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KÖSZÖNTŐ

KEDVES OLVASÓK!
Elérkezett az idő, amikor a szemeszter záró Bárcziumát mutatjuk be nektek. Tudom, 

félelmetes, de nyakunkon a vizsgaidőszak, napokon belül mindenkit elhavaznak majd a 
szebbnél szebb könyvek és jegyzetek. Ennek ellenére szeretnélek benneteket meghívni 
egy utolsó kikapcsolódásra kari lapunk társaságában, melyben reményeim szerint most 
is mindenki megtalálja majd a számára érdekes olvasnivalót. Megismerkedhettek többek 
között a végtagok nélkül született Nicholas James Vujicic életével, az internetes média 
által sokat közvetített „AZ M3 METRÓ MINDENKIÉ!” kampánnyal és a régi időkben 
élt „cirkuszi torzszülöttek” viszontagságos életével is. Szóval bátran lapozzatok tovább, 
ne hagyjátok ki a keresztrejtvényeket, hiszen várjuk a megfejtéseket!

Köszönjük mindnyájatoknak, hogy velünk tartottatok ebben a tanévben, remél-
jük sikerült feldobni néhány lyukas órát (vagy éppen előadást) és érdekes cikkekkel 
találkoztatok!

Sikeres, jegygörbülésekkel teli vizsgaidőszakot kívánunk mindenkinek, aztán pedig 
jó pihenést és kellemes nyarat!

Szeptemberben találkozunk!
Pogácsás Nóra

Főszerkesztő
foszerkeszto@barczihok.elte.hu
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KAROK NÉLKÜL, LÁBAK NÉLKÜL – 
KORLÁTOK NÉLKÜL

Nicholas James Vujicic megtanult feláll-
ni egyedül úgy, hogy a homlokát a falhoz 
támasztva felkúszik rajta. Apró lábával képes 
tolni és megtámasztani magát. Egy műtéttel 
szétválasztott két lábujjának segítéségével 
önállóan tudja használni többek között a sze-
mélyre szabott kerekesszéket és számítógépet. 

Nicknek gyermekkorában komolyabb 
akadályokkal kellett megküzdenie, mint kor-
társainak. Sokat csúfolták, „torzszülöttnek” és 
„marslakónak” nevezték. Nem tudta, milyen 
sorsot szánt neki Isten (Nick vallásos család-
ban nőtt fel, édesapja lelkész), de szülei mel-
lette álltak, szeretetben nevelték, és azzal biz-
tatták, hogy van értelme az életének, hiszen 
Isten minden teremtményének különleges 
sorsot szánt. 

8 éves korától Nick egyre nehezebben bir-
kózott meg azzal az ellentmondással, hogy 
ha az Úr mindenkit szeret, akkor neki miért 
nem adott kezeket és lábakat. A negatív gon-
dolatok eluralkodtak rajta, elege lett a szen-
vedésből. Nem akart többé teher lenni, nem 
akart magányosan és boldogtalanul élni. Hiá-
ba a szerető környezet, nem mert beszélni az 
érzéseiről. Elvesztette a reményt, és öngyilkos 
akart lenni. 10 éves volt, mikor egy kád vízben 
megpróbált véget vetni az életének. Arcát a 

víz alá mártotta, de elfogyott a levegője, így 
visszafordult. Másodjára már kifújta a tüde-
jéből a levegőt, úgy próbálkozott. És akkor 
eszébe jutottak a szülei, akik annyira imádják 
őt, akik magukat fogják hibáztatni a haláláért. 
Túlságosan szerette őket ehhez, de eltervezte, 
hogy 21 éves korában újra megpróbálja. Az 
apja megtudta, mi jár a fiú fejében, és leült 
mellé az ágyba, hogy azokról a jó dolgokról 
meséljen, ami az életben vár rá. Megnyugtatta, 
hogy ők mindig itt lesznek, bármi történik 
vele. Ez új reményt adott neki, és bár továbbra 
is sötéten látta a jövőjét, tudta, hogy a család-
jára mindig számíthat.

Nick elvégezte a középiskolát, majd szám-
vitelt és pénzügyi tervezést tanult. Elkezdte 
járni a világot a történetével, könyveket írt, és 
létrehozta a Life Without Limbs nevű szerve-
zetet is, melynek keretén belül Nick számos 

1982-ben az orvosok döbbenten állnak a melbourne-i szülőszobában. A 
szülésznő édesanya érzi, baj van, az apa látja: az újszülöttnek hiányzik egy 
karja. A szülész közli: a fiú végtagok nélkül született. Elkeserednek, nehéz 
ezt elfogadni. De a gyermek bebizonyítja: hiányossága nem akadályozza meg 
abban, hogy tartalmas életet éljen.

országba (köztünk hazánkba is) ellátogatott 
már, hogy megossza az életét másokkal, és 
megértesse az emberekkel, hogy ha van elég 
hited, nem számít, vannak-e végtagjaid, mert 
képes vagy elérni az álmaidat. Arra tanít, hogy 
a hiányosságok helyett arra koncentráljunk, 
amink van. 

Sokáig kétségek gyötörték, hogy lesz-e 
saját családja, hogy milyen apa lesz végtagok 
nélkül. Akkor úgy gondolta, senki nem akarja 
az életét egy ilyen emberrel leélni, hisz „ő a 
szívtipró herceg egy pár hiányossággal”. De 
rendíthetetlenül hitte, hogy ő is megérdem-
li a boldogságot, és megtalálja a szerelmet. 
Így is lett: 2012-ben feleségül vette Kanae 
Miyaharát. Nick a lánykérést is sajátos módon 
oldotta meg: a szájával húzta fel Kanae ujjára 
a gyűrűt úgy, hogy közben bekapta a lány tel-
jes gyűrűsujját, aki először nem értette, miért 
akarja Nick megharapni. Amikor meglátta 
a gyűrűt, könnyek között mondott igent a 
nagy kérdésre. Ma két gyönyörű gyermeket 
nevelnek. Egy interjúban elárulták, hogy aki 
látja őket, csak annyit mond: újra hisz az igaz 
szerelemben. 

Nick előtt valóban nincsenek korlátok: 
golfozik, szörfözik, focizik, horgászik, és a 
motorcsónakot is könnyedén irányítja. Imád 
úszni, a végtaghiány miatt sokáig bírja a víz 
alatt. Gyerekkorában verekedett is egyszer: 
általános iskolás volt, amikor egy nála idősebb 
és jóval nagyobb srác megkérdezte tőle, tud-e 
bunyózni. Nick belement a játékba, az ebéd-
szünetben a játszótéren az egész iskola előtt 
kellett megmutatnia, mit tud. Ellenfele hiába 
térdelt le, hogy egy magasságban legyenek, fel-
lökte, és Nick hatalmasat puffant a betonon. 
A szégyenérzet segített neki felállni, támadott, 

de újra a földön találta magát. Ettől olyan ide-
ges lett, hogy nekirontott ellenfelének, akit a 
kemény homlokával úgy orrba talált, hogy a 
fiúnak eltört az orra. Ezután a srác otthagyta 
az iskolát, hiszen ki tudná elviselni, hogy egy 
végtagok nélküli tökmag veri meg (akit mel-
lesleg ezután szörnyű lelkiismeret gyötört)? 

Nick Vujicic hitet és útmutatást ad min-
denkinek, aki meghallgatja őt. Számtalan éle-
tet mentett meg a szavaival, kisugárzásával és 
remek humorérzékével. Hihetetlenül inspi-
ráló, igazi szónok. Vallja, hogy bármit elér-
hetünk hittel és szeretettel. Már nem fél, az 
élete teljessé vált, mindene megvan, ami egy 
boldog élethez kell. Gyógypedagógusként is 
sokat tanulhatunk tőle arról, hogy senkit nem 
szoríthatunk korlátok közé, mások képessé-
geit nem mi határozzuk meg. A mi felada-
tunk, hogy segítsünk a fogyatékossággal élő 
embereknek megtalálni életük célját, kibon-
takoztatni a bennük rejlő lehetőségeket, hogy 
ők is teljes életet élhessenek. 

Somodi Nikolett

Képek: motivationalpicturequotes.com; 
attitudeisaltitude.com
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FREAK SHOW,
A CIRKUSZI TORZSZÜLÖTTEK ÉLETE

Amikor cirkuszra gondolunk, akkor 
eszünkbe jut az óriási sátor, a popcorn illata, 
és ahogy a gyerekek, mint a pókember, vat-
tacukortól ragadó kézzel igyekeznek a teve 
hátára feljutni. Annál már csak az nagyobb 
öröm, ha le is jutnak róla. Artisták a magasban 
elképesztő dolgokat művelnek, miközben a 
bohóc lufi állatkákat csikorgat. A hely, ahol 
az emberi másság, különbözőség a humor és 
egyben a csodálat tárgya is.

A 19. században szinte minden, nem 
hétköznapi külsővel bíró ember megtalálta a 
helyét a vándorcirkuszokban. Akkoriban nem 
volt könnyű: a társadalomból kirekesztve, 
szörnyként megbélyegezve kellett élniük, így 
nem tehettek mást, a cirkuszokban keresték, 
hogy mi az ő feladatuk a világban.

Az emberek a felvilágosodás korában 
egyre kíváncsibbak lettek, érdeklődtek a meg-
magyarázhatatlan dolgok iránt, ezért jelentett 
érdekességet és egyben szórakozást a cirku-
szi torzszülöttek megfigyelése. A felvilágo-
sult gondolkodók számára is kiváló kutatási 
alapnak számítottak. Sok áttörés köszönhető 
annak, hogy a szokatlan rendellenességgel 
élő emberek megmutatták magukat a nyil-
vánosságnak, nem bujkáltak tovább. Sokan 
olyannyira híressé váltak, hogy meggazda-
godtak előadásaikból. A cirkuszi bemutatók 

komoly üzleti fogássá váltak a szórakoztató-
ipar terepén.

A kor legdokumentáltabb és felkapot-
tabb esete a Lazarus-Johannes testvéreké. 
Az 1617-ben született sziámi ikerpár bejárta 
egész Európát. Lazarus magán hordta test-
vérét, Johannest. A hasuknál voltak össze-
nőve, és Johannes bal lába a testvére hasából 
indult ki. A feljegyzések szerint Johannes 
életképtelen volt, de egyes leírások szerint, ha 
megérintették a mellét, több szerve is meg-
mozdult. Lazarust igen jó kiállásúnak ítélte 
meg a köznép, idővel meg is házasodott és a 
várakozásokkal ellentétben, egészséges, szép 
gyermekei születtek.

A 19. században, és azóta is nagy ismert-
ségnek örvendő Elefántember története fil-
meket, könyveket ihletett. A legenda szerint 
terhessége alatt édesanyját egy elefánt taposta 

A 16. századi Angliában kezdődött az őrület. Népek özönlöttek, hogy 
a legkülönfélébb fogyatékosságban szenvedő embereket láthassák, mint 
kiállítási darabokat. Az eseményt egyszerűen Freak show-nak nevezték. A 
19. századra komplett, felfutott üzletág épült „torzszülöttek” bemutatására 
a szórakoztató ipar minden területén.

el, így született meg Joseph Carey Merrick, 
az Elefántember. Ötéves koráig tipikus fej-
lettséget mutatott, csak ezután kezdtek a raj-
ta elhatalmasodó kór jelei megmutatkozni. 
A kutatók még ma is vizsgálják az esetét, de 
konszenzus még nem alakult ki a fogyatékos-
ságával kapcsolatban. Merrick deformitását 
neurofibromatózis, vagy Próteusz-szindróma 
okozta, esetleg mindkettő egyszerre. A testét 
aránytalanul nagy és deformált kinövések borí-
tották. Egy ideig ő is cirkuszi látványosságként 
kereste a kenyerét, majd az orvosok, kutatás 
céljából, kimentették a számára kellemetlen 
helyzetből. Történetét számtalan könyv, köz-
tük saját naplója, és film dokumentálja.

A testi fogyatékossága ellenére igen önálló, 
Randian herceg 45 évig szórakoztatott, a 19. 
és a 20. század fordulóján. A végtagok nélkül 
született férfi segítség nélkül tudta sodorni, és 
meggyújtani a cigarettáját. Borotválkozott, írt 
és festett is a szájával. Önállóan közlekedett, 
ezért hívta mindenki kígyó-, vagy hernyóem-
bernek. Fogyatékossága ellenére teljes életet élt, 
megházasodott, gyermekei lettek, továbbá egy 
akkori, újító szellemű filmben is szerepelt.

Tod Browning 1932-es Freak című filmje 
horrorisztikus stílusban mutatja a be a Freak 
show-k világát. Az egész film smink és trük-
kök nélkül készült, a rendező igazi fogyatékos 
személyeket szerződtetett a szerepekre. Ez 
akkoriban korszakalkotó lépésnek számított, 
talán ezért is kapott ambivalens véleményeket. 
30 évre betiltották Nagy-Britanniában, majd 
1960-ban újra felfedezték, és azóta a filmtör-
ténet halhatatlanjai között tartják számon. A 
történet nagyon érdekes ugyan, mindazon-
által én azt javaslom, hogy ne egy nagy adag 
popcornnal, és kellemes élményeket várva 
üljünk le elé. Mondanivalója örökzöld: ne a 
külső alapján ítélj.

Idővel a természettudomány megmagya-
rázta az anomáliákat, és az eddig a délutáni szó-
rakozást biztosító emberek, inkább a szimpátia 
és az együttérzés tárgyává váltak, nem a nevet-
ségé. A változó attitűd miatt az érdeklődés elült, 
és a Freak show-k látogatottsága egyre csök-
kent. Ma már a fogyatékosok jogait törvények 
szabályozzák, és tiltják a mutogatásukat, kivéve 
tudományos célok érdekében. Néhány helyen 
mégis még mindig a szórakoztatóipar részei.

Krammer Dóra

Forrás: thehumanmarvels.com; en.wikipedia.org
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NE HABOZZ, REHABOZZ!

Hogyan határozza meg magát a RCM?

• A kezdeményezés célja, hogy a 
fogyatékossággal élő személyeket össze-
fogja, ezáltal erősítse az érdekvédelmi 
képességüket, fokozza a kooperációs haj-
lamot, valamint az össztársadalom számá-
ra láthatóvá váljanak, és ezáltal  erősödjön 
a szolidaritás az emberek között. 

• A RCM feladata a társadalom nyi-
tottá tétele - érzékenyíteni a különböző 
fogyatékossággal élő emberek irányába. 
Ennek érdekében fel kell tárni azokat a 
problémákat, előítéleteket, ismerethiányo-
kat, amelyek miatt gátak épülhettek ki az 
említett célcsoportok irányába. Ugyan-
akkor a fogyatékossággal élők körében 
is szükséges támogatni és elősegíteni az 
önszerveződést, erősíteni az érdekérvé-
nyesítési képességüket.

• Kezdeményezésük azon a felisme-
résen alapul, hogy a különböző fogyaté-
kossággal élő (mozgásukban, látásukban, 
hallásukban, beszédükben, mentálisan aka-
dályozott, vagy halmozottan sérült) embe-
rek közös problémája az érdekérvényesítés 

nehézsége, illetve hiánya. Ez a csoport 
kívülről homogénnek látszik, de belülről 
szintenként és típusonként is megosztott. 

• Közel 2 millió ember közvetlenül 
érintett, így szinte mindenki környezeté-
ben van sérült személy, akik nem tudnak 
egyenlő esélyekkel részt venni a hétköz-
napi életben, akár a tanulásra, a munkára 
vagy a szórakozásra gondolunk. Nehéz-
ségekbe ütközik úgy megfogni a problé-
mát, hogy nem hallható, látható, érezhető 
mindennapjainkban, pedig mindannyian 
csak tanulhatunk egymástól. 

• Új megközelítésben szeretné kezelni 
a valós problémákat, azáltal, hogy a jelenlegi 
sok, elaprózott, egyéni  küzdelem helyett lét-
rehozzon egy a szolidaritáson alapuló közös-
séget, melyhez az “ép”-nek nevezett társada-
lom tagjai szövetségesként csatlakoznak.

A Rehab Critical Mass a világon egyedülálló kezdeményezés. Buda-
pesten valósult meg először, hogy több ezer, speciális igényű ember közös, 
vidám felvonuláson mutatta meg magát. A harmadik felvonulást május 29-én 
tartják, ahová minden fogyatékosság típushoz tartozó embert, családtago-
kat, barátokat és támogatókat, (főleg gyógypedagógusokat) várnak.
Alapötletük: „Mindenki képes, csak 
másképp”

„A felvonulásnak az a célkitűzése, hogy 
olyan emberek, akik valamilyen fogyatékosság-
gal élnek – és éppen ezért nehezebb az érdeke-
iket érvényesíteni – számíthassanak azokra a 
polgártársaikra, akiknek ez könnyebben megy. 
Ezért is hívjuk ezt a kezdeményezést társadal-
mi összefogásnak. Azt gondoljuk, hogy egy jól 
működő társadalom nem lehet szolidaritásmen-
tes” – fogalmaz az evangelikus.hu kérdé-
sére Surányi Judit, a Rehab Critical Mass 
főszervezője.

A mozgalom Kiss Csaba kezdeménye-
zésére jött létre.
Nézzétek, miért vágott bele:

„A biciklis társadalom évekig rendezett fel-
vonulást CRITICAL MASS, azaz magyarul 
kritikus tömeg név alatt. Nem csináltak mást, 
csak egyszerűen megmutatták azt, hogy vannak 
annyian, hogy kell velük számolni, és a jogos és 
reális igényeikkel szóba kell állnia az aktuá-
lis hatalomnak. El is érték a céljaikat. Én is 
hasonló célból szeretném életre hívni a REHAB 
CRTICAL MASS mozgalmat. Fontos, hogy 
nem valami ellen van, hanem valamiért van!”

A mozgalommal sikerült felhívni a 
figyelmet a fogyatékossággal élők tár-
sadalmi kirekesztettségére, illetve bein-
dítottunk egy társadalmi párbeszédet az 
érintett személyek, azok érdekvédelmi 
szervezetei és a szakma bevonásával.
Mit mondanak a RCM-ről?

 „Szeretnénk előmozdítani és meg-
mutatni, hogy a magyar társadalom 
szolidáris és fogékony a benne élő, 
különböző emberek problémáira, 
igényeire. Talán a legfontosabb cél, 
a szemlélet formálása. Az elmúlt két 

évtizedben sok változás történt e téren. 
Születtek fontos törvények, vannak jó 
irányelvek, de ez még kevés. Segíteni 
szeretnék a társadalomnak, a hétköz-
napi embereknek megérteni, átérezni, 
hogy mi is, akik fogyatékkal élünk, szer-
ves részei vagyunk a társadalomnak, és 
bizonyos mértékig belső igény legyen, 
hogy olyan rendszerben éljünk, ahol az 
„erősebb” figyel a „gyengébbre”. Ahol 
elsősorban az ember az érték, és nem az 
ember hasznossága. Úgy érzem, hogy 
olyan időket élünk, amikor erre szük-
séges felhívni a figyelmet... Szeretném, 
ha csatlakozna minél több szakember 
is, akiknek az a hivatásuk, hogy segít-
sék a mi mindennapi életünket. Azt is 
fontos leszögezni, hogy az ő érdekeik, 
a mi érdekeink is. A két félt együtt kell 
szemlélni, és képviselni.” 

(Cserényi-Kukely Ildikó- önkéntes)
Akarsz érdeket képviselni? Akarsz 

értéket képviselni? Részese akarsz 
lenni?

Mit csinálsz május 29-én, vasárnap?
Én nem habozok, Rehabozok!
Találkozunk 14 órakor a Clark Ádám 

téren, onnan a Lánchídon át vonuljunk 
együtt az Erzsébet térre, ahol estig tart 
majd a fesztivál! 

Menyhárt Barbara



11

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

10

VIZSGAJELENTKEZÉS KISOKOS 
2016 TAVASZ

Vizsgaidőszak
A végzős hallgatóknak (BA/MA/
szakirányú) 2016. május 17-től – június 3-ig

Nappali/levelező képzés és szakirá-
nyú továbbképzések többi (I-III.) 
évfolyamán

2016. május 17-től – 2016. július 1-ig

Utóvizsga hét 2016. június 27-től - július 1-ig
Vizsgajelentkezés

A vizsgajelentkezés 2016. április 19-én 18 
órakor kezdődik, ekkortól tudtok a Neptunon 
keresztül feljelentkezni a vizsgákra. A meghir-
detett vizsgákat a Neptun felületén a „Vizs-
gák” fül „Vizsgajelentkezés” menüpontban 
látjátok. Vizsgára jelentkezni úgy tudtok, hogy 
az adott tárgy sorában, jobb oldalon lévő 
pluszjelre kattintotok, majd ott kiválasztjátok 
a „Jelentkezés” lehetőséget.

Tipp! A vizsgajelentkezés kezdetekor álta-
lában még nincs meghirdetve az összes vizsga, 
ezért ajánlott időnként ellenőrizni a Neptunt, 
hátha azóta történtek újabb meghirdetések.

Fontos! Egy vizsgaidőszakon belül, a vizs-
gahalasztás kivételével, legfeljebb 3 alkalom-
mal jelentkezhetsz vizsgázni!

Fontos! Vizsgát csak abban az esetben 
tudsz felvenni, ha nincs pénzügyi tartozásod 
a Neptunban!

Csak az a hallgató vizsgázhat, aki az adott 
kurzust felvette. A vizsgázás előfeltétele pedig 
a vizsgára való jelentkezés. Kurzusonként 
összesen 6 érdemjegyszerzési kísérlet áll a 
hallgatók rendelkezésére, azonban ugyanab-
ban a vizsgaidőszakban egy kurzusnál (a vizs-
gahalasztás kivételével, amelyről még később 
szó esik) legfeljebb 3 alkalommal jelentkezhe-
tünk vizsgázni.

Vizsgahalasztás
Vizsgáról a vizsga kezdete előtt 24 órával 

tudtok lejelentkezni, és az üres helyek függvé-
nyében másik időpontra átjelentkezni. Vizs-
gahalasztás miatt az oktatónak új időpontot 
biztosítania nem kötelező, kivéve, ha a halasz-
tás igazolt.

Ha igazolatlanul nem jelentetek meg egy 
vizsgán, akkor az eredménytelen vizsgának 
számít, amely az adott vizsgaidőszakban 

Kedves Hallgatók!
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni az elkövetkezendő vizsgaidőszakról. 

Az alábbiakban olvasható információk a 2015/2016. tanév tavaszi félévére 
vonatkoznak.

„AZ M3 METRÓ MINDENKIÉ!”

A főváros leghosszabb metróútvo-
nalának a felújítása hamarosan kezde-
tét veszi, mivel az alagút, a sínek és a 
metrószerelvények állapota már nem 
megfelelő egy teljesen biztonságos uta-
záshoz. A felújítással csak egy probléma 
van, mégpedig az, hogy a költségveté-
sek nem megfelelőek ahhoz, hogy az 
M3-as metró akadálymentesítve legyen. 
Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő 
30 évben nem lesz akadálymentesítve a 
város legforgalmasabb útvonala. 

A Mozgássérültek Budapesti Egye-
sülete (MBE) kampányt indított
december 3-án, AZ M3 METRÓ MIN-
DENKIÉ címmel. Programjuk azonban 
nemcsak a mozgássérültek jogait védi. 
Nyílt levelükben, melyet a kormányhoz 
intéztek, megfogalmazták, hogy az egy-
re növekvő idős embereknek, a baba-
kocsival közlekedőknek, az ideiglenesen 
mozgássérültté váltaknak ( pl: baleset 
vagy műtét után ), a nehéz csomaggal 
közlekedőknek, és a turistáknak is nagy 
könnyebbség lenne, ha akadálymentesí-
tett lenne az útvonal. 

A „mindenki számára” épülő metró a 
jelenlegi álláspont szerint több embert zár 
ki a használatából mint azt gondolnánk. 
A mozgássérültek, a kerekesszékesek 
vagy az idősek is aktív tagjai szeretné-
nek lenni a társadalomnak, de ezáltal sok 

akadályba ütköznek. Ha úgy gondolod 
kedves olvasó, hogy tenni szeretnél azért, 
hogy a gyógypedagógia által képviselt 
eszmék tényleg érvényesüljenek akkor 
csatlakozz a facebookon az M3 met-
ró mindenkié közösséghez vagy figyeld 
az egyetemi plakátokat, és csoportokat,  
mivel néhány lelkes bárczis hallgató egy 
petíció benyújtására készül. Járjatok nyi-
tott szemmel és adjunk esélyt! 

Buzogány Borbála Lujza

Te is az M3-as metróval közlekedsz nap mint nap ? Azok közé tartozol 
aki segít egy édesanyának felhozni a babakocsit a meredek lépcsőkön? Akkor 
itt a helyed és állj egy igazán fontos ügy mellé!
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beleszámít a vizsgajelentkezések számába (Az 
érdemjegyszerzési kísérletek számába nem!). 
Igazoltnak csak az a távollét tekinthető, amely 
önhibátokon kívül, igazolt külső körülmények 
miatt következett be. Az igazolt távolmaradás 
vizsgahalasztásnak minősül, amit természete-
sen hivatalos papírral kell alátámasztanotok 
az oktatónak.

Vizsga meghirdetése
A vizsgák meghirdetésének pontos mene-

te és szabályai vannak, amelyekhez az okta-
tóknak tartaniuk kell magukat. Amennyiben 
a szabályoktól való eltérést tapasztaltok, úgy 
az oktatónak, vagy nekem is jelezhetitek a 
problémát.

A gyakorlati jegyről, a kollokviumok 
típusairól és az értékelés módjáról az ELTE 
SZMSZ II. Hallgatói Követelményrendszer 
(http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_
II.pdf) 63-67.§-ban olvashattok, a vizsgák 
meghirdetésének szabályairól pedig a 70.§ ad 
tájékoztatást.

Vizsga
Az oktató jogosult a hallgató vizsgáját 

megszakítani és vizsgáját elégtelen érdem-
jeggyel minősíteni, ha nem megengedett 
segédeszköz(ök) használatát vagy más sze-
mély együttműködését észleli.

A kijavított írásbeli vizsgadolgozatba való 
betekintést a hallgatóknak a vizsgaeredmény 
közlését követő egy héten belül biztosítani 
kell. A betekintés után a hallgató a megadott 
javítókulcs, illetve a kötelező szakirodalom 
alapján a javítás felülvizsgálatát kérheti a dol-
gozat javítójától.

Utóvizsga, Javítóvizsga
Az oktató egyes vizsgaalkalmakat előzete-

sen utó- vagy javítóvizsgaként hirdethet meg. 
Utóvizsgára vagy javítóvizsgára kollokvium 
esetén a vizsga napját követő harmadik, szi-
gorlat esetén ötödik napon kerülhet sor.

Javítóvizsga: A hallgató számára lehetővé 
kell tenni, hogy félévente szakonként egy sike-
res vizsgaeredményét (tehát olyat, ami nem 
elégtelen érdemjeggyel zárult) javítsa az adott 
vizsgaidőszakban. Ebben az esetben a vizsga-
eredmény az előző teljesítést semmissé teszi. 

Utóvizsga (UV, vagy ismétlővizsga): A 
sikertelen vizsga után (tehát ami elégtelen 
érdemjeggyel zárult) ugyanabban a vizsgaidő-
szakban történő ismételt teljesítési kísérlet. Az 
első utóvizsga lehetőségével minden hallgató 
térítésmentesen élhet. A második utóvizsgá-
ért, tehát az ugyanazon a tárgyból tett harma-
dik vizsgáért a Karunkon idén 2000 Ft térítési 
díjat kell fizetni. Utó- és javítóvizsgára kizáró-
lag az adott képzési időszakban kerülhet sor. 
Az utóvizsgázási szándékunkat nem szüksé-
ges sehol sem jelezni, csak egy időpontra fel 
kell jelentkeznünk, hogy regisztrálva legyünk 
a vizsgaidőponton. 

Szeminárium, gyakorlat, gyakorlati 
jegy

Míg az előadásokon alapvetően nem 
kötelező részt venni (kivéve, ha a kép-
zési terv előírja), addig a szemináriu-
mok és gyakorlatok látogatása kötele-
ző. Szemináriumon és gyakorlaton az 
oktató nem tagadhatja meg a gyakorlati 
jegyeteket, ha az órák legfeljebb 25%-ról 
hiányoztatok.

Kollokvium
A vizsgaidőszakban történő írásbeli 

vizsgára legalább 3 alkalmat kell meghirdet-
ni az oktatónak úgy, hogy két vizsga között 
legalább két hét teljen el. Szóbeli vizsgáknál 
legalább 2 alkalmat köteles kijelölni az okta-
tó, mindezt úgy, hogy a két vizsga között 
minimum két hét teljen el, valamint az 
összesített létszám elérje a kurzust fölvett 
hallgatók létszámának 120%-át. Például, ha 
egy kurzuson 20 hallgató vesz részt, akkor 
az oktatónak összesen 24 helyet kell bizto-
sítania. Az utóvizsga természetesen ebbe 
nem tartozik bele, azt az utóvizsga héten 
a szükséges létszám szerint hirdetik meg.

Fontos! Ha az oktató nem a köve-
telményeknek megfelelően hirdetett 
meg vizsgaalkalmat, akkor bátran 
keressétek fel a Hallgatói Önkor-
mányzatot, hogy segíteni tudjunk!

Remélem hasznosnak találtátok a 
tájékoztatót, amennyiben további kér-
désetek, problémátok lenne, írjatok a 
tanulmanyi@barczihok.elte.hu címre.

Üdvözlettel,
Schindler Petra

Tanulmányi alelnök

INTERJÚ SZTRECSKO BOGLÁRKÁVAL

Miért választottad ezt a kart, szakmát?
Már gimnáziumban sokat gondol-

kodtam azon, hogy mi legyek, ha nagy 
leszek. Az érettségi éve előtt döntöttem 
a gyógypedagógia mellett. Tudtam, hogy 
emberekkel szeretnék foglalkozni, sze-
retnék segíteni és emberek között lenni. 
Sokáig szemezgettem a gyógypedagógiá-
val, míg végül elhatároztam, hogy tényleg 
ezt szeretném csinálni. Gondolkodtam 
még az orvosin és a pszichológián is, de 
a gyógypedagógia valahogy szerelem volt 
első látásra. Abszolút nem bántam meg 
a döntést, mert amióta az első napon 
beléptem a Karra, azt érzem, jó helyen 
vagyok. 
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Az elnöki választás során leadtál egy 
programtervet, és abban a bemutat-
kozás során írtad, hogy Szlovákiában 
születtél. Nem volt nehéz így eljönni 
ide, Budapestre?

Így van. Szlovákiában, Tardoskedden 
születtem, és most is ott élek a szüle-
immel és a bátyámmal. Szeretem a szü-
lőfalumat, de Budapesten is jól érzem 
magam. Miután felvettek az egyetemre, 
nagyon vártam, hogy egy új városba, új 
helyre, új emberek közé költözzek, és 
vártam minden kihívást, amit az élet tar-
togat számomra. Vártam az önállóso-
dást, és meglepő módon könnyen hoz-
zászoktam a fővárosi élethez. Nem volt 
nehéz dolgom, hiszen a gólyatáborban 
egy remek csapat tagja lehettem, akikkel 
már az első hetekben nagyon szorossá 
vált a kapcsolatom, sok vidám pillanatot 
éltünk át az elejétől kezdve. Mindezek 
ellenére sokszor hazahúz a szívem, és 
ha tehetném, gyakrabban utaznék haza.

Említetted azt is, hogy korábban 
kommunikációs referens voltál, most 
pedig az elnöki tisztséget töltöd 
be. Mi késztettet arra, hogy ezekre 
jelentkezz? 

Egy éve, mikor kiírásra került a pályá-
zat a kommunikációs referensi tisztség 
betöltésére, örömmel jelentkeztem. 
Lelkes voltam már akkor is. Szerettem 
volna a hallgatói közéletben valamilyen 
módon részt venni, és úgy éreztem, 
ez a megfelelő idő, így hát jelentkez-
tem. A kommunikáció területe volt az, 
ami a szívemhez a legközelebb állt, és 

nagyon élveztem azt a fél évet, amíg ezt 
a pozíciót töltöttem be. Rengeteg ötle-
tem volt már akkor is, de aztán eljött 
az ősz, mikor Márkus Mariann, az elő-
ző HÖK-elnök tanulmányi okok miatt 
lemondott tisztségéről. Sokáig töpreng-
tem azon, hogy van-e bennem még több, 
elég lelkes vagyok-e, megfelelő ember 
lehetek-e egy vezetői pozícióra. Végül 
úgy éreztem, kell nekem ez a kihívás, 
és szeretném magam kipróbálni ebben 
is. Az első hetek nehézkesen indultak, 
de most már élvezem, és az elkövetke-
ző egy évre is nagyon sok a megvalósí-
tásra váró tervem. Továbbra is minden 
erőmmel azon leszek, hogy alázattal, 
önzetlenül és becsületesen dolgozzak a 
Hallgatói Önkormányzatban, és hogy az 
új csapatommal egy egységként tudjunk 
felelősségteljes munkát végezni, tovább 
színesíteni a Kar életét. Szeretném, ha 
ezek után is bizalommal fordulnának 
hozzánk a hallgatók, mivel – bár kicsit 
közhelynek tűnik –, de valóban értük, 
értetek vagyunk.

Pár szóban össze tudnád foglalni a 
többi hallgatónak, hogy mi tartozik 
a feladatkörödbe? Elnökként mit kell 
tenned?

Nincs olyan nap, mikor ne lenne 
valami elvégezendő feladatom. Mivel 
több testületnek is a tagja vagyok, ezért 
hetente többször járok különböző ülé-
sekre. Ezenkívül a legfontosabb felada-
tom, hogy koordinálom az Elnökség 
munkáját. Minden héten tartunk elnök-
ségi ülést, ahol megbeszéljük az épp 

aktuális projekteket, illetve új ötleteket 
vetünk fel. Ahogy azt a programomban 
is olvashattátok, a csapatommal folya-
matosan új terveket szövünk annak 
érdekében, hogy minél több lehetőséget 
kiaknázzunk, illetve hogy még színeseb-
bé tegyük a hallgatói életet a Bárczin. 
Ilyen például egy nyári szemeszterzáró 
buli, melynek a szervezési munkálatai 
már elkezdődtek; továbbá egy jól műkö-
dő rendszert szeretnék a csapatommal 
kiépíteni az utánpótlásképzésnek, ezáltal 
is nyitottabbá és közvetlenebbé téve az 
Önkormányzatot, hiszen ez remek lehe-
tőség arra, hogy a hallgatók közelebbről 
is megismerjék a működését. Ezen kívül 
nagyon fontosnak tartom az átláthatósá-
got, emiatt minden jegyzőkönyvet, hatá-
rozatot, havi beszámolókat elérhetővé 
teszünk a HÖK honlapján. Mindezeken 
túl sokszor jön egy-egy váratlan feladat, 
amelyeket igyekszem kellő precizitással 
megoldani.

Említetted, hogy szeretnél több 
programot szervezni. A közeljö-
vőben, az elkövetkező egy évben 
milyen programokat szeretnél 
megvalósítani?

Így igaz. Mint azt már mondtam, 
bővíteni kívánjuk a rendezvényeink 
repertoárját. Azon kívül, hogy sze-
retnénk egy szemeszterzáró bulit ren-
dezni, úgy gondolom a Hallgatózót is 
célszerű lenne jobban kihasználni. Már 
volt az elmúlt időszakban egy Filmes-
tünk, amit szorgalmazunk folytatni, de 
ezenkívül Társas Esteket is szeretnénk 

szervezni. Mivel a tudományos élet a 
Karon még mindig nem indult be iga-
zán, ezen kívánunk változtatni. Az 
ötletelések ezzel kapcsolatban most 
zajlanak. Nem feledkezünk meg a leve-
lezős hallgatóinkról sem, akiknek sze-
retnénk egy hallgatói fórumot tartani, 
ahol több őket érintő témáról lehetősé-
günk nyílna beszélgetni. A közeljövő-
ben fontos feladatként tűztük ki, hogy a 
Bárcziumnak létrehozzunk egy modern 
online felületet, ahol naprakész infor-
mációkkal szolgálnak majd az újságíró-
ink, valamint a Bárczinfó hírlevelét is 
elérhetővé kívánjuk itt tenni. 

Mennyire vagy megelégedve magá-
val a HÖK munkájával, a hall-
gatókkal való kapcsolattartással, 
illetve a hallgatók részvételével a 
döntéshozatalban?

Úgy gondolom, mindig lehet és van 
hova fejlődni. A Hallgatói Önkormány-
zat munkájával elégedett vagyok, egy 
csapatként dolgozunk, közös a célunk. 
Összefogással úgy érzem, képesek 
vagyunk változásokat elérni, ha szük-
séges. A hallgatói kapcsolattartáson is 
tudnánk még javítani, és a Hallgatói 
Önkormányzat mindent meg fog ten-
ni annak érdekében, hogy az eddigi-
nél még jobb legyen a kommunikáció. 
Bízom abban, hogy ha megvalósulnak 
a programomban leírt terveink, pozi-
tív változást tudunk majd elérni. Nincs 
lehetetlen, csak tehetetlen.

Rácz Renáta Erika
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BÁRCZISOK AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBEN

2016. április 15-én szervezték meg 
karunkon az Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciára (OTDK) kva-
lifikáló házi konferenciát, melyen öt 
érdekesebbnél érdekesebb kutatás rész-
leteibe csöppenhettek bele a hallgatók. 
Ez az egyébként teljesen átlagos napsü-
téses péntek délután sorsdöntő volt a 
TDK-dolgozatot bemutató diáktársaink 
számára, hiszen előadásuk ismertetésé-
vel eldőlt, vajon továbbjutnak-e a 2017 
tavaszán megrendezendő OTDK-ra. 
A 14 órakor kezdődő rendezvényen a 
következő bárczis hallgatók mutatták 
be gondosan elkészített dolgozatukat, 
melyek sok esetben több éves vizsgáló-
dás és kemény kutatómunka eredményei 
voltak.

Lássuk a listát:
• Ardai Evelyn  - Nintendo WII 

játékok terápiás célú alkalmazása moz-
gáskorlátozott gyermekek mozgásneve-
lésében  (Témavezető: Vámos Tibor )

• Egyed Barbara - A perc művé-
szete: slam poetry és fogyatékosság 
(Témavezető: Dr. Novák Géza Máté)

•  Kiss Nikoletta - A differenci-
álás megvalósulása SNI diákok integrált 
oktatásában (Témavezető: Dr. Szekeres 
Ágota)

•  Szemenyei Eszter és Zahora 
Nóra - Spasztikus cerebrális paretikus 
és tipikus fejlődésű tanulók funkcionális 
összehasonlító vizsgálata (Témavezető: 
Lénárt Zoltán)

• Meleg Tímea - Konfliktuskeze-
lési stratégiák és szociális célok serdülő, 
illetve fiatal felnőtt korban (Témavezető: 
Dr. Billédi Katalin)

Ugye, milyen izgalmas témák? Nem 
unatkozott a hallgatóság, annyi egészen 
biztos. Miután a kutató diákok 15 perc-
ben bemutatták a dolgozatukból készített 
prezentációt, további 5 perc állt rendel-
kezésükre annak megvédésére. Karunk 
vezetéséből a következő szakmai zsű-
ri értékelte az előadásokat: Dr. Márkus 
Eszter, Dr. habil Papp Gabriella, Dr. 
Perlusz Andrea, Dr. Stefanik Krisztina 
és Vargáné dr. Molnár Márta. Hallgatóink 
a vita során természetesen kaptak hide-
get-meleget egyaránt, ám olyan építő jel-
legű tanácsokkal látták el őket, melyeknek 
segítségével sikeresen helyt állnak majd a 
döntőben.

Sok sikert, kitartást és további jó munkát 
kívánunk nekik!

Pogácsás Nóra

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tudományos Diák-
köri Tanácsának közreműködésével idén nyolc hallgatótársunk nyújtotta 
be pályázatát házi konferenciánkra. Innovatív kutatások, izgalmas témák, 
új eredmények – lássuk, hogyan jutottak be a bárczis diákok az országos 
versenyre!

ÖRÖK ÉLET?

Azt már mindenki tudja, hogyan élhet 
hosszú és egészséges életet: az aktív élet-
mód mellett sokat kell sportolni, oda 
kell figyelni a megfelelő táplálkozásra, és 
természetesen nem csak a testet kell kar-
ban tartani, hanem az elmét és a lelket is. 
Ezen felül sokan próbálkoznak fiatalító 
krémekkel. Lehet, hogy ezek a készítmé-
nyek olyan mértékben elérik a hatásukat, 
hogy egy nő rendszeres használatuk mel-
lett letagadhat néhány évet, ám ez csak 
külsőleg érvényesül, ugyanis magában a 
bőrben és az azt alkotó sejtekben sem 
történik valódi megújulás. 

A már nagyon régen élt őseink is 
keresték a válaszokat. Rengeteg monda, 
mese, legenda mutat rá olyan elemekre, 
ami az életminőséget és annak idejét is 
megnöveli. Ezen felül sok törzs és ősi 
nép tart számon különböző csodaszere-
ket, életelixíreket, amelyek elméletileg a 
várt hatást eredményezik.

„Az idő kereke nem forgatható visz-
sza.” Gyakran halljuk ezt a mondatot, ám 
egy amerikai biotechnológiai kutatócso-
port nemrégiben rácáfolt erre, ugyanis 
kidolgoztak egy olyan genetikai eljárást, 
mely képes a sejteket nem csak eredeti 
állapotukra visszaállítani, hanem vissza is 

pörgetni az idejüket, ezáltal tovább élhet-
nek (Parrish, 2015). Még csak elmélet, de 
már kipróbálásra is sor került. 

Először szövettenyészetben fenn-
tartott emberi sejteken, illetve egereken 
vetették be ezt az eljárást, és az eredmé-
nyek elég biztatóak voltak ahhoz, hogy 
élő emberen is leteszteljék. A kísérletre 
önként jelentkezett Elizabeth Parrish, az 
amerikai BioViva biotechnológiai vállal-
kozás vezetője.

Először mintát vettek a 44 éves nő 
véréből, még a genetikai kezelés előtt. 
Erre azért volt szükség, hogy megálla-
pítsák a telomérák hosszát. A telomérák 
a kromoszómák végein található, rövid, 
ismétlődéseket tartalmazó DNS-szaka-
szok, melyek a sejt osztódása során szin-
te törvényszerűen rövidülnek, de nem 
kódolnak géneket. Tulajdonképpen idő-
mérőként működnek. Logikus volt az az 
okfejtés, hogy ezek hosszának növelése 
az évek számát lineárisan emeli. Nem 

Az emberiség egyik leghőbb vágya, hogy megtalálja az öregedés 
ellenszerét, és meghosszabbítsa életét, vagy akár elmenjen a véglete-
kig, és elérje az örök életet. Bár mindez csak ígéret, de a kutatók ma 
is gőzerővel dolgoznak az ügyön, 
és úgy tűnik, hogy most találtak is 
valamit...
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véletlenül alapoztak erre az elvre, hiszen 
a telomérák és az élet hossza közötti pár-
huzam már évtizedek óta ismeretes, vagy-
is akinek rövidebb, az hamarabb hal meg 
például sejtműködési rendellenességben, 
mert a kromoszómák védtelenné válnak 
az összetapadással szemben.

A mintavétel és a telomérák hosz-
szának kiszámítását követően végrehaj-
tották a kezelést, még 2015 szeptembe-
rében. Mivel még bizonytalan az, hogy 
mely sejteken lehet biztosan kipróbál-
ni, ezért egyelőre a nő fehérvérsejtjeit 
célozták meg. Nem is olyan régen, 2016 
márciusában újra vért vettek a vállalati 
vezetőnőtől, és meglepődve tapasztalták, 
hogy a fehérvérsejtek telomérái meg-
nyúltak, ezzel mintegy 20 évet adva a nő 
életéhez (az átlagos telomérahossz 6,71 
kilobázisról 7,33 kilobázisra változott). 
Továbbra is megfigyelés alatt tartják 
Elizabeth Parrish-t, hogy lássák, okoz-e 
károkat a fehérvérsejtekben a kezelés, 
illetve hogy vannak-e egyéb hatásai, 
legyen az jó vagy rossz. Ha idővel sem 
történik semmi olyan, ami gondot okoz-
na, akkor hozzálátnak annak a tervnek 

a kidolgozásához, hogy más sejteken és 
szöveteken is próbára tegyék az új talál-
mányt. Ráadásul már magyar kutatók is 
belemélyedtek eme elméletbe.

Ha valóban sikerül ezt elérni, akkor 
a halhatatlanság nemcsak a mítoszok-
ban és a mesékben létezne, hanem mi 
magunk válnánk élő legendákká. Ám 
arra mindenképp készüljünk fel, hogy 
nem feltétlenül olyan lenne, mint ahogy 
azt mi elképzeljük. A világ teljes káoszba 
is fordulhatna, nem lenne értelme gyer-
meket szülni, hiszen pont a halál miatt 
olyan értékes az élet. Súlyos következmé-
nyekkel járna: eltűnnének a generációk és 
csak egy maradna, örökké ugyanazok az 
emberek élnének a Földön, míg az állatok 
és a természet folyamatosan cserélődne. 
Ráadásul egy idő után, ahogy azt Korpos 
Albert is megfogalmazza Örök élet című 
versében, eléggé unalmassá válna. Ezen 
érdemes elgondolkodni kicsit! :)

Birinyi Szabina
Forrás: origo.hu
Képek: rejtelyekszigete.com; 168ora.hu

SNÉTBERGER FERENC LEMEZBEMUTATÓ 
KONCERTJE

Snétberger Ferenc szinto, magyar-
ra fordítva, német cigány származású 
magyar gitárművész. 1957-ben szüle-
tett Salgótarjánban, zenészcsaládban, 
így példaképe lehetett édesapja, aki 
szintén gitározott. Klasszikus zenét és 
jazzgitárt tanult. Improvizációs játéká-
ról és műfajokat áthidaló művészeté-
ről ismert. A jazz-, és klasszikus zenei 
ötvözetek mellett, stílusa roma hagyo-
mányokra épül, illetve inspirálóan hat 
rá a brazil zene, és a flamenco. 

Snétberger többnyire szólistaként 
lép fel, és járja Európát, de közremű-
ködött már partnerként több zenei 
albumban. Végigkoncertezte Euró-
pát, fellépett Japánban, Koreában és 
az USA-ban is. ’95-ben a holokauszt 
50. évfordulójára komponálta „In 
Memory of  my People” (Népem emlé-
kére) című, gitárra és nagyzenekarra 
írt művét, melyet népének ajánlott, de 
írt már kísérőzenét filmhez és színda-
rabhoz is. A nagy presztízsű münche-
ni lemezkiadó, az ECM katalógusába 
újabb magyar név került be, méghozzá 

ékezettel írva, hiszen a zeneművész 
megőrizte identitását, magyar és szinto 
gyökereit. Kultúráját képviselve, s azzal 
azonosulva vált híressé Európa-szerte. 
A már említett improvizációs megoldá-
sokat követve, nagyon fontos elmonda-
ni, hogy szólólemezei is ennek eleget 
téve készültek. Leült a Zeneakadémián 
egy szál gitárral, és csak játszott. Az 
április 15-i koncert azért volt varázs-
latos, mert teljes csönd honolt másfél 
órán keresztül a teremben, amíg ő előt-
tünk ült. Egy emberként tartotta össze 
a közönséget a terem közepén ülve, 
egyetlen hangszerrel. Sokszor kérdez-
ték, hogy hogyan tudja ennyi év után is 

Volt egyszer egy koncert. Egy gitárművész koncertje. Április 15-én 
este, óriási tömeg gyűlt össze a Zeneakadémia szecessziós stílusú, 
hatalmas épülete előtt. A nagyteremben ülve hidegrázás-jellegű csönd 
támadt, mikor egy ember, egy szál gitárral beült a közönség elé, és 
játszani kezdett. Több százan vol-
tunk jelen egy emberként, a tömeg 
közepén.
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fenntartani az emberek figyelmét, erre 
a válasza mindössze az volt, hogy ő jól 
érzi magát, ettől pedig a közönség is. 
Természetesen létre kell ehhez hozni 
egy művészi alapkoncepciót, kiindulás 
gyanánt.

2011 nyarán, Felsőörsön elindította 
a Snétberger Zenei Tehetség Közpon-
tot, amelynek célja, hogy egy hazai és 
nemzetközi szinten egyaránt elismert 
iskola legyen, melyben a fiatal, hátrá-
nyos helyzetű, roma zenei tehetségek 
világszínvonalú képzést és mentorálást 

kapjanak. Snétberger Ferenc egy a pél-
daértékű egyéniségek közül Magyar-
országon, hiszen saját stílust képvisel, 
sajátos teóriát megteremtve, mégis kul-
turális hagyományokat őrizve. Amel-
lett, hogy nemzetközi elismertségnek 
örvend, feladatának tekinti a fiatal 
tehetségek művészi gondozását. 

A koncertet követően nehéz volt 
szóhoz jutni, hiszen már maga, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem épüle-
te is letaglózza az embert. A hangzás, 
az akusztika, valamint maga a játék egy-
velege pedig csontig hatolt, beleégett 
a közönség füleibe. Valóban megjelent 
az egyedi stílus, a romantikus dallamok, 
a latinos hangzás, és tisztán csendült 
fel népdal is, korunk egyik legnagyobb 
gitárművészétől. A közönség, emléke-
im szerint, négyszer tapsolta vissza, ami 
már önmagában érv azoknak, akik eset-
leg nem ismerik Snétberger Ferencet, de 
rajonganak a sajátos zenei művészetért.

Egyed Barbara

SZKAFANDER ÉS PILLANGÓ

A francia film (eredeti címe: Le scaphandre 
et le papillon) főszereplője, Jean-Dominique 
Bauby (Mathieu Amalric) az Elle magazin 
főszerkesztője volt, és két gyermek édesap-
ja, de egy végzetes napon agyvérzést kapott, 
és kómába esett. A negyvenhárom éves férfi 
húsz nap után tért magához, de teljesen lebé-
nult. Egyetlen mozgásra képes szerve a bal 
szeme, mellyel nagy időt és energiát belefek-
tetve megtanult valamilyen szinten mások-
kal kommunikálni, méghozzá szemhéjának 
mozgatásával. Mindezek ellenére teljes életet 
él, megőrizte humorérzékét, szexualitását és 
életszeretetét is. Ezeken felül még könyvet is 
szeretne írni, amit „lediktál” egy másik sze-
mélynek. Eleinte nehézkesen indul el, nem 
tudja, miről írjon, azután viszont elég jól bele-
jön. Mivel „kacsintásokkal” képes kommuni-
kálni, ezért a könyv megírása évekig tart.

Nem mindennapi eset, hogy valaki szinte 
teljesen elszakadjon a külvilágtól, de fősze-
replőnk megmutatja, hogy még egy ekkora 
fordulat után is lehet élni, méghozzá ugyan-
úgy, mint addig a napig. Maga az alkotás egy 
dráma, mely nagyon jól bemutatja a férfit, 
mint szerzett fogyatékossággal élő személyt. 

A mű remek kritikákat 
kapott, csakis pozitív, 
és elismerő hozzászó-
lásokban bővelkedik. 
Nagyszerűségét és 
minőségét illetően, 
nemzetközileg elismert lett.

A művet 2007-ben mutatták be, méghoz-
zá a 2007-es Cannes-i fesztivál versenyprog-
ramjának keretében. Négy Oscar-díj jelölést 
is kapott, illetve két Golden Globe-díjat 
nyert el a legjobb rendező kategóriában. 

Minden elismerést megérdemel. Az alko-
tás őszinte, mély, tiszta érzelmekről tanúsko-
dik, ahogy a főszereplő igyekszik különös 
jelbeszéd segítségével feltárni lelkét, gondola-
tait és érzelmeit azon emberek számára, akik 
körülötte élnek. De még így sem szakadt el 
tőlük, és véleményem szerint ennél szebb 
dolog nem is maradhatott volna meg számára 
a balesetet követő időszakban. 

Csakis ajánlani tudom, nagyon érdemes 
megnézni a filmet, kiváló alkotás, de a könyvet 
is megéri elolvasni, amelyből adaptálták.

Birinyi Szabina

A filmiparnak hála, egyre több filmben találkozhatunk veleszületett 
vagy szerzett fogyatékossággal élő karakterekkel, akik egy sajátságos 
életet mutatnak be, egy teljesen más szemszögből. A színészek sokszor 
élethűen képesek eljátszani egy-egy szindróma tüneteit, végkifejletét, 
ami igencsak kemény munka és nem kevés tehetség kell hozzá. Most 
olyan filmet mutatok be, ami igaz, nem mostani, de 
érdemes megnézni, mert ezáltal többet tudhatunk meg 
a fogyatékosság mibenlétéről, illetve az abban szenvedő 
egyén mindennapjairól.
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Mikor Vitéz Málnássy Imre várúr szo-
kásához híven a kora reggeli órákban fel-
kelt, nyugalom és boldogság áradt szét 
tagjaiban. 

Ma megváltom a világot!- gondolta. 
Peckes léptekkel vonult ki az erkély-

re megszemlélni csöppnyi, ám jelentős 
birodalmát. Azonban amint pillantását 
reávetette csöppnyi, ám jelentős birodal-
mára, arca elfehéredett, haja égnek állt, 
szeme kikerekedett, torkából hörgés tört 
fel azonmód. Mindennek egyik oka lehe-
tett a friss tavaszi szél borzongató hatása, 
avagy a vár előtt táborozó török hadsereg. 
(Véleményem szerint is-is.)

Fehér zászló!- hussant át agyán első 
ízben a gondolat. Ám ekkor keze véletle-
nül oldalán függő kardjának markolatára 
tévedt.

- Soha!- sziszegte összeszorított fogai 
közt. Agyában számtalan szebbnél-szebb 
hősi gondolat kergette egymást. A haza 
védelmezője. Az ember, aki kiállt a gazok 
ellen. Két kezével osztogatta végzetes csa-
pásait. Szinte már látta magát a hősi harc 
hevében küzdeni elszántan, bátor serege 
élén. Ha kell, életét és vérét adja a honért. 
Fejben lejátszotta, amint kiront majd a 
várból (mint egykor a horvátok bánja) s 
a törökök ettől úgy meg fognak lepődni, 
hogy infarktust kapnak mind egy szálig. 

Ám ekkor más irányból kezdett fújni a 
szél s menten változott a leányzó fekvése. 
(Ne vegyék szó szerint.) A várúr megbor-
zongott. (Ezt vehetik.)

- Gyilkosság? Halál? Áldozat? Éle-
tünket és vérünket? Hisz az ember érték! 
Minden ember egy apró kis galaxis a világ-
egyetem végtelenében, ettől nem foszt-
hatjuk meg sem önmagunkat, sem mást! 
Ne folyjon több vér hiába! Halott hősök 
helyett élő, boldog embereket! – rikkan-
totta elszántan.

Azonban gondolatai közt ismét felbuk-
kant a szigetvári hős és a várúr kivonta 
kardját.

- Nem szenvedhetem, hogy becsüle-
tem török kézre adjam! Ha meg is halok, 
másutt, a nép emlékezetében tovább élek 
majd. Ez a nép úgyis inkább emlékszik 
meg egy halott hősre, mint egy élő senkire. 
Küzdeni kell tehát!

Kezéből ekkor mégis kiesett a kard.
- Igen ám, de ha meghalunk, mit 

fogunk mi törődni mások emlékezetével? 
Egy életet kaptunk csupán. Értékeljük! 
Vigyázzunk rá és egymásra! 

*
Ez így ment órák hosszat, mígnem 

a várúr teljes összeomlásának küszöbén 
felkiáltott: 

- Jaj mi lesz így velünk, egyszerű 
emberekkel?

*
Dél volt már, mire tisztjei benyitottak 

hozzá, hosszú tanácskozások után, uta-
sításait kérni. Az ágy mögött találtak rá, 
kardja mellette hevert a földön, ő meg tér-
dére borulva csak sírt és sírt vég nélkül. 
Szélvésznél is gyorsabban terjedt el a hír: 

Vitéz Málnássy Imre várúr úgy bőg, mint 
egy gyerek.

*
Este van. A vár melletti dombon oso-

nó árnyalakok rajzolódnak ki. A várúr 
és kísérete. Talpuk alatt halkan surran a 
fű. Pisszegések. Suttogások. (Lopakodó 
üzemmód.) Hajnalra a völgykatlan szélé-
hez érnek. Alant a vár ormain már a török 

zászlókat lobogtatja a jó magyar szél. Az 
üres várat bevették. 

A várúr lépked a menet végén. Hátra-
fordul. Utolsó pillantást akar még vetni 
egykori csöppnyi, ám jelentős birodalmá-
ra. Szemei könnyekkel telnek meg. Keserű 
torokkal, elfordultában még elmormolja 
búcsúzóul (tán elér hangja a falakig):

- No, ebből se lesz eposz.
Szabó Tamás

CSÍKOS PÓLÓ, KOPASZ FEJ, FEHÉR RÖVIDNADRÁG
AVAGY HOGYAN LETT A KICSI PABLOBÓL A PICASSO.

Az a helyzet, hogy nem tudok a kiál-
lításról anélkül írni, hogy ne ajánlanám 
előtte egy nagy kedvenc filmemet, a 
Picasso kalandjai című svéd műalkotást. 
Azoknak, akik nem voltak csillagos ötö-
sök művészettörténetből, és nem életraj-
zok olvasásával töltötték a szabadidejüket 
– tehát csak úgy szimplán érdeklődnek 
a művészetek iránt – sokkal szórakoz-
tatóbb információforrás lehet, mint a 
kiállítás falain megjelenő tankönyvszagú 
szövegrészletek.

Magával a kiállítással kicsit kritiku-
sabb leszek, mint a korábbiakkal, amik-
ről írtam, mert valamiért  hiányérzetem 
maradt, amikor a végére értem. Nem a 
művek számát vagy válogatását illetően, 

hanem – talán az Orosz Avantgárd hatá-
sára – itt is arra számítottam, hogy már 
maga a kiállítótér is be fog szippantani a 
festő világába. 

Azonban a belépő folyosón sok-sok 
szöveg fogadott a festő műtermeiről, 
egy-egy képpel illusztrálva. Sötétszür-
ke falakon. Szemben a folyosó másik 
fala egy teremre néz, ahol egy óriási 
Picasso arckép tölti be a teljes falat. 
Szürkében. Mindeközben a megtett 15 
méteren háromszor szóltak rám a felü-
gyelők, hogy a kiállítást milyen irányból 
merrefelé haladva KELL megtekinteni. 
Picasso pedig se nem szürke, se nem 
mondták meg neki, hogy mit milyen 
irányból nézzen. 

A Magyar Nemzeti Galériában április 22-én nyílt grandiózus kiállí-
tás Átváltozások 1895 – 1972 címmel száz Picasso képpel, festménnyel, 
szoborral. A kiállítás a művész stílusának alakulását egészen a kezde-
tektől vezeti végig, a történelmi, társadalmi és magánéleti kontextuso-
kat is bemutatva a látogatóknak.
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Az első terem a festő fiatal kori mun-
káit, portréit, rajzait mutatta be, és egy-két 
képet felvillantott a „kék-korszakból” is. A 
fal pedig még mindig sötétszürke. 

Hogy félreértés ne essék, semmi sze-
mélyes konfliktus vagy ellenszenv nincs 
köztem és a szürke szín közt, de maga 
a szín két dolgot tud. Vagy nagyon kel-
lemes nem-fehér hátteret ad, ami telje-
sen semlegesen meghúzódik az érdemi 
tartalom mögött, vagy megöl mindent, 
ami körülötte, rajta található. Nekem 
sajnos itt az utóbbi benyomásom volt. 

A második terem felüdülést hozott. 
A fal kivilágosodott, és ezzel a tér 
kinyílt, nyomasztó hangulata és folyo-
sójellege is megszűnt. Itt kezd kísérle-
tezni a kis Pablo a kubista dekonstruk-
cióval és rekonstrukcióval. A kubizmus 
mint irányzat alapelve, hogy a testeket 
nem perspektivikusan, valós látványuk-
ban ábrázolja, hanem síkokra bontva, 
geometrikus formákra redukálva. Kiin-
dulópontjának az Avignoni kisasszo-
nyok című kép megszületését tekintik a 
művészettörténészek. Bár magát a nagy 
művet nem láthatjuk a kiállításon, de az 
előtte, kísérletezésképpen készült raj-
zokat, festményeket igen. Olyan érzés 
volt végignézni rajtuk, mintha Picasso 
kereste volna az egyensúlyt, próbálgatta 
a síkok méretét, feszegette szabadságá-
nak határait. 

Aztán jött egy nő. Olga a balerina. 
Hatására Picasso elkezdte újra felfe-
dezni a klasszicista vonalvezetést, sok 
portrét készített és egyvonalas, stilizált 
rajzokat a táncosok mozgásáról.

Olga karosszékben
E mű mellett érdekes művészetelmé-

leti értekezést olvashatunk arról, hogy 
az Olgát ábrázoló kép miért egy korábbi 
kubista kép tetejére lett ráfestve. Én itt 
ismét a kedves érdeklődők figyelmébe 
ajánlanám a fent említett svéd filmet, 
ami sokkal valószerűbben mutatja be a 
jelenetet. Röviden: művészünknek nem 
mindig volt kéznél üres vászna. Kubis-
ta képből azonban sok volt, Olgából 
pedig sosem elég. 

A finomabb stílusból ezután ismét 
éles váltással térünk vissza a „tipikus” 
Picassohoz. A soron következő terem 
a „Szürrealista metamorfózis” címet 
viseli. Az irányzat képviselői az ember 
mint ösztönlény belső nézőpontjának 
megjelenítésére törekedtek. A szürrea-
lizmus felfogható akár Freud művésze-
ti lenyomataként is, mivel nem csak a 
pszichoanalitika, mint módszer foglal-
koztatta az irányzat művészeit, de egyik 
fő témájuk az erotika volt. 

A csók
A színes szürrealizmusból ezután visz-

szaváltunk a már indokoltan sötét, szürke és 
nyomasztó világba. A spanyol polgárháborút 

és a második világháborút feldolgozó képek 
világába. A hangulatot tovább gerjeszti a fal-
ra vetített, korabeli művészek által készített 
Guernica című film, ami a háború minden 
borzalmát, civil áldozatait fotókkal, Picas-
so képeivel és a kor költőinek verseivel 
szemlélteti.
Síró nő
A film okozta komoly lelki trauma és sokk 
után egy jól időzített szünetet és pár szussza-
násnyi megnyugvást kap az ember idegrend-
szere, mivel a kiállítás második felébe a belépő 
folyosón keresztül lehet átjutni. Másodszorra 
már nem zavartak a szürke folyosók.

Újabb éles váltással világos termek. Picasso 
„visszatérése az eredeti forráshoz”, az ősi, 
primitív ábrázolásokkal, gyerekrajzokkal 
foglalkozik, majd az avignoni-korszakban a 
színház, szex, a jelmezek és a nők kerülnek 
előtérbe. 
Matador meztelen nővel

Személy szerint mire ideértem, nemcsak 
mentálisan, de fizikailag is elfáradtam. Száz 
Picasso alkotás egybefűzve fárasztó. Ami azt 
is jelenti, hogy az elrendezés működik, mert 
egy percre sem hagyta, hogy a figyelmem 
elterelődjön, vagy hogy ne gondolkozzam 
és ne illesszem össze az élettörténetet, mint 
a puzzledarabkákat. 

Visszagondolva, a hiányérzetem talán 
csak abból fakadt, hogy nem voltam felké-
szülve a kiállítás léptékére. Kellemes tempó-
ban 2-3 órát érdemes rászánni, és minden-
kinek azt ajánlom, hogy az optimális élmény 
érdekében kipihenten, minimum két kávé 
elfogyasztása után vágjon neki!

Balázs Márta Eszter
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SZÍNHÁZ A NYÁRRA

Szegeden nyáron is pezseg a kulturális élet. 
Mindenki ismeri (tapasztalatból, vagy csak a 
hírét, ami mindig megelőzi) a Szegedi Ifjúsági 
Napokat, amelynek keretein belül felsorolha-
tatlan számú külföldi és magyar előadó szó-
rakoztatja az erre fogékony fiatalok tömegét. 
Én személy szerint a kulturális élet eseményei 
közé sorolom az idén második alkalommal 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Sörömöt 
is, amely három napos kellemes szórakozást 
nyújt a sörszeretők számára. 

Mindezek mellett számomra a legnagyobb 
durranása a szegedi nyárnak a Thealter feszti-
vál, amelyről a továbbiakban kicsit bővebben 
kívánok információt adni. Maga a fesztivál, 
melyet a Maszk Egyesület támogat, elsősor-
ban a színházról szól, azonban a programok 
között minden évben megtalálható néhány 
koncert is a zeneszeretők számára. Külföldi 
és belföldi társulatok, színházak képviselte-
tik magukat a fesztivál tíz napja alatt. Állandó 
meghívottak többek között: a Pintér Béla Tár-
sulat, a K2, a Forte Társulat, a Tünet Együttes, 
a Szabadkai Színház, illetve tavaly az Átrium 
Filmszínházból is érkezett két ott futó előadás 
a nézők örömére. Ezek mellett más ismer-
tebb, illetve alkalmi, kis társulatok is hoznak 

darabokat, hogy színesítsék az amúgy is sok-
színű és változatos programot. Kőszínházi 
vagy független társulatok darabjai, cirkusz, 
zene, valamint rengeteg mozgás- és táncszín-
házi produkció az, amit a Thealter fesztivál 
biztosít az érdeklődőknek. És ha ez még nem 
volna elég, a szentesi Horváth Mihály Gim-
názium irodalmi-drámai tagozatának végzett 
diákjai minden évben egy új darabbal készül-
nek kizárólag erre az alkalomra. 

Akit esetleg érdekel, az a Maszk Egyesület, 
a Thealter, illetve az Alterra internetes oldalain 
informálódhat a részletekről, tudnivalókról. 
A jegyárak megfizethetőek, azonban minden 
évben vannak olyan programok is, amelyek 
ingyenesen megtekinthetőek. Csak ajánlani 
tudom azoknak, akik a szabadidejüket hasz-
nosan, mégis szórakozva szeretnék eltölteni. 
Nem bánják meg, ha benéznek. 

A másik esemény, amelyhez egy kis kedvet 
szeretnék adni nektek, minden évben augusz-
tusban kerül megrendezésre Villány mellett. 
Ez nem más, mint az Ördögkatlan Fesztivál. 
A nagy fesztiválozók bizonyára már ismerik, 
aki azonban még nem hallott róla, nem késett 
le semmiről, van idő bepótolni mindent. A 
programok és a rengeteg látogató négy 

Bár nem vagyok jós, azt bátran kijelenthetem, mikor véget ér majd a 
vizsgaidőszak és a szabadság mámora feltör a mélyből, minden egyete-
mi hallgató beleveti majd magát a nyári kavalkádba, bulikba és pihenés-
be. Azonban megeshet, hogy a nyár közepére egyesekben megjelenik 
majd a vágy, hogy a számtalan színvonalas kultúrprogramból is kivegye 
a részét. Ezeknek a személyeknek kívánok most egy kis betekintést 
nyújtani két valóban kitűnő és említésre méltó fesztiválról.

egymáshoz közeli kis falu életét bolygatja meg 
öt napon keresztül. Tömérdek helyszín, szám-
talan produkció várja a szórakozni vágyókat 
erre a kellemes borvidékre. Aki a színházat 
szereti, minden napra találhat minimum két 
olyan előadást, amely érdekelheti, de a cirkusz 
szerelmesei sem panaszkodhatnak, ugyanis 
minden évben a fesztivál vendége egy társulat, 
akik kápráztató mutatványaikkal bűvölik el az 
embereket. Mindezek mellett családi szórako-
zásra is találni lehetőséget, de irodalmi estekre, 
előadásokra, bábjátékokra is lehet számítani 
minden évben. Akik pedig a koncertek miatt 
járnak ilyen helyekre, szintén nem panaszkod-
hatnak, ugyanis e téren sem szegényes a fel-
hozatal. Rengeteg ilyenkor a sátor, a táborozó, 
az ország minden tájáról, sőt még a határokon 
túlról is érkeznek szórakozni vágyók (fiata-
lok, idősebbek egyaránt) az immár kilencedik 
alkalommal megrendezésre kerülő fesztiválra. 
A programok folyamatosan kerülnek fel az 
internetes honlapjukra, így érdemes gyakran 
látogatni. Ami már bizonyos, hogy ismét kép-
viseltetik majd magukat kőszínházak (a Nem-
zeti Színház például), valamint alternatív és 

független színházi társulatok, mint Pintér Béla 
és Társulata, a Jurányi Ház, vagy a kaposvári 
színművészeti kar. Azonban minden évben 
fellép a K2 társulata is egy-egy darabbal, 
melyet mindig egy tipikusan a helyhez köthe-
tő régi történet, különleges esemény alapján 
hoznak létre. Az interneten még fellelhető két 
korábbi előadásuk, a Kisharsányi vőlegény, 
valamint a Nagyharsányi menyasszony. Érde-
mes megtekinteni mindkettőt. Ez csupán pár 
példa, de aki beleássa magát a programok 
közé a honlapon, számos értékes kincsre fog 
bukkanni, ezt garantálhatom. 

Érdemes várni rájuk, érdemes ott lenni, 
átélni a hangulatot, látogatni azt a rengeteg 
programot, melyet ez a két fesztivál nyújt az 
érdeklődőknek, jegyet váltani és beülni olyan 
előadásokra, melyeket másképpen talán soha 
nem is tudnánk megnézni. A Thealtert és az 
Ördögkatlan Fesztivált ezek és még sok más 
miatt is ajánlom azok figyelmébe, akik a nyár-
ra is szeretnének egy kis színházat vinni az 
életükbe. Nem fognak csalódni.  

Szabó Tamás

Ne csak a fiókodnak írj!

Ha néha megszáll az ihlet és tollat ragadsz, szívesen írsz verseket, rövid 
prózákat, akkor ne habozz elküldeni nekünk, mi pedig szívesen megjelen-

tetjük az újságban, hogy hallgatótársaid is elolvashassák.

A műveket a foszerkeszto@barczihok.elte.hu címre várjuk. Ha a követ-
kező számban megjelenik a műved, jelentkezünk.

Addigis mindeniknek jó alkotást!
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JÖVŐ HÉT HÉTFŐ
Az irodámban ülök.  Asztalo-

mon javításra váró matek dolgozatok 
egy halomban. Azt számolom, hány 
másodpercig esnek bele a látóterembe, 
míg nem tovább fordul a forgószék, s 
hátam mögé kerül az asztal. Egy, kettő, 
három, négy, öt. Most megint eltűntek. 
Még múlthét péntekről maradtak meg. 
Nem tudtam végezni velük. Nem volt 
elég idő a meccs előtt. Javítótollammal 
játszom. Nemsokára kifogy. Újat kéne 
venni. Egy, kettő, három, négy. Az órámra 
pillantok. Hamarosan beugrik, megkérdezi, 
hogy ment a meccs vagy, hogy milyen volt a 
hétvégém és elmondja, amit múlthét pénteken 
szeretett volna. Hamarosan beugrik…

„… gyök alatt háromszáznegyvennyolc 
meg mínusz tizennégy az egyenlő…” még ez 
a 20 dolgozat aztán egy focimeccs. Jó esély van 
rá, hogy megnyerjük.  A srácok felkészültek, 
a Kalózok meg amúgy sem nyertek még ebben 
a szezonban…”… kilencvenkettő a hatodi-
kon az a negyediken meg huszonnégy…”… 
aztán nyomás haza. A csomagok útra készen. 
Egy egész hétvége, csak a családdal. Idejét sem 
tudom, mióta nem ruccantunk már ki csak 
úgy, közösen. Ránk fér. Még az idő is jó lesz, 
legalábbis ezt mondják…”… hatezer-két-
százháromban a kettő a tízediken szorozva 
a…” de persze mindig mindent mondanak: 
„Napos idő, derült ég , csapadék egy szem se” 
s aztán tessék, hirtelen leszakad az ég. Áh, de 
most nem lesz ez, de nem ám! Igazi kiránduló 
idő lesz és kész. „… az egyenlő a harminc-
hárommal?” Ejnye, na! Jake, nem lesz ez így 
jó! Ez most csak egy B. Volt az már A- is. 

Még 19 dolgozat! Lássuk, lássuk! Ambe 
Matthews. „Ötszáznyolcvankettő a mínusz 
másodikonból gyök alatt kilenc…” A meccs 
–megnyerjük, ez nem is kétséges- aztán irány 
a hegyek! Sátorállítás, még egy kis tűzrakás is 
belefér, ha nem érkezünk túl későn. Istenem! 
Csak az idő legyen jó! Biztos jó lesz! Jónak 
kell lennie és kész! „… x a tizedikenből y 
a harmadikon meg ezerhuszonegy…” Már 
tankolni sem kell, csak be a csomagokat a 
kocsiba és irány a hegyek!

Kopogtatnak.
-Igen! Tessék!- válaszolok, de a javí-

tást nem hagyom abba: „második gyök 
alatt az x a negyediken…” 

-Bocsánat, Mr. Kinnick, bejöhetek? 
– felismerem a fiút hangjáról, Mike az. 
Most kezdte a tizenegyediket. Okos, talp-
raesett srác. A-B-ket kap matekból és a 
többi tanár is elégedett vele mindig. Tesiből 
mondjuk, kicsit esetlen. Na de nem lehet az 
ember mindenből kifogástalan. Rendes gye-
rek. Nem beszél sokat, csak ha kérdezik, 
meg , ha nagyon muszáj. Már a szülei is itt 
végeztek a McDonell-ben. Felettem járt ket-
tővel az apja. Ő is rendes gyerek volt, iskola 
első. Sokra viszi még ez a Mike fiú is egy-
szer. Néha bejön az irodámba, mesél ezt-azt, 
de inkább kérdez. Megkérdezi, hogy áll a 
csapat. Ő maga nem focizik. Cingár termet. 
Össze is törnék a srácok egy pillantásukkal. 
Rendes srác ez a Mike, ráadásul még okos is. 
Mindenki szereti. Én mondom, sokra viszi 
még. 

 Felpillantok a munkámból s úgy 
üdvözlöm:

-Szervusz, Mike, gyere csak!- lete-
szem a javítótollat, hátradőlök a szék-
ben. Remélem, ez az egész nem fog tovább 
tartani pár percnél. Még itt ez a sok dolgo-
zat. Meccs előtt jó lenne végezni velük. Nem 
akarom, hogy jövő hétre maradjon. – Foglalj 
helyet! Miben segíthetek? – mutatok az 
asztalom előtti székre. 

Becsukja maga mögött az ajtót. Nem 
ül le, megáll.

-Mr. Kinnick, van most egy kis ideje 
beszélgetni?- kérdezi a szokásos tiszte-
lettudó hangon. Rendes gyerek ez a Mike. 

Megvakarom a fejem: a dolgozatok. 
Végezni akarok velük még a meccs előtt. Minél 
előbb le akarok menni a fiúkhoz. Ma Arche-
val melegítenek be, de aztán minden más az 
én feladatom. Persze, biztos megnyerjük. A 
Kalózokat tavaly is csúnyán hazaküldtük. 
Azóta pedig sokat fejlődtünk. Körülbelül még 
egy órám van. Az aligha elég…

-Miről lenne szó? Nem várhat 
hétfőig? 

-De, persze, hogyne! Nem sürgős, 
csak kérdeztem. Akkor nem is zavarok 
tovább. Viszlát, Mr. Kinnick!

-Jól van. Hétfőn akkor várlak!
Már nyitja is az ajtót, lassan kihát-

rál. A küszöbről még mosolyogva 
visszaszól:

-Sok szerencsét a délutáni meccshez!
Rendes gyerek ez a Mike! 

***
Behúzom a kocsiajtót magam után. 

Hű! Micsoda meccs volt! Micsoda meccs volt, 
kérem szépen! Megszorongattak a Kaló-
zok rendesen! De csak nem bírtak velünk! 
Micsoda touchdown! Ez a Pierce a csapat 

aranyembere! Szép győzelem! Hol a kulcs? A 
zsebembe raktam! Nem raktam a zsebembe? 
Na, itt van! Felbúg a motor. Kihajtok a par-
kolóból. Már szinte üres, hazamentek a szur-
kolók. Mi maradtunk utoljára a srácokkal. 
Micsoda meccs volt! Istenem! A szezon eddigi 
legjobb meccse, kétség kívül. Holnap már le is 
hozzák a lapok: Újabb fergeteges győzelmet 
aratott a McDonell. Írja majd a szalagcím. 

Felgurulok a garázs elé. A hátizsákok 
már a verandán várakoznak. Feleségem 
épp akkor lép ki a házból. Mosolyogva 
odaint.  

Bepakolunk.
Indulás előtt még egy kávé. Megége-

tem a nyelvem vele, ahogy nagy siet-
ségemben belekortyolok. Hogy az a… 
No! Nem mérgelődök. Nem szabad mérge-
lődve útnak indulni. Hálózsákokat berak-
tuk. Hűtőláda? Az is meg van. Fényképezőt 
hoznak a lányok. Elsősegélydoboz is bent. 
Bakancsok. Mi van még , ami elengedhetet-
len? Zseblámpa! Igen zseblámpa! Kiáltok a 
feleségemnek, rakott-e zseblámpát. A 
szomszéd szobában megcsörren a tele-
fon. Persze! Mindig akkor, amikor már 
indulnánk. Feleségem veszi fel. Engem 
keresnek. Az igazgató úr az, az iskolá-
ból. Nem értem péntek délután mi lehet olyan 
fontos. Már a kocsiban kéne ülnünk, útban a 
hegyekbe. Átveszem a telefont. Az igaz-
gató úr ismeretlen komolysággal szól 
bele. Azt mondja, a takarítók megta-
lálták az egyik diákunkat az öltözőben. 
Holtan. Felakasztotta magát. Mike volt 
az… 

Berecz Bogi 
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HÚSMENTESEN IS FINOMAN

A vegetarianizmus már az ókor óta 
ismert, akkoriban a lelkes élőlényektől 
való tartózkodásnak nevezték. Olyan 
híres ókori görög filozófusok és orvo-
sok, mint Platón, Szókratész, Pütha-
gorasz, Epikurosz és Hippokratész 
szintén vegetáriánusok voltak, és tanít-
ványaikat is következetesen, vegetáriá-
nus étrendre szoktatták.

A vegetarianizmus, és a veganizmus 
pozitív hatásait oldalakon keresztül 
lehetne sorolni. Alapvetően két cso-
portra oszthatjuk a mellette szóló 
érveket: az egyik a saját egészségünk, a 
másik pedig a környezet-, és állatvéde-
lem. Ha elfogadjuk, ha nem, a túlzott 
húsfogyasztás mindenképpen negatív 
következményekkel jár. Ami az egész-
ségünket illeti, mindenképpen meg kell 
említeni azt a tényt, hogy az állatok-
nak évente sokkal több antibiotiku-
mot adnak, mint amennyit mi, embe-
rek beszedünk. Tehát ha hús-, vagy 
tejterméket fogyasztunk, folyamatos 
antibiotikum-kúrán tartjuk magun-
kat, aminek komoly következményei 
lehetnek. Azonban az igazi érv szerin-
tem a veganizmus mellett, a környe-
zetvédelem. Annak ugyanis, aki nem 
eszik húst, sokkal kisebb az ökológiai 

lábnyoma, mivel a hús-, és tejtermékek 
nagyipari előállítása nagyon jelentős 
környezetterhelést jelent: rengeteg víz, 
áram és energia szükséges ahhoz, hogy 
egy állat, bármilyen feldolgozott for-
mában az asztalunkra kerüljön. A Föld 
teljes ivóvízkészletének 1/3-át az állat-
tenyésztés használja fel! A veganizmus 
ugyanakkor szorosan kötődik az állat-
védelemhez is. Aki látott már vágó-
hidakon készült felvételeket, vagy a 
nagyipari állattartásról készült doku-
mentumfilmet, annak aligha szorul ez 
magyarázatra. Sajnos nagyon sokan 
meg vannak róla győződve, hogy az 
ember nem élhet egészségesen hús 
nélkül. Őket nagyon nehéz lenne most 
pár mondatban meggyőzni, ezért csak 
annyit mondok: érdemes megnézni, 
hogy az (él)sportolók között mennyi 
vegánt találunk!

Ha a vegetar ianizmus vag y a 
veganizmus túl nagy falatnak tűnik, 
érdemes legalább a „húsmentes hét-
főt” bevezetni - a vasárnapi húsleves 
és rántott hús után egy kis pihenőt 
adni a gyomornak! Íme, egy könnyen 
elkészíthető főétel és egy desszert, a 
kísérletező kedvűeknek:

„És akkor mit eszel?!” – ez az a döbbent kérdés, amivel vegetáriánus-
ként, szerintem már legalább ezerszer szembesültem. Ezt szeretném most 
megválaszolni, ráadásul nem egyszerűen húsmentes, tehát vegetáriánus 
receptekkel, hanem minden állati eredetű összetevőt nélkülöző, azaz vegán 
receptekkel. 

Batátás egytálétel:
A batátát - más néven az édesburgo-

nyát - szerintem egyszerűen nem lehet 
nem szeretni. Valójában semmi köze a 
krumplihoz, sokkal inkább a sütőtök-
höz hasonlít, kellemes, fűszeres íze és 
isteni illata van. A kedvenc batátás éte-
lem elkészítéséhez csupán a követke-
zőkre lesz szükséged:

• 1-2 fej nagyobb lilahagyma (attól 
függ, mennyire szeretnéd hagymásra)

• 3 kisebb batáta
• majoránna, őrölt feketebors, só, 

oregánó
• olaj a sütéshez
Először vágjuk fel a lilahagymát és 

dinszteljük meg egy kevés olajon. A 
batátát mossuk meg, hámozzuk meg 
és vágjuk kockákra, majd öntsük bele a 
serpenyőben lévő, már megpárolódott 
hagymára. Jól fűszerezzük meg, ízlés 
szerint, nyugodtan, nem lehet elronta-
ni! Addig süssük, amíg az édesburgonya 
meg nem puhul teljesen, és már kész is 
van! Nagyon egyszerű, de annál fino-
mabb, érdemes kipróbálni!

Chia puding:
A chia mag egy aprócska, fekete mag, 

mely Közép-, és Dél-Amerikában őshonos, 
de itthon is egyre népszerűbb. Attól igazán 
különleges, hogy képes nagyon sok folyadé-
kot magába szívni, ezért finom, laktató és 
nem utolsó sorban látványos puding készít-
hető a segítségével. Mindössze 2 evőkanál 
chia magra és kb. 2,5 dl folyadékra van 
szükség hozzá. Szinte bármilyen folyadék 
megfelel, én kókusztejet vagy más növényi 
tejet szoktam használni, de gyümölcslével is 
működik! Kakaós vagy vaníliás pudingot is 
készíthetünk, ha a növényi tejbe kakaóport, 
vagy vaníliát teszünk. Az elkészítése nagyon 
egyszerű – tovább tart leírni, mint megcsi-
nálni: csak össze kell keverni a magokat a 
folyadékkal, ízlés szerint tenni bele egy kevés 
mézet, vagy más édesítőt, és pár óráig, hideg 
helyen állni hagyni. Amikor már kocsonyás 
állagú, szórhatunk a tetejére étcsokoládé 
darabokat, kókuszreszeléket, aszalt vagy friss 
gyümölcsöket, mandulaforgácsot, pisztáci-
át, fahéjat… Csak a fantáziánk szab határt 
annak, hogy milyen látványosra készítjük el. 

Csalló Júlia 
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Előző számunk nyertesei: Tamási Vivien és Péter Anna

Nyereményüket átvehetik a HÖK irodában nyitvatartási időben.

Nyereményükhöz szívből gratulálunk!

A helyes megfejtéseket beküldők között értékes nyereményeket sorsolunk ki! 
A megoldásokat a foszerkeszto@barczihok.elte.hu e-mail címre várjuk. A sze-
rencsés nyerteseket ismertetjük a következő számban.

   Nehéz

   Közepes
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13 POZITÍV GONDOLAT A VIZSGAIDŐSZAK ELŐTT

1. Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás vagyok, 
hogy a töviseknek vannak rózsabimbói. (Alphonse Karr)

2. Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. (Henry Ford)

3. Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos 
hajó soha nem jut messze a parttól. (Dale Carnegie)

4. Én olyan optimista vagyok, hogy egy csónakkal is elindulnék Moby Dick után, és 
még tartármártást is vinnék magammal. (Zig Ziglar)

5. Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót. (Milton Berle)

6. A legfontosabb, amit a győzelemből megtanulhatsz, hogy képes vagy rá. 
(Dave Weinbaum)

7. Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának van igaza, de az optimista jobban érzi 
magát közben. (Daniel L. Reardon)

8. Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja.
(Példabeszédek könyve 12:25)

9. Vegyetek példát a hollókról. Nem vetnek, nem aratnak, nincs pincéjük, nincs kamrá-
juk s az Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti, mint ezek a madarak! Ugyan ki 
hosszabbíthatja meg az életét csak egy arasznyival is azzal, hogy aggodalmaskodik? 
(Lukács evangéliuma 12:22-25)

10. Nem mind arany, ami fénylik. Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt is.
(Karinthy Frigyes)

11. Örülök annak, amim van, s nem búsulok azon, amim nincs. (Lev Tolsztoj)

12. Az eltévedés is felfedezőút. (Justina Chen Headley)

13. Nem arról van szó, hogy a negatív élményeinket, a keserveinket, a bánatainkat 
hazudjuk el pozitívnak. Arról van szó, hogy fogadjuk el ezeket olyan negatívnak, 
amilyenek a valóságban, de ha van bennük valami pozitív, akkor azt is vegyük észre. 
(Popper Péter)




