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Kedves Olvasók! 
Az idei tanév búcsúszámával jelentkezünk. B ven volt mir l tudósítani, egy igen zsúfolt id szak van mögöt-

tünk, nem véletlen hát, hogy a kollégiumi élet színes villanásai telítik meg a májusi szám több mint felét. 

Nyilvánvalóan legtöbbeteket a Morgillás beszámolók érdekelnek, azt hiszem, az újság eleget is tesz a nosztal-

giázni vágyóknak: hét oldalon keresztül olvasgathattok a csapatokat képvisel  emberkék ömlesztett élményeir l, egy 

szervez i véleményr l és ráadásként egy totót is kitölthettek. Remélem, a képek felidézik majd a jelmezben és 

egyenpólóban rohangáló egyiptomiakat, western h söket és fegyenceket. 

Persze olyan közösségi rendezvényekr l sem feledkeztünk meg, mint a Ki mit Tud?, a Kollégiumi Sportnap 

vagy éppen az I. Pálinkamustra. Az eredményekre minden esetben büszkék lehetünk: ki azt mutatta meg, mennyire 

érzi a boogie-t a lábában, milyen új ötletet tud felvinni a színpadra, miképp tudja magabiztosan lesöpörni ellenfeleit a 

sakktábláról, milyen különleges csavarral tud megbolondítani egy pálinkát, netalántán mennyit bír a mája. 

Felhívnám a figyelmeteket a szakmai el adások ismertet ire is. Érdemes lenne szemmel kísérnetek e progra-

mokat, hiszen Nektek szólnak, az el adók azért jönnek el, hogy Nektek mutathassák be nézeteiket! Továbbá Irodalom 

cím  rovatunkban régi (s t, talán nem is olyan régi) nagy szónokokról olvashattok. 

Egy izgalmakat felperzsel  eseményt sem mulaszthatunk el nyári ajánlónkból: latolgassátok velünk a magyarok 

olimpiai esélyeit! S hogy ne hagyjunk kihasználatlanul egy szabad percet sem a nyárból, javaslunk egy-két munka-

lehet séget számotokra. De ha a h vös szobában forrósodnátok fel inkább, némi pikantériát kínál a francia film-

ajánlónk. 

Végezetül üdüljetek fel az Alternatív Teremtéselmélet második fejezetével és törjétek a fejeteket a 

képrejtvényeken! Annyit talán elárulhatok, hogy közülük kett  is a nyertes Morgillázó csapat témájával kapcsolatos. 

Minden kedves kollégistának csudajó nyarat kívánok, de el tte még sok-sok (gyorsan 

elhasznált) kalappal a vizsgákra! Ne felejtsetek el közben élni, kiülni a ligetbe, sétálni a 

Holt-Maros partján, napozni a laposon!  
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Március 27-re rendhagyó közgy -

lést hirdetett meg a Kollégiumi 

Bizottság, ahol egyhangúlag támo-

gattátok a leend  szakkollégiu-

munk szervezeti és m ködési sza-

bályzatát. Id közben újabb re-

ményteli fejezettel b vült az 

ügy ünk ,  de  hal adj unk c sak 

sorjában. 

Mivel az el  közgy lésen megbíz-

tátok a Kollégiumi Bizottságot a 

további teend kkel, így a tárgyalá-

sok folytatásával és az SZMSZ ki-

dolgozásával, most beszámoltak az 

eddigi munkáról. Els  napirendi 

pontként a Szakkollégiumi Szerve-

zeti és M ködési Szabályzatot 

(kés bbiekben SZMSZ) terjesztette 

el  Gömbicz Nándor kollégiumi tit-

kár. Néhány fontosabb, eddig talán 

kevésbé hangsúlyozott részt idéznék 

bel le. Mint ahogy az el  közgy -

lésen kiderült, a szakkollégium az 

els  két évben alakuló szakkol-

légium lenne, és csak az újonnan fel-

vett els sökre vonatkoznának a sza-

bályok és kötelességek. Azonban a 

már bent lakók is csatlakozhatnak 

majd a tevékenységekhez önkénte-

sen. Ezért a szakkollégistákra vonat-

kozó jogokat a kollégisták is ki-

használhatják.  

„A szakkollégistának joga van szak-

mai kurzust kezdeményezni, azon 

részt venni, a szakkollégium rendez-

vényeit látogatni. 

A szakkollégistának joga van részt 

venni a Szakkollégium tutoriális 

rendszerében. 

A szakkollégistának joga van hasz-

náln i  a  Szakkol l égium in fra -

struktúráját. 

A szakkollégista részt vehet küls  

fórumokon, szakkollégiumi találko-

zókon, szervezhet konferenciát, 

tudományos fórumot. 

A szakkollégista szakmai munkájá-

nak értékelésekor a TDK, OTDK 

kurzusok, dolgozatok és publikációk 

is érvényesíthet k. ” 

„A Szakkollégium alapvet  feladata, 

hogy feltételeket és lehet ségeket 

teremtsen az itt lakók szakmai 

továbbfejl déséhez, sokoldalú kép-

zéséhez, a nemzeti és az egyetemes 

kultúra és tudomány értékeinek köz-

vetítéséhez. Az egyetemi oktatást 

kiegészít , nem ritkán azokon túl-

mutató el adássorozatok, kurzusok, 

alternatív oktatási formák szervezé-

sével és bevezetésével a hallgatók 

szakmai kibontakozását, a leend  

hivatásra való min ségi felkészítést 

kívánja el segíteni.” 

Miután Cseng di Erika ismertette a 

teljes SZMSZ szövegét, a közgy lés 

egyhangúlag elfogadta azt. 

Érdemes figyelmesen elolvasni a 

fenti idézeteket, mivel az akkori ter-

vezetet azóta elfogadta a szenátus. 

Külön pozitív része a hírnek, hogy a 

szavazatok alapján (43 igen, 0 nem, 

0 tartózkodás) mindannyian támo-

gatják a szakkollégiummá válásun-

kat. Így, ha majd az új, kollégiumok 

helyzetét is rendez  fels oktatási 

törvény is lehet vé teszi, szeptem-

bert l nyitva áll immár szakkollégiu-

munk kapuja az els s hallgatóknak. 

Habár a fels évesek számára nem 

kötelez  a részvétel és az órák láto-

gatása, reméljük, önkéntes alapon 

közülük is csatlakoznak, és k is ta-

lálnak majd érdekes, tanulásra ér-

demes újdonságokat  a  kurzus-

kínálatban. 

A március 27-i kollégiumi köz-

gy lésen  szó  esett  még  az  újabb,  

megenged  dohányzási feltételekr l. 

Két lakrészt jelöltek ki, ahol szigo-

rúan zárt ajtók mögött, de megenge-

dett az épületen belüli füstölgés: a 

dohányzó és a negyedik emeleti volt 

kistanuló. A szabályok részletezésé-

vel azonban nem untatnám a nagy-

érdem t, mivel a helyiséget igénybe 

vev k már úgyis belerázódtak a 

helyes használatba. 

Közgy lés part 2. – Szakkoli? Szakkoli! Fotó: Hornyik Anna 

Fotó: Hornyik Anna 
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Párt(h)arculatok 
Történész hallgatók körében 

régóta beszédtéma két népszer  

oktatójuk baráti, ám néha csíp s 

megjegyzésekkel tarkított vitája 

az éppen aktuális politikai helyzet-

l. Ezért aztán egyik hallgatónk, 

Hubicsák Péter javaslatára vettük 

a bátorságot, és március 28-án egy 

asztalhoz ültettük a két, XX. szá-

zadi magyar történelem kutatásá-

ban egyaránt kiváló történészt, 

Gulyás Lászlót és Sipos Józsefet, 

hogy a mai pártokról szólva vá-

laszt keressünk arra a kérdésre, 

milyen történelmi, politikai, ideo-

lógiai el képekkel rendelkeznek 

parlamenti pártjaink. 

Az el adók a vitához kaptak el ze-

tes szempontokat, kérdéseket, így 

aztán volt idejük felkészülni a csör-

tére.  Az  els  kérdések  a  mai  jobb-

oldali, konzervatív pártok politikai 

el képeire kérdeztek rá, és már itt 

sor került néhány pengeváltásra. 

Sipos  tanár  úr  –  aki  korábban  az  

MSZP-n belül kritikus nyilatkozatai-

ról elhíresült Társadalompolitikai 

Tagozat ügyviv je volt – úgy látta, 

hogy a mai kormánypártok hajlamo-

sak a két világháború közötti kon-

zervatív rendszer autoriter megnyil-

vánulásaival élni, és ez veszélyeztet-

heti a rendszerváltás óta m köd  

konszenzuson alapuló demokratikus 

rendszert. Ezzel szemben Gulyás 

tanár úr – aki korábban a FIDESZ 

szegedi irodavezet je volt – mind a 

Bethlen-kormány tevékenységében, 

mind a mai politikai helyzet értéke-

lésében a változtatások szükségessé-

gére hívta fel a figyelmet, amit a bal-

oldali kormányok gyászos öröksége 

tett és tesz igazán elkerülhetetlenné.  

A második kérdéskör a baloldali 

pártok politikai el képeit, nemzeti 

elkötelezettségét és a köztársaság 

védelmében megnyilvánuló aggodal-

mait járta körül. Itt már inkább el-

szabadultak az indulatok, az „el-

árulta és rátámadt saját nemzetére a 

baloldal” klasszikus vádjai mellett 

Károlyi megítélésében, az MSZP 

szociáldemokráciához f  viszo-

nyának és a határon túli magyarság-

gal kapcsolatos politikájának kérdé-

sében keményen ütköztek az állás-

pontok. Ekkor a moderátornak hatá-

rozottabban közbe kellett lépni és 

szakmai irányba visszaterelni a be-

szélgetést. Persze a szép számú kö-

zönség talán ezt a részt élvezte a leg-

jobban, és utána kissé csalódva vette 

tudomásul, hogy a vita már Darányi 

Ignác, a múlt század fordulóján élt 

agrárminiszter reformjainak megíté-

lésér l és a reformok aktualitásairól 

szól, pedig szakmailag talán ez volt 

az est legszínvonalasabb része. 

A végén aztán a mai liberális pártok 

XIX.-XX. századi el képeit vizs-

gálva  már  szinte  konszenzus  volt  a  

két vitapartner között, hiszen mind-

ketten úgy látták, hogy az SZDSZ-

nek a magyar szabadelv  politikához 

nem sok köze volt, el képét inkább 

a Jászi Oszkár vezette Polgári Radi-

kális Pártban kell keresni, az LMP-

nek pedig még ott sem, a pártot in-

kább a nyugat-európai zöld mozgal-

mak magyarországi recepciójaként 

értelmezhetjük.  

Végül a jobboldali radikális pártok 

megítélésében sem igazán tért el a 

véleményük. Abban mindketten 

egyetértettek, hogy a MIÉP a két 

világháború közötti nagypolgári, 

arisztokrata konzervativizmust kép-

viselve inkább nosztalgiapártként 

érte el sikereit, majd t nt el a   

süllyeszt ben, ezzel szemben a Job-
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bik a nyugat-európai jobboldali radi-

kális pártok mintájára, aktuális prob-

lémákra helyezve a hangsúlyt 

(kisebbségek, közbiztonság, „pénz-

ügyi diktatúra” válságterületein), fo-

lyamatosan népszer  lehet. A Jobbik 

kormányra jutását, további er södé-

sét azonban nem tartották való-

szín nek.  

A hosszúra nyúló beszélgetés végén 

a hallgatóknak is módjukban állt 

kérdéseket feltenni, és az el adók itt 

is vitézül állták a sarat. Végül este 

11 után, jó három órával a kezdést l 

számítva a moderátor véget vetett a 

vitának. A közönség türelméb l és 

reakciójából úgy t nt, mindenki jól 

érezte magát, a lelkesebbek akár 

egészen reggelig kérdezgették volna 

az el adókat.  

K. A. 

Magyar-lengyel közös múlt, avagy bemutattuk az AETAS aktuális 
számát 
Március 29-én, csütörtökön este 7 

órától kollégiumunk olvasójában 

került sor az AETAS történettudo-

mányi folyóirat 2011/4 számának 

bemutatójára, amely a magyar-

lengyel közös múlt, együttélés a 

XVIII-XX. században tematiká-

jára épült. Az el adáson vendé-

geink voltak a szerkeszt ség tagjai 

(Pelyach István, a szám szerkesz-

je, Vajda Zoltán f szerkeszt -

helyettes és Bencsik Péter szer-

keszt ), a kötet szerz i közül pedig 

Ring Éva, az ELTE történésze, 

valamint Kovács István történész, 

költ , m fordító, volt krakkói 

konzul.  

Els ként Ring Éva tartott kissé hosz-

szúra nyúlt, de nagyon élvezetes el -

adást a XVIII-XIX. századfordulójá-

nak magyar-lengyel kapcsolatairól. 

A laikusok számára Benyovszky 

Móric kalandjai idézhetik a kort, de 

mint kiderült, nagyon sok ponton 

érintkezett a két nép története az 

adott korszakban. Egyrészt érdekes 

információként hangzott el, hogy 

Lengyelország felosztásakor a galí-

ciaiak Magyarországhoz akartak 

csatlakozni, és csak a Habsburgok 

határozott és központosító lépései 

vezettek ahhoz, hogy Galíciát külön 

tartományként csatolják a Monarchi-

ához. A lengyelek a hasonló jogrend, 

politikai rendszer, rokoni kapcsola-

tok és mentalitás miatt választották 

volna a magyarokat, mi pedig törté-

nelmi szimpátiánk mellett szívesen 

láttuk volna Krakkót Magyarország 

egyik ékköveként. Ám a dinasztia 

keresztülhúzta a számításainkat, 

ahogy a magyar-lengyel közös felke-

lésb l sem lett semmi. Hiába tett 

meg mindent a francia titkosszol-

gálat az ügy sikeréért, nálunk a jako-

binusok leplez dtek le fájdalmasan 

korán, a lengyelek pedig a Kosci-

uszko-felkelés h sies küzdelmei el-

lenére buktak el a túler vel szem-

ben. A francia és osztrák titkosszol-

gálatok magyarországi és galíciai 
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k ü z d e l m e  –  

amelyre Jókai is 

utal  a  Névtelen 

várban – az el -

a d ó  sz er in t  i s  

számtalan izgal-

mas kérdést vet 

fel a korszakot 

illet en.  

A második el -

adásban Kovács 

István a reform-

kori Magyarország és Galícia kap-

csolatát elemezve arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a magyar reforme-

rek számára mindig int  példaként 

szolgáltak a galíciai történések, a 

megoldatlan politikai kérdésekb l 

származó társadalmi feszültségek.  

Az el adások után kötetlen beszél-

getéssel, anekdotázással, borozgatás-

sal folytatódott az est, amelybe sze-

mélyes élmé-

nyeit feleleve-

n í t v e  K a r ol  

Biernacki, a 

Csongrád Me-

gyei Levéltár 

igazgatója is 

bekapcsol ó-

dott, és megfo-

galmazódott, 

hogy érdemes 

lenne folytatni 

a magyar-lengyel közös múlt feltárá-

sát újabb tematikus számmal, ami-

hez a jelenlev k már ötletekkel is 

szolgáltak.  

K. A. 

Magyar néptörzs Núbiában, avagy kik azok a magyarábok? 
Május 2-án kollégiumunk vendége 

volt Zimonyi István történész, a 

Középkori Egyetemes Történeti 

Tanszék docense, aki az utóbbi 

id ben elhíresült, ám máig igazán 

nem kutatott magyar eredet  nép-

csoportról, az egyiptomi-szudáni 

határ mellett él  magyarábokról 

tartott el adást.  

Zimonyi tanár úr öt évig vezette a 

kairói magyar konzulátust, szemé-

lyesen járt a magyarábok között, és 

számos levéltári anyagot átnézve 

újabb információkkal egészítette ki a 

magyarábokról eddig tudottakat. De 

kik is ezek a rejtélyes magyarábok, 

akiket még a magyar sztárriporter, 

Vujity Tvrtko is felkeresett, tovább 

ferdítve a róluk szóló valóságot?  

A magyarabok vagy magyarábok a 

mai Núbiában él , magukat ma-

gyarnak valló népcsoport. Nevük 

magyar-núbiai szóösszetétel, jelen-

tése magyar törzs (a magyar és arab 

összetételre való visszavezetés té-

ves). Úgy tartják magukról, hogy  

50-60 ezren vannak, de Zimonyi ta-

nár úr tapasztalatai szerint számuk 

ma már csak néhány ezerre tehet .  

A magyarábok eredetileg Núbia 

egyiptomi részében Anéba, Tuska, 

Gatta és Ibrim településeken éltek, 

de 1964-ben az Asszuáni-gát építé-

sekor az egyiptomi kormány áttele-

pítette ket Kom Ombo közelébe, 

ahol azonos néven újjáépítette a 

falvakat.  

Mondáik szerint seik 1517 után ér-

keztek Egyiptomba I. Szelim hódító 

hadseregével, majd miután részt vet-

tek egy sikertelen katonai zendülés-

ben, satyjuk Ibrahim el-Magyar 

vezetésével a núbiai Vádi Halfába 

menekültek. Zimonyi tanár úr sze-
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rint a legendának vannak valós alap-

jai, hiszen több, közel egykorú forrás 

is említ a török seregben magyaro-

kat, és a határ menti letelepítés is be-

vett szokás volt az Oszmán Biroda-

lomban. Újra felfedezni aztán 

Almásy Lászlónak, „az angol beteg-

nek” sikerült ket, aki egy núbiai 

felfedez , „információszerz ” útján 

akadt rájuk. Az utóbbi húsz évben a 

magyar bulvármédia is megkörnyé-

kezte  ket,  de  ez  túl  sokat  nem  vál-

toztatott helyzetükön.  

Zimonyi tanár úr fontosnak tartotta, 

hogy pontosítson a róluk szóló híre-

ken, ezért elment a ma katonai terü-

letnek számító Kaszr Ibrimbe, ahol 

az angolok által feltárt kopt templom 

ásatásai kapcsán számos anyag ke-

rült  el  a  magyarábokról.  Ma  ezek  

az anyagok részben kutathatók az 

egyiptomi levéltárakban, de az ott 

uralkodó állapotok miatt – a tanár úr 

szerint – Londonban mikrofilmen 

könnyebben elérhet ek lehetnek 

ezek a források. A tanár úr szemé-

lyesen is felkereste ket, és a vetített 

diákon keresztül bemutatta lakókör-

nyezetüket, szokásaikat. Helyzetük 

jelenleg pontosan olyan kilátástalan, 

mint a környék egyiptomi, szudáni 

lakosságáé. Nincs munka, nagy a 

szegénység, egyetlen esély a nagy-

városba vándorlás, és ez rövidesen a 

magyarábok elt néséhez, a teljes be-

olvadáshoz vezethet. Pedig még 

büszkén rzik és mutatják a család-

fáikat, természetesen visszavezetve 

Ibrahim el-Magyarig. Szeretnék, ha 

a magyar állam végre befogadná 

ket (mondjuk legalább egy EU-s út-

levél erejéig). Ugyan kissé elegük 

van már a kíváncsi látogatókból, de 

Zimonyi tanár úrral nagyon jó kap-

csolatot alakítottak ki.  

És mi volt még az este tanulsága? 

Egyrészt, hogy a három szervez  

(Móra Kollégium, Társadalomtudo-

mányi Szakkollégium, Történész-

hallgatók Egyesülete) ellenére is ke-

vesen voltunk, másrészt: nincs olyan 

el adás, mely minden igényt kielégí-

tene, hiszen a néprajzosok kissé csa-

lódtak, mert elvárásaikhoz képest 

kevesebb néprajzi, kultúrantropo-

lógiai információval b vült ismere-

tük. De akik ott voltunk, többségé-

ben elégedettek lehettünk, mert egy 

misztikus magyar népcsoportról sze-

rezhettünk végre valós és hiteles ké-

pet, egy kiváló orientalista el adása 

alapján.  

Asszuáni magyarábok 1965-ben (Fotó: Fodor István)  

K. A. 
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nap 2012 vs. 2006 
Ha meghallom azt a szót, hogy 

nap, els re nem az jut eszembe, 

hogy Magyarországon 1948 óta 

ünnepeljük március 8-án, sem az, 

hogy munkásmozgalmi eredet , 

demonstratív nap volt, de az sem, 

hogy az els  nemzeti n napot az 

Egyesült Államokban tartották 

meg. 

Kérdezheted, kedves olvasó, hogy 

hát  akkor  mégis  mi?  Hadd  osszak  

meg Veled két kedves n napi 

történetet. 

2012. március 8. 

A helyszín: szeretett kollégiumunk, 

4. emelet. Id : kora délután. 

A csajok még szerte-széjjel, van, aki 

dolgozik, más órán senyved. Egyszer 

csak kopogatnak az ajtón. 

- Gyere! – kiáltjuk egyszerre ketten. 

- A kollégium(i bizottság) férfi tagjai 

nevében szeretnénk nagyon boldog 

napot kívánni az összes lánynak – 

dörmög az egyik be-

lép . 

- A virágért puszi is jár! 

– így a másik, lelemé-

nyesen. 

- Hát a többiek? 

- Dolgoznak-tanulnak, 

még nem értek vissza. 

- Kár… Este koncert? 

- Ott leszünk! 

* * * 

- Milyen koncert lesz este? 

- Endless Dreams. 

- Mi? 

- Tudod, a kolizenekar… 

- Jaaa! És akkor ilyen retrozene lesz 

meg tánc meg minden? 

- Hát, ööö, majdnem… 

2006. március 8. 

A helyszín B. L. Elitgimnázium, 

tet tér. Id : jó. (Dögletes meleg.) 

Az osztály még áll, a hetes jelenti a 

filozófia tanárnak, hogy nem hiány-

zik senki. Már épp ülnénk 

le, amikor torkát köszö-

rülve megszólal: 

- Khmmm, khmmm, ne 

üljön le senki, khmmm, 

khmmm, fontos bejelente-

nivalóm van. 

Összenézünk. A dolgo-

zatot kés bbre ígérte, 

akkor mi lehet? 

Síri csend, a legyek zümmögését is 

hallani. 

- Khmmm, khmmm – folytatja –, a 

mai nap igen fontos mindannyiunk 

számára. [Ezután egy megjegyezhe-

tetlen filozófiai eszmefuttatás követ-

kezik, amit még az sem tud követni, 

aki minden egyes szóra odafigyel.] 

…Tehát, mindezen magasztos gon-

dolatok tudatában kívánok az osztály 

összes hölgy tagjának minden szépet 

és jót, április kilencedike, n nap 

alkalmából. Üljenek le! 

Döbbent csend. Nem merünk egy-

másra nézni, nehogy kiszakadjon be-

lünk a röhögés. Ekkor egy hang 

hátulról: 

-Sebaj, legalább a napot eltalálta az 

öreg… 
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Öntevékenyek Éjszakája 

Március 13-án a Móra Ferenc 

Kollégium egy új, mégis hagyo-

mány rz  rendezvénnyel lepte 

me g  l a k ói t .  Az  Ö nt e vé ke ny  

Csoportok Éjszakáján azon szak-

körök képviseltették magukat, 

amelyek már évek óta sikeresen 

ködnek e négy fal között. Az 

öntevékenyek összehangolt, közös 

rendezvényére még soha sem ke-

rült sor, az újdonság varázsa ezért 

rengeteg kíváncsiskodót vonzott.  

Bár jómagam eleinte csak céltalanul 

bolyongtam a kollégium folyosóin, 

találkoztam felkészültebb látogatók-

kal is. k GPS-ként egy program-

füzetet tartottak a kezükben, mely-

nek segítségével id ben tájékozód-

hattak az esti programok pontos 

helyér l és idejér l. Követtem példá-

jukat, és én is magamhoz vettem egy 

ilyen lapot, ami mellé bónuszként 

megkaptam a Móra Nyúz különki-

adását. Olyannyira belemerültem az 

olvasásába, hogy a megnyitó elejér l 

le is maradtam. Kárpótlásként vi-

szont rengeteg információt szerez-

tem a csoportok alakulásáról, tevé-

kenységér l, problémáiról. A kés b-

biek során, mikor benéztem a prog-

ramokra, vagy csak szóba elegyed-

tem valamelyik fellép vel, folyama-

tosan eszembe jutottak az olvasott 

sorok.  

Ez történt például, amikor a színját-

szókat néztem. Ki gondolta volna, 

hogy vezet jük, Kincses Nóri sza-

badidejében drámákat ír, amelyekkel 

egyetemi és egyéb pályázatokon is 

eredményesen szerepel. Amikor ilye-

neket olvasok, hallok, sokkal hitele-

sebbé válnak számomra a vezet k, és 

a produkciójukra is sokkal jobban 

odafigyelek. Szóval mindenképp 

tudom ajánlani mindenkinek a Móra 

Nyúz márciusi különszámának ismé-

telt átolvasását, hiszen néhány kol-

légistának azon értékeire is rávilágít, 

amelyek egy kocsmai beszélgetés 

alkalmával nem derülnek ki.  

Most pedig szeretném egy rövid kör-

utazásra invitálni az olvasókat, mely-

ben az Öntevékeny Csoportok Éjsza-

kájának programjain tapasztaltakat 

tárom elétek. De hogy ne 

csak térben, hanem id ben 

is utazzunk, emlékezzünk 

vissza a tavalyi évben nagy 

s i ker r e l  m egr en dez et t  

Könyvtáréjszakára! A mos-

tani rendezvény el zményé-

nek az az este tekinthet , 

abból n tte ki magát. De a Könyvtár-

éjszaka sem t nt el a feledés homá-

lyában, csupán beleolvadt ebbe a 

nagyobb, komplexebb program-

sorozatba.  

Nem meglep  tehát, hogy a rendez-

vény a tavalyihoz hasonlóan a 

könyvtárban kezd dött. Itt tartották a 

megnyitót, majd az itt dolgozók tájé-

koztattak minket a könyvtár egyre 

vül  kínálatáról. A bátrak kipró-

bálhattak néhány kvízjátékot, mely-

nek következtében értékes nyeremé-

nyekkel lehettek gazdagabbak. Bár 

Cseng di Erika és Kovács Flóra 

egész éjszaka talpon volt, a tavalyi 

évt l eltér en a szervez k új helyszí-

nekkel, és kib vült programkínálattal 

szolgáltak.  

A látványosabb és mozgalmasabb 

produkciót adó öntevékenyek a tor-

nateremben gyülekeztek. Ilyenek 

voltak a néptánc, a hastánc, a fe-

gyencedzés és a színjátszókör. Mivel 

a néptánc volt az els  a sorban, ezzel 

kezdem a kivesézést. Nagyon szere-

tem nézni és a zenéjét hallgatni, de a 

gyakorlását inkább a jobbakra 

Fotók: Nagy Zsuzsanna 
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bízom. Az viszont elszomorít, 

hogy más is ilyen passzív, és 

senki nem állt be a lányok közé 

a bemutató során. Az esetleges 

táncolni vágyóknak a m sorok 

rövid id tartama miatt viszont 

erre még lehet ségük sem volt.  

Szerintem a rendezvény egyik f  

célja az kellett volna legyen, 

hogy a néz k ne csak lássák, hanem 

kipróbálhassák a lépéseket, mozdu-

latokat. Viszont a 10-15 perces 

sorid  erre sem a táncos produk-

cióknál, sem pedig a többinél nem 

elegend . Némelyik csoportvezet -

nél éreztem is némi csalódottságot 

emiatt.  

A közönség bevonásával és a sz kös 

id kerettel kapcsolatban viszont sze-

retnék megosztani egy személyes vé-

leményt. Ha a következ  Öntevé-

keny Csoportok Éjszakáját aktív 

szellemiségben szerveznénk, a ke-

vésbé mozgékony kollégistákat is rá 

lehetne bírni egy kis táncra, vagy 

éppen a fegyencedzésre. Ez kb. 30 

percet venne igénybe csoportonként, 

de ha jól érezzük magunkat, gyorsan 

repül az id . Az említett javaslat ki-

próbálása véleményem szerint 

sokat jelentene egy csoport-

vezet nek.  

Miközben ide-oda ballagtam 

az éjszaka helyszínei között, 

felt nt egy kollégista kiemel-

ked  aktivitása.  Gódor Niki, 

a néptánccsoport vezet je. Ha-

zai pályán, egy kis néptánccal 

indított. Ezután kicsit hastáncolt, 

majd átrohant a stúdióba a Módió 

mikrofonja elé. Arra is volt ener-

giája, hogy átszaladjon a filmklub ál-

tal szervezett Activity és egyéb játé-

kokra. Mellesleg a Móra Nyúz szá-

maiban is több cikket olvashatunk 

le.  

A hastánc már-már állandó színfoltja 

a kollégiumi rendezvényeknek. A 

csoport kiötl je és vezet je Csörsz 

Édua most is kiváló koreográfiával 

készült az estére. Ami tetszett: a 

lányok, és a produkció. Ami nem tet-

szett: túl kevesen voltak. Tudomá-

som szerint a szerdai órákra többen 

le szoktak menni, de úgy látszik a 

csapat egy része még bátortalan. 

Nekik azt tanácsolom, hogy ne félje-

nek kiállni és megmutatni magukat, 

hiszen Édua szavaival élve: ,,A 

hastánc lényegében arról szól, 

hogy megértessük a n kkel, 

hogy mindenki szép, mindenki 

képes csábítani.” 

A lányok csábító tánca után egy 

keményebb sport következett. A 

gyengébb nem képvisel i termé-

szetesen itt is jelen voltak, és ki-

válóan megállták a helyüket. Árpi és 

csapata a foglalkozásokon begyako-

rolt mozdulatsorokat mutatta meg a 

közönségnek. Ez nem volt látványos, 

nem volt vicces, és nem is t nt any-

nyira nehéznek. De senki ne higgyen 

a látszatnak! Én sem hittem, majd 

egy nappal az általam is meglátoga-

tott edzés után elég komoly izom-

lázzal kellett megküzdenem.  

Az el bb felsorolt jellemz k miatt a 

bemutató talán unalmasnak is t nhe-

tett, de a sportok nagy része ilyen a 

hozzá nem ért k számára. Sajnos a 

szervez k hamar leállították Pfeffer 

Árpit és csapatát, ahelyett hogy egy 

10-15 perces közös tornára invitálták 

volna a kollégistákat. A másnapi 

izomláz megtette volna a hatását. 

Még többen rájöttek volna, hogy ez a 

– súlyzók és drága eszközök 

nélküli – sport nem is olyan 

rossz, és b vült volna a f -

fegyenc követ inek tábora.  

Miközben a m sorvezet  már 

mutogatta az óráját a fegyen-

ceknek, jelezvén hogy ide-

je ,,szabadulni”, a színészek 

már türelmetlenül álltak az ajtó 

Fotók: Nagy Zsuzsanna 
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mellett. Nem voltak idegesek vagy 

feszültek, hiszen semmivel nem ké-

szültek az estére. A Beugróban látott 

színészi játékokat játszották, amiben 

csak rögtönözni kell. De akárcsak 

egy vizsgán, itt sem mindig olyan 

könny  folyamatosan beszélni egy 

váratlan szituációban. Ha hirtelen 

viccesnek t nik az el adónak valami 

és azt kimondja, lehet, hogy a kö-

zönség a várakozásoktól eltér en 

reagál.  

A tapasztalat viszont azt mutatja, 

hogy nagyon szórakoztató helyzet-

komikumok születnek egy ilyen el -

adás közben. Valamint nincs két 

egyforma jelenet még akkor sem, ha 

ugyanazt próbálják eljátszani. Nem 

is gondoltam volna, hogy a Beugró 

számos adását megnézve még a kol-

légisták ilyen irányú próbálkozását is 

ilyen szórakoztatónak és profinak 

találom. Nagyon tetszett a produk-

ciójuk, és ha több id m lenne, én is 

szívesen csatlakoznék hozzájuk. 

Az éjszaka folyamán a tornatermen 

kívül is zajlott az élet. A folyóirat-

olvasóban Kiss Máté tanította raj-

zolni az érdekl ket. Az asztalon 

számos dolog hevert változatos pozí-

ciókban, és ezeket kellett megörökí-

teni. Meglep  módon leginkább 

virágokat láttam az asztalon, pedig 

Máté becenevéb l kiindulva, és ko-

rábbi rajzait elnézve néhány tank-

makettnek is szerepelnie kellett 

volna a ,,modellek listáján”.  

A kézm ves szakkör viszonylag új-

nak tekinthet  a kollégiumunkban, 

hiszen csak idén, március 12-én ala-

kult. Sokan elmentek kipróbálni kéz-

ügyességüket, a foglalkozás végig 

nagyon jó hangulatban telt. A légkör 

engem leginkább az általános iskola 

technika óráira emlékeztetett, ugya-

nis ott láttam legutóbb ilyen lelkes 

arcokat. Már a délután folyamán ki 

volt írva a lift melletti plakátra az 

aznapi feladat. Olyan kulcstartódíszt 

kellett készíteni, amely kisegeret for-

mál. Nagyon aranyos kis rágcsálók 

születtek, amelyek kiváló ajándék-

ként szolgálhatnak gyermekkorú 

ismer seinknek, rokonainknak. 

Bár kicsit elütött a szokásostól, de 

érdekes programokkal jelentkezett a 

filmklub is. Activity-t, valamint fil-

mes, zenés kvízeket szerveztek, 

amelyben én is megmérettem tudá-

somat. Sajnos nem lettem túl ered-

ményes, pedig a legutóbbi vizsga-

id szakban több filmet megnéztem, 

mint egész évben. A kudarc ellenére 

olyannyira élveztem a játékokat, 

hogy a sakkszakkör bemutató játsz-

máinak megtekintésér l már el is fe-

ledkeztem. Ezt kicsit bánom, mert 

végre alkalmam nyílt volna, hogy 

rendesen megtanuljak játszani. De 

ami késik, nem múlik. 

Összességében véve nagyon színvo-

nalasra sikeredett az idei Öntevé-

keny Csoportok Éjszakája. Biztos 

vagyok benne, hogy belépett azon 

rendezvények sorába, amelyek már 

hagyománnyá váltak a kollégium-

ban. Hiszen mindig lesznek olyan 

kollégisták, akik felvállalják tehetsé-

güket, kreativitásukat, és ezt meg-

mutatják az igényes nagyközönség-

nek. Amikor tíz év múlva látogató-

ként visszatérek a kollégiumba, bol-

dog leszek, ha szem- és fültanúja 

lehetek egy legalább ilyen nívós 

rendezvénynek.  

Fotók: Nagy Zsuzsanna 
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Kézm ves szakkör a koliban 
A következ kben megkérdeztünk 

pár lakótársunkat, hogyan véle-

kednek a koli kézm ves foglal-

kozásáról. 

Honnan hallottál arról, hogy van a 

koliban kézm ves szakkör és mi a 

véleményed róla? 

Csík Réka: 

A kézm ves 

szakkör plakát-

ját a lift mellett 

láttam meg a 

fa l i ú j sá g on .  

Szabadid m-

ben egyébként is szeretek kreatív 

dolgokkal foglalkozni, szóval úgy 

döntöttem, ha nem ütközik más 

(rendszeres) programmal, akkor el 

fogok járni. Eddig nagyon tetszettek, 

amiket a szakkörön csináltunk, bár 

arra is rájöttem, hogy több a türel-

mem, mint a kézügyességem. Remé-

lem, hogy továbbra is olyan id pont-

ban lesz a foglalkozás, hogy részt 

tudok rajta venni.  

Milyen ötleteid lennének a szakkör 

továbbfejlesztésére, miket csinálnál 

a továbbiakban még szívesen? 

Papp Nóra: 

Az ötleteim: csinálhatnánk képet 

szalvétából (dekupázs), vagy haris-

nyából virágot, tudod, olyan dróto-

sat, meg ebb l pillangót is szoktak. 

Esetleg hasznosítsuk újra az otthoni 

gyertyamaradé-

kot, hozna min-

denki otthonról 

és  k észí thet -

nén k bel lük 

színes és illatos 

gyertyákat, de ugyanezt szappanból 

is lehet. Most hirtelen ennyi jut 

eszembe.  

Szerinted érdemes lenne olyan kül-

s kézm veseket hívni, akik akár 

el adást is tartanának arról, amivel 

foglalkoznak? 

B r u s z e l  

Bella: 

Szerintem 

ér dem es 

l e n n e .  

Vannak olyan szakmák, mint például 

a fazekas, ötvös, amik nagyon érde-

kelnek és szívesen meghallgatnám, 

hogy pontosan hogyan is zajlik a tár-

gyak elkészítésének folyamata. 

Köszönöm a válaszokat és remélem, 

találkozunk még a további alkal-

makkor is. 

Fotók: Csizmadi Csilla 

Az els  Filmmaraton nagy sikere 

után senki nem gondolta volna, 

hogy a második még több látoga-

tót vonz majd a Kék terem falai 

közé. Ahogy azt már megszokhat-

tuk, szavazatainkat a filmekre a 

Facebook-on  adhattuk  le,  s  így  a  

11 legtöbb voksot kapott film 

került fel a listára.  

Ezáltal olyan klasszikusokat is meg-

tekinthettünk, mint a Száll a kakukk 

fészkére, a Macskafogó és a Leon, a 

profi. Természetesen a megszokott 

popcorn adagok sem maradhattak el 

a  fi lmnézés  közben ,  ah ogy  a  

maratonok végét jellemz  ajándék-

es  sem. A legtöbb kérdésre jó vá-

laszt adó néz  két mozijegyet nyer-

hetett, de persze a Móra kolis bögre 

A II. kollégiumi Filmmaraton 
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és a DVD-k is nagyon kelend ek 

voltak. 

Személyes tapasztalatból mondom, 

hogy érdemes megpróbálni végig-

ülni a 11+1 filmet, ha van rá id d, 

ugyanis a filmek mindig színvona-

lasan vannak összeválogatva (a 

résztvev k tetszése, akarata szerint), 

és a tíz perces szünetekben igazi él-

mény beszélgetéseket folytatni az 

„ellenfeleiddel”. Nekem sikerült 

végigülnöm mindegyik filmet, és el-

mondhatom, hogy szinte észre sem 

vettem, milyen gyorsan elment az a 

24 óra. Bár az els  filmeken dugig 

volt a terem, ahogy egyre jobban 

besötétedett, annál inkább kiürült a 

„mozi”. Azért természetesen maradt 

egy 4-5 f s kemény mag (amelyben 

a  10-es  szoba  két  lakója  is  benne  

volt). Nem állítom, hogy nem volt 

egy úgynevezett mélypont a filmné-

zések alatt, de egy bögre kávéval 

vagy pattogatott kukoricával sikerült 

felülemelkedni ezeken a fizikai 

nehézségeken. A nyereményes  nem 

maradt el és a 10-es szoba tarolt 

(Mórás bögre, mozijegyek, poszte-

rek kilószám), de természetesen nem 

ez volt a lényeg, hanem az, hogy 

ismét sikerült egy olyan kolis prog-

ramot létrehozni, amely hagyomány-

teremt  lehet, s ezzel színesítheti a 

kollégium repertoárját. A szervez k 

munkáját, befektetetett energiáját 

köszönjük szépen, és reméljük, még 

jó néhány filmet tekinthetünk meg e 

nagyszer  esemény alkalmából.  

Mit nekünk Broadway, meg-a-sztárok?! Mórás csillagok születtek! 
Április 4-én ismét bebizonyoso-

dott, hogy a Móra Kollégiumban a 

tehetségekért nem kell a szom-

szédba menni. Számos kollégista 

mutatta be tudását a „Ki Mit 

Tud?” 15. szériájában. 

Néhány perccel múlott nyolc – Mó-

rás id  szerint persze. Minden ké-

szen áll: a technikusok a kever  mö-

gött, a hangosítást beállították, a ka-

mera a helyén, a mikrofon üzem-

kész. Hamarosan felragyoghat a 

reflektorfény. 

A legjobb helyeket már elfoglalták, 

a terem csaknem teljesen megtelt. A 

közönség is izgatott – nem csoda, 

hisz ekkorra színpadot a kollégiumi 

rendezvények során még nem láthat-

tak. Ez szokatlan dolgokat sejtet. 

A folyosón türelmetlenül toporog-

nak a fellép k is. Várunk. 

A színpadon a néz térre kukucskáló 

versenyz k észrevétlen árnyéka mé-

lázik, odakint néhányan idegesen 

tollászkodnak, nyugtalan ujjropogta-

tás hallatszik. Szinte harapni lehet a 

feszültséget. 

„Kezdjünk!” – szólal meg végre egy 

szervez i hang, a m sorvezet k 

el lépnek, és odabenn elnémul a 

kíváncsi publikum. 

Showtime! 

Tapasztalt „Ki Mit Tud?”-látogatók-

nak ismer s lehet az est két házigaz-

dája. Kovács Flóra és Pukler Péter, 

egykori versmondók és díjazottak a 

hajdani fellép k soraiból avanzsál-

tak m sorvezet kké. Üdvözlik a 

népes közönséget, majd bemutatják 

a zs ri tagjait. A bizottság elnöke 

Almási Tibor, a Karközi Kollégiu-

mok Tanácsának elnöke, volt rektor-

helyettes és dékán, illetve egykori 

kollégista. A vers és próza kategória 

bírálója Rab Hajnalka, az ének-zene 

pontozója Bíró Gyöngyvér és az 

egyéb csoport értékel je pedig 

Apjok Vivien. 

Ezek után pedig kezdetét veszi a fer-

geteges el adássorozat. A produk-

ciók mindegyike rendkívül színvo-

nalas. A közel 20 m sorszám között 

Fotó: Pikó Judit 
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ezúttal leginkább az egyéb kategó-

ria, ezen belül is f ként a tánc domi-

nál. Láthatunk letisztult néptáncot, 

attraktív hastáncot, elképeszt  torna-

mutatványokkal t zdelt kortárs 

vegyes táncot, lendületes akrobati-

kus rock and rollt, kreatív fényjá-

tékkal színesített mazsorett el adást, 

mókás pantomimezést és egy egé-

szen különleges, energikus ugrókö-

teles produkciót is. Ugyancsak szép 

számmal képviseltetik magukat az 

ének-zene kategória versenyz i is, 

olyannyira, hogy végül az értékelés-

nél a zs rinek kétfelé kell majd bon-

tania ezt a kategóriát. Felcsendül a 

Pocahontas betétdala, a Kabaré Mein 

Herr cím  dala, egy Liszt Ferenc 

zongoram , hallhatunk felcsíki nép-

dalokat, illetve csoportos el adásban 

egy ukrán együttes Soldat cím  szá-

mát, majd a „Ki Mit Tud?” színpa-

dán már kuriózumnak számító 

Cataflam együttes legújabb dalait. 

 

 

Ne feledkezzünk el persze a szava-

lókról sem, akik ezúttal ugyan keve-

sebben jelentkeztek, mint a korábbi 

években, ám most is nagy sikerrel 

szerepelnek. Arany János, Örkény 

István, Wass Albert, Gergely Ágnes 

és  Reményik  Sándor  m veket  szó-

laltatnak meg az el adók. 

Az egész rendezvény hihetetlenül 

pezsg , színes, a m sorvezet k min-

den szerepl t megállítanak néhány 

szóra a produkciók után, hogy a 

zs ri és a közönség még közelebb 

kerülhessen a versenyz höz és a 

sorszámhoz. 

Majd az utolsó fellép  után a zs ri 

elvonul, a közönség pedig lázas sza-

vazásba kezd. Mindenki tollat 

hajkurászik és azt kérdezgeti, hol 

adhatja le a voksát, aki pedig már le-

adta, az büszkén gratulál a szobatár-

saknak, barátoknak, kedvenc szerep-

knek. Cseppet sem nyugodtabb a 

hangulat, mint két órával korábban.  

A versenyz k persze már higgadtab-

bak, de az eredményt mindannyian 

feszülten, kí -

váncsian vár-

ják. Végül meg-

születik a dön-

tés, a zs ri jel-

zésérték en újra elfoglalja helyét, a 

szervez k is végeznek a szavazatok 

összeszámolásával. A m sorvezet k 

a rendezvény valamennyi résztve-

je nevében megköszönik a zs ri 

munkáját, majd átadják a szót, és 

végre valóban megkezd dik az érté-

kelés. A fellép ket újra a színpadra 

invitálják, ezúttal mindenkit egy-

szerre. Minden el adó meglepetés 

Mórás bögrét kap a produkcióért 

cserébe, a zs ritagok mindenkit 

megdicsérnek, majd felsorolják a 

legdicséretesebbeket: 

Vers-próza kategóriában: Bárányos 

Edit (Wass Albert: Mikor a bujdosó 

az Istennel beszél), 

ének kategóriában: Horváth Kata 

(Kabaré: Mein Herr), 

zene kategóriában: Cserpák Miklós, 

Ha d z s y  Já n o s,  La n t os  T i b or  

(5Nizza: Soldat), 

egyéb kategóriában: Sánta Anett és 

Somogyi Réka (mazsorett) az els  

helyezettek. 

A közönségszavazás gy ztese Tóth 

Liliána és Pfeffer Árpád (akroba-

tikus rock and roll). 

Az eredményhirdetés után a rendez-

vény ráadással zárul: a közönségdí-

jasok újra megörvendeztetik a né-

sereget a kedvenc produkcióval. 

Végül a színfalak mögött zs rita-

gok, szervez k és fellép k együtt 

koccintanak az este sikerére. 

Fotók: Lutz Gábor 
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Beszámoló Mogyiptom népének Morgillás id szakáról 
Szeretett Morgilla-jelöltünk, Tóth 

Liliána (alias Kleopátra fáraón ) 

folyamatosan b vítette csapatát az 

év során, gondosan kiválogatva 

azokat az embereket, akikr l 

tudta, hogy mindig mindenben 

számíthat rájuk.  

Április elején, miután megkaptuk az 

el feladatokat, a brigád egy része 

szinte azonnal el is indult fotózkodni 

a híres emberek emléktábláival. Az-

tán lassan elkezdhettük törni a fejün-

ket azon, hogyan valósítsuk meg a 

kiválasztott klipet. Persze egy ku-

paktanácsnak és a csapat találékony-

ságának köszönhet en rövidesen 

már tudtuk is a „forgatókönyvün-

ket”: ki kinek a b rébe bújik, illetve, 

hogy hol lesznek a helyszínek. A ke-

mény mag már a tavaszi szünet vé-

gét sem várta meg, csütörtökön el is 

kezd dött Lili Majkává alakításának 

nem túl hosszú, ám annál szórakoz-

tatóbb folyamata.  

Esténként a „csapatépít  tréningek” 

nagyszer  hangulatban teltek, és 

mindig sikerült valami okot találni 

az újabb összejövetelek megtartásá-

hoz (szülinap, névnap). Aztán a hét 

elején leforgattuk a Filmünket, 

amelyhez sokak önfeláldozó munká-

jára és mozdulatlanságára (múmiák) 

volt szükség. A rádiós team is össze-

ült néhány önkéntessel, és létrehoz-

tuk a riportbeszélgetést kedves Kleo-

pátránkkal. Végül elérkezett a kam-

pányzáró estéje, kikerültek az elké-

szített plakátok is, amelyek hihetet-

len fantáziadúsak lettek mind a há-

rom csapat részér l.  

Csütörtökön villámfeladatok és egy-

más klipjeinek, filmjeinek megtekin-

tése után következhetett a szellemi 

vetélked , ahol a csapat nagyszer  

teljesítményt nyújtott mind improvi-

zálásban, mind pedig mutogatásban. 

A pénteki nap nehezen indult szá-

munkra, a sorversenyeken kicsit el-

csúsztunk, a fiú focit azonban fölé-

nyesen hoztuk, a lányfociban pedig 

új tehetségeket avattunk fel, nem is 

szólva a fantasztikus szurkolócsapa-

tunk teljesítményér l és Szuper-

szkarabeuszunk mozgáskultúrájának 

érdekességér l.  

Este buli végkimerülésig, ezt ugye-

bár mondanom sem kell. A szombati 

városi vetélked  sörváltóval indult, 

amit végül az el kel  harmadik he-

lyen zártunk, majd mindenki meg-

szabadult fehérnem it l, népszámlá-

lást tartottunk az áprilisban született 

emberekr l, és lejátszottuk a biroda-

lom történetének els  vízilabda mér-

zését is. Maradtunk a sportnál, 

ugyanis következett a Forma-1… 

Amelyet imádott vezet nk oly bát-

ran és nagyszer en hajtott végre, 

hogy csapatunk néhány tagja meg is 

örömkönnyezte.  

A divatbemutatón megismerhettük a 

„rivális” csapatok öltözködési stílu-

sait, illetve mi is megmutattuk a 

Judit Néró által elkészített  mogyip-

tomi kollekciónkat. Nem maradt más 

hátra, mint az eredményhirdetés, 

amit hatalmas boldogság és üdvri-

valgás követett, hiszen Lili/Majka/

Kleopátra gy zelemre vezette csapa-

tát (és fordítva), így tehát következ-

hetett a ténylegesen másnap reggelig 

Fotó: Verbói Barbara 
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tartó buli, ami után min-

denki legalább délután 

háromig feküdt. 

Személy szerint el sem 

tudtam volna képzelni 

jobb csapatot a miénk-

nél, hiszen olyasfajta 

„valami” volt a leveg -

ben, ami garantálta azt, hogy jól 

érezzük magunkat a vetélkedés alatt 

– és ez jó, mivel az egész Mor-

gi llának ez az egyet len cél ja : 

szórakozzunk, szórakozzunk és 

szórakozzunk. 

Fotó: Verbói Barbara 

MÓKILLA 2012 
Els s Mórásként év eleje óta izga-
tottan vártuk a nagy eseményt, 
melyr l már számtalan videót, ké-
pet láttunk és sok történetet hal-
lottunk. Meg kell, hogy mondjuk, 
nem csalódtunk a híresztelések-
ben, melyek a Morgilla körül ke-
ringtek, mert végig fergeteges volt 
a hangulat. Egyedül azt bánjuk, 
hogy nem tartott tovább az rület. 

Már az el feladatok kiosztása el tt 
megkezd dött a csapatépít  tréning, 
amely igen jó hangulatú estéket szült 
(„Botrány!!!”). A feladatok kihirde-
tése után biztosak voltunk abban: 
nincs megállás, ráléptünk a vállalha-
tatlanság ösvényére. 

A csapattagokat észrevétlenül is 
megfert zte a Morgilla-láz, amikor 
megjelentek a falakon az els  plaká-
tok, létrejöttek a Facebook csopor-
tok, elkezd dtek a táncpróbák… 
Mindenki teljes er bedobással ké-
szült a megmérettetésre, persze a 
hangulatgyúró edzések is fontos ré-
szét képezték az ütemtervnek. 

Jöttek a megbeszélések, az ötletel s 
esték,  majd  a  forgatások.  Móki  csa-
patvezérhez méltó módon példát mu-
tatott mindenkinek, hogyan is érez-
zük jól magunkat munka közben. A 
nevetést l cSenki szeme nem maradt 

szárazon, ezt banditaként és baleri-
naként egyaránt bátran állíthatjuk. 
Volt itt minden, (h shöz méltó) tér-
iszony a szék tetején, retekrágás, ki-
abálás és kalaplengetés, homokozás 
kutyagumival, smink minden meny-
nyiségben (ruha annál kevesebb), és 
persze BOTRÁÁÁNY!!! Aki már 
forgatott filmet, az tudja, mennyi 
munkával jár, de valószín leg azzal 

is tisztában van, mekkora el ny, ha a 
csapat jól tud improvizálni… (Lásd: 
Móki és Kutyi nagy és könnyes egy-
másra találása a filmben.) 

A forgatásokon kívül a táblafotozós 
feladatot élveztük a legjobban, mert 
elég volt egyetlen apró megjegyzés 
Facebookon („azt hiszem, én beöltö-
zöm”) ahhoz, hogy elinduljon a cow-
boy csapat egy nagyszabású városi 
vadászatra. Néhány helyen furcsán 
néztek ránk, például amikor egy-
máson kártyáztunk vagy lovagol-
tunk, de mi mit sem tör dve ezzel 
szinte portfóliófotózást csináltunk a 
feladatból. 

A táncpróbákkal kapcsolatban külön 
kiemelnénk a fiúk nagymérték  ér-
dekl dését és aktivitását, valamint 
kijelenthetjük, hogy ezek az órák 
még jobban összehozták a csapatot 
és számtalan megmosolyogtató em-
lékkel gazdagodott minden részt-
vev .  

Eljött a nagy nap, az els , a kam-
pányzáró. Egy szó szerint tüzes pro-

Fotó: Lutz Gábor 
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dukció után új sheriffet választot-
tunk, hogy véget érjen a banditák és 
Rossz Kutya John uralma. A cSenki 
földjér l érkezett h s nem is lehetett 
más,  mint  Móki  („mert   a  nyer  
TÜT RÜRÜTTÜ”). Chuck Norris, 
Justin Bieber és Vader nagyúr 
legy zése után a szervez k által 
meghatározott feladatokat kellett 
teljesítenie. 

A szellemi vetélked n a csapat bebi-
zonyította,  hogy  nem  csak  inni,  de  
írni  is  tud,  bár  kétségtelen  az  is,  
hogy a legvállalhatatlanabb dolgokat 
a bulikon követtük el (Britney és a 
négy alulöltözött fiú el adása, egy új 
akcentus megszületése: „áj dó máj 
májnd” és az „ez melyik szám?” jo-
gos kérdése; a szurkolói tánc tömeg-
jelenete, a húsvéti hagyományok fel-
idézése a dohányzóban, a nagy repü-
lés és landolás szegény Dzsí cédéin). 

A sportnap (szerintünk) három leg-
emlékezetesebb pillanata: 1. Mély-
torkos uborkaharapás, miközben 
Móki simogatja a fejeket. 2. „Ne 
hagyd élni!” szurkolói felhangok a 
focimeccs közben. 3. Nem csak a ré-

pába, de az aszfaltba is beleharap-
tunk. (Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a szervez knek, hogy vigyáz-
tak a testi épségünkre, egyúttal meg-
ragadjuk az alkalmat egy rövid saj-
nálkozásra, miszerint kár, hogy a 
röplabda elmaradt…) 

A csapatok identitásának megfelel  
menü összeállításáról ugyan csak 
szájhagyomány útján értesültünk, de 
nagy örömmel nyugtáztuk, hogy a 
korhelyleves-hagymásbab-tiramisu 
kom bin á ci ó  e l n yer t e  a  z s r i  
tetszését. 

A városi vetélked  minden állomá-
sán a csapat jó hangulatát az induló-
val alapoztuk meg, melynek a szö-
vege viszontagságos körülmények 
között született meg – kétszer is. 
(Röviden összefoglalva: adott egy 
er sen ittas szerz , néhány lelkes, 
segít kész laikus, egy elmentetlen 
dokumentum, majd egy papír és egy 
toll, valamint egy írástudó.) De in-
kább kanyarodjunk vissza a belvá-
rosba, egészen pontosan a Klauzál 
térre, amely egy különleges vízilab-
dameccsnek adott otthont. Meztelen 

férfi fels testek a betonon, él  em-
beri kapu, felgyorsított Himnusz, 
tomboló közönség, és egy sárga 
pöttyös labda… Ez utóbbit egyéb-
ként a csapat tagjai dedikálták és az 
egyik ifjú szurkoló boldog mosollyal 
vette birtokba. A mozgóképpel is 
dokumentált esemény természetesen 
fent van a legnagyobb videómeg-
osztó portálon.  

A számtalan embergy jt s feladat 
után végre fellélegezhetett a csapa-
tunk és hazafelé megálltunk, hogy 
feltölt djünk energiával (no meg 
mással is…) és bírjuk az este meg-
próbáltatásait. Az elázott társaság a 
kollégiumhoz közeli vendéglátóipari 
egységben szárítkozott, a fáradt ar-
cokon azonban látszott, hogy még-
sem maradt cSenki szárazon. 

Bár az eredményhirdetés és a kapott 
pontok szerint nem mi nyertünk, de 
úgy érezzük, gy ztünk, és olyan él-
ményekkel gazdagodtunk, melyeket 
soha senki nem vehet el t lünk. 
Mindenki kivette a részét az el ké-
születekb l és ebb l a négy napból 
is, összetartó közösséggé kovácso-

lódva a végére. (Az 
egész csapat nevében 
válaszolva a szombat 
esti érzelmileg túlf -
tött beszédedre: Mi is 
szeretünk, Móki!) 

Már most kíváncsian 
vár juk a következ  
Morgillát. Egy biztos, 
abból sem fog cSenki 
kimaradni közülünk! 

Fotó: Verbói Barbara 
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Fegyencek, avagy a Móra ablakába soha nem süt be a nap… 
Ismét eljött egy újabb Morgilla a 

Móra Ferenc Kollégium életében, 

igaz, túl gyorsan véget is ért. Sok 

készül déssel és nagy elvárásokkal 

teli id szak ez mindenki életében. 

Nem volt ez másképpen a Fegyen-

cek körében sem. 

Jelöltünknek Pfeffer Árpád szemé-

lyében Hannibál Lectert választot-

tuk. Köré csoportosultak a külön-

böz  b nök elkövet i, akiket nagy 

szigorral riztek az épület falai kö-

zött. Kérlelhetetlen rök biztosítot-

ták a rendet, 

kegyel em r l  

szó sem lehe-

tet t .  Min den 

r endben  zaj-

lott, ment min-

den a maga ke-

rékvágásában. 

Volt itt test-

üregi motozás, 

m i n i m á l i s  

p r o s t i t ú c i ó ,  

szigorú fegyencedzések. Ám mint 

minden egyes börtönben, felütötte a 

fejét a szabadság iránti vágy, és a mi 

kis történetünk itt kezd dött. Szól ez 

lázadásról, szervezkedésr l és persze 

összefogásról, hiszen „egy csapat 

vagyunk”. Még a szervezkedés ide-

jében szépen lassan készültek az 

el feladatok, klip és film forgatása, 

langaléta tanár keresése is. Szorgos 

kezek készítettek a semmib l szob-

rot, zászlót és Facebook profilt. 

Persze az emléktábla fotózása sem 

foghatott ki rajtunk, nyakunkba vet-

tük a várost és bejártuk minden 

szegletét. 

Majd kezdetét vette a szerda azzal a 

bizonyos kampányzáróval. Itt már 

tudtuk, hogy nagy küzdelem részesei 

lettünk. Vártuk a villámfeladatokat, 

hogy értékes pontokat csenhessünk 

el a másik két csapat el l, ez több-

kevesebb sikerrel m ködött is. A 

szellemi vetélked n igyekeztünk 

megmutatni, hogy milyen tájékozot-

tak vagyunk Újszeged, a zene vagy 

éppen a filmek körében. Pénteken 

belevetettük magunkat a sportvetél-

ked be, amit sajnos beárnyékolt a 

kedvez tlen id járás, de ez nem 

szegte kedvünket, fociztunk, kosa-

raztunk és a sorversenyeken igye-

keztünk kihozni magunkból a maxi-

mumot. Az este végére sorba álltunk 

a nap folyamán készült bográcsos 

finomságért.  

A szombati program nagy szabadsá-

got hozott a Fegyenceknek, hiszen 

kaptunk egy kis eltávozási lehet sé-

get a mi kis börtönünkb l: követke-

zett a városi vetélked . Élmény volt 

a Hild kapunál kapott feladat, ilyes-

mire biztosan nem számítottunk. Az 

id járás aján-

dékkén t  egy  

nagy zivatart 

küldött nekünk 

a  F o r m a - 1  

t i sz t e l e t ér e .  

Kissé fáradtan 

tértünk vissza 

a nap végére. 

Már mindenki 

az eredmény-

hirdetést várta, 

no meg persze 

az azt követ  hatalmas bulit. 

Persze nem csak munkából állt a hét, 

hiszen Dzsí ismét elképeszt  bulikat 

és jó hangulatot garantált minden 

egyes estéhez. A hajnalig tartó tán-

colás mindenkit összehozott, attól 

függetlenül, melyik csapat tagja volt. 

Vasárnap hajnalban, mikor a többség 

már aludt, egy maroknyi kis csoport 

összekarolva énekelt. Szép zárása 

volt a hétnek, a Morgillának. 

Fotók: Verbói Barbara 
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Szervez nek lenni 
Ebben az évben nagy ötletem tá-

madt: szervez nek kellene állni. 

Szobatársaimmal megegyeztünk, 

hogy átállunk a „sötét oldalra”. 

Valamiért most több kedvem volt 

a szervez séghez, mint csapatban 

lenni. Leginkább azért, mert több 

újdonságot rejtett ez számomra, 

mint a kötelez  filmrendezés, klip-

készítés és hasonlók, melyekben 

már kétszer is volt alkalmam részt 

venni. 

A következ  megállapításokra jutot-

tam a Morgilla ideje alatt: (Nem vé-

letlen, hogy nem csak a tényleges 

verseny id tartamát, azaz a három 

napot emlegetem, hiszen mind tud-

juk, a szervez i munka és a csapatok 

feladatai sem csak ezekre a napokra 

korlátozódnak.) Els ként említeném 

a felel sséget. Felel s vagy a felada-

tok kivitelezhet ségéért, a feladatok 

megfelel  levezetéséért. Felel s 

vagy bizonyos szinten a hangulatért, 

az elégedettségért, id beosztásért, 

gyakorlatilag minden apróságért. 

Szervezni kihívás. Kihívás, mert 

minden igénynek meg kell felelni. 

Meg kell felelned a csapatok elvárá-

sainak és a magadéinak is. Mindent 

szépen, jól és tökéletesen szeretnél 

csinálni, és ezt nem csak te várod 

magadtól, de mások is elvárják t -

led. Nyilván ennyi programot, fela-

datot, részletet nagyon nehéz össze-

egyeztetni. Nem csoda hát, ha itt-ott 

hiba csúszik a rendszerbe. Ilyen ese-

tekben örülnél, ha a hangulat ke-

vésbé lenne felfokozott és társaid 

megért ek lennének. Szerencsére ez 

sok esetben így történik, viszont 

néha elharapóznak az indulatok. 

Szervezni vidám. Köztudott, hogy a 

Morgilla nagyon össze tudja hozni a 

csapattagokat. Nincs ez másképp a 

szervez kkel  sem.  A  közös  esti  –  

sok esetben inkább már éjszakai – 

megbeszélések nem telhetnek el vic-

cel dés nélkül, és a felmerül  nehéz-

ségeket összefogás nélkül nehéz 

lenne orvosolni. Egy jól összeválo-

gatott szervez gárda csak akkor ha-

tékony igazán, ha egymásra van han-

golódva. Semmi sem tudja annál 

jobban összeKovácsolni  az embe-

reket, mint egy kiadós nevetés. Sze-

rencsénkre meg voltak ennek az év-

nek is a mókamesterei, nem fulladt 

unalomba egy szervez i megbe-

szélés sem. 

Szervezni öröm. Látni a csapatok 

lelkesedését, a kitartó munkát, a fel-

tlen hangulatot minden fáradtsá-

got megér. Örülünk, mikor azt lát-

juk, hogy egy feladat sikert arat. 

Örülünk, mikor a csapatok lelkesen 

készülnek egy-egy megmérettetésre 

és együtt örülünk minden egyes fela-

dat nyertesével. Örömöt jelent nézni 

az átszellemült, vidám arcokat. 

És hogy ne csak általánosságban be-

széljek, elmondanám, hogy az idei 

Morgillán a legnagyobb kihívás a 

szervez i munkák megfelel  szét-

osztása volt, hiszen a szervez i 

gárda ebben az évben nagyon kis lét-

számú volt, és közülünk sem ért rá 

mindig mindenki. Számomra a leg-

vidámabb pillanatokat a Klauzál téri 

meccsek hozták magukkal. Bosz-

szantó volt, mikor az utolsó Forma 1 

futamnál eleredt az es , és nagyon 

izgalmas, mikor az utolsó pont-

számok összeadásánál folyamatosan 

változott a csapatok sorrendje. 

Fotó: Verbói Barbara 
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Amit még érdemes megemlíteni: 

most már tudom, nem csak akkor 

mehet el az ember hangja, ha csapat-

hoz tartozik, az id járás nem a szer-

vez k barátja, az alkohol nem feltét-

lenül serkenti a gondolkozást, a szer-

vez ségért tényleg jár pluszpont, és 

ami a legfontosabb: szervez nek 

lenni nehéz. Sokan voltunk ebben az 

évben a szervez k közt, akik el ször 

kóstoltunk bele ebbe a munkába. 

Egybehangzó a véleményünk: le a 

kalappal a szervez k el tt. Csapat-

ban lenni, villámfeladatokat megol-

dani, filmet forgatni, városban vetél-

kedni nem könny . De mindezt 

megszervezni, összefogni, lebonyo-

lítani nem kevésbé nehéz feladat. 

Számomra a legnehezebb és legel-

szomorítóbb az volt, ha azt kellett 

hallanom, hogy valaki nem volt elé-

gedett a munkánkkal vagy épp rész-

rehajlást sejtett. Mikor próbálod a 

maximálisat nyújtani és azon fárado-

zol, hogy mindenki jól érezhesse 

magát a verseny napjaiban, mikor 

próbálod elérni, hogy a verseny já-

ték, szórakozás és ne versengés le-

gyen, nagy csalódást okoznak olyan 

emberek vádló szavai, akik nem lát-

nak bele a munkádba, sosem voltak 

még szervez k, és azt hiszik, neked 

van a legegyszer bb dolgod. Külö-

nösen vicces olyan szervez  társad-

ról hallani rosszindulatú pletykákat, 

aki egyetlen feladatot sem pontozott 

a verseny során.  

Összességében viszont azt kell, hogy 

mondjam, ritka jó volt az idei Mor-

gilla. Személy szerint nagyon örü-

lök, hogy szervez ként is kipróbál-

hattam magam. Kicsit másképp 

ugyan, de kijutott nekünk is vidám-

ságból, szomorúságból, nehézségb l, 

könnyedségb l. A szervez i megbe-

szélések hangulatára és erre a Mor-

gillára mindig örömmel gondolok 

majd vissza. 

Morgilla totó 
1.  Melyik  mondat  hangzott  el  a  

legtöbbször a Nevem cSenki csa-

patban? 

1 Ma se iszunk?! 2 Hol van Móki?  

X Frittmann vagy kevert? 

2. Kire iszunk? 

1 Lilire 2 Kleopátra X Fára-ó 

3. Mikor volt a börtönlázadás? 

1 Húshagyó kedden 2 Holnapután 

kiskedden X A Morgillán 

4. Ki volt az a híres mogyiptomi 

tervez , akinek divatos kollekció-

ját bemutatták a Morgilla ki-

futóján? 

1 Rotschild Klára 2 Pikó Judit  

X Dzsudy Nero 

5 .  M i j e  n i n c s  Á r p i n a k  a  

pompomos lányok szerint? 

1  F e n e k e  2  R i t m u s é r z é k e   

X Pompomja 

6. „Áj dó máj májnd!” Az aszfalt-

vízilabda egyik sztárjától idéz-

tünk. Vajon melyikt l? 

1 Varga Bálint 2 Kövesdi Dániel  

X Markella Tamás 

7. Mit NEM ta-

láltak a moto-

záskor (a sárga 

gumikeszty k 

segítségével) a 

csinos fegy rök 

az új fiúnál? 

1 Fés  2 Ön -

gyújtó X Bicska 

8. Mit nyalnak a lányok Lili klip-

jének elején (Majka: Tündi-

bündi)? 

1 Az ajkukat 2 Fagyit X Nyalókát 

9. Hol van Veszprém, amúgy? 

1 A folyó túloldalán 2 A Bakonyban 

X Mi vagyok én, földrajzatlasz? 

Fotó: Cseresznyés Anita 

Fotó: Verbói Barbi 
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10. Mit tart a kezében Elton John 

(Árpi), amikor el ször felt nik a 

klipben? 

1 Egy fekete kalapot 2 Egy fehér 

kalapot X Egy furcsa napszemüveget 

11. Ki mondta kinek – avagy: ki 

volt az éjszakai GPS? „Túl gyor-

san mész!!!” 

1 Apjok Vivien Széplaki Tündének 

2 Mester Péter Csenki Gerg nek 

X Mayer János Simó Viktornak 

12. Mit húztak ki a mumifikált test 

száján a Mogyiptom c. filmben? 

1 Egy pár  virslit  2  Egy pár  kolbászt  

X Körömreszel t 

13. Ki tervezte az idei Morgilla 

logót? 

1 Kiss Máté Tank 2 Dzsudy Nero  

X Hadzsy 

+1 Hányadik Morgilla zajlott idén 

a Mórában? 

1 21. 2 22. X 18. 

(A megfejtéseket a hátsó borítón találjátok.) 

Fotók: Lutz Gábor, Szeverényi Krisztina, Verbói Barbara 
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Kollégiumi sportnap 
Az idén még az id  is kedvezett 

ennek az eseménynek. A tavalyi 

évhez hasonlóan ismét a Herman 

Ottó Kollégium és a Móra Ferenc 

Kollégium közötti terület adott 

helyet a rendezvénynek. Mindenki 

találhatott kedvére való verseny-

számot. Indultak csapatok foci-

ban, kosárlabdában, röplabdában 

is, de nem szorultak háttérbe a kö-

vetkez k sem: sakk, pingpong, 

póker, csocsó, kidobós, no meg az 

elmaradhatatlan kötélhúzás. 

A szervez k kemény munkája meg-

térült. A hangulat fantasztikus volt, 

sokan eljöttek a kollégiumok lakói 

közül. Képviseltette magát a Her-

man Ottó, a Károlyi Mihály, az 

Öthalmi és persze a Móra Ferenc 

Kollégium.  

El ször minden résztvev  regisz-

trálta magát, majd karszalagot ka-

pott, mely feljogosította, hogy részt 

vegyen a Mórában tartott esti buli-

ban. Természetesen nem maradha-

tott el a paprikás krumpli elfogyasz-

tása sem, ami a vetélked k közben 

készült el. 

A versenyszámok között felt nt egy 

ismer s kis szurkolócsapat, akik már 

a Morgillán is megmutatták magu-

kat. Buzdítottak mindenkit a sikeres 

versenyzésre.  

A sportnap kezdetén a szervez k 

mindenfelé irányjelz kkel látták el  

a területet, ki merre induljon, ha 

tusolni vagy akár a büfé-

be szeretne menni. Töre-

kedtek arra, hogy minden 

gördülékenyen menjen. 

Mikor  volt  egy  kis  sza-

badidejük, szívesen néz-

ték a versenyszámokat, 

és szurkoltak kedven-

ceiknek. 

Az este végére borongósra váltott az 

id , azonban nem vetett véget a Mó-

rások jókedvének, hiszen számos 

versenyszámban sikeresen szerepel-

tek. A legnagyobb jutalom, hogy a 

kollégiumunk elnyerte a vándor-

kupát, melyet eddig a Károlyi Mi-

hály Kollégium tudhatott magáénak. 

A kupák szépen sorakoznak a por-

tán, hogy mindenki meg tudja ket 

csodálni.  

Az idén elmaradt a koncert, amire 

biztosan sokan vártak. Azonban az 

esti buli, amit Dzsí lemezjátszója ga-

rantált, most is feledhetetlen pillana-

tokat eredményezett. Sokan voltunk, 

de nem elegen. Talán ez rá a legjobb 

mondat, hiszen kevesebben táncol-

tak, mint tavaly, de annál nagyobb 

lelkesedéssel. Fáradhatatlanul még 

hajnalban is az  énekük töltötte be a 

kollégium folyosóit. 

Lássuk csak pontosítva, hogyan sze-

repeltek kollégiumunk versenyz i: 

Férfi fociban 3. helyen végeztünk, 

lány fociban azonban sikert arattak a 

Mórás hölgyek, hiszen az 1. helyet 

vívták ki maguknak. Röplabdában 

szintén a képzeletbeli dobogó leg-

magasabb fokára állhattak a csapa-

tunk  tagjai.  A  pontos  célzás  és  a  

gyorsaság játéka a kidobós, ahol 

ismételten gy zelmet aratott a Móra 

koli. Streetballban a 2. helyen vé-

geztünk, míg a csocsót nagyszer  

összjátékkal nyerte meg a Varga 

Bálint-Mayer János páros. A ping-

pong idén nem hozott nekünk dobo-

gós helyet, reméljük, jöv re na-

gyobb szerencsénk lesz. A sakk 

nagy sikert hozott Perei Zsoltinak, 

aki magabiztos játékkal legy zte 

ellenfeleit, és így az els  helyen vég-

zett. A póker terén Kozma Tamás a 

3. hellyel büszkélkedhet. Persze nem 

maradhatott el a kötélhúzás sem, 

ahol a 2. helyen végeztünk. 

Köszönjük a szervez knek a fárad-

ságos munkát és minden lelkes 

résztvev nek a versenyzést! 

Fotó: Hornyik Anna 
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Komolyan komolyzene?! 
Komolyan! Mert még mindig, má-

sodjára is komolyan gondoltuk – 

és sikere volt: a nagyterem meg-

telt, a közönség tapsolt, a fellép k 

pedig hihetetlen energiával dolgoz-

tak azon, hogy ez megvalósuljon.  

Kikr l van szó? A programot Hor-

váth Kata konferálta be, aki erre az 

id re a m sorvezet  szerepét öltötte 

magára. Az els  szerepl  Mayer 

János volt, aki egy Chopin-darabbal 

nyitotta meg az estét. A kés bbiek-

ben még többször láthattuk t az el -

adók zongorakísér jeként. 

A második szám Kubitsch Rebeka és 

Hornyik Anna el adásában egy he-

ged -zongora duett, a Requiem for a 

Dream betétdala volt; mely bár nem 

klasszikus darab, de belesimult a 

repertoárba. Ezt követ en Nyerges 

Ábel trombitajátéka, a Solvig’s Song 

csendült fel és ringatta hangulatba a 

hallgatóságot, majd Nagy Bernadett 

egy Mozart-dal eléneklésével szóra-

koztatta a nagyérdem t. Fekete Ben-

cét l Beethowen Holdfény 

szonátája azért keltett felt -

nést, mert zenei el képzettség 

nélkül, hallás után is csodála-

tos atmoszférát varázsolt. 

Folytatásként ismét 

egy heged s szám 

következett: ezúttal 

Veracini Largoja 

csendült fel. Ezután 

Ma yer János ül t  

újra a billenty k 

mögé, hogy egy ro-

mánccal  zár ja  a  

kollégisták sorát. 

Végül Major Attila (jövend beli 

Z M K - s  v e n d é g e l a d ó n k )  

bassbaritonja nevettette meg a 

közönséget, hiszen az I Bought 

Me a Cat az „Én elmentem a vá-

sárba…” hangulatát idézte fel 

komolyzenei köntösbe bújtatva.  

Tekintettel az este 

sikerére, reméljük, 

hogy a rendezvény 

egy  ú jabb  kol l é-

giumi hagyománnyá 

növi ki magát. 

Fotók: Léber Edina 
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I. Kollégiumi Pálinkakóstoló 
Idén el ször került megrendezésre 

kollégiumunkban a Pálinkakós-

tolás, amelynek ötlete a Bormustra 

sikerességét látva merült fel fe-

jünkben. Természetesen kisebb 

mennyiségekben, de hasonló min -

ségben szerettük volna bemutatni 

a kollégisták házi pálinkáit.  

Két kikötésünk volt: az egyik, hogy 

saját „finomság”, a másik pedig, 

hogy zárjegy nélküli legyen. Célunk 

a kolis közösség összekovácsolásá-

nak el segítése volt, egy jó hangu-

latú ismerked s este folyamán. Saj-

nos a Bormustrán összeszokott zs rit 

nem sikerült újra bíráskodásra venni 

különböz  elfoglaltságuk miatt, de 

szerencsére volt három önkéntes 

(Németh Bea, Szabó János Kutyi és 

Balázs Gergely Gerzson), akik elvál-

lalták a megtisztel  feladatot.  

A versenykategóriák a következ k 

voltak: ágyas pálinka, pálinka, az el-

maradhatatlan közönségdíj és a ver-

senyen kívüli kuriózumok. Aminek 

kifejezetten örültünk, mi, szervez k 

is, hogy sokan sokféle pálinkát hoz-

tak magukkal, ezzel arányosan n tt a 

választási lehet ség a zs ri és a kós-

tolók számára.  

A közönségdíj Leviczky Tünde szi-

barackjáé lett, az ágyasban Gyenizse 

Dániel sárgabarackja vitte a pálmát, 

a sima pálinkában pedig az én vil-

moskörtém (Horváth Zsolt) diadal-

maskodott hatalmas küzdelemben.  

Köszönetet mondanék 

a vállalkozó kedv  

zs rinek, a lelkes in-

dulóknak, szobatársa-

imnak, akik segítettek 

az este lebonyolításá-

ban (Szabó Zsombor-

nak és György Máté-

nak), Kovács Attilá-

nak, aki kezdetekt l 

fogva segített minket Marcival, és 

természetesen a közönségnek, akik 

remélem, nagyon jól érezték magu-

kat. Bízom benne, hogy a rendez-

vénynek az elkövetkezend  években 

lesz még folytatása, hiszen személy 

szerint nagyon sok pozitív visszajel-

zést kaptam a kollégistáktól. 

Fotók: Leviczky Tünde 
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London 2012 
Olimpia magyar szemmel 
Ismét eltelt négy év. Három hónap 

múlva ugyanis újra együtt szur-

kolhatunk kedvenceinknek, akik 

remélhet leg felejthetetlen él-

ménnyel gazdagítanak majd min-

ket 16 napon át. A Londonban 

zajló olimpiát július 27-t l augusz-

tus 12-ig rendezik meg brit bará-

taink, akik 1908 és 1948 után har-

madjára rendezhetik meg f váro-

sukban a sorrendben XXX. újkori 

olimpiát. 

Nézzük a statisztikai 

adatokat! 

A soron következ  

olimpián 205 (vagyis 

204, mivel a Holland 

Antillák megsz ntek) 

nemzet 10500 sporto-

lója vesz részt, 32 

sportág 302 verseny-

számában. A mieink 

közül eddig 136-an 

regisztrálták magukat 18 sportágban. 

Jó hír a csapatsportok kedvel inek, 

hogy mindkét vízilabda-válogatot-

tunk kvalifikálta magát Londonba, 

rossz hír viszont, hogy a kézilabdá-

sok közül a mostanában gyengél-

ked  n i válogatottnak sajnos nem 

sikerült kijutni az idei olimpiára (hol 

vannak már azok az id k, amikor 

érmeket nyertünk az ötkarikás 

játékokon…) 

Latolgassuk egy kicsit esélyeinket! 

Legutóbb huszadikként végeztünk 

az olimpiai éremtáblázaton, ami 

alapvet en nem lenne rossz ered-

mény, olimpiai történelmünket vizs-

gálva azonban elkeserít  a mindösz-

sze  3  arany,  6  ezüst  és  2  bronz.  A  

korábbi olimpiákon rendre az els  

15-ben végeztünk, 7-nél kevesebb 

aranyra már évtizedek óta nem volt 

példa. 

Kiket tartanak esélyesnek a magya-

rok közül? 

A vízilabdás srácok az utóbbi három 

olimpián töretlenül az els  helyen 

végeztek. Ez egy hihetetlen sorozat 

és természetesen minket tartanak ab-

szolút favoritnak (az olimpián sze-

rencsére mi vagyunk a többi váloga-

tott mumusai). Viszont sajnos egy-

szer minden sorozatnak vége szakad, 

mi azért bátran reméljük, hogy nem 

most! Akikt l bizony tartanunk kell: 

Szerbia, Olaszország, Montenegró, 

Horvátország. 

Kajak-kenuban mindig esélyesek-

ként indulunk, nem lesz ez másként 

most sem. Habár a kajakos lányok 

királyn i (Douchev-Janics Natasa, 

Kovács Katalin) már pályafutásuk 

végéhez közelednek, ne felejtsük el, 

hogy  Birgit  Fischer  (német) még 42 

évesen is behúzott egy aranyat és 

egy ezüstöt Athénban! Az viszont, 

hogy lányaink ott 

lesznek-e London-

ban, a május-júniusi 

válogatón d l majd  

el. 

Tornászaink közül a 

vi lág- és  európa-

ba jn oki címvéd , 

Berki Krisztián cé-

lozza meg a dobogó 

legfels  fokát a brit 

városban. 

Atlétikában a kalapács-, illetve disz-

koszvet k okozhatnak meglepetést, 

de a birkózók is olimpiáról olim-

piára meglepik a magyar néz ket, 

így szurkoljunk ki nekik is egy 

aranyat! 

Dzsúdóban rengeteg tehetséges ver-

senyz nk kvalifikálta magát a játé-

kokra a nemzetközi porondon elért 

eredményeknek köszönhet en, re-

méljük, Londonban is learatják a 

babérokat! 
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Az aranyra esélyesek közül érdemes 

még megemlíteni úszóválogatot-

tunkat. Egy rövid sikertelen inter-

mezzo után (a nagy öregek visszavo-

nulása és a feltörekv  generáció 

beérése közötti id intervallum) válo-

gatottunk ismét elfoglalta méltó 

helyét a sportágban. Férfiúink közül 

Cseh Laci és Gyurta Dani számít 

favoritnak, azonban Phelps (ameri-

kai) és Kitadzsima (japán) még bor-

sot törhet az orruk alá. A n k közül 

Hosszú Katinka és Verrasztó Evelyn 

részér l számíthatunk aranyos sike-

rekre, amennyiben tehetségük tükrö-

dik majd jó formájukban. 

Akad még két név. Sidi Péter és 

Marosi Ádám. Sidi sportlövészetben 

került fel a világbajnoki trónra  

2010-ben, így remélhetjük, hogy 

2004 után (Athén, Igaly Diána) is-

mét aranyat ünnepelhetünk lövészet-

ben! Marosi a magyar öttusasport 

jeles képvisel je, legutóbb 2009-ben 

lett világbajnok és világkupa gy z-

tes, míg 2011-ben váltóban csapat-

világbajnok. Habár az utóbbi két 

olimpián Andrej Mojszejev nyert, a 

mi fiunk az aranyra esélyesek között 

tartható számon, és reméljük, hogy 

nem csak esélyes lesz! 

Kik lesznek még az olimpiai keret 

tagjai? 

Hogy ne csak az esélyesek körül 

forogjon minden, tegyünk említést 

azokról is, akik számára a helyezé-

sek, vagy akár az olimpiai részvétel 

is hatalmas meglepetés (lenne). 

Vívóink rutinos rókának számítanak, 

Szilágyi Áron 22 évével a vívókeret 

legfiatalabb tagja. 

Asztaliteniszben Tóth Krisztina és 

Póta Georgina neve ugrik be min-

denkinek, ha a jelenkori sportág leg-

eredményesebbjeir l beszélünk. 

El bbi már ötödik olimpiai részvéte-

lére készül, utóbbi másodszor vesz 

részt ötkarikás eseményen. 

Ökölvívóink közül Káté Gyula neve 

lehet ismer s a „boxos” köztudat-

ban, aki a harmincasok táborát er -

síti majd. Kerékpárban Bodrogi 

Lászlótól Lovassy Krisztián veszi át 

a stafétát. 

A magyar olimpiai keret legifjabb 

tagjai a szinkronúszás fiatal tehet-

ségei. A két, mindössze 17 éves 

lány, Czékus Eszter és Kiss Szofi 

természetesen els  olimpiájára 

készül. A magyar szinkronúszás 

szerelmeseinek ez legalább akkora 

öröm, mint a lányoknak, a 2000-es 

sydneyi olimpia óta ugyanis nem 

szerepeltek magyar szinkronúszók a 

jeles eseményen. 

Evezésben (amely nem tévesztend  

össze a kajak-kenuval) is kvalifikál-

tuk magunkat, Simon Béla és Juhász 

Adrián versenyez majd magyar szí-

nekben, és ha már a vizes sportoknál 

tartunk, ne felejtsük megemlíteni, 

hogy a vitorlázás olimpiai számában 

is három versenyz t vonultatunk 

majd fel. 

Tizenhat napon keresztül tehát, aki 

teheti, tapadjon a képerny re! Szur-

koljuk végig és éljük át olimpikonja-

inkkal a sikereket és kudarcokat, 

örömöt és bánatot, mélyrepüléseket 

és sporttörténeti meglepetéseket, 

egyszóval az olimpiai pillanatokat a 

család, barátok és sörök, barátságos 

sörök és sörbarátok társaságában! 

Szóljon hát a „Ria, Ria, Hungária”!  
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Lucrezia Borgia 
(1480-1519) 

A Borgia az egyik leghírhedtebb 

család a reneszánsz korában. A 

hispániai Xàtiva si nemzetségéb l 

származtak. Tevékeny és er s em-

berek voltak, akiket még Kasztília 

és Aragónia udvaraiban is meg-

becsültek. Igen jelent s személyek 

kerültek ki körükb l, mégis igazi 

szerencséjük Alonso Borgiával, 

III. Callixtus pápával kezd dött el. 

Ebbe a családba született bele 1480. 

április 18-án az a sz ke hajú kislány, 

akit a történelem Lucrezia Borgia-

ként ismer. Apja Rodrigo Borgia (a 

kés bbi VI. Sándor pápa), anyja a 

férjezett Vanozza Cattanei volt, aki-

l Lucrezia három fiú testvére is 

született: Cesare, Juan és Jofré. Apja 

nagyon szerette a lá-

nyát, mégis felhasz-

nálta politikai céljai-

hoz, ami nem vol t 

más, minthogy Itália 

egyesüljön, méghozzá 

a Borgiák kezében. 

A kés bbi krónikák 

befeketítették Lucrezia 

nevét, akárcsak család-

jának többi  tagjá t .  

Ezen legendák követ-

keztében lett a mind-

össz e  39 évet  é l  

Lucrezia a történelem 

egyik legszéls sége-

sebb személye. Meg-

kapta a végzet asszonya és méreg-

kever  n  nevet. Keringtek olyan 

történetek róla, hogy volt egy gy -

je, melyben az  általa kitalált 

mérget hordta, hogy végezzen szere-

ivel és férjeivel. Más intrikák arról 

szóltak, hogy bens séges viszony 

zi t apjához és fivéréhez. Életé-

ben háromszor kötött házasságot, 

melyet apja és bátyja, Cesare szerve-

zett meg, így használva fel t ter-

jeszked  politikájuk eszközeként. 

Már 12 éves korában eljegyezték 

Don Gaspare da Procidaval, de ezt 

az eljegyzést apja nem sokkal ké-

bb fel is bontotta, és a 13 éves kis-

lányt a 26 éves Giovanni Sforzához, 

Pesaro fejedelméhez adta hozzá. 

Ez a házasság (1493. július 12.) volt 

hivatott meger síteni a Borgiák és a 

Sforzák kapcsolatát. A Milánóból 

származó család hatalma azonban 

nem sokkal kés bb leáldozott, és 

kénytelenek voltak elmenekülni. 

Ezáltal a frigy is jelentéktelenné vált, 

és érvénytelenítették a házasságot 

1497. december 20-án. Ürügyül azt 

hozták fel, hogy a drágalátos férj im-

potens, és nem képes gyereket nem-

zeni.  A  sors  fintora  azonban  itt  is  

közbeszólt, ugyanis a válás ideje 

alatt Lucrezia már terhes volt. Azt 

nem tudni pontosan, hogy kié volt a 

gyerek. Két apajelölt jöhet számí-

tásba:  az  egyik  a  tulajdon  bátyja,  a  

másik pedig az apja küldötte, 

Perrotto (ki nem sokkal kés bb rejté-

lyes módon elhalálozott.) Egyes fel-

tételezések szerint Lucrezia a válás 

alatt már kolostorban élt, és itt is-

merkedett meg és lett szerelmes 

Perrottóba. A sértett férj ezután ter-

jesztette el, hogy felesége folyama-

tosan intim kapcsolatban volt apjával 

és testvérével. 

Lucrezia Borgia 

Érme Giovanni Sforza arcképével 
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Második házasságkötésére 1498. 

július 21-én került sor Aragóniai 

Alfonzzal (az esemény alatt már hat 

hónapos terhes volt.) Nem sokkal 

kés bb, 1499. november 1-én szüle-

tett meg gyermekük, Rodrigo, aki 

1512-ben halt meg. Lucrezia nagyon 

szerette férjét. Ez a házasság azon-

ban tiszavirág élet nek bizonyult, 

ugyanis a pápa Nápolyt akarta elfog-

lalni XII. Lajos segítségével, és már 

nem volt szüksége Alfonzra. 1500. 

július 15-én Alfonz Lucreziáért ment 

Vatikánba. Útja során Cesare embe-

rei megtámadták, melyet túlélt. 

Azonban nem sokkal kés bb meg-

fojtva találták szobájában. 

Férje elvesztését követ en Lucrezia 

teljesen összeroppant. Alig egy hó-

nappal férje halála után már újabb 

házasságát tervezték. Így került sor 

harmadik házasságának megkötésére 

Alfonso d’Estével, modenai és ferra-

rai herceggel 1501-ben. Hat gyerme-

kük született, kik kö-

zül négy élte meg a 

feln ttkort. Ferrara a 

reneszánsz szellemi 

életének központja 

lett, Lucrezia és férje 

nagy pártfogója volt a 

vészeteknek. Apja 

1507-ben bekövet-

kezett halá la után 

élete nehézzé vált, és 

a vallás felé fordult. 

1510-ben megalapította a ferrarai 

San Bernardino kolostort. Végül 

1519-ben vérmérgezésben halt meg, 

mely utolsó szülését követte. 

Lucreziát számos vád érte 

életében. Többek között 

apjával és fivérével foly-

tatott viszonya és férje, 

valamint Perrotto rejté-

lyes halála. E vádak ma 

már alaptalannak látsza-

nak, bár a méregkever  

nevet még ma sem tudták 

lemosni róla. 

A Borgiák leghíresebb 

mérge a cantarella volt, 

aminek pontos összeté-

tele máig ismeretlen. Ez 

egy cukorszer , íztelen fehér por 

volt, amit anélkül lehetett bele-

keverni a célszemély italába vagy 

ételébe, hogy az jelenlétének csekély 

jelét mutatta volna. Két változata 

volt ismert: az egyik szinte azonnal 

hatott, míg a másik csak napokkal 

kés bb fejtette ki hatását. Az utóbbi-

val mérgezetteknek általában a hajuk 

és a foguk is kihullott, ami a higany- 

és arzénmérgezés jele. Ezek alapján 

a cantarella valószín leg higanyból 

és arzénból készülhetett, amit nö-

vényi és állati eredet  anyagokkal 

(pl. veszett kutya nyála) egészítettek 

ki a hatás biztosítása végett.  

A Borgiák mesterei voltak a méreg-

keverésnek: megtanulták, hogyan 

lehet egy állatot arzénnel etetni úgy, 

hogy az állat ne, de az, aki az állat 

húsát megeszi, belehaljon. Állítólag 

egy alkimistát is alkalmaztak, aki a 

legkülönfélébb mérgeket állította el  

nekik higanyból, arzénb l, foszfor-

ból, bürökb l, sisakvirágból, belén-

dekb l, tiszafából és mákból. Cesare Borgia 
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Egy tiszta nemzedék 
A politikai élet és a vele járó szó-

noki adottság már évszázadok óta 

sok kiváló tehetséget vonz magá-

hoz, nem egyszer az alkotó munka 

kárára. A jelenkori magyar politi-

kai szónoklatot azonban sajnos az 

egyéni stílus hiánya jellemzi.  

Temérdek szónokunk van: beszélnek 

is s n és hosszan, de egyik be-

széde olyan, mint a másiké. Az 

érdekl dés középpontjában álló kér-

déseket f leg idegen kifejezésekkel 

és szövevényes körmondatokkal 

világítják meg: mintha a hatósági 

rendeletek nehézkes szövege minden 

mondatukra rányomná a maga 

szürke bélyegét. Éppen ezért fontos 

kiemelni pár nem is olyan régen élt 

szónokot, akiket érdemes mintául 

venni. Bel lük válogattunk. 

Gróf Tisza István beszédei nélkü-

lözhetetlen kútf i egy forrongó kor 

történetének. Beszédeib l nemcsak a 

nagy államférfi alakja bontakozik ki, 

hanem a hazáját lángolóan szeret  

vezér hatalmas egyénisége is, aki 

megvetve a népszer séget és az el-

lene b szített tömeg fenyegetéseit, 

rendíthetetlenül küzd az indulatok és 

szenvedélyek politikája ellen. Er-

kölcsi erejével és érvei igazságával 

hatalmas támasza volt országának. 

Gróf Apponyi Albert bölcsel  szel-

leme és gondolatgazdagsága cicerói 

stílusban fejez dik ki. Külföldön – 

Kossuth Lajos óta – a magyar nem-

zeti eszmét senki nem képviselte 

olyan nagy szónoki hatással, mint . 

Gróf Andrássy Gyula politikai szó-

noklatai és alkotmánytörténeti mun-

kái a közéleti tapasztalatok és törté-

nelmi tanulmányok eredményei. 

Andrássyban megvan a történész 

objektivizmusa és az államtudo-

mányi m veltség  szónok higgadt 

érvel  ereje is. 

Gróf Bethlen István beszédei els -

sorban kortörténeti emlékek: Ma-

gyarország államelméletének forrás-

érték  dokumentumai a legnehezebb 

id kb l, amikor hatalmas nehézsé-

gek közt kellett újjáépíteni a feldúlt 

országot. Ebben az id szakban jelen-

s gróf Klebelsberg Kuno is,  aki  

tanult és bölcs ember lévén fejlesz-

tette tökélyre a magyar oktatást. 

Beszédei és publicisztikái mind err l 

tanúskodnak. 

A XX. század erkölcsét védte két 

jeles egyházi férfiú, Prohászka 

Ottokár és Bangha Béla. 

Prohászka az egyházi szónokok kö-

zül  egész  írói  és  szónoki  iskolát  

nevelt maga köré. Az írás és az él -

szó tiszta m vészetével szólt hívei-

hez, hogy irányítsa ket a modern 

világ útveszt iben. A történészek és 

irodalmárok megegyeznek abban, 

hogy egyházi írónak akkora sikere, 

mint neki, már Pázmány Péter óta 

nem volt. Egyéniségének der je, a 

tudomány minden ágára kiterjed  

tudása, magasröpt  stílusa verseny-

társ nélkül álló egyéniséggé tették 

kortársai körében. Munkái a vallás-

bölcselet és az erkölcstanítás ki-

magasló alkotásai. 

A Prohászka által elmondottakat 

egészítette ki a szintén katolikus 

pap, Bangha Béla. A szabadgondol-

kodók által évszázadok óta elkesere-

detten támadott vallásos elveket 

nemcsak a törhetetlen meggy dés 

hatalmas lendületével állította hall-

gatói elé, hanem a modern tudomány 

minden érvét felsorakoztatta annak 

igazolására, hogy a hit és a tudás 

nem ellentétesek egymással. 

Gróf Bethlen István 

Gróf Klebelsberg Kuno 
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Babonáink 
A babonaság olyan 

téma, amely megosztja az embere-

ket. Alapvet en kétféle csoportot 

különböztethetünk meg: azokat, 

akik maradéktalanul hisznek ben-

nük és azokat, akiket hidegen 

hagynak.  

Én a második csoportba tartozom, de 

mióta a kollégiumban lakom, némi-

képp változott a helyzet. Vannak 

ugyanis olyan szobatársaim, akik 

nem örülnek, ha körbe kell söpör-

niük, mert lusta vagyok arrébb állni, 

és akik minden egyes alkalommal 

rám szólnak: ne üljek az asztal sar-

kára. Észrevettem például, hogy már 

én is mindent „lekopogok”, és azon 

gondolkozom, vajon mi történik, ha 

eltöröm a kistükrömet. Feltámadt 

érdekl désemnek gyümölcse ez a 

cikk, amelyhez „legtudósabb” szo-

batársam segítségét kértem. A most 

következ  babonákról készült listát 

 állította össze a számunkra: 

1. A fekete macskát ugyebár senki-

nek sem kell bemutatni. 

2. Kéménysepr t látni szerencsét 

hoz,  feltéve,  hogy  meg  fogjuk  a  

gombunkat. (Feltéve persze, hogy 

van gombunk…) 

3. Ha ment t látunk, meg kell fog-

nunk a fülünket, kívánni kell valamit 

és addig nem szabad elereszteni a 

fülünket, amíg szemüveges emberre 

nem nézünk. 

4.  Ha  a  jobb  szemünk  viszket,  sírni  

fogunk, ha a bal, vidám dolog fog 

történni velünk. 

5. Ha a fülünk cseng és megkérdez-

zük valakit l, hogy melyik cseng és 

 eltalálja, akkor  hallja meg el bb 

a jó hírt, ha nem találja el, akkor mi, 

akiknek a füle cseng. 

6. Ha viszket a tenyerünk, pofoz-

kodni fogunk. 

7. Ha a talpunk viszket, táncolni 

fogunk. 

8. Ha az orrunk viszket, bosszúsak 

leszünk. 

9. Ha beverjük a könyökünket és 

utána megfogjuk, kopasz váratlan 

vendégünk lesz, ha nem fogjuk meg, 

fiatal váratlan vendégünk lesz. De ha 

beverjük a könyökünket, azt is je-

lentheti, hogy az anyósunk emleget. 

10. Ha elindulunk valahonnan, de 

vissza kell mennünk valamiért, le 

kell ülni, mert különben nem lesz 

szerencsénk. 

11. Ha ráharapunk a nyelvünkre, va-

laki épp rólunk beszél. 

12. Ha sarokra ül egy lány vagy kör-

besöprik, nem lesz férje. 

13. Pókot megölni annyi, mint 

agyonütni a szerencsét. 

14. A tükörtörés annyi év szeren-

csétlenség ahány darabra törik a 

tükör. 

15. Ha nem akarunk valamit elkia-

bálni, le kell kopogni fára, alulról 

felfelé bal kézzel. 

16. Gyermek érkezésekor, míg meg 

nem születik, nem szabad baba-

dolgokat vásárolni, mert nem hoz 

szerencsét. 

17. Ruhát nem szabad emberen 

varrni, mert szerencsétlenséget okoz. 

18. Ha megszúrjuk a kezünket varrás 

közben, kényesek leszünk abban a 

ruhában, amit épp varrunk. 

19. Elsózni valamit azt jelenti, hogy 

szerelmes a szakács. 

20. Kifordítva felvett ruha szerencsét 

hoz, ha kifordítva marad, vagy ha 

nem kifordítva akarjuk hordani, kü-

szöbön állva át lehet cserélni. 

21. Ha gólya köröz a ház felett, baba 

várható abba a házba. 

22. Haj összekötésénél a copfból 

kihagyni egy tincset nem jelent 

szerencsét. 

23. Ha a vendéget hellyel kínáljuk és 

nem fogadja el, mert állni akar, el-

viszi az álmunkat. 

Valószín leg mindenkib l vegyes 

érzelmeket váltott ki a lista olvasga-

tása, én sem lettem kimondottan 

meggy zve. De meg kell monda-

nom, akármilyen is a hozzáállásom, 

továbbra is le fogom kopogni a kije-

lentéseimet és nem örülnék, ha eltör-

ném a kistükrömet. Nem azért, mert 

elhiszem, hogy ez bármin változtat, 

de akár hiszünk bennük, akár nem, a 

babonák mégis beférk znek mind-

annyiunk önálló világába. 
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Padlástúra  
Képzeletbeli id utazásunk a nagy 

retró korszakban lassan a végéhez 

közeledik: miután megnéztük a 

Játékkollekció néhány kiemelked  

darabját és jól belakmároztunk az 

Édességbirodalomban, levezetés-

képpen pihenjünk meg egy emlé-

kekkel, régi használati tárgyakkal 

zsúfolt padlás h vösében.  

Kivételesen ne foglalkozzunk a kül-

földi utazások során beszerzett cse-

csebecsékkel, dédszüleink lepke- és 

bélyeggy jteményével, sem pedig a 

nagynénit l megörökölt ruhakataló-

gusokkal. Figyelmünket fordítsuk 

inkább a sarokban porosodó bakelit-

lemezekre, színes pilleszékekre vagy 

az egykor szinte családtaggá avan-

zsált Orion televízióra. Miután elha-

ladtunk a gyerekkori diavetít nk 

mellett, valamint megkerültük a 

Tesla lemezjátszókkal és Sokol 403-

as zsebrádiókkal megrakott dobozt, 

el is jutottunk a dohos, ám hívogató 

padlás szívébe. Itt foglaljunk helyet, 

a kissé kopottas, de még mindig 

megnyer  feny fa hintaszékben és 

ringatózzunk egyet, egy utolsót a 

retró tárgyak b vkörében… 

Diavetít  

Egy let nt kor kultikus tárgyai kö-

zött járunk, ahonnan érdemes ki-

emelni egy-egy közismert példát. 

Szinte mindannyiunk el tt kedves 

emlékek sejlenek fel, ha gyerekkori 

diavetít nkre esik pillantásunk. Ha 

azon szerencsések közé tartozunk, 

akiknek a szülei lefekvés el tt a me-

sekönyv helyett alkalmanként a dia-

vetít t választották, nem is esik ne-

hezünkre visszagondolni a kattogó 

szerkezetre meg a bájos diateker-

csekre. Saját példámból jól tudom, 

hogy annak idején mennyire vártuk 

a vetítés kezdetét és milyen izgatot-

tan keresgéltünk a mesék között: 

egyet választottam én, egyet a hú-

gom. Varázslatos hangulat lengte 

körül a szobát, ha kigyulladt a vetít  

fénye a falon és el ször homályosan, 

majd egyre élesebben elevenedtek 

meg a Hófehérke és a hét törpe vagy 

pedig a Borsószem királykisasszony 

gondosan megrajzolt szerepl i. A 

diavetít  egykori szerelmeseinek 

egy jó hír: egyre több boltban lehet 

felfedezni diafilmeket, valamint mo-

dernebb formavilágú diavetít ket is. 

Ha valakinek megjött a kedve, hogy 

nosztalgiázzon egy jót, az akár ek-

képpen is újraélheti gyerekkorát, 

újra érezheti a vetít  kellemes mele-

gét vagy egyszer en csak kikapcso-

lódhat egy hosszú nap után, kevésbé 

megszokott formában. 

Sokol 403 

Szüleim mesélték, akik a retró kor-

szak idején voltak gyerekek, hogy a 

nagyobb zsebben, netán a bicikli 

kormányára er sítve vagy csupán a 

kézben hordott kis rádió, a Sokol 

403 nem hiányozhatott egy család-

ból sem. A tehet sebbek rögtön töb-

bet is beszereztek, így apuka hallgat-

hatta a Kossuth Rádió hírm sorait 

munkába menet, anyuka a Pet fi 

Rádió melódiáira mosogathatott, a 

gyerekek pedig becsempészhették 

iskolatáskáikba, hogy aztán a szü-

netben osztálytársaik el tt kérked-

hessenek vele. A Sokol 403 ott szólt 

minden családi összejövetelen, de 

még a kerti munka idején is. A pe-

dánsabbak két hallgatás között gon-

dosan elcsomagolták b rtokjába a 

kis rádiót, ami alaptartozéka volt. A 

zsebrádiót kellemes, duruzsoló 

hangzása miatt, megfizethet  áráért 

és könnyen tölthet  akkumulátoráért 

kedvelték oly sokan, nem is beszélve 

a társaságot összekovácsoló erejér l: 
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ha megszólalt 

ez a hordozható 

z e n e m a s i n a ,  

mindann yian  

köré gy ltek.  

Pilleszék 

Magunk  mö-

gött hagyva az 

elektronika vívmányait, folytassuk 

padlástúránkat a „hetvenes évek ma-

gyar designkultúrájának szimbólu-

mával” – ahogy fogalmaz Poós Zol-

tán a retró könyvében – a pille-

könny  pilleszékkel. Többfunkciós 

tárgyról van szó, mely remekül meg-

állta a helyét puffként, de akár virág-

cserépként is. A szivárvány minden 

színében lehetett kapni és nem volt 

olyan család, ahol ne fedezhettünk 

volna fel pilleszékeket az étkez -

asztal körül vagy a lépcs házi folyo-

són az ablak menti virágoknál. 

Könnyedsége miatt az emberek 

gyakran magukkal vitték a szabadba 

is, mert tökéletes ül alkalmatosság-

nak bizonyult a pecázás során, a ját-

szótéren a homokozó mellett vagy 

éppen a piacon, a standok mögött, a 

kofák székeként.  

Habszifon 

Nosztalgiázásunkat tereljük a kony-

ha irányába. A retró idején a legtöbb 

háztartás kedvence volt az általában 

lilás színben kapható habszifon. A 

spájzból sosem hiányozhatott a szi-

fonpatron-utánpótlás: ha ez kimaradt 

volna, talán az élet is megállt volna. 

Ekkor indult hódító útjára a gofri-

mánia és a gesztenyepüré-imádat is, 

melyeknek elengedhetetlen kelléke 

volt a jó cukros, néha már émelyí-

en édes tejszínhab. Ekkoriban a 

háziasszonyok talán még nem ked-

velték a bolti tejszínhabot, inkább 

készítették maguk otthon. Jó is volt 

így, mert ezáltal folyton használat-

ban volt a konyha éke, a habszifon: 

egy gyors öblögetés, na meg egy 

patroncsere, és kell  mennyiség  

habtejszín után már kész is volt az 

ínycsiklandó, friss tejszínhab. Nem-

csak a desszerteknek volt kit  kí-

sér je, hanem a kávénak is: az édes-

szájúak dupla habbal, az alakjukra 

jobban ügyel k csupán egy adag tej-

színnel itták fekete italukat.  

Babos kend  

Babos kend  = Beatrice. A retró 

gyermekei közül sokan hitvallásként 

tartották számon az el  képletet. A 

legenda szerint a Katicabogárka 

cím  Beatrice dal indította el a 

baboskend -mániát, amikor is Nagy 

Feró egyik koncertjén, egy piros ala-

pon fehér pöttyös kend t kötött a 

nyakába. Lehet, hogy még  sem 

gondolta akkor, hogy mekkora divat-

hullámot indít el tettével: el bb-

utóbb a rajongói között nem akadt 

olyan, aki ne szerzett volna be egy 

ugyanilyen kiegészít t magának. So-

kan az énekeshez hasonlóan a nyak 

köré tekerve hordták, voltak azonban 

olyanok is, akik gondoltak egy me-

részet és az övükre hurkolták. Nem-

csak a rockerek kedvelték a babos 

kend t, hanem minden lázadó, min-

den vagány fiatal: mondhatni, egy 

pár évtizede a kívülállás szimbó-

lumává vált.  

Retró túránk ezennel véget ér. Re-

mélem, hogy jót nosztalgiáztatok a 

bemutatott tárgyakon, játékokon és 

édességeken. Manapság egyre több 

helyen  bukkan  fel  újra  és  újra  a  

retró, napjainkban éli reneszánszát. 

Egymás után nyílnak a retró étter-

mek és kocsmák – például Szegeden 

a Rongy Kocsma –, a lakberendezés-

ben egyre nagyobb hangsúlyt fektet-

nek a retró enteri rökre, és a boltok 

polcain újból kapni az egykor ked-

velt ételeket és konyhai kellékeket. 

Jó hír ez a retró szerelmeseinek, 

akiknek most már nem áll útjukban 

akadály, hogy igény szerint kialakít-

sák, berendezzék a saját kis retró 

világukat. 
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Mit kezdjek magammal a nyáron?  
Tegyük fel, hogy „ceteris paribus” 
szeretnénk csinálni valamit a nyá-
ron. Mondjuk dolgozni. Mindegy, 
hogy mi célból, de semmiképp sem 
akarunk otthon ücsörögni, várva a 
Barátok közt 6100. részét. De hova 
mehetnénk el diákként, hogy 
anyagilag ne húzzák le rólunk az 
összes b rt, ne feketemunkásként 
rohangáljunk az ellen rzések el l, 
illetve értékes tapasztalatokkal 
gazdagodjunk?  

Ha az évek során nem sikerült segít  
kapcsolatokat kialakítanunk a Mor-
gan Stanleynél vagy akár a Burger 
Kingben, akkor ez a kérdés komoly 
fejtörést okozhat a számunkra. Ne-
kem például nem sikerült, és meg-
gy désem, hogy ezzel vagyunk 
még így páran. Vegyük sorra (a tel-
jesség igénye nélkül), milyen opciók 
közül válogathatunk mi, akiknek 
(sajnos) hosszan tartó, szorgos utá-
najárás eredményeként lehet csak 
nyáron munkája – ebben a jelenleg 
nem éppen barátinak mondható 
pénzügyi-gazdasági helyzetben:  

Els  körben próbáljunk meg gyakor-
nokként elhelyezkedni egy cégnél, 
méghozzá itt, Szegeden! Tökéletes 
lenne: kollégiumban lakhatnánk to-
vábbra is (persze az ehhez szükséges 
kérelem benyújtását és elfogadását 
követ en), fizetést kapnánk (illene), 
valamint értékes gyakorlati tudásra 
tehetnénk szert, amivel az önéletraj-
zunkat b víthetnénk. Teljesen jól 
hangzik, csakhogy a szegedi gyakor-
noki helyekre vadászva könnyen 
észrevehetjük, hogy alig vannak 

egyetemistákat tárt karokkal váró és 
ezzel együtt a törvénynek megfelel  
díjazást biztosító cégek, amelyek ill  
feladatokkal látják el a friss munka-
vállalót. 

Tehát ez egy lehet ség. Tessék pró-
bálkozni, mert bár kevesen, de azért 
vannak olyan szegedi cégek, ame-
lyek gyakornokokat keresnek el -
nyös feltételekkel. 

Ugyanez az opció kivitelezhet  más 
városokban is, például a „világ köze-
pén”, Budapesten. Ott már nagyobb 
a valószín sége annak, hogy a kere-
sésünknek megfelel  céget találunk, 

t, akár annak is, hogy pont minket 
vesznek fel. Viszont, ha nem va-
gyunk helyiek, id ben gondoskod-
nunk kell albérletr l vagy pedig na-
gyon alaposan kigondolt bejárási le-
het ségr l. Albérletkereséshez most 
már nem csak a megszokott eszkö-
zöket használhatjuk fel (apróhirdeté-
sek online vagy nyomtatott sajtó-
ban), hanem a különböz  közösségi 
portálokon (Facebook, Twitter stb.) 
kialakított ismeretségeinket is.  

Ha nem szeretnénk ennyire ko-
molyra venni a figurát, és beérjük 2-
3 hétre szóló (általában nehéz fizi-
kai) idénymunkával is, akkor a diák-
szövetkezetek készségesen állnak a 
rendelkezésünkre. F leg most, hogy 
a válság legmélyebb pontjára érve, 
már k is kihasználják, hogy a diá-
kok nem válogatnak munka és 
munka között. Ezek legtöbbször me-

gazdasági munkák, mint például 
kukorica címerezés, zöldségek cso-
magolása vagy gyümölcsszedés. Ha 

mégsem f lik a fogunk 
az ilyen munkákhoz, 
akkor sem kell kétség-
beesni, hiszen ezek a 
szövetkezetek kínálnak még ad-hoc 
jelleggel hostess, irodai-adminisztra-
tív, ruhatáros, pénztáros, illetve a 
vendéglátásban gyakori munka-
lehet ségeket. 

Azok számára, akiket külföld vonz, 
mint nyári munkalehet ség – mert 
elegük van magyar honból, vagy 
mert idegen nyelvet szeretnének 
gyakorolni, vagy csak világot akar-
nak látni – van megoldás. Természe-
tesen ebbe már anyagilag valameny-
nyire bele kell invesztálni és nem 
árt, ha meg tudunk szólalni valame-
l yik eléggé felkapott  nyelven 
(angolul például). A legtöbben 
ilyenkor kb. 180-200 ezer forintot 
áldozva gyerektáborokba jelentkez-
nek – valamelyik ezzel foglalkozó 
szervezeten keresztül (CCUSA, 
Camp America, Camp Leaders stb.), 
de el fordul, hogy mások többet 
(300-450 ezer forintot) hajlandóak 
kezd  t keként erre fordítani és 
víziment nek szeg dnek.  

Összességében b ven vannak lehe-
ségeink, amiket ki tudunk hasz-

nálni a nyáron, de ezek közül jó pár 
olyan, aminek a megvalósításához 
már hónapokkal el bb hozzá kell 
látnunk. Nagyon szorítok minden 
kedves Mórásnak, hogy szuper 
nyara legyen, és ehhez találjon ma-
gának – még ha egy hétre is – 
munkát.  
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Franciás filmezés, filmes franciázás  
avagy Cannes-on innen és túl 

A kérdés: ,,Fel tudsz sorolni há-

rom francia filmet?” Érkezik rög-

tön a válasz: ,,Persze, Taxi 1, 2, 3.” 

A lányoknak talán még az Amélie 

Poulain csodálatos élete is beugrik, 

néhányan még emlékezhetnek 

Louis de Funés ,,csend rös” szere-

peire, és itt talán be is zárhatnánk 

a sort. (Természetesen minden 

tiszteletem a kivétel(ek)nek.) Pedig 

az elmúlt évek francia és franko-

fón filmeresztése nem is volt any-

nyira egetver en rossz – mondja 

ezt egy francia szakos. Szakmai 

ártalom ide vagy oda, szerény sze-

mélye m él -hal  a , , csigaev k 

mozikultúrájáért”, és ezt a szenve-

délyemet most papírra is vetem. 

Elöljáróban még annyit, aki nem 

szereti a francia filmeket, az nyu-

godtan lapozzon tovább, a töb-

bieknek sok popc or nt  é s  jó  

szórakozást! 

Karamell (2007) 

Rendez : Nadine Labaki 

A recept egyszer , végy egy bejrúti 

szépségszalont és öt n t problémák-

kal teli élettel. Layale egy házas fér-

fiba szerelmes – mert el fordul, 

hogy egy n  képes szeretni  –,  

Nisrine ártatlansága még házassága 

el tt odalett, csak az illet  férfi nem 

éppen a v legénye, Rima leszbikus 

vágyakat táplál a szalon egyik kun-

csaftja iránt, Jamale az öregedéssel 

vív élet-halál harcot, a szomszéd 

Rose néniért pedig kissé kés n jött 

el a daliás, sz ke herceg, igaz, nem 

fehér lovon, hanem zoknivillantós 

nadrágban. Az így kapott katyvaszt 

szerezd még egy akadékoskodó 

bajszos rend rrel, egy pr d, nem ép-

pen ép elméj  id s hölggyel, néhány 

ördögien rossz gyerekkel és egy la-

kodalmas bagázzsal, és el is készült 

a mennyei karamell, ami nem kizá-

rólag éhség ellen használható. 

És most merre? (2011) 

Rendez : Nadine Labaki 

Nadine Labaki  fi lmje  az  idei  

Frankofón Fesztiválon debütált ha-

zánkban. Természetesen, mint ahogy 

a négy évvel ezel tti alkotásában, itt 

is a n ket állítja az események kö-

zéppontjába. A helyszín egy világ-

végi kis falucska, ahol a kereszté-

nyek és muzulmánok békében és 

harmóniában élnek egymás mellett a 

körülöttük dúló háborúk ellenére is. 

Azonban – ahogy általában a való 

életben is lenni szokott – hirtelen 

beüt a krach, és a falucska n i tagjai 

mindent megtesznek – de tényleg 

mindent, még örömlányokat is felbé-

relnek –, csakhogy uraik figyelmét 

eltereljék a fegyverekr l, mondván, 

folyt már elég vér a vallás miatt. Re-

mekbeszabott film a gyengébbik 

nem furfangjáról, áldozatosságáról 

és szeretetér l. Az egyik pillanatban 

a nevetést l csordul ki a könnyed, 

míg a következ ben elszorul a szí-

ved a keser ségt l. 

Persepolis (2007) 

Rendez : Marjane Satrapi, Vincent 

Paronnaud 

Vajon min megy keresztül egy kis-

lány mindaddig, míg fel nem n ? És 

ha ezt a folyamatot még tetézi egy 

háború? Az iráni forradalom kitörése 
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után Marjane-t szülei Európába kül-

dik tanulni, hogy megóvják a Tehe-

ránban uralkodó minden értelemben 

sz kös élett l. Ám visszatérte után 

ismét kend t kell öltenie és visszail-

leszkednie a szabályok „szabad” or-

szágába. A fekete-fehér rajzfilmben 

keveredik a képzelet és a megélt ese-

mények emléke, amit egy nem min-

dennapi kislány, majd fiatal lány 

szemszögéb l ismerhetünk meg. 

Képzelt szerelmek (2010) 

Rendez : Xavier Dolan 

Melegek, biszexuálisok, szerelmi 

háromszögek, „kalandocskák” és bo-

nyodalmak nélkül a francia kultúra 

nem létezhet. Mondhatnánk tipiku-

san franciás elvont film tudatmódo-

sító szerekkel és olyan jelenetekkel, 

melyek bizonyosan kiverik néhá-

nyaknál a biztosítékot. Adott két ba-

rát, Francis, aki „kicsit” buzis – 

csakhogy „klasszikust” idézzek – és 

Marie, aki láncdohányos. 

Egy este folyamán össze-

hozza ket a sors az an-

gyalarcú Nicolas-val, az 

események pedig nem várt 

fordulatot vesznek. A két 

barát versengeni kezd Ni-

colas kegyeiért, hogy a vé-

gén az A és B lehet ség 

közül a C valósuljon meg. 

Egy film kellemes zenével, 

nem el ítéleteseknek, ami-

l  kiderül  az  is,  hogy  a  

strigula a falon nem min-

dig jelent jót. 

Párizs (2008) 

Rendez : Cédric Klapisch 

Egy film arról a bizonyos „bárme-

lyik napod lehet az utolsó” érzésr l. 

Pierre is ezt éli meg egy kétséges ki-

menetel  szívm tétre várva. Paradox 

módon, amikor szíve már haldoklik, 

akkor kezd el csak igazán élni és 

szeretni. Párizs utcái, kávézói 

megtelnek élettel, kalandok-

kal, nevetéssel és persze szere-

lemmel. Pierre szerencsétlen 

sorsa rádöbbenti a körülötte 

él ket az „egyszer élsz” jelen-

ségére. És Te mit tennél, ha 

már csak kevés lenne hátra? 

Bordélyház (2011) 

Rendez : Bertrand Bonello 

Zárásként íme egy „tizennyol-

cas karikás” film, hátha az 

er sebbik nem képvisel i is 

kedvet kapnak egy kis franciá-

záshoz. El szóként csupán annyit: 

naturalista dráma, amely felvonul-

tatja a Káma Szútrában fellelhet  

összes pózt és az összes képtelen, 

beteges szexuális fantáziát. Azon-

ban, ha kicsit tovább látunk a f…unk 

– akarom mondani orrunk – hegyé-

nél, akkor betekintést nyerhetünk a 

prostitúció nem túlságosan rózsás, 

pezsg ben és parfüm felh ben úszó 

világába a XX. század eleji Párizs-

ban, ahol semmi sem az, aminek lát-

szik. Minden lány története tragikus, 

Baudelaire szavaival élve a „romlás 

virágai”, de mindezek ellenére az 

utolsó képkockák után felmerül a 

kérdés,  hogy  akkor  ez  film  vajon  a  

bordélyház ellen szól, vagy épp 

fordítva: a „maison close” dics-

himnusza? 
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Hapax – kiáltvány és felhívás 
Kis szünet után megújul a Hapax 

– pontosabban csak visszatér ere-

deti célkit zéseihez. Ahogy azt a 

Rongyban tartott estünkön vázol-

tuk többen is, els dleges célunk a 

fiatal egyetemisták m - és szakfor-

dításainak, tanulmányainak meg-

jelentetése és a fiatal képz vé-

szek reprezentációja. 

Ebben a kiáltványban szeretnénk fel-

hívni a figyelmet arra, hogy milyen 

lehet ségek állnak elibénk, amennyi-

ben hajlandóak vagyunk áldozni 

arra, hogy egymás tudását és munká-

ját értékel  közösséget hozzunk létre 

és ennek egy olyan fórumot, amely 

megjelenést, közönséget és vissza-

csatolást biztosít. Ennek több fo-

kozata lesz. 

1. M helymunka. Sok folyóirat tar-

talma alapszik m helyszemináriu-

mokon, az ott létrehozott munkákat 

publikálják a kés bbiekben. Havonta 

egyszer jó volna összeülni külön-

böz  tudományok, m vészeti ágak, 

megközelítések szempontjából: for-

dítói szemináriumok, kreatív írással 

foglalkozó alkalmak, ahol egymás 

szövegeit véleményeznénk, akár 

hallgatói szinten, akár tanárok bevo-

násával; összejöhetnénk olyan cél-

ból, hogy mini konferencia kereté-

ben általános m faji, formai követel-

ményekr l tájékozódjunk; a rajzosok 

kiteríthetnék munkáikat – ez mind-

mind lehet séget kínál a közösség-

építésre, mások munkájának megis-

merésére, illetve az önreprezentá-

cióra: röviden, hogy ne az asztal-

fióknak dolgozzunk. 

2. A m - és szakfordításnak, a kép-

vészetnek és a tanulmányoknak 

kicsit elkülönülve a többit l (hiszen 

ezek számára kevesebb a megjele-

nési lehet ség) vagy egy külön on-

line felületet szánok, vagy – legyen 

úgy – id vel akár printben is gondol-

kodhatnánk: évente egy, két, maxi-

mum három alkalommal, igényes 

küls vel. 

3. Ez az új felület lesz a szerkeszt i 

blog nevezet  (a régi tartalmakat el-

érhetitek a másikon, az nem fog vál-

tozni). Ide kerülnek a szépirodalom 

és a kapcsolódó tartalmak, tehát in-

terjúk, lapszemlék, kritikák, kés bb 

talán a zene is. Ezeket is els sorban 

az idegen nyelv  tematikába várjuk. 

A lap fontos célja, hogy m köd  

munkaközössége(ke)t hozzon létre, 

akik felvállalják munkáikat, eredmé-

nyeiket és kritikára szomjaznak. 

Ennek fényében várjuk az épít  

kommenteket is, illetve a szövege-

ket, vizuális tartalmakat. Aki reklá-

mozni szeretne valamilyen rendez-

vényt, azt is szívesen közzétesszük. 

A szerkeszt ség jelenlegi tagjai ábé-

cérendben: 

Kiállítás: 

Gyenge András 

gyeand@gmail.com 

Történelem: 

Kovács Attila 

burtasz@gmail.com 

Grafika: 

Kovács Csilla 

szty.circusmonkey@gmail.com 

Festészet: 

Nyíri Péter 

punkteto@gmail.com 

Fordítás, magyar: 

Sörös Erzsébet Borbála 

sorosboris@gmail.com 

Grafika: 

Sörös Franciska Zsófia 

zsofia.soros@gmail.com 

Az egyéni elérhet ségek mellett a 

szövegeket a  

hapaxlegoszeged@gmail.com címre 

várjuk. 

Weblap címünk: 

http://sargakonyv.wordpress.com/ 

Mindenkit csak ösztönözni tudok! 

Úgy hiszem, mindenkit érint, hogy 

már huszonévesen, egyetemistaként 

a saját szakmájával foglalkozzon, 

erre kínálunk lehet séget. 

A Hapax szerkeszt sége 

Alapítva MMXII anno Domini. 
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Alternatív Teremtéselmélet 
ATE, avagy mi az az ATEizmus? part 2. 

… Így tehát az angyalka és az ördög 

kézen fogva elmentek a közeli bar-

kácsboltba Csináld magad! Érzések 

készletet venni. Beszerezvén e reme-

ket, nekiültek és kitalálták a boldog-

ságot, a szomorúságot, az örömöt, a 

lehangoltságot, a kíváncsiságot, a 

kapzsiságot, a büszkeséget, a szé-

gyent, a szeretetet, a gyávaságot, a 

bátorságot, a hiúságot, a leleményes-

séget, az eszel sséget, az együttér-

zést és a hányingert. A kezdést l 

számítva 23 perc alatt végeztek az 

összes érzéssel. Most már nyugod-

tan elmehet tek kávézn i  orosz  

barátaikkal…  

Qqriq nem igazán szerette a csendet. 

Viszont a meséket és illuminált álla-

potban kreálódott történeteket egye-

nesen imádta. Úgy döntött, megaján-

dékozza a Földön él ket az írás-

olvasás tudományával. Hátha hall 

néhány új sztorit, amivel villoghat 

majd a Ki a Wanda? önismereti 

klubban. Feltéve, hogy visszabújhat 

Universum (p)-A-plan-ba. S hogy 

mindenki értse a másikat, centrali-

zálta a nyelvek használatát. Egyet-

lenegy nyelvet használhatnak. A 

klingont. Ezt ki is hirdette egy 

anyám hatalmas torony tetején 

állva, de ez a rendelkezése nem 

nyerte el a nép tetszését. Lázadás és 

egy nagyobbacska z rzavar kereke-

dett ki bel le. F nök Úr (kés bb már 

„csak” Úr) lenyugtatta ket, viszont 

ez túl sokba került. Az emberek a 

gondolkodás képességét követelték. 

Meg is adatott hát nekik.  

Ezen esemény után hangzott el el -

ször a mai napig legtöbbet használt 

kérdés: (Nem, nem a what the f*ck?) 

„Miért vagyunk a világon?” Nem 

valószín , hogy hallani szerették 

volna az igazi választ az Életre, a 

Világmindenségre meg Mindenre. 

(Mi tudjuk, hogy  vagy 6 x 1023 

vagy inkább 42.)  

Teljes katasztrófák sorozatát idézte 

így el . Az ember és a gondolkodás 

nem jó párosítás. Nem csoda, ha job-

bak voltunk ösztönlényekként. Az 

elmélkedés teljesen összezavart min-

denkit. Ráadásul, akik nem voltak 

ott, amikor az észt osztották, az el-

következend  id kben alsóbbrend -

nek látszódnak. A különböz  osz-

tályharcok miatt megszületett a há-

ború kifejezés. Az emberek úgy gon-

dolták, hogy a feszültségeket és 

konfliktusokat így meg lehet oldani. 

De ez legalább annyira értelmetlen 

elgondolás, mint az, hogy a menny-

dörgés igazából hordógörgetés hang. 

Mindenki tudja, hogy valójában alu-

mínium lemezcsapkodás, amelyet 

Qqriq csinál gyengébb pillanataiban. 

Qqriq megsért dött a harcok miatt. 

Úgy érezte, kudarcot vallott. Egy 

id re pihentette ezt az egész terem-

sdit. Helyette m vészkedett picit 

az égbolt vásznán. Rendezgette a 

csillagokat. Sokféle alakzatot ké-

szített. Ezek lettek a csillagképek. 

Unalom hozta tehát létre a csillag-

jegyeket is. Az asztrológiát meg az 

EZO TV. 

Ezalatt az emberkék elvoltak ma-

gukban, közös tornákat szerveztek 

Pia városában. Ilyenkor félre tettek 

minden ellenségeskedést, nyugalom 

uralkodott mindenhol. A rendezvény 

szlogenje  az  All  in  Pia  volt.  Innen  

eredeztethet  az olimpia kifejezés.  

Semmi sem tarthat örökké. 

El fordulnak kellemetlen szituációk 

az életben. Qqriq-val is voltak ilye-

nek. Pár száz évig nem figyelt, erre 

az emberek kitaláltak mindenféle 

vallásokat és teremt ket. t kezdték 

elfelejteni. S azért, hogy az új hóbor-

tokról elterelje népe figyelmét, le-

dobta a Földre a Tudományok és 

rült ötletek packot, korlátozott 

darabszámban.  

Ez a húzás sem nagyon jött be. Talá-

lékony lény lévén az ember felhasz-
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nálta a tudományokat pusztító fegy-

verek készítésére. Így került sor töb-

bek között a Sáskajárás ágyú, a Min-

denhol csak békákat látni parittya, a 

Menten megful ladsz  özönvíz-

fegyver, az Összeesküvés elmélet 

rugóskatapult és a Való világot a 

magyarnak! automata-csúzli szaba-

dalmi számának kiadására. Ezeket 

még követték más mechanikus, 

elektromos, elektronikus, hidrauli-

kus, biológiai és pszichológiai fegy-

verarzenál képz dmények is.  

nök Úr megpróbálta törvényekkel 

szabályozni a fegyverviselést. Saj-

nos törvénykönyveib l csak töredé-

kek maradtak fenn, és azok is értel-

metlenek a mai szem számára. Az 

alcímb l csak ez vehet  ki: Gém 

Mniidg Nogayn Kelelvedk Ikondám 

Aórd… Feltételezések szerint annyit 

jelenthet: Ha jót akarsz, rettent  

sokáig betartatik… Mások azt gon-

dolják, ez nem a törvénykönyvéb l 

származik, hanem a szakácskönyvé-

l. Így az alcím fordítása a követ-

kez : Szilvás buktát, mert azt szere-

tem… A feltörekv  fiatal nemzedék 

azon a véleményen van, hogy ez 

csak egy rejtvény. Ha így van, akkor 

a megoldás még várat magára. 

Lehet, nem minden sikerült egészen 

úgy,  ahogy  Qqriq  tervezte.  Sok  vi-

szontagságban volt része az ember-

nek a történelem folyamán úszva, de 

mindig ott volt a ment öv, amelyet 

szintén Qqriq-nak köszönhetünk. A 

vészet. Békeid ben pihentet, 

kikapcsol, a zivataros évszázadok 

alatt nyugtat, reményt ad, segít tartó-

sítani valamicskét abból a világból, 

amelyet készülünk elpusztítani. És 

mellesleg némelyik m  tényleg q**a 

szép. 

Teremt nk látva a szegénységet, 

éhezést, b nözést, szenvedést és a 

kereskedelmi tévék agyszennyez  

mocskát, döntésre jutott. Mivel segí-

teni nem tudott, inkább itt hagyott 

minket egyedül. A természet majd 

kijavítja a hibákat. Az imákat törli 

üzenetrögzít jér l és a sípszó után 

csak  a  pontos  id t  mondják  be.  

Qqriq azért hozta létre mindezt, 

hogy az unalom ne végezzen vele. 

Nekünk sem szabad tétlenkedni, ki 

kell használni a kapott id t, miel tt 

még vissza talál térni, újra elrontani 

mindent, egy el sem hinnéd, mek-

kora meteorral. 

Most azonban a lábát lógatja egy 

holdon horgászva egy Pandora nev  

bolygó közelében, készen arra, hogy 

kifogjon egy jó ötletet. Álom munka 

az övé. 

Így történt hát, hogy Datsli F. 

Sithapp Ens IceG-DollaH Verdad 

Desnuda-Qqriq saját szórakoztatása 

és abszurd véletlenek sorozata miatt 

körülbelül 423 év alatt a semmib l 

létrehozta világunkat.  

(De most miért? Más elméletekben 

is vannak furcsaságok. Néha durváb-

bak, mint gondolnád. Szóval ez is 

simán megtörténhetett. Van rá bizo-

nyítékod, hogy nem?) 
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Kedves Olvasók! 

Ismételten néhány képrejtvénnyel szeretnénk szórakoztatni Titeket! Leljétek benne örömötöket!  

A megfejtéseket a hátsó borítón találjátok. Az el  szám megoldásai pedig a következ k: 

1. papír  2. egyensúly  3. tanker  4. hajó  5. könny  
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