérdezni… 
A közvetlen visszacsatolás persze hozzánk jut el, 
mindjárt a helyszínen: az ásítozás negatív visszhang, 
de amikor élénken reagálnak, nevetnek egy poénon, 
vagy megtapsolnak egy rövid részletet, az egy nagyon 
jó visszajelzés. Magunkat természetesen nagyon 
kritikusan szemléljük: például azt, hogy mennyire 
sikerült az időkereteket tartani. 

C.: - Mik azok a módszerek, amelyekkel 
közelebb próbálják vinni a komolyzenét a 
gyerekekhez?
H. L.: - Elsősorban az, hogy a koncert első felében 
beszélgetünk. Ekkor a műveket részleteiben 
mutatjuk meg, és szóban fűzünk hozzá olyan 
érdekességeket, amelyek a mű tartalmához vagy 
kontextusához – a zeneszerző életéhez, országának 
akkori helyzetéhez – kapcsolódnak. A második 
félidőben a gyerekek meghallgathatják az egész 
művet azoknak az ismereteknek, élményeknek és 



 
H. L.: - Az egyik legnehezebb dolog az idők tartása. 
Általában előre megbeszéljük, hogy mi mindenről fog 
szó esni, és hogyan legyen felépítve a program úgy, hogy 
pont a félidő végére fejezzük be a mondanivalónkat. 
Ha viszont túl szorosan tartjuk magunkat ehhez, 
akkor elvész a spontaneitás. 
G. L.: - Sok olyan alkalom van, ami számunkra 
emlékezetes valamiért – nekem mindig azok a 
legjobbak, ahol mi magunk is zenélünk. Volt már 
kifejezetten ökörködés-szerű is még Beck Zolival, vagy 
ott volt Dohnányi: Amerikai rapszódiája…
H. L.: - … kikerestük az eredeti dalokat, melyekből 
felépült a mű, megtanultuk…
G. L.: - … és különböző kombinációkban és 
beosztásokban játszottuk.
H. L.: - Szóval a Hull a pelyhes fehér hó témáját 
megzenésítettük különböző zeneszerzők stílusában, 
otthon kidolgoztuk, aztán odaültünk a zongoránk 
elé, és eljátszottuk. Így amikor megszólal az eredeti 
Dohnányi-mű, melyben benne van ez a téma, már 
sokkal jobban rá vagy hangolódva.
G. L.: - Tényleg az a legjobb, amikor mi magunk is 
aktívan zenélünk közben, és nem csak beszélgetünk 
– erre törekszünk is, amikor csak lehet. Andrásnak 
mondjuk könnyű, mert ő mindig aktívan zenél…
V. A.: - … legalábbis úgy látszik. (nevetés)

C.: - Melyik darabokat tervezik az idei évadra?
V. A.: - Az első koncerten épp két környező nép 
kultúrájával fogunk foglalkozni: Enescu Román 
rapszódiáját játsszuk, és Dvořáktól a Szláv táncokat. 
Aztán következik Beethoven V. szimfóniája, 
előkerülnek majd olasz − Respighi, Corelli – művek 
is, valamint Mendelssohn Skót szimfóniája. Igyekszünk 
a bérletes közönségnek szánt repertoárból azokat a 
koncerteket kiemelni, amelyek valamilyen ok miatt 
érdekesek és népszerűek lehetnek azok számára, akik a 
komolyzenével szeretnének ismerkedni.
H. L.: - Az évad hosszú távú menetével kapcsolatban 
van egy számunkra érdekes kihívás is. A közönségnek 
vannak állandó, visszatérő tagjai, de van olyan is, aki 
esetleg most jön először. Ha valamelyik epizódnál egy 
zenei témakörhöz érkezünk, akkor lesz, akiknek ezt egy 
picit meg kéne magyarázni, mert most hallja először, 
de van, aki már hallotta korábban, mert öt résszel 
ezelőtt részletesen elmondtuk. Ezt mindig valamilyen 
kompromisszummal próbáljuk kiegyensúlyozni.

C.: - Habár a megcélzott korosztály nem feltétlenül 
ez, ajánlható esetleg a sorozat egyetemistáknak is?
H. L.: - Ez egy fogas kérdés… szívem szerint igent 
mondanék. Ha egy egyetemista egyébként szereti a 
zenét, kétségtelen, hogy kap többletinformációkat, 
csak magát a stílust kell elfogadnia. Próbálunk 
egyszerűen és közérthetően fogalmazni, és bizonyos 
témákat kikerülni. Mi az előzetes megbeszéléseken 
mindig nagyon jókat szoktunk poénkodni azokon a 
témákon, amiket meg lehetne beszélni…
G. L.: - Csajkovszkij magánéletét, például. (nevetés)
V. A.: - Ha mondjuk, a német romantikával 
foglalkoznánk, és ehhez kapcsolódó zeneművek 
kerülnek elő, egy bölcsésznek biztos érdekes lenne 
Kant, Hegel és Schopenhauer filozófiája. (nevetés) Na, 
ez pont olyan téma, amiről ezeken a koncerteken nem 
esik szó. Viszont igyekszünk a műveket és a hozzájuk 
kötődő korszakot körbejárni. Tehát aki szereti a zenét, 
szeretne háttérinformációkat kapni és egy felszabadult, 
multimédiás, bizonyos szempontból szórakoztató 
műsorban részt venni, az szerintem jó helyen jár. 

C.: - Mennyire jellemző, hogy azok a gyerekek, 
fiatalok, akik részt vettek ezen a beavató jellegű 
programon, később, már felnőtt koncertlátogatóként 
visszajárnak a különböző előadásokra? 
V. A.: - Tulajdonképpen küldetése és feladata is a 
programnak, hogy ezt megvalósítsa, és bizony szép 
számmal vannak olyanok a közönség tagjai közül, 
akik később átülnek a felnőtt hangversenyekre. 
Mindenképpen könnyebbség ebben a sorozatban, 
hogy itt nem két félidőt kell csendben végighallgatni, 
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hanem csak a második felében kerül elő az a zenemű, 
amiről az első félidőben beszélgetünk. A zenekar sem 
koncertruhában, hanem utcai ruhában van a színpadon, 
így próbáljuk egy kicsit oldottabb stílusban közelebb 
vinni az egészet a hallgatósághoz. Akiknek ez a dolog 
megtetszik, megjelennek a bérletes koncerteken – 
aztán itt, hogy így fogalmazzak, „töményebb dózisban” 
kapják ugyanazt.
H. L.: - Milyen érdekes, hogy a ráhangolódás 
jelensége teljesen univerzális és független bármiféle 
műveltségtől, minden emberre egyformán érvényes. 
Ezt magamon vettem észre: az első félidő után én 
magam is jobban élvezem a második félidő zenei 
anyagát annál, mintha csak simán CD-ről hallgattam 
volna meg.
G. L.: - Ez maximálisan így van. Mi mindig iszonyúan 
szurkolunk Andrásnak meg a zenekarnak, hogy a 
koncert jól sikerüljön. A zenekarral nagyon bensőséges 
kapcsolatban vagyunk, hiszen az első félidőben sokszor 
őket is megszólaltatjuk: pár mondatos párbeszédeket 
folytatunk velük, vagy eljátszatunk bizonyos 
részleteket. Egy különösen jól sikerült produkció után 
az ember tényleg órákon keresztül repes az örömtől. 

C.: - Szoktak másfajta művészeti ágakat is segítségül 
hívni ahhoz, hogy az előadás jobban sikerüljön?
G. L.: - Igen, mutattunk már képeket, és bejátszottunk 
rengeteg filmrészletet is.
V. A.: - Nagyon fontos, hogy megmutassuk a 
közönségnek, hogy azok az évszázadokkal ezelőtt 
íródott zenék, amelyekkel ők itt a koncertteremben 
találkoznak, hogyan köszönnek vissza képzőművészeti 
vagy filmalkotásokban. Amikor egy adott korszakról, 
egy mű keletkezésének körülményeiről beszélünk, 
igyekszünk egy nem túlságosan részletekbe menő, 
mégis valamilyen szempontból kerek, átfogó képet 
nyújtani arról, ami a színpadon megszólal. 
G. L.: - Azt hiszem, a sorozat lényege ebben is 
megnyilvánul; meg abban is, hogy lazák vagyunk, 
és ettől a vasalt öltönyös, nyakkendős hangulattól − 
ami sok embert riaszt −, messzemenően távol tartjuk 
magunkat. Az egész arra megy ki, hogy megértsék a 
gyerekek − és a felnőttek is −, hogy ez a zene a miénk. 
Nem kell tőle három lépés távolságot tartani, mert 
velünk él: ott van a telefon-csengőhangtól kezdve a 
filmzenéken keresztül mindenben. A mindennapjaink 
része, és ekként kéne rá tekinteni. A komolyzene 
kifejezésről pont ezt a leplet próbáljuk lerántani: ez 
nem egy távolról csodálható, csak vigyázzállásban 
befogadható dolog, hanem egy olyan kincs, ami 
egyszerűen felvillanyoz, ott van velünk, és szebbé teszi 
az életünket.
H. L.: - Nekem az a megfogalmazás jutott az 
eszembe, hogy a komolyzene nem vitrinbe való. 

Egyébként szerintem lehet valami a komolyzene meg 
a könnyűzene elkülönítésében, mert a komolyzene 
sokkal komolyabb dolgokról is tud szólni, mint amikről 
a könnyűzene szokott. A könnyűzenét meg nyilván 
azért nevezik könnyűzenének, mert első hallásra talán 
könnyebb befogadni. Nagyon sokszor viszont teljesen 
abszurd és groteszk ez az elkülönítés: a komolyzene 
nem mindig komoly, a könnyűzene pedig nem mindig 
könnyű. 
G. L.: - Ez egy nagyon sokszor félrevezető, sznob 
elválasztás. Az úgynevezett könnyűzene még rosszabb 
kifejezés, mert ott már tényleg nagyon keverednek a 
különböző kategóriák: hogy lehet egy kalap alá venni 
például az altereket, a progresszív rockot, az indie-
popot és a technot?
V. A.: - Én azt gondolom, hogy például a Queen 
bizonyos számai – a harmóniavilág, a kivitelezés és a 
struktúra miatt – lassan már a komolyzenei kategóriába 
sorolhatóak.

C: - Nem lehet, hogy a komoly- és könnyűzene közti 
választóvonal egyszerűen a darabok hosszúságáról, 
és így a könnyebb fogyaszthatóságról szól?
G. L.: - Ma az egyik legnagyobb probléma, hogy a 
közönség le van szoktatva arról, hogy neki agymunkát 
kell végeznie. Ez pedig egy teljesen passzív és enervált 
mentalitásban tartja az embereket. Nagyon sokan csak 
így képzelik el a szórakozást, és nekünk ez ellen kell 
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valamilyen szinten küzdeni. De ugyanez figyelhető meg 
az igényesebb rockműfajoknál: a cél, hogy ne egyszerűen 
a fül rágógumijaként funkcionáljon, hanem érintse meg 
és kavarja föl az embert, aki pedig aktívan vegyen részt 
a zenében.
H. L.: - Ha már szóba került a progresszív rock, az én 
egyik kedvencem a Dream Theater együttes, akik olyan 
ritmikai invencióval és változatossággal töltik meg a 
zenei anyagot, hogy az itteni egyetemistákat bizony 
durván megdolgoztatná, ha lejátszatnám velük az 
egyik számot. Az elmélyülést egyébként gátolja a mai 
szellemiség. Az internet szerintem egy fantasztikus 
áldás az emberiségek, ha jól használják. De ha rosszul 
használják, akkor az emberek többsége 3 másodperc 
után továbbkattint a Youtube-on, mert nem tetszik, 
amit hallott. És akkor hol van az, hogy belemegyünk 
valaminek a 15. percébe? 
V. A.: -  … mi belemegyünk a 30. percbe is (nevetés).

C.: - Köszönöm a tartalmas interjút, további örömteli 
munkát kívánok!



PÉCSI KÁVÉ 
AS I SEE IT

The smell of paint and a scent of basil welcome us 
immediately upon entering... It can be felt that ev-
erything is still perfectly clean, nonetheless no lon-
ger sterile. A second intake of air, I take another 
step closer. Coffee, full bodied coffee. The scent 
of savoury apple discretely intermingles 
with that of freshly cut wood, a surface 
of the  chairs and tables that awaits 
to be used and worn. The wood of 
the counter is still light, silky to the 
touch awaiting, as dictated by its 
nature, to darken throughout the 
years. Years of golden-brown drops 
travelling downwards from the rims 
of glasses, hot splashing milk foam, 
sticky sugar and some traces of hu-
man epithelium. The beauty of natu-
ral uncured wood is undoubtable, such 
as that of a blank sheet of paper. Beautiful 
though it may be, it only represents a possibil-
ity which, when accompanied by hard work, shall 
mean and tell more than a thousand of words could 
– at least this is what the owners believe in. Besides 
the fact that the opening of the Café has already 
fulfilled the dreams of many of us, the main goal 
is that we should love the place and enjoy coming 
here. The Café is designed and intended to provide 
us the moment of peace, a chance for us to stop for 
a while in our hectic days, to surround us with a 
special atmosphere which shall enable us to spend 
quality time in solitude or in company. 

Another step taken, and before I could even open 
my mouth to speak, a question comes: „Hi! What 
kind of coffee do you prefer?” After exchanging a few 
questions and answers we manage to choose the 

ideal type of coffee with the ideal roast-
ing, which suits me and my mood 

best and which could best accom-
pany a pleasant chat at 6pm. 
As this is what a really good 
coffee is like according to  
Dr. József Váncsodi (manag-
er, boss…now only taking the 
role of host); who, although 
not preparing my drink him-
self, is by far not an amateur 

with respect to coffee making. 
It’s him I’m going to have a chat 

with, however due to his duties as 
manager I’m given some extra time 

to look around. We cannot pass by with-
out noticing the live moss enframed in old gold 
which gives the minimalist interior design a unique 
atmosphere together with the periodically chang-
ing special paintings by Dr. Benedek Simán  or the 
photos by József Mezei. For the sake of a vintage 
atmosphere we can also find herbs and some ro-
mantic porcelain. 

We engage in a long conversation. There is so much 
to say that we carry on till the closing time, 8 pm, 
not surprising for those who know him. It was his 
ambition and enthusiasm that propelled the es-
tablishmnet of the place, and his passion for cof-

„Life is too short for drinking bad coffee…”

Written by: Annamária Cser 
Photos by: Ágnes Buda 
Translated by: Lilla Horváth
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fee – I believe – is endless. As he himself admits 
he is a perfectionist in all areas of life. My cof-
fee was masterfully prepared by  Tamás Béndek  
(Barista national champion, professional director,  
co-owner) and was, useless to say, perfect.

„Tamás said that we were only going to open on 
the 17th of August to test the sedated summer days.  

We were practical-
ly swarmed by custom-
ers during the first two 
weeks to an extent that 
we were on our feet all 
day and fully exhausted.  
There is no explanation. We’re surrounded by a strange 
and special love of people which makes us feel incredi-
bly and truly grateful.”

It is true that the news about the newly opened 
Café spread like cloud of smoke in Pécs. All de-
voted coffee fans had the visit to the place in 
Irgalmasok street in their diaries- the latest in 
September. Actually, the place is not so easy to 
find. As I have got to know, the new Café was 
intentionally surrounded by an air of mystery.   
What I am actually most keen to find out is, how 

these two seemingly very different persons found 
each other and what made them enter into a joint 
business. While one of the managers is quite talk-
ative the other is rather quiet but what is for sure 
is their shared extreme perfectionism. 
„It is an obvious question to ask how on Earth a medical 
doctor gets involved in these circles. My nearest friends, 
however, weren’t surprised at all. There were some who 
tried to discourage me, saying what’s if it doesn’t succeed 
– the classical Hungarian mentality. This is an option, 
as the possibility showing binominal dispersion, if we 
consider our studies of biometrics (he laughs). Yes, or no.  

It may, of course, have a 
negative outcome, but I 
wouldn’t like to wake up 
one day at 65, staring at the 
ceiling thinking I haven’t 
even given it a chance.”
I would especially like to emphasize that the in-
vestment fund was not provided by a bank neither 
by the inheritance from a distant deceased aunt but 
was based on the savings of two men. I do believe 
that it is quite rare nowadays to see a business start 
from the owners’ own capital, which also clearly 
represents the faith and trust in a dream shared.  
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„The first time I met Tamás, was when he was pre-
paring for the world championship in  Melbourne. 
His mentor was Sándor Tóth – our business partner, 
the owner of Kávé Háza in Szekszárd –; he invited 
me and asked me if I was interested in tasting a coffee 
made by Tamás. It was on a morning after a night on 
duty, so I agreed. This was the most shocking experience 
with a coffee in my entire life. We started to chat and it 
soon became clear that both of us had been planning to 
open a Café once. According to him, this was the deci-
sive moment, when the dice got cast.”

József, on the other hand, thinks that the decisive 
moment was when they met for the second time 
in Pécs, since it was then when it turned out that 
the barista working in the city center was going 
to leave Pécs and start a business in Bonyhád. This 
news meant that we, residents of Pécs, were going 
to lose another of our valuable assets. 

„All I’m asking you is that if you’ll ever feel the lack of 
space in Bonyhád let me be the first person you call. We 
had a good laugh… Then I had my coffee and our roads 
separated. I went to Japan on a scholarship, and he was 
running his business in Bonyhád until we met again 
at a coffee competition where I was looking around re-
porting for a magazine. The team they were competing 
in are now working for us. We didn’t actually speak a 
word about coffee, but – as it turned out later – he al-
ready told the boys there that I was the potential busi-
ness partner.”

It is important to know, that Tamás Béndek is a 
National Barista Champion, in the field of alcohol 
containing coffee drinks. The managers are plan-
ning to expand the choice of drinks in this direc-
tion too and if things go as planned – with some 
legal matters arranged – several coffee coctails are 
going to be offered. 

„A very special new show is 
going to be launched . This is 
what’s going to be awesome”  
 
–says   József, who has also been thinking about 
opening a Café. The obstacle to his plan was what 
Tamás has brought along with himself, human re-
sources. He was the mentor of all those who now 
work for us; although other Cafés in the city may 
also have a coffee machine or grinder of similar 
quality, what makes our place special and one of-
fering very high quality is the expertise of our col-
leagues. Grinders have to be fine-tuned daily ac-
cording to the actual temperature humidity and if 
needed the pressure also has to adjusted even ten 
times during the day. All this for the purpose of 
achieving an optimal outflow and flavour intensity 
– because this is what gives coffee its body. This is 
only one example of all those components which 
require surprisingly great expertise. There’s rumour 
saying that there’s no excuse regarding quality. The 
other aim which determines Pécsi Kávé is that 
those who pay a visit should always  feel as guests 
even if the place is full. 
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„There were occasions when there were so many guests 
that a few had to leave because we couldn’t serve them. 
This of course is not a pleasant situation, but quali-
ty should never be sacrificed for the sake of quantity.  
 

Luckily, none of the boys 
have had to be told to serve 
guests as they would serve 
themselves, since it came 
naturally for them, our 
baristas are professionals 
from deep within.”

The pleasant inner courtyard scenery with its fig 
tree is also an exceptional choice for the Café . 
Although, we are in the city centre, tranquility 
isn’t disturbed by noise and traffic characteristic 
of Király street. As it becomes clear during our 
conversation, this was one of the main factors in 
choosing the proper location. They were aiming 

at providing a haven of peace and tranquility for 
the customers but a work environment where all 
employees can feel well. As all baristas shared 
their ideas and they were actually present at all 
stages of the building process, when the last 
screws were placed – they  feel that this Café 
is also theirs. József believes that this is what is 
missing from most catering units in the world, to  
„make the individual identify him or herself with the 
work environment”. On the other hand, however 
it was quite risky to opt for such a hidden location, 
but the owners believe: those who want to visit us 
will find us because they know that there’s some-
thing different and unique that awaits them here.

Only a few people know, however, that the build-
ing also consists of a cellar which is current-
ly being renovated and if things go as planned 
we’ll be able to sip our hot Latté there in cold 
November evenings. If things go well, we’ll have 
the chance to warm our fingers holding a glass 
of coffee made special with an added coctail (or 
coctail made special by added coffee. Another 
idea worth considering is introduction of wines 
the menu, which wouldn’t strive to offer a wide 
range but would definitely aim to create the at-
mosphere of Villány wine-tasting trips in Pécs  
by offering quality local and regional wines. 

The answer to my question what lies behind the 
simple but great name Pécsi Kávé, goes : 

„On choosing the name it was important for us to 
avoid the nowadays so popular and trendy English 
names. I’m not against them, but our intention was 
that this place belongs to and derives from Pécs.  
 

Our aim and creed is to 
make coffee that  Pécs cit-
izens and those who visit 
Pécs can feel as their own.”
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The owners of the Café also have endless ideas in 
terms of concerning gastronomy to tempt us with. 
Hummus is already available (made by Mr Váncsodi 
himself according to the legendary Váncsodi reci-
pe ) as is the plum flavoured lemonade made from  
szatmári plum jam.  A future plan is to offer break-
fast and snacks with a wider range of choices on the 
menu but they, rightly, don’t want to rush things. 
These ideas are more in store for the future, what 
is more important at the moment is to maintain a 
welcoming atmosphere and high standards. 

I have long been dying to know what makes good 
coffee good coffee. Is it also possible to make coffee 
at home which could also qualify for ’good’ coffee. 

„It is possible. There are three important things needed: 
the coffee, the coffee machine  and the grinder. We have 
a stove-top espresso maker if someone is longing for the 
’retro’feeling but with it we really only want to show 
that it is possible to make a good espresso at home too. Of 
course, a lot relies on choosing the proper coffee itself – a 
coffee for a price of 3500HUF/kilo is good enough. An-
other important thing is the perfect granule size which 
is adjusted on the grinder making the coffee adequate 
for your machine. There is a rule of threes: green coffee 
keeps it freshness for 3 years, roast coffee for 3 months 
and ground coffee for 3 minutes, therefore it is worth 
grinding coffee at home.”

It has been a long journey for József from watery 
espressos of exam periods to the marble-like foamy 
delicious creations which resulted from endless trials 
and experimentation. The notion and essence of cof-
fee consumption has also changed throughout the 
years. Many would agree.  As opposed to the past 
when it was only the caffeine that mattered, when 
quality coffee as such was practically unknown, to-
day it has become an experience and furthermore a 
means of stimulation. 

„In way of criticism it is usually the slow ser-
vice that is mentioned, nevertheless it is on pur-
pose. We would like people to stop for a while and 
gave it time, if drinking coffee became a ritual.  

  

If they stopped for a  moment, 
not only for the sake of caf-
feine, but also or primarily 
for the experience.”
Coffee to go, however, is also on offer which provides 
just as much quality and pleasure in the rush of the 
mornings  as coffee consumed here in the Café. Al-
though this is by far not the best way to enjoy a cof-
fee, this is the world we live in… 

The Café is also a workshop where everyone can 
try his or her ideas, can experiment with his or her 
compositions … actually, it is more of an expecta-
tion to do so. All our baristas have to come up with 
a competitive drink (our team is currently prepar-
ing for a competition, the editor) which motivates 
them to search, to taste and to learn and gives them 
no time to relax. This is the first new wave Café in 
Pécs which has filled a gap, a great demand from 
the customer side. This fact however, is not a reason 
in itself for the team to feel satisfied. On the con-
trary, they aspire to continuously innovate, to keep 
up with the latest trends and within three years to 
become one of those trend-setting Cafés registered 
by the professional elit. „Reach for the Sun, and you’ll 
reach beyond the clouds!” – believes József, and they 
do dare  have big dreams and admittedly work ex-
tremely hard for it hard day by day. 

Respect, Boys!

P.s.: A news just before press deadline: the team 
of Pécsi Kávé won first, second and third and fifth 
prizes at a Budapest competition organised on the 
occasion of the Day of Coffee  mentioned in  the 
article. Baristas had the opportunity to compete at 
NU BISZTRÓ and compare their creativity, fast-
ness and technical skills. 
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Imagine a small room with two mail-
boxes, a number-coded safe and two closed 
doors. Well, we had to get out of here one 
way or another. From all of the instructions 
provided we could only remember a sin-
gle thing: we had 60 minutes to open the 
door that we entered through.  I was naive 
enough to push down the handle to see if 
such a simple thing would work, but all in 
vain. After some searching we managed to 
unlock a door and enter the next room. We 
got into a stylized furnished studio apart-
ment, so we decided to discover it quickly. 
After a few minutes we realized that al-
most everything was closed. Then, after a 
short deliberation we began to systemati-
cally dismantle whatever we could, so end-
ed up in a pretty big mess. Thanks to our 
thoroughness we soon realized that in the 
ParaPark nothing is as it seems. It also turned 
out that each object had a role, if nothing 
else, at least as much as to deceive us. Slowly 
it began to make sense what was for what, 
and managed to open another door. Here we 
found closed lockers and padlocks again.

Meanwhile, the quizmaster was watch-
ing us through a webcam and if you really 
got stuck, you were provided with some 
help via a monitor or pager.

As we managed to unlock more and 
more suitcases, cabinets and drawers, the 
game became increasingly complex. We 
walked up and down in the two rooms and 
recorded at least eight codes for ourselves 
- but we had no idea what they were good 

„Are we out yet?”
– Visit to the ParaPark

Written by: akg
Photos by: Dalma Szabó
Translated by: Tímea Németh
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for. The time went by rapidly and even the 
accelerating ticking of the clock and oth-
er background noises reminded us of this 
fact. All for one single purpose: retelling 
us that we had a serious task. We would 
not have thought it at the beginning, but 
towards the end of the game the already 
high adrenaline levels were skyrocketing.

It was also a really good laugh that 
through the webcams the boys must 
have really been entertained watching us 
when a simple answer did not come to 
our minds or when we searched through 
each corner with a flashlight as if we were 
looking for the world’s greatest treasure.

As it turned out, it was indeed the case. 
The wall of the “Observation Room” was 
covered with different wisecracks. This is ac-
tually where I found the title of this article.

Although we were very close, we 
could not escape. Fortunately, there are 
two tracks to try, so there is still a chance 
to improve the statistics. If you do not 
succeed, at least all problems must be for-
gotten for at least another 60 minutes.

I can only recommend this to ev-
eryone who seeks an hour instant brain 
training. It is also an excellent tool for 
team building, birthday parties or for an 
afternoon program.
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INTERVIEW – 
MONGOOZ AND THE MAGNET

Mongooz and the Magnet is a trio formed in 2013 
and is composed of  three gentlemen from Ireland, 
Norway and Hungary. The band has just published 
its first EP for a few months but the three guys 
already have an enthusiastic fan club. They played 
together and started to write songs together after 
some national tours and then they recorded these 
songs. The three young men are brought together by 
rock, blues, soul and of course the good rhythms. As 
it was mentioned earlier, the three members don’t 
stop by one style. In their music we can find the 
typical features of Muddy Waters’ blues and the dirty 
and rough rock ’n roll like the sound of the early 
Rolling Stones’ songs and not to mention the funk-
soul effects. The band draw their roots from music 
across the world, and with blues as their compass, 
they’ve set a path that flows from gritty guitar lead 
lines to catchy rhythms, and is sure to leave the 
audience tapping their feet.

We spoke with the double basser-singer Ian 
O’Sullivan and the guitarist-singer Magnus Maloy 
about the beginnings, the foreign concerts, the blues 
lifestyle and their future plans.

Tell me about the beginning.
Ian: Firstly, Magnus and I just played acoustic 

guitar together then we decided to form in and we 
had a band, but our drummer went back to Sweden. 
I told this story to a well-known barkeeper and he 
recommended Gabor ensuring me that he is a very 
good jazz drummer. We played together on some 
concerts and enjoyed it but we started to take it 
seriously when the bass guitarist left Gábor’s jazz 
band. We tossed up a coin and I became the bass 
guitarist. That’s how the Mongooz and the Magnet 
formed in.

Written by: Emese Mátyus 
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You formed in 2013. How did you find each 
other?

M: Ian and I meet in the Medical University, he 
organized open night events and I heard him playing 
blues then we started to play acoustic guitar together. 
Originally we had a Swedish drummer but because 
of his other activities he went back to Sweden and 
spent more and more time there and we wanted to 
spend more time in Pécs. After it we meet Gábor 
and we thougt that it can work out. We already 
enjoyed the first practice and it turned out how well 
we get on with each other.

Which bands impacted the band in the 
beginning?

Ian: We love the force and the passion of music. 
I think the classics like Stevie Ray Vaughan, Hendrix, 
Clapton, Stevie Wonder, and some new like Paolo 
Nutini, John Mayer, Allen Stone, Charles Bradley 
impacted us the most.

Which town is the centre for the band now?
Ian: It’s Pécs. I have been living here for 6 years 

since I started the Medicine University here. It was 
a lucky accident that I came here. I love the town for 
its hills and the narrow streets and the music.

Why did you choose Hungary?
Magnus: That was a program thanks to it I 

could spend the first year of the medical program in 
Norway and where you wanted to spend the other 5 
years was optinal. I had 2 choices either somewhere 
in Slovakia or in Pécs. I chose Pécs.

Ian: After I graduated in Sciences I didn’t want 
to stay in Dublin. I wanted to apply for the Medicine 
University and I chose a peaceful town, it was Pécs.

What is your main source of inspiration? How 
does the song writing go?

The music. Our favourites from childhood define 
us like Clapton, Hendrix, Marvin Gaye, SRV, Rolling 
Stones, but we like to listen to the new performers 
too e.g.: John Mayer, Allen Stone, Philip Sayce. Let’s 
make it clear we don’t try to imitate them or create 
something similar to their work. The song writing? 
We often go to the streets because we realized that 
it’s easier to write songs on the streets, because the 
street has its own feeling. The inspiration comes easily 
under the sky. But it can happen that Magnus just 
calls me and says: ’I can’t sleep that’s why I wrote a 
new song. And it also depends on our mood. It’s easy 
to write a break-up song when you’re heartbroken, 
sad and angry. But we love writing happy songs too.

You play an interesting mix of the saint-trinity 
of the rock-blues-soul. Is it easy to bring these 
styles together?

Ian: We could never tell what our exact style 
is because it’s a little different what we do, I think. 
Probably we can identify it like rhythm and blues 
but 3 white guys can’t tell that what they are playing 
is rhythm and blues.

The band name is awesome. How did you 
figure it out?

Magnus: I recognized when I introduce myself 
to other Norwegians they always misunderstood my 
name they believe it is Mongoose. The ’magnet’ part 
is one of my funny stories that happened to me in 
Budapest when a taxi driver did not understand my 
name and he did not want to let me get into his car 
until I report myself as Magnet.
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Besides Hungary you had concerts in Ireland. 
How did they welcome to you? Where and with 
whom would you like to perform together the 
most?

Ian: It was great, the Irish people loves music. 
One of the places we performed was the Sweeneys 
pub in Dublin. The concert was at midnight but a 
lot of people were curious about us. They danced 
and drank together. But in Ireland the pubs and the 
other clubs are closed at 3 a.m. I don’t miss that at 
all from there. We like having concerts in Pécs, the 
PEN festival was so awesome, but we played in the 
Pécs Expo Center too in front of 2,000 people. That 
was huge. With whom would we like to perform 
together the most? From Hungary we like the Ivan 
and the Parazol very much. Generally it would be 
great to play with John Mayer or Philip Sayce they 
are so good guitarists.

Your single’s title is Mongooz Juice . Did you 
choose this because of its vitalizing effect?

Yeah, the special juice’s effect can be explained 
with that. First of all our ’juice’ concentrates on the 
soul but sometimes it is vitalizing but sometimes it 
is sensitive. This is a strange circle.

Which song is your favourite from the EP? 
Which one will be shot for a video clip?

This is a hard question. It’s like you would ask me 
to choose my favourite child. Maybe my favourite is 
the Number (but not just because I sing). I remember 
when the first idea came I was under the shower, I 
had to step out and find a guitar quickly. My other 
favourite is the She gonna leave me, we are going to 
shoot video clips for these 2 songs.

What are your future plans, dreams, 
nightmares?

We try to perform as much as we can. It doesn’t 
matter how big the town is. For example we won 
the local talent show in Szarvas. After some glasses 

of Unicum we love to get on the stage and play 
together anywhere and anytime. Well, about the 
dreams… Budapest Park, Sziget Festival, Coachella, 
Time Square – why not? Do we want to perform in 
other countries? I have been living here for almost 
6 years and the Mongooz formed in 4 years ago. If 
we performed in other countries our centre would 
be still here.
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- First of all, thank you for having the interview 
with us, and we would like to take this opportunity 
to congratulate you on your appointment as head 
of department. How do you think this new post 
will impact your lifestyle? 

- As I have already been working here, the most 
significant difference is that I spend more time at 
the Department of Medical Biology. I have been 
teaching here in Hungarian, English and German 
languages since 2003. Although I earned a new 
position here, I still have my job at the Central 
Electron Microscope Laboratory.. My lifestyle change 
is reflected by taking better care of myself in order to 
manage stress at work. I have been doing sports and 
I try to do it on a regular basis. Besides, I get up and 
go to sleep earlier, although the latter is not always 
possible as a result of deadline tasks.

- Who or what inspired you to choose this 
profession? Did you decide it in childhood?

- I have been fond of biology as early as a primary 
school student, probably because I had a very good 
teacher. In several cases it plays an important part 
in future orientation. I had to decide to become 
a physician or a biologist in grammar school. 
Finally, I applied for the University of Medicine. I 
enjoyed being a medical student, and my aim was 
to specialize in otorhinolaryngology. I participated 
in the Students Researchers’ Society work at the 
ENT Clinic under the supervision of Professor Imre 
Gerlinger, the present head of the clinic. I also joined 
the research activity of the Laboratory Medicine, 
conducted by Andrea Ludány. At last I did not 
receive a job at the ENT Clinic, but I was offered a 
post at the Anatomy Department, where I started to 

SUCCESSFUL WOMEN-Interview 
with Dr. Hajnalka Ábrahám

Written by: Zsuzsanna Ardai, Fruzsina Rebeka Borda
Photos by: Barnabás Balázsy
Translated by: Alexandra Csongor

Our first article in this session is an interview with Dr. Ábrahám Hajnalka, 
the recently appointed head of the Medical Biology Department.
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work with some of my classmates, Dóra Reglődi and 
Andrea Lubics .
During my field trip abroad I realized how great it 
was to do research from the morning to the evening, 
and continue the work next day. I did not have the 
opportunity to do so at the Anatomy Department 
as I participated in teaching as well. At that time 
I received a job at the Electron Microscope 
Laboratory. First I thought that I could do research 
work exclusively, but then I realized that you must 
teach at a university. During my two-year long stay 
abroad (in the U.S.A and Spain doing research on 
cortical development), I understood the importance 
of molecular cell biology. Meanwhile I had 
forgotten quite a bit of my anatomy knowledge -as 
it would happen to most of us-, which is essential 
for teaching. 
When I came home I read the course material of 
Professor Szeberényi, the predecessor of the present 
course-book. I read about proteins and processes 
that were mentioned in the most advanced 
technology research projects and published in the 
most prestigious medical journals. That time I asked 
my chief, Professor Seress, that I was interested in 
teaching molecular cell biology as I assumed it to be 
necessary for my professional development. 

- How can a woman achieve long-term success 
in this profession? Are women in unfavourable 
situation?

- I do not think that women are in unfavourable 
situation, I believe that there are differences between 
men and women. During childbearing years women 
cannot work intensively and as a result may have 
disadvantages in the number of publications. There 
are also gender differences in the brain, women tend 
to be better in multitasking, while men are generally 
better at focusing on a single task and have the ability 
to make quick decisions. The same factors contribute 
to the success of a woman, such as curiosity and 
interest in science, hard work, openness to innovation 
and last but not the least you need some luck. 

However, it is difficult to define success. It can be 
measured by the researcher’s publications, or -as it is 
used at universities- by the academic status achieved. 
In my opinion success also means that you perform 
an honest, painstaking and thorough work, and you 
are satisfied with your job.

- What are your research fields?

- My first field of interest was the study of the 
nervous system. I conducted research at the 
Anatomy Department under the supervision of 
Professor Lázár, where I studied the reaction of 
microglia cells to the adverse effects of the nervous 
system. As a result I came into contact with my later 
chief Professor Seress. Our present research is about 
the development of the human cerebral cortex. 
More recently, we study epilepsy with our colleagues 
at the Neurology and Neurosurgery Clinic. 

- What sports do you pursue?

- I do running as it is a simple sport. I like swimming 
as well, but it is more difficult to organize. I ski in 
winter and like hiking with my friends. 

- Do you have any other hobbies?

- I like reading books about geography, history, 
biography and literature- though I have little time 
to read. I am fond of drawing and painting, and 
cooking is also a relaxing activity for me. 

- 
What three things would you take to a deserted 
island?

- The Bible – as I am a religious person –, a deckchair 
and a pair of sunglasses. (Laughing).

- Thank you for the interview and wish you all the 
best in your future career.

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/munkatars/90/366
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