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D2 SZÖVEgEK (MESTEREK ÉS MESTERSÉgEK)

1. pazaurek, a szekcsői ötletgyáros
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és azzal a társaddal (azokkal a társaiddal), akik a te csoportodban 
ugyanezzel a szöveggel dolgoztak, válaszoljatok az utána következő kérdésekre! Készítsetek jegyzeteket 
a válaszokról!

Szulejmán óta Pazaurek Dezső hozta a legtöbb idegent Dunaszekcsőre. A szultán 1526 
szeptemberében, a mohácsi csatát követően Budának vette az irányt, és hadinépével átvo-
nult Szekcsőn. A faluháza falán emléktábla idézi fel azokat a napokat. Hogy a Szekcsőre 
ugyancsak Mohácsról érkezett Pazaurek Dezső kap-e majd emléktáblát utódaitól, arról 
még korai lenne meditálni, mert bár a 47 esztendős vállalkozó mostanság sűrűn szerepel 
újságokban, tévékben és rádiókban, ám tudjuk, hogy a népszerűség mulandó. (...)
1986-ban költözött Dunaszekcsőre, és a község szélén megvásárolt egy felhagyott tégla-
gyári agyagvájót. A négyhektárnyi gödrös terület magaspartján kempinget és büfét nyi-
tott. Az első szezon bejött: az Adria felé utazó, illetve a tengerről visszatérő nyugati turis-
ták csapatostul pihentek meg itt egy-egy éjszakára. (...)
Később Pazaurek összehozott még egy egérfuttatást, aztán egy békaugratást, majd pedig 
tavaly egy maskarás május elsejei felvonulást. Ez utóbbin félezren vonultak ki fellobogó-
zott kerékpárokkal, traktorokkal, autókkal. Voltak tornászok és „orosz katonák”, s a tribü-
nön Lenin-maszkos fiatalember integetett a felvonulóknak. Nem hiányoztak a frappáns 
transzparensek sem. Az egyik felvonuló tábláján ezt olvashattuk: „Éljen, ahogy bír!”
A szekcsőiek szerint Pazaurek Dezső jópofa fickó, de feltűnést keltő rendezvényein kívül 
nem terjednek róla anekdoták a faluban. Állandóan hajtja a melót, nincs ideje semmire 
– állítják többen. Mindig lót-fut, így az is előfordul, hogy felemás zokniban és cipőben 
mászkál a dolga után. (...)
Jól összejött a tavaszi kötélhúzóverseny, melyben a két szomszédvár – Szekcső és a túlontúli 
Dunafalva – 24 fős csapatai a folyó két partján álltak fel. Az 500 méter hosszú kötéllel ví-
vott, rekordok könyvébe illő viadalnak – várhatóan – évente folytatása lesz.
Még ennél is nagyobb visszhangot váltott ki a tamagocsitemető kitalálása. Január közepe 
óta a gyerekek Pazaurek kempingjéban kísérhetik utolsó útjukra elcsendesedett elektro-
nikus állatkáikat. A vállalkozó a kemping feletti kőkemény löszfalba lyukakat fúratott, s 
ezekben helyezhetik el a cserépurnába csukott, kimúlt tamagocsikat bohókás gazdáik.
Pazaurek Dezső persze nemcsak a szokatlan cselekedetekhez vonzódik, hanem a jókedv-
hez is.
– Tele van a világ fásultsággal, kedélytelenséggel – állítja a szekcsői férfi. – Ezt próbálom 
én elűzni. Néha sikerül, olyankor elégedett vagyok.
– Azt tartják a szekcsőiek, hogy a Pazaurek-féle heccekben gyakorta az üzlet dominál – 
jegyzem meg. – Merthogy a rendezvények az ön éttermében végződnek, és minden hír a 
vállalkozásait reklámozza.
– Nem vitás, hogy az üzleti szempontok fontosak – ismeri el készségesen Pazaurek De-
zső. – Most, hogy megnyitottuk a tamagocsitemetőt, mindjárt árultunk is a gyerekeknek 
új tamagocsikat. Hogy ez így lesz, azt már előre sejtette az egyik tamagocsiforgalmazó, és 
felajánlotta, hogy ő szállít nekünk tamagocsikat. És az övé ám a legjobb tamagocsi, mert 
az örökéletű. Mondom neki: ember, hát maga nekem akar örökéletű tamagocsikat eladni? 
Nekem, akinek tamagocsitemetője van... Tönkre akar tenni?!
Pazaurek Dezsőnek az egyik idegenforgalmi cég felajánlotta, hogy álljon be hozzájuk és 
legyen az ő fővárosi „éceszgéberük”. Azt várnák tőle, hogy hetente egyszer találjon ki 
nekik egy hírverő és bevételgyarapító ötletet. Pazaurek azonban nem lesz másnak az öt-
letembere. Ő megmarad magának és környezetének. (...)
Ungár Tamás írása nyomán, 
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Népszabadság, 1998. február

Kérdések 
– Mi a véleményetek Pazaurekről?  
– Milyen embernek ismertétek meg? 
– Mivel foglalkozik? Hogyan végzi a munkáját? 
– Kinek használ az ő tevékenysége?
– Vajon miért csinálja azt, amit csinál? 
– Miért nem szerződik el az idegenforgalmi céghez? 
– Mit gondolnak róla a dunaszekcsőiek?

Alkossatok csoportot azokkal az osztálytársaitokkal, akik szintén a dunaszekcsői ötletgyáros törté-
netével foglalkoztak. Beszéljétek meg a tapasztalataitokat, és készüljetek fel Pazaurek osztály előtti 
bemutatására!
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2. colas Breugnon asztalos és fafaragóművész
Olvasd el figyelmesen a szöveget, és azzal a társaddal (azokkal a társaiddal), akik a te csoportodban 
ugyanezzel a szöveggel dolgoztak, válaszoljatok az utána következő kérdésekre! Készítsetek jegyzeteket 
a válaszokról!

A mai Franciaországnak azon a vidékén, ahol hajdan a történelmi Burgundia terült el, 
amerre az emberek a neves szőlődombok között erősen víg kedvűek, vaskosak, és nagyon 
szeretik a szabadságot – erről a tájékról egy nagy író származik. Őseiről, szülőföldjéről 
írta legkedvesebb regényét: a Colas Breugnont. Akkor játszódik, amikor Dumas testőrei 
a kalandokat hajszolják, de – kaland, csillogás, hősi tett ide vagy oda – ez az időszak a 
francia történelem egyik legválságosabb korszaka. Háborúskodás, testvérharc, pestisvész, 
szenvedés. Bár maga Colas Breugnon erről az időszakról úgy vélekedik:
„– Hebehurgya, ügyetlen alak, azt morogják... szomorú idők... nincsenek szomorú idők, 
csak szomorú emberek.”
Ez a Colas a boldog nyertes. Pedig felgyújtják a házát, megnyomorodik a lába, megkapja 
a pestist, ifjonti korában lecsapják kezéről a szerelmét, a felesége nem törődik fele, a fiai 
távol vannak tőle, művészi faragványait gyalázatosan tönkreteszi a bolond uraság, és utol-
só boroshordójának is fenekére néznek a megszálló katonák, mert ezek éhesek, mint az 
egerek, és fáradhatatlanok abban, hogy fölegyék a szegény ember kamráját.
Ennyi tényszerű csapás mellett Colas Breugnon a Nyertes. Hogyan lehetséges ez? Pedig 
pontosan látja a valóságot, nem hazudik magának, sőt időnként felülvizsgálja tévedéseit, 
meghiúsult terveit, látja a széjjeltépett Franciaországot és lelkének álmait, kifosztott mű-
veit. Mi lehet a titka?
Amit szeret. Fűt, fát, szépséges testi örömöket. Az isteni semmittevését mesterségét. Mert: 
gyönyörűség hasítani, vágni, gyalulni, fűrészelni, nyesni, csapolni, csiszolni, dörzsölni a 
szép és szilárd anyagot – a pontos kéz és okos ujjak gyönyöre ez. Amikor előtűnik a műal-
kotás! A szellem örömét szereti, ahogyan parancsol az erőknek, mert a fentieket mind az 
agya irányítja, annak van alárendelve minden. S az agy úgy szervezi a játékot, ahogyan 
Colas álmainak legjobban megfelel. Kit szolgáltak ki jobban valaha is?
Munkáját megbecstelenítik. Okos ujjai gyönyörére, a szellem örömére és némi fizetségért 
huszonöt éven át szép bútorokat és faragványokat készít az uraságnak. S amikor porig ég 
a háza, füst és enyészet lesz mindene, nem marad semmije, egy szög se a gerendában, de 
még reménye sem nagyon, hogy új házat építsen, akkor elmegy a kastélyba. Vigasztalód-
ni: megnézi huszonöt év munkájának megmaradt gyümölcsét. És majdnem sóbálvánnyá 
válik, mint Lót felesége:
„A lépcsőkorlátot körülölelő fafaragványok, szőlőfürtök, őszibarackfaágak és virágzó fo-
lyondárok nagy késszúrásokkal sújtva, csonkán meredeztek felém. Nem hittem szemem-
nek, kézzel is megtapogattam szegény, megcsonkított műveimet... Ebédlőben, fegyver-
teremben mindenütt sebesült faburkolatok, bútordíszítmények: kinek az orrát vágták le, 
kinek a karját, itt a dísz tűnt el, amott a szőlőlevél... A nagy folyosó mélyén elhelyezett 
szép, mezítelen Yonne-nimfámat, aki egy sörényes oroszlány nyakára térdelt, céltáblának 
használták: karabélygolyók lyuggatták ki a hasát.”
A félbolond uraság elpusztította a szépségeket. Colas Breugnon nyögött, sóhajtozott, ke-
sergett, káromkodott, átkozódott, s egyszer csak amint visszafordult a küszöbről, hogy 
még utoljára rápillantson a csatatérre, a szegény orr nélküli istenekre...frrt... mint a rakéta 
szaladt ki belőle a kacagás... Milyen mókásak ezek az orrnélküliek itt! Minek annyit sza-
valni? Összekapta magát, egyszeribe feledve bút, bánatot, szemébe nevetett a bamba képű 
inasnak, és alásszolgája... kilépett az országútra...
Colas lehetne a minta. Külső-belső viselkedésünk mintája. Vagyis:
– sok mint szeretni érzékletes gyönyörűséggel, de legfőképp valami tevékenységet – mes-
terséget, munkát –, amit jó érzéssel lehet csinálni;
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– és ha itt a kudarc (mert ez eljön mindig!), akkor egy darabig sírni, dühöngeni, toporzé-
kolni;
– aztán rugalmasan kinevetni az egészet, és újra próbálkozni.
Ezt a hármat nagyon tudja a burgundiai asztalos! A legtöbb fiatalnak az első két mozza-
nata ismerős és a lelkükhöz közeli élmény. A harmadik kevésbé. Pedig szellemünknek 
óriási erőtartalékai vannak. És az agy képes úgy szervezni a játékot, ahogyan álmainknak 
legjobban megfelel, ha irányítgatjuk.
Colas halálos beteg. A pestist nem lehet szeretni. Kihurcolkodik a földjére, a kis kalyibába. 
Kínjában pöröl a sorssal, ordít, de észreveszi, hogy ettől nem csillapul a fájdalma. Észbe 
kap: hátha már csak pár órája van hátra! Akkor pedig örvendezni kell még utoljára! De 
hogyan lehet örvendezni a kínos, talán halálos ágyon?
„Takarékoskodj a lélegzettel. Talán csak egy- vagy kétórányira való van még: és te itt a 
levegőbe szórod, tökkelütött! örvendj még utoljára annak, ami van, élvezd ki még egyszer 
ezt a kopott porhüvelyt, mielőtt elhagynád (phű, az bizony csakis akaratom ellenére tör-
ténhetik!). Egyszer hal meg az ember életében. Legalább figyeljük meg, hogyan történik 
az, kielégítve kíváncsiságunk. Lássuk, mint bújik ki a lélek az irhájából? Gyermekkorom-
ban nem volt, aki szebb fűzfasípot faragott volna nálam. Bicskám nyelével ráveregettem a 
fűzfavessző kérgére, felülről addig ütögettem, míg az szépen le nem vált. Azt hiszem, hogy 
Ő, aki felülről néz le rám, szintén úgy szórakozik most az én burkommal... Jaj, de belém 
nyilallt a fájás!... Jól van, Breugnon, ne hátrálj; amíg ropog a kérged, figyeld csak meg, mi 
történik alatta. Vizsgáld meg ezt a hüvelyt, szedd el gondolataid habját, tanulmányozzad 
magadban, rágd meg jól a benned  mozgó, zajgó, ördögtáncot járó erőket...” 

Mohás Lívia: Ki tudja, mi a siker? Móra Ferenc könyvkiadó, 1986. 9–14.

Kérdések
– Miért tartja Breugnon nyertesnek magát? 
– Mi ad erőt neki ahhoz, hogy boldog maradjon veszteségei ellenére? 
– Hogyan sikerül átvészelnie az őt érő csapásokat?
– Mit jelent számára a munkája? Miért tud ez örömet szerezni számára?
– Mit tanulhatunk az évszázadokkal ezelőtt élt asztalosmestertől? 
 
Alkossatok csoportot azokkal az osztálytársaitokkal, akik szintén Colas Breugnon történetével foglal-
koztak. Beszéljétek meg a tapasztalataitokat, és készüljetek fel Colas Breugnon előtti bemutatására!
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3. hullámok hercege1

a) Olvasd el figyelmesen a szöveget, és azzal a társaddal (azokkal a társaiddal), akik a te csoportodban 
ugyanezzel a szöveggel dolgoztak, válaszoljatok az  utána következő kérdésekre! Készítsetek jegyzete-
ket a válaszokról!

Jó gyerek voltam, igaz, egyszer világgá mentem, de akkor még nem jutottam olyan mesz-
szire. Az óvodákban még a számat is beragasztották az óvónők, hogy ne beszéljek folyton 
a csendespihenő alatt. Az iskolában elég nagy elvárásokat támasztottak velem szemben, 
mert az édesapám ott tanított. Olvasni és tévézni szerettem, imádtam a „korabeli” fantasz-
tikus filmeket, az Orion űrhajó kalandjait, az Alfa Holdbázist, és persze később a Csillagok hábo-
rúja volt a nagy mozi, amibe beleszerettem. A Fazekas Gimnáziumba jártam Debrecenben, 
remek tanáraim voltak. Programozó-matematikus szakra jelentkeztem az ELTÉ-re. Úgy 
gondoltam, hogy ezen a szakon nem kell majd sokat tanulnom, és azzal foglalkozhatok, 
amit szeretek: a számítógéppel. Az egyetem évei fantasztikusak voltak. Persze minden-
re volt időnk, csak a tanulásra nem. Rendezvényeket, koncerteket, filmklubot szervez-
tünk, és természetesen szerelmek is szövődtek. A matematika elméleti problémái hidegen 
hagytak, inkább a számítógép vonzott. Tetszett, hogy kreatív lehetek a gépek segítségével, 
hogy amit megalkotok, az rögtön látható lesz a képernyőn. Első munkahelyemet, egy szá-
mítógépes céget nemsokára ott hagytam, mert – bár imádtam a munkát – borzasztó kevés 
pénzt kaptam érte. Egy banknál lettem üzletkötő, ezután újságkiadással is próbálkoztam. 
Sajnos ebben az időben a számítógépezést csak hobbiszinten űztem, persze mindig volt 
otthon gépem, folyamatosan képeztem magam, csak megélni nem nagyon tudtam belő-
le.
Aztán sikerült kijutnom Amerikába. Tanultam, utaztam, szórakoztam, számítógépes gra-
fikai kiállításra mentem, megnéztem New Yorkot, Orlandót, San Franciscót, Los Angelest, 
a Grand Canyont, és Las Vegas kaszinóit. Szurkoltam a New York Yankees baseballcsa-
patának, izgultam a híres Daytona Beach-i autóversenyén, csodáltam a kaliforniai naple-
mentét, és nem értettem, hogy a Palm Springs-i golfpályák mitől olyan zöldek a sivatag 
közepén. Hazajöttem, és nem találtam a helyemet. Láttam fantasztikus koponyákat, akik 
nem jutottak egyről a kettőre, szinte éhbérért dolgoztak. Itthon még belevágtam egy ígé-
retes üzletbe, de ez mások hibájából hamar befuccsolt.
A Digital az Egyesült Államokban olyan vállalat, ahová csak a legjobbak jutnak be, és hosz-
szú szakmai ranglétrán kell felkapaszkodni annak, aki oda vágyik. Én is megpróbálkoz-
tam. Az esélytelenek nyugalmával elmentem egy munkainterjúra. Ott ült velem szemben 
öt nagyon okos ember, és meggyőztem őket. Hihetetlen, hogy ekkora lehetőséget kaptam, 
felvettek, engem, a magyart, filmes tapasztalat és igazi esély nélkül
Rögtön belecsöppentem egy nagyon komoly munkába a Titanic című film forgatásánál.  
Vízfelelős lettem, az én munkám volt, hogy bizonyos jelenetekben, ahol a hajót mutatják 
mozgás közben, élethű vizet készítsek. Tehát kiültem Los Angeles legszebb partszaka- 
szára, órák hosszat néztem az óceánt, a naplementét, és lógattam a lábamat. Nem volt utol-
só érzés, mondhatom. Hosszan tanulmányoztam, hogyan reagál a víz, ha valami süllyed, 
és csobban, merthogy hihetőnek kellett lennie a Titanic pusztulásának. 
Úgy gondolom, hogy a komputeres grafika is lehet művészet. Nélküle nem tudtuk volna 
megcsinálni a filmet, hisz egy ekkora hajótestet lehetetlen mozgatni, és külső felvételeket 
készíteni róla ilyen minőségben.
Bátran mondhatom, hogy az illúzió tökéletes lett. 
Életem nagy kalandja volt a Titanic.

1 Rabb Sándor 1966-ban született Szabolcs-Szatmár megyében. Tizennégy éves koráig élt 
Mándokon, aztán Debrecenbe ment gimnáziumba. Most jött haza Hollywoodból, ahol is munká-
jának része volt, hogy üljön az óceánparton és nézze a hullámokat.
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A Titanic után céget váltottam, jelenleg itthon a vízumra várok. A film után kitűnő referen-
ciákat kaptam, és az általam készített „óceán” önmagában is jó ajánlólevél. 
Most hosszas fejtörés után egy japán tulajdonú új stúdió mellett döntöttem, talán azért is, 
mert Honoluluban fogunk dolgozni, gyönyörű körülmények között. 
Na persze a feladat sem akármilyen. Ez a film kizárólag számítógép felhasználásával ké-
szül.
Ez elég nagy kihívás. 
Itthon is foglalkoztat egy újabb cégalapítás gondolata, de ez még eléggé távoli terv. Ame-
rikában az a fantasztikus, hogy sok munkával, tudással, picike szerencsével és némi ön-
bizalommal tényleg el lehet jutni a legjobb helyekre is. Persze hiányzik a családom és a 
barátaim, de Amerikában csinálhatom azt, amit szeretek, ami érdekel. 
Szabó Patrícia cikke nyomán, Nők Lapja, 1998/6.

b) Kérdések
– Mi a véleményetek Raab Sándorról? Milyen embernek tartjátok? 
– Miért nevezi a riporter a „hullámok hercegének”?
– Miért érzi szerencsésnek magát? 
– Miért talál örömet a munkájában? 
– Mire volt szüksége ahhoz, hogy sikeres legyen? 
Kin múlott ez a siker? 

c) Alkossatok csoportot azokkal az osztálytársaitokkal, akik szintén Raab Sándor történetével foglalkoz-
tak. Beszéljétek meg a tapasztalataitokat, és készüljetek fel Raab Sándor osztály előtti bemutatására!
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d3 értékelőlap – mesterek és mesterségek

értékelőlap

ez a téma érdekes volt számomra/nem volt érdekes számomra 
(Aláhúzással jelöld!)

a közös munkában a legjobban az tetszett...

nem tetszett, amikor...

a saját részvételemmel elégedett vagyok azzal...

a saját részvételemet tekintve nem vagyok elégedett azzal...

szerintem jobban tudtunk volna együtt dolgozni, ha...

a legfontosabb gondolat, amit erről a három óráról elviszek...

amit még szeretnék elmondani...




