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Szegediek a hindu 
kultúra nyomában 
A szegedi Hindu Kultúra Ház 
tagjai közül Cseh Károly, a ház 
vezetője, valamint Cseh Jamuna, 
Keller Márta és Bányai Géza egy 
hónapos indiai tartózkodásuk-
ról tartott képes-videós-diás él-
ménybeszámolót a Csongrád me-
gyei Nandafalván. A maroknyi 
csoport megfordult Delhiben, 
felkeresték laipurt, a rózsaszín 
várost, voltak Agrárban, Vrinda-
vanban, Mathurában. Cseh Ja-
munával hazaérkezésük után be-
szélgettünk. 

- Indiát vallásgyakorlás miatt 
keresték fel, ezért utaztak több 
ezer kilométert! 

- Tulajdonképpen igen. Utun-
kat zarándoklatnak is lehet nevez-
ni, ugyanis az az időszak, amit mi 
ott töltöttünk, India legszentebb 
hónapja, a Kartik. Szent helyeket 
kerestünk föl. Csupán Vrindavan-
ban több mint 5 ezer templom ta-
lálható. 

- Magyarországon van akadá-
lya a hindu vallásgyakorlat kitel-
jesedésének! 

- Nincs, hiszen vallásunk nem 
a külsőségeken alapul, hanem a 
szellemiségen. 

- Milyen tapasztalatokat sze-
reztek! 

- Ami egy európainak érdekes le-
het, Indiában lépten-nyomon oltár-
ba botlottunk, minden házban, 
mindegyik kocsiban, sőt még az ut-
cán is láthatóak kegyhelyek. Az 

ottaniaknak a vallás az élet szerves 
részét jelenti. Közöttük mi is jól 
éreztük magunkat. 

- Egyetlen országban, még ha 
hatalmas is az az ország, hogy fér-
het meg több mint 500 féle vallá-
si irányzat! 

- Ennek a legfőbb magyarázata, 
hogy Indiában az emberek nyuga-
lomban és békességben élnek. Rá-
adásul a különböző irányzatok 
annyira nem is térnek el egymás-
tól mint sokan hiszik. Ami érde-
kes: agyagfestékkel festett hom-
lokminta alapján lehet megkülön-
böztetni, hogy ki melyik vallást 
gyakorolja. 

- Mi volt a legemlékezetesebb 
„indiai"pillanat, egyáltalán: mi-
re emlékszik vissza a távoli or-
szágban töltött időszakból! 

- Nehéz erre néhány szóban vá-
laszt adni... Az indiaiak természe-
tessége és színessége megkapott. 
De csodálatos volt a templomok 
békessége és a szent életű emberek 
átható erejű tekintetének ragyo-
gása is. 

- Az Indiáról készült és Magyar-
országon bemutatott dokumen-
tumfilmek azt sugallják, hogy az 
ázsiai országban a nők másod-
rendűek. Ezt ön is tapasztalta! 

- Nem, nem, ez tévedés, az in-
diai hölgyek elnyomásáról írtak, 
látottak nem felelnek meg a való-
ságnak, éppen ellenkezőleg, nagy 
tisztelet övezi őket. 

BUZOGÁNY BLANKA 

licsicsányi István gyufaszálművészetének legújabb darabja 

Elkészült a fahíd makettje 

A szegedi Hindu Ház Indiában járt tagjai hazaérkezésük után fény-
képes-videós-diás beszámolót tartottak Nandafalván 

Hivatalosan is megalakult a na-
pokban a vásárhelyi Szivárvány 
Sportegyesület, mely az értelmi fo-
gyatékosok sportját szolgálja - kö-
zölte lapunkkal Bereczki Piroska, 
a sportegyesület elnöke. Hangsú-
lyozta: a minden fogyatékos szá-
mára nyitva álló egyesület célja a 
rendszeres sportolás, versenyzés, 
testedzés biztosítása mellett a ta-
gok nevelése és a szabadidő hasz-
nos eltöltésének biztosítása. Az 
egyesület tevékenységi körébe tar-
tozik a regionális kispályás labda-
rúgó tornák, atlétikai, tenisz- és 
más versenyek rendezése és az 
azokra való utaztatás. Az egyesü-
let tagja lehet minden 18. életévét 
betöltött magyar állampolgár. 

Várják a támogatók jelentkezé-
sét is, számlaszámuk 11735067-
20054056. 

Már nem lesz megtűrt bérlő az egyetemen a rajz tanszék 

Új épületben, régi eszközökkel 
Néhány héten belül új helyre költözik a Szegedi Tü-
dományegyetem tanárképző főiskolai karának rajz 
tanszéke, és jövőre itt kap helyet a SZÉF több labo-
ratóriuma is. Az egykori Eötvös gimnázium nagy-
körúti épületének felújítása hamarosan befejeződik. 

A szegedi közgyűlés döntése alapján a város egyete-
me ebben az évben ingyen megkapta az Eötvös József 
Gimnázium egykori épületét, amely a Brüsszeli 
körút és a Csongrádi sugárút sarkán áll. Az erről szó-
ló megállapodást május 17-én írta alá Bartha László 
polgármester és Dobozy Attila általános rektorhelyet-
tes. Az ajándékba kapott ingatlanért cserébe az elkép-
zelések szerint az egyetem birtokában lévő öthalmi lak-
tanyából kér részt a város. 

A Csongrádi sugárúti kétszintes épületet a művé-
szeti és műszaki képzés számára rendezi be a Szege-
di Tudományegyetem, amelynek hosszú távú céljai kö-
zött szerepel műszaki kar létrehozása. Szabó Gábor, 
az élelmiszer-ipari főiskolai kar főigazgatója arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy négy laboratóriumot költöz-
tetnek át a Csongrádi sugárútra, ahol ezen ldvül há-
rom oktatóhelyiséget is kialakítanak jövő év nyaráig. 
Ugyanebben az épületben lesz majd a Juhász Gyula 
tanárképző főiskolai kar rajz tanszéke, amely még 
ezen a télen beköltözik, s februártól már ott tartják 
az órákat a hallgatóknak. Ezzel véget ér az évek óta 

tartó kényszerhelyzet, amelyben a tanszék „megtűrt 
bérlőként" működik a Karolina iskolának átadott 
Szentháromság utcai épületben. Igaz ugyan, hogy az 
eddig birtokolt 1100 négyzetméternél kevesebb hely 
jut az oktatásra, de a tanárképző főiskolai kar főigaz-
gatója, Galambos Gábor szerint az alapvető feltétele-
ket így is meg tudják teremteni. 

A tanszékvezetői és a tanári szobán kívül két mű-
termet alakítanak ki. A pincében pedig - miután ta-
vasszal megnövelik a belmagasságát - üveg- és kerá-
miaműhely kap helyet. A főiskolai kar költségvetésé-
ből elvégzett felújítás során falakat helyeztek át, kor-
szerűsítették az elektromos és a fűtési rendszert, s már 
csak a helyiségek kifestése és a takarítás van hátra. 

Bár a művészeti képzés új helyre költözik, az okta-
tás egyelőre a régi eszközökkel folyik. A rajz tanszék 
vezetője ugyan bejelentette igényét harminc, egyen-
ként ötvenezer forintba kerülő festőállvány beszerzé-
sére, a főigazgató szerint ezt a kérést most nem tud-
ják teljesítem. - Meg kell vizsgálni, mely állványok szo-
rulnak cserére, és melyeket lehet megjavítani. A kar 
egyébként idén ötmillió forintot költött a dolgozó-
szobák berendezésének megújítására, s három éven 
belül az intézmény összes tanári szobájában kicserél-
jük a sok évtizedes bútorokat - mondta lapunknak Ga-
lambos Gábor. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

Csomagok gyermekeknek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az idén hetedik alkalommal írta ki az „Élelmiszer-
csomag Küldő Akció" elnevezésű pályázatát a Gyer-
mekétkeztetési Alapítvány. Az ország 850 intézmé-
nye adta be jelentkezését. Ebből 353-an nyertek, így 
20 ezer iskolás, óvodás részesülhet az egyenként 18 
kilós élelmiszercsomagokból. Csongrád megyéből a 

sándorfalvi óvoda és az öttömösi általános iskola is 
részesül az adományokból. A sándorfalvi gyerekek és 
családjaik rna, csütörtökön reggel 8-tól délután 4-ig 
vehetik át a csomagokat a TV-es számú óvodában (Kis 
körút 1.). Az öttömösieket pedig szombaton 8.30-tól 
várják a Magyar László Iskolában. Az alapítvány az 
akciót a személyi jövedelemadók 1 százalékából be-
folyt összegből finanszírozta. 

Csongrád egykori kétsávos fahíd-
jának makettjét hosszú hónapok 
kitartó munkájával készítette el 
Licsicsányi István nyugalmazott 
honvéd alezredes. A szerkezet az 
eredeti híd kicsinyített mása, ám 
a makettkészítő néhány kegyes 
csalást is elkövetett. 

Az egykori kétsávos csongrádi 
fahíd kicsinyített mását ez év nya-
rán kezdte el készíteni Licsicsányi 
István nyugalmazott honvéd alez-
redes, aki a seregben egykor a hi-
dászoknál szolgált. A megszállott 
makettkészítő legutóbbi munká-
ja a magyar SFOR műszaki kon-
tingens által a Boszna folyón, Do-
boj városnál megépített híd kicsi-
nyített másának elkészítése volt, 
így a Csongrád egyik jelképének 
számító fahíd makettjének össze-
állítását már némi gyakorlattal 
kezdte meg. A munka során azon-
ban bebizonyosodott: a 14 hajón 
úszó szerkezet másának megal-
kotása rengeteg türelmet igényel, 
bizonyos esetekben akár hetekig 
is dolgozni kell a kicsinyített esz-
köz elkészítésén. Jóllehet, Licsi-
csányi István az eredeti hídról 
Dudás Lajos helytörténet-kutató-
tól, valamint a helyi levéltártól 
rengeteg információt kapott, bizo-
nyos részek esetében be kellett 
látnia, hogy a 200-szoros kicsinyí-
tést technikai okok miatt nem 
tudja megvalósítani. A makett 
legfőbb alapanyagául szolgáló gyu-
faszálak mindegyike két millimé-
ter átmérőjű, vagyis - a kicsinyí-
tési alapelveket figyelembe véve -
a makett gyufaszállal megépített 
eredeti szerkezeti elemeinek negy-
ven centiméter átmérőjűnek kel-

Az egykori csongrádi fahíd makettjének elkészítésére Licsicsányi István nyugalmazott honvéd alez-
redes 512 munkaórát áldozott. Fotó: Tésik Attila 

lett volna lenniük. Az eredeti híd 
korlátjai például csak egy méter 
magasak voltak, tehát két és fél 
fektetett gyufaszál már kiadta vol-
na azokat. A makettkészítő a kor-
látok esetében is kegyes csaláso-
kat követett el annak érdekében, 
hogy a szemlélők számára egyér-
telművé váljon: hídkorlátot lát-
nak. 

A hídpályát tartó hajók faragá-
sa is sok munkát igényelt. Ennek 

ellenére azonban még a hajóköte-
lek sem maradtak le a makettról, 
ám ehhez a feleség varrókészletét 
is igénybe kellett venni. Az egykor 
kézi varráshoz használt natúr cér-
na - a hajókötelek tökéletes kicsi-
nyített másaként - kitűnő ma-
kettes eszközzé vált. 

A legtöbb gondot a parti bakos 
hajó elkészítése okozta. A levéltár-
ban erről csupán egy rajzot talál-
ni, de abból is kiderült: gyufaszál 

és hurkapálcika felhasználásával 
sem biztos, hogy a makett ezen ré-
szét sikerül működőképesen elké-
szíteni. Licsicsányi István néhány 
hét alatt persze e problémát is át-
hidalta, így ma már az akár vízre 
is helyezhető hídmakett a Tari 
László Múzeumban várja, hogy a 
Csongrád évszázadai című állan-
dó kiállítás legújabb egységének 
részévé váljon. 

M . SZ. J. 

Szivárványos 
tervek 

Egy szünealisztikus képíró csodakönyve 

Nánay Szilamér albuma 
kérdéseire transzcendens válaszo-
kat adó filozófiákhoz ugyanúgy 
tud kapcsolódni, mint az ezekkel 
lényegileg közös gyökerű kortárs 
matematikai, fizikai és időfizikai 
kutatásokhoz." 

Ne tessék megijedni! Aki nem 
érez magában késztetést arra, hogy 
Nánay fiktív evolúciójának gon-
dolati kapcsolódásait fedezze föl -
akár a keleti filozófiákhoz, akár a 
modern tudományokhoz -, annak 
ott vannak maguk a képek. Szabad, 
saját asszociációkra, elmélkedésre, 
szemlélődésre késztetnek, kápráz-
tatnak gazdag és folyton változó 
forma- és színvilágukkal, azaz néz-
ni is jó ezeket, nemcsak „érteni"... 
Egyébként, meg fogják látni, minél 
tovább nézzük, annál inkább föl-
kel bennünk a kíváncsiság, egyre 
több lesz a kérdésünk és a válaszok 
szórakoztató gazdagsága elbűvöl. 

A kiadó arról is gondoskodott, 
hogy megválaszolja: honnan in-
dult, hogyan kezdődött a fiktív 
evolúciós sorozat kialakulása? Eb-
ben segít Nagy Imre művészettör-
ténész tanulmánya és Fitz Péter 
kollegiális-baráti, személyesebb 
hangú írása. 

Nánay Szilamér 2002-ben lép 
az ötvenedik évébe. 

Ez a tény eléggé elképesztheti 
mindazokat, akik a művészt sze-
mélyesen ismerik. De méltóbb tár-
gyat - ajándékot mindenkinek - , 
mint ez az album ugyancsak nehéz 
elképzelni, még a legeslegszebb ke-
rek évfordulóra se! . 

Majdnem teljes képet kaphat a Szegeden élő festőművész, Nánay 
Szilamér eddigi életművéről, akinek szerencséje van a most megje-
lent albumot forgatni. Azért kell szerencse ehhez, mert csak ezer 
példány van belőle. És azért a majdnem, mert a művész teljes mun-
kássága még az albumban bemutatott gazdagságot is túlszárnyalja. 

Az első reakció az őszintén öröm-
teli meglepetés és rácsodálkozás. 
Először is: még mindig nem szok-
hattunk hozzá, hogy nem külföl-
di képzőművészeti albumok is le-
hetnek impozánsak. A Nánay Szi-
lamér munkáit, az 1979-től mos-
tanáig létrehozott művek javát be-
mutató könyv - gyönyörű. A laikus 
szó után ne várjon senki frappáns 
tudós elemzést, legyen elég annyi, 
hogy a Meditációk egy feltétele-
zett evolúció lehetőségéről című 
kiadványt maga a művész tervez-
te és szerkesztette, minden ízében 
ezerszer átgondoltan, elragadó mű-
vészi invencióval és tekintélyt pa-
rancsoló szakmai tudatossággal. 
Az LP Invest Kft. a kiadó. A nyom-
dai előkészítés és kivitelezés (Szín 
- Tézis M. A. K. Egyesület, illetve 
a kecskeméti Planéta Nyomda) a 
tervező szintjét volt képes követ-
ni, elsőrangú munka. 

Mindezek egy festészeti album 
esetében elsőrangúan fontosak, hi-
szen mit érnének a kötetbe foglalt 
szakavatott és baráti szavak - él-
vezhető képek nélkül? Három ta-
nulmány (mindegyik kétnyelvű, 
magyar és angol) segíti a képek vi-
lágában eligazodni óhajtó olvasót. 
Shenk Lea műelemzése tudomá-
nyos alapossággal foglalkozik az 
1988 óta folyamatosan készülő és 

folyamatosan fejlődő Nánay-soro-
zat, a Meditációk egy alternatív 
evolúció lehetőségéről összefogla-
ló című képek motívumrendszeré-
vel. A könyv kiadója ezt a soroza-
tot a művészi életpálya koronájá-
nak tartja (ezért is határozta el 
magát a nagyszabású vállalkozás-
ra), s aligha van ezzel egyedül. 
Shenk Lea azt írja: „...Nánay egyé-
ni mitológiát teremtő szimbolikus 
motívumaival a létezésünk alap-


