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Sziasztok!
Végre itt vannak az utolsó hetek, amikor már csak azért járunk
be, hogy órák után együtt lógjunk
a haverokkal, a tanárok is lazábban
veszik az órákat, elkezdődik a viszszaszámlálás: Ó… IÓ… CIÓ… Dokumentáció. És ráébredsz, hogy már
egyetemen vagy, az utolsó hónapban úgy hajtasz, mintha nem lenne
holnap (és technikailag néha nincs
is – legalábbis alvás ügyileg). „Majd
jövőre minden jobb lesz.” – mondjátok. Nem lesz. (Kivéve, ha lediplomáztok.) „Köszi, így is van elég
demotiváció az életemben.” Inkább
gondoljatok erre: tavaly is nehéz
volt? Hogyne. „Nem, még mindig
nem motiválsz.” De tavaly is megtudtátok csinálni? Végülis. Akkor
most miért ne menne? Mennyivel
nagyobb a jelenértéke a „most meg
tudom csinálni” gondolatnak, mint
a „majd meg tudom csinálni”-nak?

Lényeg a lényeg (míly tévedhetetlen mondás): legyetek a jelenben, és ne mindig csak a pénteket,
a következő félév végét várjátok.
Durva közelítéssel ez olyan, mintha a halálotokat várnátok. És most
mondhatnám, hogy éljetek úgy,
mintha holnap elütne egy villamos,
de a morbidságból mára elég.
Ez a lelkesítés nem sikerült valami túl jól – nézzétek el, nekem
is sokadik hét van –, viszont cserébe a többiektől olyan írásokat
kaptatok, amik tele vannak nyári
zsongással, boldogsággal és –
nem utolsó sorban – egy kis őrültséggel. Tapasztalatból mondom,
majdnem én is pozitív hangulatú köszöntőt írtam a hatásukra.
Majdnem. Bocsi. Remélem, bennetek gyengébben áll ellen a félév
végi stressz a cikkeink életvidámságának.
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Visszajeleznél ezt a számot illetően? Szeretnéd elmondani, milyen
tartalmak is érdekelnének igazán az Impulzusban? Itt most
megteheted! Jelezz nekünk vissza az alábbi formon:
forms.gle/xPp6p2gkp7ubRMKW6

Egy könyvesboltba betérve
több száz témában találhatunk olvasnivalót. Biztosan találsz
magadnak legalább egy olyat,
ami felkeltette az érdeklődésedet.
Olvasásra fel!
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még nem is túl finom kaját eszünk meg. Az ok emögött
rendszeresen az időhiány, így mikor is lenne alkalmasabb idő egy új étel kipróbálására, mint nyáron! Legyen ez akár egy új étterem, amire mindig is kíváncsi
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KÖZELEDIK A NYÁR, MÁR CSAK
PÁR HÉT ÉS EGY VIZSGAIDŐSZAK
VÁLASZT EL MINKET TŐLE, ÍGY ITT AZ IDEJE
A NAGY NYÁRI TERVEZGETÉSNEK. FESZTIVÁLOK,
STRANDOLÁSOK ÉS A NYÁRI BULIK MELLETT NÉHA
AZONBAN VANNAK OLYAN NAPOK IS, AMIKOR
NEM IGAZÁN TUDUNK MIT KEZDENI MAGUNKKAL.
ILYENKOR JÓL JÖN, HA VAN PÁR ÖTLET A TARSOLYUNKBAN. A KÖVETKEZŐKBEN NÉHÁNY HASZNOS TIPPET TALÁLSZ, HOGY MIVEL IS ÜTHETED EL
AZ IDŐD A CICÁS VIDEÓKON KÍVÜL.

Kolis éveink alatt rengeteg nem túl egészséges és néha

set. Szinte bárhol találhatsz finom és egyszerű recepteket, érdemes időt szánni erre!

Ültess egy növényt, nézd meg mi lesz
belőle a nyár végére! Akár a koli falai között, akár otthon egy kis cserépnyi növényre egész egyszerűen lehet figyelni, nevelgetni. Pár hónap múlva lehet, hogy
egy gyönyörűen virító virágod lesz vagy akár a saját
epernövényedről ehetsz majd epret.

Tarts eg
y intern
etment
Az egye
es nap
tem ne
ot!
m
teszi le
hogy e
hetővé,
zt év k
özben
szerenc
tegyük
sére a n
meg,
yár erre
tosíthat.
is teret
Ne fogla
bizlkozz a
médiáv
közössé
al, sem
gi
a
sorozata
napig! H
iddal eg
idd el, s
y
okkal n
nak érz
yugodta
ed majd
bbm
agad utá
meme-e
na, és a
k is meg
fognak
várni.

Volt
már
tem
o
i idő lyan, h
ogy
beo
aká
sztá
vala
r eg
s ne
mit
y új
nag
me
spo
y
rt, e
nge
dte? on ki s
gy é
zere
rdek
Itt a
ttél
es, n
z id
vo
e
em
hétk je valam lna pr
özn
i
újat óbálni,
api
de a
tém
kipr
A vé
z eg
a va
óbá
gére
gy a
yelni!
már
k
Ez l
ár e
is ú
ehe
gy ú
gy f
vala
t
j ny
og
mi p
luss od érez elv is.
zal
gazd ni, hog
y
ago
nyá
dtál
ron
a
.

Mea

5

SUMMER 2019

IRÁNY A FRISS LEVEGŐ!
Avagy mit csinálj, ha éppen nem gépezel
A NAGY NYÁRI MELEGBEN SOKSZOR KÖNNYEBB A KLÍMA ELŐTT ÜLNI, MINT KIMOZDULNI A SZABADBA
EGY KICSIT. SZERENCSÉRE AZ IDEI NYÁR IS RENGETEG PROGRAMOT TARTOGAT SZÁMUNKRA, AMIKÉRT
ÉRDEMES ELHAGYNI A SZOBÁNK HŰVÖS ÁRNYÉKÁT. A MAINSTREAM FESZTIVÁLOK MELLETT MEGTALÁLHATÓ
SZÁMOS MÁS PROGRAM IS, AMELYEK KÖZÖTT MINDENKI MEGTALÁLHATJA A MAGÁNAK VALÓT. ÉRDEMES IDÉN
NYÁRON IS ÚJABB ÉS ÉRDEKESEBB ÉLMÉNYEKET GYŰJTENI. KALANDRA FEL!

SOPRON ZENÉL UTCAZENE FESZTIVÁL
Időpont: 2019. június 8.
Helyszín: Sopron
A rendezvény évről évre egyre nagyobb
tömegeket vonz Sopron belvárosában, ahol egy
különleges és egyedi fesztiválhangulatot hoznak
létre a rendezők. A híresebb előadók mellett a
soproni fiatalok és helyi zenészek is teret kapnak, hogy megmutathassák tehetségüket. A több
színpadon, de egy időben játszó fellépők folyamatos mozgásban tartják a közönséget, így egy felejthetetlen és színes élményt nyújt a rendezvény.

BELVÁROSI SÖRFESZTIVÁL
Időpont: 2019. június 5-10.
Helyszín: Budapest X. kerület, Szabadság tér
Nincs is jobb, mint egy nyári délutánon a
barátokkal legurítani néhány minőségi sört, miközben még néhány koncertet is meghallgathatunk.
A Belvárosi Sörfesztiválon mindezt megtehetjük.
Szép környezetben több, mint 250 féle különleges
sört kóstolhatunk meg a különböző kitelepülőktől.
Ha megéheznénk, sem kell messzire mennünk,
mert a fesztivál keretein belül rengeteg foodtruck
kínálatából választhatunk.

TOKAJI BORFESZTIVÁL
Időpont: 2019. június 7-10.
Helyszín: Tokaj, főtér
A borok kedvelőinek ideális program lehet,
mivel a fesztivál középpontjában a Hegyalja
minőségi pincészetei által kínált jobbnál jobb
borok állnak. A rendezvényhez számos borász
csatlakozik, hogy minél sokszínűbb és különlegesebb borokkal tudják lenyűgözni a látogatókat.
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A világhírű tokaji borok mellé persze gasztronómiai különlegességekkel is készülnek a rendezők.
A zene sem maradhat ki, idén a jazz műfaja felé
hajlik majd a program, de számos más műfajbeli
fellépőkkel is lehet majd találkozni.

SZOLNOKI
TISZAVIRÁG FESZTIVÁL
Időpont: 2019. június 18-22.
Helyszín: Szolnok
Az immáron 14. alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál Közép-Magyarország egyik
legnagyobb és legszínesebb ingyenes kavalkádját
kínálja nekünk idén is. A zenei felhozatal igen széles skálán mozog, főként népzene, kocsmazene
és jazz az uralkodó, de más műfajokkal is találkozhatunk. Az ide látogatók megtapasztalhatják, hogy milyen jó érzés, amikor a Tisza partján
ülve, kellemes zene mellett egy pohár jó bort
kortyolgatnak a barátokkal.

BUDAPEST PARK
Helyszín: Budapest IX. kerület, Soroksári
út 60.
Időpont: Amikor a kedvenc előadóid lépnek fel.
Budapest egyik legfelkapottabb koncert helyszínén idén nyáron is mindenki talál kedvére való
fellépőt. A nyári fellépők között megtalálható
Majka, Szabó Balázs Bandája, Little Big,
Thirty Seconds To Mars és még sokan mások. Megéri előre tervezni, a Park egész nyári
programja már megtalálható a honlapjukon
(budapestpark.hu).

GOURMET FESZTIVÁL
Időpont: 2019. május 16-19.
Helyszín: Budapest II. kerület, Millenáris
Park
Az egyik legnagyobb hazai gasztro fesztivál
idén már átlépte a határokat és az egész régióból hív kiemelkedő szakácsokat, hogy a legfinomabb ételeket kínálhassák az ide látogatóknak. A
hatalmas ételkínálat között könnyű elveszni, így
érdemes előre megnézni, milyen kiállítókat találunk itt.

SZÍNHÁZAK
Helyszín: Bárhol az országban
Időpont: Amikor az időd engedi.
Ha szereted a színházat, érdemes megnézned a nyári műsorkínálatot, mivel ha nem figyelsz, olyan klasszikusokról maradhatsz le,
mint A Pál utcai ﬁúk vagy A dzsungel könyve
a Vígszínházban, vagy Az Operaház fantomja
az Opera Színházban, de a könnyedebb darabok
kedvelőinek is van elég opciójuk.

Mea

PANYOLA FESZTIVÁL
Időpont: 2019. augusztus 1-3.
Helyszín: Panyola
Talán néhány embernek ismerős Panyola,
hiszen díjnyertes pálinkákkal rendelkezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis falu. Az idén
14. alkalommal megrendezett fesztivál tökéletes
kikapcsolódást nyújt a nagyvárosi rohanás után.
A csendes kis falu három napra megtelik élettel,
különböző elismert zenekarok és zenészek lépnek fel évről évre. A közeli Tisza partján kellemesen el lehet tölteni a forró nyár végi napokat az
esti mulatás előtt. Különleges pálinkák, kellemes
koncertek és igazi gasztro élmények várják az
idelátogatókat. Ez mind Panyola.
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UNALMAS
NYÁRI NAPOKRA
ROHAMOSAN KÖZELEDIK A VÁRVA VÁRT NYÁRI SZÜNET A JÓ IDŐVEL, A NYARALÁSOKKAL, A KIKAPCSOLÓDÁSSAL. AZ UTÓBBIHOZ SZERETNÉK NÉHÁNY FIGYELEMRE MÉLTÓ SOROZATOT AJÁNLANI. A KÖVETKEZŐ HÓNAPOK
BŐVELKEDNEK FOLYTATÁSOKBAN, LEGYEN SZÓ A TRÓNOK HARCA (GAME OF THRONES) ÁPRILISBAN KIJÖTT
ZÁRÓ ÉVADÁRÓL, A JÚNIUS 5-ÉN ÉRKEZŐ A SZOLGÁLÓLÁNY MESÉJÉNEK (THE HANDMAID’S TALE) HARMADIK
ÉVADÁRÓL, VAGY A JÚLIUS 4-ÉN VISSZATÉRŐ STRANGER THINGS-RŐL.
Kezdjük a körülbelül 20 perc/epizódos vígjátékokkal, amelyek tökéletesek egy, a Balaton partján napozással, kirándulással töltött nap
zárásaként. A második évad utolsó részével május 16-án érkező,
Agymenők (The Big Bang Theory)
ihlette, és részben az előzményének tekinthető Az ifjú Sheldon
(Young Sheldon) című sorozat, ami a kedvenc furcsa főszereplőnk nem éppen mindennapi gyerekkorát mutatja be. Egy kissé
hasonló sorozat az Atypical, ami egy másik
megszokottól eltérő életet mutat be. Az autista
Sam a tinik átlagos életét akarja élni, de ez nem
olyan egyszerű egy olyan fiú számára, amilyen ő.
Egy kicsit elszakadva a földtől, a The Good Place
Kristen Bell által alakított Elenorja belátást enged
a mennyország világába egy olyan ember szemével, aki nem biztos, hogy megérdemli, hogy ott
legyen. Külön ajánlom azt a részt, amelyikben Magyarországon vannak. Elég érdekesre sikeredett
az a jelenet, amiben magyarul próbálnak beszélni
(3. évad 5. rész).
A Sex Education – bár egy kicsit hosszabb, mint
az eddig bemutatott sorozatok –, de
megéri minden epizódja, hogy 45 percet rászánjunk. Érdekes gondolatot
vet fel: milyen lehet egy szexterapeuta
gyerekeként felnőni? Ezt meg is tudhatjuk Otis segítségével, aki egy átlagos
16 éves srác volt, aztán az iskolájában
egyik napról a másikra mindenki kapcsolati tanácsokat szeretne tőle kérni.
A félénk fiú lassan rájön, hogy mennyi
minden ragadt rá az évek során anyu-
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kája szakmájából, és arra is,
hogy mennyire nagy szüksége
van a korosztályának, hogy
ilyen témában tudjanak
valakihez fordulni.
Komolyabb témákra
evezve, az utóbbi időben
rászoktam az igaz történeten alapuló drámákra,
mert van valami plusz hátborzongató abban, hogy ez megtörtént valakivel, hogy valaki
tényleg átélte mindezt. Ilyen
sorozat például az Én vagyok az éjszaka (I Am the
Night) vagy A tett (The Act), amikben közös, hogy
mindkettőben a főszereplő csak az igazságot szeretné tudni a családjáról. Azonban minél többet
tudnak meg, annál fájdalmasabb az újonnan szerzett tudással tovább élni. Az első sorozat Fauna
Hodel történetét mondja el, aki megtudja, hogy
akit eddig az édesanyjának gondolt, nem a vérszerinti anyja. Elindul megkeresni a szüleit egy lecsúszott riporter társaságában, akit Chris Pine alakít,
de olyan dolgokkal kell szembenéznie, amire nem
volt felkészülve.

A tett Gypsy Rose és édesanyja, Dee Dee
Blanchard életén alapszik. Gypsy úgy élte le a teljes gyerekkorát, hogy újabb és újabb betegségeket
diagnosztizáltak nála. Kerekesszékben tudott csak
közlekedni, leukémiás volt, allergiás a cukorra és
még sorolhatnám. Mi van akkor, ha kiderül, hogy
az anyja csak hazudott ezekről, és csak azért csinálta, hogy támogatáshoz jusson, hogy építsenek
nekik egy házat, hogy csak az övé legyen a lánya?
Ilyen helyzetből hogyan lehet szabadulni? Vagy lehet-e egyáltalán?
A végére pedig hoztam néhány sorozatot,
amikből egy évadot nem mindenki bírna végignézni egyhuzamban. Lehet, hogy azért, mert több időt
igényelnek az átgondoláshoz, mint például a Black
Mirror, vagy azért mert annyira jól átadják a szereplők fájdalmait a színészek, hogy a néző szíve is
belefájdul. Az első ilyen a Hatalmas kis hazugságok
(Big Little Lies), ami amellett, hogy rengeteg jó színészt felsorakoztat, (köztük Reese Witherspoont,
Shailene Woodley-t, Nicole Kidmant), egy gazdag
és látszólag gondtalan réteg életét mutatja be.
De a látszat néha csal. Bár minisorozatnak indult,
mégis júniusban érkezik a második évada, amiben
egy fontos szerepet nem más, mint Meryl Streep
fog alakítani.

Egy remélhetőleg tényleg minisorozattal zárnék, az Éles tárgyakkal (Sharp Objects). Nagyon szívesen megnéznék még egy évadot vagy akár többet is belőle, de olyan meglepő csavarral zárták a
sorozatot, amit nem szeretném, ha elrontanának.
Egy újságírónő többszöri pszichiátriai kezelését
követően egy kettős gyilkosság nyomozásának
ügyében visszatér a szülővárosába. Betekintést
nyerhetünk a nehéz gyermekkorába, az azt követő kezelések sorába és a mostani kapcsolatába a
családjával. Amikor már minden szép lenne, akkor
jön valami, ami fenekestül felforgatja az eseményeket.
Minden sorozat egy másik világot mutat be,
mégpedig úgy, ahogyan azt egy két órás film sem
tud. Néhány irigylésre méltó környezetbe enged
betekintést, mások pedig olyanba, amilyent még
a leggyűlöltebb ellenségünknek sem kívánnánk.
Pont ez a szép egy jó sorozatban, hogy ha egy kis
időre is, de kiszakít a mindennapok monotonitásából.

Fanni
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EFOTT
Fesztivál diákpénztárcára szabva
SZÍNES PROGRAMOT SZERETNÉL NYÁRRA? SZÍVESEN BULIZNÁL KORODBELIEKKEL VÍZPART MELLETT, EGY
PROGRAMOKKAL TELÍTETT KONCERTSOROZAT KERETEIN BELÜL? HA A VÁLASZOD IGEN, AKKOR AZ EFOTT
FESZTIVÁLT, A VELENCEI-TÓ PARTJÁN NEKED TALÁLTÁK KI! BÖNGÉSZD VÉGIG A LENTI SOROKAT ÉS KÉPEKET,
GARANTÁLTAN MEGJÖN A KEDVED A SZÓRAKOZÁSHOZ. OTT TALÁLKOZUNK!
Idén is megrendezésre kerül az évek óta nagysikerű, felsőoktatásban tanulók által szervezett,
elsősorban hallgatóknak szóló fesztivál, az EFOTT,
mely szívem egyik csücske a barátságos ára, elhelyezkedése és hangulata miatt.
Kis történelmi bevezetőként érdemes megemlíteni, hogy 1976-ban rendezték először, és azóta sikere töretlen! Az első fesztivál Pécs mellett,
Abaligeten volt, az utóbbi években pedig a Velencei-tó vált törzshellyé. A rövidítést, ha kibontod,
az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai
Találkozója nevet kapod. A rendezvény fő koordinátora a HÖOK, ami a magyar felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatait fogja össze.
Minden évben kinevezésre kerül egy házigazda
egyetem, amelynek hallgatói különböző, az adott
intézményre jellemző programokkal színesíti az
eseményt.
Maga a fesztivál általában 6 napos, idén
július 9-15. között kerül megrendezésre. A hétköznapokon sport- és egyéb logikai, ügyességi vagy
szponzorált versenyek vannak, illetve kisebb hazai zenekarokat, standupokat hallgathatunk meg.
Összefoglalva: chillelősen indít a fesztivál. A hétvégéhez közeledve érkeznek a nagyobb nevek, majd
hétvégén lépnek színpadra a külföldi előadók. Így
egy szép ívet ír le a rendezvény, és aki hétközben dolgozik, tanul, szakmai gyakorlatot végez,

az is le tud érni hétvégére, és ki tudja engedni a
fáradt gőzt.
Elhelyezkedés szempontjából Budapestről érkezőknek tökéletes: 1 óra vonatút után egy rövid
séta vagy 5 perces buszjárat, és már ott is vagy.
Vidékieknek sajnos bonyolultabb, a legtöbb járat a
fővároson keresztül visz Velencére. Maga a város
idilli, a lakók toleránsak, a tó és a vidéki környezet megadja az alaphangulatot a kikapcsolódásra.
Amennyiben a sátrazást nem preferálod, ha időben foglalsz, elérhető áron kaphatsz apartmant is
a fesztivál idejére.
Néhány szó a pénztárcabarát árakról: a teljes
diák hetijegy első körben csupán 20.000 Ft, de
ha lekésel róla, akkor is 25.000 Ft-ból megúszod.
Ezért az árért a legnagyobb hazai előadók produkcióját, néhány külföldi fellépő előadását, chilles
környezetet, fürdési lehetőséget, végtelen megszerezhető szponzorterméket és rengeteg programot kapsz. Az egyéb itthoni fesztiválok mind
drágábbak ennél az arányokat nézve.
Emellé 3.000 Ft-ért tudsz venni kempingjegyet.
A frissen sült ételek többségében drágák, viszont a
jól ismert burgerezők ugyanazon az áron kínálják
portékáikat, mint a pesti utcákon, illetve található
egy szupermarket is a fesztivál területén, ami kimondottan olcsó. Az alkoholos italok közül a sör
és bor alapáron kapható.

Amire érdemes felkészülni, az az eső és a napsütés. Mivel sík terepen van, és kevés a fa, ezért akár
vihar, akár tűző nap elől nehezen menekülsz. Érdemes több zsákot hozni, és felkészülni egy gyors összepakolásra zivatar esetén. A nap és a meleg ellen a legjobb védekezés a naptej, szalmakalap illetve egy
hordozható polifoam, hogyha a sátorban 50 fok lenne, akkor tudj sátron kívül is aludni.
Mit érdemes tudni tehát?
• Az idei fesztivál július 9-15. között kerül megrendezésre Velencén.
• Fellépőkről és tudnivalókról az efott.hu weboldalon tudsz értesülni.
• Újdonság idén, hogy diákjegyet csak promóteren keresztül, promóterkóddal vagy a kijelölt helyeken tudsz venni. A weboldalon megtalálod a saját egyetemed vagy karod promóterét.
Szerintem ez egy nagyon élhető, nagyon barátságos fesztivál, egyetemisták által megálmodott
környezetben. Mindenütt fiatalok, élvezetes programok, szponzorok. Az összes hazai nagy nevet
(Halott Pénz, Punnany Massif, Wellhello, Margaret Island, Follow the Flow, stb.) meg tudod hallgatni egy
helyen, és néhány kiemelt külföldi fellépőt (például Rita Ora, Tujamo, Borgore) is láthatsz. Rengeteg színpad van, a táncháztól, a countryn keresztül a veretős dj-s zenéig mindenki megtalálja azt, amit szeret.

Csanád

ARTISTÁK A SZÍNPADON
Recirquel Újcirkusz társulat
MIKOR MÁR NEM A KENYÉRRE IS ALIG TELIK EGYETEMISTA VAGY, ÉS ÉPP NEM KELL VALAMIRE TANULNI, AKKOR
FELMERÜL A KULTURÁLIS PROGRAM ESÉLYE IS. EGYIK BARÁTNŐMNEK AJÁNDÉKBA VETTEM KÉT JEGYET A MÜPA
PÁRIZS ÉJJEL ELŐADÁSÁRA. AMIT ELÖLJÁRÓBAN TALÁLTAM RÓLA, AZ TETSZETT: ARTISTA SZÁMOKAT VISZNEK
SZÍNPADRA EROTIKUS, MOULIN ROUGE STÍLUSBAN. A CIRKUSZ VILÁGÁBÓL MINDIG IS AZ ARTISTÁK NYŰGÖZTEK LE; HOGY BÍRNAK OLYAN FINOM MOZDULATOKAT, OLYAN MAGASAN ÉS PRECÍZEN MEGCSINÁLNI, MIKOR
ÉN ARRA IS ALIG BÍROM RÁVENNI MAGAM, HOGY A KONDIBA LEVONULJAK? ESZMÉLETLEN.
NA, EZT AZ ÉLMÉNYT TETÉZTE A MÜPA ELŐADÁSA.
A
Művészetek Palotája
egy csodálatos,
modern épület.
Az építésze egyben zenész is, így
az akusztika minden
teremben pazar; de
nem akarom elterelni a szót az előadásról.
Szépen kiöltöztünk, és
elfoglaltuk a helyünket. A
színpad háttere egy hatalmas
bordó függöny, elől a színpadon néhány asztal, ahol vendégek foglaltak helyet. Középen hátul
az elegáns zenészek, zongora, gitár,
bőgő, trombita, harmonika és dobok.
Egy igazi jazz banda.
Lassan elsötétedett a nézőtér, és elkezdődött az előadás. Székeket húztak be
a társulat tagjai, majd a „porond mesteraszszony” énekelni kezdett. A társulat
tagjai izmos,
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erős, kecses fiatalok, sokat mutató, izgalmas ruhákban. Igazi börleszk világ. A táncosok finom,
pikáns mozdulatokkal dobálták a székeket és hirtelen azt se tudtam, hova nézzek, nehogy kihagyjak valamit. Hogy az ezután következő számokat
szakszerűen vezessem fel, segítségül hívom az
előadáson kapott programfüzetet. Itt olvastam a
handvoltizs szóról, ami dinamikus trükkök sora.
Rendszerint kézben tartott kézenállás a kiindulása. Hát ilyet sokat láttam. Hihetetlen ez az erő
és bizalom, amivel egymást dobálva, pörgetve, emelve alkotnak egy táncdarabot, mindezt
persze egységben a hátulról szóló muzsikával.
Persze nem maradtak meg a színpad síkján a
művészek. Felülről kötelet lógattak le, és egy lelkes hózentrógeres táncos pillanatok alatt felmászott, és akrobatikus mozdulatokkal követte a
dallamokat. Elakadt a lélegzetem. De épp csak
becsuktam a csodálkozástól tátva maradt számat, mikor jött egy következő szám. Így ment ez
tovább. Elkápráztattak a különböző eszközökkel,
technikákkal és a finomsággal, amivel a művész
emberek átformázzák és magukévá teszik a cirkusz és Párizs világát.
Magassarkúban végigsétálni egy kifeszített kötélen, majd ugrálni,
cigánykerekezni,
bukfencezni
és
spárgázni ugyanitt. A
trapézon két fiú szerelmes számot adott elő.
Az egyik felemelkedett a
feje fölé leengedett trapézon, majd a lábaiba kapaszkodva vele tartott a

másik is. Közben nem került alájuk semmi biztonsági eszköz, háló vagy matrac. Csak ők voltak magasan és végrehajtották a mutatványok
sorát. Átbújtak egymáson, a másik lábát használták trapéznak, néha kapaszkodás nélkül
az egyensúlyt megtalálva maradtak a biztonságos trapézon. Hol a lábfejükön lógva, hol
csak a nyakukat használva tartották egész
testüket. Elképesztő az emberi test… és én
elszégyellem magam, hogy tényleg mi tart
vissza az átkozott kondiba járástól, vagy
attól hogy néhány kört lefussak a Feneketlen-tó körül.
Visszatérve az előadásra, volt
még karikán hintázó bohóc szám
a megszokott finomsággal, zsonglőrködő srác, aki minél több labdát
dobált, az asszisztenst játszó hölgy
annál több ruhadarabot vett le magáról. Mondhatni se kell, minden
labdát kijátszott a mester. A látszólag
pőrén marad hölgy pedig egy akrobatikus, karikás számmal köszönt el.
Két rész között pihenőképpen a színpad közelében elhelyezett asztalokat
használták ki a táncosok és vonták be
a közönséget is egy-egy produkcióba.
Így néhány szerencsés férfi egy táncoshölgy feszes hátsójáról ehetett egy oda
helyezett finom falatot, vagy elsősorból láthatták két hölgy erotikus táncát.
Az előadás végén volt egy különleges
eszköz, amiről eddig nem hallottam, de
nagyon látványos: a kínai rúd. Ha a kötél
ismerős a hajdani tornaórákról, akkor a
rúd is az lehet. Nem is kell mondjam, de a fellépő
akrobata pillanatok alatt felkapaszkodott a rúdra,
és elképesztő mutatványokat produkált. Olyan
könnyedén bemutatva mindent,
mintha el se fáradna. Persze
taps után az öröm mellett a
nagy levegővételek is látszódnak a táncosokon.
Vége lett az előadásnak, pedig még néztem volna tovább.
Tapsol a közönség, meghajolnak
a színpadon szereplők. Elképesztő,
mire képesek ezek a fiatalok.
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POKET
Zsebkönyvek automatákból

A
Párizs
éjjel a társulat
harmadik
egész
estés
bemutatója.
A
Cirkusz az éjszakábannal kezdték, azt
követte a Meztelen
bohóc, és úgy látszik
tarolt. A társulat neve
egyre
ismertebb,
és
rengeteg nézőt vonzanak.
A programfüzetből megtudtam a társulat hátterét is.
Vezetőjük az író, koreográfus és rendező Vági Bence, aki a
Sir Paul McCartney által alapított
Liverpool Institute for Performing
Arts koreográfus-rendező szakán diplomázott. Tanulmányai során a kabarék
és varieték iránti fokozódó érdeklődése
és kutatásai vezették el a cirkusz világához.
Célja lett egy egyedi, közép-kelet európai új
cirkusz-stílus kialakítása. 2012-ben 11 fiatal

artistát kért fel egy közös produkció létrehozására, ami a 20. Sziget Fesztiválra készült. A bemutatót kirobbanó siker övezte és a tehetséges
csapat hamar magára vonta a közönség és a színházi szakma figyelmét. Felkérést kaptak a Müpától
egy egész estés műsor elkészítésére, ez lett a 2013
tavaszán debütált Cirkusz az éjszakában. Az első
előadás sikerétől kezdve a mai napig mind az öt
egész estés Recirquel produkció állandó vendége
a Müpa színpadának. Közben a külföldi színházak
megkeresései is rendszeressé váltak. Szóval sikertörténet a Recirquel.
A társulat többsége a Baross Imre Artistaképzőben tanult. A mozgás és a színház szeretete
mindenkin érződik. A kiváló táncosok, artisták mögött egy profi háttércsapat áll. A speciális előadás
speciális előkészületeket igényel, így van a díszlet-,
jelmez- és világítástervező mellett artistamester
és alpinista is.
A képek magukért beszélnek, a társulat honlapján (recirquel.com) további kedvcsináló fotók
és videók találhatóak. Én pedig mindenkinek csak
ajánlani tudom, hogy most rögtön foglaljon jegyet
az egyik előadásra és hagyja, hogy elkápráztassák.

Timi
recirquel.com

BIZTOS TALÁLKOZTÁL MÁR A MÓRICZON LÉVŐ POKET ZSEBKÖNYV-AUTOMATÁVAL. ÉN RÉGEN A VILLAMOSRÓL NÉZTEM, HOGY
MILYEN ÚJ FURCSASÁGOT TALÁLTAK KI, AMIT MOST AUTOMATÁBÓL
LEHET VENNI. KÉSŐBB EGY BARÁTOMMAL SÉTÁLTUNK ARRA ÉS MIVEL
ÉPP A PÁL UTCAI FIÚK SZÍNHÁZI DARABRA VOLT JÓ ELŐRE MEGVETT
JEGYEM, MAGÁVAL RAGADOTT A NOSZTALGIA ÉS MEGVETTEM 990
FORINTÉRT A KIS ZÖLD KÖNYVECSKÉT. ITT KEZDŐDÖTT A VONZALOM,
MERT EZ SZERELEM VOLT ELSŐ LAPOZÁSRA.
Szeretek olvasni, mégis ritkán jut rá idő a rohanó világunkban. Nekem erre jó alternatíva a
POKET. A kis színes könyvecske elfér mindenhol.
A kis betűk és sűrű sorok, amik mellett még kellemes az olvasás, lehetővé teszik, hogy a zsebkönyvek tényleg elférjenek a zsebemben. Így mindig
magamnál tartom és akár egy-két metrómegálló
között is olvasok pár oldalt. Néha belemélyedek,
és akkor olvasom tovább a mozgólépcsőn állva,
vagy a pirosnál várakozva, és a végén azon veszem
észre magam, hogy hazaérve nem a laptopot kapcsolom be, hanem ledobom magam az ágyra és
folytatom a könyvem. Nagyon eltalálták ezt a kis
darabot. Van benne könyvjelző, és egy gumis szalaggal összefogható, így nem csúszik szét és képez
szamárfület a lapokon a hanyagul, sebtében táskába csapott könyvecske.

De hogyan is került ide ez az automata, és
hogy keletkeztek a könyvek? Ha nálam jártasabb
vagy az internetes hírvilágban, akkor biztos szembejött egy cikk a sok között, ami mindezzel kezdődik: 2018. április 11-én, a költészet világnapján
kihelyezték az első automatát a Madách téren.
Leghamarabb ezt az infót tudtam meg. A kezdeményezés mögött pedig eltökélt művészek állnak
és egy szép cél.
2016-ban
Osváth
Gábor
producer,
ifj. Vidnyánszky Attila és Vecsei H. Miklós
színészek megalapították a Sztalker csoportot.
(A Sztalker egy 1979-ben bemutatott orosz film. „A
Sztalkerben mindent végig ki kell mondani.” – szól a
rendezőtől vett idézet.)
A Sztalker csoport gyűjtőhelye azoknak a fiatal
alkotóknak, akik együtt kezdték a színházcsinálást,
fórum olyan gondolkodóknak, akik egy irányban,
közösen tervezik a jövőt. Ennek a művészi csapatnak az egyik első megmozdulása a POKET könyvek
és automaták elindítása.
Hét automatával kezdtek, van
egy a Keleti pályaudvarnál, a Stadionoknál, a Széll Kálmán téren, a
Déli- és a Nyugati pályaudvarnál, a Madách téren és a
Móricz Zsigmond körtérnél. Az automatáknak
köszönhetően szinte
előállítási költségen
lehet a könyvekhez
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ÁDÁM HATALMAS RÉPÁJA
Kertészek a Schönherzben

jutni. A fix pontokon felül van egy mozgó kisbusz
is, ami fesztiválokon, rendezvényeken és más városokban is népszerűsíti a kezdeményezést.
Öt kötettel indultak: Szerb Antal: Utas és holdvilág, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Csáth Géza:
Egy elmebeteg nő naplója, Krúdy Gyula: Ady Endre
éjszakái, és ezek mellett Esterházy Péter műveiből
készítettek egy válogatást. Jelenleg tizenhat kötetesre bővült a sorozat, kiegészülve olyan klasszikusokkal, mint Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó,
Virginia Woolf: Orlando, vagy a sokak által szeretett Kisherceg Antoine de Saint-Exupéry-től.
A könyvek a színes külsejük miatt is szerethetőek, ezt a MOME grafikusainak köszönhetjük. A
borító puha kötésű, egyszerű. Az írón és a címen
kívűl a gerincén egy szám jelzi, hogy hányadikként
érkezett a sorozat tagjai közé az iromány. Ezt nemrég fedeztem fel a negyedik könyv után.
De hogyan is szerezhet magának az ember egy
ilyen könyvet? Kislattyog a Móriczra a gomba kedvelt kávézója mellett felállított automatához, magával viszi a bankkártyáját és választ egy szimpatikus
könyvet. Utána mintha csokit választana, benyomja
a megfelelő gombot. Sárga könyv, 55-ös számmal.
Ezután megnyomjuk a terminál jobb felső sarkában
lévő fizetés gombot és akár a BKK automatáknál,
odaérintjük a kártyát. Ekkor jön az izgalom, mert elkezd forogni a kiválasztott 55. sor, és lassan érkezik
a könyv. Lehuppan a kipárnázott dobozba, és ott is
van a kezünkben frissen, ropogósan. A könyvekhez
tartozik egy nagykövet is, aki ajánlásával népszerűsíti a művet. Többségében a nagykövet kedvenc
vagy szívéhez közel álló olvasmánya. A Pál utcai fiúkat Geszti Péter népszerűsíti. Az ő nevéhez fűződik
A Pál utcai fiúk színdarab dalszövege.
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TÖBB ISMERŐSÖMTŐL IS HALLOTTAM, HOGY A KOLLÉGIUMBAN BELEKEZDTEK A
NÖVÉNYTERMESZTÉSBE: VAN, AKINÉL PAPRIKA, ÉS VAN, AKINÉL PARADICSOM
NŐ A SZOBÁJA ABLAKÁBAN TEJFÖLÖSÜVEGBEN VAGY CSERÉPBEN. SZÁMOMRA, AKI MÉG EGY VIRÁGOT SE TUDOTT PÁR NAPNÁL TOVÁBB ÉLETBEN TARTANI, EZEK LENYŰGÖZŐ EREDMÉNYEK, ÉS ÚJRA ÉS ÚJRA ÚGY
ÉRZEM, NEKEM IS KI KÉNE PRÓBÁLNOM, SIKERÜLNE-E EGYSZER SAJÁT
MAGAM ÁLTAL TERMESZTETT ZÖLDSÉGET ENNEM. EZÉRT MEGKERESTEM KISS ÁDÁMOT, ÉS NEKI TETTEM FEL AZ ÖSSZES KÉRDÉSEMET AZ
OTTHONI NÖVÉNYTERMESZTÉSSEL KAPCSOLATBAN.

MIÉRT VÁGNÁL BELE?
A POKET a buszon, metrón, villamoson olvasás
három jellegzetes problémáját orvosolja. Hiányt,
méretet és árat. Sokszor előfordul, hogy valaki
csak azért nem olvas útközben, mert épp nincs
nála könyv, vagy túl nagy ahhoz, hogy kényelmesen tudja olvasni, és olyan is van, amikor valaki azért nem olvas, mert drágállja a könyveket,
és persze vannak a digitális világ gyermekei, akik
e-bookról vagy telefonról haladnak a könyvükkel.
Vecsei H. Miklós a következőt mondta a vállalásról: „Ez nagyjából 10 százalékban az olvasás
népszerűsítése, de 90 százalékban egy olyan ﬁatalos,
városi, értékalapú közösség létrehozásának az első
lépcsője, amelynek tagjai, ha látják a 4-6-oson, hogy
a másik zsebéből kilóg egy színes könyv, akkor tudják,
hogy nagyjából hasonlóan gondolkodnak…” (Vecsei
H. Miklóst idézi a szinhaz.hu)
A zsebkönyveknek egyébként van saját weboldaluk is, ezen akár online is megrendelhetőek, de legalábbis nyomon követhető, ha kijön
egy újabb darab (poketonline.hu), valamint
Instagram oldalán is igen tevékeny a POKET csapata (@poketzsebkonyvek).
Ha még nem próbáltad, de szeretsz olvasni, és
nem riadsz vissza a többségében magyar irodalomtól, akkor hajrá!
Timi
instagram.com/poketzsebkonyvek

Faluról származom, régen minden nap láttam
mezőgazdasági munkát, így számomra sose volt
idegen a növénytermesztés. A koliban azonban
csak akkor kezdtem bele, amikor egy barátom
azzal viccelt, hogy krumplit fog termeszteni, nekem meg nem esett le, hogy nem gondolja komolyan – ezek után gondoltam azt, hogy én is belevághatnék.
Első ültetésem keresztapám tanácsa alapján
hónapos retek volt, ám ez csúfos kudarcba fulladt.
Túlöntöztem, és kipusztult. Szerencsére nem keseredtem el, és következőnek egy vacsora után
elültettem a megmaradt paprikám magjait: ezek
pedig már kikeltek, és bő termést hoztak. Ennek
hála néhány hetente a saját paprikámból tudtam
enni a vacsorához, majd később, amikor több cseréppel is ültettem, már minden nap, úgy, hogy
még a szobatársaimnak is jutott.
Azóta ültettem már metélő- és újhagymát, paradicsomot, alma- és fehérpaprikát is. Számomra
nagyon megéri ezt csinálni: szeretem öntözni is,
nézegetni is őket, és persze a termést megenni is.
Az embereket megnyugtatja, ha a természetben
lehetnek, amire a városban kevés lehetőség van –
kivéve, ha a párkány tele van haszonnövényekkel.

MIRE LESZ SZÜKSÉGED?
A legtöbb dolgot okos újrahasznosítással is
meg lehet oldani, és csak azt kell megvenni, ami
ezekbe nem tartozik bele.

A legelső,
amire
szükséged lesz, az
a cserép, amibe a
földet rakjuk. Annak
érdekében, hogy ne álljon
meg az alján a víz (ebbe bele tud rohadni a növény
gyökérzete) az alján lyukak találhatóak. Mivel ezeken valamennyi víz ki szokott folyni, vagy egy tálcát szokás alátenni, vagy kaspóba lehet rakni, ami
egy díszes kerámia, és szebben néz ki. Ezek legegyszerűbb helyettesítése egy üres tejfölösbödön
lehet (nem pohár, a 15-20 centi átmérőjű cserép
a legjobb), aminek az alját kiszúrhatjuk több ponton, majd a doboz tetejét használhatjuk tálcának.
A cserépbe kell föld; ha eléggé a város szélén
lakunk, vagy van vidéki kötődésünk, akkor egy
kevés barna vagy fekete földet könnyen be tudunk szerezni. Ennek több fő eleme van: a kőzet
a tartást adja, a szervetlen anyagok (sók) pedig a
növényünk növekedéséhez biztosítják a megfelelő elemeket. A harmadik fontos elem valamennyi
szerves anyag (komposzt), ami a talaj természetes
belső életének működését biztosítja.
Ha a 133E megállójából kaparnánk fel földet,
akkor az szürke színű lenne: ebben valószínűleg
csak kőzet, esetleg valamennyi szerves anyag van.
Ezért vagy az otthoni kertből hozzunk földet, vagy
az Obi-Praktiker-SPAR típusú boltban vásároljunk
egy kis zsák virágföldet. Érdemes lehet többen társulni, mivel egy zacskónyi sok cserépre elég.

17

Magokat
háztartási
kisboltban vagy a nagy
SPAR-ban szoktam venni.
Ahogy már említettem, néhány
zöldség magját – amit amúgy kidobnánk – el lehet ültetni. A boltban kapható előcserepezett növényekkel azonban vigyázni kell, mivel
ezek talaja gyakran fertőzött valamilyen kártékony
rovarral. Ezek normál esetben nem másznak fel a
sokadik emeletig, azonban, ha felviszünk egy ilyen
cserepet, akkor könnyen megtelepedhetnek a
többi növényen is.
Egyéb kiegészítőként még lehet venni emelvényt, hogy a növény jobban kapja a fényt az ablakban, kezdetben ezt üres müzlisdobozokkal oldottam meg. Ha nem szereztünk be elég jó földet,
akkor szükséges lehet tápoldatot alkalmazni: én
orchidea tápoldatot szoktam venni, szintén SPARban. Ez sokáig elég, egyedül arra kell figyelni, hogy
ebből se rakjunk rá túl sokat, hisz a sok szervetlen tápanyag is megárt – a megfelelően trágyázott
földben a gombák általában maguktól előállítják a
szükséges mennyiséget.

MIELŐTT ELÜLTETNÉD AZ ELSŐ
MAGOT…

A koliszobában, bár mi úgy érezzük, hogy meleg van, az a jó, hogy nem annyira szélsőséges és
változékony a hőmérséklet, mint szabadföldön.
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Így ha meleget
szerető
növényt
választunk, az március derekától októberig
nem panaszkodhat, de nekem
volt már, hogy egy-két tő paprikát átteleltetnem is sikerült. Ezeket
nyugodtan rakhatjuk az ablakba is,
csak akkor száradnak ki, ha nem locsoljuk őket.
Szerintem olyan növényt éri meg ültetni, ami
legfeljebb néhány hónapon belül ehető termést
hoz: ilyen szempontból nagyon jó a hónapos
retek, paprikára viszont volt már, hogy 3-4 hónapot kellett várnom. Ha boltban veszünk magokat, akkor azok hátulján fel szokták tüntenti,
hogy melyik hónapban érdemes ültetni őket
és mikor várhatunk termést. Az is itt van leírva,
hogy milyen messze kell őket ültetni egymástól, és hogy milyen mélyre kell tennünk a magot
(általában 3-5 mm).

ÍGY NEVELD A NÖVÉNYED
Alapesetben minden nap, reggelente szoktam
locsolni a növényeket. Ha látom, vagy tapintásra
érzem, hogy még nedves a föld, akkor kihagyom;
ugyanakkor, ha már szinte sivatagos a föld a növény alatt, akkor akár több, mint egy pohár vizet
is rá szoktam önteni a szokásos fél pohár helyett.

Ha túllocsoljuk a növényt, akkor elkezd összefonnyadni, a palánták besárgulhatnak és eldőlhetnek. Ha nem locsoljuk eléggé,
akkor először lekonyulnak, majd
elkezdenek összefonnyadni a levelek, és végül maga a termés is. Ekkor
sincs azonban még minden veszve,
néhány óránként fokozatosan adagoljunk
fél-fél pohár vizet, van még esély arra, hogy
életre keljen. Amelyik növényt tápoldatozom, azzal
ezt hetente egyszer teszem. A tápoldatot a dobozra
írtak szerint vízzel felhigítom, majd a hígított löttyöt
öntöm rá felülről a növényre (legfeljebb egy öntözésnyit, néha még annyit se).
Locsolás nélkül megdöbbentő módon akár egy
teljes hetet is kibírnak, bár ezután már nagyon
szárazak a levelek. Ilyenkor megmozdítani se merem a növényt, csak elkezdem öntözni, amíg fel
nem virulnak. Ha hosszabb időre elutazom, akkor
az ablakból kiveszem és az asztalomra rakom őket
elhúzott függönnyel, így nem süti őket a nap, nem
párologtatnak, szintetizálnak, nőnek annyit. Ha
van rá lehetőség, akkor megkérem a szobatársaimat, hogy gondozzák őket, bár karácsonykor vagy
húsvétkor erre nem szokott sor kerülni.

Kiss Ádám és Tóth Ádám

TUTORIAL KEZDÉSHEZ
Érdemes a fürdőben csinálni a mutatványt, mivel ott a tusolóval a sarat le tudjuk
mosni. A szoba közepén nehezebb takarítani,
főleg egy asztalon, ahol a tányértól kezdve billentyűzeten át minden van.
1. Végy egy cserepet!
2. Tömd tele virágfölddel! Nem kell kőkeményre, csak tegyél bele.
3. Amikor úgy érzed, hogy kész vagy, akkor
locsold meg a földet!
4. Miután összesüpped a föld, tegyél még
rá úgy, hogy kábé egy centivel a perem alatt
legyen a föld szintje!
5. Locsold meg ismét a földet!
6. Tedd bele a magokat számolva azzal,
hogy 5-ből általában 4 szokott kikelni!
7. Tedd a napra a cserepet és naponta locsold meg egy negyed pohár vízzel!
8. Ha már nagyobb a növény, akkor ennél
több vizet is adhatsz neki.
9. Ismételd a 8-as pontot addig, amíg nem
lesz termés!
10. Jó étvágyat!

Halász Viktória, Schulcz Ferenc
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„A FELKELŐ NAP HÁZA”
Interjú a Kollégiumi Bizottsággal
MÁRCIUS VÉGÉVEL MEGALAKULT AZ ÚJ KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG (KB), A RISING SUN KB. A KORÁBBI CSAPATBÓL ÚJRA TALÁLKOZHATUNK GULYÁS RÓBERTTEL (CSUVI, GAZDASÁGI FELELŐS) ÉS TORDAI ANNA ABIGÉLLEL (ABUS, RENDEZVÉNY ÉS PROJEKT FELELŐS), AZ ÚJ TAGJAIK PEDIG VETÉSI DÁNIEL (BAJUSZ, ELNÖK), KISS
VIRÁG (VIRÁG, KOMMUNIKÁCIÓS FELELŐS), PALKOVICS GÁBOR (PACSO, RESZORT VEZETŐK TANÁCSÁNAK ELNÖKE) ÉS VARGA DÁNIEL (VARESZ, ÜZEMELTETÉSI FELELŐS). A MÚLT TAPASZTALATAIVAL ÉS ANNÁL NAGYOBB
LELKESEDÉSSEL VÁGTAK NEKI A RÁJUK VÁRÓ ÉVNEK: A CSAPATOT TÖBBEK KÖZÖTT A TERVEIKRŐL, MEGALAKULÁSUK HÁTTERÉRŐL KÉRDEZTEM.

––Az újaktól kérdezném: mi motivált titeket
arra, hogy jelentkezzetek KB-zni?
––Virág: Számomra a KB-zás jelentette a kollégiumban elérhető legmagasabb pozíciót. Mielőtt
Csuvi megkeresett volna a pozícióval kapcsolatban, el sem tudtam képzelni, hogy egyszer én is
Bizottsági tagként fogok dolgozni. Mikor felkértek
a Kommunikációs felelősi posztra, nagyon lelkes lettem, úgy éreztem ezt pont nekem találták
ki. Legnagyobb motiváló erőként talán a szerep
fontosságát és a közben szerezhető rengeteg
tapasztalatot tekintem, olyan skilleket és tudást
szerezhetek a következő egy évben, amik az egyetem utáni életemet is meghatározhatják, későbbi
munkáimat segíthetik.
––Pacso: Engem a jó csapat és a családias hangulat fogott meg elsősorban. Már gólyakoromban
is sokat érdeklődtem a vezető pozíciók iránt a
Schönherzben, mindig is szerettem volna kipróbálni magam ilyen szerepben. A KB-zás előtt LevelUp körvezető voltam, ez nagyon sok belátást adott
a Ház vezetésébe, és szerettem volna egy magasabb szintre lépni, hogy itt is kipróbáljam magam.
––Bajusz: Régóta gondolkoztam már a KB-záson,
ennek volt egyrészt egy családi vonulata, másrészt
már egy ideje megfogalmazódott bennem, hogy
szeretnék valami maradandót alkotni a Schönherzen belül, és úgy gondoltam, hogy ezt az elképzelésemet a KB-n belül tudom a legjobban megvalósítani. Mint Pacso, én is érdeklődtem a vezető
pozíciók iránt, és azt gondolom, ez egy nagyon jó
ugródeszka lehet, hogy később a munka világában
is könnyen helyezkedjen el az ember.
––Varesz: Eleinte nem gondoltam, hogy szeretnék
ilyennel foglalkozni, majd mikor EMT-n a Házat bemutató előadásra készültem, és egyre több embert
faggattam, egyre inkább felfedeztem a KB-zásban
rejlő fejlődési lehetőséget. Ezek igazából nem is tudatosultak bennem akkor, csak mikor megkerestek
Bajuszék, hogy nem lenne-e kedvem a csapathoz
tartozni. Ezután tudatosult bennem, hogy pont erről
beszéltem és pont én próbálom átadni a másodéveseknek, hogy ez miért jó lehetőség. Engem pont
amiatt vonzott a hallgatók és közélők érdekképviselete mind az Egyetemmel, mind az Üzemeltetéssel
szemben, mert érzem, hogy ebben még van hova
fejlődnöm, és ebben nagyon szeretnék is.

––Hogyan alakítottátok ki a csapatot?
––Pacso: Nagyon sokat gondolkoztam rajta,
hogy elvállaljam-e a pozíciót, de végül úgy döntöttem – három hónapnyi gondolkodás után –,
hogy állok elébe a feladatnak. Ezután már csak az
Üzemeltetési Felelős és a Kommunikációs Felelős
hiányzott a csapatból.
––Bajusz: Én anno egy éve kerestem meg Abust
és Csuvit, hogy ha esetleg maradnának, engem érdekelne a KB-zás. Nagyjából októberben pörögtek
fel újra az eseménynek, és ekkor már közösen kerestük meg Pacsot, Virágot és Vareszt.
Csuvi: Előttem tiszta volt a cél, hogy szeretnék
még egy évet maradni. Mivel ez a szituáció állt
fenn Abusnál is, a fő szempont a „kompetens és
motivált emberek keresése” volt. Szerencsére ez sikerült is.
––Abus, Csuvi, miért döntöttetek úgy, hogy
maradtok?
––Csuvi: Úgy gondolom, hogy egy KB-s az első
egy évben, akármilyen tapasztalat van már mögötte, folyamatosan tanul. Szerettem volna egy ilyen
év után egy olyat, ahol az elsődleges szempont a
tudás hasznosítása és nem a megszerzése a cél.
––Abus: Amikor elkezdtem a KB-zást, az eredeti
cél a két év volt. Tudtam, hogy nagy fába vágom
a fejszémet, és majd lesz, ami lesz, de az első egy
év jelentős része a betanulás. A második év már
inkább a fejlesztésre és a tanultak gyakrolatba helyezésére kiváló. Szeretném megtapasztalni ezt a
fejlődést és fejlesztést.
––Mi az idei csapat neve, és hogy esett pont
erre a választás? Van valami háttértörténete?
––Bajusz: A csapat neve: Rising Sun KB
––Csuvi: „It’s been the ruins of many a poor boy /
And god I know I’m one”
––Abus: Amikor Csuvi felhozta az ötletet, nekem
nagyon megtetszett. Több szempontból is. Szeretem ezt a számot és a mondanivalóját is, másrészt
pedig egyből eszembe jutott az „a Schönherz a
felkelő Nap háza” metafora, hiszen itt annyi értékes emberrel lehet találkozni. A mi dolgunk, hogy
dolgozzunk ezekért az emberekért, képviseljük az
érdekeiket hasonlóan nagyreményű és remek emberekkel karöltve.
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––Hogyan értékelnétek az előző évet? Hogy
érzitek magatokat eddig?
––Csuvi: Összességében pozitívan. Az előző egy
évben sikerült a projektjeink nagy részét megvalósítani, és külön pozitív dolog, hogy egy olyan
csapattal tehettük ezt meg, mint amilyennel dolgoztunk. Hasonlóan pozitív dolgokat várok ettől
az évtől is.
––Abus: Visszatekintve azt mondanám, hogy
sűrű és tanulságos év volt, de mindenképpen
pozitívnak érzem az eredményt. Sikerült a KB-val
elérni a kitűzött céljaink nagy részét, ami újabb
motivációt adott a következő évre. Úgy érzem bőven van még hova fejlődni, de eltökélt és kitartó
vagyok, hogy a mostani célokat is elérjük és jobbak legyünk napról napra.
––Mire vagytok a legbüszkébbek az előző
évből? Mi az, ami a legkevésbé volt jó az előző
évben?
––Csuvi: Büszke vagyok arra,
hogy akármilyen aktuális nehézséget kaptunk a nyakunkba, mindig meg tudtuk oldani, vagy legalább a megoldáshoz vezető utat
meg tudtuk határozni és kikövezni. Sajnálom ugyanakkor azt,
hogy a sok kivételkezelés miatt
a projektjeink megvalósítására
sokszor kevesebb időnk maradt
és nem mindig úgy tudtunk haladni, ahogyan akartunk.
––Abus: Sok mindenre büszke
vagyok, és úgy gondolom, lehetünk is szervezeti szinten. Sok
konfliktust sikerült megoldanunk.
Büszke vagyok az előző KB-ra a
kitartásuk miatt, és méginkább
büszke vagyok a Five-0-ra is, hogy
továbbra is nagy lendülettel és
motiváltsággal végzik a dolgukat.
Nehézségek mindig adódnak, de
az ember a hibájából tanul, így ha
voltak is az elmúlt év során kevésbé jó dolgok, azoknak a tanulságát érdemes megragadni.
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––Sokan nem ismerik a KB fontosságát és
szerepét a koliban. Egy átlag lakó (vagy egyetemi hallgató) milyen ügyekkel fordulhat hozzátok?
––Virág: Az én feladatom lesz, hogy a következő egy évben megpróbáljam a KB-t megismertetni
az emberekkel. Az Egységes Kommunikáció projektünkben szerepel egy ötletláda, mely a közeljövőben fizikailag is meg fog valósulni. Ebbe a ládába
bármilyen témával kapcsolatban dobhatnak be
az emberek észrevételeket vagy kérdéseket. Mindenkinek igyekszünk segíteni, és minden ügyet
továbbítunk a megfelelő személyeknek, akik segíteni fognak a megoldásban. Szeretném, hogy
a lakók egy biztos pontként tekintsenek a KB-ra,
és ránk mindig számíthassanak, így minden olyan
üggyel felkereshetnek, amivel úgy érzik, máshova
nem fordulhatnak, vagy nem találnak megoldást a
problémájukra.

––Pacso: Hozzám az összes közélettel, RVT-vel
kapcsolatos kérdéssel lehet fordulni, ezeket legjobb tudásom szerint igyekszem majd megválaszolni. Egyébként bármilyen kérdéssel lehet hozzám fordulni, ami a Schönherzet érinti, szeretek
beszélgetni mindenféle témáról, ami a házban
megfordul.
––Bajusz: Hozzám nagyjából mindennel, ami a
Kollégiummal és a közélettel kapcsolatos, és nem
találjátok a többieknél. Elnökként főleg a külkapcsolatokkal illetve a külső képviselettel fogok foglalkozni, ezekkel a témákkal is bátran kereshettek.
––Csuvi: Hozzám fordulhatnak azok az emberek, akiknek valamilyen ötlet megvalósításához a
Ház által adott tőkére lenne szükségük. Ilyenek
tipikusan a KPR-ekre, rendezvényekre és csapatépülésekre adott támogatás.
––Abus: Nagyon szívesen fogadom az innovatív ötleteket a Házzal kapcsolatban. Tárt karokkal

várom az ötletgazdákat, hogy aztán Csuvihoz tudjanak menni az ötlet megvalósítására szükséges
muníció megtárgyalását illetően.
––Varesz: Bármilyen üzemeltetéssel, kivitelikkel, behozatalikkal, rendezvénybejelentéssel
kapcsolatos kérdéssel kereshettek bátran! Jellemzően ez a kivitelikre, illetve rendezvénybejelentésre fog korlátozódni, de amennyiben van
egy jó ötletetek arra, hogy hogyan alakítanátok át
a Házat, keressetek bátran, főleg a megvalósítás
mikéntjével.
––A programtervetek alapján (megtalálható
a kb.sch.bme.hu oldalon – a szerk.) idén is
egész sok dolgot terveztek véghezvinni. Van
olyan, amit kiemelt fontosságúnak tartotok,
vagy esetleg közelebb áll a szívetekhez? Ha
igen, miért?
––Virág: Az Egységes Kommunikáció név alatt
futó projektünk lesz az én fő feladatom az évben, természetesen
az a célom, hogy ezt a lehető legjobban végezzem, és egy olyan
rendszert építsek ki, amivel az
utódomnak már nem lesznek nehézségei. Ezen felül a szívemhez
a Schönherz térkép áll még nagyon közel, szeretném, ha még
az én pályafutásom alatt elkészülne a végleges verzió, amit mi
megálmodtunk. Gólya szemmel
nézve ez egy hasznos újítás lenne a Házban, a körök szemszögéből nézve pedig egy új PR, amivel
még többen értesülhetnének a
különböző szolgáltatásokról.
––Varesz: Ha valamit kéne
mondanom, amit a többi közül
kiemelnék, az szerintem is az
egységes KB-s kommunikáció
lenne, mivel sokan nem is tudnak olyan felületekről – vagy
ha mégis, akkor azok fontosságáról –, ahol lényeges információk kerülnek ki. Ezeket a felületeket egységesítve, valamint
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KÖZÉLET

naprakészen tartva jól tudnánk informálni a közélőket és a kollégistákat, hogy mégis mik zajlanak
a Házban, amire elég nagy szükség volna.
Számomra még egyébként az E-bejelentő megvalósítása is egy fontos cél lenne, hiszen nagyban
meg tudná könnyíteni a rendezvényt bejelentő
személy dolgát is és gyorsítaná a teljes folyamatot
is, sok jelenleg kézzel végzett művelet automatizálásával.
– Melyik lesz az idei legnagyobb volumenű
tervetek (ami a legtöbb erőforrást – idő/pénz/
ember – igényli)? Elegendő lesz a következő
egy év a megvalósításhoz?
– Virág: A telefonfülke projekt a legkérdésesebb a terveink közül, mivel számos olyan kérdés
merül fel ezzel kapcsolatban, melyre megoldást
kell találnunk, nem feltétlen a kivitelezés lesz a
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legnehezebb része, inkább a terv pontos, minden
részletre kiterjedő kidolgozása fogja sok időnket
elvinni. Gondolok itt olyan dolgokra, mint például, hogy hol helyezzük el őket, vagy hogyan oldjuk meg, hogy a célnak megfelelően használják az
emberek.
– Abus: Ami azt illeti, több nagyobb volumenű
tervünk van, ami akár elképzelhető, hogy nem
fog mind megvalósulni egy éven belül. Ilyen például a 3D Schönherz térkép, de akár az E-bejelentő is hasonló lehet. Törekedni fogunk arra, hogy a
pályázatunkban említett projektek közül mindet
hiány nélkül megvalósítsuk.
– Meddig szeretnétek folytatni a KB-zást?
– Virág: Eddig úgy vélem, hogy szívesen folytatnám ezt a munkát miután lejár az egy év.
Hosszú betanulási időszaknak nézünk elébe,

így célszerűnek látom,
hogy egy-két tapasztalt
KB-s a következő évben
is tagja legyen a bizottságnak – mint a mi esetünkben Csuvi és Abus
–, hogy segítsük az újak
munkáját.
– Pacso: Egyelőre nem
tudom, hogy meddig vállalom a KB-zást, az előttünk álló egy évet viszont
mindent beleadva szeretném csinálni. Utána
pedig meglátjuk majd mit
hoz az élet.
– Bajusz:
Csatlakoznék Pacsohoz, egy évre
is sok előre tervezni,
jövő ilyenkor meglátjuk,
hogy mennyire van még
motiváció.
– Csuvi: Mivel mögöttem már van egy KB-zással töltött év, én kicsit
tisztábban látom az
előttünk állót. Őszintén
örülök, hogy egy második évre is megszavazták
nekem a bizalmat, mint gazdasági felelősnek, de
a terveim szerint ez lenne az utolsó KB-s ként eltöltött évem.
– Abus: Boldog vagyok, hogy lehetőséget kaptam a kollégistáktól és közélőktől, hogy az idei
évben is betölthessem ezt a posztot. Hasonlóan
Csuvihoz, én is egy évet már a hátam mögött tudhatok. Itt lesz az ideje a fiatalabbaknak átadni a
stafétabotot az év végeztével.

– Pacso: Sok munka lesz, ez biztos, viszont már
most élvezem a KB-zást. Nehéz lesz az elkövetkezendő év, viszont nagyon sokat lehet majd tanulni,
és fejlődni. Személy szerint én nagyon jó érzéssel
vágok neki ennek az évnek.
– Bajusz: Iszonyatos várakozással tölt el az előttünk álló egy év, úgy érzem nagyon sok mindent
fogunk tudni véghezvinni. Még alig kerültünk bele
ezekbe a székekbe, és máris annyi minden történt,
hogy olyan, mintha már legalább három hónapja
itt lennénk. Úgy gondolom, lesz dolgunk bőven, de
motiváltak vagyunk és készen állunk a ránk váró
kihívásokra.
– Csuvi: Motiváltan és reményekkel tele. Szeretném azokat a terveket megvalósítani, amiket az
előző egy évben elkezdtem és szeretném ezt egy
jó csapattal elérni. A jó csapat és a motiváltság szerencsére már adott, így nincsen bennem félelem a
jövővel kapcsolatban.
– Varesz: Nagyon kíváncsi vagyok. Azt veszem
észre, hogy hiába hiszem azt, hogy lassan már kezdem látni, mire is vállalkoztam, egyre több különféle feladat kerül elő, amit meg kell oldani. Viszont
ez ahelyett, hogy elriasztana, inkább motivál arra,
hogy megismerjem a különböző dolgok háttereit,
és úgy próbáljak majd a későbbiekben a problémák elé állni.
– Abus: Eltökélt és határozott vagyok. Kiváló
csapattal karöltve indulunk neki ennek az évnek,
pont ezért nem aggódom, sokkal inkább izgatott
vagyok, hogy milyen kihívásokat rejt ez az év számunkra.

A Kollégiumi Bizottság válaszai alapján,
Tóth Nikolett
Szőnyegi Dóra, SPOT

– Milyen érzéssel vágtok neki a következő
évnek?
– Virág: Nagy reményeket fűzök a következő
évhez, lelkes vagyok és alig várom a kihívásokat.
Tudom, hogy jó csapatot fogunk alkotni, így nem
félek attól, ami jön. Sok időt fogunk együtt tölteni, ezért örülök annak, hogy ilyen barátságos és
vidám csapatnak lehetek a tagja.
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ONE DOES NOT SIMPLY
„WALK” TO BME
HA A CH-BAN ÍRSZ ZH-T 8:15-KOR, AKKOR 8:10-KOR VAGY 8:05-KOR KELL FELKELNED? HÉT PERC MÚLVA
LABOROD VAN A Q-BAN, BELEFÉR-E MÉG EGY KÁVÉ AZ E-BEN? VÍVTÁL MÁR HITVITÁT ARRÓL, HOGY AZ I A
TÜSKECSARNOK FELE VAN-E KÖZELEBB? HA FELMERÜLTEK BENNED ILYEN VAGY HASONLÓ KÉRDÉSEK, AKKOR
EZ A CIKK NEKED SZÓL! HA MÉG SOSE GONDOLKOZTÁL EZEKEN AZ LÉTFONTOSSÁGÚ ÜGYEKEN, AKKOR ITT A
REMEK LEHETŐSÉG: A VÁLASZOK MEGISMERÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN AZ IMPULZUS ÉS BARÁTAI TÖBB ÚTVONALON
IS LEMÉRTÉK A SCHÖNHERZ ÉS AZ EGYETEM ÉPÜLETEI KÖZTI TÁVOLSÁGOKAT. MIVEL A VIK-ESEK A LEGRITKÁBBAN KÖZLEKEDNEK HÉTKÖZNAPI MÓDOKON, SPECIÁLIS MÉRÉSEKET IS VÉGEZTÜNK.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS: NINCS

A MÉRÉS LEZAJLÁSA

Egy mérés nem mérés. A lámpák váltása, a
forgalom, a személyes gyaloglási sebesség, a
szorító új cipő más és más eredményekhez vezetnek. Szerkesztőségünk ezekkel és az egyéb
problémákkal tisztában van, de – a legnagyobb
tisztelettel – nem foglalkozik velük, mivel amíg a
potenciális panaszkodók házit írtak, ZH-ra készültek, mi dacolva portással, idővel, távolsággal és
lábossal kint voltunk, és mértünk.
A mért adatokért semmiféle felelősséget nem
vállalunk! A KPR-ünkből nem futja pereskedésre,
és egyébként sem szeretnénk részt venni egy ZHról késett hallgató kontra oktató ügyben.

Egy vasárnap délután kis csapat verődött öszsze a kollégium előtt, akik szétszéledtek, majd kis
csoportokban újra visszatértek, és újra elindultak.
A koli lépcsőjén békésen ácsorgók talán elgondolkodtak rajta, miért indulnak el megint a Q felé
ketten, ha az előbb is odamentek, és valószínűleg
onnan is jöttek vissza. De nem volt mit tennünk, a
különböző útvonalak teszteléséhez bumerángoznunk kellett egész nap.
Egy ilyen mérés veszélytelennek tűnhet… Egészen addig, amíg nem találkozol a hétvégi biztonsági őrökkel, akik nem teljesen értik, hogy miért
sopánkodik egy kupac egyetemista a lezárt kerítésű E előtt. A kerítés. Ez volt a második probléma.
(Miután leküzdöttük a rosszalló pillantásokat.) Hogyan mérjük le a K-ig tartó távolságot, ha nem tudunk eljutni a K-ig? (A kerítésmászás ötletét elvetettük, mivel olyan mennyiségű kép készült volna,
hogy le se tagadhattuk volna a vandalizmusunkat.)
Valószínűleg, ha nincs ez a nehézség, sosem mérjük le a K – E távolságot olyan gyakran használt és
kevéssé egzotikus úton, mint a rakpart.
Az E előtt kis gyaloglócsapat elkezdett átalakulni: előkerült egy zavarbaejtően hófehér magassarkú (ami fotósunk figyelmét egyből meg is ragadta), egy laptop, egy bicikli (igen, csak úgy Miss Mitzi
zsebéből), egy szembekötésre szolgáló sál, szóval
kicsit érdekesebb módon indultunk neki a Q-nak.
Mikor bekötött szemmel a Q ajtajának ütköztem,
szegény portásnak meg kellett kérdeznie, hogy
mégis mi folyik itt. Mi – elővéve a legkomolyabb
hangunkat – előadtuk, mégis mi járatban vagyunk.
Elárul valamit karunkról, hogy amikor elmondtuk,

FIGYELMEZTETÉSEK
Minden mérést az épületek ajtajáig végeztünk,
egyetlen mérésben sem szerepel a szeszélyes
roxforti lépcsőkön schönherzes liftekben töltött idő.
A futva készült méréseket profi csinálta, otthon
ne próbáld meg leutánozni, mert csak elkeseredést fog okozni. Főleg ne akkor próbáld ki elsőnek,
ha labor beugróra kell beérned.

TELJESSÉG: NINCS
Szerettük volna a BKK szolgálatait igénybe
véve, bőrönddel, nagymama minden finomságát
szatyrokban cipelve, akváriummal, benne „frisszen
capkodós halackákkal”, teleportáló képességgel
rendelkezve (avagy holtrészegen), békatalppal
(Qpa idején jól jöhetett volna), irodai széken gurulva is lemérni a különböző távolságokat, hívni Gandalf sasait, de mivel csak a kreativitásunk végtelen,
az időnk nem, ezekre nem került sor.
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hogy a VIK-ről vagyunk, már nem is volt meglepett. Egy vállrándítással búcsúzott tőlünk, amit
valahogy így fordítanék beszélt nyelvre: „Ja, nem
külsősök, akkor nem érdekes, hogy agyamentek.”
Innen egy lábas levessel kiegészülve indultunk
a kolihoz, de a részleteket lent olvashatjátok. A
napot az Impulzus lánc koronázta, amikor is egymás kezét, lábasfület, sálat, biciklit fogva, mint egy
igazán érett óvodás csoport, megtettük a kolisok
szívéhez nőtt utat: kollégiumunkból a Q-ba – a
végét futva, hogy autentikusak legyünk. A menetelésünk hagyján, hogy meglepte a Kocka büfé
mellett álldogáló bácsit (aki kedves megjegyzéseket is tett ránk, de ezt szerencsére senki nem vette
jegyzőkönyvbe), de még a koli lépcsőjén álldogáló
társaság becses figyelmét is megnyertük, ami igazi
büszkeséggel töltött el, mivel ők azért már jó pár
érdekes dolognak lehettek szemtanúi.

KOLI – I
A nagy titokra végre fény derült: a Tüske felé
gyorsabban érsz az I-be, mint a szokásos Q-s úton.
(Megj.: Egyesekben depressziót válthat ki órára

sietve a gondtalanul játszó gyermekek látványa.)
A roller nagyon jó megoldásnak bizonyult: gyors,
nem kell a lezárásával bajlódni, gyalogosok között is kényelmesen el lehet közlekedni. Ha hátra
szíjazhatót veszel, egyrészt nagyon menőn fogsz
kinézni (mint egy transformers-szamuráj), másrészt könnyen tudod magaddal teremről teremre
hordozni.

KOLI – Q
Ha a barátod arra akar csábítani, hogy szabályosan menj a zebrán, mert „igazából semmi időt
nem vesztesz”, már van bizonyítékod, hogy de igen
is rövidebb az úttesten átvágva. (A rendőröknek
ne szóljatok, hogy ezt mi mondtuk, lásd: Felelősségvállalás: nincs.) Ami viszont meglepő eredmény
lett: a futónk lehagyta a biciklist. Ez volt a hangzatos figyelemfelhívó szöveg, ami nem vette figyelembe, hogy biciklivel kerülni kellett az úttesten
való átkelés miatt.
Ha házi bemutatásra kell menned, és hiába
nem aludtál már 48 órája, még mindig nem fejezted be, itt a megoldás: programozz menet közben!

Így nyersz 6 percet, és semmivel sem mész lassabban, mint ha gyalogolnál. (Mármint ha a gyaloglás alatt a nyugodt tempóban, csevegve haladást
vesszük, a szokásos BME-s órára járási módot.)
Hasonló a helyzet, ha már csak az utolsó fejezetét
szeretnéd elolvasni menet közben a 2,5 kilós könyvednek, amit természetesen minden nap magaddal hordasz órákra.
Ha késésben vagy egy Q-ban tartott konferenciáról, amin mellékesen előadó is vagy, ez stopperrel mérhetően elég motiváció, hogy magassarkúban lehagyd a gyaloglókat. Hasonlóan ösztönző,
ha egy lábos forró levest kell eljuttatnod a koliból
a Q-ba – amint az gyakran megesik sokunkkal.
Konklúzió: ha katalógusos gyakra sietünk, nincs
más dolgunk, mint felkapni egy adag levest, és
simán beérünk. (A mért idők hasonlóságának
semmi köze sincs ahhoz, hogy magassarkús

versenyzőnket csábította a leves illata, és inkább
a lábos mellett haladt végig. És semmiképp sem
hangzott el az a mondat mérés végén, hogy „Az én
időm is legyen annyi, mint az övé, csak vonj le 3 másodpercet mondjuk.”)
Ha „erős alvó” szobatársad van, akkor tudod,
milyen nehéz feladat, amikor este megszeghetetlen esküdt fogadtat veled, hogy a holnapi gyakra
(főleg, ha ő tartja) akkor is keltsd fel, ha telefontöltőket és hajszárítókat hajigál hozzád félálomban
az ébresztési procedúra alatt. Nos, ha minden kötél szakad, akkor felveheted a hátadra, és elviheted úgy órára. Mérésünk alapján ez sem túl időigényes. Ha könnyű a társad. És percenként lerakod
pihenni. És az út felét sétálja (alvajárók előnyben).
De ezeken kívül sima ügy.
Élőláncos
megoldáshoz
megjegyzések:
Just don’t.

KOLI – E
Az öngyilkossági hajlamúak végre
szemétre dobhatják a régi magyarázkodásokat, mint például: „Nem kiugrani
akartam az ablakon, csak utána akartam
nézni a kiejtett hűtőnek.” vagy „Nem felakasztani akartam magam, csak kipróbálni, milyen Foucault-ingának lenni.” Az új,
univerzális magyarázat: „Nem villamos
elé akartam vetni magam, csak 1 percet
spórolni az E felé.”

Q–E
Bekötött szemmel nem ajánlom az
utat. (Bár ha egyszer ki akarod próbálni,
akkor inkább ezen az útvonalon tedd – az
aluljáróval –, mint egy úton átkelősön.
Igaz, a nézők számára ez szórakoztatóbb
lenne, de számodra és a sofőrök számára nem annyira.) Lehet, hogy nem támadnak meg a ZH-k, ha nem látod őket, de
akkor sem, ha nem érsz oda időben. Ezt
a módot hős felfedezőink is csak (menet
közben képződött) vakvezető segítségével merték megtenni. Más kérdés, hogy
mennyire okos rábízni magad arra, aki
a posztodra pályázik… Mérési hiba: a
Science Parkon átvágva hosszabb idő jött
ki, de ez valószínűleg a mazochizmusnak
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tudható be, hogy a tesztalany az aluljárónál minden áron lépcsőzni akart egyet vakon, így meg
kellett kerülnünk a lejárót.
Eleged van, hogy minden jó csaj és pasi után
meg kell fordulnod? Nem kell forogni, ha folyton
háttal mész! Háttal is lemértük a távolságot (enyhe
nyak- és gerincvetemedést szenvedve, erős vádliigénybevétellel). Hogy ez milyen egyéb esetben
lehet releváns? Őszintén: fogalmunk sincs, de ha
megtehettük, miért ne tettük volna meg?

EGYETEMI CSAVARGÁSAIM

EGZOTIKUS ÉPÜLETEK (F, CH, K)
Róluk semmi új nem derült ki: messze vannak.
Még akkor is, ha nem a rakparton mész, mert be
van zárva a kapu. Amit ajánlani tudok: ruházz be
egy biciklire, vagy bubizz, mert itt már tényleg jelentős távolságokról és fontosságokról – ZH íráson
kívül a VIK-es se jár erre – van szó. Persze figyelni
kell, hogy ne készíts palacsintát a gyalogosokból,
és belőled se az autósok, illetve legyen nálad zár.
Attól tartok, a keserű orvosság erre a problémára
mégiscsak a korán kelés és gyaloglás lesz. Ha az
az igazságtalanság érne, hogy a Ch-ba osztanak be
reggel ZH-zni, míg a szobatársadat a Q-ba, az esélyegyenlőség elvén kötelezd arra, hogy bekötött
szemmel és háttal tegye meg az utat.

ÖSSZEGZÉS
Remélhetőleg kicsit közelebb kerültél az épületekhez (ha csak lélekben is), és legközelebb,
amikor idegesen rohansz egyik óráról a másikra,
eszedbe jut, hogy valakik ugyanezt az utat megtették – többek között egy lábos levessel a kezükben.

A szerkesztőség időtmegvető
bátorságával végzett mérései alapján,
Jázmin
Schulcz Ferenc

„Éreztem, hogy a Q-ban 15:00-ig tartó laborommal a 14:00-es zh-ra a CHMax-ba kerülök”
– Szörfi Jázmin
S mentem, a számológép a zsebemben rég ronggyá rohadt.
A füzet a hátamon rég eszmévé szakadt.
Gyomromban a tegnapi vacsora maradéka kordult.
Koponyám a digit emlékeitől meg-megkondult.
…
Jegyzőkönyvek keringtek köröttem, és a másnapi vonatjegy,
Melynek nem ehettem s ihattam el ma az árát.
A vonat indul, de a mosás még mindig megy.
Hogy lelem meg a halogatás határát?
…
Fejem felett Hullám Gábor döngicsélt.
Hallgattam zümmögését, s az első sor volt az ágyam.
Szájam szélén édes nyálcsepp mendegélt,
S egy ZH-mentes nap volt minden vágyam.
…

Benkő Csaba

NOVELLA

ÉS MINDEKÖZBEN A
FÖLDÖN…
Amikor az első kapcsolatfelvétel történt, senki sem gondolt semmi rosszra a szokásos világvége forgatókönyveken kívül.
Az univerzum úgy gondolta, felkészült az emberiségre, annak minden fejletlen technológiájával, viszszamaradott társadalmi szerveződéseivel és belső kulturális különbségeivel együtt. Az emberiség úgy
gondolta, felkészült az idegenekre, mert mindenki pont elég filmet látott ahhoz, hogy pontosan tudja,
mire számítson egy ilyen helyzetben.
Mint kiderült, mindenki tévedett. Senki se volt felkészülve az emberekre – leszámítva H. G. Wellst és
a Világok harcát. A problémát sosem az invázió jelentette.
A kultúrsokk és az egyéb következmények számítottak csak a nagy egészben.
***
Hirtelen több lakható bolygó került elérhető közelségbe.
– Nem akartok odamenni – mondta mindenki, amikor az első ember egy idegen űrhajó fedélzetén
találomra rábökött az egyikre.
– Miért? Úgy tűnik, egész szép. Nyugis. Sok a ragadozó?
Az emberek fejében ilyenkor a farkasok és medvék pikkelyes, űrbeli megfelelője jelenik meg.
Az űrlények fejében térdig érő, szőrös szörnyetegek jelennek meg, amik torokra mennek.
Az emberek ez utóbbi szörnyetegeket legtöbbször „cuki cicáknak” hívták.
– Magas a tektonikus aktivitás – volt a magyarázat.
– Ó – mondta Az Első Ember Egy Idegen Űrhajó Fedélzetén. – Sok a vulkán?
Nem baj, nálunk is.
– Tudjuk – motyogta valaki a háttérben, és mintha pár fokot hűlt
volna a levegő, vagy csak a jelenlévők borzongtak meg egységesen.
– Vagyis egyes részeken. Ott, ahonnan jövök, például egy sincs
– pontosított A Második Ember, Aki Egy Valódi Idegen Űrhajó Fedélzetére Tette A Lábát.
(Az egész csapatot nagyon precízen választották ki erre a hoszszabb idejű, közös expedícióra, amit a béke és a kölcsönös együttműködés virágzóan ékes bizonyítékának szántak.)
– Ja, te olyan gyerek vagy, aki nem tudja, mi a teendő földrengés
esetén – vágott vissza az első ember.
Az expedíció hivatalos vezetője idegesen nevetgélt, mert nyilván
nem mondhatta komolyan. Van elég hely, ahol nincs földrengés. Egy normális lény se építkezne aktív területre hosszútávon. Vagy ha igen, az
első után úgyis elköltöznének, ugye? Ugye?
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Nem. Mert emberek.
Mert aktív vulkán mellett is nyugodtan nyaralnak, laknak, élnek, amíg a lávafolyam a szigetnek csak
kis részét érinti.
– Ó, kicsit sajnálom, amikor megtudják, mi az a katasztrófaturizmus – mondta este Az Ötödik Ember.
– Ja. Én is. Csernobilt nem mertem már említeni – értett egyet Az Első.
***
Az embereknek nevük is volt, természetesen.
De ez senkit sem érdekel. Amúgy se számít. Névtelenül is remekül prezentálták az emberiség egészét.
***
Rövidtávon nyilvánvalóvá vált, hogy az emberek és a mindenki más által lakhatónak definiált helyek
jelentősen eltérnek.
Az om’iék kedvelték a konstans mediterrán bolygókat. Az elták a hűvösebb, tíz és húsz fok közé eső
planétákat preferálták. Az alapjáraton kiejthetetlen nevű faj, aminek a nevét a fordítók néha valamiért
gyíkembernek értelmezték, a kettő közé szorultak, sok napfénnyel. Amúgy nem voltak gyíkszerűek. Maximum a nyelvük.
Egyszóval, mindenki nagyon kényes ízléssel rendelkezett. Főleg hőmérséklet terén.
Amikor megkérdezték az embereket, mit preferáltak, a vállukat vonogatták.
– Nulla és harminc fok között. Vagy mínusz tíz és harminc? De nem baj, ha kicsit eltér. Megoldjuk.
Mint kiderült, a Föld időjárása messze nem normális, lakható dolog.
– Évszakok? – kérdezték az emberek.
– Mi van? – kérdezték az űrlények.
– Nézd, szerintem ez a bolygó messze tökéletesen normális – érvelt Az Első Ember Azon
Az Űrhajón. – Kicsit szeszélyes, de hát melyik nem az?
– A miénk – jelentette ki a kapitány, olyan megingathatatlan
meggyőződéssel, hogy egy pillanatra mindenki elbizonytalanodott abban, vajon minden más bolygó időjárása is
beleesik-e ebbe a kategóriába.
– Úristen – suttogta Kettes, és megrángatta Hármas karját. – Úristen, akkor mi…
– Tudom.
– Mi vagyunk Ausztrália.
– Tudom, ssss, tudom.
– Űr-Ausztrália, Emily! Űr-Ausztrália!
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***
Ausztrália az a hely, ahol minden
meg akar téged ölni, és még csak ki sem
kell tenned a lábad a házból. Ahol
egyszerre van mérgespók, kígyó és
krokodil, az nem egy vidám hely. És
a polip. És a dingók. Amik cápákat
esznek. És ismét a kígyók, mert mindenhol kígyók vannak.
Na, ilyen a Föld is a többiekhez képest.
***
– Még mindig nem tetszik – jelentette ki a kapitány, akit végül sikerült rábeszélni a kis kitérőre.
A tudomány kedvéért, mondták. Nem tart sok ideig, mondták. Kellemes a hőmérséklet, mondták.
Nem mondták, hogy gejzírek is vannak.
– Azta, Yellowstone – vigyorgott az egyik ember. Határozottan nem normális reakció. Talán a túlzottan magas oxigénszint a légkörben.
Azt mondták, ez a határon belül van.
Senki sem mondta, hogy minden ember őrült.
Amikor megérkeztek a messze nem ideális bolygóra, az emberek berendezkedtek.
Csak egy hetet maradunk, mondták. Az mindenre elegendő, mondták.
A kapitány már nem hitt nekik.
***
A bolygó erőforrások szempontjából a közepes kategóriába esett, ami messze nem kompenzálta a
kellemetlen körülményeket, amiket a keringési idő hetven százalékában kellett elviselni.
A Harmadik a tűző napon süttette magát.
– Biztonságos – mondta. – Ne keltsetek fel, amíg vissza nem ér a droidom.
– Hova küldted Elsát? – kérdezte Egyes. – Nincs naplózva semmi.
– Ahova a neve hívta. A sarkvidékre.
Ahogy azt a legénység többi tagja megtudta, az emberek egy része szeretett élettelen tárgyakat elnevezni, majd gyászolni, ha lemerültek.
Kellemetlen két perc volt, amikor egyikük zokogva bámult a sötét
kijelzőre, amíg el nem sikerült magyaráznia, mi is történt éppen.
(Állítólag egy „rész közepén volt”
volt”, ami fokozta a tragédiát.)

– Mit akartok a jégsapkáknál? – kérdezte az egyik elta. Talán elta. Néha nehéz volt megjegyezni a
bonyolult fajneveket, mert összességében, senki sem csinált semmi szokatlant. Mint például a katasztrófaturizmus.
(Az embereket meg nehéz volt elfelejteni.)
(Húst ettek, a fenébe is.)
– Csak amit otthon. Több száz éves hagyomány. Felfedezni? Kutatni?
A tudomány kimondatlan szóként lebegett ott.
– Ó – mondta az elta. – Azt hittem… nos, ne vedd sértésnek, de azt hittem, a technológiátok az utóbbi
időben indult igazán fejlődésnek.
– Igen.
– És a sarkokon… hideg van, nem? Sokkal hidegebb.
– Igeeeeeen?
– Akkor… hogy kutattatok ott?
– Ó – mondta most az ember. – Nos. Emberek mentek oda. Meg kutyák. Asszem. Mert azok húzták
a szánt. Hé, jól vagy?
– …Képesek voltak túlélni ilyen hőmérsékleten?
Harmadik Ezen Az Átkozott Hajón elhúzta a száját. Utálta a hideget, de ennyire még ő se volt kényes.
– A legtöbben? – A hangjából kicsengett némi bizonytalanság, mint aki nem érti a kérdés lényegét,
mert nyilván nem élhette túl mindenki.
– A legtöbben?
– Nos, igen, elég motiváló, ha te lehetsz az első. Vagy az első tíz egyike.
– Szóval folytattátok? Miután az emberek belehaltak?
– Ó, nézd, Elsa pingelt, halaszthatatlan információ lehet, mennem kell, pá!
A kínosabb következményekről senki se szeret hosszabban elbeszélgetni.
***
És ha egyszer otthagyod őket, lehet, hogy soha többet nem tudod már kipaterolni
őket onnan.
– Igazából, eléggé tetszik itt – mondta Maria Az Első, amikor visszaértek.
Kicsit szárazabb volt az arcbőre, de végső soron nem úgy festett, mint
akit különösebben megviselt a helyi sarkvidéki túra.
(– Nem, ez nem sarkvidék – javította ki minden alkalommal Jake A
Második. – Ott hidegebb van. Sokkal hidegebb. Ez egy enyhébb tél.)
– Igen? – kérdezték.
– Ja, olyan, mint otthon. Figyeljetek… ha ez tényleg ennyire necces
hely, megtarthatjuk? Egész kellemes a klíma, a forróvizes forrásokat
mindenki imádja, és ezek az űrmacskák nagyon cukik… Szóval ha
nincs ellenvetés, én hazatelefonálnék. Oké?

Mesi
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