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Főiskolánk ebben a tanévben is két alka-
lommal nyitotta meg kapuit a középisko-
lás diákok előtt. Az első rendezvényre még 
tavaly decemberben, a másodikra pedig 
2013 februárjában került sor. A látogatók 
számából ítélve az érettségi előtt álló fia-
talok rendkívül érdeklődőek az ÁVF képzé-
si kínálata iránt.

Első ízben tavaly fordult elő, hogy elismert 
oktatóink érdekes kiselőadásokkal készül-
tek az ide látogató diákoknak, mintegy íze-
lítőt adva abból, hogyan és mit tanítanak a 
főiskolán. A sikereken és a pozitív visszajel-
zéseken felbuzdulva idén bővítettük a témák 
és az előadók körét, ezzel is biztosítva a fi-
ataloknak oly fontos választási szabadságot. 
Ez a program idén is jó visszhangot kapott. 

Lehet, hogy egy szép hagyomány alapjait si-
került megteremteni ezzel?
Az előadások mellett „főiskolai túrát” is szer-
veztünk a megjelenteknek „Pincétől a padlásig” 
címmel. Ennek keretében a szervezők vezeté-
sével szintről szintre barangolták be a diákok 
a főiskola említésre méltóbb pontjait, mint 
például a konditermet, a könyvtárat, a rektori 
és a főigazgató irodát, a nemzetközi igazgató-
ságot, a Karrier Irodát, a HÖK irodát és az XXI 
szerkesztőségét. A látogatók közül többen még 
a programok után is itt maradtak beszélgetni 
a hallgatókkal és tanárokkal. Várhatóan velük 
fogunk még találkozni a jövőben is...
Köszönjük mindazoknak a hallgatóknak, ok-
tatóknak, dolgozóknak a közreműködését, 
akik segítségükkel hozzájárultak az esemény 
sikeréhez!

Nyílt Napok az ÁVF-en

... ott vagyok. Így hangzott a már sokatok 
által ismert, és idén immáron 13. alkalom-
mal megrendezett Educatio Nemzetközi 
Oktatási Szakkiállítás szlogenje.

Az ÁVF is ott volt január 18-19-én a Hungexpo 
„G” pavilonjában. A gazdasági képzést érintő 
negatív változások miatt arra lehetett számí-
tani, hogy csökken az érdeklődés az ezen a 
szakterületen működő iskolák, karok iránt, 

de szerencsére a rendezvényen tapasztaltak 
nem ezt igazolták. 
Standunkat folyamatosan látogatták az in-
formációéhes középiskolások és szüleik. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy min-
den szóróanyagunk elfogyott, amit a rendez-
vényre magunkkal vittünk. Különösképp az 
állami támogatástól független ÁVF intézmé-
nyi ösztöndíjrendszere keltette fel a látoga-
tók érdeklődését.

Csodák márpedig vannak!
Az élet, a világ tele van csodákkal! Vegyük észre, és tanuljuk meg értékelni 
ezeket. Mindenki számára mást és mást jelent, de egyben biztosak lehetünk: 
az élet csodaszép. Ebben a számunkban többféle nézőpontból próbálunk rá-
mutatni az élet csodáira. Nem misztifikáljuk túl, mert szerintünk a minden-
napjainkban is meg lehet lelni a csodát, csak körül kell nézni. A természet 
ereje, a műalkotások, a sok találmány, a gondolataink sokszínűsége, az uni-
verzum rejtélye, az állatok, a rengeteg érzelem, vagy egy mindent elsöprő sze-
relem. A lelkünk világa, a személyiségünk kialakulása, a bonyolult agyunk… 
mind-mind egy olyan csoda, amit nem igazán értünk, de talán nem is akarjuk 
megérteni, hiszen ettől olyan csodálatos mindegyik.

Gondolkoztál már azon, hogy milyen lesz 
a diploma után kilépni a munka világába? 
Talán azt is elképzelted már, hogy milyen 
dolgozni, úgy igazából. 
Vajon milyen lesz az első igazi, komoly 
munkahelyed? 

Egy-egy vizsgára való készülés közben biztos 
sokszor megfordult a fejedben, hogy „Minek 
tanulom én ezt?”, „Mit fogok vele kezdeni?”, 
vagy „Úgysem lesz rá soha szükségem!”. Nos, 
hogy megcáfoljuk – vagy éppen bizonyítsuk 
– a hallgatói elképzeléseket a munkáról, a 

munkaadók elvárásairól, a munkaerőpiac 
jellemzőiről, és hogy visszajelzést kapjunk 
a főiskola által nyújtott elhelyezkedést se-
gítő szolgáltatásokról, a Karrier Iroda ismét 
átfogó anonim, online felmérést végez 2013 
tavaszán. Minden hallgatónak elküldjük az 
e-mail címére a könnyen és gyorsan kitölt-
hető kérdőív elérhetőségét.
Eddigi felmérések következtetései megtalál-
hatóak a www.avf.hu/karrieriroda oldalon.

Kőrösligeti Zsuzsa
Karrier Iroda vezető

Gondolkodom, tehát...
Nyelvvizsga időpontok. A május-jú-
niusi BCE nyelvvizsga jelentkezési határideje 
2013. április 5. Ha szeretnétek jelentkezni, 
vagy további részleteket megtudni, keressé-
tek fel Kiss Magdolnát, az Idegen Nyelvi Lekto-
rátus ügyintézőjét (III. emelet, 303-as szoba).

TGP bővülés. Idén februárban további 17 
figyelemreméltó diákkal bővült a Tehetség-
gondozó Program. Ha lemaradtál a jelentke-
zésről, ne csüggedj, jövőre ismét lesz felvétel!

A sonka ezer íze. A 9. Ezerízű ÁVF kö-
zéppontjában most a húsvét állt. A finom ün-
nepi ételeken kívül volt táncház, kézműves 
kiállítás, és nektek zenélt a Tarsoly Együttes. 

AKKREDITÁCIÓ. 2013. május 6-án, 7-én 
kerül sor az ÁVF 5 évenként esedékes in-
tézmény akkreditációjára. Ehhez az előírá-
soknak megfelelően a főiskola elkészítette 
2008-2012 közötti időszak önértékelését, a 
Magyar Akkreditációs Bizottság által meg-
adott szempontok alapján.

Mi a véleményed?
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Diploma? 
Nyelvvizsga?
Idén államvizsgázol, de még nincs meg 
a diploma átvételéhez szükséges nyelv-
vizsgád? Ne maradj le arról, hogy azok 
társaságában dobáld magasba a kalapod, 
akikkel együtt töltötted a legszebb diák-
éveket! Jelentkezz a meghirdetett nyelv-
vizsgák valamelyikére vagy az ÁVF inten-
zív nyelvvizsga felkészítő tanfolyamaira, 
és hozd be a lemaradásod!
További információkért látogass el a 303-
as irodába!

Idegen Nyelvi Lektorátus

Idén májusban immáron 15. alkalommal 
rendezik meg a főiskola hallgatói az ÁVF-
Állásbörze Napot. Az esemény program-
ban és szervezésben egyaránt sokban 
különbözik majd a korábbi években meg-
szokottaktól. Az egyik újítás, hogy idén 
két évfolyam, a másod- és harmadévesek 
karöltve szervezik meg az egész napos 
rendezvényt, amelyre idén (rajtatok kívül) 
nem csak cégeket, hanem középiskolás 
diákokat is várnak, külön nekik készülő 
programokkal.

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy az ÁVF–
Kapcsolatok Napja főkoordinátora lehetek. 
Nagy öröm számomra, hogy egy ilyen remek 
csapattal dolgozhatok együtt. Mindenkit 
csak arra tudok bíztatni, hogy éljen a lehe-

tőségekkel, én is ezt tettem, és most itt állok 
előttetek, mint főszervező. Ki tudja, akár egy 
állásajánlatot vagy egy szakmai gyakorlatot 
is jelenthet valakinek ez a rendezvény. Gyer-
tek el, szerezzetek tapasztalatokat, hasz-
náljátok ki ezt az alkalmat, mert ez is hoz-
zájárulhat jövőbeni 
sikereitekhez!
Mi mindenkit sok 
szeretettel várunk 
május 16-án az ÁVF-
Kapcsolatok Napjá-
ra!

Simándi Boglárka
Az ÁVF-Kapcsolatok 

Napja 
főkoordinátora

ÁVF–Kapcsolatok Napja 
2013

XXI – na, mi újság?
Főiskolánk lapja folyamatos változásokon megy keresztül, a közös mun-
kához tehetséges új kollégákat keresünk. Miért érdemes csatlakozni?
Tapasztalatot szerezhetsz, kiélheted kreativitásodat, megismerked-
hetsz sok érdekes emberrel, és még jól is mutat az önéletrajzodban. 
Egy jókedvű, összetartó csapat tagja lehetsz, ráadásul még egy kis zseb-
pénzre is szert tehetsz.

 Jelentkezz:
újságírónak
rovatvezetőnek
marketingesnek
rendezvényszervezőnek
fotósnak

A negyedik emeleten (425. terem), ahol folyamatosan pezseg az élet, 
várjuk az érdeklődőket! Dobj egy e-mail-t: karsay.marcella@gmail.com, 
piritiroberta@gmail.com

Kell egy iPad? 
Vagy legyen inkább 
három?
Az Eco-Sim országos diákversenyein több főiskola hallgatói csapatai versengenek egy-
mással nagy értékű nyereményekért. Az iskolapadban megszerzett elméleti tudást itt a 
gyakorlatban hasznosíthatjátok, bizonyíthatjátok a szervezőkészségeteket.

Szeretnél „belekóstolni” (legalábbis virtuálisan) egy sörgyár vezetésébe? Ha igen, ak-
kor ne habozz! Jelentkezz! A versenyekre három fős csapatok jelentkezését várjuk.

 Fődíjak:
helyezett: 3x Apple iPad 32 GB 1. 
helyezett: 3x iPod nano 16 GB 2. 
helyezett: 3x vásárlási utalvány3. 

Jelentkezési határidő: 2013. április 8.
A versenyről további információkat a www.econo-mix.hu internetes oldalon találsz.
Figyeld aktuális versenyfelhívásainkat a főiskolai paravánokon és faliújságokon!
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BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
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Miklós Ágnes Katával, 
a Társadalomismereti 
Tanszék tanárával 
beszélgettem. 
Szó volt plágiumbotrányról, 
etikáról, bűnös szövegekről, 
óangol költészetről.

Amikor Schmitt Pál doktori 
dolgozatával kapcsolatban 
plágiumvádak láttak napvilágot, 
te azon kutatók között voltál, akik 
annak akadémiai kivizsgálását 
sürgették. Miért érezted ennek 
szükségességét?

Elsősorban azért, mert a plágium a legsú-
lyosabb tudományos vétség. Véleményem 
szerint mindenkinek, aki plágium gyanú-
jába keveredik, kötelezően az az első fel-
adata, hogy tisztázza magát ez alól. Ennek 
ellenére a plágiumvádat, úgy tűnt, nem ve-
szi eléggé komolyan senki, aki a kivizsgá-
lását sürgethetné. Ez arra indított engem 
és a többi hat kutatót, hogy megírjuk ezt a 
petíciót, ami a kivizsgálást kérte. Kétség-
telenül szerettük volna, ha ezt valaki más 
teszi meg, de ha nincs más, az embernek 
magának kell lépnie. A Hiperkarma egyik 
dalszövegében hangzik el, hogy „csak az 
kiabál, aki fél”. Néha viszont az is kiabál, 
aki nem teheti meg, hogy hallgasson.

A főiskolán közszolgálati etikát és eti-
kát is tanítasz, ennek tükrében ez ért-
hető is. Fontosnak tartod, hogy példát 
mutass a tanítványaidnak?
Attól függ, hogy milyen jellegű példamuta-
tásról van szó. Elsősorban a tudományos 
pontosság és a tudományos megbízható-
ság az, amivel kapcsolatban mindenképp 
fontosnak tartom, hogy morálisan helye-
sen cselekedjen az ember.
Például nem tudtam volna tükörbe nézni, 
ha nem emelem fel a hangom egy plágium-
gyanú esetében, miközben az elsőévesek-
nek a magyar nyelv és nyelvhasználat órán 
több ízben is elmondom, hogy a hivatko-
zás és idézőjel nélküli idézet az plágium. 
Ez nem személyi vagy politikai kérdés, ha-

nem az egész tudományos szféra működé-
sének az alapfeltétele.

Az Élet És Irodalomban is jelennek meg 
verseid, illetve óangol költészetet is 
fordítasz. Úgy tűnik számomra, hogy 
nagyon élvezed az efféle kihívásokat.

Nagyon hosszú ideje írok és érdekes mó-
don nagyjából nyolc év az életemből vers-
mentes időszakként telt el. Később ismét 
elkezdtem verseket írni, és ez természete-
sen magával hozta a publikálás igényét is.
Az óangol költészet pedig olyan módon 
került a képbe, hogy egy kedves barát-
nőmmel, Nagy Andreával (kezdetben leg-
alábbis) kisebb óangol elégiákat fordítot-
tunk, aztán vettünk egy mély lélegzetet, 
és nekiláttunk a Beowulf óangol eposz 
metrikailag is pontos fordításának. Most 
már készen vagyunk az első verzióval, és 
az idei év folyamán valószínűleg be is fe-
jezzük ezt a munkát.

A krimiirodalom történetéről is 
írtál könyvet. Miért pont ezt a témát 
választottad?

A könyv alapját képező esszék 2005 és 
2006 között jelentek meg A Hét című ma-
rosvásárhelyi folyóiratban. A főszerkesz-
tőnek az az ötlete támadt, hogy érdemes 
lenne a kicsit elhanyagoltabb műfajokkal, 
az irodalom „mostohagyerekeivel” is fog-
lalkozni, tehát azokkal, amelyeket irodalmi 
szempontból nem vesznek igazán komo-
lyan. Megkért engem arra, hogy írjak egy 
esszét a krimiről, aztán végül huszonva-
lahány lett belőle. Egyszerűen lehetetlen 
csak egyetlenegy esszében a krimiről be-
szélni az irányzatok, a szerzők és az írás-
módok sokasága miatt. Végül ennek lett a 
végeredménye ez a 2009-ben megjelent 
könyv. Azt hiszem, elsősorban az indított 
a megírására, hogy a krimit nem veszik 
eléggé komolyan az emberek. Túlságosan 
könnyű olvasmánynak tűnik, holott nem 
minden esetben az.

Mi volt a legérdekesebb dolog, amivel 
mondjuk te is csak a könyv írása 
közben találkoztál?
Nem annyira a könyvnek a megírása so-

rán, hanem az utána érkező visszajelzé-
sekből derült ki, hogy igény van valami-
lyen módon erre, hogy lazán, könnyen és 
érthetően, de azért komolyan beszéljenek 
a krimiről is.

Mért kapta a Bűnös szövegek címet?

A címadás két dologra is utal: egyrészt 
arra, hogy a krimik olyan szövegek, amik 
a bűnről szólnak. De egyúttal arra is, hogy 
a krimiolvasást még mindig egy kicsit szé-
gyellnivalónak tekintik általában, pedig 
valójában nem az. A cím tehát aff éle ön-
fricska is volt.

Tervezed esetleg a közeljövőben újabb 
könyv írását, vagy más publikációt?

Pillanatnyilag a Beowulf-fordítás végle-
gesítése és aztán egy kiadó megkeresése 
a feladat. Emellett most már az utolsó 
simításoknál tartok a verseskötetem ösz-
szeállításában is, és minél több verset sze-
retnék publikálni belőle, mielőtt kiadót 
keresek hozzá. Úgyhogy ebben az évben, 
ha nem is elsősorban tanulmányokkal, de 
mindenképpen szövegekkel fogom tölteni 
az időmet...

„nem tudtam volna tükörbe nézni, 
ha nem emelem fel a hangom”

BELSŐSÉGEK KEREKASZTAL Hegybányai Orsolya
rovatvezetőBELSŐSÉGEK Pálizs Brigitta
rovatvezető MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Fekete Regina
rovatvezető BELSŐSÉGEK SIKER Nagy Dániel
rovatvezető

Nagy Tamás
rovatvezetőKARRIER
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Mivel az aktuális szám témája az Élet csodái, ezért úgy gondoltam, hogy egy újabb interjú helyett 
inkább olyan magyar sikerekről írok, amelyek magukban hordozzák a kreativitást és az emberi 
összefogást, így inspirációul szolgálhatnak a bennünk szunnyadó ötletek megvalósításához. Saj-
nos a média csak elvétve számol be hazai sikertörténetekről – pedig akadnak szép számmal –, 
ezért azoknak, akik többet is szeretnének megismerni, ajánlom a www.hungarian-success-stories.
com oldalt. Ez éppen azokat a magyar sikereket hivatott bemutatni, amelyekről egyébként nem 
biztos, hogy tudomást szereznénk. Ízelítőül két kisebb történetet idéznék fel...

Magyaros csodák 
– csodálatos magyarok

KARRIERStrupka Diána
rovatvezető SIKERPorcsin Zoltán
rovatvezető

Puli a holdon?
Nem kell megijedni, semmiféle állatkísérletről nincs szó, csupán egy na-
gyon izgalmas projekt kapta ezt a nem mindennapi nevet. A Puli Space 
Technologies 2010-ben jött létre dr. Pacher Tibor fizikus vezetésével, aki csa-
patával együtt azt a küldetést fogalmazta meg, hogy olyan új technológiákat 
fejlesszenek ki, amelyek lehetővé teszik űrjárművek rendszeres indítását a 
Holdra. Mindezek előtt azonban ahhoz, hogy ismertek legyenek, és sikeres-
ségüket megalapozzák, szükségük van képességeik bemutatására. Legkésőbb 
2014-ig saját készítésű egységet akarnak a Holdra küldeni, és ezzel teljesíteni 
a Google Lunar X Prize kihívását. A magánfinanszírozású csapatok számára 
meghirdetett verseny célja, hogy a versenyzők olyan robotokat alkossanak 
meg költséghatékonyan, amelyek képesek a Hold felszínére eljutni, és ott leg-
alább 500 métert megtenni, minderről pedig nagyfelbontású képek visszakül-
désével számoljanak be. A verseny összdíjazása 30 millió dollár, a győztes pedig 20 millió dollárral gazdagodhat. Jelenleg a 
Puli csapat két prototípusa áll folyamatosan tesztelés alatt, az egyik február 1–28. között vett részt az Osztrák Űrfórum által 
szervezett Mars-szimulációs tesztsorozaton Marokkóban, a Szaharában, ahol a Marséhoz hasonló terepviszonyokon készít-
hették fel, és fejleszthették tovább a kis robotot. A tesztsorozat érdekessége volt még az is, hogy a Puli irányítása Budapestről 
történt, ezzel is szimulálva a bolygók közötti távolságot. További érdekességek és naprakész információk a www.pulispace.
com weboldalon találhatók. 

Prezi – búcsú a Power Point-tól?
Kissé elhamarkodottnak tűnhet a felvetés, mégis néhány éven belül megvaló-
sulhat. Prezentációk készítésekor én is elsősorban a Power Point-ot használom: 
egyrészt, mert az Office programcsomag része, és így könnyen hozzáférhető, 
másrészt eddig csak elvétve hallottam a Prezi nevű programról, pedig 2009 óta 
egyre több felhasználót ejt rabul. Jelenleg több mint 18 millió regisztrált tag 250 
milliónál is több prezentációja érhető el a világhálón. A magyar fejlesztőgárda 
egy nagyon komoly, bár egyelőre még távoli célt tűzött ki maga elé: azt, hogy 
megtörjék a PP uralmát azáltal, hogy közel kétmilliárd felhasználót szereznek. 
Ahogyan Somlai-Fischer Ádám, a vállalkozás egyik alapítója kifejtette: a cég nem 
csupán a bevételre koncentrál, az a cél, hogy a világon mindenki a Prezi-t hasz-
nálja. Ha ez megtörténik, módosulhat a hazánkról kialakult kép is, és Magyaror-
szág nevével újra összekapcsolódhat a nyitottság, az innováció, a bátorság és a 
találékonyság fogalma.
A Prezi előnye és lényege, hogy ez egy olyan internetes szolgáltatás, amit nem kell 
a számítógépre feltelepíteni, hanem egy regisztrációt követően a böngészőnkön 
keresztül egy „felhőben” készíthetünk látványos prezentációkat. A felhasználók 
különböző csomagok közül választhatnak, az ingyenes (Public) 100 MB tárhelyet 
biztosít amellett, hogy az elkészített prezentációk nyilvánosak. Érdekes és ugyanakkor sajnálatos, hogy a magyar fejlesztők elsősorban külföldön 
akarnak sikereket elérni, és a magyar piacot kevésbé tartják szem előtt. Szerencsére néhány lelkes hazánkfia magyar nyelvű tanfolyamokat és a 
használatot elősegítő weboldalt is létrehozott. Jelenleg még a Prezi használata jóval nagyobb kihívást jelent, mint a PP-é, mégis, ha van egy kicsivel 
több időnk, és nem holnapra kell „összedobni” valamit, érdemes kipróbálnunk, mert egy idő után már biztosan a Prezire esik a választásunk. A szol-
gáltatás elterjesztéséhez elsősorban arra van szükség, hogy a szakmai, tudományos konferenciák előadói, valamint a főiskolai és egyetemi oktatók 
példát mutassanak a program használatával. Ha megtörtént az első lépés, akkor akár a szakdolgozati prezentációk is Preziben készülhetnek.
Regisztráció: www.prezi.com, magyar nyelvű segítség: www.prezimagyarul.hu. Az inspirációt a www.hungarian-success-stories.com angol nyelvű 
weboldal szolgáltatta, ahol még sok-sok magyar vonatkozású sikertörténet megtalálható.                                                                           

Porcsin Zoltán
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    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető ARC Trefszker Erika
rovatvezető

    HALLGATÓI 
        SZERVEZETEK

Trefszker Erika
rovatvezető BELSŐSÉGEK Karsay Marcella
rovatvezető ARC

A divattervezők általában 
nem hétköznapi emberek, nem 
hétköznapi vágyakkal. 
Makány Márta is mindig kereste 
és keresi a kuriózumokat 
és a kitörési lehetőséget, nem 
szereti az állóvizet maga körül. 
Szakmai irányításával működik 
a Gazdálkodási és menedzsment 
szakon a Divat- és szépségipari 
menedzser főszakirány.

Miért látta szükségesnek a szakirány 
indítását?
Ezt az iparágat egyáltalán nem támogatják a 
magyarországi képzések, pedig mindenkép-
pen szükség lenne rá. Sok pozíció és lehetőség 
van arra itthon is, hogy elhelyezkedhessenek 
ezen a szakirányon végzettek. Természetesen 
van ennek egyfajta speciális tudásigénye, kell 
egy olyan jellegű szakirányú tudás, amilyen-
nel általában nem rendelkeznek az emberek. 
Tavasszal nyílik az Andrássy úton az il Bacio 
di Stile, egy olyan luxusáruház, amely képes 
lenne felvenni a Harrods-szal, vagy a Galeries 
Lafayette-tel a versenyt. Ide több mint 120 em-
bert keresnek.

Miért láthat fantáziát a szakirányban egy 
GM-es hallgató?
Közép-Kelet-Európában sehol nem található 
ilyen képzés. Ez egy piacképes szak, és nem 
csak Magyarországon. Külföldön csak sok pén-

zért érhető el ilyen képzés, Londonban például 
egy harmadév 9000 fontba kerül.

Hogyan tudják hasznosítani ezt a 
végzettségüket az ÁVF-es hallgatók?
Sajnos még nincs sok tapasztalatom, mivel 
eddig egy évfolyamunk volt, ők most fognak 
végezni. Lesz gyakorlati helyük, és úgy látom, 
hogy ezen a területen mindenki gond nélkül el 
tud helyezkedni. A szeptemberben induló kép-
zésre már dupla annyian jelentkeztek mint az 
idén, ez a képzés népszerűségét is jelenti.

A szakirányon tanulóknak mennyiben tudja 
segíteni a pályáját, szakmai gyakorlatát, 
későbbi elhelyezkedését?
Megpróbálok mindenkinek minél több valós 
tapasztalatot átadni, és segítek a gyakorlati 
hely megtalálásában is. Ezen kívül járunk kü-
lönböző cégekhez tanulmányi kirándulásra is. 
Mind nagyon jó tanulók voltak, nagyon meg 
voltam velük elégedve.

Milyen szakmai tárgyakat tanít a képzés 
keretében?
Három tantárgy felelőse vagyok, ez a Színtan és 
anyagismeret, a Divat- és szépségipari ismeret, 
valamint a Technológiák és termékek. Senki 
nem lesz divattervező, aki erre a szakra jár, de 
fontos, hogy legalább minimális ismerete legyen 
magáról a termékről. Mindennek van egy adott 
ritmikája, ehhez kell tudni alkalmazkodni (pl.: a 
kollekcióknál mi milyen sorrendben van).

Mit gondol a divat itthoni helyzetéről?
Nagyon erős piaca van a divathoz kacsoló-

dó iparágaknak, fontos dolog a divat. Vannak 
olyan országok, amelyek nagyon támogatják 
a divatipart, hiszen őrületesen gyorsan tud 
pénzt termelni, és sok embernek okoz örömet. 
Itthon még furcsán értékelik ezt, azt gondolják 
ez ilyen úri muri, pedig gyakorlatilag itthon is 
nagyon fontos iparág, nagyon sok cég termel 
nálunk, mint például a Femina, a Triumph, 
a Benetton, és nagy francia luxus márkák is 
gyártatnak itthon, mint a Dior. Ez azt is jelen-
ti, hogy nagyon sok ember dolgozik ebben az 
iparágban, és nem kell hozzá akkora beru-
házás, mint a gép- vagy autógyártásban, vi-
szont profitban legalább ugyanazt a szintet 
tudja produkálni.

Karsay Marcella

Nem mindennapi főszakirány

Több mint negyven luxusmárka köl-
tözik a budapesti Champs-Élysées-
ként emlegetett Andrássy útra. 
Egy körülbelül öt milliárd forintos 
beruházást követően hamarosan 
megnyílik a 19-es szám alatt 
Magyarország első luxusáruháza, 
mintegy 5000 négyzetméteren. 
Az átalakítási munkálatok 2011 
áprilisában kezdődtek, és mostanra 
már teljesen feltámadt hamvaiból 
ez a 19. századi, a világörökség
részeként is nyilvántartott gyönyö-
rű épület. Az il Bacio di Stile, azaz 
a stílus csókja névre hallgató pláza 
három emeletes lesz. A létesítmény 
tetején egy olyan éttermet találunk, 
ahonnan csodálatos kilátás tárul a 
szemünk elé a modern üvegszerke-
zetnek köszönhetően.

Karsay Marcella

Fotó: Deák Vera

Új luxus az Andrássy úton
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KARRIERARC

Sokan ismerhetitek a Módszertani 
Tanszékről a híres/hírhedt 
analízist és optimumot oktató 
tanárnőnket, 
Kádasné dr. V. Nagy Évát. 
Most azonban nem egyenletekről 
és összefüggésekről beszél, 
hanem csodálatos utazásainak 
élményeiről mesél nektek. 
Számára mi a csoda, mit tart 
különlegesnek 
az életünkben, a Földünkön? 
Az interjúból ez is kiderül.

Tudom, hogy sokat utazik, milyen 
Európán kívüli helyeken járt már?
Ausztráliában voltam ötször kedves rokona-
imnál, és ezáltal Új-Zélandra is eljutottam. 
Ázsiában egyik utazásunk során egy nagy 
körutat tettünk, akkor öt országban: Thai-
földön, Burmában, Kambodzsában, Laosz-
ban, és Bali szigetén néztünk körül. Ez egy 
négy hétig tartó, egy utazási iroda által jól 
megszervezett út volt. Férjemmel mentem, 
de minden állomásnál várt minket egy sofőr 
és egy idegenvezető is. Először nem értet-
tem, miért van erre szükség, de ott olyanok a 
viszonyok, hogy nem lehet turistaként közle-
kedni. Nagy a forgalom, zegzugosak az utcák, 
nehéz tájékozódni. Hiába beszélünk több 
nyelvet is, az ottaniak nem értették azokat.

Melyik ország fogta meg leginkább?
Ausztrália. Ezt a földrészt volt alkalmam a 
legjobban megismerni. Az ismerősöm szer-
vezte meg mindig az utat, megkaptuk a lakó-
kocsiját, és azzal jártuk be az országot. Nagy 
túrákat tettünk, volt olyan is, amikor 11000 
km-t autóztunk. Egyedül Perth környékén 
nem jártam még.

Mit szeret Ausztráliában?
Nagyon tiszta, jó éghajlatú, akármikor megy 
az ember, mindig kellemes az idő. Az em-
berek kedvesek, nem rohannak sehova, és 
mindig süt a nap. A tengerparttól számított 
pár kilométeres rész a leginkább lakott, ott 
kellemesen fúj a szél, és nincs akkora hőség 
még nyáron sem. Ausztrália közepén csak 
télen lehet átutazni, és még akkor is 40 fok 
körül mozog a hőmérséklet.

Az utazásai során mi az, amit sosem hagy ki?
Mindig állatkertekbe, állatparkokba me-
gyünk először. Nagy kedvencem a koala, 
mindig megsimogatom őket. Amikor egy 
magánállatkertben voltam, meg is lehetett 
ölelni a koalát, miközben egy plüss mackót 
fogott. A krokodilfarmon pedig az volt na-
gyon érdekes, amikor arról meséltek, hogy 
hogyan nevelik a tojásból kikelt krokodilo-

kat. Egy éves korukig szinte lábujjhegyen, 
csak suttogva lehet a közelükbe menni, mert 
félnek a zajoktól, hangoktól, és nagyon sok 
kis krokodil infarktusban hal meg. Ausztráli-
ában a legnagyobb krokodil hét és fél méter 
hosszú, és Erick névre hallgat.

Hogy jutott el Dubaiba? 
Egy ismerősöm által jutottam el oda, aki a 
Golf News újságnál dolgozott, és egy nap 
bevitt minket a szerkesztőségbe. Összegyűlt 
mindenki, mert meg akartak engem nézni, 
nem értették, hogy érthet egy nő a matema-
tikához. Nem hitték el nekem, és feladatokat 
adtak, hogy csináljam meg. Az ottani szokás 
szerint az asszonyok fix összeget kapnak az ál-
lamtól havonta. Jólétben élhetnek, ezért nem 
is dolgoznak semmit. A vendéglátóink nem 
hagytak minket sehol sem fizetni, számukra 
elképzelhetetlen, hogy egy nő fizessen. Bár-
mit megláttunk a boltban, már azonnal meg 
is akarták venni nekünk. Számomra különös 
volt az is, hogy ha szükségem volt valamire a 
boltból, akkor telefonálni kellett, és pár per-
cen belül már az ajtóban voltak az áruval.

Mit tart csodálatosnak az életben?
Azokat az emberi alkotásokat, mint például 
az Angkor Kambodzsa szívében. Ez egy óriási 
vallási romváros, amely a kilencedik század-
ban épült. Úgy vannak összerakva a kövek, 
hogy nincs semmilyen kötőanyag közöttük, 
de úgy faragták meg azokat, hogy stabilan áll-
janak az épületek. Nagyon szép kőfaragások, 
szobrok vannak ott, az idő során hatalmas fák 
is belenőttek a város megmaradt részeibe. Hi-
hetetlen, hogy az emberek mire képesek, és 
abban a szerencsében volt részem, hogy ezt 
élőben is megnézhettem. A másik csodálatos 
dolog a Földön a természet ereje. Új-Zélan-
don végig mentünk a „hot-line” vonalon, azon 
a nemzeti parkon, ahol működő vulkánok és 
gejzírek vannak. Ez egy előre megadott út-
vonal, amit autóval lehet bejárni, és mi négy 

napig mentünk rajta. Csodálatos, hogy milyen 
erők működnek a föld alatt. Talán még ezek-
nél is különlegesebbek az állatok. Amikor az 
ember megfog egy koalát, a szemébe néz, és ő 
visszanéz, akkor egy pillanatra a két teljesen 
különböző élőlény összekapcsolódik. Ilyet 

megéltem egy óriásfókával is. Egy vízi show 
után oda lehetett menni hozzájuk. Az egyik 
óriásfóka odatette a fejét a lábamra, megsi-
mogattam, rám nézett és éreztem, hogy egy 
pillanatra tudatosult benne, hogy én ott va-
gyok. Fantasztikus dolog, hogy lehetőségem 
volt egy állattal kapcsolatba lépni, még ha 
csak egyetlen pillanatra is.

Karsay Marcella

Messzi, csodálatos helyek

  Dubai sosem alszik…

  Angkor, Kambodzsában
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető NEKEM8 Kovács Zsófi a
rovatvezető

Csodásan vagyunk, 
köszönjük!

Idézetek 
a csodáról
„Csoda csak azokkal történik, akik a 
csodát keresve szembe mernek nézni a 
kudarc lehetőségével. Azokhoz pártol a 
csoda, akik mindent elkövetnek, és telje-
sen elkövetnek, és teljesen kimerülnek a 
lehetetlenért vívott harcukban.” 
(Mark Helprin, amerikai regényíró)

„Akit megcsap a mulandóság szele, rá-
jön, milyen csoda élni. Az «Emlékezz a 
halálra!» mondás nem fenyegetést je-
lent, hanem azt, hogy szüntelenül tartsd 
ajándéknak az életedet - mert minden 
nap ünnepnap!”
(Müller Péter)

„Kell, hogy történjenek! Olyan csodák, 
amiket tíz nemzedék megemlegessen. 
Példákat kell adni ennek a nemzetnek, 
amik a szíveket megerősíték.” 
(Jókai Mór)

„Minden reggel kényszerítem magam, 
hogy keressem a csodákat, és mikor 
megtalálom, álljak is meg fölöttük egy 
pillanatra, és legyek boldog. Vagy néha 
büszke. Meg kell tanulnom büszkének 
lenni, hiszen enélkül minden csoda ku-
tatása, elérése értelmét vesztené.” 
(Albert Tímea, magyar író)

„Akik megélik az élet csodáját, csupán 
egyetlen ponton különböznek azoktól, 
akik nem: a szokásaikban. A vonzás 
törvényének használata életformájukká 
vált, így bárhová is mennek, bármihez 
is nyúlnak, csoda terem. Ők azok, akik 
folyamatosan – és nem csupán kivételes 
esetekben – támaszkodnak a bennük 
levő erőre.” (Rhonda Byrne, ausztrál for-
gatókönyvíró, producer)

Legkedveltebb és legismertebb internetes 
keresőprogramunk nagyjából 497.000 talá-
latot ajánl fel „az élet csodái” kifejezésre. Ez 
jól tükrözi azt, hogy a csoda és az azzal rokon 
kifejezések értelmezése mindenki számára 
mást jelent. Csodaként élhetünk meg egy-
egy vizsgaeredményt, de csodával határos 
módon élhet túl valaki akár egy balesetet is. 
A szó hétköznapi használata mindig hordoz 
magában valami természetfeletti, mágikus 
tartalmat, annak ellenére, hogy talán sok 
esetben erről szó sincs. Tapasztalataink, is-
mereteink, sőt vágyaink irányítják gondola-
taink arról, amit csodaként élünk meg. Bár-

kit kérdezünk meg, más értelmezését adja 
a csodának, és talán éppen ez a sokszínűség 
teremti meg a misztikumát e fogalomnak.
Bármilyen értelmet is tulajdonítunk a jelen-
ségnek, csodát csak mi tudunk teremteni 
azáltal, hogy hiszünk benne. És miért ne ten-
nénk? A csodában való hit segít túllendülni a 
hétköznapok nehézségein, könnyebbé teszi 
az akadályok leküzdését, sőt még reményt 
is adhat kilátástalannak tűnő helyzetben. Én 
azt javaslom, higgyünk benne, hogy létezik 
a megmagyarázhatatlan, és éljük át az élet 
valamennyi apró csodáját, mert csak így tu-
dunk mindent kiélvezni és megtapasztalni. 

SUDOKU



Egy hős bukása

Újra jégkorong VB Budapesten
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GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető GÓLYA ÚTVONALSPORT  Kórádi Ágnes
rovatvezető SPORTSüveges Péter
rovatvezető

Február 14-e óta hetekig 
másról sem szóltak 
a sporthírek, mint Oscar 
Pistoriusról. Mi is történt 
valójában Valentin nap 
éjszakáján?

Amit eddig a tények alátámasztottak: 
Oscar Pistorius több pisztolylövéssel meg-
ölte modell barátnőjét, a dél-afrikai Reeva 
Steenkamp-ot. Pistorius – állítása szerint 
– azt hitte, hogy fürdőszobában lévő barát-
nője egy besurranó betörő, ezért az ajtón 
keresztül több lövéssel végzett vele. A vád 
szerint az sem mellékes körülmény, hogy a 
hölgy egy Valentin-napi sms-t kapott este 
korábbi barátjától. Később előkerült egy 
véres krikettütő is, ami dulakodás feltétele-
zésére adott okot: a nő a fürdőbe menekült, 
majd a férfi lelőtte. Pistorius-nál különböző 
szteroidokat is találtak a helyszínen. Az em-
berölés vétsége megkérdőjelezhetetlen, ám 
ha bebizonyosodik a szándékos emberölés, 
akkor 25 év letöltendő börtönbüntetés vár-
hat a korábbi ikonra.

Amióta erről szólnak a napi hírek, csak rosz-
szakat hallhatunk róla – de ki is az az Oscar 
Pistorius, miért volt ő hős? Pistorius születé-
si rendellenességgel született 1986-ban, Dél-
Afrikában. A szülőknek dönteniük kellett, 
hogy vagy megtartják a csecsemő csonka 
végtagjait, vagy tolószékbe kerül gyermekük 
egy életre. Az amputálás mellett döntöttek. 
2004-ben műlábakkal kezdett atletizálni és 
kéthónapnyi edzés után már paralimpiai vi-
lágcsúcsot is döntött. 
Tíz hónapnyi edzés után az athéni paralim-
pián bronzérmet szerzett 100 méteren. 
2008-ban már világcsúcsokat döntve lett 

paralimpiai bajnok három számban is. 2012-
ben az „egészségesek” olimpiáján indult 
Londonban, és az elődöntőig ért, a dél-afrikai 
váltóval pedig bejutott a döntőbe és a nyolca-
dik helyen zárt. 2012-ben a Time magazin be-
választotta a világ 100 legbefolyásosabb em-
bere közé. A fiatalember Dél-Afrikában igazi 
nemzeti hős volt, és mikor összejött Reeva 
Steenkamp-pel, egy egész ország rajongott 
értük. Néhány hónap alatt a nagy boldog-
ságból rémálom lett, és most Oscar Pistorius 
egyelőre még azt sem tudja, hogy szándékos 
emberölés miatt kell-e majd felelnie.

Süveges Péter

Április 14–20. között ismét 
a hokié lesz a főszerep 
Budapesten, ugyanis 
fővárosunk kapta meg 
a 2013-es Divízió I/A 
csoport világbajnokságának 
rendezését.

Mi is az a Divízió I/A? Jégkorongban kicsit 
más egy VB lebonyolítása, mint általában a 
többi sportágban. Röviden és tömören: ez a 
„kis VB”, de talán pontosabb megfogalmazás, 
hogy ez a VB másodosztálya: aki itt nyer, fel-
kerülhet az elitbe, az „igazi” világbajnokság-
ba. 2008-ban ez már sikerült a magyaroknak, 
akkor megnyertük ezt a bizonyos másodosz-
tályt. 2009-ben indulhattunk a nagy VB-n, 
ám akkor tisztes helytállás mellett (többet 
nem is vártunk) korán utaztunk haza, ami 
azt jelentette, hogy vissza is pottyantunk a 
második ligába. 2010-ben „csak” az ezüst-
érmet sikerült megszerezni, ami nem járt 
feljebbjutással. 2011-ben Magyarországon 
került sor a VB-re, és sokáig fej-fej mellett 
vezettük az olaszokkal a táblázatot, majd 
jött a döntő csata Olaszország ellen, ami 3-1-
es vereséggel zárült, és be kellett érnünk az 
ezüstéremmel. 2012-ben Szlovéniában már 
nem termett sok babér, akkor a harmadik 

helyen zártunk. Idén – ezúttal itthon – újra 
megpróbálhatunk felkerülni a „nagyok” közé, 
ami egyben azt is jelentené, hogy világbajnok-
ságot nyerne a csapat.
A tornán hat csapat vesz részt: 
Dél-Korea, Japán, Kazahsztán, 
Nagy-Britannia, Olaszország, va-
lamint a házigazda Magyarország 
Papíron idén is a két legütősebb 
együttes az olaszoké és a miénk. 
Talán nem vagyok túlzottan op-
timista, ha azt mondom, e között 
a két csapat között fog eldőlni az 

arany sorsa. Valljuk be, könnyen 
meglehet, hogy a hazai pálya a mi 
malmunkra hajtja a vizet. Az ér-
deklődés igen nagy, a jegyek nagy 
része már elkelt. Aki viszont nem 
jutott jegyhez, ne búsuljon, a tele-
vízión keresztül még tudja követ-
ni az eseményeket.

Süveges Péter

Menetrend:
április 14., 19:30 Nagy-Britannia – Magyarország
április 15., 19:30 Dél-Korea – Magyarország
április 17., 19:30 Kazahsztán – Magyarország 
április 19., 19:30 Magyarország – Olaszország
április 20., 19:30 Japán – Magyarország



Számomra a legnagyobb csodát Spanyolor-
szág jelenti. Két évvel ezelőtt, mikor tíz napra 
odautaztam, nem gondoltam volna, hogy 
ennyi lenyűgöző élményt tartogathat ez az 
ország. A tenger hihetetlen békéje, az állandó 
meleg fuvallat, az ételkülönlegességek, Gaudí 
bámulatos építményei, valamint az ott élők 
életfelfogása az, ami a leginkább megfogott. 
Több nagyvárosban fordultam meg, és min-
den egyes alkalommal olyan emberekkel talál-
koztam, akik minden különösebb ok nélkül 
mosolyogtak rám. Hozzájuk is begyűrűzött a 
válság, és számos tüntetéssel találkoztam ott-
létem alatt, mégsem vettem észre, hogy bárki 
is rosszkedvű vagy durva lett volna a körülötte 
levő emberekkel. Úgy gondolom, hogy lenne 
mit tanulnunk a spanyoloktól.

***
Életem egyik legnagyobb csodája egy kirán-
dulás volt Ausztriában, amikor két napig 
jártuk Bécs kastélyait és azok parkjait. Az a 
rengeteg lenyűgöző épület és kert egysze-
rűen elvarázsolt. Olyan volt, mintha azon a 
hétvégén a múltba mentem volna vissza, és 
láttam a történelem egy részét magam körül. 
Teljesen elvesztem abban a látványban.

***
Nem tudom, hogy ez mennyire számít, de 
imádok síelni, és nekem az a legcsodásabb 
dolog. Minden télen legalább egy hétvégé-
re elmegyek síelni a családommal vagy a 
barátaimmal; ha szerencsém van, akkor a tél 
elején az előbbivel és a végén az utóbbival. 
Annyira szeretek síelni, hogy még nyáron 
is el tudok időzni egy sportboltban csak a 
sífelszereléseket nézegetve.

***
Szerintem a legnagyobb csoda a hit. Az, 
ha valakinek olyan erős a meggyőződése, 
hogy képes ezáltal a legrosszabb időszako-
kat is túlélni. A nagymamám erre a tökéletes 
példa. Kétszer is legyőzte a rákot sok imád-
sággal és bizalommal.

***
Az én legcsodálatosabb élményem az volt, 
hogy sikerült egy focibaleset után felépülni 
egy sérülésből, ami a lábamat érte. Utána jó 
ideig úgy tűnt, hogy életem végéig tolószék-
ben fogok ülni, mégis kitartással és edzéssel 
sikerült újra talpra állnom.

***
Megvallom az én csodám is a gyógyulás-
hoz kapcsolódik. Pár éve volt egy ciszta a 

hasamban, és megállapították, hogy műteni 
kell. Ám a műtét előtt hetekkel, minden 
előzmény nélkül távozott a szervezetemből. 
Azóta is teljesen egészséges vagyok.

***
A legnagyobb csodának mindig is a pozitív 
hozzáállást gondoltam. A csoda az, ha valaki 
a legrosszabb időkben, amikor már minden 
más kilátástalannak tűnik, akkor is meglátja 
a jót, tud nevetni és mosolyogni valamilyen 
apróságon. Irigylem ezeket az embereket, és 
mindent megteszek, hogy én is így lássam 
egyszer a világot.

***
Még ha más számára nem is tűnik csodának, 
a nyáron a barátaimmal körbebringáztuk a 
Balatont. Hideg volt, összecsipkedtek a szú-
nyogok, rémesen fújt a szél, és egy szakadt 
kis sátorban aludtunk, de az egyik legjobb 
nyári élményem lett!

***
Az én a csodám, hogy amikor az iskolába 
kerültem, nem tudtam nagyobb embercso-
port előtt megszólalni. Még a saját baráti tár-
saságomban is kellemetlenül éreztem maga-
mat, ha már többen voltunk az asztalnál. Az 
itt töltött évek ezt megváltoztatták. Számom-
ra ez egy igazi csoda. Azóta bármikor tudok 
bármennyi ember előtt bármiről beszélni.

***
Azt hiszem az én legnagyobb csodám, hogy 
nemrég sikerült egy nagyobb pénzösszegre 
szert tennem egy fogadáson.

***
A csoda az lenne, ha ebben az évben befejez-
ném az iskolát!

***
Egy jó barát ezer csodával is felér. Valaki, akit 
a legrosszabb napodon felhívhatsz, és azon-
nal ugrik, hogy segítsen. Hiába vesztek össze, 
akkor is ott lesz másnap. Eltűri a hülyesége-
idet és meg tudsz vele beszélni bármit. Ez 
már nem is csodálatos, ez egyszerűen élet-
mentő. Nem tudok elképzelni ennél jobbat.

***
Az unokahúgom, akinek én vagyok a kereszt-
anyukája! Ő a legnagyobb csoda a világon. 
Ott voltam a születése napján, és minden 
hétvégén találkozom vele, ha tudok. Imádom 
őt. A legaranyosabb lány a világon.

***
Nem tudom, mi az a csoda. Az számít, hogy 
minden reggel felkel a nap? Minden reggel 
bejövök az iskolába, beszélgetek a baráta-
immal, jól érzem magam, és ha mázlim van, 
még tanulok is valamit? Hazafelé nem ázom 
bőrig, nem fröcsköl le a busz, nincsen rajta 
tömegnyomor. Van otthon főtt étel, és kényel-
mesen le tudok ülni. Nekem ez már elég.

***
Csoda a lehetetlen, a hihetetlen. Valami, ami 
ellentmond mindennek, amit tudunk, és 
amiben hiszünk, de mégis (ha csak másod-
percekre is) létezik. Megfoghatatlan és el-
múló, ebből lesznek a legszebb történetek és 
azok a gyönyörű fotók, amelyekkel telerak-
ják mostanság az emberek a FB oldalukat.

***
Először azt akartam mondani, hogy az cso-
da lenne, ha ötösre tenném le a vizsgáimat, 
de így belegondolva: amennyit tanultam és 
dolgoztam, nem szívesen hagynám el ezt az 
iskolát, nagyon megszerettem. Azt hiszem, 

Márciusi számunk a csodával foglalkozik. Mi is a csoda? Csoda lehet az a szivárvány, amit az 
ember meglát a vízmosta napfényben. Vagy az a dolog, amit korábban elképzelhetetlennek 
gondolt. Lehet bármi más is: egy külföldi táj, egy sikeres vizsga élménye, az első csók, egy jó 

Mi a csoda számodra?
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nekem a csoda az lenne, ha végezhetnék vég-
re, és mégis örökre itt maradhatnék.

***
Mikor leülök egyedül a gitárommal a terasz-
ra, és tudok egy kicsit játszani. Magamnak, 
csendesen és nyugodtan, nincs ott más, csak 
én és a zene. Az mindig csodálatos.

***
Csoda, ha időben beérek az óráimra! (Ezzel 
szerintem a tanáraink is egyetértenek.)

***
A párommal töltött minden pillanat egy cso-
da.

***
Ha márciusban nem esik a hó! Bár… csodá-
nak számít, hogy tavasszal havazik?

Katona Brigitta

Az én életem legnagyobb, legszebb csodája 
a gyermekem létezése. Csoda az, hogy két 
ember szeretetéből egy ilyen tökéletes kis 
lény születik, csoda a fejlődésének minden 
pillanatát megélni vele, és csoda az, hogy 
lehet valakit ennyire feltétel nélkül szeretni. 
Nincs szebb annál, amikor megölel, megpu-
szil, vagy csak szólít, hogy „anya”.

Germánné Dr. Vastag Györgyi

Sajnos nem estek meg velem csodák, de volt 
olyan, amit akkor annak éreztem: a két fiam 
születése. Az ember ilyenkor „tudatmódo-
sult” állapotba kerül, fel sem tudja fogni, 
hogyan tudott egy ilyen tökéletes pici lény 

megnőni a pocakjában. (Aztán persze kide-
rül, hogy mégsem olyan tökéletesek, de ad-
digra már kamaszok lesznek... hogy utána 
újból elinduljanak a tökéletesedés felé). De 
ez már nem csoda lesz, hanem a befektetett 
munka megtérülése. Mert azt hiszem, csoda 
úgy önmagában nincs, legfeljebb hirtelen, 
meglepetésszerű pozitív visszajelzés arról, 
hogy az ember valamit jól csinál.

Nógrádiné Kiss Magdolna

Mondhatnám azt is, hogy nagy kislány va-
gyok már, nem hiszek a csodákban, de túl egy-
szerű lenne. Hiszek a csodákban, és ez nem 
csoda, mert a csodát nap mint nap elérhető 
dologként élem meg. Azt vallom, hogy csak 
képesnek kell lenni észrevenni, és akarni kell
megélni. Nagy csodákról nem számolhatok 
be, – anyámat nem gyógyította meg senki – 
igaz, nem is vártam csodát. De talán csoda, 
hogy ezután újra elkezdtem festeni, és azóta 
sok kiállításon mutathattam be a munkái-
mat. Megtanultam megélni a mindennapok 
kisebb-nagyobb csodáit, rácsodálkozni egy 
virágra, egy mozdulatra, egy érzésre, egy 
hangulatra. Naponta körbejárom a kertemet, 
vizitálok a virágoknál, megdicsérem szépsé-
güket. Igyekszem kihasználni a lehetőségei-
met. 
Családommal sokat utazunk, amit már ön-
magában csodaként élek meg. Csoda volt 
Brazíliában a gigantikus Iguazu vízesés pe-
remén állni, érezni, hogy milyen apró pontja 
vagyok a mindenségnek. Csoda volt Floridá-
ban a természetes élőhelyükön együtt úszni 
a hatalmas testű jámbor tengeritehenekkel, 
amelyek barátságosan vettek körül, és élvez-
ték, ha megvakargattam, simogattam a tes-
tüket. Hát nem csodálatos?

Mi a csoda számodra?
buli vagy csak egy csodás pillanat, amire mindig csodálattal emlékszünk vissza. Bármi lehet 
csoda, csak az emberen múlik, mit lát annak. Ezúttal név nélkül kérdeztük meg a főiskola 
hallgatóit, és három tanárunk is megtisztelte a rovatot a válaszával.

Germánné dr. Vastag Györgyi

Katona Brigitta

Nógrádiné Kiss Magdolna
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Tavasz!
Ismét elérkezett az ébredés és 
megújulás időszaka. A nappalok 
egyre hosszabbak, az éjszakák 
egyre melegebbek, környezetünk 
virágot bont, és színekkel áraszt 
el minket. Az emberek hétköznap-
jai megtelnek élettel, igyekeznek 
feleleveníteni kapcsolatukat a ter-
mészettel, becsatlakoznak ebbe a 
lüktető ritmusba.

Ezt a vibrálást követi fővárosunk, Budapest 
is. Egymás után nyitnak a kültéri bisztrók, 
pubok, éttermek. Az emberek ismét elfoglal-
ják asztalaikat, és megtöltik vidámsággal és 
élettel a helyeket. Virágba borulnak az utcai 
virágosládák, madárcsicsergés és friss leve-
gő járja át a tereket. A biciklisek előkeresik 
a garázsból, leakasztják a kerékpártartóról a 
bicikliket és „kirajzanak” az utakra. Az egyre 
naposabb időben többen a hosszabb gyalog-
utakat választják, hogy így is több jusson ne-
kik a D-vitaminból.
Valentin napja ugyan már leköszönt, és van-
nak, akik ezzel teljesítettnek érzik az egy évre 
jutó romantikát, de azok, akik még éreznek rá 
egy kis hajlandóságot magukban, vagy csak 
egy kellemes délutáni programra vágynak a 
párjukkal, barátaikkal, azoknak, íme, egy kis 
ízelítő a budapesti repertoárból.
Kellemes hétvégi program lehet a sokak szá-
mára ismeretlen arborétum-látogatás. Nem 
is hinné az ember, hogy milyen sok kerttel 
rendelkezik fővárosunk. Ezek a város köze-
pébe zárt zöld „szigetek” tökéletes alkalmat 
nyújtanak egy laza sétára, beszélgetésre 
vagy akár teljes kikapcsolódásra.

Elsőként a VIII. kerületi Füvészkertet emlí-
teném. Az egzotikus növények és változatos 
programok az év minden napján újdonság-
gal és meglepetéssel várják a vendégeket, 
ha pedig már mindent megnézett az ember, 
egy könnyed sétával át is juthat a két utcá-
val arrébb nyíló Orczy-kertbe. A tó mentén 
sétálva gyönyörködhetünk az utat körülölelő 
fákban, és megpihenhetünk a part mellett ki-
helyezett padok egyikén. Továbbá itt találha-
tó az Orczy Kalandpark is, ahol ügyességi és 
erőt próbáló pályák várják a fiatalokat.

Másodikként az iskolánkhoz is közel elhe-
lyezkedő Budai Arborétumot említeném. 
Akárcsak egy színes ékszerdoboz! A tavasz 
beköszöntével a szivárvány minden árnyala-
ta megjelenik, a kert teljes virágdíszbe borul. 
Érdemes besétálni a teljes területet, mert a 
szemkápráztató látvány mellett mámorító 
virágillat lengi be a kertet.

Végül a Soroksári Botanikus Kert – ez ugyan 
kissé távolabb esik a belvárostól, ám épp-
olyan különleges, mint fent említett társai. 
Alapterületét figyelembe véve (60 ha), bejá-
rásához legalább egy nap szükséges. Sokkal 
vadregényesebb és bujább növényzettel ta-
lálkozhat itt a túrázó, érdemes tehát kényel-
mes öltözetben és piknik felszereléssel neki-
vágni a kertnek. A kijelölt helyeken le lehet 
telepedni a fűbe, és meg lehet teríteni egy 
szabadban elköltött uzsonnához.

Azoknak, akik még több programra vágy-
nak, ajánlom a Pál-völgyi cseppkőbarlang 
meglátogatását vagy a Szemlő-hegyi bar-
lang túravonalát. Busszal mindkét barlang 
könnyen megközelíthető, és a cseppkőfalak 
közé belépve máris egy teljesen új világba, a 
szemnek és a tüdőnek is kedvező környezet-
be kerülünk.

A délelőtti kirándulás levezetéseként, íme, 
néhány ötlet egy tartalmas ebéd vagy egy 
könnyed uzsonna elfogyasztásához:
Az utóbbi években nagy slágerré váltak és 
gombamód szaporodnak azok a vendéglátó 
egységek, ahol nem csak az éjszakai italfo-
gyasztásra, hanem a napközbeni étkezte-
tésre is nagy hangsúlyt helyeznek. Sorban 
jelennek meg az alternatív vagy éppen rusz-
tikus hangulatot árasztó egyedi tejivók, bü-
fék, bisztrók, gasztro pubok vagy a legújabb 
„találmányként” a lakáséttermek. Ezeken 
a helyeken káprázatos ételkölteményekkel 

találkozhatunk, amelyek bőségesen ellátják 
a betérőt egész napra (mindezt nagyon is 
megfizethető áron!) A középpontban a minő-
ség, az egészség és az ízek nem mindennapi 
összhangja áll. Minden nap reggel hét órától 
akár este tizenegyig is betérhet az ember egy 
jót reggelizni, ebédelni, uzsonnázni vagy va-
csorázni. Nem meglepő hát, hogy folytonos 
teltházzal bírnak.

Ne feledkezzünk meg azonban az esti ki-
kapcsolódásról sem! Az elmúlt évben na-
gyon sok szórakozóhellyel bővült városunk 
palettája, és még mindig tart a „nyitási” 
hullám. Formálódik éjszakai városképünk. 
Az új helyek – romkocsmák, pubok, bárok, 
klubok – kicsit más irányba mutatnak, mint 
eddigi társaik. Az idei év újdonsága a szako-
sodott italfogyasztás meghonosítására való 
törekvés. Ennek a nemes célnak híveként 
márciusban nyit Budapest első pezsgőbárja 
és gin-bárja. A fókuszban a minőségi italfo-
gyasztás és az igényes, szakmai kiszolgálás 
áll. A biztonság kedvéért, a jól megszokott 

alapozó-fenntartó-levezető pubokból sem 
fogunk hiányt szenvedni. A letisztult ele-
ganciát kedvelők pedig, a belváros szívében, 
egy Andrássy úti villa falai között lelhetik 
meg álmaik szórakozóhelyét. Minden eddig 
említett helyre jellemző az egyediség és az 
elkápráztatásra való törekvés. Érdemes akár 
túraszerűen is végiglátogatni valamennyit! 
Mindenhol van valami meghökkentő, valami 
csábító, ami megragadja az ember fantáziáját 
és még néhány estére biztosan visszacsalja. 
Általában a Bajcsy Zsilinszky út és a Nagy-
körút vonalára összpontosulnak, így könnyen 
megközelíthetőek és elhagyhatóak, hála az éj-
jel-nappal közlekedő 6-os villamosnak.

Csoltkó Zsuzsanna
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Piriti Roberta

Érdekes tudomány – miért nem 
én találtam ki?

MAPPA

Minden nap rohanunk, zárthelyiket írunk, beadandókat készítünk. A tudomány már számos 
eszközzel könnyítette meg a dolgunkat, olykor sosem látott, praktikus, és sokszor abszurd 
megoldásokkal áll elő. Ezekből a remekművekből válogattam össze nektek néhány különlegességet.
(A rovat alján újdonságként olvashatod a Tipptárat, amelyben mindig hasznos tippekkel szolgálok 
majd számotokra.) Jó szórakozást!

Piriti Roberta
rovatvezető

Pizzavágó olló
Ezt a nevettető, ám meglepő módon igen hasznos kis szerkezetet egy unatkozó amerikai 

alkotta meg azzal a céllal, hogy mindenki azonos méretű szeletet kapjon a frissen sült piz-
zából. Az sem elhanyagolható, hogy így mindenkinek jut az olvadt sajtból, és még a kezedet 

sem égeted meg vele! Forrás: http://www.pto.hu/post/1/1321

„Mutasd az utat!” papucs
Szintén amerikai találmány az otthoni papucs elejébe ültetett lámpa, amellyel könnyedén elkerülhetjük az 
éjszakai botorkálásokat. Amint felhúzod a lábadra, a lámpák világítani kezdenek. Nem csak ötletes ajándék 
lehet az éjszakai vándoroknak, de csökkentheti a villanyszámlát is! (Arról már nem is beszélve, hogy kóbor-
ló szobatársunk nem ébreszt fel minket egy kis éjjeli „vakítással”.)
Forrás: http://www.mtv.hu/modernkepmesek/cikk.php?id=66793

Részeges kulcslyuk
Volt már olyan estéd, amikor rejtélyes okokból nem találtál bele a kulcsoddal a zárba? Ezek-

nek az élményeknek vége, hála egy ötletes találmánynak, a részeges kulcslyuknak. A kép 
magáért beszél: a kis tölcsér bevezeti a kulcsodat a zárba, bárhova is célzol vele!

Forrás: http://bigyo.blog.hu/2010/05/11/kulcslyuk_reszegeknek

Kukoricaszemező
A főtt kukoricát majdnem mindenki szereti, a nyár nem is lenne nyár a strandon bicikliző főttkukorica-
árusok nélkül. Ha nem szereted, hogy evés közben maszatos lesz a kezed és az arcod is, akkor ezt a kis 
szerkentyűt neked találták ki!
A gyűrű alakú masina közepébe kell helyezni a csöves kukoricát, és figyelni, ahogyan a szemek szépen 
belepotyognak a tárolóba.
Forrás: http://madridangyala.blogspot.hu/2012/07/kukorica-szemezo.html

3D-s toll
Az előzőknél komolyabb alkotás a 3Doodler névre hallgató tollacska, mellyel rajzainkat 

immáron 3D-ben is elkészíthetjük. A szerkezet működésének lényege, hogy megolvaszt egy 
kis műanyagot, mely papírra/levegőbe vetése után kihűl és megdermed. 

Ily módon válhat kreativitásunk 3D-s valósággá.
Nézd meg a bemutató filmet róla:

Forrás: http://www.technet.hu/hir/20130222/pofatlanul_olcso_jon_a_legujabb_kezi_3d_printer/
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 MAPPA Szegő Alexandra
rovatvezető

Néhány éve vettem a 
bátorságot, és elmentem egy 
balettelőadásra. Önként! 
Egy kortárs darabot láttam, 
s rettentően tetszett, sőt, 
egészen rászoktam aztán. 
Kifejezetten élvezhetőek. 
De mindenkit érnek 
csalódások. A legjobb 
társulatok, a legjobb 
koreográfusok is mellényúlnak 
néha. Még Pécsen is. Legújabb, 
a MÜPÁ-ban bemutatott rokokó 
világot idéző darabjukon 
úgy éreztem magam, mint 
amikor az ember egy keresett 
szóképekkel teletűzdelt 
szöveget lát, ami annyira 
érthetetlen és modoros, hogy 
maga sem tudja, érdemes–e 
végigolvasnia. Aztán persze 
végigküzdi. Ha már egyszer 
elkezdte. Hátha…

Sötétség. Pusmogó hangok. Fények! S a be-
széd hamis kategóriái mögé rántó zene üte-
me. Mozart zongoraversenye. Egy kéz érinté-
se. Váratlanból feltűnő mozdulat. Kulcscson-
ton megakadó tekintet, freudi elszólások 
a csipkés harisnyáról. A pamut szoknyád. 
Szép. Anyaga sűrű szövésű, hossza nem kihí-
vóan rövid. Mégis…

Egy bizonytalan lépés a tömegben. Kettő. Há-
rom. Négy, öt, hat… Lassan formálódnak az 
össze-összeakadó, zavaros történetek. Egyik 
percről a másikra bukkannak fel a selyem-
ruhába bújtatott, forgolódó alakok, zsivajuk 
gazdátlanul hagyott, izolált vágyerőké. Utat 
keresnek a térben. 

A táncosok óvatosan, megfontolt léptekkel 
közlekednek, megbotlástól félve ólálkodnak 
zárt és nyílt karok között. Vagy türelmetlen 
elhajlással játékra hívják a szálkásra edzett, 
feszesre nyújtott, soha le nem tapadó izmo-
kat. Titkos lendületek, igéző mosolyok, egy 
hármas sasszéba rejtett, pajzán gondolat. 
Földön örvénylő kettős elemi behatolás a 
leplekkel takart meleg verejtékbe. Kifino-
mult cselszövés vagy hangosan toporzékoló, 
féltékeny döbbenet. Öltönyös ízületen kitar-
tott hatásvadász piruett, magasba szökellő, 
púderes praktikák. 

– Egy kicsit már itt rosszul lettem a felszínes, 
aranyozott giccstől –

A mozdulatok keltette hirtelen válaszok 
talán a véletlen igéi a rokokó végtelenül ci-
zellált, gyűrött gondolathálóján. Mélységük, 
irányuk kiszámíthatatlan, ahogy valós jelen-
tésük és visszahatásuk is. Nem tudni miért 
indul, s hol ér véget a legfinomabb érintés, 
a kéretlen indulat. Bokát kirántó, földön 
vonszoló mélyütés. Soha nem tapasztalt fel-
szabadulás a levegő poros, rugalmas memb-
ránjain. Egy-egy fennakadás nélkül tovább 
fűzött, összefolyt mozdulat. Szavak. Illatok. 
Benső rezdülések. A lélek formaváltozása.

A sejtek legmélyééig hatoló, zenei érzékiség. A 
birtoklás taszító vágya. Az elengedés visszahú-
zó vonzása. A szépségbe burkolt forró lehelet, 
a lét bensőt feszítő, pórusokat feltáró üteme, 
egymást gerjesztő, tiszta szívenergiák. A sűrű-
södés új teret nyit az időben. Új időt a térben. 
Magába fogadja, hogy újra megteremtse a vi-
lágot. Paradox, abortív pillanat. Az ujjhegyen 
érlelt, a mindenség egységébe vágyó mozdu-
latörömöt őszinte szeretetbe transzmutáló 
nedves, ölelő gondolat. A bőr, a hús, a tudat s a 
világ maga áttetsző Fátyol-vízesés. Belenyúlok, 
s érzem, mint érinti szöveteim, ha volna kint és 
bent, mindkét oldalon folyna talán. 

Árnyképek ezek, egy szőke táncosnő karjain 
hullámzó makacs látszatvonalak. Lassan emeli 
őket a magasba, hogy hirtelen visszazuhanva 
folytassák útjukat a kikezdett struktúrákon. 
Lépéseit követik. Ketten, hárman, négyen lép-
nek mellé, húzzák, vonják, taszítják, sürgetőn 
formálják túlérzékeny tetteit. Hátizmán az 
érett öntudat szenvedélyt csitító árnyai, szel-
leme gondosan művelt, ám önállósult, táncoló 
fantázia. Egy asztalnál ülünk mind. Vagy ketten 
vagyunk csupán, s mélyülő érintéseiben érzem 
mások sűrű, fojtogató tetteit? Egy rajtakapott, 
szó nélkül hagyott hazugság. Egy sáros balett-
cipő nyoma a hófehér abroszon. 

Mozdulatlanság. Csend. Félelemmel telítődik 
a szótlan jelentés. 

Lassan enged az önellátóvá vált, benső fe-
szültség, a bizonytalant tapintó, ismertnek 
hitt mozdulat. A meg-megnyitó, visszatérő 
bizalom. Minden mozdítható. A szavak, a 
tettek, a lábak, az árnyak, a jövő, a jelen, a 
zene, a képzelt és a tárgyiasult valóság. A 
folyton fürkésző precíz, kristályos szemtu-
sák az Ént és a Mást egymásba folyató, színes 
fraktáldarabok. Egy közös világ hídfőállásai. 
Az átjárás oly könnyű. Minden egyensúly. 

Egyensúly, melyet egy tekintet súlya választ 
csak el a végzetes, lassú elcsúszástól. A lét le-
mezei között morzsoló cinikus válaszok, a vak 
indulatokba törő, még ki nem élt, gyomorszá-
jon vágott szenvedély. S az idegpályák. A tél 
emlékeit húzó földeletlen izzókötegek.  

Hirtelen ül el a kavargó mozgás, akadozva, 
hullámokban veszíti erejét a zene. A múlt 
selymes díszeiből kibújó, meztelenre vetkőző, 
csupasz párhuzamosságukban szinte megkü-
lönböztethetetlen alakok mozgóátlagolású 
trendvonalként állnak az örök érvényűség 
megvilágított, csúszós felszínű színpadán. 

Észrevétlenül vonulnak el, míg végül csak egy 
személy marad. Zavartan áll. A közönséget 
nézi. Mosolya gúny, kín, s felszabadult öniró-
nia. Néha tétován a semmibe nyúl. Talán. Va-
lóban. Nem vagyunk már egymásnak többek, 
mint kihasznált, kétes értékű inspiráció.

Sötétség. Taps.  

 – S én nem tudtam, nevessek-e, vagy mélyen 
szégyelljem magam –

Iricsek Zsuzsanna

Pécsi Balett:
Banális viszonyok – édes finomságok

Nagy Dániel
rovatvezetőKULTÚRA Iricsek Zsuzsanna

rovatvezető
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Március 11-én, hétfő éjjel 
néhány budapesti egyetemista 
megállt a Lánchíd közepén, 
s igazgatni kezdte a cipőjét. 
„Cipőfűző ellenőrzés!” – 
hallatszott több helyütt, 
s láncreakcióként terjedt a hír, 
a mögöttük felduzzadt, 
forgalmat megbénító 
tömegben. „Ez egy 
performansz” – mondta 
komolyan egyikük. 
A sorfalat álló rendőrök 
unottan, értetlenül nézték 
a transzparenseiket a híd 
pillérének támasztó, leguggoló 
fiatalokat. Néhány fotós 
izgatottan kattintgatott.

Valóban performansz volt ez? S mit keresett 
Budapest utcáin? Az angol performing (előad-
ni) szóból eredő kifejezés eredetileg a hagyo-
mányos előadóművészeteket foglalta magába, 
mint zene, tánc, opera vagy színház, de a 
20. század második felében a képzőművészet 
egy sajátos formájává változott. A művészek 
élőben, több ember előtt adták elő műveiket, 
eszközük a festék és a vászon helyett saját for-
máik és erőik, testi valójuk lett. A performansz 
kialakulási folyamata feltárja a több válfajú 
irányzat lényegét. A hagyományos festőállvá-
nyos festészet formáinak kiüresedése meg-
szüntette a műtárgyak kiváltságos társadalmi 
helyzetét, lebontotta az élet és a művészet 
közötti határokat. Ezt erősítette tovább a meg 
nem komponálás eszméje, mely szerint, bár 
a művek alapja egy konkrét alkotói ötlet, a 
cselekvés szentenciáit a környezet eseményei, 
a véletlen határozzák meg. A sajátos nyelv-
rendszerrel bíró művek kioldódtak a nyilvá-

nos, társadalmi terekbe, és a 
közönséget társalkotóvá téve 
adtak új irányokat az aktuá-
lis problémákat érintő lokális 
párbeszédeknek. Amerikában 
elsősorban az ember és a 
technológia, a mechanikus és 
a tömegkulturális környezet 
kölcsönhatásaira, valamint a 
liberális kapitalizmus verseny- 
és nyereségorientált piacán 
áruvá váló világ negatív ten-
denciáira reflektáltak, gyakran 
játékos szemléletű darabok-
kal. Az Európában születő 
ideológiakritikus, olykor 
szürreális, groteszk, agresz-
szív művek a politikai provo-
káció eszközéül szolgáltak. 
A szerb Marina Abramovic az intenzív testi 
kifejezésformát túllendítette a metaforákon, 
s olyan performance-okat készített, melyek 
valóban testi épségét veszélyeztették. Saját és 
a nézők határait, traumáit tesztelte ezzel, vala-
mint az emberi találkozásokban benne rejlő 
lelepleződés és sebezhetőség érzését. A New 
York-i Adrian Piper fekete nőként a társadalmi 
érintkezések konvencióit kezdte ki. Catalysis c. 
sorozatában (1970-71) a másságra reflektáló 
művészi akcióival lépett a nyilvános terekbe, 
s önmagát túlzó módon megkülönböztetve 
megfigyelés tárgyává tette, hogy kifürkéssze, 
ez miként változtatja meg a vele való interakci-
ót. Egyszer egy nagy, piros törölközőt gyömö-
szölt a szájába, így mászkált fel s alá a tömött 
utcákon. Egy másik alkalommal ruháit ecet, 
tojás, tej, csukamájolaj keverékébe áztatta egy 
hétig, majd az esti csúcsforgalomban hordta a 
metrón vagy más felkapott helyeken. Bécsben, 
ahol az osztrák konzervatív, elnyomó hatalmi 
struktúrák által determinált expresszionista 
hagyományokra és a pszichoanalízisre (Freud 
háború előtti teóriáira és C.G. Jung kollektív 
tudattalan archetípusaira) építettek, az egyes 
előadások, akciók során visszatértek a festé-

szet rituális gyökereihez, 
s igen szélsőséges útját 
választották az önkifeje-
zésnek. Akcióikban ana-
litikus vizsgálat tárgyává 
tették a testet, ez volt az 
a pont, ahol a pszicho-
szomatikus szubjektivitás 
és a társadalmi aláve-
tettség metszéspontjá-
ban tetten érhető volt e 
két erő kölcsönhatása. 
Magyarországon a 60-as 
70-es évek neoavantgárd 
művészei a szocialista 
realizmus egyoldalú, a 
politikai propaganda esz-
közéül szolgáló esztétikája 

ellen léptek fel, s a gyakori atrocitásokban 
váltak végül maguk is politikai ellenállókká. A 
függetlenedni vágyó, kritikus hangokat nem 
szívesen tűrték Aczél György 3T-s (tiltott-tűrt-
támogatott) rendszerében. 

Az elmúlt időszakban ismét felbukkantak a 
performanszok. Bukta Imre a Műcsarnokban 
tartott előadást 2012 decemberében, 
Tiszteletadás elődeimnek és kortársaimnak 
a tiszta művészetért címmel. Egy néhány 
évtizede készített munkájával állította pár-
huzamba a ma történéseit, így fejezve ki az 
intézmény függetlenségének sérülése miat-
ti aggodalmait. Aztán ez év márciusában a 
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 
által szervezett Performatív Reality AllStars 
Gálán már nyolc darabban vehettek részt 
a jelenlévők. A leghatásosabb talán Dabi 
István Expresszió c. munkája volt: felgyűr-
te ingujját és nekiveselkedett, hogy eltolja 
a Stúdió Galéria falát. Erőlködése Eperjesi 
Károly 1989-es Legényanya című politikai 
szatíráját idézte („Elvtársak! Toljuk arrébb a 
kocsmát!”), egyszerre volt komikus és végte-
lenül tragikus a lehetetlennek tűnő feladattal 
szembeszegülő akaratereje. Felszisszentem, 
ahogy végső kétségbeesésében körmeivel a 
falat kaparta, hullott a vakolat. Amikor hasra 
esett, legbelül mind neki szurkoltunk, hogy 
felálljon, s ahogy tolta, tolta, arra gondol-
tam, talán segíteni kéne neki. Majd nagyot 
fújt, letörölte kezeit és elégedetten nézett 
ránk. „Sikerült” – mondta fáradtan. Igen, Dabi 
Istvánnak sikerült. 

A Lánchídon tüntető diákok már nem voltak 
ilyen szerencsések. Ki tudja, talán, legkö-
zelebb, érdemes lenne nem csak szurkolni 
nekik. Talán, legközelebb, érdemes lenne töb-
bünknek megnézni, bekötöttük-e a cipőfű-
zőnket. Így talán, legközelebb, nem esnénk 
hasra mind.  

Iricsek Zsuzsanna

Fotó: Tuba Zoltán (origo)

Fotó: Tuba Zoltán (origo)

KULTÚRA

Cipőfűző ellenőrzés!
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