
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Fotó: Botta Kozmin 
 
 

   
  

JÁCCÁ ÉS NYERJÉ OLIMPIA SZÁZNYOLC SZEM 
 
           Településnevek       Még egy hozzászólás                   Szilaj Péterrel 

 
 
 
 



 
 
       

    2.  J Á T É K                           KOLESZTERIN 
 

JÁCCÁ ÉS NYERJÉ ! 
 
Van, aki azt mondja: ne jáccá, váze! Hát mi meg azt mondjuk: jáccá 
(nyelvérzékenyek kedvéért: játsszál)! És hogy mit? Az újság (az a dolog, amit éppen a 
kezedben tartasz) cikkeiben szerepelnek külföldi településnevek. Nincsen is más 
dolgod, mint összegyűjteni ezeket, és máris nyersz. A település az város meg község 
(utóbbi magyarul: falu), ha még most sem lenne klír, például: Kairó, Köln, Kuala 
Lumpur. Utóbbiak persze nem szerepelnek az újságban. Vagyis igen, de csak itt. Az 
meg nem számít. Tehát Kairót, Kölnt (Kölnöt?) és Kuala Lumpurt nem kell beküldeni. 
Ismétlem: nem kell.  
 
Mert jó arcok vagyunk, azt is eláruljuk, hogy összesen hány külföldi település neve 
található meg a cikkekben. Tehát jól figyelni, most elmondom, nos, a szám a …, na 
mi lehet? Nem öt, nem hét, hanem: hat. Bizony. Tehát ezt a hat nevet várjuk. Ebből 
öt problémamentes, egy viszont trükkös, úgy néz ki, mintha magyar lenne, de hát a 
határon kívül van. Így jön tehát ki a hat. (Meg úgy, hogy nem számoljuk bele Kairót, 
Kölnt és Kuala Lumpurt, merthát tudjuk: azok nem kellenek.) 
 
Nade hova kell küldeni? Három lehetőség is van:  
1. Leadni a hat települést, névvel (ahogy hívnak) együtt a) ha lány vagy, Kovács 
Melindának (betegszoba); b) ha fiú vagy, Szabó Kristófnak (nahát, ez én vagyok) (3. 
szoba).  
2. Elküldeni a koleszterin@kaldorkoli.hu e-mail címre. A nevedet ezesetben is 
hasznos odaírni, már ha nyerni akarsz.  
3. Sms a 06 20 423 20 12 számra (névvel együtt).  
A határidő mindegyik esetben: november 5. 
 
Minden helyes megfejtő kap egy műveltségi bónuszt! Aztán ráadásul sorsolunk, és 
egy valaki nyer. Méghozzá (a bónuszon felül) a következő dógokat:  
Jutalomvacsora heti egy alkalommal, egy hónapig (ahogy a bónuszverseny-nyertes 
háló tagjainak), plusz egy oldal a következő havi Koleszterinben. Vagyis kapsz egy 
oldalt,  ahova azt  teszünk, amit csak akarsz (a jó íz- 
Lés  határain belül). Akár  (ha kellően egoista vagy)  
a saját képed teljes oldalon, vagy a neved 64-es be- 
tűméretben, vagy  bármi, ami az eszedbe bír  jutni. Szabó 
 Kristóf 
Tehát jáccá és nyerjé! 
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MÉG EGY HOZZÁSZÓLÁS A DOPPINGHOZ 
 
 

„A győztesekből csináljunk hősöket!” – fejeződik be Kristóf cikke 
(Olimpia-ko(k)sz, Koleszterin, 2004. szeptember). Egyetértek. 
 

De!! Hősök-e azok, akik azzal előzték meg 
ellenfeleiket, hogy ügyesebben csaltak? 
A győztes  csak akkor hős, ha makulátlan is! 

 
Van egy régi Hanna és Barbara rajzfilm - a Flúgos futam - aminek, a képen látható 
szereplői minden sötét eszközzel nyerni próbálnak. Az amerikai filmekben persze 
mindig a „JÓ” győz, így aztán a sátáni kacajú Mardel és Gall Ádám sosem tudnak 
nyerni. Pedig Ők is kitartóan, önfeláldozó módon küzdenek. Ha nyernének – ahogy 
azért az életben, az amerikai filmekkel ellentétben, a csalókkal időnként előfordul – 
nagy igazságtalanságnak tartanánk, s nem hogy hőst nem akarnánk belőlük csinálni, 
hanem meg is akarnánk őket büntetni. 
 
A sportolók persze csak egészen ritkán akarnak úgy nyerni, hogy pl. elgáncsolják, 
felrobbantják az ellenfelet.  
 

De pl. kb. 20 éve egy Ovcsinyikov nevű szovjet öttusázó a 
párbajtőrébe egy olyan kütyüt szerelt, aminek segítségével a 
műszer akkor jelzett találatot, amikor ő megnyomott egy 
gombot. Őt, miután természetesen kizárták, nem tekintették 
áldozatnak, nem vonultak fel tömegek szolidarítani vele, 
pedig, ahhoz hogy egyáltalán kijusson az olimpiára, s ott 
harcba szállhasson az aranyéremért, hihetetlen mennyiségű 
edzésre volt szüksége. 

 
Az tehát az én álláspontom szerint állítható, hogy ügyelni kell arra, hogy a győztes 
csak tiszta eszközökkel nyerhessen, és aki csalással (pl. doppinggal) nyert, az nem 
dicsőséget, hanem büntetést érdemel, még akkor is, ha nagy áldozatokat hozott a 
győzelem érdekében, s ha a büntetés súlyosan érinti élete további alakulását. 
Sajnálhatjuk persze a rajtakapott, megbüntetett áldozatot, mondhatjuk persze, hogy  
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mindig csak a kis elmaradott ügyetleneket kapják el, az igazi dörzsölt gazdagok 
persze mindig megússzák, de valljuk meg, ez inkább nekünk „kis embereknek” a 
demagóg önigazolása. 
 

Igaz-e, hogy mindenki doppingol, csak az ügyesebbek persze 
nem buknak le? 
Csak annyira, amennyire igaz, hogy mindenki lop.  

 
Következik-e ebből, hogy a doppingolás (lopás) bocsánatos, nem szankcionálandó 
ügy? 
 
Kristóf érthető – de talán nem teljesen igazságos – dühvel ír a sport kívülálló 
szereplőiről: sportvezetőkről, bírókról. Nézzünk példának egy focibírót! Valóban 
némelyik szemmel láthatóan élvezi, ha szívathatja a játékosokat, élvezi a hatalmat. 
De persze ilyen a tanárok, s persze a sportolók között is előfordul. 
 
Taróczy Balázs – wimbledoni bajnokunk – mesélte, hogy pl. Connors a szünetekben 
mocskos szavakat sugdosott, mormolt ellenfelének, próbálva lelkileg is 
megsemmisíteni. Mike Tyson, nehézsúlyú bokszoló pl. egyik meccsén leharapta 
ellenfele fülét. Szóval jó emberek, meg rossz emberek vannak minden foglalkozás 
tagjai között. Hiszem, hogy sportolók között – a tevékenység sajátosságai miatt – 
kevesebb rossz ember jut szóhoz. 
 
S hát persze nem is igazán vitatható, hogy szükség van focibíróra is. Többségük 
egyébként elfogadhatóan látja el, szinte törvényszerűen népszerűtlen, hihetetlen 
nehéz feladatát. (Nemrég pl. a Róma meccsen szegény bíróhoz a nézők hozzávágtak 
egy öngyújtót, amitől felrepedt az arca.) 
 
A sport ma már egy nagyszabású szórakoztató iparág, rengeteg szükséges szereplővel, 
rengeteg pénzzel. Lehet ezen persze sajnálkozni, lehet úgy gondolni, hogy mennyivel 
emberibb volt minden mondjuk 100 évvel ezelőtt. De legyünk tisztába vele: 100 
évvel ezelőtt nem követték 100 milliók az olimpiákat, s az akkori bajnokok ezért nem 
is számítottak ekkora hősöknek. Többségük még munka mellett úszott, futott stb. 
 
Nézzük most már konkrétan Annusék ügyét! 
 
„Az embertelen, fasisztoid WADA” – A nemzetközi doppingellenőrzési szervezet 
munkatársai közül sokan nyilván azért vállalják ezt a szerepet, mert karakterükhöz    
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passzol a tevékenység. Mint ahogy rendőrnek, APEH ellenőrnek, de tanárnak, 
orvosnak is azért megy az ember, mert úgy érzi, a foglalkozás nyújtotta szerep illik a 
személyiségéhez, jól érzi magát benne. Tudjuk, ezek a társadalom számára szükséges 
szerepek.  
 

A WADA ellenőrei biztosíthatják, hogy a tiszta eszközökkel 
készülő, versenyző sportolók eséllyel küzdhessenek. A „náci” 
módszerek – hogy belenéznek a testnyílásokba – pedig azért 
vannak, mert a csalásnak már tapasztaltak meg olyan módját, 
amelyik a testnyílásokat használta a kópésághoz. 

 
Órákig pedig azért tartott, mert az olimpiai szabályzat előírása ragaszkodik egy adott, 
ellenőrzött körülmények között adott „mintavételhez”. Ez épp úgy a szabályok közé 
tartozik, mint pl. az, hogy egy súlyemelőnek bizonyos időn belül meg kell kezdenie a 
gyakorlatát, különben érvénytelennek számít. A szabályokat természetesen minden 
versenyző ismeri. Lehet-e méltányolni, hogy „jaj nem vettem észre hogy már ennyi 
idő van!”, vagy pl.   
 

aki belép egy távolugrás kísérleténél, az hivatkozhat-e arra, 
hogy még azt leszámítva is ő ugrotta a legnagyobbat? A 
szabály, az szabály.  
Azokkal – ha már meghozták őket – nem lehet más teendő, 
mint következetesen betartani őket. Ezt kb. 8-10 éves 
korunkban megtanultuk. 

 
Amúgy lehet – sőt kell is – meditálni, hogy jók-e a szabályok. (A kollégiumunk tanárai 
pl. évente legalább három napig ezt teszik. Merengünk, hogy jók-e a szabályaink.) A 
szabályokat nem lehet kicsit, vagy nagyon megszegni, illetve betartani. Szerintem 
tehát, ha valaki megszegi a szabályokat, kizárja magát a versenyből. Ezzel egyébként 
tisztában volt a Fazekas is és az Annus is. 
 
Tehát amikor Fazekas az orvosa figyelmeztetése ellenére elhagyta a 
doppingellenőrzés helyszínét, pontosan tudta, hogy ez azzal jár, hogy ki fogják zárni 
az olimpikonok sorából. Mégis odadobta sokéves, kemény felkészülés már-már 
kézben tartott eredményét! 
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Miért? 
 
Egy olimpiai felkészülés azzal jár – ahogy azt a Kristóf írja: „...beáldoz szabadidőt, 
fiatalságot, tanulást, családot…”  
 

Már-már megvan a hihetetlenül vágyott siker, s akkor egyszer 
csak azt mondja: engem nem érdekel ez az egész, én megyek, 
elegem van ebből, hagyjanak békén! Az olimpiai aranyérem 
sem érdekel!!!  
Milyen ok magyarázza ezt elégségesen? 

 
Tudjuk, hogy mindketten sok-sok hasonló macerás vizsgálaton estek át. Annus 
esetében még az sem mondható, hogy a rendkívüli helyzet miatti hirtelen, 
meggondolatlan felindulás, pillanatnyi elmezavar miatt dobta oda az aranyérmet, 
azzal, hogy nem vetette alá magát az újabb vizsgálatnak. 
 
Én erre csak egyetlen logikus magyarázatot találok. 
 

Meggyőződésem szerint mindkettőjüknek elemi érdeke az lett 
volna, hogy Fazekas másnap, Annus pedig a többszöri 
felszólítás valamelyikére jelentkezik a WADA-nál ellenőrzésre.  

                  
 Nem ezt tették, hanem a WADA és a magyarok elleni összeesküvés áldozatának 
szerepét formálják. 
 
De! 
 
Tisztelet, csodálat és köszönet az olimpián 
tisztességesen   szereplő   minden  magyar   
versenyzőnek. Külön áhítat és hála a tiszta   
eszközökkel  az   egész   világot  megelőző  Singer 
aranyérmes hősöknek. János 
 
Hajrá magyarok! 
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AMERIKÁBA JÖTTEM ! 
 
 
Amikor az elmúlt tanév májusában a ballagó diákjaimat 
kísértem a kollégium folyosóján, még nem tudtam, hogy 
én is közéjük tartozom, már ami a Káldor Miklós 
kollégiumból való távozásom illeti. Igaz, volt egy 
beadványom a Semmelweis Egyetem doktori iskolájába, 
hogy felvételem kérem egy állami ösztöndíjas képzésére, 
de valójában nem nagyon hittem benne, hogy elnyerem.  
 
Július közepén az angliai diákcseréről való hazatérésem 
után értesültem a sikeres felvételi eredményemről. Így 
újra diák lettem főállásban. Sokan tudtátok rólam, hogy 
pszichológiát tanulok, hiszen időnként a tankörön én is veletek készültem a 
vizsgáimra. Februártól a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében 
fogok dolgozni a doktori iskola hallgatójaként. Így azért kapom majd a fizetésem, 
hogy részt veszek az intézetben folyó kutatásokban és ezzel együtt felveszek olyan 
tantárgyakat, amelyek az én kutatási témámhoz kapcsolódnak. Ez nem más mint a 
zeneterápia, amit ezúttal egy speciális összefüggésben fogok vizsgálni. Az 
alvászavarok gyógyításához próbálok majd hozzájárulni a kutatásommal. Talán első 
hallásra távol esik mindattól, amit eddig csináltam, de javaslom ha valaki közületek 
éjszaka a koleszban hasonló problémákkal küzd, próbálkozzon meg egy kis halk, 
lassú klasszikus zene hallgatásával elalvás előtt, mert rendkívül nyugtatólag hat az 
emberi idegrendszerre, sőt higgyétek el, hosszabb távon hatással lesz az ügyeletes 
tanárok, illetve portások idegrendszerére is annak ellenére, hogy ők nem hallják a 
zenét.  
 
A viccet félretéve, az egyik szemem sír, a másik nevet. Megszerettem ezt a munkát és 
hiányoztok. A Toldi csoportot három éven keresztül vezettem több-kevesebb 
sikerrel, így ezúton is küldöm nekik az üdvözletem és természetesen a kollégium 
összes diákjának. Remélem decemberben, miután hazatérek, mindannyiótoktól 
személyesen is el tudok majd köszönni. Ez szeptemberben nem sikerülhetett, mert 
terveimmel ellentétben nem tértem haza.  
 
A húgom New Yorkban él és július végén őt indultam meglátogatni az 
édesanyámmal. Úgy terveztem, hogy csak egy hónapot maradok. A további  
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tanulmányaimhoz azonban feltétlenül szükségem van magas szintű angoltudásra, 
aminek megszerzése számomra elég nagy nehézséget jelentett otthon az egyetem és a 
két munkahelyem mellett. Így a húgom felajánlotta, hogy töltsek kint néhány 
hónapot. Jelenleg New York állam második legnagyobb főiskoláján tanulok angol 
nyelvet. Reggel felveszem a hátizsákom és mint egy jó diák indulok iskolába. A 
főiskolán sokféle nemzet diákjai tanulnak, így nagyon sok érdekes emberrel meg lehet 
ismerkedni. A suliban természetesen ingyenes sportolási lehetőség is van a diákok 
számára. Így a kondizást sem kellett abbahagynom, mert Amerikában nem olcsó 
dolog egy konditerembe bérletet venni.  
 
Kicsit furcsa volt ez a hirtelen váltás, de mire megszokom, már indulok haza. Jól 
érzem itt magam, de azt hiszem otthon még jobban. Ennek ellenére világot látni, 
tanulni, új tapasztalatokat szerezni egy idegen országban mindig nagyon izgalmas 
dolog. Ma már, ha nem is Amerikába de Európa számos országába egyre könnyebb 
lesz    nektek    is    diákként  
eljutni és rövidebb-hosszabb 
ideig tanulmányokat folytat- 
ni.  Talán  egyszer  érdemes  
mindenkinek kipróbálni.  Harmat 

 L 
 
  

 
 
 
 
 

KOSSUTH HANGJA 
 
 
Egy jómódú pesti polgár, Fellner Károly, miután értesült 
Edison találmányáról, vásárolt egy fonográfot és barátjával, 
Barna Tivadarral meglátogatta az önkéntes száműzetésben 
élő, 88 éves Kossuth Lajost turini (torinói) Via dei Mille* 22. 
első emeleti lakásában, ahol 1890. szeptember 20-án 
délelőtt 11 órakor három hengerre rögzítette ezt a 
történelmi nevezetességű felvételt. (Egy henger elveszett,  
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egy tönkrement, a harmadik – viszonylag 
használható – az Országos Széchenyi 
Könyvtár tulajdonában van.)  

 
 
A felvétel után Kossuth 
szabályszerű nyilatkozatban 
tanúsította, hogy a 460 
szónyi szöveget ő maga 
személyesen beszélte be a 

fonográfba. 
 
Mivel közeledett október 6-a, a 
matuzsálemi korban is friss elméjű 
kormányzó művészi tagolású, hömpölygő 
körmondatokban emlékezett meg a 
szabadságharc Aradon kivégzett 
vértanútábornokairól. Dallamos baritonját 
– a hengerek lehetőségig való megtisztítása 
után – 1974. augusztus 17-én lehetett 
először hallani a Magyar Rádióban. 
 
 

*Garibaldi kb. ezer vörösingeséről elnevezett utca. 
A 22-es számú ház erkélye mellett emléktábla 
díszeleg Luigi Kossuthnak, a házzal szemközti 
parkban mellszobra áll, amelyet Cegléd város 100 
tagú küldöttsége ajándékozott Torinónak. 
 
 
 
 
 
                      Botta Botta Botta
                      Kozmin 
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SZÁZNYOLC SZEM 
 

Beszélgetés Szilaj Péterrel, 
a magyar Krisnások elnökével I. 
 

Étel        borsófőzelék rántott sajttal, krumplival 
Ital         lassi nevű joghurtos ital. Különböző ízesítései 

vannak: epres, barackos, vagy sós 
Könyv    Madách: Az ember tragédiája, Rámájana 

K
ED

V
EN

C
 

Zene       régen Ákos volt, de már rég hallgattam;  
              indiai rágák (meditatív zenék) 

 
- Mi a Krisnás neved? 
- Prithvi-Pati Dasa. A Prithvi-Pati Krisnának az egyik neve, azt 

jelenti, hogy a Föld védelmezője, a Dasa pedig szolgát 
jelent, úgyhogy összeolvasva: a Föld védelmezőjének a 
szolgája. A fiúk a beavatásnál Krisna különböző neveit 
kapják meg, a lányok pedig Rádharahni – Krisna női 
társának – a neveit. 

- Tehát ezt nem te választottad? 
- Nem, vannak lelki tanítók, mesterek, ők tartják a beavatást, 

és ők adják a nevet. 
- Hogy kerültél kapcsolatba a Krisnásokkal? 
- Középiskolában volt egy osztálytársnőm, aki mesélt erről az 

egészről, és felkeltette a kíváncsiságomat, akkor amúgy is 
érdekeltek a vallások. Aztán érettségi után úgysem akartam 
rögtön egyetemre menni, úgyhogy, gondoltam, 
kipróbálom, milyen szerzetesnek lenni, hogy egyáltalán 
tudom-e csinálni. Van egy Krisnás étterem, a Govindra 
étterem, ami akkor a Belgrád rakparton volt, most az 
Akadémiánál van, a Vigyázó Ferenc utcában, és odaköltöztem, ott végeztem 
szolgálatot, ott segítettem. És megtetszett az egész, úgyhogy ott maradtam. 

- Onnantól mostanáig – most te vagy az egyházelnök – hogy vezetett az út? 
- 1998-tól 2000 végéig, 2001 elejéig voltam az étteremben, amikor az akkori 

egyházelnök maga mellé hívott a titkárának. Ez tartott egy évig, amikor ő úgy 
gondolta, hogy más életet szeretne élni, az üzleti életben szeretné folytatni, és 
lemondott a tisztségéről. 
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- Az elnök elhagyta az egész egyházat? 
- Igen. De ez nem egyik napról a másikra történt, már korábban jelezte, hogy ilyen 

irányba szeretne menni, csak egyeztetni kellett, hogy mikor jön el ez a pillanat. 
Aztán átmenetileg a somogyvámosi Krisna-völgyben lévő farm pénzügyi vezetője  
vette át az elnöki tisztet, de fél év után mondta, hogy a két feladat túl sok neki 
egyszerre, és inkább a farmon lévő tisztsége mellett marad meg. És akkor mondták 
azt, hogy kezdjem el én csinálni, és majd meglátjuk, mi lesz. Ez 2002 nyarán volt, 
hogy megválasztottak az Operatív Bizottság elnökének. De azt tudni kell, hogy ez 
egy nemzetközi egyház, és minden országnak megvan a felügyelője, képviselője, aki 
felügyeli az adott országot. Én képviselem az egyházat jogilag, ill. a különböző 
testületekben, én irányítom a végrehajtást, a folyamatokat, de felettem is van egy 
vezető, aki meghatározza az irányvonalat. 

 
 

 „Ez nem mély lelki vezetői, inkább operatív, menedzser feladat.” 
 
 

- Tehát ez inkább vezető-szervező, menedzser-típusú feladat, mintsem mély lelki 
vezetői? 

- Így van, ez nem mély lelki vezető feladat, inkább operatív, menedzser feladat. Aki 
felettem áll, ő inkább a lelki vezető. 

- És ez a menedzserkedés nincs ellentmondásban a vegytiszta Krisnás élettel? 
- Nincsen. Én ugyanúgy használok mobiltelefont, van laptopom, ezeket használom, 

mert muszáj használnom. Ha a mai világban bármit akarunk csinálni, ezeket a 
technikai dolgokat használni kell. Ez egy intézmény. Egy olyan vallás és filozófia, 
ami intézményes formában van. Aki valamilyen vezető pozícióban van, el kell látnia 
ugyanazokat a vezetői szerepeket, vezetői készségeket, mint más intézményekben. 

- És neked ez jobban fekszik, mint a Krisna-völgyi vegytiszta Krisnás élet? 
- Ez is vegytiszta Krisnás élet. Ott abból az egy szempontból jobb, hogy a 

természetben élnek. A templomainkban a programok, a lelki élet, az életstílus itt is 
ugyanolyan, mint a faluban. Az a különbség, hogy itt egy városban vagyunk, ahol 
sokkal pörgősebb az élet, míg vidéken nyugodtabb. Én jobban szeretem a vidéki 
életet, de szeretem ezt a feladatot, ezt a szolgálatot, amit végzek. 

- Mondtad, hogy tegnap vizsgád volt. Mit tanulsz? 
- Távoktatásra járok általános menedzserképzőre. Most egy év után megkapjuk a 

középfokú menedzser OKJ-s papírt és a második év után a felsőfokút. 
- Most volt a házasságod. Ez olyan, hogy szerelem szövődik és abból lesz a házasság, 

vagy ennek van egy hivatalos rendje? 
- Van egy hivatalos rendje, a helyi templomvezető szokta a párokat kijelölni. De ez  
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nem úgy történik, hogy ő megmondja, hogy na te és te összeházasodtok, hanem 
őfelé kell az embernek jelezni, hogyha társulási szándéka van – ezt így hívják, hogy 
társulás, amikor az ember kezd megismerni valakit. Meg kell kérdezni, hogy ő mit 
gondol, alkalmas-e rá, hogy társuljon. Ha azt mondja, hogy igen, akkor 
megkérdezi, hogy kire gondolok, mert attól függetlenül, hogy az egyházban a 
filozófiából adódóan eléggé el vannak szeparálva a nők és a férfiak, azért egy 
helyen végezzük a dolgainkat, úgyhogy akarva-akaratlanul megismerjük egymást, és 
lehet tudni, hogy ki az, aki tetszik, akihez vonzódik az ember. 

 
 

 „Még testi érintkezés sincsen. Semmilyen fajta.” 
 
 
- A szerelem nem játszik szerepet? 
- Ez is egy szerelem. Nem olyan fajta, hogy az utcán összetalálkozunk, beszélgetünk 

és fellobban valami stb. Hanem itt először tetszik valaki, akkor jön a társulás, 
összejövünk, beszélgetünk, és akkor elindul valami. Ha meg nem indul el, a 
házasságig meggondolhatja magát az ember. Utána nem. 

- Együtt laktok? 
- A társulás 2-3 év, ezalatt nem lehet összeköltözni, nem aludhatunk együtt, csak 

találkozhatunk, beszélgethetünk. Még testi érintkezés sincsen. Semmilyen fajta.  
- A kezét sem foghatod meg? 
- Elvileg nem. A gyakorlatban, ha mondjuk vigasztalni kell vagy ilyesmi, akkor 

megfogom a kezét, de egyébként nincs érintkezés. 
- És a házasság után? 
- A házasság után sincs. Házasság után nemi életet élünk ugyan, de csak gyereknemzés 

céljából. 
- Hogy csak az élvezetért, olyan nincs? 
- Olyan nincs. Ez szörnyen hangzik először – lehet, hogy utólag is. Ezen én is sokat  
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gondolkodtam, hogy hogyan fog működni. De a vallást 
elég intenzíven gyakoroljuk: mantrázunk, lelki 
gyakorlatokat végzünk, és ezek hatására valahogy nincsen 
késztetés. Nincsen az, hogy beleőrülsz, hogy nem lehet. 
Nem mondom azt, hogy néha nem gondolok rá, de 
általában teljesen mással van lefoglalva az ember 
gondolkodása. Míg máshol a szexuális élet mindennapi 
beszédtéma, nálunk nem az. 

- Együtt laktok? 
- A házasságig a fiúk a templomokban, a lányok pedig 

külön, a templomon kívül, albérletben. Olyan, mint a kollégium. Külön fiú- és 
lánykollégium. A házasok pedig elköltöznek és összeköltöznek, albérletben, 
lakásban, amilyen lehetőségek vannak. Mi is most költözünk. 

 
 
 „Olyan, mint a kollégium. Külön fiú- és lánykollégium.” 
 
 
- Házasságot csak egyházon belülivel lehet kötni? 
- Lehet külsővel is, a szabályok nem tiltják. De hát az ember olyan valakit vesz el, 

akivel együtt tud élni. Ha én felkelek fél négykor… 
- Merthogy így van? 
- Merthogy így van. Felkelek fél négykor, nem eszem húst, nem dohányzom, 

lefekszem 9-kor, mantrázom, ilyen ruhában járok, és úgy gondolkodom az életről, 
ahogy – a mostani tapasztalatom az, hogy így nem túl könnyű kint találni olyat, aki 
megfelelő lenne az igényeimnek, meg akinek én is megfelelő lennék. A házasságok 
nagy része belül kötődik. Sokan vannak viszont az egyháznál olyanok – a 
gyülekezeti tagok –, akik ugyanúgy gyakorolják a lelki életet, ezt az életstílust élik, 
de nem élnek szerzetesi életet. Kint laknak, dolgoznak vagy iskolába járnak. És van, 
amikor egy szerzetes egy ilyen lánnyal köt házasságot. 

 
(Az interjú második felét,  
a    másik    54    szemet  
novemberi  számunkban  
olvashatjátok.) Szabó 
 Kristóf 

 
 
 
2004. október 



 
 
       

     14.  É L M É N Y                                KOLESZTERIN        
 

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI 
 
A Kieselbach Galéria és Aukciósház a „MODERN MAGYAR 
FESTÉSZET 1919-1964” című könyv megjelenése alkalmából 
kiállítást rendezett, amelyen a könyvben található 1 500 
festményből kb. 150 képet nézhetnek meg a művészet iránt 
érdeklődők. A festmények múzeumokból és magángyűj-
teményekből kerültek a kiállításra. 
A Bakfark utcai épületből 20-an indultunk el, hogy megnézzük ezt a szép 
gyűjteményt, és belelapozzunk a most megjelenő hatalmas albumokba, mert ezekből 
is kitettek az asztalokra legalább 6-8 darabot. Ebben a 840 oldalas könyvben 
szebbnél szebb festmények reprodukcióit láthattuk, alig tudtuk abbahagyni a könyvek 
lapozgatását. Természetesen a falra függesztett képeket is végig néztük, néhányan 
többször is. Nem minden kép tetszett, de ez teljesen érthető. Mi is különbözőek 
vagyunk, a művészek is különböző stílusban alkottak és alkotnak, sőt még egy 
művésznek is vannak különböző alkotó korszakai, melyekben más-más stílust 
alkalmaz.  

Nekem Schönberger Armand: Kabaré c. képe (balra) lett az 
egyik kedvencem. A képnek a szín- és formavilága volt a 
legmegragadóbb. Ezen kívül az is tetszett, hogy nem 
egyértelműen és valósághűen volt a kép megfestve, azaz nem 
naturálisan, hanem egy kicsit elvonatkoztatottan a valóságtól. 
Így megfigyelést igényel, és a fantáziámat is használhattam a 
kép értelmezése közben. Elfogadnám a nappalimba.  
Másik kedvencem Mattis Teuch János: Kompozíció c. képe. Ez 
egy fenomenális kép. Azért jó, mert semmit a világon nem 
ábrázol és (szerintem) mondanivalója sincsen. Ezért az ember 
azt képzel bele, ami neki tetszik. Legyen az virág, egy akt, egy 

állat, vagy akár egy csillag. Mellesleg nagyon jól komponált a kép, a színeket illetően 
pedig lenyűgöző.  
Nikolics Rékának Bernáth Aurél Csendélet Nikével, 1928 c. képe tetszett a legjobban. 
Hogy miért? Ezt írja róla: „Ez az a kép, ami homályos hatást keltett bennem. Ez az 
effektus annyi mindent rejt magában, amennyit az ember nem is gondolna. Jó, mert 
nézed a képet, és ezer lehetőség fut át a fejedben. »Na ez most mit akar mondani?« 
Ebben ez jó. Mindenki magára vetíti le a választ. Egy kis szobarészlet, tele érdekes 
tárgyakkal, esetleg kedvenc tárgyakkal, amikhez külön-külön egy emlék fűződik. 
Homály (…), visszaemlékezés, vagy talán egy homályos reggel (…). Erről rengeteget   
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lehetne írni, de a jelentést mindenki másképp értelmezi. Bennem ez az egyetlen kép 
váltott ki katarzist. A képek nagy része számomra értékelhetetlen volt (…), de most 
nem szidni szeretném a kiállítást, hanem dicsérni a kép világát, ami megfogott.”  
Erről a képről egy másik lány a következőket írta: „Szép kép, mert nagyon jól el 
vannak dolgozva benne a színek, és ez tök jó összhatást kölcsönöz neki. Nyugodtság 
árad a képről. Ha valami miatt izgatott lennék, csak ránéznék, és biztosan 
megnyugodnék.” 
Egy harmadik lánynak is ez lett a kedvence. „Egy képben megjelenik egy szobor. 
Niké szobra olyan a képen, mintha csak egy villanás, vagy csak egy fénycsóva lenne.”  
Batthány Gyula: Éjjeli mulató, 1920-as évek. Nekem azért tetszett ez a kép, mert 
nagyon hangulatos éjszakát mutat be, amelyben mindenki jól érzi magát. Az élénk 
színek: vérpiros, sárga, narancs még csicsásabbá teszi a „bulit”. Nekem kicsit a poklot 
juttatja az eszembe ennek a vérvörös színnek a hatása.  
Sassy Atilla: Nő fotelben, 1920-as évek. Tetszik a kép hangulata, az ellentétes színek 
használata, s a kép”egyszerűsége”, amely mégis sok 
érzelmet áraszt felém. A világ, amelybe elrepített, 
izgalmas volt.  
Farkas István: Vihar után (jobbra). A kiállításon ez 
volt az egyetlen kép, amely nagy hatással volt rám. 
Az alkotó legmélyebb érzelmeit fejezi ki a sötét 
árnyalatokkal, és a szürkés háttérrel. Közel állnak 
hozzám a szomorúságot és fájdalmat kifejező, kissé 
drámai hatású képek. Ezért is fogott meg ez a 
bennem megdöbbenést keltő, borzongást kiváltó, 
mégis valamilyen különleges szépséget ábrázoló 
festmény.  

Pittner Olivér: Nagybányai részlet fával (balra). Ebben 
a tájképben megfigyelhetők a napjainkra is jellemző 
élénk, merész színek. A művész nagy hangsúlyt fektet 
az egyenes vonalakra és az árnyékolásra. Tetszik az az 
ellentétes hatás, amit az élénk színek és a táj precíz, 
pontos ábrázolása között érzek. (M.M.)  
Egy kicsit Ti is bepillanthattatok ebbe a kiállításba, és 
biztosan vannak, akik sajnálják, hogy nem nézték 
meg. A felsorolt festőművészeken kívül láthattunk 

még képet Rudnay Gyulától, Tornyai Jánostól, Vaszary Jánostól, Czóbel Bélától, 
Rippl-Rónaitól, Egry Józseftől, Kondor Bélától, s még sok más XIX. századi magyar 
festőtől.  
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A hatalmas és gyönyörű albumok még legalább fél évig ott lesznek a Galériában. 
Érdemes bemenni és belelapozni, esetleg  
alaposan végig nézni. (Megvenni úgysem  
tudnánk,  majdnem  20  ezer  Ft  az ára.)  
Igazán szép, ne sajnáljátok rá  az időt!  A  
falakon   mindig  láttok  újabb  és  újabb  Gelencsér 
képeket (persze nem ebből az albumból),  Ági 
és azok között is találhattok kedvencet.  
 
 
  
  

 
 

A KOLLÉGIUM ÉS A DIÁKCSERÉK 
 
 
A ”régi” koleszosok már biztos hozzá szoktak, hogy évről évre 
egyre több diákcserét szervez a kollégium. Idén 3 diákcserére 
vártuk a jelentkezőket, ez azt jelenti, hogy összesen majdnem 30 
diák számára kínáltuk ezeket az utakat.  
 Májusban volt az első idei csereprogram Törökországban, melyre 
elsősorban a patrónusok jelentkezését vártuk. Ezt követte egy 
London melletti bő egy hét, majd egy budapesti csereprogram 
zárta az idei repertoárt. Szerintem mind 3 nagyon jól sikerült és a 
visszatérő diákok mindegyike nagyon sok új élménnyel gazdagodott (kirándulások, 
repülés☺, játékok, bulik☺☺☺), arról már nem is beszélve, hogy ezek a programok 
valójában nemzetközi táborok, ahol akár 3-4 másik országból érkező fiatalokkal 
találkozhattok, ismerkedhettek (nyelvet gyakorolhattok stb.). Mindezt pedig igencsak 
jutányos áron!!!  
 Ebben a cikkemben szeretnék a budapesti cseréről mesélni. Első hallásra nem tűnik túl 
érdekesnek egy budapesti diákcsere ötlete, hisz mi lehet abban olyan jó, amikor 
szinte az egész évet Budapesten töltjük, ráadásul még csak nem is repül az ember. 
Nos, ez így, ilyen formában nem igaz. Nézzük csak mit is csináltunk ezalatt a 10 nap 
alatt?! 
Mi is repültünk☺. A mogyoródi Forma 1-es pálya fölött és környékén séta repültünk 
egy 10 fős kisgéppel. Vacsoráztunk lovagi étteremben, voltunk bobozni Visegrádon,  
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kóstoltunk bort a Szépasszony-völgyében, 
megtanultunk bowlingozni (profi 
környezetben), és ez még csak egy része a 
programnak. A cserére görög, ciprusi és lengyel 
csoportokat hívtunk, így több mint 50 fős kis 
csoportot sikerült verbuválnunk. Napközben 
különböző játékos vetélkedőket és feladatokat 
találtunk ki. Esténként pedig bele kóstolhattunk 
egy-egy ország kultúrájába (különféle lengyel 
sütikbe, sokféle görög sajtba, a magyar túró rudiba, és persze ne hagyjuk ki a ciprusi 

bort és görög Quozo-t sem…de csak módjával☺  
Aki ezek után azt mondja, hogy őt még így sem 
érdekli, akkor az keressen meg bárkit, aki volt már 
diákcserén és garantálom, hogy az illető meggyőzi 
őt az ellenkezőjéről. 
Ja, a budapesti csere a kollégiumnak és egy 
pályázatnak köszönhetően szinte teljesen ingyenes 
volt!  
 Tudjátok, hogy mit kell tennetek ahhoz, 

hogy ti is bekapcsolódhassatok ezekbe a programokba? 
 Ha nem, akkor most pár szóban elmondom, mivel tényleg nem túl bonyolult! 
Bárki jelentkezhet, aki érez magában egy kis bátorságot, hogy megszólaljon egy 
idegen nyelven (általában angolul, de tervezünk németországi cseréket is a 
németeseknek). Ha nem vagy elég bátor, akkor mi meggyőzünk arról, hogy 
valójában az vagy☺. Ezenkívül ha jó ”kislány/ kisfiú” voltál a kollégiumban (nem 
bukdácsolsz a suliban – netán még néha tanulsz is az órákra – és ne adj Isten még 
valamelyik kollégiumi körnek is a tagja vagy – ami egyébként is nagy buli – akkor 
már egész nagyok az esélyeid arra, hogy bekerülj a CSAPATBA!!!!!!!! 
 Szóval, ezúton szeretnék mindenkit bátorítani, hogy jelentkezzen mind részt 
vevőnek, mind pedig szervezőnek. Ha eddig nem mondtam volna még, akkor most 
szólok,  hogy diákcsere szervezőkre is nagy  
szükségünk van.  Ez a feladat persze jár egy  
kis plusz ”munkával”, de természetesen ezt  
a kollégium külön kiváltságokkal honorálja  Vadkerti 
a  diákoknak.  Egy szó, mint száz, remélem  Róbert 
sikerült  rövid  cikkemmel   felébresztenem  4-es háló 
egy  kicsit  a  kíváncsiságotokat,  és,   hogy  
mihamarabb   találkozunk  egy – egy csere 
alkalmával!           2004. október 
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VETÉLKEDŐ A MARGIT-SZIGETEN 
 
Jeanne d’Arc – Petőfi csoport 
 
2004. szeptember 7-én a Margit-szigeten, a nagy szökőkútnál 
találkozott a Jeanne d’Arc és a Petőfi csoport. Három vegyes 
csoportot alakítottunk úgy, hogy minden csapatban kellett lennie 
régi és új diáknak, fiúknak és lányoknak is. A csapatkapitányok 
kézbe kaptak egy borítékot, benne egy fénymásolt Margit-sziget 
térképpel, bejelölve rajta azokat a helyszíneket, amelyeket fel kellett 
keresnie a csapatoknak. Ott szerezhettünk pontokat, illetve pontot 
érő kártyákat. Tetszés szerint választhattuk meg, hogy milyen 
sorrendben járjuk be a szigetet.  
A csapatok első pontgyűjtő helye a kiindulási helyen, a szökőkútnál volt, ahol a 
Margit-szigettel kapcsolatban kellett néhány kérdésre választ adnunk. Ezeket 
történelmi ismereteink alapján többé-kevésbé meg tudtuk válaszolni, és máris 
betehettünk a borítékunkba néhány kártyát. Következő helyszínként a mi csapatunk a 
Nemzeti Sportuszodához ment el, ahol Noémi várt bennünket. Kérdései Hajós 
Alfrédhoz kapcsolódtak, mert az ő nevét viseli az uszoda. Tudnunk kellett, hogy az 

újkori első olimpián, 1896-ban 100 és 1200 
méteres úszásban olimpiai bajnok lett. Ha 
nem is tudtuk a választ eddig, az uszoda 
falán elhelyezett tábláról leolvashattuk.  
A kártyák begyűjtése után a Vadas parkhoz 
siettünk. Feladatunk az volt, hogy minél több 
itt élő állat nevét felírjuk egy papírra. Ezután 
a legtávolabbi helyszínéhez, a sziget túlsó 
végén található Zenélő-kúthoz siettünk. Itt 

Ági várt ránk. Ha elolvastuk a nagyon szép építmény falán elhelyezett táblát, 
megtudhattuk, hogy 1936-ban, a korábbi Bodor-kút mintájára készült, és akkor még 
egy nap alatt körbe forgott a szobor, amely a kupola alatt áll (ma már sajnos nem 
működik, nem forog). Jól tippeltük, hogy az egy Neptun szobrát mintázta meg a 
művész. Itt még azt is megkaptuk feladatként, hogy készítsünk rajzot a kútról. Utólag 
megtudtuk, hogy a mi rajzunk lett a legszebb, és megkaptuk érte a maximális 10 
pontot. Visszafelé indulva meg kellett találnunk azt a szoborparkot, ahol híres 
magyar költők, írók, tudósok mellszobrai találhatók. Itt is minél több nevet kellett 
felírnunk egy számmal megjelölt papírra, amit betettünk a borítékba. 
 

2004. október 



 
 
       

    KOLESZTERIN                            É L M É N Y  19. 
 

 Legalább 14-16 név került a lapra, de néhányan 
teljesen ismeretlenek voltak számunkra. Talán 
majd megnézzük egy lexikonban, hogy mért 
híresek ők. Útba kellett ejtenünk a víztornyot, 
ehhez kapcsolódóan csak egy számot kellett 
megadnunk: 8, mert a kérdés így szólt: hány 
szögletű a Víztorony? A szökőkúthoz vissza-
érkezve még el kellett mondanunk egy verset, 
amely a szoborparkban található egyik költő 
tollából származik. Ezért is kártyát kaptunk, meg 

azokért a válaszokért is, amelyeket az utolsó állomáson tett föl nekünk Trixi és 
Samantha. Igen hosszú és fáradságos túrát tettünk a Margit-szigeten, de most már 
legalább ismerjük a szigetet, történetét, tudjuk: mi, hol található; és legalább a 
csapattársakkal igazán jól megismerkedtünk, s persze valamennyire a többiekkel is. 
Éva néni és Balázs tanár úr egy-egy fagyival jutalmazott bennünket, ami nagyon 
jólesett. Sietnünk kellett vissza a koleszba, hogy még kapjunk vacsorát, ezért az 
eredményhirdetésre egy hét múlva került sor a Felvincin. Ott tudtuk meg, hogy a 
Jeans csapat, vagyis mi nyertük meg a versenyt. A jutalmat titok övezte az utolsó 
pillanatig. 2 000 Ft-ot kaptunk, melyet a 6 csapattag együtt költhet el. Valószínűleg 
beülünk egy pizzériába, és az evés mellett jót beszélgetünk. A másik két csapat a 
„Margit-sziget  hősei” és  a „Fantázia”  
nevet választotta. Reméljük, még sok  
közös   programunk  lesz  a    testvér- 
csoporttal,  és  nem  mind  lesz  ilyen   
fárasztó!  Athina 
 

  
 

 
 

A KLEOPÁTRA ÉS A PATAKI CSOPORT 
KIRÁNDULÁSA BADACSONYTOMAJBA 
 
A kirándulásra szeptember 17-én indultunk a kollégium elől. Amikor a 
testvércsoportunk megérkezett, nagyon helyes arcú fiúkkal találkoztunk. A kényelmes 
utazás során csak erősödött bennünk a szimpátia irántuk, mert egy-két srác nagyon 
profin tudott bánni a gitárral, és jól elszórakoztattak bennünket a játékukkal.  
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Kényelmesen utaztunk a kisbusszal, és jó volt, hogy a csomagokat sem kellett 
cipelnünk.  
 
Vidám hangulatban és ragyogó napsütésben öt óra körül érkeztünk meg Tomajba, az  
Egry-fogadóba. Szépen kitakarított helyiségeket találtunk, egyáltalán nem volt 
lepusztult ez a hely. Egy idősebb diák mondta, hogy a kaja is nagyon finom, ő már az 
előző tanévben is járt itt. Ezt később magam is tapasztaltam, igazán finom ételeket 
kaptunk. Az udvarban volt 3-4 asztal, ahol jókat beszélgettünk. Találtunk még a 
fogadó második szintjén egy kis sarkot, ami szintén alkalmas volt a beszélgetésekhez. 
Elsős lévén igyekeztem mindenkivel szóba elegyedni, hogy megismerhessem a 
lányokat is és a fiúkat is, amit az éjfélig tartó kimenő is segített. Együtt indultunk 
útnak, bejártuk a falut és a Balaton partjára is elmentünk.  
 
Szombaton reggel mindenki fáradtan, de korán felébredt. 9 órakor reggeliztünk, 
utána elindultunk, hogy megmásszuk a Badacsonyt. Az út fárasztó és hosszú volt, de 
mindenért kárpótolt bennünket a látvány, ami elénk tárult a hegy tetején. A kilátó 
nagyon magas volt és eléggé rozoga, de gyönyörű. Néhány diáktársam, akik már 
korábban jártak itt, csak félig mászták meg a hegyet, túlságosan fárasztónak találták a 
teljes utat. Nekem megérte felmenni a csúcsig, fantasztikusan szép volt ott körbe 
nézni és azt a szépséges hegyet-völgyet látni.  
 
Lefelé sokkal gyorsabban haladtunk. A Balaton partjához mentünk, ahol néhány 
vagány és edzett srác bele is merészkedett a vízbe, ami már egyáltalán nem volt 
meleg. Visszamentünk ebédelni, utána a tomaji strandra indultunk. Itt töltöttük a 
délutánt, ami nagyon kellemes volt, de ennél sokkal izgalmasabb volt az utolsó közös 
este. Ekkor tetőfokára hágott a hangulat, mivel tudtuk: ez az utolsó közös éjjelünk.  
Felejthetetlen vidámságban töltöttük el az éjszaka nagy részét.  
 
Vasárnap még visszamentünk a partra, majd beültünk a kisbuszba és elindultunk 
Budapestre. A kollégium előtt búcsút vettünk a srácoktól. Itt, a búcsú közepette a fiúk 
elhatározták, hogy a kirándulás emlékének megőrzésére megalakítják a „Bukó Zerge 
Kacsák Társulatot”. Részletes információt  
a  Felvincin,  Fehér  Dánieltől kaphattok,  
és    jelentkezni   is   nála   lehet.   Külön 
köszönet  a  hangulat- és zenefelelősnek:  Alagi 
Samaras Athanasiosnak.  Adrienn 
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  Ez kacsa ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
      Szoros emberfogás 

            
 

Szumóbalett                          Zacskóra vigyázz !                  
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GYEREKDOLGOZATOK SZERINT A VILÁG... 
 

Részletek gyerekdolgozatokból eredeti helyesírással és fogalmazással 
 

- Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elől maga a császár is csak álruhában 
tudott menekülni.   
- Ady Boncza Bertalant vette feleségül.   
- Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.   
- Hogyan keletkeznek a barlangok? A víznyelő elnyeli a vizet és ami lerakódik a víz 
kap okszigént és lepetyeg és pár évenként növekszik és így keletkezik a mészkő 
barlang. 
- Írj magyarországi halakat! Potty, pngy, jégér, szálszalóka, légy, gólya. 
- Milyen betegséget lehet kapni a parlagfűtől? Energiát. 
- Az oroszlán jellemzése: hangja – vastag, kitörő; látása – gonosz. 
- A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé. 
- A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda ...   
- A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít 
rá.   
- A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák.   
- Eötvös József többek között Budán született.   
- A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal. 
- Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.   
- A Bibliát Guttenberg találta fel.   
- A kutatók az őshazában megtalálták az ősmagyarok hátrahagyott részeit.   
- A Magna Charta kimondta, hogy ugyanazért a bűnért nem lehet kétszer megölni.   
- Egyiptom őslakói a múmiák.   
- Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.   
- És akkor a költő megírta Szundi két apródja című versét.   
- Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.   
- Az éhen halt sereg kitakarodott az országból.   
- A  harangvirág a bimbambuszok családjába tartozik.   
- A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már korábban elestek. 
- Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.   
- Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.   
- A zsidó egyházi zene legismertebb tekintélye Palesztina volt.   
- Kolombusz háromszor indult útnak, bár a második útján  meghalt.   
- Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a 
szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa. 
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KÖZGYŰLÉS, GÓLYABÁL 
 

 
 
 

 
 
 
 

                   2004. október 



 

F I L M K L U B    t á r s a s á g 
 

  NOVEMBERBEN │ mozilátogatás 
 

"Nagy Imre élettörténete a XX. századi történelem 
alaptörténete. Ő volt az első kommunista vezető, 
aki egy nemzeti forradalom - az '56-os - jelképe, 
miniszterelnöke, aki felmondta a Varsói Szerződést, 
kiállt a többpártrendszeren nyugvó demokráciáért. 
Sokan úgy vélik, hogy 1956-ban vállalt szerepe, 
majd halálig vállalt hűsége a forradalom eszméjéhez 
nem következett az életútból, kommunista 
meggyőződéséből, moszkvai múltjából, hogy valami 
rendkívüli katarzis, titok történt vele. 

 
Személyes okom is van arra, hogy 
ezt a filmet megcsináltam: gyerekkoromban 
ismertem meg Nagy Erzsébetet. Végigkövettem 
hányatott sorsát, amikor magányosan, kitaszítva 
élt, majd elszánt harcát az apja 
rehabilitálásáért. Nagy Imrével is többször 
találkoztam, máig emlékszem kedves, joviális 
alakjára. Nálam lehetett őt először nyilvánosan 
látni, a "Napló" filmsorozat második részében 
(Napló szerelmeimnek), emlékszem az eufórikus 
fogadtatásra, amikor hajlott alakja föltűnt a 
vásznon. Régóta készülök arra, hogy filmet 
készítsek róla" - vallja Mészáros Márta. 
 

Mészáros Márta filmje a mártír miniszterelnök, Nagy Imre életének 
utolsó szakaszát mutatja be: a forradalom bukását romániai fogság, 
budapesti bebörtönzés, majd szégyenletes koncepciós per követi.  
 
SZEREPLŐK   │ jan nowicki, horváth lili, cserhalmi györgy 

          
RENDEZTE  │ mészáros márta      ZENE  │  zbigniew preisner 
 
   

 TEMETETLEN HALOTT │ temetetlen halott 
 

 
 
     Képvilág.       Élmény. 


