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Így a félév végére mindannyi-

unk életét meghatározza már az egyetem: 

teljesítendő számonkérések, leadandó 

házik… Esetleg épp a túloldalról: a renge-

teg munka mellett még több ZH kijavítása, 

házik beszedése, egyre idegesebb és szo-

rongóbb hallgatók kezelése. Senkinek se 

könnyű időszak ez. Ha csak egy tanácsot fogadsz meg: merj lassítani és 

lenyugodni. Ha már a szakmából, a munkából nem tudsz erőt meríteni, ha már sok ez az egész, akkor 

kapcsold ki egy kicsit. Ne legyen bűntudatod attól, ha elmentek egy barátoddal beszélgetni egy órát, ami-

től mindketten kicsit erőre kaptok a folytatáshoz. Ne legyen bűntudatod attól, ha hétvégére hazamész, 

hogy láthasd a kishúgodat/kisöcsédet, hogy a családoddal tölthess egy kis időt. Egyrészt nyugodt fejjel 

sokkal könnyebben tudsz te is minden akadályt leküzdeni, másrészt – úgy gondolom – hosszabb távon 

sokkal többet számít az, hogy boldog legyél, nyugodt és kiegyensúlyozott, mint az, hogy beleke-

seredve csináld végig a félévet. Azzal senki se jár jól. Valószínűleg te is azért jöttél ide, mert 

élvezed a (leendő) szakmád, szereted ezt csinálni. A legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy 

hagyod magad belekeseredni. Ne engedd! Főleg most, az ünnepek előtt ne.

Ezzel a tanáccsal szeretnék mindenkinek eredményes félév végét, vizsgaidő-

szakot kívánni! Kitartást, és higgyétek el, hogy képesek vagytok megcsinálni! Jövő-

re újra találkozunk, addig pedig kellemes ünnepeket kívánok minden kedves 

olvasónknak!
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únkp – egy ösztöndíj a 
kutatás támogatására
Az ÚNKP Az Új Nemzeti Kiválóság ProgrAm, Amely Keretei Közt A Kiváló, KutAtási tevéKeNységet 
végző hallgatókat, doktorjelölteket, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják ösztöndíjjal. 
egyetemünkön is vannak olyan hallgatók, akik elnyerték ezt az ösztöndíjat, többek között 
grAics Bence, ötödéves, msc-s mérnökinformatikus is, a kritikus rendszerek specializáció egy 
hallgatója, akivel interjúnk során megismerkedhettek.

 – mi az az ÚNKP pontosan? Te honnan 
értesültél róla?

 – Az ÚNKP egy országos ösztöndíjpályázat, 
amely a kiemelkedő kutatási potenciállal rendel-
kező hallgatókat hivatott támogatni a kutatása-
ikban. Az én figyelmemet a tanszéki (miT) konzu-
lenseim hívták fel a lehetőségre. Több éve végzek 
már kutatást a miT tanszék Hibatűrő rendszerek 
Kutatócsoportjánál (FTSrg), ezért kapóra jött, 
hogy ezt támogatandó létezik egy ilyen ösztöndíj.

 – mi szükséges a pályázáshoz? mi alapján 
pontoznak?

 – A pályázathoz szükséges a jó tanulmányi 
eredmény, továbbá az, hogy legyen olyan tevé-
kenységünk a korábbi években, melynek során 
részt vettünk az egyetem (tudományos és okta-
tási) életében valamilyen formában. Korábban 
írtam TdK-t, és voltam nemzetközi konferencián 

is a kutatásaimmal, az is sokat nyomott a latba. 
Továbbá részt vettem több tárgyban is demonst-
rátorként (pl. rendszermodellezés). Az ösztöndíj 
odaítélése során pontozzák a tudományos, tanul-
mányi és oktatási munkát is.

 – Hány jelentkező szokott lenni? Esélyes-e 
elnyerni a pályázatot egyáltalán?

 – Nem tudom sajnos, hogy mennyi résztvevő 
szokott lenni, de úgy gondolom, hogy ha valaki 
motivált, és letett valamit az asztalra, akkor van 
esély nyerni.

 – miért döntöttél úgy, hogy te is pályázol? 
milyen szakmai tevékenységet végeztél az 
egyetemen? mivel nyerted el a pályázatot?

 – Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy folytassam 
a kutatásaimat, ez motivált elsősorban. Nagy 
terveim vannak nekem és a konzulenseimnek is, 
amik megvalósításához idő kell, és ez az ösztön-
díj jó lehetőséget teremt, hogy az időm minél na-
gyobb részét a kutatásra tudjam szánni.

Szakmai munkát nagyon régóta végzek az FTSrg 
kutatócsoportban, másodévben kezdtem el kuta-
tással foglalkozni. Kezdetben inkább tanulással telt 
az időm, de a BSc végére már új eredményeim is vol-
tak, amiket a kari TdK-n díjaztak is. Ebből született 
egy kisebb nemzetközi konferencián cikkem is. Ezek 
nagyban hozzájárultak a sikeres pályázatomhoz.

 – Hogy zajlott a pályázás, eredmények 
hirdetése?

 – A pályázás munkaigényes volt, rengeteg 
igazolást kellett összegyűjteni, továbbá egy elég 
komoly kutatási tervet is össze kellett állítani. Az 
eredményeket e-mailben tudtuk meg.

 – Hogy nézett ki ez a kutatási terv?
 – Egy ilyen tervezet azt tartalmazza, hogy az 

elkövetkezendő egy évben mi az, amivel foglalkoz-
ni szeretnél. meg kell győzni a bírálókat, hogy ez 
valóban egy komoly kutatási terv, és nem olyas-
mi, amit többen is megcsináltak már az elmúlt 
években. Fontos azonban, hogy tényleg csak vál-
lalható, reális terveket írjunk bele. Ehhez szüksé-
ges némi irodalomkutatás, hogy ezáltal felmérjük, 
hogy amivel foglalkozni szeretnénk, az hogy áll 
jelenleg a világban, illetve mi az, amire végső so-
ron használható lesz majd. érdemes a tervezetet 
két öthónapos intervallumra lebontva megírni, 
hogy legyen a közepén egy kapaszkodó, egy cél, 
illetve egy elképzelés, hogy mi az a szint, amit a 
félév elteltével el kéne érni.

 – A végén ellenőrzik, hogy mit sikerült vég-
hezvinni ebből a tervből?

 – igen, egyrészt a konzulens/témavezető folya-
matosan ellenőrzi a haladást. Emellett a kutatási 
időszak végén beszámolunk az eredményekről: 

egy hosszabb összefoglalót kell írni, továbbá fel-
tüntetni, hogy milyen tudományos munkák/cikkek 
születtek az időszak alatt. Ezt a beszámolót a kon-
zulens átnézi, majd pedig egy bizottság értékeli.

 – Az ösztöndíj mennyi időre vonatkozik?
 – Kétszer öt hónapra van lebontva, azaz tíz 

hónapra összesen.

 – Milyen előnyökkel jár ez a program? Mit 
kapnak azok, akik részt vesznek rajta?

 – A legnagyobb előny az, hogy támogatja, hogy 
a kutatásaiddal foglalkozz. ösztöndíjat és konferen-
cia utazási támogatást is jelent. Ez nagy segítség, 
mert a komolyabb konferenciák elég drágák, és 
konzulensemmel az eredményeinket szeretnénk 
bemutatni majd a világ vezető modellezéssel és 
szoftverfejlesztéssel foglalkozó konferenciáinak 
egyikén. Az ilyen konferenciák előnye még, hogy 
lehetőséged van megismerkedni más kutatókkal is, 
személyesen tőlük hallgathatod meg, hogyan áll-
nak jelenleg a kutatásaikkal, és nagyon sokat lehet 
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tanulni tőlük. mindezen felül egy nagyon nagy elis-
merés is ennek az ösztöndíjnak az elnyerése a szá-
momra, hisz ha jól tudom, mSc-n nagyon kevesen 
kaptuk meg.

 – mivel foglalkozol az egyetemi tanórák 
mellett?

 – Próbálok minden nap mozogni, edzeni egy 
órát, ami szerintem nagyon fontos ebben az egye-
temi környezetben. Szeretek sorozatokat is nézni, 
sajnos erre évközben egyre kevesebb időm van.

 – említetted, hogy több tárgyban is vállaltál 
demonstrátori szerepet. Pontosan milyen tár-
gyakból, és mi volt a feladatod?

 – Ha jól emlékszem, régen Szoftver- és 
rendszerellenőrzésnek hívták azt a tárgyat 
(mostani neve a tárgynak ugyanúgy szoftver- és 
rendszerellenőrzés – a szerk.), amiből demonst-
rátorkodtam. Ennek során verifikációs techni-
kákat tanulnak a hallgatók. A tanszéki gamma 
keretrendszernek még egy kezdetleges verziója 
lett felhasználva az egyik labor keretein belül, 
ezt segítettem összerakni arra a laborra. A labor 
során a hallgatók különböző tervezőeszközöket 
használtak a rendszertervek elkészítésére, va-
lidációjára és verifikációjára, továbbá az imple-
mentáció automatikus előállítására. Ezen felül 
követelményeket is megfogalmazhattak, melyek 
teljesülését ellenőrizni tudták.

rendszermodellezésből gyakorlatokat is tar-
tottam, ott nagyjából tényleg mindent csináltam: 
ZH feladatsorokat készítettem, javítottam ZH-kat, 
ezeknek a megtekintésein részt is vettem, és házi-
kat is szedtem be.

 – részt veszel valamilyen kutatásban?
 – Az FTSrg egy nagyon motiváló környezet, 

rengeteget tanulok a tanszéki kollégáktól, így szin-
te adta magát a dolog, a BSc önálló labor óta ku-
tatás-fejlesztéssel foglalkozom. Az általam fejlesz-
tett eszközt idén egy nagy, ipari konferencián is 
bemutatták konzulenseim, várhatóan nemzetközi 
kutatási együttműködés is lesz a dologból. itt nagy 
segítségemre van a tanszék komoly nemzetközi 
kapcsolati hálója, és ismertsége. Ezt az eszközt 
nyáron egy nemzetközi Phd kurzuson is használ-
ták doktorandusz hallgatók oktatása során (Kana-
dában), amire különösen büszke vagyok.

 – mi épp az aktuális önálló laboratórium/
TdK témád?

 – most készülök éppen a TdK-ra molnár Vince 
konzultáltjaként, ahol elosztott rendszerek fejlesz-
tését támogató eszközt készítek a gamma keret-
rendszerhez. mindenki tudja, hogy elosztott rend-
szerek tervezése nehéz probléma, az elosztottan 
futó szoftverek és rendszerekben rengeteg hibal-
ehetőség van. Az általam fejlesztett eszköz célja, 
hogy a mérnökök munkáját segítse, és egyrészt a 
matematika eszköztárát felhasználva bizonyítsuk a 
tervek helyességét, másrészt tesztelést és kódge-
nerálást biztosítsunk, így automatizálva a fejlesz-
tési folyamat minél nagyobb részét (amivel idén 
bence meg is nyerte a tdk-t – a szerk.). Nagyon sze-
retem a munkámat, rengeteg érdekes problémát 
kell megoldanom, van benne kihívás. A keretrend-
szer fejlesztésébe egyébként be lehet kapcsolódni, 
szóval, ha valakit érdekel a téma, akkor örömmel 
látjuk a csapatban. Feladat és kihívás is van bőven.

A hosszabb távú célunk ezzel egy modellező 
keretrendszer kifejlesztése. itt a kutatócsoportnál 
nagyjából minden modellalapon történik: a fej-
lesztés és az ellenőrzés is. A gamma keretrendszer 
célja az, hogy magát a fejlesztést állapotgép alapon 
csinálhassuk. Segítségével meg tudjuk tervezni az 
egyes vezérlőket állapotgépekkel. Támogatást ad 

a keretrendszer kompozit vezérlők elkészítéséhez 
is, hogy ne kelljen egy nagyon nagy állapotgéppel 
leírnunk egy adott vezérlő működését, hanem 
több állapotgépből rakhassuk össze. Később ezt a 
rendszert is újra tudjuk használni szükség esetén. 
Ezt mi egy saját nyelvvel támogatjuk, ez a modelle-
zési része a fejlesztésnek. Ha ez kész, ebből lehet 
kódot generálni, jelenleg Java kódot.

Ami még egy nagyon jó tulajdonsága ennek a 
keretrendszernek, az az, hogy az egész előbb emlí-
tett kompozit rendszert le tudjuk egy formális mo-
dellre (jelenleg uPPAAl modellre) transzformálni. 
Ezen ténylegesen formális modellellenőrzést tu-
dunk végrehajtani. Ezáltal nem csak tesztesetek-
kel futtathatunk egy elkészült programot, hanem 
a formális modellen ellenőrizni tudja a keretrend-
szer, hogy egy adott – általunk megfogalmazott – 
követelmény teljesül-e vagy sem, ehhez pedig a 
matematika eszköztárát használjuk.

 – mióta foglalkozol ezzel a témával?
 – maga a keretrendszer elég sokrétű, renge-

teg feladatot tartalmaz magában: nemcsak egy 
kódgenerátor, hanem tartalmaz többféle nyelvet 
például kompozíció támogatására, és van benne 
sok modelltranszformáció is. Ezt előzőleg nem is 
említettem, de például statechartokhoz validációs 
szabályok is vannak benne. így amikor a fejlesztő 
írja/készíti magát a statechartot, akkor rögtön visz-
szajelzést kap, hogy mely szabályok teljesülnek, és 
melyek nem. 

Ha jól emlékszem, én első évem végén kerül-
tem ide – az volt három és fél éve. Akkor kezdtem 
el Petri-hálókkal, ellenőrzési technikákkal foglal-
kozni, és az alapokat megtanulni. Azután tanultam 
bele a ViATrA keretrendszerbe, amivel gráfmintá-
kat lehet készíteni, és ennek segítségével fejlesz-
tettem validációs szabályokat, ez volt az első lépé-
sem, amit a keretrendszer fejlesztésében tettem. 
másodév végén kezdtem el jobban elmélyülni a 
modell alapú szoftver- és rendszerfejlesztésben. 
modelltranszformációkat fejlesztettem, amik az 
állapotgépekből formális modelleket állítottak 
elő – ez volt a második nagyobb blokk a tanulási 
folyamat során. Ekkor még mindig csak hobbiból 
dolgoztam, még ekkor sem voltam szakirányon, 
hanem ez után kerültem rá. A következő nagyobb 

feladat már a mérnöki modellező nyelv tervezése 
volt, ekkor foglalkoztam a kompozíciós nyelvekkel, 
a szakdolgozatom során pedig az ekkor már mo-
dellező keretrendszernek tekinthető munkámban 
a különböző kódgenerálási problémákat oldottam 
meg.

mSc-n is folytattam a kutatás-fejlesztést, kez-
detben a hierarchikus kompozícióval foglalkoz-
tam. Ennek célja, hogy ne csak egy absztrakciós 
szinten lehessen tervezni, hanem terjesszük ki a 
megközelítést és egy általános, hierarchikus és 
elosztott rendszereket tervező eszközt, megkö-
zelítést, és persze ehhez algoritmusokat adjak. 
Jelenleg a TdK-m is erről szól. A jövőre a tervünk, 
hogy a komponenseket aszinkron/szinkron mó-
don is meg tudjuk valósítani, illetve mindezt a 
kódgenerátorra is szeretnénk kiterjeszteni, tehát 
az implementációját ezen komplex rendszereknek 
is elő tudjuk állítani. További fontos feladat, hogy 
az ellenőrzési technikákat is bővítsük, így támogat-
va ezen komplex rendszerek modellellenőrzését, 
formális verifikációját. itt komoly algoritmikus kihí-
vások is várnak még rám. Ezekből is látszik tehát, 
hogy valójában végig ugyanazzal a témával foglal-
koztam, csak ennek több aspektusával, kezdve a 
modellező nyelvektől, a kódgenerátorokon át egé-
szen a formális ellenőrzésig.

 – Hányan dolgoztok ezen a keretrendszeren?
 – munkám elején Vörös András, a miT tanszék 

tudományos segédmunkatársa irányított, segített. 
Azonban ahogy a feladat egyre komplexebbé vált, 
tanszék egyik doktorandusza és jelenlegi konzu-
lensem, molnár Vince is egyre többször besegített, 
és ma már inkább ő végzi a szakmai irányítást. A 
keretrendszert én fejlesztem főleg, de az utóbbi 
időben több hallgató is becsatlakozott, idén több 
szakdolgozat is készül a keretrendszerhez fejlesz-
tett kiegészítésekből.

Több nagy tervünk is van, amelyet hallgatótár-
saim kezdtek, vagy remélhetőleg a jövőben kezde-
nek el megvalósítani. Az egyik ilyen az úgynevezett 
kontraktok megfogalmazása. A statechartok por-
tokon keresztül kommunikálnak, a projekt célja 
pedig az, hogy az egyes portokhoz kontraktokat 
tudjunk leírni. Például megadhatjuk ezáltal,  
hogy egy adott porton milyen sorrendben várjuk 
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A gamma keretrendszert bemutató poszter

az üzeneteket, kiktől, és a bejövő üzenetekre mi-
lyen választ küldünk majd mi. Ezt szeretnénk leírni 
egy saját nyelvvel, hogy később tervezési időben 
és futás közben is ellenőrizni tudjuk majd, hogy az 
adott feltételek tényleg teljesülnek-e.

Egy másik mellékprojekt, hogy szeretnénk, ha 
lenne egy leegyszerűsített nyelvünk a statechartok 
leírására. Kevesebb funkcionalitást nyújtana az új 
nyelv, de több validációs ellenőrzést és szigorúbb 
tervezési elveket követve egy olyan nyelvet szeret-
nénk adni, amit igazán kritikus helyeken is hasz-
nálhatnának a mérnökök.

 – Tevékenykedsz-e valamilyen körökben?
 – régebben próbálkoztam pár körnél, de 

huzamosabban egyikbe sem kapcsolódtam be.

 – dolgozol az egyetem mellett?
 – A szakmai gyakorlatomat egy kis innova-

tív startupnál töltöttem (incQuerylabs Kft.), de 
évközben nincs időm, hiszen elég feladatot jelent 
az egyetem mellett a kutatás-fejlesztés.

 – Mit tanácsolnál a fiatalabbaknak, hogyan 
fejlődjenek szakmai téren a tanulmányok 
mellett?

 – én nagyon szerencsés vagyok, mert korán 
bekapcsolódtam a kutatásba, amiből nagyon 
sokat tanultam. Nem kell megijedni ettől, bárki 
előtt nyitva áll a kapu, és a tanszéken megadnak 
minden támogatást ahhoz, hogy komoly eredmé-
nyeket érhessen el a hallgató a neki tetsző terü-
leteken. Természetesen ez az egyetemi „rendes 
haladás” mellett plusz munkát is jelent, de ha vala-
ki érzi magában az erőt, akkor érdemes belevágni! 
A TdK és a nemzetközi konferenciák jó lehetősé-
get jelentenek, hogy visszajelzéseket kapjunk a 
munkánkról. én is a munkámat bemutattam már 
külföldi ipari és akadémiai emberek előtt is, és so-
kat tanultam, fejlődtem a visszajelzéseknek hála. 
Szóval ajánlom mindenkinek, aki kicsit is motivál-
tabb, hogy vágjon bele!

Graics bence válaszai alapján  
Tóth Nikolett
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A jelen forrADAlMA, A jöVŐ VÍZiói

iot az energetikáBan

az energetikai szakkollégium jubileumi emlékfélévének harmadik előadásán az iot (internet 
of things) elterjedésének hatásairól, illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekről 
hallhattak az érdeklődők. az előadást AntAl lAjos, a deloitte central europe kiberbiztonsági 
szolgáltatások üzletágának vezetője tartotta, aki több, mint húszéves tapasztalattal ren-
delkezik a kiberbiztonság területén, és a világ egyik vezető etikus hacker csapatát hozta létre 
magyarországon, amely leginkább a kritikus, magas érzékenységű iparágakra specializálódott.

Az ioT vonatkozásában olyan – többek kö-
zött otthoni eszközeinkben is megtalálható – be-
ágyazott rendszerekről beszélhetünk, amelyek 
képesek az interneten keresztül egymással és a 
felhasználóval kommunikálni. A kiberbiztonság 
három fő témakör köré csoportosítható: szabo-
tázs, megfigyelés és kiberbűnözés.

megFigyelés
Napjainkban a megfigyelést, monitorozást 

otthonainkban és munkahelyünkön egyaránt le-
hetővé teszik a piacon gyorsan terjedő, kommu-
nikációra képes okos mérőberendezések. Ezen 
készülékek valós időben képesek monitorozni 
az adott berendezések fogyasztását, ezáltal le-
hetőséget kínálva a felhasználó energiaszámlá-
jának csökkentésére. Azonban az internetre való 
csatlakoztatás sajnos nem csak azt jelenti, hogy 
a felhasználó egyszerűbben használhatja az esz-
közeit, hanem iP cím alapján viszonylag könnyen 
megtalálhatók ezek az eszközök, és a felhasználó 
számára értékes, privát információkat jogtalanul 
más személyek is elérhetik. A probléma jelen-
tőségét növeli, hogy a háztartási használatban 
lévő eszközökhöz hasonlóan a kritikus, magas 
érzékenységű iparágak berendezéseihez (pl. szél-
turbina) is hozzáférhetnek kívülről (a hálózaton 
keresztül), így módosíthatják annak üzemviteli be-
állításait. Ennek megfelelően a probléma veszélyt 
jelenthet a villamosenergia-rendszer biztonságos 
üzemére, ellátásbiztonsági kockázatai is vannak. 
Egy országos szintű villamos hálózat szempontjá-
ból, ha a telepített háztartási méretű napelemes 
rendszerek aggregált teljesítménye eléri a gW-os 

tartományt, és valaki egyszerre kapcsolja le őket 
a hálózatról, az komoly szabályozási problémákat 
idézhet elő, veszélyeztetve ezzel az ellátásbizton-
ságot. ugyanilyen problémás lehet, ha valaki egy-
szerre nagyon sok háztartás egyenként kis egy-
ségteljesítménnyel rendelkező gépét kapcsolja rá 
a villamos hálózatra. A probléma alapját műszaki 
szempontból a frekvenciatartás képezi, amely sze-
rint az erőművek által termelt és a fogyasztók által 
hasznosított villamos teljesítménynek minden pil-
lanatban meg kell egyeznie.

KIBERBŰNÖZÉS &  
szaBotázs

A kiberbűnözés egyik leggyakoribb példája, 
hogy a már meglévő programkódba új kódrész-
leteket írnak, és ezzel módosítják az eszköz mű-
ködését. Ez használható akár adatgyűjtésre, akár 
szabotázs megvalósítására is. Napjainkban gya-
kori jelenség az internetre kapcsolódó eszközök 
ún. botnetbe vonása, mely által a támadó saját 
irányítása alá helyezi az adott eszközt. Ennek tipi-
kus példája a webkamera irányítása, mellyel nagy 
sávszélességű támadásokat lehet lebonyolítani a 
kiválasztott célpont ellen, valamint alkalmas lehet 
az egyének megfigyelésére is. Fontos megjegyezni 
a kiberbűnözéssel kapcsolatban, hogy az elköve-
tőknek komoly informatikai tudásra és előkészü-
letekre van szükségük. Feltörhetetlen rendszer 
azonban nem létezik, így a hangsúly abba az irány-
ba kezd eltolódni, hogy az áldozatok minél előbb 
észrevegyék a támadást és kellő gyorsasággal tud-
janak reagálni rá. A kiberbűnözés egyik lehetséges 
megakadályozása egyrészt a megfelelő szabályo-
zási környezet kialakítása, másrészt az információ 
és iT biztonsági kultúra fejlesztése a vállalatoknál.

mára elmondható, hogy a katonai kiberhadvi-
selés egyik kiemelt célpontja a villamosenergia-el-
látás, amelyet a villamosenergia-rendszer irányí-
tásának nagyfokú automatizáltsága tesz lehetővé.

További részletek: eszk.org
SPOT 
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Magyar energetikus  

Hallgatók iii. találkozója

sok mérnök 
kis helyen

alábbi cikkünkben a met it vendégcikkjét olvashatjátok, melyben betekintést nyerhettek a ta-
valy másodszorra megrendezett magyar energetikus hallgatók találkozójába, illetve kaphat-
tok egy általános képet arról, mivel is foglalkozik a met it.

Az energetika tudományága számos olyan te-
rületet foglal magába, amelyek – akár szeretnénk 
tudomást venni róla, akár nem – igen nagy jelen-
tőséggel bírnak mindannyiunk életében. A jövő 
rengeteg olyan kihívást tartogat, amelyről elsőre 
nem is gondolnánk, hogy az energetikához kap-
csolódik, és amelynek megoldása a jelen generá-
ció feladata lesz. Pontosan ezért kiemelten fontos 
a fiatalok számára a világ sokszínűségének, folya-
matainak megismerése, megértése.

A magyar Energetikai Társaság ifjúsági Tagoza-
ta (mET iT) 2018 februárjában immáron harmadik 
alkalommal rendezi meg a magyar Energetikus 
Hallgatók Találkozóját – becenevén az N6.3-at. Az 
esemény során az energetikai vagy ahhoz kapcso-
lódó  területeken tanuló hallgatók mérhetik ösz-
sze tudásukat egy szakmai, illetve közösségépítő 
jellegű programokkal is teletűzdelt négynapos 
konferencián. A rendezvény remek alkalom a 
kapcsolatteremtésre, ismerkedésre, hiszen a Kár-
pát-medence minden tájáról érkeznek csapatok, 
illetve a támogató cégek is képviseltetik magukat.

A magyar Energetikai Társaság ifjúsági Ta-
gozata 2010-ben jött létre abból a célból, hogy 
– anyatársaságához, a mET-hez hasonlóan – a 
térség energetikával foglalkozó hallgatóit közös 
zászló alá szervezze. Fontos szó a Társaság, hi-
szen az iT – ahogyan a mET is – nem csupán egy 

szakmai szervezet; a szakmai fejlődést célzó, ipari 
kapcsolatokat építő profil mellett nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy a tagok jó viszonyt ápoljanak 
egymással, a mET-tel, illetve az iparág képviselő-
ivel is. rendkívül hasznos a mET jelenléte, hiszen 
az idősebb, rutinosabb generáció tapasztalatait 
közvetlenül tudja megosztani az ifjúsággal. Az 
iT számos esemény szervezésében segédkezik 
a mET-nek, ezek közül a legfontosabb a magyar 
Energia Szimpózium, mely minden év szeptembe-
rében kerül megrendezésre. Tagozatunk további 
tevékenységei közé tartoznak – a különböző csa-
patépítő jellegű programok mellett – kerekasz-
talbeszélgetések, üzemlátogatások, illetve kész-
ségfejlesztők szervezése a tagok számára, ezek 
mellett az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetünk nyílt események lebonyolítására is. Az 
elmúlt fél évben nyílt előadások, üzemlátogatások 
tartása mellett megindult a Középiskolai Projekt is. 
Ennek során az ország több tucat középiskolájába 
látogatunk el, és beszélgetünk az energetika sze-
repéről, fontosságáról a mindennapokban, illetve 
átfogó tájékoztatást nyújtunk a fontosabb tudni-
valókról. Tagozatunk legnagyobb volumenű ese-
ménye a magyar Energetikus Hallgatók Találko-
zója, amelynek megrendezése reményeink szerint 
hagyománnyá válik az energetika iránt érdeklődő 
hallgatók között.

A Találkozóra a résztvevők csapatokba 
szerveződve érkeznek. Az eseményen ezek 
a csapatok küzdenek meg egymással szak-
mai, illetve játékos, kreatív feladatokkal teli 
vetélkedők sorozatában. A versenyfelada-
tok mellett a résztvevők ellátogathatnak 
Budapest és környéke legnagyobb üzeme-
ibe, ahol gyakorlati jellegű tudást is szerez-
hetnek, valamint számos előadást hallhat-
nak a szakma jeles akadémiai és vállalati 
képviselőitől. A meghívott előadók mellett 
a jelenlévőknek is lehetőségük nyílik, hogy 
bemutassák saját kutatásaikat, tudomá-
nyos munkájuk eredményeit. mindezek 
mellett kiemelt figyelmet fordítunk a sze-
mélyes kapcsolatok kiépítésére is; a renge-
teg szakmai program közti kisebb-nagyobb 
szünetekben, illetve esténként különböző 
közösségfejlesztő, illetve kulturális progra-
mokkal is készülünk, amelyek során a részt-
vevők elmélyíthetik személyes, baráti kap-
csolataikat is. Az elmúlt két év Találkozóin 
rendkívül sokszínű volt a jelentkező csapa-
tok összetétele: érkeztek hallgatók Kolozs-
várról, Pozsonyból, Újvidékről, miskolcról, 
debrecenből, de Budapest egyetemei is 
képviseltették magukat: a BmE mellett az 
óbudai Egyetemről, illetve az ElTE Termé-
szettudományi Karáról is voltak résztvevők.

A Találkozó 2018. február 1-4. között 
kerül megrendezésre Budapesten. Az ese-
mény legnagyobb része – az előző évekhez 
hasonlóan – a magyar mérnöki Kamara An-
gyal utcai dísztermében, illetve a Budapesti 
műszaki és gazdaságtudományi Egyetem 
területén és annak környékén fog zajlani. A 
szervezők idén is várják minden érdeklődő 
hallgató jelentkezését. A Találkozóról, illet-
ve a korábbi eseményekről további infor-
mációkat, beszámolókat a mET iT honlapján 
(metit.ktk.bme.hu) találhattok.

bereczki bence
Fejes Bence 
Wolf Máté 
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motiváció

Mit tegyél, hogy ez a vizsgaidőszak tényleg más legyen?

ponyva pszichológia

biztos vagyok benne, hogy vannak itt páran, akik ismerik az újrakezdéshez kapcsolódó erős 
pozitív érzelmeket, amikor teljesen eltölt a motiváció. sokan minden új félév kezdetén, minden 
vizsgaidőszak első napján elhatározzuk: ezúttal minden másként lesz, mostantól szépen be 
fogjuk osztani az anyagot, hogy a vizsga előtti estéken nemhogy őrülten tanulni ne kelljen, 
de legrosszabb esetben is csak az utolsó utáni átismétléssel foglalkozzunk majd. HA öT NA-
PuNK VAN KéT ViZSgA KöZöTT, AKKor AZ ElSő Három AlATT miNdENT mEgTANuluNK, A NEgyE-
diKEN iSméTlüNK, AZ öTödiKEN PEdig cSAK AZ iSméTléST FolyTATJuK. minden rendben lesz. 
ugye?

Az új kezdetek, a tiszta lap azt a benyomást 
keltik bennünk, hogy mivel a helyzet új és egy új 
szakasz kezdődik, ezért mi is könnyedén meg-
újulhatunk. Nem nehéz abba az illúzióba ringatni 

magunkat, hogy egyik napról a másikra a személyi-
ségünkben is akkora változást tudunk majd okoz-
ni, ami lehetővé teszi, hogy addigi (rossz) tanulá-
si szokásainkat hirtelen levetjük, s bár korábban 

a lustaság életünk leghűségesebb kísérője volt, 
mostantól szorgalmasak és keményen dolgozó 
hallgatók leszünk.

A rossz hírem az, hogy oka van annak, hogy már 
a nagyonsokadik alkalommal fogadunk meg vala-
mi ilyesmit, hiába. méghozzá az, hogy nagyonsok-1 
alkalommal nem jártunk sikerrel.

Ahogy a tél is lassan vált nyárra, úgy az embe-
ri jellem sem tud egyik napról a másikra 180°-os 
fordulatot venni. Ha szeretnél változni, ha ebben 
a vizsgaidőszakban tényleg jobban akarod mene-
dzselni az idődet, akkor egy ilyen elhatározással 
önmagában nem mész semmire. Biztosan ad egy 
kis önbizalom- és inspirációlöketet, de ez pár mé-
ternél tovább nem fog elvinni – és az első alkalom-
mal, amikor kijön egy új rész a kedvenc sorozatod-
ból, már félre is fogod lökni a döntésedet.

Ha valóban eltervezted, hogy most valami más 
lesz, ha tényleg komolyan gondolod, akkor ne a 
fenti stratégiát válaszd. Ahelyett, hogy azt várnád, 
magától más lesz, konkrét lépéseket kell tenned. 
Ne ess viszont abba a csapdába sem, hogy leírsz ti-
zenhét konkrét lépést, hogy mostantól reggelente 
7-kor kelsz tanulni, az ébredés utáni 6,2 dl zöld tea 
mellé kizárólag teljes kiőrlésű kenyeret eszel zsír-
szegény sajttal, s persze tanulás előtt még futsz 
egyet a Xi. kerület körül, mert friss fejjel jobban 
megy a koncentrálás is, és amúgy heti kétszer bőr-
radírozni is fogsz. láttad, nem fog egyszerre men-
ni. Úgyhogy a tizenhét jó kis ötleted közül válaszd 
ki a legfontosabbat. Azt, ami azt a szokásodat 
szabályozza, amelyik a tanulásodat általában leg-
jobban hátráltatja. Sorozatfüggő vagy, egész nap 
a Facebookot tekered le és le, míg el nem fogy-
nak a hírek, esetleg sosem tudsz nemet mondani 
egy meghívásra? Amíg ezzel el nem bánsz, hiába 
minden praktika, torna minden ötven perc után, 
pomodoro-technika, zöld smoothie dögivel, a leg-
nagyobb ellenséged továbbra is dominálni fogja 
az életedet.

megvan, hogy mi az? Biztosan tudod, mi a ha-
tékonyságod legnagyobb megrontója. Ha sikerült 
kitalálni, már csak egy dolgod maradt: önfegyelem 
gyakorlásával (nehéz, nagyon nehéz lesz!) ezt az 
egyet betartani. Előbb a főétel, aztán a desszert. 
Előbb a szofttech, aztán a Netflix. Amíg ezt nem 
tartod be, hiába a többi. Sokkal jobb érzés lesz úgy 
kikapcsolódni, hogy tudod: ma már tettél valamit 
a jó vizsgádért. Senki nem mondta, hogy könnyű 
lesz, de ez az, amit meg KEll tenned, hogy haladj. 
és ez az, amit senki sem tud megtenni helyetted. 
Amikor pedig ez sikerül (fyi: elvileg 21 nap kell egy 
szokás kialakulásához), jöhet a többi is, szépen 
sorban. és ez már csodás érzés lesz.

Sok-sok kitartást és önfegyelmet mindenkinek 
a 2017/2018/i. vizsgaidőszakra! Sose hagyjon el 
benneteket a remény – de az önmagában nem 
lesz elég!

évi
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kultúra

Műsorajánló

mu színház 

emlékszel még a gólyakalauzban ajánlott mu színházra? a félév végeztével te is vágysz egy kis 
kulturális feltöltődésre, de már nincs erőd messzire utazni, hanem a schönherz közelében ke-
resel egy kis nyugodt kikapcsolódási lehetőséget? hoztunk most három műsorajánlót neked a 
mu színház jóvoltából a decemberi előadásaikból – siess, nehogy lemaradj a jegyekről!

atelier 21220 (cserepes gyula)

selFy
december 12. 20:00

Interaktív, részvételi-színházi, kortárs-
tánc előadás

Bármerre nézünk a világban, azt láthatjuk, hogy 
egyre gyorsabban változik körülöttünk minden. Az 
identitás (személyes, nemzeti, kulturális, gazdasági 
stb.) gyakrabban kérdőjeleződik meg manapság, 
mint valaha. Úgy tűnik, a döntéshozók a világ min-
den táján abban látják a kortárs élet kihívásaira a 
választ, hogy megerősítenek régi, az ember törté-
nelme során létrejött struktúrákat és rendszereket.

A „selfy” az önreflexió céljából létrehozott, mű-
vészi tér.

A „selfy” állandó utazás a bent és kint, lelkünk 
tájai és a minket körülvevő világ – a valóság – 
között.

A „selfy” egy interaktív, részvételi-színházi, kor-
társtánc előadás. A nézőket a színpadra vezetve 
és köztük improvizálva, ugrálva, gyula a tánc és 

a táncelőadások befogadásának hagyományos 
módját kérdőjelezi meg.

A „selfy” szándékosan helyezi a nézőt és az 
előadót a bizonytalanság sűrűjébe, a kérdőjelek 
kereszttüzébe. lerombolja a „ready-made" (művé-
szet, étel, termékek stb.) fogyasztási szokásainkat 
annak érdekében, hogy friss és személyes identi-
tást építhessünk.

A „selfy” a hagyományosan passzív pozíciójá-
ból viszi utazásra a nézőt egy olyan helyre, ahol 
állandóan aktívnak kell lennie.

A „selfy” ti vagytok őköztük, miközben önma-
gunk vagyunk – együtt.

Szokásaink és hagyományaink évszázadok so-
rán alakultak ki és mindig szoros kapcsolatban 
álltak a minket körülvevő élőhellyel, természettel. 
Egy olyan világban, ahol utazni és új embereket, 
kultúrákat megismerni könnyebb, mint valaha, 
mennyire van annak értelme, hogy valaki az egész 
életét azzal az emberrel élje le, akivel először sze-
relembe esett? mennyi értelme van a szuverén 
nemzet mellett kardoskodni, mikor a legnagyobb 
problémák, melyekkel szembe kell néznünk, 

globálisak? lehetséges-e még egyál-
talán autentikus mikro-közösségekről 
beszélni?

cserpes gyula óbecsei (Vajda-
ság, Szerbia) származású táncos, 
előadóművész és koreográfus. gyu-
la alkotói munkássága a „revive the 
castle” című térspecifikus előadással 
kezdődött 2012-ben, míg a „New Age 
gypsies” c. duett volt a táncszínházi be-
mutatkozása. Első független darabja 
a „the bridge” bemutatója a brüsszeli 
Volksroomban volt 2013 novembe-
rében. A „the bridge” azóta mexikótól 
Bécsig, Párizstól Budapestig a világ 
számos szegletében megfordult. gyu-
la új kreációja, a „selfy” világpremierje 
2016  januárjában volt ljubljanában.

stáblista:
alkotó, előadó: cserepes gyula
fény: ints Plavnieks
zene: mádi lászló
producer: cserepes gyula
koprodukció: Zavod En-Knap (Si), oFF Alapítvány (Hu)

kB35 inárcs

kimondva -  
kimondatlanul

december 17. 20:00

Az előadás résztvevő színházi formában fog-
lalkozik a szexizmus hétköznapi élethelyzetekben 
érvényesülő jelenségeivel. A témát az erőszakos 
kommunikáció, az aszimmetrikus emberi viszo-
nyok, a hierarchizált kulturális beidegződések ál-
talános emberi kérdései felé tágítjuk a nézőkkel, 
akik folyamatosan befolyásolhatják a történet ala-
kulását, kimenetelét.

stáblista:
alkotók: Boda Anna, Fazekas Anna dorottya, 
Fodor éva, Kovács Anna, Kovács Zoltán, 
Villant Bálint, urszinyi ádám 
rendező: Szivák-Tóth Viktor

mu színház - Füge:

karamazov
december 22. 20:00

Fjodor mihajlovics dosztojevszkij 1821. 
november 11-én született moszkvában, és csak 
hittük, hogy 1881 februárjában halt meg kedvenc 
városában, Pétervárott. dosztojevszkij egy szép 
napon megunta a szegénységet, a nyomort, a 
kritikusokat, a szerencsejáték-függőség bilincseit, 
az alkotás terhét, és búcsút vett feleségétől, a jó 
Anna grigorjevnától, és úgy tett, mint aki jobb lét-
re szenderült. Azóta fölröppent pár kósza hír a tár-
salgási lapokban furcsa szemtanúkról, akik látták 
a híres orosz írót. 

N.N. felcsernő szavai alapján 1905-ben a péter-
vári csernisev hídnál járt. 1912-ben r.r. bárónő 
lakásán egy spiritiszta szeánszon tette tiszteletét. 
legközelebb az 50-es évek elején látta Sztálin tol-
mácsának felesége, akit dosztojevszkij állítólag 
arra utasított, hogy fojtsa vízbe gyermekét. 2012 
tavaszán bukkant föl legutóbb, a Blaha lujza téri 
4-6-os megállóban, ahol épp a BKV ellenőrök 
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kultúra

próbálták megbüntetni az öreg orosz bliccelőt. Ek-
kor fiatal színészek vették védelmükbe a furcsán 
ismerős öregurat, aki a szemtanúk szerint nagyon 
rossz állapotban volt. 

Az aggódó színészek ezután kórházba vitték 
dosztojevszkijt. Egy tapasztalt pszichiáter vette 
kezelésbe, aki eltiltotta a játékgépektől, és azt ja-
vasolta, terápiás jelleggel kezdjen el újra írni, va-
lami különlegeset, valami mást, mint a régi művei. 
Azóta a gyógyult szerző hálából adaptálta a színé-
szeknek Karamazov testvérek című, utolsó nagy-
regényét…

utazol egy körülbelül negyvenötezer pudos 
villamoson. Futnak alattad a verszták. csak bá-
mulsz ki bután a fejedből, nézed a nyírfák tán-
cát a végtelen sztyeppén. A Blahán fölszáll az 
ördög. olyan másfél rőf. Jön és néz. és tudod, 
hogy megfog. mert nincs jegyed. Egy pópával is 
megtörtént ez. Aztán elment, és nem találták. de 
végül megtalálták. így jár az, aki nem halt meg, 
de még él. 

stáblista: 
dmitrij karamazov: Adorján Bálint
ivan karamazov: orosz ákos
aljosa karamazov: lazók mátyás
fjodor karamazov, szmergyakov: Jankovics Péter
rendező: laboda Kornél
látvány: lisztopád Krisztina
dramaturg: Faragó Zsuzsa
a dramaturg asszisztense: Bíró Bence e.h.
a rendező munkatársa: Juhász gabriella
verseket fordította: Szálinger Balázs, Hercsel Adél
dalok: orosz ákos, lazók mátyás, Jankovics Péter, 
Adorján Bálint
sajtós: Hercsel Adél
írták: Faragó Zsuzsa, laboda Kornél és az előadás-
ban játszó színészek (F.m. dosztojevszkij regénye 
alapján)

További részletek: mu.hu
Börcsök Mihály 

Suncan Stone 

szárnyatlan angyal
Fehér fellegű hajók 
Hánykódnak a vízen,
S a szirteket vad hullámok
csapkodják szüntelen.

mellette, a fényes erdőn 
Szelíd nyugalom ül,
A hatalmas lombokat
Vidám madarak dala szeli keresztül.

de a parton egy halvány árnyék
Szüntelen, észrevétlen halad,
A forró homokban utána
csak egy néma lábnyom marad.

Egy szárnyatlan angyal közeledik, 
Fénye megfakult, szíve törött.
Kezében tépett rózsa,
A földre vörös vére csöpög.

A nyugodt félhomályban a fák,
Vizek mind őt figyelik,
S az angyal a parton
megtörten, némán közeledik.

Arca merev s üres,
Könnyek folynak rajta.
Teste mellett ernyedten, 
Sebzetten lóg karja.

A nyugodt félhomályban a fák,
Vizek mind őt figyelik,
S az angyal a parton
megtörten, némán közeledik.

A világ megtörte szívét,
Szétzúzta álmait.
S mikor bízott bennük,
letépték szárnyait.

menekülne a világból,
Futna a végtelenbe,
Futna haza, reményt vesztve,
de még ő sem tudja, hol a helye.

A világ, amint hátat fordít,
ledobja hazug álcáját,
S ha nem figyel eléggé,
Hátába döfi éles dárdáját.

de most árván sétál,
messze a világtól,
Talán így elmenekülhet
Hatalmas fájdalmától.

de lassan mindent elnyel a sötétség, 
A nap nyugovóra tér.
S a sejtelmes homályból
Új világ kél.

leveti kedves álcáját
S ravaszan figyel.
A tenger már nem zúg,
S a madár se csiripel.

A sejtelmes homályban a fák,
Vizek mind őt figyelik,
S az angyal a parton
ijedten, félve közeledik.

itt sem lehet menekült,
A világ kínja követi.
S ha eljön az idő,
árnyait az angyalra veti.

S ha eljön az idő,
A rózsa kezéből kihull.
Könnye megáll, arca mosolyog,
S az angyal fénye újra kigyúl. 

A sejtelmes homályban a fák,
Vizek mind őt figyelik,
S az angyal a parton
Békésen összeesik.

mofla
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irány síelni!

KÉKEStEtő

Az ország tetején található sípálya főleg kez-
dő síelőknek vagy snowboardosoknak ajánlott. 
Két oktatópálya mellett a viszonylag széles kék 
lesiklópálya is megfelelő az alapok elsajátítására. 
Haladók számára van piros és fekete pálya 
is, de sajnos ezek gyakran nem üzemelnek. 
A kekesteto.hu oldalon tudod megnézni, hogy 
mikor melyik pálya működik.

Ha esetleg elfáradnál síelés közben, akkor 
pihenésképpen beülhetsz a He-do bárba vagy 
a két étterem egyikébe is, esetleg felmehetsz a 
TV Toronyba is.

Jegyvásárlás terén többfajta lehetőséged is 
van: egész napos, délelőtti vagy délutáni jegy. Ha 
csak fél napot (4 óra) szeretnél síelni, akkor menj 
délelőtt, mert délutánra már nem olyan jó a pálya 
minősége.

A Kékestető egyik nagy előnye, hogy tömegköz-
lekedéssel Budapestről könnyen megközelíthető. 

A Stadion autóbusz-pályaudvarról indul át-
szállás nélküli busz is, aminek a végállomása, 
Kékestető - Szanatórium, kb. 200 méterre talál-
ható a sípályától. Nyugodtan vihetsz sífelszerelést 
is a távolsági buszon, de ha nem bajlódnál vele, 
akkor a pályánál is bérelhetsz, bár drágábban, 
mint Budapesten.

mátraszentistván

Teljesen kezdőknek annyira nem aján-
lanám, mert az oktatópálya mellett csak 
a rövidebb, 6-os pályán lehet megtanulni 
síelni/snowboardozni. Viszont ha már van egy 
kis tapasztalatunk, akkor a c csákányos felvonó 
tetejéről induló kék pályán simán lesíelhetünk. 
Kezdőként azonban gondoljuk meg, hogy végig 
lemegyünk-e rajta egészen a legalsó csákányos 
felvonóig, mert a c felvonó alatti része a pályának 
már nem annyira kezdőbarát: középen beszűkül, 
a pálya az alsó részen pedig párhuzamosan halad 

egynapos síelési úticélok

2 Km 600 m500 m

szeretnél elmenni síelni vagy snowboardozni, de nem engedheted meg magadnak, hogy kifizess 
egy egyhetes utat? esetleg nincs autód, hogy eljuss a sípályára? ebben a cikkben olyan hazai és 
külföldi helyeket szedtünk össze, ahova akár egy napra is ki tudsz menni, tömegközlekedés vagy 
buszos út keretében.

A szlovák sípálya legna-
gyobb előnye – amellett, hogy 
mindössze 200km-re található 

A legmodernebb hazai sípályát sajnos tömeg-
közlekedéssel nem olyan egyszerű megközelíteni, 
de ha van lehetőségünk, érdemes autóval elutazni 
ide, hiszen a folyamatos fejlesztéseknek köszön-
hetően állandóan bővül a síelhető kilométerek 
száma, valamint egyre több felvonó vár minket, 
köztük egy négyüléses és várhatóan idéntől egy új 
kétüléses felvonó is.

mind snowboardosok, mind síelők, bármilyen 
szinten is álljanak, megtalálják a kedvükre való pá-
lyákat, kezdőknek pedig még külön oktatópályák 
is rendelkezésükre állnak.

5 Km

100 m

5,9 Km

a pirossal, és a kék is inkább már piros pályának 
érződik néhol. Emiatt profik biztosan jobban fog-
ják élvezni. Sőt, nekik egy hosszabb fekete pálya 
is rendelkezésre áll a pályarendszer távolabbi 
végében.

mátraszentistvánt azért is érdemes választani, 
mert Budapestről könnyedén kijuthatunk. A szin-
tén Stadion autóbusz-pályaudvarról induló mátra-
szentistváni buszról a mátraszentistván - Sztepán 
rétnél kell leszállni, amely megálló kb. 100 méterre 
található a sípálya parkolójától.

eplény

donovoly

Budapestről –, hogy renge-
teg utazási iroda indít egynapos buszos utakat 

6-7000 Ft-ért. Kora reggel indulva már nyitás után 
nem sokkal ott lehetünk a pályán, majd egy egész 
napos síelés után hazabuszozva este már a saját 
ágyunkban alhatunk.

donovoly alkalmas mind a kezdők, mind 
profik számára. ülős lifteknek köszönhetően a 
snowboardosoknak is könnyebb dolguk van, va-
lamint a sorbanállási idő is rövidebb. Az egyetlen 
probléma talán, hogy a főút két részre vágja a pá-
lyarendszert, és a baloldali, főleg kék pályákból 
álló részről a jobboldali hosszú, piros pályára való 
átjutás nem annyira egyszerű.

Ha valaki ide tervez menni, érdemes előre 
informálódni az interneten, hogy nem lesz-e va-
lamilyen síverseny, mert ilyenkor sokkal nagyobb 
tömegre, hosszabb sorbanállásra és legalább egy 
pálya lezárására számíthatunk.

chopok
Szlovákia legnagyobb és 

egyik leghóbiztosabb terepén 
bárki megtalálja a neki megfe-
lelő pályát, habár azt meg kell 
jegyezni, hogy a déli sípályarészeket inkább hala-
dó síelőknek és snowboardosoknak ajánlják.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhető-
en több modern ülős és kabinos lift is található 
chopokon. A 2024 m magasan lévő csúcson nagy-
szerű kilátás mellett ebédelhetünk, majd a ked-
vünk szerint választhatunk, hogy innen kék, piros 
vagy fekete pályán folytatnánk. Akik pedig a lesik-
lás mellett trükköznének is, azok a funparkban 
különféle nehézségű fém korlátokat, boxokat és 
ugratókat is találnak.

2 Km 600 m1,7 Km

4,9 Km 1,3 Km1 Km

19,2 Km

7,4 Km

17,9 Km

2120



ünnepek

mint donovolynál, úgy itt is utazási irodáknál 
vagy kuponos oldalakon érdemes keresgélni, hi-
szen ide is gyakran indítanak buszos utakat ha-
sonló árakon.

stuhleck
Az osztrák sípályán Bécs és 

a magyar határ közelsége mi-
att hétvégén gyakran nagy a 
tömeg, így ha tehetjük, inkább 
hétköznap menjünk.

modern pályán három ülő, valamint több 
csákányos felvonó is található. Ha valaki szeretne 
megtanulni trükközni, akkor jó helyre jött, hiszen 
három funpark is található itt, amelyek közül az 
egyik direkt kezdők számára lett kialakítva. Ha pedig 
nem csak síelnénk, akkor lehetőségünk van kipró-
bálni az 5 km hosszúságú szánkópályát is, valamint 
a pályarendszer legmagasabb pontjától (1774 m) 
nem messze található Stuhleck (1782 m) csúcsra is 
felmehetünk, hogy megcsodáljuk a kilátást. A szlo-
vák sípályákhoz hasonlóan ide is utazási irodákon 
keresztül, busszal juthatunk el.

hochkar
Hochkarra már keve-

sebb utazási iroda szervez 
egynapos síutat. Valószínűleg, 
mert vannak közelebbi osztrák 
sípályák is, de érdemes messzebb utazni, hiszen 
ez Alsó-Ausztria leghóbiztosabbnak tartott sítere-
pe, emellett gyönyörű kilátásban is lehet részünk, 
hiszen a felvonóval három különböző csúcsra is 
felmehetünk (hochkar - 1808 m, hästing - 1728 m, 
leckerplan - 1782 m). Kezdők varázsszőnyeges ok-
tatópályán tanulhatnak, ha pedig már magabiz-
tosabbnak érzik magukat, többek között az 1-es, 
hosszabb kék pályán is lejöhetnek. A haladókat 
több piros és fekete pálya is várja, a hat darab 
ülős felvonó pedig a snowboardosok dolgát is 
megkönnyíti.

Viki

így ünneplünk mi

A mi karácsonyunk némileg eltér azoktól a hagyományoktól, amiket más 

emberektől szoktam hallani, de én ezt egy cseppet se bánom. még régen, 

amikor általános iskolába jártunk húgommal, Erivel, akkor volt ott egy olyan 

szokás, hogy készültek az osztályok valamilyen karácsonyi műsorral. A reper-

toár általában a betlehemi játéktól a kórusban éneklésig terjedt, de minden 

évben akadt olyan előadás is, ami valamilyen kreatívan kitalált forgatókönyv 

szerint lett előadva. Ez adott számunkra Erivel egy olyan inspirációt, ami mi-

att elkezdtünk mi is otthon egyórás darabokat előadni. Volt ebben minden: 

némelyik évben mi is találtunk ki valamilyen aprócska kis történetet, amit az-

tán előadtunk szüleinknek, de volt, amikor éneklős-hangszeres előadásokat 

tartottunk. Egészen sokáig, konkrétan nyolc teljes éven keresztül csináltuk 

ezt. 
másik kedvenc hagyományom, ami a mai napig kitart, az az, hogy jó 

pár éve minden karácsonykor mi főzünk otthon Erivel. Egy időben mindig 

valamilyen téma köré csoportosítottuk az ételeket: volt év, amikor minden 

ételt valahogy az alma köré összpontosítottunk, de volt olyan is, amikor a 

narancsé volt a főszerep. Persze nem mindig gyümölcsök köré építettük a 

fogásokat, de arra mindig figyeltünk, hogy valamilyen szinten összhangban 

legyenek az ételek. Számomra ez máig egy olyan része a karácsonynak, ami 

nélkül nem is lenne igazi az ünnep.

minden emberben lapul valahol egy meghitt vagy éppen vicces történet, ami az ünnepekhez 
köthető, amire szívesen emlékszik vissza. esetleg egy furcsa hagyomány, ami nélkül nem is len-
ne igazi az ünnepi időszak. hadd mutassuk hát be, hogyan is éli meg a szerkesztőség a december 

végét!
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Amióta az eszemet tudom, a karácsony a kedvenc ünnepem. már hetekkel, sőt, van, hogy 

hónapokkal korábban elkezdek készülni rá, mivel mindenkinek saját, kézzel készített ajándékot 

szoktam adni, amibe igyekszem szívem-lelkem beleadni. Aztán persze jön a nagy karácsonyozás 

is.
A nagy ünneplés napja nálunk 24-e. Ekkor délelőtt, míg anyu főz, mi a tesóimmal és apuval 

felállítjuk és feldíszítjük a fát. Bár a fenyőallergiám miatt csak műfánk van, már annak az össze-

rakása is egy jó móka. miután mindennel elkészültünk – és sunyiban egyesével becsempésztük 

az ajándékokat is a fa alá, ahol mindenkinek van egy dedikált, karácsonyi mintás doboza, amibe 

pakolunk, míg belefér –, elmegyünk ebédelni a nagymamámhoz. A kajakóma közbeni pihegés 

közben kinyitjuk az ajándékokat. A korábbi évek szerzeményei pedig sorban állnak az egyik pol-

con, nagy becsben őrizve.

Később a másik nagymamámmal, és persze a család többi tagjával vacsorázunk egyet. Anyu-

kám és testvérei között forgó váltásban, minden évben a család másik részénél ünneplünk kö-

zösen. mivel sokan vagyunk, először a kicsik esznek (ahol a legkisebb is már nagykorú, de még 

így is mi vagyunk a kicsik), utána pedig a felnőttek. Természetesen most is a pocakok megtöltése 

után jön a meglepetés. Az unokák közül a legkisebb feladata az ajándékok kiosztása, és közösen 

megnézzük, ki mit kapott. Ezután még beszélgetünk egy darabig, esetleg előkerül egy-két társas 

is, de szép lassan mindenki hazaszállingózik.

otthon aztán pizsamába bújunk, és úgy ülünk be a hangulatosan megvilágított nappaliba, 

ahol egyesével veszi maga elé mindenki a saját kis dobozát és nézi meg annak a tartalmát. Ezt 

a részt mindig végigizgulom, arra várva, mit szólnak majd a legújabb kreálmányaimhoz. A siker 

sosem marad el, és ez a szívemnek a legkedvesebb.

Bár az ajándékozások és ünneplések már szenteste mind lezajlanak, az ünnep többi napja is kel-

lemesen és hangulatosan telik. december 25-e például az év egyetlen olyan napja, amikor egész nap 

szabadon lehetünk pizsamában és reggelizhetünk süteményt, amit persze mindig ki is használunk. 

 Számomra ez a legszebb ünnep, és boldog karácsonyt kívánok nektek előre is!

ünnepek

 
 
 
 
 A karácsony mindig olyan érzést okoz számomra, mintha álmodnék. Szokatlanul nyugodt, 

békés, meghitt és örömteli. Nincsen rohanás és idegeskedés, habár a család néhány tagja meg-

lehetősen komolyan veszi a karácsonyi előkészületeket. december 24-e mindig a szűk családé: 

anya, apa, nagymama, öcsém és természetesen jómagam. Ekkor már megvan a karácsonyfa, 

amit általában apa szerez be. délután elkészül a halászlé, mellé krumplipüré, sült hal és sült hús, 

valamint sokféle sütemény, amelyeket a szülők készítenek, de néha mi is besegítünk egy kicsit. 

Közben megkezdődik a karácsonyfa feldíszítése szaloncukrokkal, valamint nagyszülőktől és azok 

szüleitől örökölt saját készítésű díszekkel és néhány újjal is. Estefelé közösen asztalhoz ülünk, és 

a finom falatok elfogyasztása közben beszélgetünk arról, hogy mik történtek mostanában, no 

meg hogy mennyire finom a halászlé. általában egy kis vörösbor is lecsusszan, valamint üdítő, 

ásványvíz, kinek mihez van éppen kedve. Egy kis pihenés után összegyűlünk a nappaliban, ahol 

már vár minket a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa, alatta mindenféle ismeretlen tartalmú 

dobozzal és csomaggal. Elénekeljük a Kis karácsony és a mennyből az angyal kezdetű dalokat, 

miközben az elsötétített szobában figyeljük a csillagszórókról leugráló kis szikrákat. Ezután ki-

osztjuk egymásnak az ajándékokat, ami mindig nagy meglepetéssel és örömmel jár. decem-

ber 25-e ehhez képes egy nagyobb esemény, legalábbis létszámot és ételmennyiséget tekintve 

mindenképpen. ilyenkor néhány kivételtől eltekintve a teljes rokonság eljön ünnepelni. Nagy a 

nyüzsgés: kicsik, nagyok, rengeteg étel, hatalmas süteménykínálat, sósak, édesek, kavalkád. A 

beszélgetés, evés-ivás, jókedv, és az ajándékosztás itt sem marad el. Nagyszerű szokott lenni 

ez az alkalom is, amelyben nagy szerepe van nagynénémnek, aki napokig szokott készülni, és 

rengeteg ételt elkészít, mindezt azért, hogy boldognak lásson minket, és egy olyan közös kará-

csonyozást hozzon össze, amelyre senki sem mondhatja azt, hogy bármi is hiányzott volna róla. 

Nagy az összetartás, és remélem, hogy ez a jövőben sem fog változni. Nos, így ünneplünk mi.
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közélet

idén lesz a hetedik közös karácsonyunk, immár jegyespárként. 

Ez azt jelenti, hogy nagyjából már mindent megvettünk egymásnak 

ajándékként, ami a „top legjobb ajándékötlet a párodnak” listákon 

szerepel, és kezdünk kifogyni az ötletekből (évi idén először, ádám 

már talán ötödik éve). december 24-26-ig évi családjánál vagyunk 

az ország legkeletibb csücskében, itt a szentestének megvan a 

saját szertartása. délután karácsonyfadíszítés, este istentisztelet, 

közös vacsora, ami után egyesével, feltűnésmentesen bevisszük 

az ajándékokat a hermetikusan lezárt szobába, ahol a fa áll, majd 

a Jézuska csengőszóját meghallva mind bemehetünk, éneklünk az 

égősorok fényénél, s utána osztja ki az ajándékokat a legfiatalabb 

családtag.
A karácsonyt azonban azért tervezték háromnaposra, hogy sen-

ki családja se sértődjön meg: a következő két-három napot ádám 

rokonaival töltjük. itt már jóval kevésbé tradicionális az ünneplés, 

bár azért van egy pár szokás, amitől sose térünk el: karácsony-

fadíszítés gyanánt például a kanapén ülve célbadobást rendezünk 

a fa irányába a kevésbé törékeny díszekkel, és az ünnep se kezdő-

dik el hivatalosan addig, amíg Hans gruber nem esik le a Nakatomi 

toronyból.
Pesti otthonunkba hazaérve pedig egy picike fa vár ránk. Névna-

punk is van, meg az első emberpár is mi vagyunk, úgyhogy mindig 

nagyon elfoglalt és stresszes számunkra ez az időszak.

 
 

múlt karácsonykor eljutott odáig a kapcsolatunk, hogy gon-

doltuk, veszünk egy közös fát. Persze inkább csak jelképeset, így 

vettünk egy 25 cm-es műfenyőt, kihajtható ágakkal. lelkesen kutat-

tuk a minibbnél-minibb díszeket, és karácsonykor feldíszítettük a kis 

fánkat. Három szaloncukor is ráfért.

Bence barátai karácsonykor képeket küldtek a saját karácsony-

fáikról, és a végén egy „kinek van a legkisebb” versenybe ment át a 

dolog, amit végül mi koronáztunk meg, mivel a fánk elfért a vállun-

kon is. Az ajándékok nem fértek alá, de legalább a mi fánk volt.

HCS IdőSEK ottHoNa
 menzaBeszámoló

szakértelemtől mentesen, egy menzakaján felnőtt hallgató hozzáértésével vetettem bele 
magam a hcs idősek otthona menzájának rejtelmeibe. az eredmény egy cikk, amibe leírom 
tapasztalataimat eme kivételes és határozottan képzelt étkezde idei kiváló fogásairól.
mindenek előtt meg kell jegyezzem, hogy az idősotthon fiatal lakójaként nehezemre esett 
megtalálni magát a menzát. azért is különleges ez a hely, mert minden nap másik szakácsgár-
da főz, ráadásul más időpontban, az épület különböző emeletén tálalják fel étkeiket. hiába 
van a legtöbbjüknek honlapja, azon nincs megjelölve szinte sehol, hogy melyik nap, hány-
tól, hol lehet őket megtalálni. a nonprofit szolgáltatók facebook oldala informatívabb, 
többnyire napokkal előtte hirdetik az étkezés lehetőségét. hasonló érdekessége a menzának, 
hogy a változatosság és kiegyensúlyozott étkezés jegyében a menü minden héten ugyanaz, és 
főleg csak gyorskaját szolgálnak fel. az önjelölt szakácsok lelkesedését és leleményességét 
tükrözi az is, hogy rendelt ételeket a szobákba szállítják, így megspórolva a mosogatást.
mielőtt nekiállnék a heti menü részletezésének, megjegyezném, hogy abban az esetben, ha 
valamely ételről negatív gondolatokat olvashattok, az természetesen csakis a rossz minta-
vételezés következménye lehet.     

#ételkritikusch #finomságok

A hét elején üdítő látvány volt a Hamburgeres csapat plakátja, 
amin pontos információk szerepeltek a társasággal, vagyis inkább 
az ételszerzéssel kapcsolatban. Több séfet felfedeztem a liftben is. 
Este lementem rendelni, bár kicsit későn. A körnek egyébként jól 
elérhető oldalai vannak. Honlap: első google-találat, és két pillan-
atos bejelentkezés után már rendelhetek is, ha kedd 18:00 előtt 
lépek be. A honlap a Facebookra irányít, amin friss, naprakész any-
agot találunk. A rendelésemet a -1. szinten egy kedves anyóka vette 
fel, aki közölte, hogy még épp egy utolsó hamburger rendelhető, 
mert elfogyott a hús. de szerencsére ez az enyém. Felírta gyorsan 
a nevem, és hogy pirított hagymát is kérek. Ezután visszaindultam 
a szobámba. A liftben egy kedves kiszállító bácsival találkoztam, 
aki elárulta, hogy az ételkihordás ugyan fárasztó, de az otthon 
ápolóinál járó plusz pontokért szívesen áldoz erre az idejéből. 
A szobámba visszatérve folytattam alkotótevékenységem, és 
már-már el is feledkeztem az étkemről, de szerencsére kopog-
tattak, és ha sokára is, de megérkezett a hamburger.  A tál-
cán minden hambi és hot dog jól nézett ki. Finom illata volt. 
A buci omlós, a töltelék jó arányban volt. Ketchup, mustár, 
majonéz és a speckó szósz, ami különlegessé tette az ízét. 
Késő-nem késő, megettem az egészet és jól is laktam tőle.

kedd
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csütörtök

A csütörtök fő étke lehet a gyros, amiből a kiflis verzió akkora, 
hogy abból péntekre is marad. A honlap szép és megtudhatjuk, 
hogyan alakult a főzőcsapat és kik készítik ételeinket, viszont a hol, 
mikor itt sem található meg. Szerencsére a Facebook oldalukon már 
vasárnap kikerült a hirdetés, amiről tájékozódhatunk. le is mentem 
20:00 után a -1-ediken található nagykonyhába, és egy kedves idős 
úrnál le is adhattam a rendelésem. mondták, hogy sok a rendelés, így 
lehet, csak másfél óra múlva lesz a szobámban az étel. megérte vár-
ni, mert mikor kihozták, megdöbbentően nagy és finom illatú volt. 
Neki is estem. A kifli gyros felével már bőven jóllaktam. meglepő volt 
a sültkrumpli az ételben, de ízletes volt. Ami nekem kicsit visszavett 
az élvezetből, a joghurtos szósz kaprossága. Alapból nem szeretem 
a kaprot, és a gyros szószokban nem is szokott annyira intenzív íze 
lenni, viszont a helyi szószban erősen érezhető a kapor. Annak, aki 
nem szereti, ajánlom, hogy joghurtos szósz nélkül kérje, én is ezt 
teszem legközelebb, mert ezen felül nagyon elégedett voltam.

Sültkrumpli ketchuppal és majonézzel. odaállítottam 
másodmagammal és két üres tállal a -1-ediken található 
nagykonyhához. A jó hangulat már a liftközben hallható volt. 
Vidám kedvű hetvenéves srác fogadott, aki poénkodva kikérte 
nekünk az akkor frissen sütött krumplit, amire magunk öntöttük 
a választott feltétet. Volt egy kör által kevert csípős trutymó is, 
mivel a bolti ketchup – elmondásuk szerint – nem elég csípős.  
Az étel friss, finom és nem zsíros volt – ugye a koleszterinre fon-
tos figyelni –,  bár egy kis sót még elbírt volna. de ez egyéni ízlés 
kérdése, és mivel otthon vagyunk, gyorsan meg is oldható. év ele-
jén, nyitás közelében kifoghatjuk a friss készítményt, de vannak 
rossz tapasztalatok is, mikor zsírosabb, állottabb a krumpli. 

Timi és bence

Hétfő

Kéthetente a palacsinták plakátja is kikerül a liftekhez, ami 
a mindig egy másik emelet konyhájába csábítja fogyasztóit 
20 és 22 óra között. én is papucsba bújtam és a helyszínre indul-
tam. A konyhában nagyban sütötték a friss palacsintákat, amit 
a konyha melletti pihenőszobában töltöttek és szolgáltak ki. 
A legnagyobb sláger a nutellás-banános palacsinta, a készítők 
kedvence pedig a gesztenyés. magam is megkóstoltam és iste-
ni volt, legközelebb is veszek belőle. A palacsintázónak a többi 
nyugdíjas körében is jó híre van. megtudtam, hogy a naprakész 
Facebook oldalukon nyereményjátékot is szoktak rendezni, 
és a szerencsés nyertesnek finom palacsinta üti a markát. 

amennyiben érdekel a szerkesz-
tőségünk véleménye a heti menüről, 
cikkünk folytatását hamarosan a 
blogunkon olvashatjátok.

wp.me/p7M3oT-y2

közélet

 – Miről szól az sds kör? miért jó sds tagnak 
lenni?

 – (Patrik) Szakmai oldalról a Házon belül mi fog-
lalkozunk mindennel, ami a designhoz köthető. Az 
a tény, hogy mi egy kör vagyunk, szerintem remek 
lehetőség új emberek megismerésére. Tudniil-
lik az sds a Simonyi Károly Szakkollégium része, 
ami utat nyit nekünk egy még nagyobb közösség 
felé, ahol olyan emberekkel is találkozhatunk, akik 
nemcsak design téren érdekeltek, hanem nagyon 
sok más témakörrel is foglalkoznak. Szerintem 

azért jó sds-esnek lenni, mert így mind a két olda-
lon képvisel(tet)hetjük magunkat.

 – (Berci) Szerintem azért jó, mert a tanulmá-
nyaink elég műszaki beállítottságúak, és az ember 
a designon keresztül a másik agyféltekéjét is meg 
tudja mozgatni. illetve azért is jó, mert egy alkal-
mazás fejlesztése során a felhasználói rész sem 
elhanyagolható, és ezért is szeretem nagyon, hogy 
a designban kicsit járatos leszek.

van egy öntevékeny kör a schönherz kollégiumban, amely tagjai műszaki tudásuk mellett a 
kreatív oldalukat is megmutatják. sokaknak nem kell bemutatni az sDs-t, a scHönHerZ Design 
stÚDiót, amely munkái már régóta díszítik többek között a lifközök ajtajait, tagjainak tehet-
sége a kollégiumon túlnyúlva a nagyvilágban is megjelenik. interjúnkban megismerhetitek, 
hogyan változott meg az sDs az elmúlt egy évben, hogyan szervezik a kör életét, milyen tan-
folyamokat tartanak, hol kereshetitek őket, és bemutatunk egy csapat hallgatót, akik idejüket 
a designnak szentelik. kérdéseinkre az sds jelenlegi körvezetője, Ács pAtrik, egy lelKes tAgjA, 
körMenDy BertAlAn (Berci) és előző körvezetője, tAkÁcs AnnA válaszolt.

„imádom minden Bitjét.”
#sds #schdesign
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 – miért csatlakoztatok a körbe?
 – (Berci) Azért, hogy egyensúlyt tudjak tartani a 

műszakis oldallal szemben.
 – (Patrik) Amikor kimentem a gólyaszerda nevű 

rendezvényre (új nevén gólyakörte – a szerk.), még 
nem tudtam, hogy létezik ilyen kör. ott láttam Pho-
toshop trükköket mutogató srácokat, szimpatiku-
sak voltak, és nagyon tetszett, amit csináltak, aztán 
a társaság miatt még jobban megszerettem a kört.

 – (Anna) én kifejezetten kerestem valamit, ami-
vel – ahogy Berci mondta – a jobb agyféltekémet 
is mozgásban tudom tartani. Alapvetően több min-
dent is néztem, szimpatikus volt a SPoT, a BSS és 
az impulzus is, de leginkább az sds tetszett, pont 
azért, mert itt ilyen specifikusan lehet grafikával 
foglalkozni, és nagyon szimpatikus volt az akkori 
közösség, ami oda bevonzott. Nagyon kedveltem 
az akkori körvezetőt, gordont (dér Kristóf), renge-
tegszer beszélt velem, és mindig hívott, invitált. már 
akkor is nagyon befogadó volt az egész társaság. 

 – Idén sokan csatlakoztak az elmúlt évek-
hez képest, és a létszámnövekedéssel a kör 
szervezeti felépítése is átalakult. mi változott 
meg ezzel a kör életében?

 – (Berci) A gyűlések hosszabbak lettek.
 – (Patrik) Hát igen, eddig körülbelül egyórás 

gyűléseket tartottunk, most ezek terjedelmét 

nagyon megemeltük, de ez egy nagyon hosz-
szadalmas, több lépcsős folyamatnak a része 
volt. így, hogy több emberünk van, több projek-
tet tudunk elvállalni, ennek köszönhetően több 
témánk is van. Valamint ezzel most bőven van 
arra erőforrásunk, hogy a kör belső felépítését is 
fejleszthessük. 

Az átalakítás előtt az sds vezetősége a körve-
zetőből, a gazdaságisból és a Pr felelősből állt, és 
a körvezetőnek nagyon sok olyan feladata volt, 
ami már nem is hozzá tartozott volna. Az akkori 
nyolc tag együtt kitalálta, hogy ezt át kéne alakí-
tani úgy, hogy jobb legyen a munkamegosztás, 
mind szakmai, mind menedzsment téren. Az új 
rendszerben a körvezető mellett a menedzsment 
részt egy Hr, kettő Pr, a gazdasági-, illetve az ok-
tatási felelős irányítja. 

Továbbá négy nagyobb témakörre bontottuk 
azokat, amikkel a kör foglalkozik:

• user experience, user interface (felhasználói 
élmény- és felülettervezés)

• grafikus tervezés (raszter- és vektorgrafika, 
arculattervezés)

• frontend sitebuild (webdesign és frontend 
fejlesztés)

• 3d modellezés
Ezekhez egy-egy mentort rendeltünk, akik na-

gyon aktívak és járatosak voltak az adott területen.

közélet

 – (Berci) Szerintem ez azért jó, mert 
az ember jobban el tud merülni vala-
miben, ha nagyon érdekli, de mégis 
tud mással is foglalkozni, nincs beska-
tulyázva, hanem van lehetőség a többi 
területen is dolgozni.

 – Tervezitek a kör átnevezését. 
miért döntöttetek emellett? mi lesz 
az új név? milyen változások történ-
nek még ezzel együtt?

 – (Patrik) Ez a nagy belső változás 
kezdeményezte az egészet, és úgy 
láttuk jónak, ha ezzel együtt a kül-
ső megjelenésünk is megújul. Nagy 
motiváló erő volt még a félév eleji 
beköltözés a kollégiumba. ugyan-
is ott egy nagyon apró hiba előjött. 
sds-ként rövidítjük magunkat, vi-
szont a papírra is csak sds került. itt 

jöttünk rá, hogy olyan, aki sose hallott a szak-
kollégiumról vagy rólunk, soha az életben nem 
fog rájönni, hogy ezt a három betűt hogyan kell 
feloldani. Szerintem ezzel nagyon sok embert 
vesztettünk, aki amúgy érdeklődött volna, csak 
nem tudta, hogy létezik a kör, és hol lehet minket 
keresni. 

így a szerkezeti megújulással együtt az arcu-
latváltás mellett döntöttünk, amely során a kör 
nevét is megváltoztatjuk. Az sds rövi-
dítést a jövőben elhagyjuk és sch-
design néven fogjuk hirdetni 
magunkat. így aki meglátja, 
egyből be tudja lőni magá-
nak, hogy pontosan mivel 
foglalkozik a kör.

 – (Berci) Plusz 
a honlapunk is 
schdesign.hu. 

 – (Patrik) Sőt, meg 
akartuk venni az 
sch.design.hu oldalt is, 
de az sajnos kívül esett az 
árkategóriánkból. 

Az arculatváltás során logó-
val kezdünk, továbbá szeretnénk egy 
új weboldalt, ugyanis a régi már elavult, illetve 
egyéb felületeken is hirdetnénk magunkat.

 – a korábbi években nyáron nem volt túl 
aktív a kör, de most már ekkor sem áll meg a 
munka. mi indokolta a változást?

 – (Patrik) Tavaly – amikor én felvételiztem a kör-
be és a szakkoliba – az volt a tapasztalatom, hogy 
ősszel úgy jöttem vissza, hogy nyáron az sds-ről 
alig hallottam. ráadásul volt egy kis gond a tábor 
megszervezésével, tehát közösségi rendezvé-
nyünk sem volt, így amikor ősszel visszajöttünk az 
első gyűlésre, nagy volt a szakadék nekem. Az új 
vezetőségi rendszer megszervezésekor a körrel 
kapcsolatos egyéb fejlesztési lehetőségekről is öt-
leteltünk, összegyűjtöttük, hogy mik azok, amikre 
össze kéne szedni az erőnket. Ekkor jött egy olyan 
ötlet, hogy vállaljunk el nyári projekteket, mert az 
nem teljesen működőképes a mi témakörünkben, 
hogy van 14 hetünk, és 14. hétig mindent be kell 
fejeznünk, mert jön a nyár, amikor maximum egy 
tábort tartunk. 

Például így vállalhattuk el az idei Schönherz 
Qpa arculatát: augusztus közepén elkezdtük, és 
nem csak félév közben dolgoztunk rajta. illetve 
ennek köszönhetően elvállaltunk webdesign és 
egyéb arculati munkákat is. így az újoncokat is 
be tudtuk osztani érdeklődés alapján egy-egy 
projekthez, ami a felvételi részévé is vált. így nyár 
után egyből, átvezetés nélkül tudtunk haladni a 
félév elején.

 – (Anna) Azért is volt nagyon indokolt, mert az 
újoncok, miután pár hétig lézengtek 

tavasszal az sds környékén, nem 
is nagyon csináltak projektet. 

utána egész nyáron nem 
foglalkoztak a körrel, és ezt 

követően, ősz elején kerül 
sor a simonyis felvételiz-
tetésre, amire valahogy 
fel kéne készülni. Eddig 
ez megoldható volt, mert 
egy írásbelit kellett meg-

írniuk. de alapvetően úgy 
véltük, hogy designereknek, 

akik alkotómunkát végeznek, 
nincs értelme egy írásbelit meg-

írni, mert ezzel nem tudjuk mérni, 
mennyire elszántak, elhivatottak, meg 

egyáltalán mit tudnak. így kitaláltuk, hogy jó lenne, 
ha sds-es projekteken is dolgoznának, valamint 
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saját munkákat adnának be. így komolyabbra vet-
tük a figurát a felvételiztetésnél: legyen saját mun-
ka, projektben való részvétel, cV, illetve motivációs 
levél. Ez a felvételi csomag váltotta ki az írásbelit, és 
erre nem tudtak volna egy-két hét alatt felkészülni, 
ehhez kellett a nyár.

 – mennyire nehéz annak részt venni a nyári 
projektekben, aki nem budapesti és nem tar-
tózkodik itt nyáron?

 – (Berci) Semennyire.
 – (Patrik) általában a Slack nevű alkalmazá-

son keresztül kommunikálunk, nagyon sok pro-
jektünket csak ott intézzük. Voltak nagyobb ar-
culati munkák, ahol tartottunk gyűlést, akkor az 
emberek bejöttek, de volt rá példa, hogy páran 
Skype-on csatlakoztak be, és úgy ötleteltek. Ez is 
teljesen működőképes volt.

 – Hogyan, milyen felületeken lehet titeket 
megtalálni?

 – (Patrik) A fő elérhetőségünk a Facebook ol-
dalunk (facebook.com/wearethesds) jelen-
leg, ahol meg tudnak keresni üzenet formájában 
is, valamint itt szoktunk hirdetni minden körrel 
kapcsolatos eseményt, legyen az akár közössé-
gi, ahova várunk szívesen másokat is, akár egy 
belsős alkalomnak az utóhangja, amikor képeket 
osztunk meg egy-egy rendezvényünkről. illetve, 
ahogy említettem, van egy weboldalunk, amit 
viszont szeretnénk újratervezni – ezt követően 
az is egyenrangú lesz a Facebook oldalunkkal. 
Emellett szeretnénk egy Behance oldalt is, ahol 

kifejezetten a munkáinkat fogjuk megosztani, 
hogy mások is láthassák. Ezen felül még tervben 
van egy instagram profil is.

 – milyen projekteket szoktatok csinálni? mi-
vel fordulhat hozzátok egy átlagos kollégista, 
aki nem feltétlen szeretne a kör tagja lenni? 
milyen szolgáltatásokat tud nyújtani az sds?

 – (Patrik) mostanában így, hogy a létszám mi-
att több mindent el tudunk vállalni, teljes arcula-
tokat is szoktunk tervezni. Ebbe beletartozik akár 
teljesen a nulláról egy logóterv, arculati kézikönyv, 
webdesign, mobildesign vagy bármi, ami ehhez 
kapcsolódik. Például a szakkollégium rendsze-
resen kér meg minket, hogy az eseményeire ké-
szítsünk plakátokat, szórólapokat, karszalagokat, 
amik egy arculatra épülnek. illetve ha valaki nem 
feltétlen körhöz kapcsolódik, csak egy magánem-
ber a kollégiumi közéletben, ő is megkereshet 
minket, és ha van erőforrásunk meg időnk, akkor 
természetesen segítünk.

 – Hogyan zajlik egy-egy projekt elvállalása?
 – (Patrik) Első körben valamilyen formában 

beérkezik hozzánk a projekt. Ez lehet másik kör-
től, magánszemélytől. A megkereséseket főleg a 
hello@schdesign.hu címre várjuk.

Ekkor megkezdődik a folyamat: kiírjuk a 
projektet, és keresünk rá egy projektvezetőt, 
projektownert. Ezután általában egy személyes 
megbeszéléssel indítunk, amely keretei közt meg-
vitatjuk, hogy pontosan mit várnak tőlünk a meg-
rendelők, mi ezt hogyan és mikorra valósítanánk 

meg, egyeztetjük a részleteket. Ezt követően a kö-
rön belül megindul a munka. itt ugye témakörön-
ként változik, hogy pontosan mivel foglalkozunk, 
de elég erősen a Slackre építünk, ott osztjuk 
meg a munkákat, hogy éppen hol ha-
lad a projekt, ki mit csinált. Erre 
szoktunk egymásnak vissza-
jelzést is adni, hogy tanul-
junk belőle, illetve hogyan 
változtassunk meg vala-
mit, ha nem megfelelő 
minőségű a munka. 
Folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot a megren-
delőkkel akár szemé-
lyesen, akár emailben. 
A végén, a határidőhöz 
közeledve átadjuk az 
anyagokat az ügyfélnek. 
Az esetek nagy részében 
egy-egy rendezvényre készül a 
projekt, tehát utána már nincs vele 
dolgunk, de weboldalaknál néha még 
vissza kell néznünk, fejleszteni, karbantartani az 
oldalt, ha valami különleges kérés lenne.

 – Mennyi időt ölel fel egy projekt?
 – (Berci) A lego kör honlapját egy hét alatt 

megcsináltuk, de vannak hosszabbak is.
 – (Patrik) Változó. A nagyon ismétlődő projektek-

re – például egy plakát, szórólap, karszalag, amik-
ben a körnek nagy rutinja van – már nem fordítunk 
túl sok időt. inkább azok a projektet szoktak elnyúl-
ni, amik újak, sok feladatot tartalmaznak, és még 
mi is nagyon sokat tudunk belőle tanulni. Például a 
Formula racing Teames projekt is ilyen lesz – amely 
során 3d modelleket kell beletenni a weboldalba. 
Erre kettő hónapot beszéltünk meg, mert olyan 
dolgokat fogunk használni, amivel eddig még nem 
nagyon találkoztunk a kör munkássága során.

 – Kik szoktak a megrendelőitek lenni?
 – (Patrik) Főleg kollégiumi körök, ez még inkább 

vonatkozik a szakkollégiumra, bár ők nem feltétlen 
kör szinten kérnek meg minket, de nekik is nagyon 
sokat szoktunk segíteni. illetve próbálunk nyitni a 
seniorok felé: az egyik emberünk most a gólyabálon 

is dolgozik. Egyetemhez köthető szervezetek is meg 
szoktak keresni, például a robonAuT megjelenését 
is mi szoktuk elkészíteni, amely keretei közt plakát, 

Facebook cover fotó, profilkép és digitális 
pályatervek is készülnek. 

 – (Anna) Nem elhanya-
golható, hogy a Qpának 

egy jelentős részét is mi 
terveztük meg. Ezen-

felül  keresett már 
meg minket zene-
kar, hogy csináljuk 
meg a weblapju-
kat, valamint az 
mVK (műegyetemi 
Versenycsapatok 

Közössége) is ugyan-
ezért.

 – (Patrik) A napok-
ban keresett meg minket 

egy startup vezetője, hogy 
ők is szeretnének maguknak 

egy weboldalt csinálni, és számíta-
nak a segítségünkre.

 – Melyik megrendelőt szeretitek jobban, 
akinek van konkrét elképzelése, vagy aki tel-
jesen szabad kezet ad nektek a tervezésben?

 – (Patrik) Az utóbbival az szokott lenni a gond, 
hogy ránk bízza, mi csinálunk valamit, megmu-
tatjuk, és aztán nem tetszik neki, de nem tudja 
elmondani, hogy mire gondol, úgyhogy itt egy 
végtelen hurokba kerülünk. Aztán egyszer meg-
történik a fordulópont, hogy eltaláljuk az ízlését, 
és onnantól haladunk a projekttel. általában an-
nak örülünk, ha van egy alap elképzelés, mert ak-
kor nem kell teljesen a nulláról indulnunk, és ezt 
tovább tudjuk vinni egyszerűen. Az ilyen típusú 
megrendelők általában nyitottabbak is a válto-
zásra, meggyőzhetőek arról, ha valamilyen jobb 
megoldást találunk.

 – (Anna) igazság szerint azt szeretjük, bárme-
lyik is legyen, hogyha mi valamilyen munkát elkül-
dünk nekik, akkor ők azt tökéletesnek találják és 
egy pixelt se változtassunk rajta. Amikor a meg-
rendelő azt mondja, amit czirkos Zoltán a Teázó 
plakátjaira: „imádom minden bitjét”.
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 – szoktatok tanfolyamokat is szervezni, 
amely keretei közt megismertetitek az em-
bereket a grafikus programokkal és szemlé-
lettel. Hogyan zajlanak ezek? milyen tudást 
nyújtanak?

 – (Patrik) most kilenc tanfolyamalkalmat tar-
tunk. Van a Photoshop kezdő és haladó, ami 
rasztergrafikus. Az illustrator kezdő és haladó, 
ami vektorgrafikus. utána jön a frontend sitebuild, 
ami inkább kódolós, tehát HTml-t, cSS-t és 
JavaScript-et tanítunk, szintén kezdő és haladó fel-
bontásban. A végére szoktuk hagyni a 3d modelle-
ző tanfolyamot, ahol a Blender alapjait és egy-két 
trükköt tanítunk meg a részvevőknek. 

Az idei tavaszi tanfolyamon Anna és máté 
kezdeményezésére elindítottunk egy újabb, 
design Principles nevű alkalmat, ahol nem a konk-
rét programok működésével vagy a korábbi tanfo-
lyamok témaköreivel foglalkozunk, hanem a részt-
vevők alapot kapnak, hogy mivel is foglalkozunk 
mi, milyen a jó, modern design, ennek a szemlé-
letmódja. Ez a többi alkalomtól eltér, inkább egy 
beszélgetős workshophoz hasonlít.

 – mikor szoktak lenni a tanfolyamok? 
 – (Anna) Tipikusan a gólyás tanfolyamok idején. 

lezajlik a gólyaKörTe, ahol jelentkezni lehet és rá 
szinte egyből, egy-két héten belül kezdődnek. Jel-
lemzően a gólyákat célozza meg ez a programso-
rozat, hiszen ők azok, akik még nem csatlakoztak 
körhöz, és akkor keresik a helyüket.

ugyanakkor a tanfolyamra jöhetnek felsőbb-
évesek is, ahogy szoktak, sőt bizonyos mérték-
ben külsősök is, akik szintén szoktak jönni. Szó-
val a tanfolyam nyitott mindenkinek, de főként a 
gólyákat az elsődleges célközönség.

 – Hogyan zajlik egy tanfolyamalkalom?
 – (Patrik) A számítógépteremben, a 103-ban 

tartjuk ezeket, ahol alapvetően biztosított minden-
kinek a szoftver, de meg szoktuk kérni a résztve-
vőket, hogy ha tudnak, akkor hozzanak magukkal 
eszközt, így a saját laptopjukon tudják csinálni a 
munkát. minden tanfolyamalkalomnak van egy ve-
zetője, egy olyan körtag, aki nagyon otthon van az 
adott témakörben. ő felépíti a tanfolyamalkalom 
menetét, és egy irányított gyakorlatként tartjmeg: 

egy kivetítőn keresztül mutatja, hogy mit csinál, 
emellé magyaráz, és az alkalom végén az újoncok 
kapnak házi feladatokat, ahol az ott tanultakat ki-
próbálhatják egy olyan dologgal, amit addig még 
nem láttak, ezeket beküldik nekünk, és a követke-
ző alkalom elején erre mindig kapnak visszajelzést 
tőlünk.

 – (Anna) 
A tanfolyam előtt 
az alkalmak vezetőinek 
tartunk egy belső prezentá-
ciós felkészítőt, amelyen 
megbeszéljük, hogy ho-
gyan kéne előadni, mik-
re figyeljenek. A tanfo-
lyamalkalmakon arra 
is odafigyelünk, hogy 
senki ne maradjon le. 
Ezt úgy oldjuk meg, 
hogy a workshopon 
nem csak az előadó 
van jelen, hanem még 
legalább három-négy 
körtag, akik csak azért 
vannak ott, hogy segít-
senek, a lemaradókat 
külön támogatva behoz-
zák a hátrányt. Ezért is 
tartjuk interaktívnak, amit 
csinálunk, és tényleg 
nagyon sok energiát 
ölünk egyetlenegy 
workshopba, tanfo-
lyamalkalomba.

 – Egy VIK-esből hogy lesz designer?
 – (Berci) inkább fordítva, alapból designer 

szemléletű ember, akiből ViK-es lett.
 – (Patrik) Szerintem is, például van több olyan 

tagunk, aki felvételizett a momE-ra is (moholy-nagy 
művészeti egyetem – a szerk.), de inkább ide jött, 
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mert ez is érdekelte. Van olyan, aki kifejezetten a 
ViK-re jött, de mégis a design vagy user experience 
felé megy el.

 – mi volt a kedvenc munkátok?
 – (Patrik) Nekem a Simonyi arculat, ami az első 

olyan projekt volt, aminek én voltam a projektve-
zetője. Ez egy tök jó munka, és sok mindent tanul-
tam belőle.

 – (Berci) A Qpa 
az elég jó volt, mert 
ott ötvöztük a tech-

nológiákat, és úgy 
általánosságban 
elég jó ered-
ményt értünk 

el. A pajzsos designt 
az egyik körtársammal 
ketten csináltuk, és 
nekem az nagyon tet-
szett. maga a megvaló-
sítás, a modell elkészí-
tése nagyon élvezetes 
volt, és szerintem a 
feelinget is sikerült elta-

lálni, a történet nagyon 
átjött azon a designon 

keresztül.
 – (Anna) Nekem nagyon 

megmaradt például, 
mikor a SPoTnak 

kellett készíte-
ni a gólyabálra 
fényképtartót . 

Nagyon jó vissz-
hangot kaptam rá, és az volt az egyik első munka, 
ami teljesen a sajátom volt. Előtte is kaptam po-
zitív visszajelzést, például a 2015-ös Konferencia 
arculat plakátjain és a Xlii./4. impulzus borítón is 
megjelenő állatokról, akik nyomot hagynak. Ez az 
első olyan sds-es munkám volt, ami tényleg ki-
került, és egyből villamosmegállós óriásplakáton 

láthattam viszont, ami azért nem semmi élmény 
volt teljesen kezdőként és újoncként. Aztán szin-
tén nagy élmény volt a 2017-es Konferencia arcu-
latát elkészíteni, amely során mint arculatfelelős 
voltam jelen, és már a nagy részét, az alapkoncep-
ciót, a fontosabb dolgokat én csináltam meg. Ezt  
egy nagyobb mérföldkőnek látom a munkámban, 
nem is a kész munka minősége, hanem a belefek-
tetett energia miatt.

 – Hogy tervezitek beépíteni a jövőtökbe a 
design vonalat, összekapcsolni a fejlesztőt a 
designerrel?

 – (Anna) én már beépítettem, mert designer-
ként dolgozom. Egy uX-es projekttel kezdtem a je-
lenlegi munkahelyemen, és azóta is logóterveket, 
webdesignokat meg minimális arculati terveket 
csinálok. A témák nagyon szorosan összefüggnek. 
Annyi, hogy a programot nem én fejlesztem le, bár 
le tudnám, inkább a tervezéssel töltök el több időt. 
A technológiák összekapcsolásában az egyete-
men tanultak nagy magabiztosságot adnak, mert 
fejlesztőként nem problémázok a grafikusok dol-
gain, és ugyanúgy fordítva is, designerként nem 
csinálok olyan művészi elvont munkákat, amiket 
egy fejlesztő nem bír implementálni. Sokat jelent 
a kommunikáció az informatikus és a designer kö-
zött is, és az, hogy mindkettőhöz értek, megköny-
nyíti a csapatmunkát.

 – (Berci) Nekem még nincsenek ilyen jövőbe-
li terveim. inkább annyi, hogy ha fejlesztek egy 
programot, akkor ne azzal kelljen időt pazarolnia a 
felhasználónak, hogy rájön a használatára, hanem 
produktív lehessen vele.

 – (Patrik) Nekem nyáron volt egy rövidebb 
munkám, ahol már kész oldalak bizonyos részeit 
kellett újraterveznem. Ezek cégek belső üzemel-
tetési oldalai voltak, tehát inkább a felhasználói 
élményt kellett kicsit javítanom, illetve főleg a 
funkcionalitással foglalkoztak backup szinten, én 
ezeket le is fejlesztettem, ezután már csak be kel-
lett építeni az oldalba, és működött is, tehát a ket-
tő itt ért össze nálam.

ács Patrik, Körmendy bertalan és  
Takács anna válaszai alapján  

blidár Timi és Knoll Judit
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Kategóriacím

A schönherzben csillagok születnek

muzsikus mérnökök

a szobatársad mindig akkor kezdene el próbálni a gitárján, amikor tanulni akarnál? netán 
a klubszobátokba hallatszódik be valakinek a szaxofonozása? tudtad, hogy ilyen esetben 
csak fel kell ajánlanod az elkövetőnek, hogy menjen le a muzsika mívelő mérnökök klubjának 
próbatermébe, ahol a schönherzes zenészközösséghez csatlakozva együtt próbálhat a kör 
tagjaival? és ha van egy kis szerencséd, valamelyik mmmk esten már nézőként élvezheted a 
zenekarának előadását. hogy ez mégis hogyan zajlik, és milyen lehetőségek várnak az élőzene 
kedvelőire, arról nAgy tiBort (tiBor), a körvezetőt, HAVAsi DÁViDot (HAVA), az előző körveze-
tőt és jelenlegi beengedőfőnököt és AlBu Bencét (AlBu), a gazdaságist kérdeztük.

 – mi az az mmmK és mivel foglalkoztok?
 – (Tibor) A muzsika mívelő mérnökök Klubja 

lényegében a kollégiumban található zenészeket, 
élőzenével foglalkozó embereket tömöríti egybe. 
én nagyon örülök neki, hogy egy ilyen kört vezet-
hetek, és fontosnak is tartom, hogy valóban jelen 
is legyünk a Ház életében. rengeteg kollégista van, 
aki zenél, és sokszor a szobatársaikat idegesítve 
teszik ezt, mert nem tudnak hova menni – ezt a 
problémát oldjuk meg a próbatermünkkel.

Nincs másik olyan kör, amelyik olyan nagymé-
retű koncertes esteket rendezne, mint amilyen az 
mmmK-, a Hangszeres- vagy a Karaoke est, illetve 
a tehetségkutatót. mindemellett pedig próbater-
münk hatalmas zenei eszközparkkal áll a próbálni 
vágyók rendelkezésére.

 – Miről szól az MMMK est?
 – (Hava) Az egyik legnagyobb rendezvény, ami-

nek a nevében is mi szerepelünk, az az mmmK est, 
ami idén a 8. héten került megrendezésre. Ez az 
előadássorozat eredetileg úgy indult, hogy csak 
ViK-es zenekarokat hívtunk, de mostanra ez már 
megváltozott. Vannak visszatérő zenekaraink is, 
például az intent mango (amelynek ViK-es tagja is 
van), de sokszor hívunk új zenekarokat is.

 – (Albu) Ezzel igazából fellépési lehetőséget 
adunk a nálunk próbáló zenekaroknak. Pesten egy 
ilyen hangvételű rendezvényen való előadáshoz 
már nagy hírnévvel kell rendelkezni, ezért a profi 
színpadtechnika és az Ac által biztosított minősé-
gi hangtechnika a legtöbbeknek olyan lehetőség, 
amit sehol máshol nem kaphatnak meg.

 – mi az a karaoke est?
 – (dávid) élőzenés karaoke: 

hozd magaddal a hangszere-
det, és mutasd meg a tudáso-
dat a színpadon! általában na-
gyon szokta szeretni minden 
résztvevő: lehet előzetesen és 
a helyszínen is jelentkezni. Van 
egy számlista, amire fel lehet 
iratkozni, vagy ha úgy adódik, 
bővíteni. Az egyetlen titok, 
hogy félév elején érdemes 
megrendezni, mert a hangulat attól függ, hogy 
hányan jönnek el – év végén pedig már nehéz a 
megfelelő számú embert összeszedni.

 – (Bence) Ennek a rendezvénynek az a lényege, 
hogy mindenki részt vegyen benne, aki ott van, 
és senki se legyen félénk, ne kételkedjen a zene-
tudásában, mert ahhoz, hogy valaki felálljon a 
színpadra, nem szükséges valami hatalmas, rejtett 
előadóművészi képesség.

 – Mitől különlegesek az általatok szervezett 
Hangszeres estek?

 – (Bence) Ezekre a rendezvényekre egy-egy 
ismertebb vagy nagyobb nevű zenészt szoktunk 
elhívni, hogy egy kicsit eltérve a szokásos műsor-
rendtől, ne fölmenjen a színpadra, toljon hat szá-
mot és menjen haza, hanem meséljen az életéről: 
hogy és miért lett zenész, miért azt játssza, amit. 

Néha ezek workshopokba is átcsapnak, amikor 
olyan ember jön, aki kicsit tanítgat is, és meg-
mutatja, hogy a kezdetekkor milyen problémái 
voltak.

Ezek nagyon közvetlen estek szoktak lenni, 
lehet kérdéseket feltenni, és tényleg arra megy 
rá, hogy a művészt megismerjük és megtudjuk, 
hogyan lett az az ember, aki. Volt már vendégünk 
Hangszeres esten Szendőfi Péter (a fusio group 
zeneszerzője és dobosa, a kodolányi jános főiskola 
tanára – a szerk.), a Blahalouisiana és az 
ivan & The Parazol két-két tagja, de volt, hogy 
Alapi istván (az edda művek gitárosa – a szerk.) 
jött el két-három emberrel, és hoztak el rengeteg 
felszerelést, amiket ki lehetett próbálni. Ezek az 
estek jellemzően mindig annak a tíz-tizenöt főnek 
szólnak, akiket az adott hangszer megfog, és na-
gyon jó hangulatban szoktak telni.



 – Mit tudtok mesélni a próbatermetekről? 
Kik használhatják és milyen feltételek mellett?

 – (Hava) Az mmmK körnek a kollégium épüle-
tében van egy nagyon jól felszerelt próbaterme, 
ahol olyan felszerelés áll minden BmE-s hallgató 
rendelkezésére, amiért máshol rengeteget kéne 
fizetni egyetlen alkalomra is. míg máshol gyakran 
rossz minőségű, recsegő hangszerekkel kell beér-
ni, és külön kell bérelni mindenféle eszközt, cintá-
nyért és duplázót is, nálunk nincs ilyen probléma. 
mindenki vigyáz a felszerelésre, és nem hiszem, 
hogy bármiben hiányt szenvedne, aki itt próbál.

Az azonban, hogy ez a helyiség így néz ki, és 
minden megvan benne, évek hosszú munkájának 
köszönhető. Úgy érezzük, hogy ez meg is térül, mi-
vel jelenleg átlagosan 70 százalékos a terem fog-
laltsága: ebbe nemcsak zenekarok tartoznak bele, 
hanem bárki egyénileg is járhat próbálni.

 – (Albu) A próbaterem teljes renoválása nagy-
jából még a nagy felújítás idején történhetett, és 
elég jó megoldásokkal sikerült megvalósítani. Ez 
egy megtervezett akusztikai tér, de nyilván a mé-
retéből kifolyólag ennek is megvannak a határai.

 – (Hava) A termet most úgy tudnánk jellemezni, 
hogy kellően hangos, de nem visszhangos. Kifelé 
hangszigeteléssel nem kell foglalkoznunk, mivel 
olyan helyen vagyunk, ami el van szeparálva a 
háztól, és nem hallatszik át lakóhelyiségekbe a 
munkánk. Anno, amikor az mmmK az Ac stúdió-
ja helyén volt, akkor tíz után szigorúan le kellett 
tennünk a hangszereket – most a teremfoglalás 
éjfélig van korlátozva, de azért hajnali ötkor is 
mondtuk már, hogy „doboljunk még egy picit, aztán 
menjünk csak aludni”.

 – milyen saját projektjeitek voltak?
 – (Hava) Ami a teremben és az előtérben talál-

ható, az nagyrészt a mi művünk: a kártyás belép-
tetőrendszer itt valósult meg először, és később 
az egész Házban mi csináltuk meg a többit. Ehhez 
hasonló az előtérben található szekrény, amihez 
szintén én készítettem rFid ajtónyitó zárat, és az-
óta a kör tagjai tárolhatják benne felszerelésüket.

A próbatermi Heraklith hangszigetelő táblák 
beszerzése és a világítástechnikai projekt is alat-
tunk zajlott, de itt vannak még az újonnan fel-

szerelt polcok és egyéb 
apróságok is. minden év-
ben volt valami fúrás-fa-
ragás, ha mással nem, 
a beléptetővel, ami há-
rom-négy változaton van 
már túl: mindig úgy ala-
kult, ahogy mi haladtunk 
a tanulmányainkkal. 

 – (Albu) Az eszközpar-
kunk is rengeteget bő-
vült az elmúlt években.

A beszerzés általában 
úgy szokott kinézni, hogy 
az aktívabb körtagoknak 

közélet

körbeküldünk egy doksit, amiben ötletelhetnek 
arról, hogy mit tartanak érdemesnek fejlesztésre. 
itt előfordulnak értelmes és kevésbé értelmes öt-
letek is, amelyekből a vezetőség válogatja ki, hogy 
mi az, ami mögött tényleg valódi indokok állnak.

Az egyik legnagyobb siker a dobfelszerelésünk-
höz kapcsolódik, ami már majdnem tíz éves volt 
(még a kollégium felújítását is megélte). Nagyon 
megromlott az állapota, és erre sok panasz érke-
zett mind a körtagoktól, mind az Ac-soktól, akik 
szintén észrevették, hogy a stúdiófelvételeknél se 
ad minőségi hangzást. Ezt sikerült a tavalyi évben 
lecserélnünk, ami hatalmas minőségbeli javulás, 
és sokkal színvonalasabbá teszi a próbatermün-
ket is.

Pont idén fog megvalósulni a szintetizátor 
beszerzése is: egyre több igény merült fel arra, 
hogy esetleg akár klasszikus zongorán is lehessen 
gyakorolni, vagy egy zenekarba kísérőeszközként 
bármilyen elektromos orgona vagy más hangszer 
gyanánt rendelkezésre álljon egy ilyen.

Arra törekszünk, hogyha egy zenész a próba-
termünkben akar gyakorolni, akkor tudjunk neki 
minden eszközt biztosítani, ne neki kelljen például 
a gitárerősítőt is hoznia. Ezt a célt szolgálja a dob-
szerelés, a hozzá tartozó cintányérok, a végtelen 
kiegészítő vagy a teljesen új aktív hangszórónk is.

 – (Tibor) A javítások is felsorolhatók a jelenlegi 
projektek közt, mert bár azokat is tudnánk szerviz-
ben végeztetni, sokkal gyakoribb, hogy mi magunk 
eszközöljük őket. gyakran rossz tapasztalat is volt 
azzal, ha külsős helyre vittünk valamilyen hang-
szert, és általában azt tudjuk mondani, hogyha mi 
csináljuk, az azért még mindig minőségibb munka.

 – milyen rendezvényen találkozhatunk ve-
letek legközelebb?

 – (Albu) év végén már kevesebb estet szerve-
zünk, az első hetekre próbálunk koncentrálni. 
Ez leginkább a szorgalmi időszak miatt van így: 
azon vagyunk, hogy a lehető legtöbb hallgató el 
tudjon jönni. Egyrészről nekünk és a háznak se 
jó, ha sok energiát fordítunk a szervezésbe vagy 
a lezárastásba, és senki sincs ott, másrészről pe-
dig szeretnénk minél több embernek lehetőséget 
biztosítani, hogy élvezhesse az ilyen estéket, és 
kikapcsolódjon.

Aki azonban a rendezvényeink iránt érdek-
lődik, az nyugodtan keresheti a plakátjaikat a 
liftközökben, ahonnan mindig lehet értesülni a 
legújabb eseményekről. ugyanígy szinte minden 
alkalmunkat megosztjuk a Facebook oldalunkon 
(fb.com/muzsikamivelomernokokklubja) 
és a weboldalunkon (mmmk.sch.bme.hu) is, 
így ha feliratkoztok a frissítéseinkre, akkor jövő év 
elején se maradhattok le semmilyen eseményről.

Nagy Tibor, Havasi dávid és albu bence 
válaszai alapján 

balog István és Tóth ádám
SPOT 

Hogyan csatlakoztak az interjúalanyaink 
az MMMK-hoz, és milyen zenei pályafutás 
áll mögöttük? milyen posztokat vállalhat-
tok a körben, és miért különösen nehéz 

a beengedőfőnökök feladata? Lesz-e idén 
Tehetségkutató est?

Hogyha ellátogattok az Impulzus blogra, 
további kérdésekre kaphatjátok meg a 
válaszokat az interjú második felében!

wp.me/p7M3oT-xT
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„az a füst Folyton  
ott a vénán”

izgatott várakozás, halk skálázás, mormogás, 
cikázó gondolatok. és dohányszag. Tökéletes fő-
próba hangulat. még nem tudjuk, ki lesz az első. 
Hogy milyen szerepet várnak el tőlünk pontosan. 
Elsőnek lenni dicsőség. de nehéz. A többiek már 
többet fognak tudni a szereplése után. Nekik több 
esélyük van. de persze az időtől is függ. A megfe-
lelő pillanattól.

Fokozódik az izgatottság. Fény. Hát elkezdődik. 
Kiválasztja az elsőt. gyors mozdulat, semmi této-
vázás. Hát persze, ő nem tudja, hogy nem vagyunk 
egyformák. és nem is fogja megtudni. gyakorlott 
mozdulatok, halk kattanás és egy mély sóhaj. Kifúj. 
és kezdődik.

á, csak ideges, mert hamarosan az ő beszámo-
lója következik. Sima ügy. Azért persze a szerep-
lő folyamatosan közvetíti a gondolatait, de csak 
etikettből, mi pedig jól nevelten hallgatunk. illet-
lenség lenne egy ilyen egyszerű ügybe beleszólni. 
Persze azért nem kapcsolódunk le a gondolatfo-
lyamról, ha bármelyikünk segítségére szükség len-
ne, de az ügy gyorsan megoldódik. Ellazítja, kelle-
mes és magabiztos gondolatokkal tölti el, eltereli a 
figyelmét. és kész, nyert ügy. A társulat eddig nem 
hozott szégyent. gratulációk között búcsúzunk 
földre hulló társunktól.

második. milyen kellemes illat. Nem vagyunk 
egyedül. megint nem engem választ, nem is bá-
nom, a többes terápia még nehezebb. Nézzük, 
melyik oldal vagyunk. Hm, mi hallgatunk. A másik 
férfi panaszkodik. de ez a miénket nem érdekli. 
Persze próbál úgy tenni, mintha igen. Ha valaki 
nagyon erkölcscsősz, megpróbálhatná meggyőzni 
a miénket, hogy érdekelje, de nem az a dolgunk, 
hogy másokon segítsünk. Ha az alkalmazónk úgy 
gondolja, őt nem hatja meg a másik, hát mi támo-
gatjuk, nehogy még a végén magát marcangolja 
mások problémája miatt is.

Ez se volt nagy esemény, persze elégett tár-
sunknak jár a gratuláció, kiválóan biztosította tá-
mogatásunkról tulajdonosunkat, aki elégedetten 
eleresztette beszélgető társát, anélkül, hogy ő 
maga lelkileg sérült volna. Harmadik? ilyen gyor-
san? Nehéz kérdés, persze jó érzés, hogy így meg-
bízik bennük, csak a pszichológus örök dilemmája, 
hogy nem baj-e, és nem pont a rossz munka ered-
ménye, ha túlzottan támaszkodik rá.

ó-ó. Vészhelyzet. mindannyian feszülten figye-
lünk a szereplőnk és alkalmazónk hadaró gon-
dolataira. A barátnője dühös rá. Azt magyaráz-
za, hogy nem vagyunk jó tanácsadók! Hogy csak 
még jobban meggyőzzük a férfit a hülyeségeiről, 
és segítünk neki minden felelősséget elhárítani. 
meg kellemes önsajnálatba süppeszteni és elhi-
tetni vele, hogy nem kell mások bajával törődnie. 
Szépen vagyunk, kisasszonyka, ezt kikérjük ma-
gunknak. Ez a jó tanácsadás, nem vetted észre? 
Vagy nekünk is olyannak kéne lennünk, mint ne-
ked, akitől – jól mondod – hozzánk menekül se-
gítségért? Te nem támogatod eléggé. mi mindig 
meghallgatjuk, és neki adunk igazat. Tanulhatnál 
tőlünk.

csak úgy repkednek az ideges gondolatok a do-
bozból parázsló társunk felé, de ő jól állja a sarat. 
Nincs vívódás emberünkben. düh annál inkább. 
Nehéz kérdés, hogy ez ellen tegyünk-e valamit. 
Neki nem tesz jót, ha dühös, de mi van, ha az elvé-
telével magába zuhan? Nehéz meghúzni a határt 
az egészséges és a már káros harag közt. A sze-
replőnk úgy dönt, nem próbálja meg lehűteni, már 
ereje fogytán van, ernyedten hullana a szemetes-
be, ha nem dobná gazdánk olyan ingerülten bele.

Társunk bágyadtan pislákol még egy kicsit, sze-
gény nagyon legyengült, így nem tudja kihasználni 
a remek alkalmat a kuka felgyújtására, amit egyéb-
ként egyikünk se hagyna ki.

novella

Hosszas várakozás. Végre újra rivaldatűzbe 
kerül valamelyikünk. oh, én. Nem számítottam rá, 
hogy ilyen hamar. milyen bizsergető érzés, ahogy 
a lángok nyaldosnak. és az első slukk. Ah. és akkor 
munkára. milyen fura, most olyan szomorú embe-
rünk. ilyen elkeseredettnek még nem éreztem. Hi-
ába, régen volt, hogy utoljára hozzánk jött. Hűha, 
ez a gondolatmegosztás így még érdekesebb, 
hogy én mesélek a dobozban maradtaknak. Néz-
zük, mi a baj! már megint az a lány, ej. Azt magya-
rázta, nem lesz így a gazdánkból semmi, ha nem 
hagy fel az önpusztító és önsajnáltató életével. 
Hogy így sose tudja megalapítani az a vállalatot, 
pedig azt nagyon szeretné. át fogja nyavalyogni az 
életét, ahelyett, hogy kiélné. Na, ezzel a lánnyal is 
jó lehet élni. Vehetne pár órát támogatásból.

épp elkezdeném megnyugtatni szegény pá-
ciensemet, hogy nem olyan sötét a helyzet, mint 
ahogy látja, párja csak vak indulatában vágott 
hozzá annyi vádat, amikor befut a dühöt puffogó 
gőzös. Hát akkor gyerünk, leküzdjük az egész szi-
tuációt, érzem társaim segítő gondolatait!

mi ez? Emberünk nem is figyel ránk. Azt mond-
ja, leszokik rólunk, akár most is, higgyen neki a 
szerelme. mi ez az idiotizmus? mi mindig csak se-
gítettünk. igyekszem emlékeztetni rá, hogy meny-
nyi mindent beszéltünk meg együtt, hogy mindig 
számíthatott ránk. igyekszem átjárni egész testét. 
Ellazítani. Bizsergetni. Kellemesen elterjedni min-
denfelé. A többiek pánikolnak. mindenhonnan 
ijedt kiáltások. Semmi hasznos tanács, hogy ilyen-
kor mit kell tenni. Vészesen közeledik egy oszlopfő 
a fejem felé. Nem! Ezt nem teheted velem! lega-
lább rendesen szívj el! Ne hagyj ilyen szégye…

Elnyomtak. Egy oszlopon. Félig még megva-
gyok. micsoda megalázás. most ülhetek itt, míg 
minden erre járó cigaretta-társam ki fog nevetni, 
hogy lám csak, ennyit értem. Egy fél szívást.

Telnek a napok. Füstölnek erre társaim, de fi-
gyelemre se méltatnak. Pedig külsősöket is be 
lehet venni a tanácskozásba. Be is szoktak. Tiszte-
lettel szoktak fordulni a már munkájukat elvégzett 
csikkekhez, megfontolják ötleteiket, hogy mindent 
megtehessenek tulajuk segítsége érdekében. 
Több dohány, több ötlet. de engem bukottnak te-
kintenek, kívülfekvőnek.

Egy remegő kéz nyúl felém. gyufasercegés. 
és újra égek. Köhögések közepette letüdőznek. A 
szája nem a legjobb ízű, de hát félcsikk ne válogas-
son. Nézzük, mit tehetek érte. Hm, nem igazán vár 
tőlem semmit. örül nekem. és ennyi. Szépen átjá-
rom egész szájüregét finom füstízzel. így mindjárt 
otthonosabb. A keze ugyan mocskos, ráncos és ér-
des, de mit számít ez ahhoz képest, ahogy hozzám 
fordul? Hangulatos sétánk van az éjszakában, nem 
aggaszt minket gond, és én is lazíthatok, és élvez-
hetem a parázslás gyönyörét, anélkül, hogy meg 
kéne magam erőltetnem és túlzottan belemászni 
a gondolataiba. csak boldogok vagyunk együtt. 
Becsületesen végigszív, jó emlékekkel terülök el a 
földön és intek neki búcsút.

Új fekhelyem egy koszlott kis parkban egy pad 
alatt van. Sokan vagyunk, gyakran leülnek ide do-
hányozni, és így még többen leszünk. Jól választják 
meg a helyet, minél több csikk van a földön, annál 
többen tudnak részt venni a gond megvitatásában. 
Hát ha még ugyanannak az embernek a cigarettái 
hevernek szerteszét, ők még többet tudnak segí-
teni, hisz jól ismerik az észjárását. de engem már 
nem érdekelnek. Amióta tudom, milyen gondtala-
nul, békésen pöfékelni valakivel, nem foglalkozom 
a sok panaszossal. már csak nyugodtan várom a 
közteres eljövetelét.

A napok elég egyformán telnek, de ennek is 
megvan a maga hangulata. Esténként halk zene 
szól egy ablakból. Na jó, nem annyira halk, persze 
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ilyen szempontból nem is egyformák az esték, 
szégyen lenne a zenekar számára, ha mindig csak 
ugyanazt játszanák. Szóval, jó dolog és kész. Nap-
közben gyerekek visonganak a közeli játszótéren. 
Velük egész jóban voltam, az egyik még indián-
sátrat is épített belőlünk, de aztán jött az a sznob 
anyja, és ráprüszkölt, hogy dobja el azokat a pisz-
kos dolgokat, és ne játsszon szeméttel. Azoknak a 
„szemeteknek” lelkük van, köszönjük.

A másik kellemetlen élményem két vénasz-
szonyhoz fűződik, akik felháborodva károgtak 
holmi tisztaságról és a fiatalok rossz szokásáról, 
hogy mindenhol szétdobálják a hulladékot – igen, 
ezek lennénk mi, hulladékok! – ráadásul olyan he-
lyen, ahol kisgyerekek is vannak. még jó, hogy nap 
közben nem rontják annyira a levegőt, így a kicsik 
tüdeje nem sérül.

Ezt a hülye dumát. meg ha már itt járunk, mi-
ből gondolják, hogy a fiatalok egymás tüdejét nem 
„bántják”? micsoda diszkrimináció. mindig csak a 
gyerekek, peh. Különben is, mi rossz van bennünk 
és az illatunkban? mi legalább pozitív hatással va-
gyunk az idegekre, ebben a szmogban meg igazán 
üde színfoltoknak számítunk.

A csikkek körülöttem megpróbáltak lenyugtat-
ni, páran kuncogtak, hogy kezdek milyen emberi 
lenni, ahelyett, hogy nyugodt és biztonságot su-
gárzó lennék, akire lehet számítani. igazuk lehet 
valahol. Bár ők nem tudják, mennyivel könnyebb 
így. én is olyan kis naiv jólelkű voltam, amíg nem 
történt az a találkozás.

de azért ők sem annyira türelmesek, mint lát-
tatni szeretnék. Persze megértem őket – egyrészt, 
mert ez a dolgom –, ki ne akadna ki azokra az 
előkelősködő pacsuli szagúakra? Az ilyenek nem 
méltóak a cigaretta névre. Játsszák az eszüket, 
villognak, hogy mennyivel feljebb vannak a tár-
sadalmi létrán, mint mi, micsoda luxust tudnak 
nyújtani velünk szemben, és hogy nem ám olyan 
nagy tömegekhez fordulnak, mint mi, gondosan 
megválogatott klienskörük van. Fennhéjázva báró 
Füvészkerti leszármazottjának vallják magukat, hi-
ába magyarázzuk nekik, hogy a mi őseink is Füvek, 
nem, a füves megszólítás csak nekik jár. Pökhendi 
egy társaság.

ilyen gondolatok között hamvadt az életem, 
míg egy nap…

Újra ő! igen, kétség sem fér hozzá. Első gaz-
dám. lehet, hogy haragudnom kéne rá, mert eldo-
bott, de nem teszem. csak örülök neki. mégis csak 
ő volt az első. és visszatért hozzánk. Az a kedves 
mozdulat, ahogy a szájához emeli egy társamat, és 
mélyet szippant. Ebbe a gondolkodásba kivétele-
sen én is be fogok csatlakozni.

Pont most? Hogy jöhet pont most egy közteres! 
Eddig nyugodtan magával vihetett volna, de ezt 
még hallani akarom. miért nincsenek legalább lá-
baim, hogy egy kicsit elmásszak előle? Közben hal-
lom, ahogy a cégéről mesél. Szóval, igen, sikerült 
neki az álma, a saját vállalkozása! Tudtam. Sokat 
gondolkodott velünk, hát igen, tudtam, hogy mi 
segítünk rajta. Kiderül, hogy itt mellettem sokan 
ismerik, sőt vannak, akiket egyenesen ő szívott el, 
csak amióta én idekerültem, még nem járt itt. ők 
is érdeklődve figyelnek rá. mindeközben a lapát a 
nyakamba liheg. Annak a rémes sepregetésnek a 
hangja, ahogy közelít felém a vég.

lapátra kerültem én is. de nem baj. én voltam 
az, én, akit utoljára kétségek között szívott. A töb-
biek döbbent csodálattal néznek rám a kavicsok 
közül. és most újra velünk van, rendeződött az 
élete, megoldottam! A többiek helyeselnek. és én 
boldogan hullok a zsák mélyében uralkodó örök 
sötétség karjaiba.

–igen. Újra dohányzom, tudod, mi ketten, mint 
a régi szép időkben, egymásnak meséljük a baja-
inkat. A cégem összeomlott, a feleségem elhagyott 
– mélyet szippantott a kezében tartott második 
cigarettából és sóhajtott – de tudod mit? Nem 
érdekel. Sokkal könnyebb csendes letargiában 
szemlélni a napok múlását, mint mások elvárásai-
nak megfelelni, és folyton csak küzdeni, hogy más 
legyen az életed, mint amilyen. értelmetlen. Ha a 
sors nyomorultnak rendelt…

de szerencsére kedves cigink ezt már nem 
hallotta, és boldogságban halt meg. Bár ki tudja, 
lehet, ezekkel a mondatokkal is lelkesen egyetér-
tett volna, és a boldogság egy egzotikus fajtájának 
fogta volna fel.

Jázmin
Schulcz Ferenc 

novella

repülj, madárkám, légy badass!

receptkönyv

„Végy egy DöglöTT KuTyáT, aMineK Még MegVan a Bele. 
nyúzD Meg, FOrDíTSD Ki, a BeléT óVaTOSan VálaSzD el ez-
uTán a TeSTTől! HagyD állni -3 °C-On HárOM naPig. ezu-
Tán a TeliHOlD Fénye alaTT DaraBOlD Fel, éS a KriSTályOK-
Ból alexanDer De’MagneS KriSTálySzerKezeTi JóSláSTan 
CíMű MűVe SegíTSégéVel OlVaSD Ki JöVőDeT!”

(réSzleT: elizaBeTH nelSOn, nagyVárOSi BOSzOrKányOK 
reCePTKönyVe, 1967.)

Hanna egy repedésen keresztül lép át egyik Budapestből a másikba, azzal a szent céllal, hogy megmenti 
plátói majdnem-lelkitársát a legszörnyűbb átoktól, amit csak megkeseredett, halott húszéves ki tud találni.

Ez általában nulla kreativitást és garantált halált jelent majdnem minden esetben. Egyesek panaszkod-
tak, hogy bezzeg az internet hibája ez is, kiöli a találékonyságot a fiatalabb nemzedékből, mások letisztult 
minimalizmusnak, egy új kor hullámának tekintik. Brit tudósok megállapították, hogy százötvenkét száza-
lékkal nőtt az erőszakosság része, a megszégyenítés pedig csaknem teljesen eltűnt.

Az átkok egyszerűsödtek. Az embereknek nincsenek nagy igényeik.
A Túlsó Városban is dávid vár rá, bár jóval türelmetlenebbül, mint az, akit a saját városában hagyott, hal-

dokolva. Visszapillantva még elkapja a másik Hannát, ahogy befordul a Bajza utcára, pontosan a megfelelő 
irányba. remélhetőleg nem fog pánikolni – ő maga úgyis azt teszi éppen mindkét énje helyett. dávid – ez a 
dávid – nem fest máshogy, bár természetesen más ruhákban van, de hát nem is lehet elvárni, hogy ugyan-
úgy öltözködjön mindenhol. olyan ez, mint elvárni, hogy mindennap ugyanazt a ruhát vegye fel.

dávid ennél remélhetőleg igényesebb, pár tucat alkalom van csupán, amit felidézve elbizonytalanodhat-
na ennek a ténynek a valóságtartalmán.

lásd, zokni.
lásd, büdös zokni.
Többnapos, büdös zokni, minőségi érlelés, két évvel ezelőtti évjárat, a „soha többet nem beszélünk erről” 

kategória győztese több fejhosszal.
másik-énjének sálja kötött és élénksárga volt, a haja hosszú, és arra a pár pillanatra, amikor Hanna 

elsétált mellette, céltudatosan előreszegezett tekintettel, hogy ne tévessze el a csere pillanatát, annyit si-
került még elkapnia, hogy nagyon… tiszta. Kissé öntudatosnak érzi magát kócos, mosatlan tincseivel és 
sáros farmerjével, amin teljesen nyilvánvalóan nem dizájner szakadás éktelenkedik, de két napja nem volt 
a kollégiumban, ideje se volt átöltözni.

szóval, ilyen egy csodák nélküli budapest, gondolja, felidézve a makulátlan sárga sálat, amin egy folt se 
éktelenkedett. roppant egyszerű és roppant biztonságos.

dávidra mosolyog. A változás nyilvánvaló közte és a másik-énje között. Kicsit azt kívánja, bárcsak meg 
lehetne úszni ezt, bár lehetne két helyen ugyanabban a világban, de a varázslat szabályai azokra a helyekre 
is vonatkoznak, amik annyira mentesek a mágiától, mint ez a város. Furcsa. Nem érzi másnak ezt a Pestet. 
ugyanolyan minden, az ég színétől kezdve a kuka mellé szórt szemétig.

– Szia – köszön azért. – Hanna nemsokára visszajön. én is ő vagyok, csak máshonnan.
– mi – mondja dávid, aki ezek szerint nem annyira bőbeszédű, mint Hanna legjobb barátja. 
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Recept hozzávalók* 

 1. kutya

 2. mágnes

 3. heteRogén kollekció

 4. mátRix

 5. számológép

 6. büdös zokni

 7. gRafika

	 8.	TáborTűz

	 9.	baráTságkarköTő

 10. meRevedés

*az	Impulzus	szerkeszTőségének	közreműködé-

sével, a Recept Részei szabadon Ragozhatók, 

Továbbá	felhasználásuk	nem	köTöTT	elsődlges	

jelentésükhöz. 



– Ki a fene vagy te?
Hanna megenged magának egy gunyoros szemöldökfelvonást, amolyan „tényleg? Igazán?” 

hangsúllyal (dőlt betűvel, külön nyomatékosítva az „igazán”-t), mert ennél ostobább kérdést 
tényleges kérdés nélkül el se tud képzelni.

ennyire nem lehet furcsa ez a világ.
– Hanna – mutatkozik be azért. – most mondtam.

Vannak különbségek, persze. Az okkult boltok és gyógynö-
vénypatikák nem nőnek minden utca sarkán. Az Andrássy utat 
nem lepi el macskák hada, pedig rég sötét van. A WestEndben 
egy boltban se látni olyan karkötőt, ami Hannát áthozta ide.

ugyanakkor az aluljáró még mindig büdös, a Starbucks még 
mindig felháborítóan drága ahhoz képest, hogy nem valószínű, 
hogy akad koffein a kávéízesítővel felspékelt lötyijükben, a kajáldák 
körüli tömény szag még mindig elviselhetetlen, a plázákba pedig még 
mindig túlságosan sok ember jár.

– Hogy tudsz egyáltalán fizetni? – kérdezi Ez-A-dávid, ahogy Hanna le-
pakolja a Sparból szerzett jegeskávéját és az egy darab szomorú fán-
kot, ami nem érte ugyan meg, de cukor.

cukorra most szüksége lesz. Sürgősen. és kezdheti összeállíta-
ni a részleteket.

– Készpénzzel. A valuta megegyezik – mondja közben, félig 
már tele szájjal. Túl régóta nem evett normálisan, és ugyan 
nem éppen ez az ideális választás ilyen esetben, de túlságosan 
is nagy volt a kísértés. A legjobb persze egy zuhany lenne me-
leg kajával, de erre valószínűleg akkor kerül majd sor, ha végre 
biztonságban lesznek.

Ami keményen emlékezteti arra, miért is van itt.
Két órája van erre, és bár az irritálóan nagy bevásárlóközpontok a 

végtelen üzletekkel pontosan azért olyanok, amilyenek, hogy minden 
szükséges dolgot egy helyen tudjon összekaparni, az alapterületnek 
köszönhetően valószínűleg húzós lesz. de ez a kevés idő talán a leg-
jobb dolog, mert a társasága biztos nem felemelő, a fiú keserű és gú-
nyos (és nagyon ijedt). Nem igazán szokott hozzá az ilyen cserékhez.

Ami azt illeti, az ilyesmihez Hanna se, és félig-meddig biztos, hogy ez igazá-
ból illegális, de amit senki sem derít ki, azért nem kell megbűnhődniük. lenke mama 
meg sosem mártaná be őket.

– még mindig nem hiszek neked.

„áTOK Fn 1. VaD inDulaTBól, BOSSzúBól MOnDOTT rOSSz KíVánSág, 
HOgy VMi BaJ, CSaPáS, SzerenCSéTlenSég érJen VKiT. 2. ilyen KíVánSág-
Ból ereDő CSaPáS, SzerenCSéTlenSég. | VMineK SúlyOS KöVeTKez-
Ménye. | Biz PeJOr KOMiSz eMBer. | (JelzőKénT) Biz Túlzó áTKOzOTT, 
gyalázaTOS. 3. a KaT. egyHázBól Való KiáTKOzáS.” 

(Magyar érTelMező KéziSzóTár, 1972.)

novella

„ViSzOnzaTlan SzereleM eSeTén érDeMeS Olyan TárgyaT VálaSzTani, aMi 
Magán ViSeli VálaSzTOTTunK SzeMélyiSégJegyeiT. azOnBan VigyáznunK 
Kell, ruHaDaraBOK álTaláBan neM alKalMaSaK ezen SzereP BeTölTéSé-
re, HiSzen renDSzereS MOSáSuK gyengíTi TulaJDOnOSuK auráJáT, aMi a 
VarázSlaT KiViTelezéSe KözBen neM VárT ereDMényeKeT OKOzHaT.”

(réSzleT: elizaBeTH nelSOn, SzerelMi gyógyiTalOK, 1965.)

– mégis elhiszed, hogy nem Hanna vagyok, pedig úgy nézek ki – mutat rá Hanna a logikai buktatóra. 
Kicsit unalmas így sokadjára, mintha egy agresszívan bánatos kutyakölyköt nézne, aki csak haza akar 
menni. és nem Vacaknak hívják.

– A barátnőm ennél igényesebb – húzza el a száját dávid, szükségtelenül kihangsúlyozva a barátnő 
szót. de legalább nem a „csajom” vagy hasonló kifejezést használt, ami talán jó jel. Hanna mégis úgy érzi, 
mintha gyomron vágták volna.

Ez megmagyarázza a bánatos kutyakölyök képet.
– ó – mondja. – Ez fura. Ez nagyon fura.

– Ebben nincs semmi fura – védekezik dávid. – maximum a te reakciód. miért, a te… „világodban” 
nem így van?

Hanna hallja az idézőjeleket.
– Kellene? – kérdez vissza.
dávid vicsorog.

– Haza is mehetsz, ha nem hiszel nekem – javasolja a lány. – Négy óra, és az 
itteni én visszatérhet, sértetlenül, épségben, a tiszta sáljával.

– és bízzak az őrült mesédben? Túl sok marvelt néztél…
– már bízol, legalábbis nem pötyögöd a rendőrség számát – közli Hanna, 

majd tüntetően a lista felé fordul.
Elemet tudott volna venni a Sparban is. A műanyag bögrét fogalma 

sincs, hol fogja beszerezni, talán az is van ott.
Természetesen teljesen varázslatmentesen mindent, mint valami 
antimágia, az átok ellenszereként.

A fánk elfogyott, két gyors aláhúzással bejelöli a legfontosab-
bakat, és úgy dönt, inkább tölti az idejét a boltokban császkál-
va, mint ezzel a dávid-utánzattal. Ez utóbbi kissé fájdalmas, és 
a lány nem kíván tudatosan mazochista lenni. ráadásul kezd 
rosszul lenni az étkezdék szagának keverékétől, a tömegtől és 

a zajtól.
– Persze, mert akkor engem néznének őrültnek… hé, hová 

mész?
Hanna akármennyire is szeretne erre az utánzatra egy végtelenül 

megvető pillantást vetni, nem sikerül. Túlságosan is hasonlít, még vi-
selkedésre is, habár nyilvánvaló, hogy az elmúlt órában a lány nem vált 

a szíve csücskévé. Ennyit a tárgyilagosságról.
– Ha bármi baja esik Hannának… 
Hanna menet közben belefojtja saját magát a maradék jegeskávéba.
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„HaTárOzaTlan áTOK TüneTei: elSő 2-3 óráBan enyHe Hányinger, KOOrDináCióS zaVar, SzéDüléS, riTKáBB 
eSeTBen HOMályOS láTáS léP Fel. az ezT KöVeTő 24-48 óra TüneTMenTeSen TeliK. a TüneTMenTeS iDőSzaK 
leTelTe uTán a KOOrDináCióS zaVar éS a SzéDüléS exPOnenCiáliSan FOKOzóDiK, HeVeS görCSöK, légzéSne-
HézSég léPHeT Fel. az áTOKVeTéST KöVeTően az álDOzaT 72 órán Belül HalOTT.”

(réSzleT: WiKiPéDia.Org)

dávid nyafog. sokat.
Technikailag normális ember ezt talán nem nevezné nyafogásnak, még csak hisztinek se, talán még a 

morcos jelző is túlzás, de Hanna szemében ez olyan, mintha a saját világát csúfolnák meg.
Ez egy torz változata mindennek.
Ez a dávid grafikus.
– éhező művész kategória? – csúszik ki Hanna száján. A dávid, akit ismer, nevetne ezen. Ez a srác 

fél órás önérzetes dumát letol a torkán (töményben) arról, mennyire lenézik manapság az emberek a 
művészetet.

Hanna, aki lenke nagyi boltját tervezi átvenni a következő öt évben, csak fejfájást érez, és meg se bír 
igazán szólalni. A srácnak jót tenne egy átok, csoda, vagy bármi, ami miatt kellemetlenül érezheti magát 
legalább két és fél napig.

(mint tavaly, amikor az otthoni énjének egy egész héten keresztül macskaként kellett bejárnia órákra. 
A mai napig nem derítették ki, mi miatt, így automatikusan csodaként azonosították, de dávid utána 
egy hónapon keresztül öklendezett fel szőrgolyókat. Nem mintha olyan ritka lenne, a lakosság átlag öt 
százalékát érinti macskás átok. csoda. Bármi.)

dávid közben olyan, mint egy beragadt, mosolytalan lemez:
– Ha bármi baja esik…
– igen, tudom, már mondtad, a hollók vájják ki a vesém vagy hasonló, nyughass már.
dávid duzzog. Természetesen nem mondott ilyet, de kit érdekel? Sokkal fontosabb, hogy a papírpo-

hár mint alternatíva, megfelel-e a kritériumoknak.
(Annyi marhaság van a listán, hogy képtelenség elhinni, ezek mind tényleg szükségesek egy átok 

megtöréséhez. Hanna a duracell elemek beszerzése közben vesztette el majdnem minden hitét.)
A fiú egy órával később csendesedik el és hagyja abba minden apróság kritizálását. inkább csak el-

gondolkodva néz ki a fejéből, miközben Hanna a gyógyszertárban aszpirint vesz, sőt, automatikusan 
megfogja az egyre súlyosabb táskát is, és kérdés nélkül cipeli. Az egész roppant szürreális, de a város 
is az, miért ne lehetne a gyerekkori legjobb barátja másik énje szintén?

– mi folyik ott egyáltalán? – kérdezi egyszer, amikor Hanna egy olcsó karórával gazdagabban 
távozik valamelyik kis üzletből.

(Szó szerint. utána negyed órán keresztül harákol miatta.)
dávid ragaszkodott ahhoz, hogy a mátrixot nézzék, Hanna Zootropolist akart, immár sokadjára, aztán 

dávid elvonult tizenöt percre a fürdőszobába, elismerve a vereséget és kihányva a vacsorát.
Amivel nem lett volna semmi különösebb baj egy kis gyomorrontáson vagy esetleges ételmérgezésen 

kívül, ha ezelőtt nem hullottak volna az évfolyamtársai úgy, mint a legyek, és ez nem lenne egy tipikus 
ismertetőjele valami ostobán egyszerű átoknak.

lenke mama profi volt. Kamillateát öntött belé, és valószínűleg infúzión is adagolta volna egy szem 
unokájának, ha tehette volna.

– Bezzeg megint nem csinál senki semmit – sopánkodott, amikor később a listát írta Hanna számára. 
– de elvárják, hogy az ember otthon üljön, miközben az unokáját meggyilkolják.

– Varázslat, ami… nem varázslat? – meredt a papírra a lány.
– Egy sima elem megteszi, de ha valami bonyolultabbra és drágábbra vágysz, akkor akár számoló-

gépet is vehetsz. csak ne a négy-alapműveleteset, abban semmi varázslatos nincs – legyintett lenke 
mama, mintha mi sem lenne természetesebb egy világnál, ami gyökeresen különbözik az övéjüktől. 

– A volt osztálytársainkat elkezdte meggyilkolni… valami.
Van rá szó, persze, de nem magyarul, és Hanna nem fogja 

kiejteni, halottnak meg túlzás lenne hívni. Túlságosan is aktív ah-
hoz.

– dávid lett a következő. Persze mindenki vár a seggén – idézi 
fel akaratlanul is lenke nagyit –, szóval megtörjük az ő átkát.

Ez-A-dávid arca furcsa grimaszba torzul, mintha nem tudná el-
dönteni, nevessen vagy üsse meg a lányt.

– Huh – mondja végül. – igen – egyezik bele Hanna. Ebből nem 
fog örök barátság és életre szóló élmény születni. Amikor letelik a 
két óra, és visszatérnek a kereszteződéshez, dávid szó nélkül adja át 
a táskát, de szemét le sem veszi az árnyékos fordulóról, ahol a barát-
nője elveszett. Talán menet közben elkezdett hinni, talán csak jobb 
magyarázat híján úgy tesz, mintha hallgatna, de a valóság az, hogy 
csak egyre idegesebbnek tűnik. Hanna csak a karkötőjét csavargatja, 
és csak majdnem fordul vissza elköszönni, amikor átsétál a repedé-
sen, vissza oda, ahonnan jött. A másik lány sálja még mindig tiszta, az 
arca könnyes, de többre nincs idő, a kalandnak vége, és Hanna tudja, 
hogy sosem lesz tisztában azzal, azok ketten vajon valaha elfogadják-e 
ezt az egészet, vagy valami hallucinációban egyeznek ki.

Kicsit se lenne szomorú, ha az utóbbi történne.

novella

„FőzD a úJraFOrráSTól SzáMíTVa 7-10 PerCig, MaJD SzórJ Bele rózSa-
BOrSOT, éS KaVarD Meg óraMuTaTó JáráSáVal Megegyező irányBa Há-
rOMSzOr, MaJD egySzer ViSSzaFelé.
a HaTáS FOKOzáSa érDeKéBen érDeMeS HaJnalBan, SzaBaD ég alaTTi Tá-
BOrTüzeT HaSználni. iDeáliS Hely erre PélDául az anna- éS CSaCSi-ré-
Ten KialaKíTOTT TűzraKóHelyeK, De aKár a KaMaraerDőBen Vagy a Far-
KaSerDőBen iS TalálHaTó erre alKalMaS Hely.”

(réSzleT: TúráK éS BáJiTalOK BuDaPeST KörnyéKén, 2014.)

– Szóval? – kérdezi dávid azonnal, roppant vidáman, tisztán, mert látszó-
lag ő arra használta a négy órát, amíg Hanna egy párhuzamos Budapesten 
mágikusan nem mágikus hozzávalókat gyűjtött, hogy elosonjon lezuhanyoz-
ni. – milyen vagyok ott?

– Egy merevedési problémákkal küszködő, kanos huszonéves, aki folyama-
tosan nyafog – vágja hozzá a táskát és az egy darab műanyag bögrét Hanna. 
– rohadj meg.

– Nagyon… heterogén? – próbálkozik dávid a kifejezéssel, ahogy a Hanna 
által összelejmolt kollekciót bámulja a táskában. – és te is nagyon kedves és 
aranyos voltál. meg vagy! – kiált utána, amikor feltűnik neki, hogy a lány már 
sarkon fordulva trappol az ellenkező irányba. – megmentetted az életemet! 
Köszi!

Hanna még azért beint egyet, mielőtt a metró felé venné az irányt. csak a 
rend kedvéért, ha már annyit szenvedett…

– Hé, Hanna! Azt mondod, a másik énem impotens?!

mesi
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