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Magyar Kultúra Napja

Magyar Kultúra Napja
Idén Piros Ildikó Kossuth - és Jászaidíjas művésznő látogatott el
hozzánk.

Beszélt életről, művészetről, hitről,
alázatról, Abigél titkáról és Szabó
Magdához fűződő kapcsolatáról.
Köszöntötte: Mohai Heléna, volt
vécseys
diákunk.

Zsuzsanna nővér (Abigélben)
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Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emléknapja

Idén
is
megemlékeztünk
Kommunizmus áldozatairól.

Emlékeit osztotta meg velünk és
részleteket vetített a sorstársakkal
készült filmből. A film címe: Út a
semmibe…

a

Ebben az évben Dr. Kenyeres Imre
jött el közénk, aki gyerekként a
családjával élte át az internálás
megpróbáltatásait.

https://www.youtube.com/results?se
arch_query=%C3%BAt+a+semmibe
Érdemes megnézni!

Borsós tanya, az internáló tábor egyik épülete

Barát Barbara
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1848

Több nyelven is megidéztük
szellemét, hiszen Petőfi versei
bejárták a világot, tüzelve-szítva
vagy rettentve a lelkeket. Ha kellett,
buzdított; ha kellett, ostorozott; ha
kellett,
gúnyverset,
csatadalt,
kiáltványt írt; és ha kellett,
megpróbált újra és újra harcba
szólítani
a
szabadságért,
a
szerelemért és hazáért.

Emlékezés Petőfire és 1848-ra a
kollégiumban
Az 1848-as márciusi forradalmunk
után
169
évvel,
lánglelkű
forradalmárunk, Petőfi Sándor élete
utolsó szakaszának legendáját jártuk
körül, szavait, üzeneteit idézve.
Csak huszonkét esztendős volt, s
máris úgy hordozta vállain az ország
gondjait és az irodalmi felelősséget,
mint Atlasz a földgolyót. Felfigyelt
rá a nemzet.

Szereplők: Kosztka Zsuzsi, Varga
Rebeka, Fábián Rita, Gintli Eszter,
Tánczos Csilla, Rampazzo Diana,
Imre Panni, Kalina Bianka, Kiss
László, Pogoszov Natália, Schmidt
Nikolett, Apostagi Anna.

De
nemcsak
hazánkban,
országunkon kívül is nagy utat tett
meg Petőfi. A költő, aki egész
életében csak egyszer került túl
hazája határain, halála után csaknem
félszáz
nyelvre
lefordított
költeményeivel szinte a világ
minden zugába eljutott.

Kövesi Györgyi és Bajusz Ernő
tanárok
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Projekt

Sikeres kolis projekt

Tőlünk indult ki az a projekt,
aminek végeredménye lett a török
fiatalok által énekelt Koppány dal.
Már több mint egymillióan
hallgatták meg youtube-on!!!

beajánlott mint a kedvenc dalát.
Képi
anyagot
(klip)
és
szövegkönyvet
küldött,
eredeti
nyelven, illetve angolul.

Az E-Twinning hálózat az európai
iskolák
együttműködését
teszi
lehetővé.
(https://www.etwinning.net)

A szöveget angol lábjegyzetekkel
látta el, hogy adott dal kontextusát,
kultúrtörténeti hátterét megvilágítva
közelibbé, átélhetőbbé váljon a dal,
amelyet aztán egy másik ország
csapata
(sorsolásos
alapon)
megtanult,
és
egy
szabadon
választott formában előadott. Az
előadást videón rögzítették, majd
megosztották a közös felületen.

Közös
projekteket
indíthatnak,
találhatnak ki, projekt partnerkereső
felületként is remekül funkcionál.
A 2015-16-os iskolaévben második
alkalommal veszünk tevékenyen
részt ebben a nemzetközi hálózatban.

A
kollégiumunk
csapatában
induláskor 6 diákunk vett részt:
Jakab Eszter, Németh Boglárka,
Szász Gabriella Izabella, Kosztka
Zsuzsanna, Fábián Rita és Bojtor
Zsuzsanna. Sok dal felmerült,
összeszedtük
a
kiválasztás
szempontjait: nemzeti érzéseinket
tükrözze, legyen üzenete, zeneileg
ne legyen túl nehéz, ne legyen
lassú, vontatott.

Míg 2013-14-ben egy karácsonyi
képeslapküldő akcióban készítettünk
és postáztunk saját tervezésű
üdvözleteket,
idén
a
mi
kollégiumunk
indított
egy
interkulturális
nyelvi,
zenés
projektet, tavaly Kövesi Györgyi
tanárnő
ötletére
már
mi
indítottunk egyet "Hét nyelven
beszélünk” címmel.

Legyen benne szóló és csoportosan
énekelhető,
viszonylag
könnyű
refrén, a klip képi anyagán is
jelenjen meg fontos, a nemzetre
utaló kulturális jelenet, kép.

A projektbe 6-8 ország diákcsapatát
vártuk. Minden ország kiválasztott
egy (vagy több) dalt, amelye(ke)t

Kiválasztottuk a dalt: az István a
király rockopera Koppány dalát.
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Projekt

Az ismertető angolra fordítását
Szász Iza vállalta, a dal magyar
szövegének
fonetikus
átírását
Kosztka Zsuzsi, a kulturális háttér
lábjegyzetelését:
Jakab
Eszter
(Kárpátok, Rabok legyünk vagy
szabadok) és Fábián Rita (IstvánKoppány) készítették. Az angol
fordítás nyelvi korrektúráját Zalatnai
Péter tanár kolléga csinálta.

https://www.facebook.com/szolnoki
hirek/videos/vb.146541162119838/1
206157609491516/?type=2&theater
Köszönjük
Kövesi
Györgyi
tanárnőnknek
és
a
részvevő
diákoknak. A török és a magyar
fiataloknak egyaránt.

Kilenc csapat jelentkezett be, négy
török, egy-egy olasz, bolgár, spanyol
és román.
Vártuk
a
dalokat,
klipeket,
szövegkönyveket, kulturális háttérről
szóló kisesszéket.
Még a téli szünet előtt kiosztottuk
sorsolás útján a beérkezett dalokat.
A magyar csapat egy török dalt
kapott, amely igen vidám ritmusa
ellenére arról szól, mennyire fáj az
elválás, mennyire hiányzik az
elvesztett kedves.
Az egyik török csapatnak (igen
kreatív társaság) jutott a Koppány
dala, a másik török csapat a román
dalt, a román csapat a bolgár dalt, a
bolgárok kapták a második török
dalt, a spanyoloknak pedig a
harmadik török dal jutott.
Tőlünk indult ki az a projekt, aminek
végeredménye lett a török fiatalok
által
énekelt
Koppány
dal.
Gratulálunk
nekik,
mert sok
munkával
létrehoztak
egy
színvonalasan
produkciót
és
hirdetik nemzeti kultúránkat. Már
több mint egymillióan hallgatták
meg youtube-on.

Kövesi Györgyi anyagát
felhasználva írta Sipos Kati néni
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Vécsey napok

Vécsey napok: március 28-30.
" mert a mely országban sok nép lakik,
munkás és szorgalmas, mint a
méhcsalád, az a nemzet gazdag, bátor
és hatalmas, ilyen legyen a világ végéig
a magyar nemzet is. Minthogy a
humanizmusi alapítványunk nemcsak
az emberiség javára szolgál, hanem a
főváros, úgy az állam terhének
apasztására is..."(részlet Vécsey János és

Tóbi Mária 1994-től 2015-ig volt
intézményünk igazgatója. Az Ő
igazgatói
évei
alatt,
az
ő
irányításával - Dr. Zalatnai Attiláné
ig.h. közreműködésével - történt a
Vécsey kutatás és vette fel az
intézmény a Vécsey János nevet.

Szathmáry Borbála alapító okleveléből)

A Kerepesi temetőben megtalált
romos sírt exhumáltatta, a sírboltot
felújíttatta és ünnepség keretében
megszenteltette.
2001-ben ennek elismeréseként a
Magyar Tudományos Akadémián
átvehette a Ford Motor Company
Kulturális Örökségért nemzetközi
pályázat harmadik helyezésének
díját.
Az ő kezdeményezésére 1999 óta
minden évben megtartjuk a Vécsey
Napokat.
Az emlékezésen és koszorúzáson
kívül díjakat is átadunk.
Idén a következő diákok részesülnek
kiváló Vécsey díjban: Kalina
Bianka, Kosztka Zsuzsi, Sziráki
Anna, Utasi Anna, Veréb Eszter.
Sipos Kati néni
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„Vécseyiseket” kérdezzük

Mohai Heléna 2008-ban volt Vécseys.
Kiváló Vécsey díjas kollégista.

kozmopolita
város,
ahol
felfedezőkörutamat megkezdhetem.
Mi volt az a pillanat, amikor már
otthon érezted magad a
kollégiumban?
Mindig is zárkózott ember voltam,
nehezen nyíltam ki új társaságban, a
külsőm viszont elég extravagáns volt.
Mindenki csak úgy ismert, hogy a
színes hajú lány.  Igazából akkor
kezdett jó lenni, amikor Sipos Kata
tanárnő egy alkalommal odaült
mellém, amikor épp egy irodalmi
szöveggyűjteményt szorongattam a
kezemben
a
második
emeleti
lépcsőfeljárónál és megkérdezte, mi
bajom van. Elmondtam neki, hogy
hiányzik a művészet, az irodalom az
életemből és, hogy e nélkül nehezen
találom a helyemet. Megemlített egy
lányt, aki hasonló problémákkal
küzdött. A leányzó egyik hétvége
alkalmával átjött a szobámba,
elhangzott
egy
kulcsmondat,
amelynek köszönhetően tíz éve
barátok vagyunk. Onnantól számítva
irodalmi esteket kezdtünk rendezni a
kollégiumban, ami sokat segített,
hogy otthonosan érezzem magam a
kollégiumban.

Őt kérdeztük:
Milyen érzésekkel, tervekkel jöttél
Budapestre tanulni?
Somogy
megyében
születtem
Nagyatádon,
egy
régi
kis
katonavárosban.
Nagyon
kusza
időszak volt 2007 nyara, mikor is
megkaptam az értesítőt, hogy nem
vettek
fel
az
ELTE
Bölcsészettudományi Kar magyar
szakára. Ma is úgy vélem, hogy
mindent
megtettem
a
sikeres
felvételiért,
de
egy
csalóka
pontrendszernek köszönhetően egy
plusz nyelvvizsga többet jelentett a
pontok szempontjából, mint egy ötös
emelt szintű érettségi. Így jártam.
Nagy volt bennem a fájdalom. Nem
törődtem azon a nyáron semmivel
emiatt, a szüleim kerestek nekem
iskolát Kaposváron, ahol előtte is
laktam a gimnázium miatt, de a
szakképzés (idegenvezetés) végül
csak Budapesten indult. Édesanyám
mondta ki végül, hogy akkor menjek
Pestre, de én is menni akartam. Nem
tudom, igazából nagy volt bennem a
függetlenség
iránti
vágy,
azt
gondoltam, hogy Budapest egy igazi

Milyen programokon vettél részt
szívesen? Mire emlékszel vissza?
A legfontosabbak az irodalmi estek,
megemlékezések voltak, hiszen annak
idején én irodalmat szerettem volna
tanulni, sőt sokáig a Színművészeti
Főiskolával
(ma
egyetem)
is
szemeztem. Ezek ún. kötelező
programok voltak, de valahogy jó
érzés volt a megemlékezéseket
megszervezni, előadni, akkor is, ha
8
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Honvédség kapcsán. Felkeltette az
egyetem az érdeklődésemet. Az eset
2008. január 11-én történt. Az
egyetem épp január 25-én tartotta a
nyílt napját. Elmentem a Hős utcai
campusra. Amint beléptem az
egyetem területére már a kapuban
bekattant valami. Mai napig nem
tudom megmagyarázni, hogy mi volt
az. Visszagondolva a rengeteg vers és
próza, valamint a történelmi könyvek
olvasásából kialakult bennem egy erős
érzés, hogy legyek valamilyen szinten
hasznos része a társadalomnak. Azt
gondoltam, ha egyenruhát öltök,
szolgálhatom ezt a nemzetet a magam
módján. Imponált a tudat és az érzés,
hogy az egyenruha kiváltság, erős
tartást, kitartást, elszántságot kíván.
Az
eskütétel
egy
nemzet
alaptörvényére, a mondat, hogy
életem árán is megvédem mind-mind
arra utalt, hogy megtaláltam a
hivatásomat. Az élt a fejemben, hogy
aki tiszti pályára lép nagyobb
felelősséget vállal a nemzetéért.
Áhítattal gyűrtem a tantárgyakat,
katona akartam lenni. Elvégeztem az
iskolát,
2011-ben
diplomáztam
védelemigazgatás szakon. Az utam
mégis a rendőrséghez vezetett. Ma az
Országos
Rendőr-főkapitányságon
dolgozom,
rendőrtiszt
lettem,
százados vagyok. Elkezdtem a jogot
is, ez egy még nagyobb vállalás az
életemben. Azt gondolom, hogy a
hivatás megmutatkozhat sok szinten
az ember életében. Hivatás, ha
családanya vagy, hivatás, ha ápoló
vagy, ha katona vagy rendőr vagy,
vagy bármi más, amiben érzed, hogy
itt a helyed. Csak az a fontos, hogy
legyen benned az érzés, hogy valami
miatt nekem itt kell lennem, ezt kell
tennem, így kell csinálnom. Nem baj,

volt, akinek ez unalmas lehetett.
Összeállt körülbelül 3-4 hasonló
érdeklődésű
leányzó,
barátok
voltunk/lettünk és a főbarátnőmmel 
Dórival kifejezetten élveztük, hogy
azon gondolkodhatunk, hogy az épp
aktuális ünnepen, vagy költő, író
évfordulóján
milyen
művekhez
nyúljunk, ami mindenki számára
befogadható és tanít is valamire.
Jómagam a pozitívabb, reményt keltő
műveket kedveltem, de József Attila
művészetét is standard módon
szerettem.
A
közösség
személyiségformáló
erejére
emlékszem vissza, ugyanis ahogy
elkezdtünk szervezkedni, volt rá
közönségünk is. Valahogy más,
amikor a hozzád hasonló korú társad
próbál megmutatni egy világot. Előbb
utóbb elindul benned a kíváncsiság,
én azt vallom. Legalábbis én nyitott
voltam mindenre és azt éreztem, hogy
a társaim is kezdenek nyílni.
Szerinted mi a hivatás?
Egy évig laktam a kollégiumban. A
2008. februári felvételi jelentkezések
beadása
előtt
sikerült
összekülönböznöm
édesanyámmal
telefonon, hogy döntsek, hogy mit
szeretnék. Tizenkilenc éves voltam.
Nem
tudtam.
Rábíztam
a
Gondviselésre.
Bementem
a
telefonbeszélgetés után a 204-es
szobába, ahol eléggé feldúltan kértem
a szobatársaimtól egy felsőoktatási
felvételi tájékoztatót (az a kék jó
vaskos
könyv)
amit
hirtelen
felcsaptam, üsse kavics. A Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Kossuth Lajos Hadtudományi Karnál
nyílt
ki.
Mint
említettem
katonavárosban születtem. Családi
érintettség is volt a Magyar
9
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ha nem tudod, hogy mi miért van.
Később úgyis rá fogsz jönni.
Fontos!
LEHET
TÖBB
HIVATÁSOD!
Abszolút
ezt
gondolom.
Pont
egy
ilyen
fordulópontnál járok. Hallgatni kell a
belső hangra. A szívünk környékén
motoszkáló kis hangra. Sokszor
elképesztő dolgokat sugall. De, ha egy
bizonyos idő után sem szűnik, akkor
ott van valami. Lehet, hogy HÍV egy
másik HIVATÁS?!

még nem sokat valósítottam meg. De
ami késik… :D
Mik voltak az álmaid 20 évesen?
Majdnem húsz voltam, amikor
kezdtem a Zrínyit. Behúzott ez a
katonavilág. A személyiségfejlődésem
szempontjából, mint lány teljesen
átformált. Megtanultam, hogy milyen
egy
sarkított
világ.
Valahogy
akkoriban ez is tetszett. A bohémság
iránti vágyakozás után az egyetem
hatására jött, hogy katona akartam
lenni. Tetszett az a maszkulin energia,
ami egy egyenruhát viselő nőből
áradt. Erről a szerepről azt gondoltam,
hogy jól áll. Mindig is jellemző volt
rám, hogy két egymást kioltó dolog
tetszett meg. Jellemző volt rám az
ambivalencia és az, hogy mindent
egyszerre akartam. Ez ma sincs
másként.

Mik voltak az álmaid 16 évesen?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem
meglepő, hogy azt mondom, hogy
lázadó típus voltam. Tizenhat évesen
is lázadtam. Levágatattam például a
hajam 5 centisre és narancssárga
tincsekkel volt tele. Egy zárt,
konzervatív
gimnázium
padjait
koptattam, rendesen kilógtam a
sorból, de a tanárokkal tisztelettudó
voltam, ezért elfogadtak ilyennek. A
ruháim is extrémek, zavarosak voltak,
pontosan úgy, mint az álmaim is.
Írtam.
Verseket,
prózákat
és
interneten küldözgettem ide-oda. Író,
irodalomtörténész
akartam
lenni
sokáig. Érdekelt az alkalmazott
nyelvészet, a nyelvjárások, a vallás és
a történelem. Emellett színjátszós is
voltam. Zongoráztam 12 évig, és
jártam énekkarba. Valahogy a
művészet és a humán területek voltak
a biztosak, viszont már akkor éreztem,
hogy szabályok is kellenek az
életembe, hogy nehogy elszálljak.
Érdekelt a színművészet, de nem volt
sok önbizalmam hozzá. Ami viszont
ehhez a pályához elengedhetetlen.
Tizenhat évesen egy meg nem értett
bohém művész életét képzeltem el
felnőtt koromra magamnak. Ebből

Mik a terveid most 28 évesen?
Nyolc év elteltével, egyenruhával,
diplomával, szakmával a kezemben
jutottam el arra a pontra, hogy valami
még nincs meg, ami a munkát, a
hivatást illeti. Most kutatom, hogy mi
az, hogy merre van a helyes út. Nem
egészen egy éve kezdődött ez az
említett kis hang motoszkálni belül.
Egyik
legfőbb
tervem,
hogy
megtaláljam a megoldást a kis hang
elcsendesítésére. Nem az elnyomásra,
hanem a rátalálásra. Sajátosságom,
hogy rengeteg minden érdekel. Olyan
területet keresek, ahol a fent említett
tapasztalataimat és képességeimet ki
tudom élni. Rengeteg az energiám,
amit mostanáig mind a rendőri
pályába vezettem bele, de rájöttem,
hogy másba is kellene energiát
fektetni. Munka mellett nehezebb
ugyan, de azt vallom, hogy mindent
10

„Vécseyiseket” kérdezzük

Mit tanácsolsz a mostani
kolisoknak?

csak akarni kell. Hiszen itt vannak a
vallások, a latin országok iránti
érdeklődés,
a
színház
és
filmművészet, a jog, az irodalom.
Ez
mind-mind
érdekel.
Úgy
gondolom, hogy bármi születik is meg
az ember fejében, és bármerre is
indul, előbb utóbb ki fog alakulni,
hogy mit miért kellett elvégezni,
megtanulni, miért kellett ismételni,
megélni stb.. Hiszen így épülünk,
alakulunk életünk során. Olyanok
vagyunk, mint a házak. A sok kis és
nagyobb cél egy-egy kis téglája az
egésznek. De a legfőbb tervem az
önmagamra való teljes rátalálás, a
kiegyensúlyozott, lelki békével teli
élet. Ha saját családban, akkor úgy, ha
máshogyan, akkor meg úgy. Azért
dolgozom nap, mint nap, hogy ez
megadasson. Azt gondolom, hogy
rajtunk múlik.

Ne hagyjátok magatokat vezetni a
média,
az
uniformizálás,
a
globalizmus által! Manapság a
fiatalok sokkal inkább követik az ún.
menő irányvonalakat akár öltözködési
stílus vagy felfogás szempontjából.
Hipszternek lenni mondjuk nem
lehetett rossz, de annyifélék vagyunk,
ahányan vagyunk. Merni kell
felvállalni a saját személyiségünket,
terveinket, vágyainkat. Mindenki úgy
jó, ahogyan van. Mindemellett fontos,
hogy
akarjatok
függetlenedni
otthonról minden téren. Anyagilag,
szellemileg. Ne üljetek folyamatosan
harminc
éves
korotokig
az
iskolapadban. Tanuljatok ki valamit
hamar, dolgozzatok, de éljetek is!
Legyen bennetek erkölcsi tartás!
Akarjatok „épülni” és „építeni”.
Figyeljetek a belső kis hangra.

Mit csinálnál másképp? Mit
csinálnál ugyanúgy?
Többet adnék magamnak a fiatalság
bohémságából. A bohém külső után,
sok,
rendezett,
mindenkinek
megfelelni vágyó évek következtek az
élet minden területén. Huszonévesen
nem szabad ennyire normálisnak
lenni.  Elmennék felvételizni a
színműre és megadnám magamnak az
esélyt, hogy szakemberek mondják
meg, hogy igen vagy nem. Ezeket
kivéve mindent így csinálnék. Azt
gondolom tartalmas, összességében
több sikerrel tűzdelt év van a hátam
mögött. Fájdalomban ugyan volt
részem. De az is szolgál minket,
jöjjön bárhonnan. Csak ugye várni
kell, hogy rájöjjünk arra, hogy hú, ez
a tapasztalás bizony-bizony nagyon
kellett.

Mire jó a koli?
Sok embert megismerhetsz itt. Sok
ismert, elismert, híres, tehetséges
embert hívnak ide előadni. Ezek az
emberek
azért
jönnek,
hogy
tanítsanak. Én sokat tanultam ezekből
az előadásokból, holott sokszor volt,
hogy unottan mentem le rájuk, mert
épp lógtam volna máshol. Aztán a
végére mégis azt éreztem, hogy
megérte meghallgatni. A kollégium
nagyon családias, személy közeli
közeg. Figyelnek Rád. A tanárok
segítőkészek és megértőek. Én itt
11

„Vécseyiseket” kérdezzük

kaptam időt, hogy kitaláljam, hogy
merre van az arra. Hálás vagyok érte.
Köszönjük

a

beszélgetést.
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Népfőiskola

hagyományokat.

is.

Népfőiskola Alapítványról

Lezsák Sándor és felesége ötlete volt
az ökomenikus kápolna megépítése.

Több évtizedes pedagógiai és
népművelői gyakorlattal 1991-ben
alapította Lezsák Sándor és felesége a
lakiteleki
Népfőiskolát.

(Tervezte: Callmeyer Ferenc)
Két szoborpark is létesült. Az
egyikben a XX. század vértanú és
hitvalló egyházi vezetői, a másik
parkban a lakiteleki szellemiséget
alakító, formáló személyiségek kaptak
helyet.

„A népfőiskolák hazánkban más
tájakon gyökereznek, mint Dániában,
vagy más országokban, azonban
minden országban van egy közös
vonásuk: akkor bukkannak fel,
születnek meg, amikor az ország, a
nép sorsa, kultúrája, jövője veszélybe
kerül. A népfőiskola az a hely, ahová
menekülhet a nemzeti öntudatát
fenntartani szándékozó polgár.”
Sári Mihály

2003-ban a Népfőiskola Alapítvány
Magyar Örökség díjat kapott.
2012-ben megkezdődött a népfőiskola
épületeinek
felújítása,
területe
jelentősen
bővült,
2018-ig
új
létesítményekkel gazdagodik. Ezzel
párhuzamosan megkezdték a Kárpátmedencei
Népfőiskolai
Hálózat
kialakítását is.

Levelek ezreivel mozgósították a
Nyugat-Európában és a tengeren túl
élő magyarokat, hazai és helyi
támogatókat szerveztek és több
sikeres
vállalkozással
olyan
intézményt hoztak létre, amelyet az
ország egyik szellemi fővárosának is
neveznek.
Közösségteremtésben, felnőttképzés
módszereiben eredményesen ötvözik a
dán, a finn, a svéd és a német,
valamint a több mint két évszázadra
visszatekintő
hazai
népfőiskolai

A Népfőiskola minden tevékenységi
formában az ismeretbővítés mellett a
közösségteremtést
tartja
a
legfontosabbnak.
Egész
évben
működik, folyamatosan fogadja az
ország minden részéből ide látogató
csoportokat,
egyéni
látogatókat.
Vezetője Lezsák Sándorné.”
Balog Henrietta
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Fiatalokról

A pszichiátria bibliája, a Mentális
rendellenességek kórmeghatározó és
statisztikai
kézikönyvének
ötödik
kiadása (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, röviden
DSM–V) szerint a nárcisztikus
személyiségzavarnak
a
következő
tünetei lehetnek:

Mi a baj a mai fiatalokkal?
A millenniumi nemzedék tagjai
nárcisztikus, önelégült és beképzelt
fiatalok, akiket nem érdekel se a
társadalom, se a közélet, csak magukkal
foglalkoznak – legalábbis ezt mondja a
közvélemény, és ezt állítja egy csomó,
a témával foglalkozó kutatás. Van
ennek valóságalapja, vagy csak az
idősebbek felejtik el, milyen volt
fiatalnak lenni?

A kutatást vezető Joshua Grubbs, az
ohiói Case Western Reserve Egyetem
kutatója szerint az Y generáció úgy
tekint magára, mint egy, a korábbiaknál
nárcisztikusabb nemzedék tagjára, de ez
a különbség nem akkora, mint
amekkorának az idősebbek látják. Az
viszont lehet, hogy ez öngerjesztő
folyamathoz
vezet,
ugyanis
a
kategorizálás ellen az önteltség a
legjobb védekezés.

Eltúlzott
mértékű
önelégültség;
arrogáns, fennhéjazó viselkedés, a saját
erények és képességek felnagyítása,
eltúlzása, mások kihasználása a saját
célok elérése érdekében, fantáziálás
jövőbeli
sikerekről,
hatalomról,
zsenialitásról, szépségről, vagy a
tökéletes párról, állandó igény a
csodálat iránt. Elvárja, hogy dicsérjék a
képességeit, de nem tesz érte semmit.
Mindenre feljogosítva érzi magát.
Felsőbbrendűségi hit, azzal az érzéssel
párosulva, hogy őt csak hozzá hasonlók
érthetik meg;
Képtelen vagy nem hajlandó felismerni
mások érzéseit és vágyait;
Irigyel másokat, és azt hiszi, mások
irigylik őt.
Bár korábban szó volt róla, hogy a
DSM újabb kiadásából kikerülhet a
nárcisztikus személyiségzavar, és nem
fogják mentális rendellenességnek
bélyegezni, később mégis benne
maradt. A fenti tünetek ugyanakkor
nem a kóros önimádat egyértelmű
bizonyítékai, inkább a pszichiátereknek
szánt útmutató a kórkép felállításához.

Már az agyban elkezdődik.

A nárcizmusnak ráadásul nemcsak
generációs és szociológiai, hanem
neurobiológiai okai is vannak.

Az 1980-2000 között születettek (Y
generáció, millenniumi nemzedék)
gyakran megkapják, hogy ők
a leginkább individualista és leginkább
nárcisztikus generáció a történelemben.
Egy új tanulmány azt a nem túl
meglepő eredményt hozta, hogy az
érintettek ettől nincsenek elragadtatva.
Bár a felmérések szerint az Y generáció
önelégültebb lehet, nem szeretik, ha ezt
az orruk alá dörgölik.
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Egy kétéves tanulmányban egy
kutatócsoportnak sikerült felfedeznie az
empátiáért felelős agyterületet. A
kísérletben 34-en vettek részt; közülük
17-nél diagnosztizáltak nárcisztikus
személyiségzavart. Az MR-vizsgálatok
kimutatták, hogy

(1962-1981), vagy a baby boomereket
(1946-1961).
Több cikk és tanulmány szerint a
fiatalok irreális pénzügyi elvárásokkal,
óriási önérzettel és az állandó elismerés
iránti igénnyel vágnak neki az életnek.
(Aztán jól meglepődnek azon amit
találnak.) A pozitívumokról már
kevesebb szó esik: az Y generáció
tagjai bátrabbak, több bennük a
kezdeményezőkészség, fogékonyak az
újdonságra, és könnyebben kifejezik
magukat.

az utóbbiak agykérgében kisebb a
szürkeállomány mérete
– pedig az érintett agyterület felelős az
empátiáért és az érzésekért.
Patológiás
esetnek
számító
nárcisztikusoknál kirívó tünet az
empátia hiánya. Ők általában felismerik
mások érzéseit, de nem törődnek velük.
Magyarul: értik ők, csak tesznek rá. A
kutatók nem értik pontosan, hogy a
szürkeállomány mérete és a viselkedési
zavarok között milyen összefüggés
lehet, de tudják, hogy a szürkeállomány
mérete önmagában nem jelent semmit;
ez csak egy komplexebb rendszer része,
aminek a működését még nem sikerült
megfejteni.

A tanulmány vezető szerzője, Brent
Donnellan, a Michigan Állami Egyetem
kutatója szerint ez azért van, mert az
idősebbek elfelejtik, milyen volt
fiatalnak lenni. Egy mai 45 éves simán
összehasonlítja a saját viselkedését egy
15 évesével, és közben megfeledkezik
arról, hogy mögötte ott van 30 év extra
élettapasztalat.
A mai gyerekek is olyanok, mint 30 éve
voltak. Próbálják megtalálni a helyüket
a világban, próbálnak identitást találni,
és ez sok nehézséggel jár. De több
kutatás is azt mutatja, hogy a
csoportokhoz köthető sztereotípiákat
túlszínezik a valósághoz képest. [...]
Aggódom, hogy egész generációkat
sújtanak sztereotípiák; az emberek
hatalmas,
heterogén
csoportját
bélyegzik meg.

Régen minden jobb volt?
A generációs változásokat elemző
szociológiai tanulmányok azt mutatják,
hogy az amerikai fiatalok körében
egyre nagyobb teret nyer az
individualizmus. Hogy a fiatalabbak
egocentrikusabbak
és
kevésbé
empatikusak, mint az idősebbek. Ahogy
egy 2012-es tanulmány summázta: az Y
generáció
anyagiasabb,
lustább,
önzőbb, hidegen hagyja őket a politika
és a közélet, és kevésbé érdekli őket a
közösség sorsa, mint az X generációt

Szabó Sziszi
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25 érdekes tény a macskákról
7. A macskák 100 különböző hangot
tudnak kiadni. A kutyák 10-et.

1. A macskák meg tudják inni a
tengervizet. Az emberrel ellentétben
a veséjük képes kiszűrni a sót, így
vész esetén tengervízzel is életben
tudják magukat tartani.

8.
A

macskamasszázs – amikor pl. az
ágyban fekszel és ő hátadon állva
gyömöszöl a mancsával – azt jelenti,
hogy a saját területének tekint téged.

2. A macskák nem érzik az édes
ízeket.
Hogy miért
alakult ez
így,
azt
nem tudják
a tudósok
sem.

9. A vadászó, kóbor és elvadult
macskák 33 állatfaj kipusztulásáért
felelősek.
10. A macskák bajsza nagyjából az
állat szélességével azonos. Ezzel az
érzékszervükkel mérik le, hogy
milyen szélességű lyukba bújhatnak
még be anélkül, hogy beszorulnának.

3. A macskák nem látnak
közvetlenül az orruk elé. Ezért nem
veszik észre, ha az étel pont előttük
van.

11. Nagyobb valószínűséggel élnek
túl egy 32 emeletnyi zuhanást, mint
ha a hatodikról dobják ki őket. Ekkor
ugyanis több idejük jut arra, hogy
„ejtőernyős” pózba hozzák magukat
(szélesre
tárt
mancsokkal
zuhanjanak), és a légellenállással
lassítsák a zuhanás sebességét. Ezen
kívül van idejük ellazítani a
tagjaikat, így azok földet éréskor
jobban elnyelik a becsapódás
energiáját.

4. Egy macska az életének csak a
harmadát tölti ébren, a többit
átalussza.
5. A nőstény macskák általában
jobbkezesek, a kandúrok többsége
pedig balmancsú.
6. Ha nagyon meleg szobában
nevelkednek a sziámi macskák,
akkor a fejükön nem fejlődik ki a
fajtára jellemző sötét folt.
16
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12. A macskák agya sokkal több
hasonlóságot mutat az emberéhez,
mint a kutyáké.

műtétet, de elütötte egy taxi az első
küldetésén.
18. Ezerszer több adatot képesek
tárolni, mint egy iPad.
19. Az első űrben járt macska francia
volt, a Felicette névre hallgatott, és

13. A macskák szervezete az
emberével
ellentétben
képes
előállítani C-vitamint, mégpedig
kifejezetten nagy mennyiségben.
Ezért aztán ritkábban is fáznak meg.

túlélte az utazást.(1963)

14. 20 izom kell a fülük
mozgatásához (az embereknek hat).

20. Ha egy macska meghalt az ókori
Egyiptomban, a gazdái leborotválták
a szemöldöküket, hogy kifejezzék
gyászukat.

15. A világ leghosszabb példánya
122 centiméteres.

21.Az egyiptomi mau a legrégebbi
macskafajta.

16. A világ leggazdagabbja 13 millió
dollárt ér: gazdája minden vagyonát
ráhagyta halála előtt.

22.

A

legnagyobb

alom
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kiscicából állt.
23. Érzékelik az ultrahangot, így
elvileg hallják a delfineket.
24. A Hamupipőke eredeti olasz
változatában tündér keresztanya
macskaformát öltött.
25. Több mint 500 millió háziasított
macska él a világon.
+ A világ eddig legöregebb cicája 38
éves volt. ( 2005 –ben pusztult el. )

17. Az 1960-as években a CIA
kémkedésre használt egy cicát, apró
mikrofont
és
rádió-adóvevőt
helyeztek el benne – túlélte a

Készítette: Hofbauer Alexandra
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- Naná, hogy meg! Talán élve
akarsz a föld alá menni,
höhöhö…?
- Ez nem vicces! Én nagyon
rövid
időn
belül
fogok
meghalni!
- Ja, akkor bocs. De honnan
veszed ezt a marhaságot?
Hiszen fiatal vagy, és ezt a
búskomorságot leszámítva még
soha sem voltál beteg. Téged
mindenki szeret, még az sincs,
aki megmérgezzen. Csak nem
megátkoztak? Nőügy, mi?
Hányszor mondtam…
- Jól van, hányszor mondtad. De
nem nőügy.
- Hát akkor mi?
- Tudomány.
- Hűha, öcsém, ez tényleg több
kettőnél! Na, add elő, mi
történt.
- A minap beállított hozzám egy
különös tudós. Hozott magával
egy még különösebb masinát.
Olyat, ami meg tudja mondani,
hogy ki hány éves, csak rá kell
állni.
- Azt a ……….. És te ráálltál,
mi? Hányszor mondtam, hogy
ismeretlen masinákra nem
állunk rá. Nem emlékszel?
- De igen, de annyira izginek
látszott!
Ebben
a
nagy
békességben meg lehet veszni
egy kis kalandért. Te nem
tudod ott a végeken, milyen
unalmas
egy
ilyen
királyságban. Sehol egy kis
terrorcselekmény, egy fikarcnyi
merénylet, bicskázás, mint más
rendes helyen…
- Sajnállak…Ott tartottunk, hogy
ráálltál arra az izére.

Az örök ifjúság vize
Egyszer volt, hol nem volt, élt
egyszer egy ifjú király. Országában
béke és nyugalom honolt, igazság és
becsületesség uralkodott, a nép pedig
egyenesen rajongott érte, és örömmel
fizette az adót.
De a király mégsem volt boldog.
Egy nyomasztó gond felhőzte be
homlokát. Az egész királyi udvar
találgatta, hogy mi baja lehet, de a
király nem beszélt. A leghízelgőbb
udvarhölgy se tudta kivallatni belőle,
hogy mi bántja. Csak ült szomorúan a
trónján, és bámult maga elé.
Amikor
ezt
meghallotta
a
rettenthetetlen végvári vitéz, Vég
Béla, a király gyerekkori cimborája,
akivel együtt forgatták a fakardot az
udvari óvodában, azonnal lóra pattant,
és sietett urát és barátját meglátogatni.
Kikötötte halálra hajszolt lovát a
kapufélfához,
és
berontott
a
trónterembe.
- Üdvöz
légy,
felséges
királyom!- hajolt meg földig az
uralkodó előtt. – Jövék, ahogy
bírék,
eloszlatandó
az
gondjaidnak az ő nehéz
fellegeit, melyek az felséges
homlokodat lengedezik befelé.
- Ugyan, hagyd már Béla, mit
felségezel itten! Meg ez az ósdi
szöveg is…Na hallod!
- Oké cimbi, akkor mondjad, mi
a hézag. Látom, nincs valami jó
kedved.
- Meg fogok halni.
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- Ja. Én ökör. És képzeld, az jött
ki, hogy 99 éves vagyok a 29
helyett.
- Apám kerek 100 volt, mikor
meghalt, én két hét múlva
leszek 30. Tehát van két hetem.
- És nem lehet valamit csinálni?
- De. Azt mondta az a vajákos,
hogy ha nem eszek, és napi 24
órát futok a vár körül, vagy
úszom a várárokban, elélhetek
még akár három hétig is. Ez
van, pajtás.
- Nem ez a baj, hanem hogy
elhiszed. Különben is, mit vagy
úgy oda, az még nagyon sok
idő!
A király szeme elkerekedett.

beletörődött a sorsába. De ígéret szép
szó, várta vissza Vég Bélát.
Telt- múlt az idő. A király
rohamosan öregedett. Minden reggel
frászt kapott a tükör előtt. Hollófekete
haja bederesedett, ráncok barázdálták
az arcát. Egy hét után szálfaegyenes
termete meggörnyedt, és az emésztése
sem volt a régi. Egyre többször
kerítette hatalmába valami furcsa
gyengeség, ilyenkor meg kellett
kapaszkodnia. Hű kísérője lett a bot,
már amikor nem az ágyat nyomta.
Minden alkalom egy csapás volt
számára, amikor el kellett vonszolnia
magát az árnyékszékig. - Jöhetne már
Béla!- dünnyögte magában. Hatalmas,
faragott székét, amelyben már
elveszett, az ablak elé állította, onnan
kémlelte romló szemével a láthatárt.

- Most szívatsz?
- Eszemben sincs! Két hét pont
elég, hogy elhozzam neked az
örök ifjúság vizét.
- Megtennéd? Igazán? Nem lesz
az veszélyes?
- Meg hát. A fele királyságodért.
Mit nekem veszély! Csak aztán
megvárj ám! Addig tilos
meghalni, míg vissza nem
értem.
- Ilyen egy önzetlen barát!sóhajtott a király, és könnybe
lábadt a szeme.

Ez idő alatt Béla a végvári vitézek
dévaj életét élte. Mit is csinált volna?
– Ez a király olyan fatökű, hogy még
ellenséget se tud szerezni! Én nem is
szavaztam rá, hiába a barátom, de hát
a nép… Mit lehet a békén annyira
szeretni? Sose fogom megérteni…morfondírozott magában. - Hát
királynak való, akit így meg lehet
etetni? Még hogy tudomány meg
masina! Már gyereknek se volt
teljesen százas. Akkor is beadtunk
neki minden mesét sárkányokról meg
tündérekről, manókról, ez meg
bevette. – gondolt vissza a régi szép
időkre, és mosolygott a bajusza alatt. Ha akkor bevált, most is működni fog.
gondolta
a
legnagyobb

Vég Béla felpattant jó paripájára,
akinek sikerült egy kicsit kifújnia
magát, és elvágtatott.
A király hosszan nézett utána várának
ablakából.
- Megeszem a koronámat, ha ez a
hantás két hét múlva itt lesz. - és
megadóan legyintett, mint aki
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nyugalommal, és felhajtotta
kocsmáros nő szoknyáját…

a

megszereztem, és most igyál! De
előbb még hozass bort, nőket, és
lakomázzunk, mert nagyon

A
tizenharmadik
napon
az
időközben megvénült király közelgő
porfelhőt vett észre az ablakból.

megéheztem-megszomjaztam,
mindezt véghezvittem!

- Úristen, tornádó! Harangokat
félreverni! – aztán jobban megnézte.

míg

A király nagyot húzott a kulacsból.
- Látszik már, látszik már?

- Ja, mégse. Jön a Béla! Jön a Béla,
Béluska, Bécike! - és táncra perdült
volna örömében, ha a köszvény
engedi. Hiába, sok hibája van ennek a
Bélának, de bármi jobb, mint egyedül
lenni.

- Azért olyan gyorsan nem megy az.
De már jobban vagy, nem?
- Hát, most, hogy mondod…Mintha
kezdenék megéhezni…
- Na látod! Akkor ennek örömére
együnk, igyunk, b….

Béla bevágódott az ajtón.
- Mondd meg te vénség, de azonnal,
hol a király, mert kirázlak abból az
aszott bőrödből!

- Ki ne mondd!

- Eressz el, te vaksi, nem látod, hogy
én vagyok?

Mire kiürült a négyakós hordó,
elfogyott a fácánnal töltött sült
vadkan, lássatok csodát, a király
megfiatalodott.
Ígéretéhez híven
ketten kormányozták azon túl az
országot. Béla „rendes helyet” csinált
belőle: a határokat az ellenség dúlja,
minden napra jut egy kisebb-nagyobb
merénylet, a nép lázadozik, és
mindenki úgy csalja az adót, ahogy
csak tudja. Még most is élnek, nem
halnak meg, mert Béla néha „elmegy
vízért”.

- Hinnye!....- Ez volt a
véleménye arról, amit látott.

- Bulizzunk!

tömör

- Na, hoztad?
- Türelem! – és előhúzta kulacsát,
amit megtöltött egy kútnál az úton. Látod ezt? Ezért én átúsztam az
Óperenciás tengert a legnagyobb
viharok közepette, átmentem az
Üveghegyen
síbakancs
nélkül,
legyőztem a forrást őrző sárkányt, sőt
még az ördögökkel is megverekedtem,
mert el akarták venni. Megmondtam
nekik, hogy menjenek a pokolba. De
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Szösszenet

Gabi néni
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