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. . . Dr. Veresegyházi Tamással

Honnan származík a citrom név ?
A Citrom név nagyon régi dolog. L974 szeptember 14-én jóttern a
ta.rszékre, és október közepén három tanárt ötszáz diákkal elkü}dtek
kötelezó mezőgazdasági munkára. Én még az egyetemi évek alatt
gyomorfekélyt szedtem össze. Bács-Kiskun negyébe kerÜltÜnk
áiureterni, ahot még a rizses húsba is cseresznyepaprikát fóztek.
Nagyon fájt a gyomrom, il€9 voltam ijedve, fogalmam sem volt egy
rrOnáp után, hogyan kell egy hallgatóhoz szólni, ígyhát elég
savanykás voltam ezen a szüreten. Miután visszajöttünk, a klubban
tartolt Mikulás ünnepségre neghívtak engem is, ahol többek közt
tánárokat kellett felisnerni jellemzó tárgyakrÓI. Az akkori kérnia
professzort, Nádor Károlyt egy pipa szimbolizáltarmivel Ó Pipázott
átlandóan. Aztán jött egy nüles, ez Scheiber professzort jelentet-
te, mert ó Fülest fejtegetett a gyakorlatokon. Ezután volt egy
citrom. amelyról engem ketlett volna felismerni. Uentségemre legyen
mondva, hogy senki sem ismert fel engem benne... Azonban attÓl
kezd,ve a név rajtam maradt. Enne}< örülök is, mert ha egy tanárnak
beceneve van, aá azt jelentí, hogy az illetó lehet rossz, 1ehet jó,
de semmi esetre sem közömbös, valamilyen hatást tesz a diákokra.

}likor végzett a Tanár Úr ?
1971-ben

És a köztes }ráron év ?
üzemi áIlatorvos voltam Kiskunlacházán egy TSZ-ben, és ez idó alatt
voltam egy fél évig katona. Ekkor száj- és körömfájás járványvéde-
1emre veiényeltek, amiról szó}na}< a Tamás bácsi meséi, Falu TV és
egyebek. A szolgátat alatt hét rnegyében jártunk, éz alatt szedtem
össze ezekeE az élményeket.

Biztos jóI negismerte az országot- - -
Amúgy is jóI ismerem hazánkat, sokat utazunk, fiatalabb koromban
sátóiral jartunX. Volt olyan, hogy 3ooo km-t autóztunk a Tiszán-
túlon egy nyáron...

PestrőJ. valry vidékról szárnazík ?
Ez nem könnyír kérdés. Én Békés negyei vagyok tulajdonképpen, anyám
családja onn.n származik. Mive1 apám segéd}elkész volt, mindig oda
ment 3 család, aho1 ó a segédlelkészí állást kapta- Amikor én
születtem, Makón laktunk, onnan Battonyára kerültÜnk. Itt éltÜnk,
amíg én 5. osztályos általános iskolás voltam. A kÖvetkezó á1lomás
nunáharaszti vo}C, ott érettségizten, és a szüleim ott is Iaktak,
amíg én egyetemistaként a kol1égiumban. Ezután kÖvetekezett
Kiskun]_acttáza, most pedig Szigetszentmiklóson }akom.

A családlran volt-e hagryonánya az átlatorvosi va€ry tanári
hivatásnary,? Volt-e példakép ?

A bátyám állatorvos, ó három éweI e}óttem járt az egyetemen.
tulajdonképpen nem tudom, hogy példakép volt-e. Annak idején fel
xet_létt méfni az esélyeinket. Én nagyon szerettem volna tanár
1enni; erósen gondolkódtarn, hogy az ELTE matek-fizika szakára
menjek vagy az ÁOtn-re. vé9ü1 ide jobb esélyeim voltak, mert a
bátyám najanern végig kitúnó tanuló volt, így a helyben folyó
szóLeti fglvételin egyfajta etónyt jelentett a név ismerete. Erre
nagyon nem volt szükség, mert az írásbelin fél pontot veszítettem.



üeséJ.ne valamit a hajdani diákéletről, a klubról ?
A klub abban az idóben készült, amikor én talán másodéves
egyetemista voltam. Fáncsi doktor ekkor jött vissza az eqyetemre,
ó-volt a KISZ titkár. Ekkor döntöttük e1, hogy azt a pincét jól fel
tudjuk használni klub célra. Elkezdódött a nagy munka, a szénlapá-
tolás, a takarítás, a kócsiszolás. Minden társadalmi munkában
folyt, a diákok csinálták, de nem csak állatorvosisok, hanem
tanárképzósök is. Akkor még sokkal kevesebb hölqy járt erre az
egyetemre, a hallgatóknak 90-92 Z-a fiú volt. A klubban viszont
náóv létszámú n6i csapat jött össze, és í9y kicsit vidámabban telt
az ídó- Nagyon intenzív klubélet Índult be, játszottak itt a
Tolcsvayék, gyakran volt estí szórakozás, kiállítás egyik-rnásik
hallgató szobraíból, rajzaiból. Napközben nem volt nyitva, ezt csak
akkor vezették be, amikor már tanársegédkedtem-

}títyen a Tanár Úr szerint az ideátis vízsqáző ?
Húhal 

^' 
ideális vízsqázó nincs nagyon megijedve. Nincs annál

szomorúbb, amikor valaki haláIsápadtan és reszketó kézzel ü1 az
emberrel szemben, és érzem, irogy teljesen kikészült idegileg. A
vizsgának nem az a célja, hogy bántsuk a hallgatót, hanem hogy
ellenórizzűk a tudását. Az ideális vizsgáző jól felkészült, élénk
és partner, a kérdésekre könnyen és qyorsan válaszol, de nincs
rnegi jedve -

l,íi]-yen kutatásokat végeznek a tanszéken ?
A biokéniai osztály kutatási területe a kéródzókkel és a bendóvel
kapcsolatos. Neográdi és Pálffy doktor a bendóhámsejtek biokétoiáját
vizsgálják, én pedig a bendóemésztéssel foglalkozom. Elsósorban a
fehérjeemésztésseI, amiból a doktori diszertációmat is írtam. Most
inkább az etanol anyagcserével, a bendó és az etanol kapcsolatáva1
foglalkozom. A tanszéken folyó munka mellett ahhoz, hogy meg
tuájunk élni, magánórákat is adok. Ez azonban heti 18 órát elvesz,
be ke1l jönnörn szombaton is, mert Pécsró1, HódmezóvásárhelyrÓl,
NyíregyházáróI, Szolnokról járnak fe1 diákjaim.

Van-e va§ry lesz-e foJ-1rtatása az átlatorvosi pályának
fol1rtatása a család}ran ?

Nem 1esz-. Két lányom van, az egyik az ELTE angol-francia szakán
tanul, a másik lányom másodéves gyógyszerész ha}lgatÓ, a feleségem
is orvos. Teljesen szabad volt a páIyaválasztás, és nem bánom, hogy
így döntöttek a gyerekek, mert ezt a pályát nem tartom nói
szakmának, fóleg nem a vidéki praxist.

Tavaly tavasszal tal-áJ-kozturrk e!ry e!ryetemi fesztiválon,
pontosabban egy néptánc bemutatón. }íityen kalrcsolatban ált
a Tanár Úr a néptánccal ?

Én nagyon szeretem a néptáncot. Eljártarn többször is az Á}tami Népi
Együttes fellépéseire, igen nagyra tartottam Rábai Miklós
koreográfiáit. Azonban tólern teljesen függetlenül nagyobbik
lányom nagy néptánc, népzene rajongó j_ett, furulyázik gyimesi és
moldvai csángót. Ennek hatására a kisebbik lányom ütÓgordonozni
kezdett. Együtt is szoktak fellépni. Most a budapesti millecen-
tenáriumi ünnepségeken zenéltek egy negyed órát a Vajdahunyad
várnál, felkérésre, amire nagyon büszke vagyok. Mindkét lányom
táncol az ELTE néptáncegyüttesében; és azon az estén ók is
felléptek.

trteglepetés vo]_t, hogy az ÁIlatorvosiról is volt valaki ?
Igen, egyátalán nem tudtam róla, hogy van nekünk is egy ilyen



Ielkes kis csapatunk, aki a néptáncot múveli. Én annak vaglyok a
híve, hogy nagyon sokféle érdeklódésú ernbernek ketl ide járni, és
itt a területükön elóbbre jutni. Valamilyen összeszervezódéses
alapon irodalmi színpadot, kórust kellene létrehozni. Én azt..
hiszem, a néptánc egy fantasztikus felszabadulást jelenthet, mikorjó zenére kitánco}hatja, kitombolhatja nagát. ArróI nem ís
beszélve, hogy olyan gyönyörúek a lányok, amikor felveszik azL a
szép népvise}etet, naqyon jó rájuk nézni. Kell, hogy legyen a
hallgatók között tíz olyan ember, aki szeret rnondjuk énekelni vagy
verset írni; ók helyben, a kollégiumban alakíthatnának egy önképzó
kört. A klubot is igénybe lehetne venni ilyen célokra. Ehhez az is
kéne, hogy a klubot odaadják valamelyik évfolyambóI öt-tíz
embernek, akik nyilvántartanák, hogy a helyiséget mikor és ki kéri.
A besz,úkült érdeklódési körünk, csak az egyetemi tananyagra
szorítkozó figyelmünk nem megfeteló. Az Önök korában mindent eI
kelI tudni intéznie az embernek, és mindenre kellé hogy legyen
ideje.

Hogy fogják ünnepelni a trúsvétot a családban ?
Ahogy szoktuk mindig. Mi egy hívó család wagyunk, járunk templomba
minden vasárnap. Én a református egyháznak presbitere is vagyok
Szigetszentmiklóson. Húsvét elsó napján templomba megyünk,
úrvacsorázunk, a család együtt. Utána valószínúleg So}1rmárra
rnegyünk az anyósomékhoz, ahol a közös húsvéti ebédünket együtt
fogjuk elkölteni.

Vé9rü1 egry id6szerfi kérdést
elképzelésünkr6l, hogryl fel
napokat ?

Jó lenne egy diák ndp, de nem olyan, amilyen az Equus nap volt.
Ezek eqy idóben nagyon jók voltak, tartalmas m,úsorral, humorral
valódí szórakozást nyújtottak. A rendelkezésre álló három nap
azonban hosszúnak bizonyult, nem tudták xregtölteni. Én voltam a
ko}Iégiumban kétszer, háromszor Equus napokoni az esti rendezvények
jók volta]É!.-i{,a másnap déleIótti sportprogramok szintúgy, mégis
nagyon sok volt a tengés-lengés, a kihaszná}atlan idó. A diáknapnak
az 1enne a lényege, hogy a,z egyetemi élettel kapcsolatos összes
pozitívumot és visszásságot karikírozni Iehessen, valóban jó
sportrendezvényekben részt venni. Nagyon örülnék neki, ha
megszerveznének egy igazán tartalmas diáknapot.

Eg.y jól szervezett műsorban részt is venne a Tanár Úr ?
Jó rsten! Elképze}hetó, igen, attól függóen, hogy milyen a músor.

Köszönjtik a rilrcrtot" és viszontlásra az Equus napokon!

Molnár Beáta és Szabó Orsolya

Elnézést kérünk a lányoktól, hogy az előző számban közzé tett interjuban nevük lemaradt a

cikk végéről. /a szerk./

tennénk fel: mit gondol arról az
szeretnénk újítani az Equus



Elmélkedések

Ami a legfontosabb. kitört a tavasz!
Március van, Ez a rovat is folytatódik.
Tél volt, üzsgaidöszak, várakozás, idöhiány, kétkedés, persze buli és síelés is (már akinek...).
Gondolkodtunk, hogy mi is történt ezaIatt, mi volt fontos kívtil és belUl. Ezekröl lesz néhány szó.

Elsöként PI barátom válaszát közöljük az előzó lapban kozolt "elmélkedö" cikkel kapcsolatban.
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Míg múlaftuk az idöt - ki-ki mivel -, HD kezembe adott egy írást ami tetszett, íme:
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Mikor elolvastam, kissé megijedtem, merthogy elgondoltam,. az én időm azzal teit -e, amivel kellett
(volna). Persze, kár keseregni azon, ami elmúlt Mégis felmerul, hogy fontos volt -e, ami miatt mást
nem tettem.

* Ráérsz? - kérdezzik, vagy kérdik tölünk számtalanszor, és tudjuk a gyakori "Nem!," esetén az
idöhiányra hivatkoznak(-unk), ami azt"jelenti, hogy nyilván rncís fontosabb...,

Itt, azonban nem az emberi viszonyulásokról szeretnék "elmélkedni", hanem azídőről.
Tudjuk, hogy a terrnészetben az idö, mint fogalom nem létezik, csak a folyamat, "Azért fudunk az
idöröl, mert tudjuk, hogy meghalunk" (Martin Heidegger, 1889-197ó), és végességünkben nem
akarunk semmi olyanról lemaradni, ami még szükséges lehet (talán) a boldogságunkhoz. Az idö
fogalmát tehát mi alkottuk, hogy részekre bontsuk az összefiiggöket, és a folyamatokat ne hagyjuk a
maguk rendszerében mozogni, hanem mi irányítsuk öket, ehhez azonban a mi törvényeinket kell
beiktatnunk. "A természetben soha nincs ugrás, hanem folytonosság van" (Gottfried Wilhelm Leibniz,
1646-17L6), ezért kell a változások bizonyos, általunk kigondolt rendjét az idövel kifejezni.
Zenon (i.e. 460 körul) szerint, ha a dolgok mindig apróbb és apróbb részekre oszthatók a
végtelenségig, akkor a gyorslábú Achilleus soha nem érhetné utól a korábban elinduló teknöst, mert a
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távolság köáúk a felére, harmadára, negyedére csökkenne, de a távols ágot a végtelenségig csökkentve
mindig maradna egy kicsi (persze egyre kisebb) köztijk,
Elüleg így van ez az idővel is, azonban az egy napba préselt pillanatok nem elegendöek ahhoz, hogy
mtndazzal töltsük, amivel szeretnénk. A pillanat játszik velünk, - Mégis, mi ez? - "A pillanat az a
csodálatos lényeg, amely a mozgás és a nyugalom között van. A jelent a pillanat határozza meg, a
pillanatnak Üszont az ad tartalmat, hogy az öröklét atomja. A pillanatban tehát a jelen örök és az
örökkévaló a jelen, ez az egyidejűség azigazság", mondja Platon (i,e.. 427-397) Parmenidesre (i,e.:
515-445) hivatkozva. Hányszor érezti,ik, hogy vannak helyzetek, szakaszok éleninkben, amik oly
mélyen érintenek, hogy az öröklétet sugallják, amikor leragadnánk és ott idöznénk amilyen sokáig csak
lehet, amikor kikapcsolódik mindaz, ami köruivesz, - fi,irdözünk a pillanatban. Mikor eltünik,
megmarad a vágy és sokszor évekig várjuk, míg újra eljon...
Am, mégis választanunk kell, és a dolgokat besoroljuk aktuális fontosságuk szerint. A napok telnek,
elszáll a jelen, mire eszméiünk, múlttá silányodik és az elszámoláskor (ki-ki mikor, a nap, a hét, a
hónap, az év, esetleg évek után számol el magával) rájövünk, hogy akkor, valamikor rosszul
válasáottunk, Talán nem kéne habzsolni, mindig újabbakkal megtölteni az időt, Meg lehetne
taPasáalni és élni inkább a folytonosságot: szemek, hangok, mozdulatok változását, csillagokls folyók
mozgás6t, állatok lélegzését és szívdobogását. Megélni az"egyídejüséget a folytonos váItozásban", az
"öröklét atomjában".
A kitoltendÖ, élni való idö is csak eszköz, a válasááskor afiakell öszpontosítanunk, hogy mikor eltünt,
kicsúszott vagy meghalt a pillanat, ne tehessünk magrrnknak szemrehányást, hogy nem é.nink .á....

És akkor, amikor mindezek felmerultek (beszélgethi nk azúgyeletben éjjel, amikor nem jött beteg),
kaPtam egY verset BN-töl, ami, ha nem is oldotta meg a dolgot, mégis megügasaalt. Most húsú elött
aktuális is.



Bevezető

Decemberi Kivsíitésünkbe egy nyelü témát is bevett aszerkesztóség: közólte az MTA Allattenyésaési és

Takarmányozási Bizottságának áliasfoglalását az állatok súlyaról. Ezzel kapcsolatosan (és sántén a magyar nyelv

védelmében) már előre yáítettiik a következó témát,. az állatfajták nevének helyesirási szabáyait.

De ezzel a Kivaítés aztán véget is vet a nyelvészkedésnek? Nem tartom megleíendó ótletnek, hogy ne

legyen vége, hanem nyíljék -egy röüdke- rovat szaknyelvünk hibás vagy pongyola kifejezéseinek

kigyomlálására, a bzonytaianságok tisztázására. A szakszeni szaknyelv is lehet szép és izes. Ennek

megteremtésére és ápolásira pedig éppen egy egyetem hivatott. diákok és tanárok egy€teme§ egyet akarasával.

Rajta!

Dr. Ja,orka !,evente

,7./_!. ^, rj- - r- rn ,:14 Jpt,:,'-il\ l,-,l,; l!,l lr .U /l lj,;'J-,ii ",' ., ,--| J ; -=,'L i'

Néző-pont
Mit ábrázol a kép? Ha a megfejtés nem ugrana be elsőre, akkor az újságban
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Az állatfajták nevének helyesírási szabályai

Bevezetés

A szaknyelvek heiyesírásának alakulásában közös vonás, hogy a kezdeti
sokféleséget, tarkaságot az egységes írásmódra való törekvés váltja föl. A magyaT
állatfajtanevek egységes írásmódjának kidolgozására az igény már régóta élt a szakmai
körökben, de a munkálatok elkezdésére az elhatároző lokést a Magyar Nagylexikon
szerkesáésének megindulása adta meg: a lexikonban mint egységes műben egységes
írásmódnak kellett érvényesülnie az állatfajták nevének írásában is.

A rendezés munkájának talán legnagyobb elvi nehézsége az a - szakemberek előtt
jól ismert k<irulmény volt, hogy a fajta fogalmának definíciója nem mindig
problémamentes. Ezért úgy kellett dönteni, hogy a jelen szabáLyzat fajtán a tenyésáeft
állatok bizonyos körét érti, és nem kulönböáeti meg a fajtakör, a fajta, a válfajta
(fajtaváltozat), a tájfajta, az alfajta, a fajtakonstrukció és ebben az értelemben a típus,
valamint a törzs és a mutáció fogalmát, Ezek némelyikét ugyanis a szakírók esetenként
más-más módon értelmezik; ezenkivül egy-egy populáció az idő folyamán átkerülhet az
egyik kategóriából a másikba. Nem szerepelnek a szabályzatban azok a hibridek, amelyek
írásmódjuk tekintetében a névadótól rögzített formát követik, s esettrkben még
egyénieskedó, sőt bizan írásképek is elófordulhatnak,

A jelen szabályzat alapját egy több mint ezerszavas szógyűjtemény képezi. Ennek
adatai olyan kiadványokból valók, amelyek a szíuad elejéig visszamenően reprezentálják a
szakírók fajtanévadási felfogását. Az ötvenet meghaladó számú kotet koztitt szakkönyv,
kézikönyv, tankönyv, enciklopédia, egyetemi jegyzet, évkönyv, népszerűsítő kiadvány,
lexikon, szótár egyaránt megtalálható. A heterogén halmazban egy-egy fajtanév
természetesen ismételten előfordult eltérö vagy megegyező írásmóddal. Abból a célból,
hogy a mai kor ízlésének és szakmai elvárásainak megfeleló tárgyalási anyag álljon
rendelkezésre, a betűrendbe sorolt szóhalmazt először az MTA Allattenyésztési Bizottsága
kapta meg azzal a kéréssel, hogy a bizottsági tagok a szakma kovetelményeinek
megfelelően jelöljék meg a tőlük helyesnek tartott irásmódot minderyik fajtanév esetében.
A szabályteívezet kidolgozásakor tehát már egy homogénebb lisLira lehetett tamaszkodni.

A szerkesáők (Jávorka Levente, Állatorvos-tudományi Egyetem, Állattenyésztési
Tanszék; Fábián Pál és Hőnyi Ede, MTA Magyar Nyelvi Bizottság) szigorű
következetességgel arra törekedtek, hogy ajelen szabályzat ajánlásai összhangban legyenek
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Bizottsága elfogadta.

Budapest, 1995. június l9,

Dr. Dohy Jánas
az MTA Aliattenyésaési és

Takarmányozási Tudomanyos
Bizottságának elnöke

Dn Fábián Pál
az MTA Magyar Nyelü
Bizortságának elnöke

-Hi



Szabályok

1. Minden fajtanevet kisbetűvel kezdtirrk, akiir köznévi, akaf tu]ajdonnévi eredetű: komondor, racka, tiikörponly, versenyposta,
angol agár, bonyhadi mag))ar tarka, tiroli szürke marha; saint4ermaini viz,sla: szeremley tyúk, orlov ló, santa gertrudis marha:
stb.

2. A fajtancvek két alakban hasmáIatosak.

a) A te|jes fajtanév az a forma, amelyben a íalnév is szcrepel:

komondor Lurya charolais marha
mangalica sertés charolaisjuh
hortobáglli nóniusz ló charolai.s ló stb"
szeremley tyúk stb.
Megjeryzés:
A teljes fajtanévben szerepló jelz-ö bizony,os esetckben fajnévvó válhat.
merinó juh - merinó -> német hílsmerinó
shorthclrn marha - shoríhorn "+ htisshort|lorn
Szetter lailya - -rzelter ,+ Ír szetter sLb.

b) A rövid fajtanév az a forma, amel,vben a fajnév nem szerepel:
komondor charolaís (lehet több faj neve is) stb.
mangalica
hortobógli nóttittsz
szeremIey stb.

Megjeryzés:
a) A jelen szabályzatban a továbbiakban a rövid fajtanév utan - szirkség esctén. cligazító szóvegkórnl,eilet hián_o-ában - zárójclben

szrrepel a fajnév: kamondor (lut_va). mangalica (sertés), hortabágli nóniusz (lő), szeremley (t}tü) stb.

b) Több esctben - a sz.a],imai hagyoman1,ok szerini vag""- a szövcg}iörnvezetet flryelembe véve - csak a teljes fajtanév, illetóleg

csak a rövid rajtanév hasmálatos.

3. A rövid fajtanév lehet:
a) egyelemű, eryszerű szo. hereford (marha). /lplcai (ló) stb.
b) eglbeírt össz,etett sző. gnngllplatina (íóka), rongybaba (macska), vijróstarka (marha), télikék {nl,érc), lnomposztógyapja,r

§ú).havannarex (macska), grónlandkék (róka),bajkálrlnhili Q,Jb). himalájalellegri (macska) stb
c) kiiLlönírt egyszrni sz_avakból álló tobbelemű kapcsolat: telelő magltar barna (marha), bonyhádi maqyar tarka (marha),fehér

kék belga (marha) stb.
d) cgvbcirt összetett szavakból álló többelemű kapcsolat: kovácsoltkék ryúHarka (galamb) stb.

e) egymástól különírt es/szfrű és összctctt szavakból álló vegyes kapcsolat: barna kovácsalt magglar tyúktarka (galamb).

magyar hidegvérű (Ió), kr:zépnag fehér angol (scrtés} stb.

Meg|eryzcs:
Röl.id fajtanevek úg is kelctliez}rctnek, hog_v a fajtanél,ben szerepló jelzó r,ag.v a jelzók közűl valamell,ik elmarad: angol teliver

(1ő) - tetivér (|ó), shetlandi póniló - shetlandi (ló). bonyhódl maglar rarÉa (marha) - bonyhádi (marha) stb.

4. A róvid fajtancvekjelentós rész€ - többnyire egyszorű sz,:vakból álló - melléknevek kapcsolatából áll. E szókapcsolatok tagait
egmástól különírjuli: svájci barna (marha), bécsi kék (nyű), ti,t áelga (marha), tejelő magtar barna (marha) stb.; hasonlóképpen:

kárpáti borzderes (marha), holland vörósíarka (marha), fehér felíi ukrán (marha), kovacsaltkék maqyar tyuktarka (galamb) §tb. [Vö
3. c).d),c).l

5. A teljcs lajtanevek cg,v része vag1, jelentéstömbösitó, vagy jelentéstömödtö össz.ctstt sz"ó. Ez.cknek elemeit - a kö;zszói

he l.ves í rás szab ál_,- ait követvc - erybeírjuk.



a) Jelentéstömbösítés révén úgy- kc|etkeanek fajtanevek, hory két, eredetileg küönírt szó együttes jelentése más, mint a
kapcsolatot aliiotó elemek értelmének öss;zcge; ügető ló (ló, amely üget), de: ügetőló (fajtanév); hasonlóképpen,. tejelómarha,
vo ntatókutya, Íu tókacs a, h átas ló stb.

b) Jelentéstömödtés révén úgv kcletkemek lajtaneve§ hory többszavas szerkezetek értelme sírrűs(dik eryetlen stóba,. (a) uikar
(fénvessógéhez hasonló bőru) ponty = tükörponty, hasonlóképpen,. sportló, lapálymarha. palotakutya, májliba, viadortyúk.
pávagalamb, íemplommacska, hangajuh: rézpulyka, ezüstróka, porcelónkrspó, gyöngjtplatinaróka; angórakecske: stb.

Megjegyzes:
a) A szinbeti hasonlóságra utaló íónevekeí az 5. b) pont alapjá,n írjuk egybe a fajnevekkel: kobaltnyérc = (a) kobalt{hoz.

hasonlóan kékes szoni) nyérc; stb.
b) A tulajdonnevek és kOzszók egvbefonásából keletliezett jelentéstömödtő fajtanevek alkotóelemeit az 5. b) pont alapjiin

egy beirjuk : a l a s zk a ké k : Á l a s z ka (egehez, tengeréhez hasonlóan) ké k, stb.

6. A tulajdonnevekből keletliezett fajtaneveket a követliez.őképpen íduk.

a) Az egyelernű magyar tulajdonnevckből lett fajtaneveket eredeti írásmodjukat megtartva, de kis kezdőbetűvel irluk:
Szcremle,v szeremley (\l;Jr.)
Tanganyika stb. langanyika (marha) stb.
b) A latin betűs írású eg},elemű idegen tulajdonnevekből lett fajtanevekben az átadó nyelv irásmódját mcglartjuk, de kisbetíjvel

kczdve irjuli őkct:
Bombay bombay (macska)
Galloway galloway (marha)
Berkshire berkshire (sertés)
Dobermann sib. dobermann (kut}a) stb.
c) A latin betűs írású többelemű idcgen fulajdonnevekből iett fajtanevekben az idegen írásmódot csupa kisbetúvel írv,a tartjuk

meg:
Santa Gertrudis §anía gertrudis (marha)
Ncw Hampshire new hampskire {Ly,ísk)
Costeno con Cuerno cosíeno con cuerno (ku!-a)
blonde d'Aquitaine stb, blonde d'aqutraine (marha} stb,
d) A latin betűs irású, többelcmű" kötőjcllel kapcsolt idegen tula.ldonnevekből lett fajtanevekben az idegen irásmódot csupa

kisbetűvel in a, a kótójel eihag_vásár,al tartjuk meg:
Romney-Marsh romney marsh |lsh)
Maine-Anjou stb. maine anjou (marha) stb,
Ile-dc-Francc ile de france Qtth)
e) A hagvománvo§an mag},aíosan í!,t ídcgen credetű tulajdonnevek a fa.;tanevckben is nrcgtartják magvaros írásmodjukat, de

kisbetrivel kezdve i{uk őket:
Alasz.iia alaszkakek (róka)
Crönland grönlandkék (rőka)
Havanna havanna (nacska)
Kohinoor stb_ kohinoor (nyérc) stb.

7. A tclje§ fajlarrevekben a fajnévtől különíluk:
a) a meliékneveket,. tarka marha. cirnos macsktt, pireneusi heg)ti h!!}:e, vöröstarka marha, ezüstpettye.\ macska, kovócsoltkék

galamb: becsi kék nyil, dán vörös marha, hortobágy.i nóniusz ló: sLb,
b) a ÍÖnevijelzőket,. komondor httya, mangalica sertés, cigája juh: gidrán ló, nóniu,sz ló: stb.
c} az. idegen elemeket: charolais ma.rha, cornish tyúk; gir zebu: síb.

8. A mcllórendeiő szókapcsolatokból kelctkczctt iajtanevckben az eg}fiásnak mellérendclt tagokat kötőjellel kapcsotjuk össz,e:
dishle ,,l-merint' Űuh), duroc-.iersey (sertcs), halstein-fríz (marha), aberdeen-angrn (marha)" furioso-north ,slar (ló), maremmano-
a b b ntzze s e p á szt o rku t ya. sLb.

Megjeg1;les:
Az ilr,,en kötőjcles kapcsolatokból aiakult jelzőket solrascm írluk egybe sem a fajnevekliel, sem más szrrvakkal, tehát: dishley-

merintijuh (nem üshlcy-merinójuh); ahal tekinió (nem ahal-t€kinló)r aberdeen-angus tenyésztó (nem aberdeen-angustenyésztó): stb.
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9. A fóldrajzi ncvekből -' képzővcl ala}iult íajtancveket kisbehivel kezdjük, ós - tekintet nélkúl az alapforma eredeti tagoltságára
_ minóg eg,lbcírjrrli. Egyéb vonatkozásokban azonban megtartjuk az alapforma irásrnodját.

a) Eg,velemű nevekből lett fajtanevek:
Nápoly
Poitou
Róma stb

Bajorország
Muraköz stb

Ra.lna-r,idék
Szrnt Bernát-hegy-
Kelet-Poroszország
Eszak,Schlesu,ig
Tien-san
Saint-Germain
kras-medence
Man-sziget stb.

Moson megve
lpol_v mente
Berry vidéke
Don melléke
Sáva vöirye
Sene de Aires stb.

Mumau + Werdenfels
Hannover + Braunschrveig
Tolna + Baranya stb.

b) Erybeírt földrajzi nevekkil lett fajtanevek

nápoiyi
poitou-i
római stb

bajororsági
nruraközi stb

Rajna-videki
Szrnt Bcmát-hcgyi
kelct-porosz.országi
észa1.1-schleswigi
tien-sani
saint-germaini
kras-mcdencei

Man-szigeti stb.

Moson mcg,vei
Ipoly menti
Berry vidékl
Don melléki
Száva völg"i
Scnc dc Aires-i stb.

nápolyi (sertós)
poitoui (szmar)
rónai (galamb) stb.

bajorországi (|ő)

muraközi (ló) stb.

rajnavidék (tlí*)
bernáthegyi (kulva)

ke l e tp o r os zo r s zá gi (lő)
északsc hle swi gí (marha)
tiensani Quh)
saintgermaini vizsla ftu§ a)
krasmedencei (kutva)

manszi Ee íi (macska) stb.

mosonnegllei (marha)
ipolymenti (marha)
berryvidéH Qvh)
donme lléh (kecske)
s z avav ö l glti kopó íkutyal

s e r re de a i re s i .i u h á szlalya stb.

m u rnall -|, e r de n fe l s i (muha)
h an n ove r-b rau n s c h w e i gi (sertés)
tolna-baranya' űuh) stb.

c) Kotőjclcs föIdrajzj nevekből lett fajtanevck

d) Kütönírt löldrajzi nevckből lctt fajtanevck

Megjegyzés:
Az cgyrnásnak mellérendett -i képzős foldrajzi nevekMl lett fajtaneveket azonban a 8. pont szerint irjuk:

10. Ha eglébként idegen írásmódú szzvalil,agy* tuiajdonnevek fajtanéwé válva teljescn meghonosultak, maryarosan írjuk öket.

a) Idegcn kozszavakból maryar fajtancvek:
menno
karaliul
electoral stb
b) ldegen tulajdonnevekből maryar faltanevek:

murnau-rverdenfelsi
hannover-braunschrveigi
tolna-baranvai stb.

merinó (ul,t)
karahil §vll)
elektorál (uh) stb

nóri (ló)
szimentáli (marha)

szóneníáli (kecske)
velszumi (tlík)
lipicai (|ő)
angóranyl
n(lniusz (|ő)
gidrán (ló) sLb.

1t. Idegen helyesirások mcllékjelcs betűi helyctt általában a mellékjel nélktiii maryar alapbetíiket hasmáljuk:

Noricum
simmental
saanental
Velsum
Lipiua
Ankara
Nonius
Gidran stb

Mocanita
cesk! fousek
slovenslry cuvac
cáo da terra da Estrella
Ridt Dansk Malliekvoeg stb

Beszluz-sev
Orlov
Bug1,onnij stb.
chorvchorv

mocanita (marha)
ce sky Jbu.sek (kutva)
s l ov e n s ky cuvac (k-uq,a)

cao da lerra da e.srrella (ku§a)
rodt dansk malkekvoeg (marha) stb.

besztuzsev (marha)
orlov {lő)
bug1lonnij (ló) stb.
csdrucsau (kutva) stb

12. A nenr latin bettis írású nyelvekből áh,,ct1 lajtaneveket magyarosan íduk:



A KÖTEL

Mióta az eszat tudta, mindig ott volt a kotél. Nem

himbálózott, nem rengett, csak lógott Az alja egy

hatalmas kóhöz volt rögátve, Mondjak, hogy a régi

istenek raktak le és kötötték hozzá a Kötelet. Még

senki nem tudott felmásari rá, pedig sokan

megpróbáltak, hiszen a Kötél maga volt a

megtestesült kihívás. volt, aki Üssza tudott

ereszkedni, volt aki csak zuhanva tudott lejutni, De

akárhogy értek is üssza, nyilvánvaló volt, hogy fel

nem Jutottak. Mindenki, aki visszajött, azt mondta,

hogy nincs vége a kötélnek, maguk az istenek

tartjak a másik végét messze a felhők mögött, Bár

nem tudtak eá bizonyítani, mindenki hitt nekik.

Vagy majdnem mindenki. Ó nem. Ó Utni akarta

ezt. Nem messze laktak a Kötéltól, így nem okozott

nehézséget, hogy naponta el tudjon menni a

Kötélhez, edzeni, Egyre fe§ebb mászott, de még

mindig csak addig, amíg úgy éíezte, hogy varr még

ereje lemászni. Naponta gyakorolt, nem mulasztott

el egyetlen alkalmat sem, Rokonai és szomsádai

lassan megszokták, ha nem is békültek meg vele,

hogy naponta a Kötélhez járul, és egyre több időt

tölt fenn. Néhányszor megpróbáltak lebeszelni, de

nem jutottak sokra vele. Ő meg csak mászott,

mászott egyre fe§ebb. Mig egy nap úgy érezte,

hogy elég vo|t az edzésből, küzdeni akart. A
kötéllel, az istenekkel, a lehetetlerrnel. Hátara

zsákot kötött, derekára egy csúsásgátló

krétaporral teli zacskót erősített, elkösónt sztileitől

és elindult a Kötélhez Úgy kezdett el felfelé

mászni, hogy eltökélte, vagy feljut, vagy újabb

áldozatot szed a Kötél. Elsánt arcára kiült ez a

gondolat, így mindenki éreáette és mindenki éreáe

is, ezt a fiút utoljára látlak - élve. Odaállt a

hatalmas kósziklahoz, melynek tetején a Kötél

magával a sziklával vált eggyé. Bekréáúa akeút,
búcsút intett mindenkinek, megfogta a Kötelet,

sóhajtott egyet és lassan, megszokott tempójában

másari kezdett, 100 húásonként pihent, úgy,

ahogy edzesen szokta. Lassan maradtak el mögötte

a méterek, Amikor űgy &eúe, hogy kezd lankadnl,

lábával áthurkolta a Kötelet és néhany percet

pihentette akeznít. Amikor lenézett, alig tudta már

kivenni azt a néhény embert, aki lenn állt. Nem

akart csalódást okomi senkinek, így még jobban

eltökélte, hogy feljut. Lassan újra elindult,

magában sámolva a húásokat. Lesállítotla 90-re

a pihenószünetek kozötti emelkedést. "Lassan, de

biáosan." bizlatta magát. Elérte azt a legmagasabb

helyet, ahol eddig járt. Egy piros szalag jeleúe eú,

amelybe bele volt íwa a neve. Ha Ó leesik, a

követekező tudja, itt már jártak, Ó is elhagyott már

két ilyen szalagot, de azok olyan embereké voltak,

akik sikeresen üsszaereszkedtek. Magához vette a

szalagot, hogy majd akkor tegye ki újra, amikor

már felőrólte az összes erejét. Remélte, hogy mjad

akkor lesz annyi ereje, hogy a jelet, amely az Ő

ittjártát jelzi, felkösse a Kötélre. Ezutan a kis

gondolatsor utan, ha nem is testileg, de legalább

lelkileg felfrissülve mászott tovább. Nem nézett

ezentúI semerre, Sem le, sem fel. Le azert nem,

mert úgy sem lát semmit, fel aznrt nem, mert nem

akart látni semmit. Maga elé nézett, a Kötélre. Es

mászott. Pihent. Majd újra mászott. Es pihent,

Egyre sűníbben. Már csak 50 húást volt képes

egyben megtenni. És éreáe, hogy egyre gyengül.

Hirtelen eg} sárga szalagot látott meg maga előtt.

Kim, Ó lezuhant három éve. Kegyelettel emlékezett

rá, néha eg},rltt edzettek, Kim mászott elöl, ő

tapasáaltabb, erösebb volt. Megpróbálta követni

Kimet, de ez nem mindig sikerült. Ő is on volt

amikor Kim elindult felfelé, és amikor megérkezett

le. A temetésen is ot1 volt. Nemcsak az emlékezes.



a külön pihenó is jólesett. Rá kellet magára

parancsolni, hogy tovább induljon. Mászott.

Lassan, egyre lassabban. Eljött az a pillanat,

amikor már aú" a l0 húást sem tudta teljesíteni,

amit kitűzótt maga elé. Megállt. Tudta, hogy ha

nem szedi össze magát, iezuhan. Nincs már ereje

lemásmi. Végleg eldőlt, hogy vagy felmászik, vagy

ez lesz az utolsó kötélmásása. Elővette a

hátizsakját és megevett egy szendücset és ivott egy

kicsit. Remélte, hogy a leejtett szalvéta megérteti a

lentiekkel, hogy még él és remél. "Remélek?"-

kérdeáe önmagától. Még maganak sem mert

ősantén válaszolni. Gyüjtótt egy kis erőt, icy

tovább tudott indulni. Elért egy másik szalagot.

Egy kihívó ararty szzlagot. Egy szemtelen, öntelt

arc volt rajta, alatta cirkalmas aláírás. "Joe!"-

gondolta dühösen. Féléve lelte ba|álát. Nem

sajnálta, Mindig szemét volt, előfordult, hogy

órákig nem engedte le a Kötélről, már majdnem

lezuhant, Joe meg csak röhögött, Hirtelen brillians

ötlete tjrmadt, azonban végrehajtasától

riisszarettent. Minden kótélmászo előtt szent valí. az

ősök áital elért eredmény, noha nrindenki ezek

megdöntésén fáradomtt. Miközben ezan

gomdolkozott, eszebe jutottak aznk a

megpróbáltatasok, amiken Joe jóvolából kellett

keresztülmennie. Gyorsan körülnézett, majd

leszedte az arany szalagot, és leejtette. Késóbb

nagyon kínosan érezte magát. Szegyellte tettét, és

mógis mosolyognia kellett, hogy úgy nézptt szr;t

idefenn, mintha valaki megleste volna, Lenézctt.

Az arany sza|ag már eltűnt azok mögött a felhők

mögött, amik városát elrejtették szeme elől. Nagy

Iélegzntett vett és tovább mászott. Az egyik

pihenónél különös késztetést érzBtt: nézz fe||. Az

első hosszabb pihenó óta lefelé alig, felfelé pedig

egyáltalan nem nézett. Most mégis nagyon erös

vagy keritette hatalmába. Nem tudott ellenállni

ö:

neki. Felpillantott. Amit meglátott, gyors, szinte

majomszerű másásra késáette, A Kötél végét

látta. Egy szürke ajtó mellett tűnt el. Azonban a

távolság nagyon csalóka volt. Hiába mászott egyre

gyorsabban, a cél nagyon lassan közeledett,

Egyszer csak hiába nyujtotta ki a kezét, nem tudta

felhúzri magát. Úgy elfáradt, hogy tartani is alig

tudta magát, Elvesáette a fejét és ennek most látja

a kárát. A cél előtt kényszerül vereségre.

Elkeseredésében és tehetetlenségében elsírta magát.

Könnyei alahulltak a felhők koze, ahol most eleredt

azeső, mintha az Ő konnyei indítottak volna el azt.

Lassan besötétedett lenn, és egyre hullott az esó.

Az a néhány ember, aki még a Kötélnél láft,

elmenekült az eső és az éjszaka elől. Fenn nem

lehetett éreani ebből semmit. Sütött a nap és

ragyogott minden. Lassan magűoztért és elindult

tovább, "Képes vagy rá|"- bí*ana magát. Egyre

közelebb jutott az ajtóhoz. Mindent ami nehéz volt

ledobált magáról. Alahullt a hátizsak és a
deréktáska is, tartalma fehér csíkot húzott maga

utan. Elérte Ú;ra elsírta magát, most azonban a

meghatottságtól. Sikerült. Ami senki másnak.

Mégsem volt ereje kinyitni az ajtót. Mi lesz benn?

Erot vett magán, kinyitotta az ajtőt és kimászott.

Sötét volt. Nedvességet érzett az arcáLtt. Le akarta

törülni, aá hitte, hogy a könnye. Amikor letörölte,

vette észre, hogy nem könny, hanem az eső esk. A
gyenge holdíenyben körülnézett. Egy felig a sárba

taposott, valamikori kihívó arany szalagon akadt

meg a szeme, A fej mintha rajta vigyorgott volna.

Magába roskadt, Az esö hullott, hullott. hullott.

Egy piros meg egy arcny szalagra a Kötél alatt,
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A kerekek felsirtak. A vén kétiitemű
járgány megrázkódott s korát meghaeudtoló
sebességgel szelte a város fényeit. A
lcilométeróra hárornjegyű számof jelzett
volna, ha mutatója nem lógott volna
hónapok őta döglötten. A következő
kanyarban a bal első kerék érzékeny búcsút
vett -valami csoda folYán eddig
megmaradt- disztárcsájától. A fiú nem
sietett, mindig igy közlekedett. Bevetette
magát a kopott ülésre, gondolatai elidőáek
a kampón porosodó biztonsági övön, -talán
ezt is meg kellene csináltatni- majd inditott,
s padlóig nyomta a gáupedált, ám ekkor
még csak a parkolóból tolatott ki.
Tudta, hogy a vén tragacs bármikor cserben
bagyhatja, de nem tartotta életét annyira,
hogy lemondjon a sebességről, amit ki
tudott préseini az öreg gépből.
A fiú most egyedül volt. Társa egy
parkolóban kuporgott és csöndesén
elmélkedett a régi ólrnozott benzinek
zamatárőL. Egyedül, zavaíos fejjel rótta a
város útjait. Gondolatai csapongtak, néha
eltűnődve nézte a késő ősz komor árnyait,
máskor problémáit próbálta megoldani.
Valami megzavarta, a kék fény bántóan
villant a szemébe. A fehér autó megállt a
kereszteződésben, hátán cipelve a megkü-
lönböztető jeizést, a kékruhások már
intézkedtek. Nem me§sze, a buszmegál-
lóban kisebb csoport verődött össze. A fiú
is arra tartott.

A.l.ány |átuőLag mozdulatlanul fekiidt, feje
saját vérében nyugodott, testét kabátók
boritották. Közeledő sziréna hangja
hasitotta a levegőt, emberek ugrottak ki L
érkező autóból, de már csak arra volt
érkezésiik, hogy a kal.átokat felcseréljék a
fekete fóliával. Közben egy fiatalemLe. a
háttérben tébolyutt arccal, sirva borult törött
Ladája motorhááetejére. Mindenkit arra
kért, hogy hivja fel szüleit, feleségét, de
senki nem figyelt rá. Azaz valaki mégis: a
fiú szánakozvanézte, s rossz érzés keiitette
hatalmába, majd mivei már semmi dolga
nem volt itt, továbbindult.
A fiú bevetette magát a kopott ülésre. Az öv
csatja kattant, -jó, hogy a fékkel ez is
elkészült- gondolta, Az öreg tragacs
méltóságtaljesen indult útnak s az újraéledt
mutató egészen közönséges számokat
mutatott.
Elérték a város batárát jelző táblát, ekkor a
kerekek felsirtak, a vén kétütemű jángány
megrázkódott, s korát megharudtoló
sebességgel szelte a késő ősz fakó fényeit.
A íiú nem sietett, mindig igy közlekedett.
Tudta, hogy a vén tragacs bárrnikor
cserbenhagyhatja, de saját életét mé8
mindig nem tartotta annyira.

Ücsörgök egy széken a szoba közepén,
túl nagyok a falak, s kicsi vagyok én:
óriási a világ, hol is vagyok benne?
bárcsak lenne valaki, aki megfelelnel

Voltál-e már úgy, hogy aztéreaed: vége,
fojtogat a kor és szabadulni kéne,
porszem vagy te, senki, könilvesz a tömeg,
mért van az, hogy mégis magányos a szíved?

Voltál-e már úgy, hogy e§ött a pillanat,
s mire felocsúdtál, örökre elszaladt,
boldoglalanná tett bizonytalanságod,
nem úgyjött ajövö, ahogy aá te várod.

Voltál-e már úgy, hogy könilvettek arcok,
s tc magadban dúltad kínkeserves harcod,
csalatkoaál benntik, láttad hazugságuk,
megzav art, dühített a képmutatásuk.

Voltál-e már úgy, hogy untad az egészet,
nem találtál válasa: mit is ér az élet,
minden régi cétod értelmetlenné lelt,
s a bíáató szavak nem értek el téged,

Voltál-e már űgy, hogy nem szerettél senkit,
megvetetted magad, mindent és mindenkit,
minden haver, barát, szerelem elhagyott,
és ez mindig úgy volt, a múltad is bécsapott,

Voltál-e már űgy, hogy lelkes voltá! végre.
kapaszkodva vágrtál egy kicsi hírnévre,
bebizonyítani: te sem vagy akárki -
de akikért tetted, nem tudtak igy tátni.

Ücsörgök egy széken a szoba kozepén,
jó nagyok a falak, de erós vagyok én.
Voltál-e már úgy, hogy azt montad: Á, semmi!
Hogyha tényleg akarom, boldog tudok lenni.

voltál-e már úev

-Takszi-

Halmay Dóra



Nóta

se ihletem, se szerelmen,
Mindig csak a békát nyeltem.
Legyen szőke av agy barna,
Ugyis csak a szívem marja.

Én vagyok magamnak egyedüli társa
Ez önző világnak önös fol1,tatása.

önnön kezemmel börtönömbe árva,
Még ha a cellaajtó szélesre is tárva.

Fekete

Miközben serényen a rímeket faragom
Könnytöl ázik a f(ild Petöfin s Aranyon,
Csokonainak se lehet sok nyrgalma:
Kínjában belülröl a koporsót kaparja.

TM

Samuel A. Fore:

Vágy

Úgy szerettem volna
sállni szabadon!
Mióta kimondtam: Én,
ez gondolatom,

Madártesttel fent repülni
csillagkék tavon,
Holddal farkasszemet nézni-
vágl,tam rá nagyon.

De hiába erös sárnyam,
hiába az akarat:
mert kegyetlen szikla tartja
vasmarokkal lábamat!

Maradtam hát bús célpontja
sötét lelkü gazoknak,
csuf tréfrlktól sebzett lelkem
prédája korcs nyiluknak.

A]maim torz maradékán
a sorsot vádolom,
s fáradt, csüggedt hangon kérem:
hagyjon sállanom!

De ha lepillantanék, - s ezt szivem
tudjajól nagyon -

látnám görcsbe rándult lábam, mellyel
a földet markolom.

Samuel A. Fore:

!
Néha vérnek látom, Pirosnak és s#pnek
Gyakran tünik fájó, szörnyú feketének.
Máskor mintha méhek monoton robotja
szülte áttetszöen aranyló, keserü méz volna.
Vélem egyszer víanek, mely sziklabörtönéböl
tisztán, üdén forrva tör elö a mélyböl -
másszor elborzasáó, zavaros szennylének
mely múlt iszapját hordja, s szagát a nemlétnek.
Az életemet látom elfolyni oly gyorsan,
ahogy a szívemböl mellemre kibuggyan;
s nem bírom felfogni, tartani tenyérben:
ujjaim közt jaj, mind a földre freccsen.
Eszselös sikolyal küzdök, hogy megfogjam
szedítö folyását mind egyre lassítsam.
Segítsetek, kérlek, SEGíTSETEK!
Hiába a kérés. F.;ím pillant a többi:
szemijkben nem látok részvétet kigyúlni.
S áradó folyamát szomorú életemnek,
beissza csuf sája a kíméletlen földnek,

Hangyányi életemben, hol lapátnyi kétség nyel el
Robbanni tetszik kráter és vulkán
Ház*at döntö, tetöket tépö örjöngö állomány.

Kóborló kutyak alkotta kör,
Uralkodni vágyó vad erök,

Izom és értelem köá tátongó rejtelem
Lz agy érrtizedében minden csak végtelen

Végtelen idö

. Végtelen a tér,
Es az ember, amikor látod,
Már utolérhetetlen távol :

Már csak délibáb léte, s kapkodnál, de vége,
Fellegekben jártál és vadvizeken sálltál
Csillagok közt rejtetted kincsed
Astál, ásol, de kincsed távol
Hiába várod megfogni álmod,
Hisz orrában karikával döíköd
Lándzsával lesúlyt rád s köpköd,
Sebéböl ömlö vér a gyászod
Imát nem mond feletted

Délibáb Bleted,
Lelked lehelve, mint cetlit zsebedbe
Hajtogatod magad hitegetve.

De hidd: ez már a vég|
Eleted ennyit ér!

Szabó Ferenc III.évf.



Harci kufyák tegnap és ma

Amikor c sorok megie'lcnnek nem elkeskenyedése biaosítona
tudom milyen tönén),ck és hatri,rozatok
lesinok énónyben a harci kulyák tartásár<il;
az ötletet, hogy szóljak a témáról al, adta,
ho5.,kír,áncsi vagyok a'li réleményeteke is.

Továb&i a téma lontosságát tri,rnasztja
aIá. hogy véleményem szcmt kicmelkqlöen
fontos szerep fog a kOzeljOvőben oz
állatorvosokra hárulni; gondolok itt a ütatott
esetekben (harci L:utya-e vagy nem) a
szakvóleményére, s törv,ény régrehajtásában

1i vartalanítrás, túlal latís).
Mielőtt azxban a rendeletek

sivatagjába ásnánk be magunk, vrirrdoroljwrk
lissza a történe]emberr és nézük meg a haroi
kut_vak kialakulását. Mar Kr.e. 2283-2l50-
tlol tátáltak olymr leliratos kepet, amelyerr
"bulldogtejú' Llityát örókít meg egy babiloni
rnűlész. El koll mondjam, hogy a korabcli
múrés7pt elószeretettcl ábnizolt háborus
je'Iencteket, igy" ezek a kutyr&, amelyekot
láturr}i harci kutyak. Képzeljiink el egy nagy
tcstű, nagy, boltozatos fejú kutyát, ha
megvan, megtaláltuk minden mai, modem
harci kutya ósét, akik e:rrr hadjratokban
ir}ttír,an íésztve\,ó kuryák fejl&Jésénck
31ümölcsei. Kisózsia, Iúlia, Hispania
tcrülctén megmarutlt a hagy-ománvos nagtr,

termet, BntlarrrLiában csökkcntették a
marrnagasságot. Etőbbickbol a masztiffok,
utóbbia}ibol a bulltlog es lesármazotai jottek
létíe. ltt azonban meg kell emlitenem, hog1 a
korabolí idóben minden rragy tcstú Llrt}át
masztiflnak hivtak. Fla Épp nem volt hadjál-at
medvék, mucskafele ragadozók, ernbcrek
ellerr kttzdottek az aréni* falai koa. A Római
Birodalom bukása utan aznntxn
mcgmaradtali őra->vódó kutyá}.rrak, s pl. a
nápolyi masztiff l 94ó-ig teljesur érintetlenúl
maradt llnn a Ve;zur. lábainál.

A mai Nagry-Bntannia területen a
ma.rrna8&sságot csökkc,ntctték, mivel ott a
bikahecc volt a íö sz-óra}ioási terülct, a
kutyáknak a bika onát kcllett elkapni, majd
6?-on osiingve a trilru prótxilt tólúk
megszrbadulni. ehhez. a pr<rCulicióhoz
visznnt jclentós iuratómiai átalakulásokon
kellctt a k-u§.áknak átmcnni, íg1, a ko;rcpes
temet nroz.gókrlnyubl>ó tett€ őket, e l'er

íbrdulókonyságot, a fej üszont megmaradt
hatalmasnak, a megfeleló mennyiségü izom
tapad.isát szolgálra, nem volt elönytelen az
előreugró állkapcs scm, hisz így tbgás
kö7-t}en is szabad maradt az ormyílas, az
ovális, bordó alakú mellkas, amihez s.áles
liont !ársult biáositotta a megfeleló
nagyságú tüttó helyét. Ezek a kutyak a mai
bulldog, bullterrier, bullmasztilT óseí
voltak. 1835-ben Anglióban betiltották a
bikahc.cceket, mely utárr két fo\,amat indult
meg, a bulldog csúnyaságában lblt'edeáék az
arrgolok a szepet, s elkezdődOtt a szelíd
bulldog kiterr.yósáésc, ami annyira sikerült,
hog1 az angol bulldog a csivavriklial és
palotapincsikkel egy fajtacsoJnrtba tartozik;
a másik folyamat az emberi leleményességróI
tanuskodik, ti. a tórvény nem tiltotra 8 Llut_yák
e5rmás ellcni üadalát" így a bulldog és
bizonyos korabeli terrierfajta}i 1pl. ttangol
terrier) keresáezéséból kczdett kialakulni a
mai bullterricr é§ §taíTord§hir€ buülerrier
iise. A kózrrrl,elven "szteford" néven futó
egyedck az- amcrikai slaííordshirt lcrricr
lajUihoz tartomak, mivel .d2 angol
s|af}'ordshire igen ri&a Magyaorságon,
Fdig háttérb€ sz,oriása eléggé értheteüen,
hisz az arnerikai tajta belóte alaliult ki. A pit
bullterrie rek ü. lajtatlarr (Bz F.C.l,-
Fodéraúon CinologiqLrc íntemationÁle-álral
ne§} elismert) egye<lek, a fentiek
kercsagáséből alakulta}i ki, igy
elkülönitési]k a laikusnir}i nchézr, de ncm
lehetetlm. Meg kclI nrég rrrlítori a ío§a inul
is, ez a fatta .lapanban szerepel a
kutyaüadalokon, igaz sáikosá,rtxur és
me8hauí{ozott kerctekcn belUl, a lényegót a
birkóás élrnényéhez lchet hasonlitani. A íila
brsllelrot a span1,ol hódítók alakítotlá_k ki
nmgol masaiü arylol vereb. bulldog
kereszteásérel, kcr,detben az iislakosok
cllcni harcokban hasanálták óket, kósőbb
rabs;roigatelepek őrásére; l940 kOrul a
kihalás tbnyegette, dc crőre kapott, amit az is
mutat, ho€}, hazinkban is egyrc több van
belöltik.

Most r,rssiartómúk a tórrvekhcz, rögtön
a harci kutl,ák tartásár(il s7óló tön,ényja\?slat

ellbgadiisa ulán az lWrV Üüöó cimű
músorában ütközöt1 a kornxiny ill. a MEOE
kuldotte; most megprílbálok ülágos lemi,
üosy én kivettem a lény,eget,
megáIlapít}ratlam, hogy egyetértés 1.olt a
léren, hogy alapvetöerr az ember a felelós, az
ernbcr a dolgok mozgatórugója, e,gyik lel
sern szjvleli a L-uty8üada|okat, rita abban
leledzctt, hog1 nern bizonyos íajlalira kellene
nlirúzrri a veszélyes jelzőt, hancm egl.urii
szinten kello,ne eá megoldani (ne veszilyes
fajtrr, hanem veszélyes cgyd legyen),
rlvábbá jelen állás szÉnnt a7,

Onliormrin}zatok feladata lesz a harci kutyrik
regisztráIrisa, s a jegyáknek(l) kell kiadni a

megfeleló papirokat, maglarán nekik kcllerre
lblismerni a harci ebekel. A MEOE küldötte
továbbii nem látott megol<lást arra az esetre
sern, ha mondjuk a szomszáí bcjelenti, hogy
metlttte tíz pit bull lakik, ki lcsz, akr aa
mondja, igen czek azok, vagy nem, czek nem
pit bullok; vagy ha azok , ki lesz aki
e]koboza óket- Az alapproblerna tehát az,
hogy lesz még egy töívénv papiron, s
kó?telensé8 lesz betartatni a megíblelö
apparátus hirírva miatl.

S mindezek mcllett ne feledjtift:
viadalok sajnos vannak, lehct 1xlnt most is
folyik egy,

Te.hát vriLrom a Ti vélcmónyeiteket,
adok prir gondolatébresáó (olyan koltői
jellegút) kérdóst:
. Megol&is-e, hog1 vala}ii tobb tigist

tsrthat, pit bullt vagy staffordot, s cgyéb
haroi etÉt neín?

o Honnan fogá* ,d7, onliormarr}zatok
munluijukhoz mrn<iezekre a p-nz kapni'?

1-ia bármi nrás cszctckbe jut, ne ttrtsátol,
meg, í{atok!

!!l+**Fig1,oliótck a kihelyczett
kommrrrrikáci(ls ládáküt (k(in}vtlrr, ebcdlő),
ahorá hedobhatiátok lcírt gondolatairokat -

papir is lesz ott korlátozott mermyiségben.

szabó Ferenc
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...Dr. Albert Mihállyal
A kórbonctan vizsga a

legkeményebb próbatétel tanulmányaink

sorón. Úg hallottuk a felsőbb évesektöl,

hogl a gtakorlai része klcinösen szigorú

elbírólás alá esik, Erről akartuk

megkérdezni dr. Albert Minályt.

Riportunkkal az volt a célunk, hogy egjt

kicsit megismertetve Ót veletek, íegalább

annyira eloszlassuk a kórbonctan gyakorlati

vizsgával kapcsolatos általános féleImet,

hog azok hzáróIag csak G tárgt

nehézségeire terjedjenek ki, De számunkra

is csak a riport készitése közben deri;lt ki,

hogy egllben Albert doktor adjunktusi

bi nev e zé s é t i s üdvözó I he tj ük.

-Hogyan lett Onböt patológus

állatorvos?

-Már az általanos iskoia 6.

osztályában eidöntóttem, hogy allatorvos

akarok lenni Mezögazdasági

szakközépiskoiába járüam Kiskunhalason,

ahol volt egy nagyon jó bialógiatanárom:

Szemerédy LászIő, Ö irrfuryította a biológiai

érdeklódésemet, ami már kezdettöl fogva

megvolt. Sikerült bejuttatnia a kiskunhalasi

kórház patológiai osztít|yára, és I-2.

osztályos közepiskolásként már ott

kotnyeleskedtem. Amikor az Egyetemre

keültem, elsös koromban - mint sokan

mások - már Vetési professzor úrtól féltem,

aki azután 2 évig gyakorlatvezetöm volt, nála

írtam a szakdolgozatomat (nyúl listeriosisa -

szerk-), ö szerettette meg velem igazin a

patológiát, és ekkor erösödött meg bennem,

hogy pathológus szeretnék lenni.

-Milyenek voltak a tanulmányt

eredményei? Volre W-ja?
-Aá mondják, hogy nem is igaa

hal|gatő az, aki nem UV-zik, Nekem

negyedév végén sikerült hallgatóvá válnom,

akkor volt angolból ismétlöüzsgám.

Egyébként a lényeges szakmai targyakból jó

voltam.

-Akkor is a kórbonctan volt az egtik

legnehezebb íárgl?

-Igen. Nálunk az ér,folyam kb. 6a%-

a megbukott elösór. Az is növelte a tárgy

nehézségét, hogy aki a vizsga egy részeböl

elcsúszott, az egészbő| r,issza kellett j önnie.

-MeséIne eg/

vizsgatörténetet?

érdekesebb

-A kórbonctan üzsgát tudnám

fölhozii, mint sámomra emlékezetes

üzsgát, Abban az idöben újra

folelevenítettük a kórbonctan versenyt, és én

Vetési professzor úr unszolására

jelentkeáem erre, amit a mai napig sem

tudom, hogy hogy, de sikerült megnyernem,

Ennek az volt a jutalma, hogy csak egy

elméleti kérdésre kellett a üzsgan

válaszolnom, amit én választhattam a

tétellapról. Ettöl úgy megijedtem, hogy még



jobban elkezdtem tanulni, (Kardevan

professzor úr mondása volt, hogy egy

kérdésen belül az egész kórbonctant ki lehet

kérdemi), még Szenteste is a kórbonctan

kön}ryvel feküdtem |e, ( akkor a szigorlat a

7. szemeszterben volt - szerk). Vizsga elötti

este is sokáig tanultam, mivel, mint a tanszek

szakköröse bizonyitani akartarn. jól

elaludtam, és életemben nem késtem el

vizsgáról, akkor az egyszer igen. Az egész

tanszek engem keresett, mert elsö wzsgázo

voltam. Nagynehezen befutott a 80-as troli,

én berohantam, leültettek, kihúztaín a

kérdést. Néáem a tételiapot. emlékszem a

hashártyagyulladás és a Derzsy-féle betegség

volt rajta. Ez kiváló húás volt, a Derzsy-

betegséget l,álasáottam. Akkor Kardeván

professzor megkért, hogy húzzak még egy

lapot, mert ezen csak két kérdés van a három

helyett, Az már korántsem volt olyan jó

húás.

-Hogtan teltek a diákévek

szórakozás szempontjából? Járt például a

Fclházba?

-Abban az idöben még nem volt

Faház...Szórakoás utólag visszatekintve

több is lehetett volna. En elég konolyan

vettem az egyetemet. Hozzájá;rult ehhez a

szülöi indíttatás, édesanyám elég ságoruan

nevelt, aá mondta, hogy az nem baj, ha az

onrber könnyebb körulmények köze kcrül,

akkor a tréning csak a javára válik, de

nehezebb helyzetben bírja a gyürödést.

-Igaza volt?

-lgaza volt. Nem is lehet ert.

másképp csinálni. .Az eiöadások nagy

részore bejártam, és nemcsak mert katalógus

volt. Nem mondom, én is másáam be a

kémia elöadó ablakan, Abban az idöben

Charlie (Nádor Károly- szerk-) úgy tartott

kataiógust, hogy beáratta a tanterem ajtaját

és az elöadótermen keresztül, a tanári

be3áraton át lehetett csak kimenni, akkor

ketlett a neveket leadnr, De akik az elötérbe

szorultak, kinyitottak az ablakot amikor vége

iett az óranak, mi bsmásztur.k és a
kavarodásban beírtuk

kórbonctan elöadásról

a nevünket.

is hianyozlam

legalább 5 órát. De azert jutott idö mozira is,

mentünk sörömi, kosaraztunk. szóval

kellemesen emlékszem vrssza a diákévekre,

-Hogyan látia, mennyiben

válíozott a diákok viszonya az Egtetemhez?

-En nem is erröl az oldairól fognám

meg a kérdést. Ahogy én innen látam, az

emberek egl,rnáslioz való üszonya váItozott

rneg, Akkoriban az alsóbb évesek kösz)ntek

a felsöbb éveseknek, a diakok ismerték az

oktatókat, az édolyamok sokkal jobban

összetartotLak, szóval volt valami közósségi

élet. Most valahogy aÁ" látom, persz€

tisztelet a kivételnek, hogy csak kisebb



csoportok alakulnak ki. En nem mondom,

hogy ez csak a hallgatók hibája...

-Kket ismerhetünk éufolyamtársai

kazul?

-Bartha docens úr az élettanról

csopor[társam volt, Kantas doktor kollégám

is lett, ö is a Kórbonctanon kezdte egyetemi

pályafutasát, és évfolyamtarsam volt

kecskeméti doktomö a sálészetröl.

-Hogllan alakult a diplomázás

uíán? Praktizák?

-En a Kiskunhalasi Áttami Gaáaság

tarrulmányi ösztöndíjával jöttem ide. Már a

közepiskolában jártunk gyakorlatra a sertés-

és szarvasmarhatelepükre, tehát leendö

munkahelyemet már ismertem, úgy is
készüItem, hogy ott fogok munkába állni.

Titkos vágyam volt, hogy szeretnék

kórboncnok lenni, tetszett az egyetemi éiet is

és szerettem volna oküatni is, utolsó évben

adódott egy lehetöség, Kapp professzor úr

felajánlotta, hogy maradjak a tarrszeken és az

MTA továbbképzesi ösztöndíjasaként

kezdtem itt '84-ben, tehát nem mentem ki a

praxisba.

-Mi ly e n ku tatá s o ka t fo lyt a t o t t |)

-A kandidátusi munkám védés elött

fll, a sertés torútő orrgyulladásarrak

pathomechaniznust kutattam. Amikor a

tanszekre kerültem, Kapp professzor úr

mellett a szaívasmarha zsínnáj

szindrómájában az endokrin szervek, íöleg a

mellékvese morfológiájával foglalkoáam.

Ezck a lényegesebbek, de az ember a napi

diagnosztika során is utananéz dolgoknak

részletesebben.

-A szóbeszéd szerint gondjai vannak

a nyelwizsgával?

-Kétségtelen, hogy többsór is

próbálkoztam a nyelwizsgával, de aki a

Rigó utcábarr megfordult, az hldja, hogy ez

nem csak az egyéni kvalitások kérdése. Aa
tudni kell, hogy a nyelr4anulásban az

idöfaktor lényeges és munka mellett már

nehezebb tanulni. Eppen ezprt helyesnek

tartom, hogy rakényszerítik a hallgatókat,

hogy amíg meg nem kapjak a diplomát,

préseljék ki magukból a nyelwizsgát. Nekem

megvan a közepfokú állami nyelwizsgám, a

gondok olyan jellegűek, hogy az MTA nem

akaqa ett a uzsgőt elfogadni a kandidátusi

cselekményhez. Az Egyetemen kapom a

nyelvpótlékot, ez az adjunktusi kinevezesnek

is feltétele és én március 1-töl adjun}íus

vagyok.

-Család?

-Két lanyom van, a nagyobbik a

tizenharmadik évében van, úgy néz ki, hogy

zsnei pálya felé fog orientálódni, zongorázik,

orgonál, fuvolázik. A napokban volt egy

budapesti Schubert-verseny, ahol helyezest

értek el és továbbjutottak az orságos

döntöbe. Kisebbik lanyom most kezdi az



iskolát, ö hetedik évében van és hegedül.

Feleségem rajztanár. Kispesten élünk

-Gyermekeiböl lesz vajon

állatorlros?

-Talan a kicsiböl, Benne még bízok,

A nagyobbikból biztos nem.

-Mivel tölti a szabadidejét? rs
egtáltalán mennyi van?

-Kevés. Nagyon szeretek olvasni,

próbálom a konyvéhséget fenntartani és

valamennyire csillapítani. Szeretem a

komoly ?anét, szoktunk kirandulni a

hegyekbe, szeretem a terínészetet.

-Visszatérve az eglletemhez; a

kórbonctan oktatás megállja a helyét

világviszonylatban?

-Erre csak anrryit tudok válaszolni,

hogy a tanszek tematikáját a bécsi egyetem

elkérte a saját programjuk kialakítás:á,hoz. A
másik pedig, hogy a múlt év ösán
Budapesten volt a Pathológus

Világkongresszus és Texasból volt itt egy

állatorvos professzor, ö is elkérte a
tanrendünket, Náluk is redukálni akarjak a

kórbonctan anyagát és mivel a két egyetem

szísnémája hasonló, meg akarla ctüon

mutatni, hogy nálunk milyen erös anyaggal

dolgozrak, De bárki, aki ltt megfordult és

Iátta a bonctermi anyagunkat, látta az

oktaási tematikát, elismerte annak

világszínvonalát,

-Mióta vizsgáztat? (A pontos válaszí

a T'anár úr ónéletrajzában néztük meg,

aholis kidertilt, hogy ]986-ban az év

le gj ob b gllakorlatvezetöj e le t t. )
-l990-töl kórszövettanból, 1996-tól

pedig bonctermi gyakorlatból. És ide is

értünk a témához. Vetési professzor úr úgy

indított el engem, és én hitvallását magamévá

is tettem, hogy a hallgatónak oda kell adni

azt, atli a hallgatót megilleti, minden

információt és minden lehetöséget biáosítani

kell az anyag elsajátításatroz. Mivel ez e1y

olyan targy, amely megalapozza a hallgatók

a késöbbi munkáját, ezett úgy gondolom, ha

korrektul üsszakéri az ember aá, aínit a

tanulmányok során elmond, akkor nlugodtan

alhat. Egy idöben a mag.rm iranyába

presztizst csináltam abból, hogy az élbolyban

legyek a gyakorlatvezntők között, Azonban

vállalom, azt a népszerütlenséget, hogy a

feltételek ismertetése utan kellö szigorral

kérem sámon az anyagot a üzsgan. Inkább

most szidjanak, mint majd késöbb, A
izsgáztaásnak van egy olyan típusa, amikor

az ember arra kíváncsi, hogy mit tud a

hallgató, és lehet úgy is uzsgánatni, hogy

mit nem tud. Én mindig aá kérem sámon,

hogy mit tud.

-Végezetül annyit, hogl vizsgázni

job b, vag,, vi zs gáztatni ?

- , .Egyik sem...Ez egy saikséges

roSsZ.

KZ MJ

,#



Kultúr-box
ay agy hogyan szélesitsük l átókcirtinket

Pnsr.l lunr ROvATA

A tisaelt sirrkesztók kéréseíe szjvesen elvallaltam Égy íovat údrira indítrrsát, ami icrocinr sz:rint minden sámban valamilyerr kultüális témával
fogla)kozrra, legyen azmoi, szjnhtz, kiáLllitas, vallris stb.. a;zll a éilal, mi az alcírntxrr is s:aepel: iátókór-sálesítés,

EzÉrt buzditanék minderrJ<it, hogy ha látort, hallott valafiü jóról vagy rosszrti'l, bá§an irion a Kultw-boxba ós ossza mcg éIményél a többiek}iel.

@ **rrn azonban bclevágrrék a közepébe, egy lelhivást szeretnék közétenru, Néharryunkban felmerult a kerdés, hogy nern lehetne-e
valamifélc fiImklubszerú dolgot szorvemi, tjlmesztétikai, liiintörtóneti elóadással összekó§€. Arra gontloltrrm, hogy ha elég sok embcn érclokelnc a
ténra, akk<lr megkéménk Réz Andrós filmkritikust, hogv jO_ijOn el hozín}: és beszéljcn néhri,ny filruől. Szóval akinek sikerült felkelteni rrz érdeklódését,
az lóhaiálában rohanjon a szerkesaók valamelyikéhez vagy hozlírrk (Plutzer [mre, Kranycrcz Fcrenc, Pesta lmrc [II. év{olyam).

Elsóként egy nem túl ismert lallassal, a buddhizmussai sitrelnélek 1'itekei megismertetni-
A rtllás kialakulrisa u i,e, _500-as éve,k kOa}rere teheió. Ekkor élt az. uz eml*r, a}iinek tevékmysége révén a buddhizlus elindu]t z<>n a mintegy, kót

és télercr éves fejlódéscrr, aminek eredrnényekerrt ma mar a nagy l,ilágvallások együekerrt bes:relhetunk róla- De kezdiiik az egészet az elejerr...
Eszak-lndiában járurrk, abban az idótrn, amikor ezeD a tsrületen nógr nagyobb és egy sereg kisebb királyság terült el, íe.llett iparral,

kcreskeclclemmel és állatlenyészléssel, jómódú városokkal ós falr,akkal. Itt, a Flrnlaláia lábánál tédeáetjü t'el á Sákja ncmzctség terülctét, Erurek a

nemzctsógnek Gaulama nevű ágóból számuott Szitldhrirüa (= aLi reliait elértc) vagy mósik nevón Sákja-mmi (= a Sákják lx;lcse). Apja, Suddhqlma
nagybirtokos patdcius; anija, Maja sánten a Sákiák közül sármazott,

Születéséról pontosat nem tudunk, azonban sok legenda §züIetett erróI az escmónlról. Ezek arról sámolna}i be, hogy az i§ú }Juddha egy hatagyan_i
lcheí elefánt krybta, bchatol arryja méhóbe, ahol elné}kcdésbe merulve idözit l0 hónapon át, majd csodas előjelek utLírr a Lumbini ligetben jobb
<lldalon krlóp Maja méhéből. Születé§ét csodiik tömkelege kismi, Maja hót nappal késóbb meg}ral, a gyamek gondozrisál nól,óre veszi át, a}iinck 98},

öreg bölcs megiósoija, hogy a f,rút egy öregembcrnek, egy betegnek, cgy halottna}i és egy s:zerzetesnek a látványa fogja a sz,erzetesrendbc lepÉsre indítani,
E sz;rvak hallatán óüntéz}e<!ésckcl hoz a mostoha, azonban minden hiába, az i!ú helccg e§J- napon kocsikazás koz.ben mcglátja a lerrt ernlitett népry

alakot. Elhatarozta, lrogy lcmond a jólútról, lenyíratta haját, magához v€tte ii nyolc kirgyat, anrire eg,y szerzetesnek szirliségc van (három ruhadarabot, egl,,
(irct, u alamiz:nás szjlkét, lxrrrrll,át, \,mótűt és viz-szűrő szif/it) és eihagryta otüonút- Eruün sokévi rdndorlás, vercklés, önsanyargalri.s s<lrán kereste u
lJtat. mígnem hét csaendij után cgy, ft]getii alatt megr.ilágosuJott, l]uddha lert-

Mit is mond ez az új vallás, melynek alapítómestere jJutldlra rolt.. A tanltások aá hirdetik, hogv minden tbldi jó és orom mularrdó és hívságos, hogy
a világ a szon-rorúság hel.ve s minden élet csali szenvedés - r.ógtclen szcnl,edés, amitól a halálban sincs megrtiliás, hiszen a lélcklzindprlás ősr hrte

szerint az cmber halála ulín azonnal újjászületik az istenek, omberck, démonok, kisértet§k, állatok vagy a karhozottak rilágában.
Buddha megvilágosodáskor felfedeac a négy nemes igazságot, t.i. a szerrvedést, a szenvedés ckát, a szenl,edés megszú,ntetésót és a sz:nl,cciés

me8sztinletésere vez,etó utat.

l..,1]z, ó a szrerrvedés nemes igazsága: A születés sirenvedós, .v öregség sz:nr,edés. a bctegség szcnvedés, a balál szerrvcdés. Eg_yütt lerrni arl,:l, aki

nern keclves, szcnvcdós. 'l'ávol }errni attól, a}ii kL.dves, si.§nvedés. El nem émi azt, amit iz cmber (lhajt, szenvcdés....,
1.,Ez, ó a sz,cnl,cdés eredetónek nemes igiraága: }lz az újjászületést kir,áltó, gyön}örrel és sóvargással jár(l r,ág1,, ami itt-ott megl"ilálja a maga

órömót.....
3...Ez,, ó a szenvedés rnegszüntctésének nemes igazsága: ll r,ágv megsztrrrése a kívánságok láradhalatlan megsemmisítése által.....
4..,Ez, ő a sz,cnvedés megszúnéséhez vezet(i út n*mes igaz-sága: Ez lrz a nyolcszoros il/, amely a kOve&cziiktxil áll: helyes nózetek, helyes

gondcllatok, helyes besád, hel.r.-es cselekedetok, helyes ú!ct, helyes törekvések, helyes össz;xlntosítas és helyes elmélkedés "
T}uddha nyilváncs tevékmysége .sorrin trrnait tcrjcsáve bejrirta Eszrr}:-India nagy rés*t, mikir*}rn a s;rorzr:tesek cgy}rmgú élelét é]tc, Eriil az

idósz,rkról sánte sernmi emlék nern maradt fcnn, amryit azonban biáosan tudunk, hcrgy.lanitói múk+désenok ötódik évéberr apácarende1 alapílott.
Buddha a hagyományok szerint 80 éves korábarr halt mcg, Utolsó szavai1 tanífványaihoz, intézle: .Rajta szerzctesek, hallgassalok ráml Mindgn

mulandó, ami kolct}icz,ett.'förcketijotek fáradhatatlanul!".

Budtlha lralála utan 200 éurcl Asóka királv kefitette hatrrlrnába lrrtlia lcgnaglr>bb részrt, a}ii ciibgadta és állanu tiinrt_rgatiisbiur részcsitctlc a
bucldhimlust. Misszjoruiriusokat kúldött India minden részébe, valarnin! Sd Lankára, Szjriába, Fgl,iptomba és Cii)rögorszÁgba, Illsósorban tehár oz a)
tcvókcnvségének kOszönhetó, htrgy az egykori indiai sz,ekta világlallássá nótt.

Sri t arrkálxjl a buddhiznus kclot t'tjlé Thaif'tildre ós Indok.ina kú]önbözö részcire juiott el. Eszakoo elórtc Kasmírt ós Kozr-p-Ázsiát, ezrköl a
teíületckól ple<tig Kínába kcrült, ahonnan mar csali eg1 1epés volt Korea ós .lapn. A budüianus cliutott Tibctb€ is, ahol annal hclt,i iránlzata. a

]ámaimus alakult ki.
A lcgújabb kor pcdig megadta a lehetóséget erurek a r,ilágvallássá fe.jlodOtt iránlz.rtnak, hogy ,.rnegfertóir*:" Európát és Amerikát is. Ma a r.rlágon

több, miít 500 millióan varrnak a buddhizrnus hívei,

A ténlához kap.solodik a Hopp ljerenc Kelet-Á,z_siai Műrész,eti Múzcumban (VI., Andrássv út I03., Ni,: l0 - l7 óráig) I99?. ar_rgusZus 3l-ig nvir,",a

tartó kiállíl-ris. nrelpok témája a délkelct-ázsiai buddhista nrúvós,a:t, ila sáp dolgokat ak&rtok látni, órdemes elmenni.



Az egyetemi lovassport

- Rendszeres sportolós, versenyzés az egyetem elvégzése melleű-

|fl/ zzel a cikkel egy új rovatot szeretnénk inditani. Az alapkérdés a következó lenne: Lehet-e az egyetemi

T-|.. elfoglaltságok mellett (gyakorlatok, üzsgák) rendszeresen sportolni és komoly versenyeredményeket elérni,
ltr 

^\ugyanakkor 
sikeresen abszolválni a üzsgákat?

Szeretném, ha ezen cikk eloIvasása után más is kedvet kapna, és más sportágakról (foci, kosárlabda, kézilabda),
hasonló sportélményekról irna. Talán így több diák kap kedvet a rendszeres sportoláshoz, és nem csak egy-egy verseny
(pl. Agrár Sportnapok) miatt állna össze egy csapat, hanem egész élöen redszeresen lennének edzések, meccsek.
Gondolom, hogy aá minden sportoló és oktató tudja, hogy milyen nehéz időt találni a sportolásra, de mindent meg lehet
oldani, haígazán akarjuk. Persze ehhezaz is saikségix, hogy tolerálják a sportoló verseny miatti esetleges hiányzasait,
értékeljék a jó eredményt ne csak az egyesuletben, a családban, hanem az egyetemen is.

Legelóször egy olyan sportágat szeretnék bemutatni, amely szakmailag is kozel áll az áltatorvosláshoz, hiszen itt is az
állat-ember kapcsolat áll elótérben.
Egyetemünk sportegyesületének lovas szakosztálya szép eredményeket ért el az elmúlt 7 évben, A múltbeli eseményekról
pár szóban:
l989-ben vette át a Nemzeti Lovardát az egyetem a Lóverseny Vállalattól, ekkor alakult meg a Lovas Szakosztály
Horváth Sándor, a testnevelési tanszék akkori vezetőjének támogatasával. Elózőleg működött már itt egy
gyermeklovagoltatással foglalkozó klub is, amelynek taglaihoz egyetemista hallgatók is csatlakoáak, vallalva a kötelező
edzéseket és versenyeket. Azok a hallgatók nyertek felvételt ide, akik előzőleg már tudtak lovagolni, vagy már kész
versenyzóként érkeztek. (Itt hívnám fel azok figyelmét, akik szeretnek lovagolni, hogy ebbe a csapatba csak azok
kerúlhetnek be, akik már közép (vagy annál jobb) szinten tudnak lovagolni, Akik még nem tartanak itt, azoknak a
bérlovardát tudom ajanlani, A.lemzeti Lovarda 8. istálló/. Itt megfelelő alapkiképzesben vehetnek részt. Részletekről a
testnevelési tanszéken lehet érdeklódni).
A lovak és a lovasok mellett elengedhetetlen volt egy jó edzó jelenléte, munkája is. Az alakulastól kezdve napjarnkig ea,
és a szakosztályvezetó tisztét egyariint dr. Bartha Laszló látja el. Dr, Bartha Laszló (akrt mindenki csak ,,Laci bácsinak"
ismer) l942-ben kapta állatorvosi diplomáját, egészen nyugdijba meneteléig lovakkal foglalkozott, Mint lovas ember, és
mint ugro- és díjlovas bíró nagy tapasztalattal rendelkezik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezekből
tanítványai is tanuljanak. Bátran merem átlítani, hogy az ó szerető gondoskodása. lószerete, tiirelme lóhoz és lovashoz
egyaránt, magas szinhi szakmai munkája, ságoru, de korrekt versenyre való felkészítése néllnil nem tudtunk volna ilyen
jó eredményeket elérni.
A szakosZály hat lóval indult, mrira már a létszám és az összetétel is megváltozott. Nehéz szíwel meg kellett válnunk
kiöregedő sporttársainktól 

-gondolok 
itt a feledhetetlen egyéniségű, és nagyon jó képességű, Cassino_ra, aki

nehézosaályú országos ugróversenyen (l30-140cm) szerepelt-, de helyeftük új, igéretes csikókat kaptunk.
Az eredményekról: 1989-ben és l992-1996-ig a mi csapdfunk nyerte a Dijlovagló és Díjugrató Főiskolás Országos
Bajnokság csapatversenyét, valamint egyéni L, II,, m., helyezést,
l990-9l-ben csapat I1., és III., helyezést érttink el. Mrnden évben szerepeltek lovasaink a Díjlovagló és Díjugrató
Budapest Bajnokságon, ahol tObb egyéni I-VI. helyezest, valamint érmeket nyertek.
l994-ben az Agrir Sportnapokon a ferfi csapat az I., a női a III. helyet szeré^e m€g, ugyanezen a üadalon l996-ban a
női csapat nyerte az aranyérmet, valamint egyéniben a legjobb lovasnak járó kupát.

Néhány szót a lovakról:
Legiobb eredményeket Cassino (kisbéri félvér, herélt), és Alkalmas (magyar félvér, herélt) érték el. l996-ban nótt a
lólétszám. most 8 db lovunk van. Sorrendben a tapasztaltabbaktól kezdve a csikókig. Alkalmas, Guliver, Penta, Sikeres,
Vadolő, Tequila Attasé és fugyél. Célunk az, hogy a csikókból is legalább otyan 1O versenylovakat neveljúnk, mint
amilyenek az elődök voltak. Temészetesen ez a megallapítás a lovasokra is érvényes.

l989től a következő hallgatók képviselték egyetemünket a különböző versenyeken:
Jánny Miklós, Bodó Gábor, Juhász Csaba, Benczik Judit, Görög Nóra, Török Tamás, Kordula Kurzl (német hallgató),
Korb Diana, Makra Zita, Kőván Krisaina (Testnevelési Egyetem), Stollár Katalin, Mándoki Mira, Boncz Attila. Szekér
Andras, Catrine Tormoen (norvég diák) valamint Feczkó Péter, Kulik Mónika, Kovács Szilüa, Schweickhardt Esaer.
Koltai Krisztina, Kovács Márta, Horváth Gabriella (Könnyűipari Műszaki Főisk.), Della Donna Aliz (BME), akik a mai
napig a csapat tagai.
Sikeres államüzsgát tettek, és diplomát kaptak: dr. Bodó Gábor, dr. Juhász Csaba, dr. Gorög Nóra, dr. Torok Tamás, dr.
Benczik Judit, dr. Jármy Miklós, dr. Korb Diana, dr. Makra Zlta és dr. Stollár Katalin.
Sajnos 1996. szeptemberétől az egyetemnek nem áli módjában anyagilag támogatni a Lovas Szakosaályt, a szép
eredmények ellenére sem. Ez aa jelenti, hogy a lovak tartási, és szállítási költségeit a Nemzeti Lovarda állja, úgy látszik



Prutkai Zoltán ígazgatő úr még lát bennúnk és a lovakban fantaziát. A versenyzés egyéb költségeit szponzori
támogatásból fedezzük, a felszereléseket, szerszámokat magunk vásr{roljuk, arni az ösáöndíjakból elég nehezen
fedezhető.

A lóval való toródés teljes embert kíván a hét minden napjan, tehát az ember megtanulja beosáani az idejét. Ebben a
sportban nem lehet aá mondani, hogy hetente csak kétszer ,,kell" edzésre menni, A lónak minden nap mozgasra van
szüksége, tehát a lovasnak mennie kell lovagolni ha esih ha fuj, ha -10 oC van vagy nyári hóség akkor is. A csapat taglar
teljes mértékben vállalták és vállaljak mindeá a mai napig is. Ezt a §portot csak teljes odaadassal lehet űzni, hiszen a ló
nem eszkóz, hanem tr{rs, és ha nem tudunk megfelelóen bánni vele, nem lesznek eredmények sem. Ki kell, hogy alakuljon
egyFajta kölcsönös megértésen, barátságon alapuló párbeszéd, bensőséges kapcsolat ló és lovas között. Mint ahogy az
embernek, a lónak is vannak,,rossz napjai", és ha ezt a lovas nem érzi meg, nem tolerálja akkor megsánik az óssáang.
Két egyéniség közös munkája helyett két különrilló lény fog egyutt, de önállóan dolgomi, ahelyett, hogy
összecsiszolódott ,,fogaskerekek" módjara összelrangoltan mozognának, Ez természetesen kedvezőtlenül hat egy-egy
v€rs€nyen hiszen a legfontosabb pillanatokban a lónak a lovas legkisebb rezdülésére is reagalnia kell, mert ennek
elmaradársa egy-egy veróhibát, idótullépest vonhat maga ulán, Persze ez a lovasra is ugyanúgy érvényes. Ha a lovas nem
ismeri eléggé lovának minden rezdülését, nehezen fogia feüsmerni azt is, ha a ló beteg, sánta. Akármennyre igyekszünk
is vigyázni sporttársainkra, egy-egy kisebb-komolyabb sántaság eló szokott fordulni, aminek számtalan oka lehet. A
sántaság felismerésében és gyógyitasában nagy segitséget nyújtottak a Nemzeti Lovarda állatorvosai, valamint a Sebészetr
Tanszék és Klinika orvosai, akiknek munkáját ezúlon is köszönjük. Itt szeretnénk köszönetet mondani Ránky Mátyrásné
Németh Angélának, a testnevelési tanszék vezetójének, aki az egyetem részéröl felügyelte eddigi munkánkat, képuselte
érdekeinket.

A ló szeretete türelemre, toleranciára., a vele való banrásmód fegyelemre, pontosságra, felelősségvallalásra, a versenyeken
való részvétel összpontosításra, saját izgalmunkon való felúikerekedésre tanít. Ezen a tapasáalatok felhasznalrisa segít a
üzsgákon vató jó szereplésben, nagyobb teljesítmények elérése érdekében, hiszen maga az élet is egyfajta verseny.
Szumma-szummárum ezzel a cikkel arra szercttem volna rávlágítani, hogy a problémák ellenére lehet versenyezni, jó
eredményekkel az Egyetem hírnevét öregbíteni.
Remélem mások is kedvet kaptak, hogy egy-egy sportágat bemutassanak. Várjuk írásaitokat!

Kulik Mónika IV éuf

Á kép r ej tv ény megfej t és e :

A felvételt 1996 januárjában készitettem a
Bükkben a dódesi vár alatt alatt htrzódó
Tarna-völgy oldalában. A kép egy
gimszarvas (Cervrrs elaphus) tehén jobb
szemét ábr ánolja felülnézetből. Erdekessége
a pi|Iaszőrökön gyöngyfiizérszerűen ülő
"harmatcseppek". Ehhez persze megfelelő
időjárásra van szükség. A sűrű hóesés az
állatokat is eléri, és amig melegek,
megolvad testfelületükön. Kihűlés után
peíszo ők is fehér lepellei takaróznak, mint
humán sorstársaik.

Aza|att a fél óra alatt, mig az á|Iat teljesen
magára hagyott volt, nyugodtan e1 lehetett
íá fotózni csaknem e1y egész tekercs
filmet. Akkor kellett csak odébb állni,
rnikor a távolból meghallottam a közelgő
emberek hangjait. Elejtői voltak azok, akik
kocsié* mentek el, de szerencsémre a nagy
hóban elakadtak, ezzel iőőt hagyva nekem
az alapos fényképozésre. Egészen idáig
ugyanis egy frissen lŐtt szarvasrói
beszéltem, amit véletlenüi találtam.
Érdemes tehát télen-nyáron járrrí az erdőt,
rnindig találhatunk valarni apró ajándékot
(olykor nagyobbakat i.), amire nem is
számitottunk.

Tóth Péter IIL évf.



Máshol is vannak vizsgák...

Egy diák az ELIE bölcsészkarán vizsgazik. Horatiust hűzza ki a tételek közül.
Horatius... Horatius... semmi. Egyszeníen semmi nem jut az eszébe. E|határozza, hogy
máskor nem fog egy nap két vizsgát letenni és legalább négy napot fog rá tanulni. Még
mindig Horatius nevét motyogja, de a híres koltő mintha kacagna a magasból.
Bosszantja, hogy nem Szophoklészt húzta, mert a 15 tételből aú" az egyet tényleg
megtanulta, és aműgy az érettségin is abbóI kellett esszét írni.

A tanárnő faradtan mereng maga elé. Reggel i0 órakor felkelt, majd a gyereket
bedobta az oviba. Az óvoda felé tartó futást felhasználta egyben arra, hogy a család
kutyáját, Sándort levigye sétálni. Bal kezében kisfia, Konstantin" _iobb kezében Sándor.
Utközben összeborzolt haját egy beöttesgumival próbálta rendezni, vett három doboz
szofit, valamint arÉletés Irodalom legfrissebb számát.
Azzal már régóta megbarátkozott, hogy ott délután kettőkor kezdődnek a vizsgák. Már
az sem okoz gondot, hogy nincsen maximálva a vizsgéuők száma, Így ma már ez a fiú a
huszonkettedik. A feleletek átlagos hossza ót-hat perc volt a mai napon is. Viszont ha
ez a werek nem gyorsít, gondolia magában, akkor nem fog hazaérni "A homok titkai"
című brazil sorozatra.

"A nagy Horatius nagy koltő volt" -mondja kissé izzadva a diák, viszont ezt a mondatot
határozottan, egyenesen a tanál, szemébe vágia. A kollégiumban szervezett
tanfoiyamon megtanulta: mennyíre fontos, hogy a kis tudást is tökéletes
előadásmódban tálaliák. A jegyet dontő módon úgyis csak ez befolyásolja. A mondat
után azonban megszakad a film. Többet már nem tud kipréselni magából. Ismerek
olyan egyetemet, ahol egy ilyen eset után akkora egyes írnának be az indexbe, hogy a
hallgató bánatában elővenné gimnaziumi konyveit, és újból felvételizne.
Ezatanárnő ellenben csak ennyitmond: "Nem baj, elégséges." "Carpe diem|" -szól a
diák, és hálásan nézrá. "Na jó, hármas!"

Miután kilép az aitón évfolyamtársaival az esti bulit szervezi, melyen azt fogják
megünnepelni; hogy túl vannak a harom szigorlatból és a tiz kollokviumból álló
vizsgaidöszakon. Abban viszont nem tudnak megegyezni, hogy mit csinálnak azalatt a
két hét alatt, amelyik még a januárból hátravan.
Hazafelé barátunk már azon gondolkodik, hogy 4,2 felett lesz-e az átlaga, mert akkor
már ötjegyű ösztöndíiat fog kapni havonta.

"Hát igen. Vannak olyan emberek, akiknek egyszerúen jő az awa, vannak, akiknek
meg nagyon nehezen megy a tanulás" -gondolja otthon, miután hugára néz, aki már
három hete tanul ugyanaíTa a vizsgara: az anatómia szigorlatra.

Kunsági Zoltán



Mi a szerelem?

Fiz-kém:

Olyan, mint az Ohm törvény,

nagy a feszültség ,

kics az ellenállás és fordítva.

Anal-kém:

Adott részszélességnél

spektrum azon része, ahol

íehérje elnyelése maximális.

Növénfian:

Mikor afa gyökeret ver

szűzföldbe.

Állattan:

Amikor az erdei (c)siklót utoléri a

nagy fa szú.

Genetika:

Kasszafúrás a génbankban.

Kolloid:

Amikor a szemipermeabilis

hártyából permeabilis lesz.

Biometria:

két halmaz elemeinek összes

lehetséges permutációinak

variációi.

szerves kémia:

Heves back-side támadás l-vel.

Filozófia:

Amikor elmegy a tudat, mert jön

az anyag.

ha

PG:

Az eredeti tőke felhalmozás

kezdeti szakasza, amikor a nagy

hal bekapja a kistőkét.

Matematika:

Ha nem vigyázunk 1 meg 1

három is lehet, ha későn vonunk

gyököt.

Honvédelmi ismeretek:

Amikor a külső felforgató

propaganda rést üt a nő védelmi

rendszerén.

Második idegennyelv:

Amikor a második idegennyelv

nem kívánatos,

ökotógia:

Futó szimbiózis, amiből néha

összenövés lesz.

Rendszertan:

A taxonon belüli egyedekolyan új

egyedet létrehozó tevékenysége,

arnely az új egyed zavaró, új

tulajdcnságai miatt gyakran

megzavarja, feladat elé áltítja a

taxonómusokat, fóleg a fiatalabb,

tapasztalatlanabbakat.

Fizika:

Ellentétes neműek olyan

vonzalma (vonzása), amely

gyakori kisülésekhez vezet.

ó

d
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Végre itt a várva várt pillanat| Az Equus-napok feltámad romjaiból!

Tanarainktól, állatorvosoktól hailottuk, hogy régen micsoda dirikélet folyt az
egyetemen . Ezt a hagyomárryt szeretnénk feleleveníteni, és reméljtrk a folyatás sem' marad el. A buli sikere Rajtatok múlik l!! Gyertek el, vegyetek részt a programokon,
állítsatok Boss Major jeiöltet! A jelölés nemcsak évfolyamonként történhet, bárki

r szervezhet maganak csapatot. A jelöltek maguk szervezik meg a felvonulásukat és a
korteshadjáratot, melynek végén kiderül, hogy ki lesz a Boss Majort Győzzön a jobbI

A programtervezet a következö:

Apr,25. 12,00-tól Felvonulás az egyetemtöl a kollégiumig.

Az egyetem vezetösége fogadja a diakságot.

Boss Major-jelöltek kortesmüsorai, Boss Major választás

Koncert

Ápr. 26. 1i.00-tól Sporfiendezvények: Tanar-Diák,évfoiyamok kozötti labdarúgó
mérközések,

Tanszéki bemutatkozó müsorok.

Vetélkedö az évfolyamok közöfi.

{ 
Zirőest,ökörsütés, sörsátor,

vállaltak el...

A szervezök: Lönncz József, Sarrdor Gergeiy - Boss Major választás

Szabó Orsi, Komlóssy Zsuzsa - sport

Molnar Beáta, Barna Ágota - vetélkedö, egyéb

III. évfolyamos hallgatók.
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Várhatóan az idei szezonban is sokan repülnek majd velünk.,.

4

ItC

|,ffi

Z

/J
lA

J,
tt

€.€

Nyugi, nem ösztöndij,

a jegyeimet tettem meg a

iotón...
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