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Szerkesztői
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szósz

Káplár Kata külföldre utazott, így
a Móra Nyúz szerkesztését másnak kellett átvennie. Mi kaptuk azt
a megtisztelő feladatot, hogy
főszerkesztői lehetünk e nagy
múlttal rendelkező és általunk
annyira kedvelt kollégiumi
újságnak. Kitettük hát a Móra
Nyúz-os plakátot, felhívtuk a
figyelmet arra, hogy szívesen
várjuk azon kedves és magukban elszántságot, lelkesedét, tehetséget érző kollégisták jelentkezését, akik segítenének a kollégiumi újság
szerkesztésében.
Aznap este álmom volt:
álmomban éjszaka felébredtem, és
ahogyan kimentem inni, láttam,
hogy Márti az íróasztalnál ül két-

ségbeesetten. Kérdésemre, hogy minden ember csak egy féloldalmi a baj, nem válaszolt, csak az nyit ír, akkor is születik egy fél
ajtó felé intett. Én kiléptem és Háború és békényi Móra Nyúz...
Még jó, hogy az efféle álmok
nem válnak valóra. ©
Viszont tartozom egy
vallomással: bár az én nevem
is szerepel mint főszerkesztő,
az újság, amit kezében tart az
olvasó, leginkább Márti érdeme (Ne, Márti, ne mondj semmit!), hiszen ő szervezett meg
mindent úgy, ahogyan azt kellett, ő kereste meg az embereket, amíg engem jól bedarált a
színházi élet. Ezért minden
megláttam, hogy kilométeres sor elismerésem az övé. És köszönöm
áll az ajtónk előtt. Mindenki Móra is.
Nyúzba akart írni... Megijedtem.
Belegondoltam, ha

Új tanév, új Móra Nyúz, új
főszerkesztők. Ebből az utolsóból
nevezetesen én volnék az egyik.
Amikor tavaly Kata elé álltam
vigyorogva, hogy teljesítettem a
Főszerkesztő Kisasszony kérését,
és megvan a legújabb interjúalanyom, mit mondjak, eléggé meglepődött, mikor azt is elárultam,
hogy ő az. Aztán ő ugyanilyen
sanda mosollyal kopogott be hozzánk nyár elején: tudja, ki lesz
az új főszerkesztő. Na én is
meglepődtem. Oké, oké, kölcsön kenyér visszajár...
Mint egyik utódját, alaposan felkészített, hogy mire
számítsak. Ne csupa jóra. Mert
itt az emberek néha feledékenyek (lustaságot nem feltételezünk), néha a lapzárta is nyújtható, mint a rétestészta, igaz,
inkább csak kényszerből cikk
híján, és nyugodjak bele a jövőmbe: néha, pontosabban kéthavonta
legalább egyszer agyvérzést fogok
kapni, de ez nem vészes, eddig
még mindegyik szerkesztő túlélte.
Na persze ez csak a rossz oldala a
dolgoknak, mert mondott sok
pozitívumot is. De komolyan.
Hogy aranyos a csapat, jó velük

együtt
dolgozni,
értékes írásokat szoktak beadni,
és persze jogom lesz bemenni egy
csomó olyan szobába, ahol eddig
még az életben nem jártam.
így kezdtünk hát neki a
legelső Móra Nyúzunknak, kicsit
félve, de azért bizakodva. Kata
viszont egyvalamit nem tudott:
voltam én már olyan újságnál is
főszerkesztő, ahol valóban nehe-

zen jöttek össze az anyagok, de itt
én ezt nem tapasztaltam. Persze
lehet, hogy minden csak viszonyítás kérdése. Ezért is lejtettem
örömtáncot minden újabb cikknél,
amiből hála Istennek jó sok összejött. Tényleg jó kis csapat ez, van
lelkesedés, van anyag, egy dolog
azonban még várat magára: az

agyvérzés. Tudom, tudom: ami
késik, nem múlik...
Igaz, hogy az utóbbi jó pár
napom a Móra Nyúz jegyében
telt, a masszív koffein- és
internetfüggőségen kívül más
bajom nincs. Még nem szaladnak
el előlem a kollégisták, ha meglátnak, még nem hordanak ,,Nem,
nem írok a Móra Nyúzba, hagyjál!" feliratú pólót, és én sem
kezdek még minden társalgást úgy, hogy „Most az egyszer nem az újság ügyében
jöttem ". Egészen bíztató. Ha
majd az utóbbi időben gyakran látogatott szobák ajtaján
azt olvasom: „Ha a Móra
Nyúzról van szó, nem vagyunk itthon!", akkor elgondolkodom, ígérem. Eddig
viszont még egy ilyen feliratot sem láttam, úgyhogy minden kedves nagy türelmü cikkírónak és majdnem-cikkírónak köszönöm, hogy elviselnek.
Egy valamit azonban még félve
idebiggyesztenék: nemsokára
karácsonyi szám... ©
Márti
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40 éves a Móra
Ezen a nyáron, augusztus 72-én
ünnepelte kollégiumunk 40 éves
jubileumát. Több hónapos előkészületek után került sor a nagyszabású, baráti hangulatú összejövetelre. Több százan — az első nemzedék 1966-ban ide költözött kollégistáitól a legifjabbakig — vettek
részt az ünnepi eseményen. A
délelőtt ünnepi köszöntőkkel kezdődött - beszédet mondott a kollégium igazgatója, Erdélyi Ágnes,
Badó Attila rektorhelyettes és
Almási Tibor, a Bölcsészkar dékánja, aki maga is mórás volt. Ezt
követően multimédiás show keretében Nagy Katalin, Pintér Lajos
seniorok és Kovács Attila kollégiumi tanár végigpörgette a Móra
négy évtizedes történetét. A nagytermet zsúfolásig megtöltő régi
kollégisták ujjongva ismerték fel
magukat a kivetített archív fotókon, vagy a későbbi mozgóképeken, egy-egy felidézett történet
kapcsán.
Délután az emeleti nagytanulókban fergeteges hangulatú
évtized-beszélgetéseket tartottunk,
melyeken a közösen eltöltött éveket elevenítették fel a kollégisták,
és elmondták, mi történt velük
mórás-életük után.
Bár a beszélgetések vég
nélkül folytak volna, a vendégeket
már várta este hattól az ünnepi

Kollégium

gálaműsor, mellyel régi és mai
kollégisták kedveskedtek társaiknak. Versek, dalok, zongora- és
fuvolaszószó, performanszok, tánc
- forró siker.
Mindeközben már fortyogott a bográcsokban a vacsora, s a
kollégium átalakult egyetlen vendéglátó hellyé. Hideg büfé, meleg
konyha, frissen csapolt sör, minőségi borkóstolás. Szabadtéri party
a kosárpályán, akinek kedve volt,
táncolhatott is a szomszédos menzán.
A vendégségbe,
vagy
mondjuk inkább úgy, hogy haza
érkezett kollégisták lelkünkre kötötték, adjuk át köszönetüket, hálájukat a sok-sok mai kollégistának, akik a legnagyobb szeretettel

és odaadással sürögtek-forogtak
körülöttük, szinte minden kívánságukat lesték. Azoknak, akik szervezték, létre hozták, átlelkesítették
ezt a felejthetetlen napot.
A legnagyobb dicséret talán az volt, mikor búcsúzáskor
nagyon sokan kérték, ne várjuk
meg az ötvenediket, találkozzunk
ismét, mihamarabb...
A 40 éves találkozó szervezésében
részt vettek:
Bácskai Zoltán, Balázs Gergely,
Balázs Sándor, Balog Lajosné,
Barák Róbert, Bihari Anikó,
Boda Beatrix, Boda József,
Czák Dóra, Csengődi Erika,
Danka Balázs, Diós Henrietta,
Engler Katalin, Erdélyi Ágnes,
Erdős Bertold, Gere Zsolt,
Gosztola Lóránt, Győri Judit,
Hegyi Ádám, Józsa Lajos,
Kajcsa Szilárd, Kis Zoltán, Kiss
Attila, Kovács Attila, Lévai Rita, Lőcsei Márton, Lutz Gábor,
Nagy Katalin, Ócsai Éva, Pál
Katalin, Papp Dániel, Pintér
Lajos, Puskás Nikoletta, Ratkai
Edit, Sipos Erika, Szabados
György, Szűcs Dániel, Tóth
Aretta, Tóth Nikoletta, Tóth
Zsófia, Varga Andrea, Vasvári
Melinda, Verbói
Barbara,
Vernyik Zénó, Vörös Lászlóné
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Kedves Móra Kollégista
Társaink! Kedves Vendégeink!
A legnagyobb szeretettel
köszöntök minden kedves egybegyültet ezen a szép nyári napon. 2006. augusztus 12-én,
amikor a Móra Kolllégium 40
éves jubileumát ünnepeljük.
Egy nagyszabású rendezvényt előkészíteni egy kollégiumi igazgatónak először is egy
elvégzendő feladat, melyet a
legnagyobb gonddal, körültekintéssel illik és kötelesség elvégezni, sokfelé figyelni, összehangolni, összpontosítani az éppen soron következő munkára... Néhány hónapja kezdődött a szervezés, s ahogy telt s múlt az idő,
ahogy egyre jobban belebonyolódtunk a kollégiumi emlékezet
egyre mélyülő labirintusába,
ahogy egyre többször csöngött a
telefon, villogott az e-mail, úgy
vált egyre jelentéktelenebbé
minden, s eljött az a pillanat,
amikor nem létezett már semmi
más, csak ez a Móra, ez a Kollégium. Itt most egy kicsit elérzékenyülök, mint ahogy az imént
belépő Sebők Macóék, s a délelőtti találkozáskor Kavics, a
veszprémi igazgató, meg Polgár
Kati, a porta előtt. Ők az első
visszalátogatok.
Itt vagyunk tehát egy
olyan találkozón, amelyiken
talán utoljára vagyunk ennyien
együtt, különböző korúak,
nemzedékről - nemzedékre.
Megpróbálhatjuk megragadni a pillanat lényegét, jelentőségét, nem lesz könnyű. Itthon vagyunk — mindenki így
érzi. Kifejezi, mondja. Mert mi
is ez a Móra Kollégium? Vélhetően nem a mindenkori világok legjobbika. Pláne nem életünk, legkomfortosabb színhelye. Egy kicsit leharcolt terep
már, noha láthatóan igyekszünk
a szépítéssel. A szobák még
mindig négyágyasak, kopottasak, zsúfoltak, pedig már a 21.
században járunk. Látom, odáig
még nem ért el a felújítás,
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mondja tegnap udvariasan Szabó
Istók. Noha az ágyak fölött, a régi
kislámpáknál már ott az internetes
csatlakozás. Szép új világunk.
A
z
évtizedek
j ö t t e k mentek, változott minden körülöttünk, de nem
mondjuk,
hogy észre
sem vettük!
Nagyon
is
észrevettük,
és
változtunk mi is:
alakult, újult, megtorpant, kivárt,
újra erőre kapott a kollégium. A
miénk maradt. Sziget a szárazföldön, egy biztos pont, ahogy annyi-

szor mondják a kollégisták.
Ha csak ennyi lenne a Móra, már
elég lenne.
Készítettünk
erre
a
nagyszerű
alkalomra
egy kiadv á n y t ,
melyben
megkíséreltük
a
lehetetlent,
megpróbáltuk nyomon követni a kollégista nemzedékek történetét. A beérkezett írások olvasásakor
ránk tört eufóriát hamarosan egyre
inkább a kétségbeesés váltotta fel.

GÁLAMŰSOR - Nemzedékről nemzedékre
Előadók: régi és mai kollégisták
ÉNEK

Djukity Irén

Szlovén ballada

ZENE

Gál Szilvia

Hacsaturján: Adagio (fuvola)

VERS

Simon Aladár

Nagy László: Gyászom a Szlnészkirá-

lyért
ZENE

Kötik Gábor

Bach: C-dúr szonáta (zongora)

VERS

Gémesi Ildikó

József Attila: A Dunánál

ÉNEK

Tóth Aretta

Zorán: Apám hitte

VERS

Dávid Péter

Baka István: Döbling - részlet

ZENE

Tihanyi Zsuzsa

Beethoven: Vihari zongora)

PRÓZA

Katz Kata

ZENE

Kötik Gábor

Beethoven: Holdfény szonáta (zongora)

PRÓZA

Balázs Sándor

Szív Emő: A szegedi nő

ÉNEK

Varga Nóra

Demjén Ferenc: A szabadság

PRÓZA

Temesi Ferenc: Por - részlet

András Lőrinc

Saly Noémi: Puella

vándorai
Classica.

Egy

századelejt
„irónő" hányattatásai és színeváltozásai - részlet
ÉNEK

Székely Erika

Dés László: Vigyázz rám!

VERS

Fabulya Andrea

Varró Dániel: Boci versek

ÉNEK

Braskó Csilla

Aretha Franklin: Natural woman

PRÓZA

Kürtös Petra

Parti Nagy Lajos: Vadhús — részlet

TÁNC

Tóth Kriszta

Húsz év korkülönbség - egyéni kür

Nagy Zoltán
ÉNEK

Ragány Mihály

Dobó István dala

(Várkonyi M. —

Béres A.: Egri csillagok)
VERS

Gémesi Ildikó

ZENE

Gál Szilvia

Nagy László: Ki viszi át a szerelmet
Hacsatuiján: Keringő (fuvola)
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Mert Úristen, mennyi minden
hiányzik; erről sem volt szó, őt
sem kértük fel,
botrányosan hiányoznak
nevek,
emberek, történetek,
legendák.
Miután megpróbáltuk lecsillapítani ezt a szorongató rosszérzést,
az elkészült kötetet elkezdtük úgy
olvasni, mint egy
regényt. A Móra
Kollégium töredékes privát történelmét. A tanulságot azonnal és
villámcsapásként
éltük át: minthogy minden nemzedék egyformán fontos, és minden ember fontos, aki a Móra történelem holdudvarába keveredett. Arcok, karaktérek, gesztusok, ízek, zamatok érzékien gazdag arzenálja. Eleven,
tarka kavalkádja a mindenkori
iíjúi aktivitásnak, ami bár kollégiumi kötött formákban létezik,
mégis sokkal több, túlcsordul a
mindenkori szervezeti kereteken.
Közösen írtuk a Móra történelmét
néhány éven át, egy fél életen át,
kinek, hogy adatott. Részesei vagyunk a Móra-legendáriumnak,
most már nincs menekvés. Kérünk
tehát minden kollégistát, ha kedve
tartja, s feszíti az emlékezet, írja
tovább ezt a közös privát nagy
történelmi regényt.
József Attila,
nek most már csak
adója mondta, hogy
zös ihlet. Ne legyen

egyetemünkegykori néva nemzet köszentségtörés

ezt a gyönyörű
mondatot a Móra
Kollégiumra vonatkozatni! Lelkesítsen át bennünket is a közös
e m l é k e z é s
ethosza. Várunk
minden
írást,
fényképet,
minden olyan dokumentumot, mely a
Mórával kapcsolatos. Fogalmazzuk meg magunkat, mert így kifogunk az időn,
mely bár patinájával nemesít, de

álságos természetét már ismerjük...
Drága Barátaink, Kollégista
társaink! Valamennyi mostani

2006. október
kollégista és a Móra összes munkatársa nevében kívánjuk, hogy
érezzétek jól magatokat ezen a
napon, egészen másnap reggelig.
Őszintén köszönjük, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok, hogy elmondjátok, mi van Veletek, hogy
elmondhassuk, mi van velünk.
Nagyon-nagyon sokan, akik nem
tudnak most jelen lenni, kérték,
mondjuk el: üdvözölnek, csókolnak mindenkit, gondolatban velünk vannak. Mit is kívánhatnék
végezetül mindannyiunknak, mint
azt, hogy az ötvenedik évfordulón
is itt lehessünk. A mitikus félévszázadoson, melyet már a legújabb nemzedék
fog előkészíteni,
ezt el is várjuk
tőlük! Jó nagy
felelősséget raktunk a vállukra,
de hát teher alatt
nő a pálma.
A következő találkozásig
kívánunk
Nektek egészséget, munkakedvet, lelkierőt az
oly gyakori változásokhoz, és
igenis kívánunk
sok boldogságot,
de legalább annyit, amennyit lehet.
Erdélyi

Ágnes
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K o l l é g i u m o k

zeli az időt, mert ilyesmiről csak
két valakivel bírok szót váltani,
az egyik én vagyok, s a másik a
MÓRA.

A Mórában van valami.
Persze nem minden kollégiumban van meg ez. Hiszen
mindegyik kollégium nem kollégium.
A kollégiumok nagy része
csak vágyódás valami után. Egy
másik világ után. így aztán verejtékszagúak és mesterkéltek,
kimódoltak és szennyezettek.
Egy kollégium, melyben (meg)
szállóvendégek, ágyrajárók vannak, nem kollégium többé.
A MÓRA nem egy másik
világ, a MÓRA a másvilág. Nem
gyönyörködtet, nem elkápráztat,
hanem elnyel. Mint a csecsemő
az anyja mellén: csak vagy.
Az ember egészen régóta fél
(t)i az időt. Körülbelül a teremtése óta.
Úgy képzeli az ember, hogy
az idő nincs is. Pontosabban az
idő a legnagyobb van, ami nincs.
De egész pontosan, sejtelmem
sincs, hogy az ember hogy kép-

Bizonyos, hogy az ember
mindenféle fondorlatokkal próbálja csapdába csalni az időt, a
nincset. Az idő azért van, mert
én vagyok, erre gondol ez ember
és ez a legnagyobb csapda, amit
ki tud eszelni. S persze ez nem
az idő csapdája, hanem az emberé. Tegnap még botokkal piszkáltuk az örökkévalóság mosolygós arcát, s mivel annak a mosolya évtizedekbe telik nem marad
(t) más csak a bánat. Pedig kevés
mosolygósabb ifjú van az időnél,
„hja kérem, akinek ennyi ideje
van, az könnyen mosolyog."
Büszke kor a mienk. Önmagunkra vagyunk a legbüszkébbek. Mi vagyunk a fejlődés célja
és értelme.
Összkomfortos kis kor a mienk. Gombnyomásra van hidegünk, melegünk, szórakozásunk.
Tele vagyunk hasznos pirulákkal, okos szerkezetekkel, s mióta

2006. o k t ó b e r
létrehoztuk ezt a kis puha világot, megmondják nekünk, mit
helyes gondolni, s persze akkor a
legkomfortosabb, ha nem gondolunk semmit.
Kényelmes kor ez a mienk,
nem kérgesednek a tenyerek.
Nem süt senki sem kenyeret kemencében. S amikor ilyenné
válik a világ, akkor közel a vég.
,Aztán Petrarca felment a
hegyre."
Csak azért, mert szerette volna a tájat látni odafentről. így
kezdődött a reneszánsz. Ilyen a
hegy a MÓRA. Felfedezed magadnak a régi antik Rómát, a
letűntet, a szépségeszményt,
annak romlottsága és hedonizmusa nélkül, azt a másik világot,
a másvilágot.
Köszöntelek benneteket a
hegyen. Hagyjuk, hogy gyönyörködtessen, és egy kicsit nyeljen
el. Mint a csecsemő az anyja
mellén, csak legyünk. Együtt,
kicsit a MÓRÁ-val, a MÓRÁ-n,
a hegyen.
Tóth Gábor

tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
(részlet)

vér a pesti utcán,
lveri,
Isif

J§§If

Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.
A háromszín-lobogó mellt

s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.
r

Irodalmi Újság, 1956. november 2.
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'56-ra emlékezünk
'56 és a csehszlovákiai magyarság
Kokárda,
gyászszalag, himnusz, egyperces néma csend — röviden így lehetne összefoglalni a felvidéki magyarság hozzájárulását
az '56-os forradalomhoz. Néhány hónaptól
akár 9 évig terjedő börtön, közügyektől való
eltiltás, megaláztatás —
így pedig az érte járó
jutalmat a pártvezetés
részéről. Vajon milyen
megtorlásban részesültünk volna, ha tettlegesen is beavatkozunk?
Belegondolni is rossz. A Benesdekrétumok még frissen éltek
emlékezetünkben, politikai vezetésünk, képviseletünk olyan emberekből állt, akik saját kezűleg
is képesek lettek volna vérbe
fojtani bárminemű megmozdulást. Hét c. hetilapunk főszerkesztője versei miatt 2 évet ült,
napilapunk, az Új Szó pedig napi
rendszerességgel tette a CsKPnak (Csehszlovákia Kommunista
Pártja) a hűségnyilatkozatokat,
ezek mellett nyilvánosan elítélte
a forradalmat. A Csemadok
(Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége), élén
Lőrincz Gyulával, kiterjedt propagandatevékenységbe kezdett,
amely elsősorban Magyarországra irányult. Az Új Szó különszámait terjesztették Magyarországon, többtízezres példányszámú
röplapokat juttattak el ottani embereikhez. Ezen kívül DélSzlovákiában rádióállomásokat
is üzemeltettek, amelyeknek
hivatása szintén a forradalomellenes igehirdetés volt.
A szlovák lakosság körében azt híresztelte a sajtó, hogy
Magyarország vissza akarja szerezni a Felvidéket, így a szlovákok lélegzetüket visszafojtva
várták, mikor verik már le a ma-

gyarországi szabadságharcot.
Mindemellett a csehszlovák hatalom kézben tartotta a helyzetet,
és sikerült elérnie, hogy Csehszlovákiában maximális rend és
nyugalom legyen. Az együtt
érzőket vagy lecsukták, vagy
megalázták, Dunaszerdahelyen

például egy szlováktanár megtapostatta magyar diákjaival a kokárdát. A diákok voltak azok,
akik a legmesszebb merészkedtek. A műszaki egyetemisták
pozsonyi és kassai nagygyűlésükön nem ítélték el a forradalmat, Kassán egyperces csönddel
is adóztak elesett diáktársaik

emlékének.
Néhányan
megpróbáltak
szervezkedni, azonban a csehszlovákiai besúgóhálózat
oly mértékben ki volt
építve, hogy mindennemű mozgolódást már
csírájában elfojtottak. Az
'56-os forradalom felvidéki vesztesei közt volt
számos újságíró, író,
költő, akiket vagy évekre, vagy végérvényesen
eltiltottak a publikálástól.
Mozgásterünk
tehát nem volt, a magyarországi sajtó behozatalát betiltották, maradt a
rádió, a pletykák, s a
reménykedés, hogy magyarországi rokonainknak nem
esik bántódása. A reménykedést
azonban nagyon hamar gyász
követte. Losonc, Rimaszombat,
Dunaszerdahely, Kassa, Pozsony
és még sok más település utcáin
gyászszalagot viselő emberek
jelentek meg, akik tisztában voltak azzal, hogy a szabadságukat
viszik vásárra. Néhányan el is
nyerték pár hónapos börtönbüntetésüket.
A felvidéki magyarság
látszólag behúzta a nyakát '56ban. De mi mást tehetett volna,
amikor nem csak a forradalom,
de a magyarság ellen is erős
uszítás folyt Csehszlovákiában?
Hiszen alig egy évtizeddel korábban még szabadlábon lévő
rabok voltunk, akiktől mindent
elvettek az anyanyelven kívül.
Nekünk akkoriban egyetlen
fegyverünk volt, a két kezünk,
amit imára kulcsolhattunk, persze titokban. Magyarországnak
sem maradt ennél több reménye
a forradalom leverése után.
A gyász és a csalódottság
által megtörve tértünk vissza a
hétköznapokba. Akkor még nem
sejtettük, hogy tizenkét év múlva
hozzánk is besüt majd a nap egy pillanatra.
Kövesdi Gergely
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EZERKILENCSZÁZÖTVEN,
EZERKILENCSZÁZHATVAN,
EZERKILENCSZÁZÖTVENH
ATVAN
Lyukas zászló. Lyukas tenyér.
Lyukas garas. Stigma. Sebhely.
Minek a helye az otthon? Minek a jele a nyugalom?
Tilalom. Siralom. Vigalom,
írva vigad a magyar.
Aztán elrejti, megtanulja, megégeti, széttépi, összetöri, megeszi.
Megszakadt szövet. Szokott
szöveg. Szabad. Lehet.
Fagyott lehelet, októberi hideg.
Fog vacogtató hétköznapok.
Rühes nyomor, üres gyomor,
csordult szív, cserepes ajak,
sírcsokor.
Utca, mozgolódás, tömeg, jelentéssel terhelt sorok, nem kenyérért, életért.
Szikra, tank, PPS41, láng, lincs.
A hatalom eldördül, a fejlett
világ fejvesztve felbődül.
Majd feledi bánatát, ilyen az
agypolitika.
Talán ők nem érezték a forradalmi időt, talán el sem jött.
Lehet, csak a srácok szíve dobbant gyorsabban.
De egyszerre.
Azért az hőstett, hogy az időknek, néha az ember szembeszegül.
És jött, aminek jönnie kelletlen.
Eljött a törlés, megjött a torlás.
Jellemtelenek ásták a jeltelen
sírokat.
Azt hitték, ami a föld alá kerül
fénytelenné, alaktalanná válik.
Pedig csak hangtalanná. Éktelen csend.
Égtelen Nap. Sötét napok.
És a vágy, a szabadságra.
Azt szeretném, hogy nagyon
szeressenek, s ha elvesznék,
keressenek.
Balázs Sándor

Álmodás, ébredés, élet és?
És folyton változik köröttünk a mindenség, és soha, sohasoha nem érzékeljük.
Például, ha esetlen estéimen
mocskot hagyok magam után, s
az másnapra eltűnik, hinnem kell
a tündérekben. Mint a Mikulás
parányi szorgos
segítői, dolgoznak
valakik
láthatatlanul a
mindennapos
ajándékon.
Nagyritkán, mint porszem, hiba csúszik a rendszerbe.
Egy-egy
mulatság után,
olykor hajnalig
ébren vagyok,
igaz néha nem
éber. És ilyenkor meg kell
tapasztalnom,
manók és tündérek
helyett
hús-vér emberek tesznek az
én kényelmemért, nyugalmamért.
Valami hasonló pillanatban elegyedtem kellemes beszélgetésbe
a mi emeletünk, szobánk jótevőjével. Máskor elég volt egy köszönés és egy mosoly az ideges
reggelen. Talán az is megesett,
elfogadott egy pohár bort a fiútól,
aki bölcs, s talán leült vele, megpihent egy pillanatra.
Amikor először hallottam
a hangját (talán három éve), megörültem. Jólesett, hogy Robika
hajnalban lehalkítja a megasztár
első szériájának hőseit. De,
ahogy csendesebb lett az előtér,
nem kellett fülelnem, hogy meghalljam, barátom beszélget valakivel odakint. Megtudtam, melyiküknek ki a favoritja, melyik
zsűritag idegesíti, és kinek van
csodálatos hangja, de mégsem
szimpatikus arca. Visszaálmodtam magam, ahová vágytam,
majd az ágyból kikelve, azt kérdeztem:
- Milyen vendégünk volt reggel?
- Vendég? Mosolygott végzős
szobatársam. Mi voltunk Ágika
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vendégei. Ő teszi tisztává a közösünket minden reggel.
Elsősként konstatálnom
kellett, sok mindent nem ismerek
még a kollégiumból. Azt sem
tudtam, hálával kell-e tartoznom,
ha napom elején összefutunk
Ágikával, de a vörösborfolttal a
padlón nem. Persze, persze, a
munkáját végzi, de megfeddhetne minket,
ha
a
kolibuli után a
folyosó végén
fekete a padló,
s mi a kihozott
asztalra dőlve
félálomban
húzzuk
fel
lábunkat, hogy
elférjen. Elférjen, és rendet
tegyen.
Azt
mondta, pihennünk is kell
néha, meg kikapcsolódni,
nemcsak tanulni folyton. Erre
bőszen helyeseltünk.
Azt is elhiszem, sokaknak
fel sem tűnik a mindennap látott
(vagy épp a korán kelés elmulasztása miatt nem látott) hajnali
tündér. Van, aki csak arra figyelt
fel, egy ideje más teszi élhetővé
életünk színterét.
Ha a változás az életünk
része, s az elmúlásról nem tudunk
beszélni, ismerjük fel a pillanatot,
amikor a nehezen szánkra húzódó
szót kell kimondanunk.
Köszönjük
a tiszta
figyelmet,
e gy e t e m i
otthonunktól
távol
élő
édesanyánk
nevében.
Köszönjük a
r a gyo
gól
reggeleket.
Köszönjük
Agika. Nyugalmat kívánunk!

Balázs
Sándor
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Kollégiumi
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bizottság

2006/2007

Balázs Gergely (Gerzson)
3/B
Történelem IV., Vallástudomány 111.

Balázs Sándor: (Sanyi)
3/B
Magyar IV., Néprajz III.

Csontos Éva: (Évi)
34/B
Történelem IV., EUtanulmányok I.

Győri Judit: (Juci)
27/B
Angol II.

Hausz Frigyes: (Frici)
V/9
Angol IV,- spanyol II.

Horváth Luca: (Luca)
V/8
Jogász IV.

Kis Zoltán: (Zol)
Ц/В
Német V.

Kis Zoltán: (Zol)
И/В
Német V.

Lutz Gábor: (Dzsí)
11/B
Angol II.
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a színpadon lelkek is találkoznak... "
Márciusban
olvastam, hogy szereplőválogatás lesz Kocsák Tibor
és Miklós Tibor Utazás c.
rock operájára. Nem igazán tudtam, mivel kellene
készülnöm, ezért 2 musicalrészletet vittem az első
meghallgatásra. Az első
fordulón túlestem!
©
Mindig szerettem a rockoperákat, de még soha
nem játszottam színpadon. Énekeltem már, de
az egy más műfaj. A
színjátszás sokkal összetettebb dolog. A második fordulóban már karaktereket is kerestek, és legnagyobb szerencsémre
pont engem
választottak ki a
forradalm ár1án y,
Éva szerepére.
Fel
sem
fogtam, hogy
ez azt jelenti, én is
részese
lehetek
ennek
a
színházi előadásrak, a Szegedi
Nemzeti Színházban. A Mórából
Ragány Misi, Balázs Sanyi, Szilágyi Nándi, Kovács Kinga és
Tabajdi Réka is szerepelt a darabban. Misi fantasztikusan alakította Robit, a magyar sofőrt, míg
Sanyi, Nándi, Kinga és Réka
elszánt
forradalmárként tűntek fel a darabban.
A
felkészülés szeptember közepétől vált keménnyé,
amikor is szinte minden este próbáltunk a
Hattyas soron. A rendezőnk, Nagy Lóránt tehetséges és komoly
színész, aki nem tűri a
pontatlanságot, és aki
szereti a viccet, de csak

akkor, ha eljön az ideje — nagy
érzékkel rendezte meg a darabot.
Ha kell, kritizált, ha pedig tetszett
neki, amit csináltunk, akkor dicsért. Napi 4-5 óra telt el a próbákkal, és egyszer csak elérkezett
a nagy nap, amikor a Szegedi
Nemzeti Színház színpadán próbálhattunk. Három napunk volt
színpadra vinni a közel háromórás darabot.
A színház csodálatos,
varázslatos hely, azonnal beleszeret az ember. Gyakran nem is
gondolunk bele, hogy hány ember összehangolt munkájának
gyümölcse egy-egy előadás. A
stylist, a fodrászok, sminkesek, a
hang-és fénytechnikusok, a színpadmester, az öltöztető nénik, a
zsinórpadláson dolgozók mind
olyanok voltak, mint a láthatatlan
kis angyalkák - . . . és még mennyi
mindenkit kihagytam! - Kedvesen, gyorsan, készségesen oldot-

ták meg felmerülő problémáinkat.
Nélkülük
semmire nem mentünk
volna.
A szereplők előtt le a
kalappal, hiszen Simon
Boglárka (Lady Ashton)
tökéletesen alakította az
angol lady-t, a hangja
csak úgy szállt a nagyszínházban.
Szerintem
Bogi bármilyen
nagy
szerepet el tudna játszani
az ország bármelyik színházában. Ragány Zoltán
(Veres Pál) ismét bizonyította színpadi tehetségét, mint
ahogyan azt tette 2 évvel ezelőtt
az István
a
királyb a n ,
Istvánként.
Nagy
Lóránt
(Szurov
őrnagy)
pedig
osztat1 a n
sikert
aratott a
közönség előtt.
Óriási megtiszteltetés,
hogy együtt játszhattunk Sinka
Károly színművész úrral, aki 53
évet töltött el a szakmában, és aki
vérbeli színészember. Ezt írta
nekem az utolsó előadás után: „A
színpadon
lelkek
is
találkoznak,
mint jó
partnerek. Te az voltál,
és remélem, még leszel
is. "
Ezúton köszönjük mindenkinek a sok bíztatást, kitartást, türelmet,
támogatást. Reméljük,
annak, aki eljött, nem
okoztunk csalódást!

Móra N y ú z
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Minden út körbefut
Helyzetjelentés

Angers

Nyolckor felnézek a csillagokra, és még a zsebemben is
fázik a kezem, meg amikor a

délutáni napfény megsimogatja a
belvárosban a fachwerkhaus
homlokzatát, akkor eszembe jut
egy Greifswald nevű német város. Pedig itt nincsenek is hajók.
És Nantes Antwerpenre emlékeztet, a vasárnap zárva tartó
boltokAngers olyan, mint Szeged. Szép. Van vár és van folyó.
A vár biztosan nagyobb, a folyó
talán kisebb. így igazságos. Van
régi híd és új(abb) híd, van sok
egyetemi kar, van sok egyetemista, van sok magyar. Azért
annyi nincs, mint Szegeden, de
az ötven még így is szép létszám.
A téósnénik itt is próbálják megmagyarázni, hogy gyengeelméjü
vagyok, de itt sem hagyom magam. Ha esik az eső, itt is nyűgös
vagyok, ha süt a nap, annak itt is örülök. Van kollégium, ahol vasárnapra
pont olyan állapotban van
a konyha, mint a Mórában. A wc-deszkát itt is
lepisilik. A fölöttem lakó
itt is állandóan a bútorait
huzigálja, és reggel gyakran ki futtatom a tejet,
majd takarítom a mikrót.
A por itt is rekordsebességgel rakódik le mindenhova, és a bőröm kiszárad
a víztől. De van még tovább is! Itt is egy Tóth vezetéknevű angol szakos vajdasági
lánnyal osztom meg a kávémat
(illetve ő osztja meg velem), és

állomásról
itt is egy nálam magasabb és csinosabb
lakótársammal járok
futni. Csütörtökön természetesen nyolcra kell
járnom, és a Hökös fiú itt is elég
érdekes arc, bár
nem
annyira
tenyérbemászó.
Van
puccos
bevásárlóutca,
vannak „ócsó" üzletek, de
még a Kárász utcáról ismerős indiánok is útbaejtettek
minket világjáró turnéjuk során.
De Angers mégsem Szeged. Később kel fel a nap és később fekszik le, én viszont korábban kelek és mégsem tudok
korábban lefeküdni. Van saját
íróasztalom, viszont nincsenek
szobatársaim.
Esténként
rámköszöntő szokatlan magányomat a szemben lakók családi
életének nyomon követésével
próbálom elűzni (ez majdnem
olyan, mintha a gyógytornász
fiúknak integetnék), plusz itt van
még a Gombóc névre hallgató
Office segéd is. Azért persze
nem vagyunk remeték. Keddenként néha tiszteletünket tesszük a
Keddi Kocsma névre hallgató
erasmusos összejövetelen, aktí-

van látogatjuk a város által szervezett különböző fesztiválokat.
Volt már, hogy az egész város
három napig rózsaszínben mász-

kált, jártunk a polgármester irodájában is, konzervatóriumi diákok koncertjeit hallgattuk vasárnap délután a színházban. Hamarosan pedig a helyi önkormányzat állófogadására kell ellátogatnunk, de addig még ki kell találnom, mit veszek fel.
Angers kicsit olyan is, mint
Prága.
Romantikus,
dimbesdombos, a „túloldal" mindig tartogat meglepetéseket:
gesztenyefás múzeumkertet,
öntöttvas lámpákkal megvilágított szűk utcát, összebújó kis
házakat, eldugott fehér kápolnát.
A várra is minden csütörtökön
rácsodálkozom: mit keres ő itt,
mit keresek én itt, hogy is van ez
az egész? Roi René itt, mint ott
Vencel, végignéz magasról a
városon, a városán, vigyázón,
kicsit talán aggódva is, féltve
hajdani alattvalói őrült
módjára közlekedő, szanaszét siető kései utódait.
Prágában ránézésre tudják
rólam, hogy magyar vagyok, itt a harmadik mondatom után, hogy külföldi.
De szeretik az akcentusomat itt is, ott is.
Persze azért Angers
nem is Prága. És nemcsak
azért, mert akik ott csehek,
azok itt franciák. Meg az
életszínvonal, az átlagkereset, az árak, itt az euró, ott
a korona. Meg ott a sör, itt a bor.
(A bordói is, persze, de szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe
az ,Anjou" feliratú címkével
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ellátott palackokat is. Még igényesebb ínyencek pedig kapaszkodjanak, ez a város a világon
eladott minden üveg Cointreau
származási helye.) Hanem azért
is, mert Prágában sosem jártam
egyetemre, nem próbáltam a
cseheknek az anyanyelvükön
magyarázni a német nyelvtan
szépségeit, és mert ott sosem
kérdezték tőlem, a magyar szláv
nyelv-e. De az is itt esett meg
velem, és nem ott, hogy egy tanárom teljesen elképedjen, amikor a hosszú ű-t keresem a francia Word-ben, és mikor végül
megtalálom,
hitetlenkedve
mondja: „És tényleg létezik!".
Prága viszont kicsit olyan,
mint Budapest. És Veszprém is
hasonlít Angers-ra. És amikor
reggel fél Székelyudvarhelyre,
az
új
Ákos-szám
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Mindszentkállára. És talán lesz
még ilyen élményem New Yorkról, Szentpétervárról, Koppenhágáról, Dubrovnikről, Santiago de
Composteláról. Többek között.
Mind ezek a városok, ha eljutok
oda, emlékeztetni fognak majd
egy másikra. Egy másikra, ahol

Szolidaritás
Tavaly
nov e m b e r 17"én megt ö r t é n t az, a m i itt
Szegeden
eddig
még soha: a hajlékkal
rendelkeződ
együtt
virrasztott a k azokkal, akiket
a SORS hajléktal a n n á t e t t . Szeged
város
legimpozáns a b b terén, a Klauzál t é r e n a z n a p éjjel volt m i n d e n : plak á t , zsíros kenyér, jó meleg
tea, beszélgetés, vers, ének,
muzsikaszó, a l m á é r t novella, és fellépett az ország
egyetlen színjátszó t á r s u l a ta, az A H A Színpad.
É n is ott voltam, és
n e m b á n t a m meg. A z n a p
éjjel n e m m e n t e m h a z a a jó
meleg szobába, n e m aludt a m a jó meleg á g y a m b a n ,
h a n e m kint virrasztottam,
és e g y á l t a l á n nem m u s z á j ból. M e g i s m e r k e d t e m különleges és szomorú e m b e r i sorsokkal,
történetekkel.
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ugyanígy magamra öntöttem a
kávét, hisztiztem, ha hosszú volt
a sor menzán, elfelejtettem mindent, amit nem írtam fel, könynyesre röhögtem magam egy
pénzautomata előtt, érintésre
vágytam és érzelmi kirohanásokat rendeztem, bevágtam magam
mögött az ajtót, mindenkire haragudtam, mert fáradt voltam, palacsintát
sütöttem
és
forraltboroztam, egy hét alatt
aludtam tíz órát, mert fontosabb
dolgom volt. A tapasztalat azt
mutatja, minden város olyan egy
kicsit, mint egy másik, és járhatok bárhol, ugyanazt az életet
élem. Ezt, amim van. Talán ez is
tesz minden helyet kicsit hasonlóvá. Hogy benne vagyok. Most
éppen itt, Angers-ban.
Káplár Kata

éiszakáia idén is
bertársaink.
Az est ó'szinteségétól
úgy ragyogott a hely,
hogy ez e l n y o m t a a t é r
gyönyörű, de m e s t e r k é l t
fényeit.

Együtt sírtunk-nevettünk.
A célunk az volt, hogy
felhívjuk a szegedi l a k o s s á g
figyelmét a r r a , hogy a Szegeden élo h a j l é k t a l a n ember e k nagyon jó e m b e r e k , és
hogy n é h a egy-egy jó szó,
beszélgetés vagy a k á r egy
mosoly sokkal többet ér,
mint bármilyen adomány.
Persze, kétségtelen, hogy a
tél beálltával, egyre szükségszerűbbé v á l n a k a meleg
r u h á k és az étel, ital. De a
legfontosabb, hogy elfogadj u k óltet, m e r t ok is az em-

I d é n is lesz Szolidarit á s É j s z a k á j a , az idópont
m é g szervezés a l a t t v a n ,
de figyeljétek a p l a k á t o k a t és gyertek el, h a
csak 5 percre is! Virraszszunk együtt a hajléktalanokkal a hajléktalanokért!
Era
A Szolidaritás éjszakájának
mottója-

"Mert oly kevés a tiszta,
jó, őszinte emberi szó.
Beszélni könnyű, tenni
nehéz, jár a száj és pihen a
kéz.
Szeretni és segíteni félsz,
én megteszem,
hogy az egész életem ne
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l\ki farkasszemet
Az egykori

'56-os forradalmár,

A Móra-kollégium ötvenhatos
ünnepségsorozatának részeként
került sor október 17-én arra az
életút-beszélgetésre, melynek vendége Mihályi Géza, a RAI, az
olasz állami rádió külföldi adások
főszerkesztőségének korábbi munkatársa volt. Az 1956-os emigránssal a régi jó ismerős, Szörényi
László, 1991-1995 közötti római
nagykövet, az SZTE BTK Összehasonlító
Irodalomtudományi
Tanszék tanszékvezető professzora, az MTA Irodalomtudományi
Intézet igazgatója beszélgetett.
Bár Szörényi egy meglepő
húzással nem az 1956 októberi
eseményekről, hanem az emigrációja utáni első napokról kezdte
kérdezni az egyébként a MEFESZ
megalakulásának ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferencia alkalmából Szegeden tartózkodó Mihályit - hogy
aztán később visszakanyarodjanak
a 40-es évek végre, illetve az 50es évekre —, nem árt az előzmények tisztázásával kezdeni. Az
1930-as születésű Mihályi Géza
1940-1948 között a Pannonhalmi
Szent Benedek-rendi Dante Gimnáziumban végezte tanulmányait,
majd a budapesti egyetem (1950től ELTE) bölcsészkarának olasz,
illetve magyar szakán tanult tovább, egészen addig, míg 1951.
február 22-én az ÁVH kémkedés
gyanújával letartóztatta. Történt
ugyanis, hogy Mihályi két évfolyamtársa verseket írt, és gimnáziumi olasztanára felajánlotta, szívesen lefordítja ezeket olaszra.
Mihályi meglátogatja tehát a tanárt, és elviszi hozzá a lefordításra
váró költeményeket (nem politikai
jellegű versekről van szó). Az
ÁVH futárnak tartja, és letartóztatja a két évfolyamtársával
együtt. A vád: állam elleni összeesküvés. Három évet töltött a börtönben, ahol életre szóló élményt
jelentett neki, hogy a kutyák bántak vele a legemberségesebben...
1954-ben szabadul, de továbbra is különleges megfigyelés
alatt áll. Segédmunkásként dolgozik különböző gyáraknál. 1956
októberétől a Járműfejlesztési
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Guevarával

Géza beszélt kalandos

Intézetnél helyezkedik el, október
24-én az intézet forradalmi tanácsának megválasztott tagja lesz.
Ám mivel úgy érzi, az ő helye az
egyetemen van, másnap lemond e
tisztségéről, és visszatér a bölcsészkarra, ahol az Egyetemi Forradalmi Tanáccsal kezd együttműködni. Feladata: sajtóanyagok
eljuttatása a vidéki egyetemek és
akadémiák számára, valamint a
külföldi adók híradói meghallgatásának megszervezése. November 4-én társaival fegyverrel szállnak szembe a Budapestre benyomuló szovjet erőkkel, s az utolsó
töltényig kitartanak.
November végén tudomására jut, hogy országszerte körözést
adtak ki ellene, ezért elhagyja az
országot. Ausztriai tartózkodásáról egy aranyos epizódot mesélt:
egy bécsi kolostorban nyolc szerzetes vacsoráját fogyasztotta el a
farkaséhes menekülő, de későbbi
ott jártakor megtudta: életük legszebb estéjét okozta ezzel, hiszen
kárpótlásul először vacsorázhattak
egy valódi étteremben.
Ausztriát elhagyva sokadmagával
az
olaszországi
Calambronéban, az Olasz Vöröskereszt által felállított menekülttáborban kap először ideiglenes
elhelyezést.
Visszaemlékezése
szerint az olaszok megható szeretettel, maximális segítőkészséggel
és együttérzéssel fogadták a magyar forradalmárokat, de nem volt
ez másként szinte sehol a világon.
Bármerre járt Európában vagy a
tengerentúlon a következő hónapokban-években, a „magyar forradalmár" szóra mindenütt megnyíltak a kapuk. Kubában is megfordult az ottani forradalom kitörését
követően, s bár Castro egyéb irányú elfoglaltsága miatt lemondta
tárgyalásukat, fegyvertársai megkülönböztetett szeretettel bántak a
magyar emigránssal. Egyedül Che
Guevara nézett rá ferde szemmel,
s nem is volt hajlandó vele kezet
fogni. Mihályi amerikai érdeklődésre úgy nyilatkozott kubai élményeiről, hogy kommunista fordulat áll a küszöbön. Ezt a hírt az
USA-beli tárgyalópartnerei elő-

életútjáról

ször kétkedve fogadták, ám később be kellett látniuk tévedésüket.
Olaszországban egyébként
többször is lakóhelyet váltott. Először 1957 februárjában mintegy
harminc másik magyar diákkal
együtt a Palazzo Falconieribe költöztek, mely a Római Magyar
Akadémia székhelye. Az intézményt előzetesen már elhagyta a
kommunista, ÁVH-s magyar személyzet — akik korábban a római
magyarokat tartották szemmel, de
ez nem ment könnyen nekik, mert
egy szót sem tudtak olaszul —,
miután a forradalom hírére politikai menedékjogot kértek és kaptak
a csehszlovák hatóságoktól...
Később megválasztották az
Olaszországi Szabad Magyar Diákok Egyesülete elnökének, majd a
Magyar Diákok Egyesülete Nemzetközi Ligája elnökének — ekkor
Genovába költözött, hogy onnan
vezesse a szervezet nemzetközi
titkárságát. Hamarosan visszatért
azonban Rómába, ahol 1962 februárjától a RAI állami rádió külföldi adások főszerkesztőségének
magyar szekciójánál dolgozott
nyugdíjazásáig. Több érdekes és
értékes interjút is készített — többek között az 1956-os forradalomról - emigrációba szakadt honfitársaival, melyeket a magyarországi fordulatot követően a Magyar Rádiónak adományozott, ám
ezeknek azonnal nyoma veszett.
A háromórás életút —, majd
az azt követő háromórás kötetlen
beszélgetés nem utolsósorban
Szörényi László értő — néha az
elmondottakat kiegészítő, néha
azokat tovább gazdagító — moderálásnak köszönhetően is sikeredett lebilincselően izgalmasra. S
amilyen izgalmas volt, legalább
olyan tanulságos is. Hiszen minimum elgondolkodtató, ha két egykori (kor)szemtanú párhuzamot
von a mai magyar állapotok és az
1950-es évek belpolitikai helyzete, illetve a két időszak félelemre
épülő kormányzása, politikai elitje
között...
Pintér M. Lajos
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napja

Halottak napján
Temető. A sírokon temérdek
virág, de nem olyanok, mint amik
tavasszal vagy nyáron színesre
festik a kerteket. Ezek egészen
mások. A szeretet virágai - jaj,
csak egyszer, egyetlen egyszer
simíthatnám újra a kezed... A
miért virágai - pont te? és miért
ilyen korán? még annyi mindent
akartam mondani... A hiány vi-

rágai - nem teljes azóta semmi,
hiányzol a hétköznapokból és az
ünnepekből is... Az emlékek

virágai - benne vagy minden
mozdulatomban, annyi mindenről
te jutsz eszembe... A kétségek és
a remény virágai - találkozunk
még? ugye találkozunk még valahol? mindegy, milyen soká, csak
ezt az egyet tudjam, hogy láthatlak még...
Virágok, nagy súlyokkal megrakott virágok, vigyétek nekik az
üzenetet: nyugodjanak békében!

Nagyapám emlékére
Hideg kora tavaszi idő
volt, már rég besötétedett. Ültem
a nagyapám kedvenc foteljében,
és őt figyeltem. Ott volt az egész
család, mégis úgy éreztem, hogy
az a délután csak az enyém. Ereztem, hogy különleges, ösztönösen
minden pillanatát mélyen az
agyamba és a szívembe véstem.
Ma is tisztán emlékszem rá.
A kanapén ült az én nagyapám, és mesélt. Nagyon régi
történetek voltak, ezerszer hallottam már, most mégis úgy figyeltem, úgy élveztem, mintha először hallanám. Vásott, eleven
kölyök volt, arról mesélt, hogy
miket rosszalkodtak a háború
után otthagyott ágyúkkal. Nagy
beleéléssel színezte ki a történeteket, szinte láttam magam előtt az
egészet, mintha csak akkor történt
volna. Nevettem, jó volt. -Mesélj
még, olyan jó! — kérleltem, és azt
kívántam, bárcsak örökké tartana
ez a délután. És ő csak mesélt,
mesélt, talán ugyanezt érezte,
nem tudom. Miközben a történeteket mondta, nevetett, nagy mozdulatokkal tette még valódibbá az
elmondottakat. Akkor abban a
pillanatban olyannak láttam, mint
amilyennek pár évvel azelőtt.
Erősnek, mosolygósnak.
De mégsem. Valami tompa
fájdalom lüktetett bennem, és
egyre vészesebben szorította a
torkomat. Csak őt figyeltem, a
szemét, a mozdulatait, mindent.
Hangot már nem hallottam, el-

nyomták a saját kétségbeesetten
kiabáló gondolataim. Néztem a
szemét. Nem az volt, mint régen.
Régen a fényes, kék szemből
igazi erő és élni akarás sugárzott
kétségbevonhatatlanul. Ezzel a
derűs tekintettel nézett rám régebben huncutul és cinkosán. De
most hiába keresem, megőrülök,
annyira keresem, ezt nem találom. Az én mindig fiatal nagyapámnak fáradt és fénytelen szemei vannak. Eltűnt belőle a vidámság, minden, minden eltűnt...
A szarkalábak mindig napocskát
juttattak eszembe, most azok is
csak mély barázdák.
Hadonászik, annyira mesél,
és én nevetek, nehogy észrevegye, mi jár a fejemben. Megfogja
a kezem, tűzforró, éget. Az egész
testét emészti a láz, mégis minden
erejét összeszedve nekem mesél.
Ahogy fogom a kezét, már nem
érzem az erős hajdani szorítást.
Ernyedt, fáradt, bár a munkás
kézen a vastag bőrt még érezni.
Ezek a kezek a kisgyermekkoromat juttatták eszembe. A kertben
dolgozott, dédelgette a gyümölcsfáit. A kert volt a mindene, mert
abban nekünk, unokáknak termett
minden. Mi voltunk a mindene.
Látom a magas alakját magam
előtt, metszőolló a kezében. Éppen csak lecsippent egy-egy pici
ágat, mert igazából már kész, de
képtelen abbahagyni, annyira
szereti csinálni. Én ott téblábolok,
tudom, hogy útban vagyok, ő

mégis hagyja, hadd maradjak.
Még a derekáig se érek, ágaskodva próbálom megfejteni, mi az,
ami miatt nem játszani megyek,
hanem őt nézem, mi tart vissza.
És én ezt a dolgos kezet
fogom, de most lángol. Felsegítem, megvetjük az ágyat, lefektetjük. Az erős, izmos test most hajlott, alig merem megfogni, nehogy eltörjön. Már rég betakargatták, én mégis igazgatom a
dunyha ráncait, ezt is csak azért
csinálom, hogy valamivel elfoglaljam magam, és ne engedjem,
hogy a könnyeimet lássa. Leülök
szorosan mellé. Beszélek, egészen másról, nehogy elsírjam
magam. Szeretném megsimogatni
a homlokát, de félek, hogy akkor
már végképp nem tudok parancsolni a kicsi sós cseppeknek.
Aztán valami mintha húzná a
kezem, mégis megteszem. Jó
érzés, kicsit megnyugszom tőle.
Már késő van, mennünk
kell, hagyjuk pihenni. Két puszit
adok az arcára finoman. Még
utoljára az ajtóból visszalépek,
hiába sürgetnek, hogy menjünk
már. Még egyszer rápillantok,
elszorul a szívem. Egy tétova
kézlengetés, ő halványan mosolyog. Kilépek a fagyos hidegbe.
Fázik az arcom, odanyúlok, hideg
kis csíkokban folyik a könnyem,
észre sem veszem.
Aznap láttam utoljára.
Engler Márta
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A barátságról sztereotípiáktól
Tulajdonképpen a világ
talán legszebb dolgáról van szó,
amelyet többé-kevésbé mindenki
megtapasztal élete során valamikor. De miért van az, hogy az
emberek ezt a csodálatos dolgot
unalmas közhelyekkel illetik? megjegyzem, gyakran méltatlanul.
Első dolog, melynek tisztázása
nagyon fontos, sőt elsődleges: a
barátság nem általánosítható,
hiszen ahány ember, ahány barátság, és ahány kapcsolat, mindet annyiféleképpen lehetne jellemezni. Nem jó, ha általánosítjuk
őket.
Az egyik legnagyobb közhely
ezzel kapcsolatban, hogy sokak
szerint csak és kizárólag egy jó
barát adatik meg. Na ez az, ami
szerintem fals dolog. Csak induljon ki mindenki magából, én is
ezt teszem. Élő példa vagyok
arra, hogy igenis egy embernek
több barátja lehet. Több barátja.
Gondoljunk bele, hány és hány
helyzet adódik életünkben, amikor új és új embereket ismerünk
meg. Nagy valószínűséggel az
addigi legjobb barát nem követhet mindenhova, elkerülhetetlen
az, hogy új embereket ismerjünk
meg. Bizonyos vagyok abban,
hogy ilyenkor kiszemelünk egy
szimpatikus embert, szóba elegyedünk vele, és már akkor tudjuk, hogy vele nagyon jóban
leszünk. Szerintem már itt kezdődik a barátság. Ha már ezt
tudjuk, és ha a legelején olyan
dolgokat osztunk meg vele, ami
nagyon fontos, akkor már barátról beszélünk. Elgondolni is nehéz mennyi helyzet van... (én
már óvodára is gondolnék, de
mindenféleképpen az általános
iskola, a középsuli, az egyetem,
munkahely a legalkalmasabb
helyek arra, hogy ezeket az ismerkedéseket megejtsük. Nem
szabad elfeledkezni arról sem,

hogy a szomszédok is nagyon
alkalmasak a barátságra!)
Ne is felejtsem el, a szomszé-
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dok... Erről eszembejut a következő hatalmas butaság a barátságról. Miért gondolja az emberek többsége azt, hogy lány-fiú
barátság nem létezik? Nem hallottam még ennél nagyobb badarságot a világon. Most is magamból indulok ki. A szomszé-

dommal több mint tizennégy
évet éltem egy épületben. Már
óvodában is együtt lógtunk, bújócskáztunk (meg persze minden
olyan tevékenységet együtt csináltunk, amit az óvodában szoktak). Majd következett az iskola,
ekkor már tudtuk, hogy ez nem
csak barátság, ez a legjobb barát-

mentesen...
ság, ami létezhet. Bár én nála
egy évvel fiatalabb vagyok, azaz
egy év késésben, mégis nagyon
jóbarátok lettünk. Tulajdonképpen kicsit új helyzet volt a barátságunkban, mikor elköltöztek szerencsére csak a város túlsó
felébe, és nem egy másik városba. Majd alig egy év múlva már
Kecskemétre járt középiskolába,
de ezzel is megbirkóztunk, mert
a heti egy találkozó legalább
megvolt. A nyarakat mondanom
sem kell, hogy együtt töltöttük
hülyéskedéssel, szórakozással, és
fontos, hogy tanulással.
Szerencsések vagyunk, mert
nagyjából egy érdeklődési körrel
rendelkezünk, így komolyabb
nézeteltérésekről nem is tudok,
akkor valószínűleg nincs is.
Majd az igazán nagy változás
másfél éve állt be. Nővérét követve ő is Walesbe költözött,
először
csak
egy
évre
bébicsőszködni, most már a második évét tölti ott. Nagyon fontos, hogy nem veszítettük el egymást, hiszen szerencsére az internet segítségével tartani tudjuk a
kapcsolatot napi szinten emailben és videotelefonon keresztül. Természetesen mindig
mindent megbeszélünk egymással, jól kibeszéljük magunkat.
Persze, megbeszéljük azokat a
dolgokat is, amelyek egy kicsit
kényesek, többek között az egymásról alkotott véleményünket.
Valamit majdnem elfelejtettem:
kettőnk között soha nem volt
semmi több, mint barátság. Ezt is
megbeszéltük, hogy egymással
sosem, mert csak tönkretennénk
valami sokkal jobbat.
Természetesen elfogadom azoknak a véleményét, akik
azt gondolják, nincsen fiú és
lány között barátság. Ugyanakkor én is elvárom mástól, hogy
elfogadják, nekem igenis lány a
legjobb barátom.
Lócska Dávid
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Rendszergazda misztikus
„az erlangeni egyetemi géptől a kollégiumi
Nem tudom, van-e még egy
olyan kollégista, akit annyira
vonzott volna a kollégium számítógépes hálózata, mint engem.
A számítógép hálózatok már
akkor érdekeltek, amikor 1995ben megkaptam első PC-met.
Persze egy gépen nem sokat lehet tenni, de amikor két emelet
félig behálózva, két gépteremnyi
gép, egy szerver és egy jó internet kapcsolat a kezeim közé került, nem volt megállás. Erről
szólt az a bizonyos öt év, amit
kollégiumi rendszergazdaként
garázdálkodtam.
Az egész azzal kezdődött,
hogy 1999 elején évfolyamtársam, Márton Laci, aki a kolesz
egyik rendszergazdája volt, elmesélte, hogy valami problémájuk van a hálózattal, mert nem
megy az adat az emeleti meg a
géptermi szegmensek között,
meg éppen valami szervert is
akarnak csinálni. Igaz, hogy még
koleszos se voltam, de nagyon
beindultam a témára. Volt egy
gép, amiben volt négy hálózati
kártya, négy kábellel. Név
szerint: internet, gépterem,
első emelet, második emelet.
A feladat annyi lett volna,
hogy ami az egyik kábelen
bejön, akkor azt a másik hármon kiküldeni. Erre manapság
pár ezer forintért lehet kapni
kütyüket, momentán nekem is
van otthon két ilyen switch.
Akkor viszont még drágák
voltak, ezért inkább egy kimustrált PC-t állítottak be erre
a célra. Persze valami program
is kellett volna hozzá. És itt
jöttem én a képbe. Nagy lelkesen összeraktam egy floppy
lemezt, amin természetesen a
kedvenc operációs rendszerem, a
Linux csücsült. Meg ami még
kellett. A mai napig se tudom,
hogy sikerült ezt egyetlen lemezre összesüríteni. A lényeg, hogy
utána évekig működött.

ködben
szerverig"

webszerverünk, fekete hátteres,
lobogó tüzes, fáklyás honlappal.
Nem véletlen a többes szám első
személy, hiszen áprilisban én is
beköltöztem a kollégiumba. Egy
erdélyi cserediák pont kiköltözött az egyes szobából, pont be
akartam költözni, pont eladták a
fejem fölül az albérletet, pont
minden összejött.
Persze más izgalmas dolgok
is történtek. Akkor a kollégiumi
alhálózatot
még
fmsh.uszeged.hu-nak hívták. Ha valakinek nem esne le elsőre: Ferenc
Móra Student Hostel. Akkor
viszont sikerült elérni, hogy átnevezzék mora.u-szeged.hu-ra,
és az alhálózat teljes felügyelete
is átkerült a kollégium hatáskörébe. Magyarul lehetett gépneveket és IP címeket kiosztani. Naná, hogy nem akartam kimaradni
ebből a buliból. Lettek is gépek,
pl.mor05.fmsh.u-szeged.hu,
vagy csiga.fmsh.u-szeged.hu. Az
előbbi volt a szerverünk, aki

végül a keresztségben a nora
nevet kapta, az utóbbi pedig
Márton Laci gépe, aminek a sebességét gondolom, nem kell
ecsetelnem. A saját szerverrel
aztán felpörögtek a dolgok. Lett
saját levelezőszerverünk meg

Miután kollégista lettem, a
rendszergazdaság teljesen beszippantott, a mindennapjaim
része lett. A társaság is jó volt,
az l-es szoba 50%-a rendszergazdákból állt. A MóraNET
felelőse Kovács Gábor senior
volt. Ki is találtuk, hogy majd
lesznek rendszeres megbeszélések. Volt is egy darab. A jegyzőkönyv még megvan, de abból
csak annyi derül ki, hogy amire
leginkább szükségünk volt, az
egy csaj. A munka mindenesetre
pörgött. Mindennapossá váltak
az olyan esetek, hogy reggel 7kor azzal kopogtattak be, hogy
RX2 van. Ez például azt jelentette, hogy valahol megszakadt
a kábel. Akkor még ugyanis
úgy voltak összekötve a gépek,
mint a karácsonyfaizzók. Egy
kipukkadt, mindennek kampec. Ilyenkor vittük a kis ellenállásmérőt, és mértük az 50
ohmot. Ha nagyon nem ment a
dolog, akkor a szobánkban
lezártuk a hálózatot. Ekkor
ugyan az első emeleten nem
volt hálózat, de nálunk működött. Aki nem tudná, az l-es
szoba a szerverszoba fölött
van, és ott indult az első emeleti kábel. Ezzel kapcsolatban
volt egy jó sztori, a mai napig
nem felejtettem el. Nyár végén
ugyanis jöttek az új lakók.
Láttam, hogy egy srác egy számítógépet cipel a kettes szoba
felé. Nem sokkal utána elment a
hálózat. Na, sejtettem, hogy mi
van. Mentem is a szomszédba
az ellenállásmérővel. Kiderült,
hogy az új srác széthúzta a ká-
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beit, és ugyebár a karácsonyfaizzó-effekt befigyelt. A kolléga
nevét mindenesetre megjegyeztük, Tuska Lászlónak hívták az
illetőt. Később rendszergazda
lett belőle is.
A következő hónapokban aztán rengeteg izgalmas dolgot műveltünk,
egy részére már nem is
nagyon emlékszem. Ami
biztos ekkor történt, az a
linuxos gépek üzembe
helyezése. Emiatt biztos
sokszor csuklottam már,
de lehet, hogy anyukám
is. Próbáltuk vincsivel,
vincsi nélkül, lemezről
indítva, távoli asztallal,
meg minden. Jó volt,
szép volt, olcsó volt. A
windowsos gépekkel is kísérleteztünk, például sikerült egy
gépen megcsinálni, hogy az
egyéni beállításokat a szerveren
tárolja. Remélem egyszer ezt
sikerül majd a gépteremben is
beállítani.
Na, de minden jónak vége
szakad egyszer. Nálam kicsit
hamarabb történt a dolog,
ugyanis az utolsó félévemet már
Németországban töltöttem. Kicsit sajnáltam elhagyni a kollégiumot, és a hálózatot. De hát új
idők, új kihívások, új élmények.
Persze teljesen nem sikerült
elszakadnom a MóraNETtől.
Kell egy terminálablak, kell egy
ssh, és már be is lehet lépni a
koleszos szerverre bárhonnan az
internetről. Na, én is ezt csináltam. Minden nap. A mai világban már nem nagyon ismerik a
terminálablakot, meg a távoli
bejelentkezést. Pedig nagyon
hasznos tud lenni. Ha valaki
megtanulja, akkor parancsokkal
nagyon gyorsan lehet dolgozni.
Persze távoli grafikus felületet
is lehet csinálni, de az kevésbé
hatékony. Azt csak arra használtam, hogy megnézzem, hogy
mit is lát az ember, ha leül a gép
elé, és belép. De ha mondjuk a
biztonsági frissítéseket akartam
feltelepíteni, azért nem kezdtem
el mindenfele kattogni. Elég
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apt-get
upgrade, és meg is volt. Azért is
jók az ilyen parancsok, mert a
rendszergazdát misztikus ködbe
burkolják.
A linuxos géptermi gépekben

azt szerettem, hogy oda is be
tudtam lépni. Az volt a mókás,
amikor mindre beléptem, és az
összesen 5-7 ablakkal rendesen
ki is tapétázhattam az egész
képernyőt. Voltak szép kinyomtatott hálózati térképeim is, pontosan tudtam, hogy merre, milyen gépeken át vezet a hálózat
az erlangeni egyetemen levő
gépemtől a kollégiumi szerve-

rig. Persze sokan nem szerették
a linuxos gépeket, de részletekbe nem akarok belemenni, arról
egész cikket lehetne írni. Talán
csak annyit, hogy őket nem kellett elrejteni, vagy elvinni sétálni a Ligetbe, amikor elterjedt a
híre, hogy jön a BSA. És az
adófizetőknek sem kerül egy
fillérjébe sem. Mondjuk az is
igaz, hogy mire sikerült megol-
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dani a floppylemezek rendes
használatát, azóta azok javarészt
kihaltak.
Ami nagyon nem működött,
az a kommunikáció a kollégisták irányában. Ez gondolom
érthető, ha az ember 1000 kilométer távolságból ügyködik.
Ebből sajnos sok probléma is
adódott. Volt olyan például,
hogy biztonsági okokból le kellett tiltani bizonyos szolgáltatást, de a rendszergazdákon kívül erről nem tudott senki. Mivel én gyakorlatilag csak
emailben tudtam kommunikálni
az itthoniakkal, ezért csináltam
egy levelezőlistát, amin keresztül értesíteni tudtam a kollégistákat. Csakhogy a levlistára nem
iratkoztak fel. Ekkor inkább az
érintetteknek külön-külön írtunk
egy emailt. Erre kiderült, hogy a
koleszos emailjeiket nem olvassák, van, aki nem is tudja, hogy
van neki. Végül az lett a megoldás, hogy amikor valaki azonosítót kér, meg kell adnia egy
email címet, és utána a kollégiumi emailjeit oda automatikusan
továbbítjuk. Az általános közleményeknek pedig 2002. október
2-án beindítottam a MóraNET
portált. Azóta is működik, de
sajnos tudtom szerint elég szűk
az olvasói közönsége, a cikkek
íróinak száma pedig a nullához
konvergál. Igaz, a virágkorában
se volt kettőnél több, aminek
50%-a én voltam. Pedig már
213 hír van fent!
Vannak dolgok, amiket helyből elvégezni sem könnyebb,
mint távolról. Szerencsére nagyon sok dolgot lehet automatizálni. Első lépésként nekiálltam
mindenről grafikont rajzolni.
Találtam egy jó kis progit, ami a
szerverekről és a linuxos gépekről begyűjtötte az adatokat, és
grafikonokat készített. így folyamatosan nyomon tudtam
követni a processzorok kihasználtságát, a wincsik hőmérsékletét, a lejárt azonosítók számát,
vagy éppen a kimenő postaládában várakozó levelek számát.
Egy idő után az ember már kiis-
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meri magát a grafikonok között,
és például elég ránéznem az
ip conntrack nevű grafikonra,
és ha ott egy zöld foltot látok
(ami a SYN_SENT állapotú
kapcsolatokat jelzi), akkor tudom, hogy valamelyik gépen
féreg van. Mint ahogy az orvosok is messzemenő következtetéseket tudnak levonni abból, ha
a röntgen felvételen homályos
foltot látnak. A férgekre persze
külön statisztikát is csináltam,
gépre, órára lebontva. A kollégiumi víruskommandó emberei ez
alapján lépnek akcióba. Végül
találtam egy hálózatfigyelő
progit, amivel már olyat is meg
lehetett
oldani, hogy a
mobil ómra kapjak üzenetet, ha
például elszállt a felhasználói
adatbázis. Apropó mobil, volt
ám a kolinak WAP oldala is,
csak rajtam kívül szerintem senki nem látta.
Ami még nagyon fontos,
az az, hogy az ember rendet tartson maga körül. Ez először abban
nyilvánult meg, hogy a különböző
dokumentációkat elrendeztem egy
szép dossziéba. Ugyanis én ódivatú módon még mindig jobban szeretem a papír alapú doksikat. Az-
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-18tán nekiálltam blogot írni, és abban naplózni, hogy mit is csináltam. Nagyon jó volt, na persze
nem azért, mert megnyertem a
bizonytalan szavazók néhány százalékát, hanem mert utólag vissza
tudtam keresni, hogy mikor mit
tettem. Mondjuk azért, hogy rájöjjek, hogy mit rontottam el. Vagy
mert olyan problémával találkoztam, ami már korábban is előjött.
Gondolva a jövőre, elkezdtem írni
egy ismertetőt, aminek az alapja
ez a blog lesz. Remélem, egyszer
elkészülök vele. A legújabb elvetemült dolog pedig az, hogy az
összes konfigurációs fájlt verziókezelő rendszerben tartom. így
másodpercre pontosan lehet tudni,
hogy melyik fájl mikor változott,
mit változtattam, és ha szükség
van rá, bármely korábbi változatot
is elő lehet varázsolni.
Sajnos amióta hazajöttem
Magyarországra, és áttértem az
iparba, szinte semmi időm nem
maradt a kollégiumi hálózatra.
Viszont ez a néhány év nagyon
érdekes, és hasznos volt. Én biztos
sokat tanultam belőle, és ha közben másoknak a hasznára volt a
ténykedésem, annak csak örülök.
Megtanultam, hogy milyen fontos

a kommunikáció, megtanultam
türelmesnek lenni, és persze szakmailag is sok hasznos dolog ragadt rám. A jelenlegi munkahelyemen mindezt hasznosítani is
tudom. Amit talán másképp csinálnék, az a kommunikáció és az
igények felmérése. Mindenképp
kell módot találni arra, hogy a
rendszergazdák és a kollégisták
között megfelelő kommunikáció
alakuljon ki. A kollégistákból is
kicsit konstruktívabb hozzáállást
kellene kicsikarni, hogy rájöjjenek, hogy egy jól és biztonságosan működő rendszer mindannyiunk közös érdeke. Rendszergazdákból mindig hiány volt, és sokan a szakértelem hiányára hivatkoznak. De én mindig azt mondtam, hogy egy rendszergazdánál
fontosabb az elszántság és a lelkesedés, mint a szakmai hozzáértés.
Amúgy szerintem jól mentek a
dolgok, általában az volt az érzésem, hogy a kollégiumok közül a
számítógépes infrastruktúrában is
a Móra a legjobb, és mindig szívesen fogok visszagondolni egy-két
sikeres partizánakciómra, vagy a
kollégiumi lakók, dolgozók elismerő szavaira.
Ványi Róbert

Lepketánc
(Az első és utolsó Istvánnak!)
Hajnali harmatban repkedő lepkehad,
ezt érzem bensőmben ha velem vagy!
Édes mézed eltölt teljesen,
ölelj magadhoz, kedvesem!
Nem kell semmi más, csak tested melege,
ebből az embernek nem lehet elege!
Nem kell virág, csokoládé,
csak ígérd meg, hogy nem leszel másé!
Nem kérek sokat, egészen keveset,
csak szeress, ahogyan szíved szerethet!
Megkapsz mindent, amit egy nő megadhat,
csak cserébe ajánld fel magadat!
Ha lepkék táncolnak bennem,
a világ legboldogabb férfijává kell tennem!
Engedd, hogy a lepkék elcsábítsanak,
és az Édenkertbe magukkal hozzanak!

Tóth Melinda

Sakk újra a koliban!
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezésre kerül kollégiumunk házi sakkbajnoksága. Jelentkezni Kovács Áronnál (10/b) és Mócza Attilánál (6/
b) lehet. A verseny időpontja november 16-a csütörtök
este 8 óra, helye a magasföldszinti nagyterem. November 23-án este 8 órakor ugyancsak a magasföldszinti
nagyteremben, egy héttel a verseny után Sárosi Zoltán
nemzetközi sakkmester sakkszimultánt adna kollégiumunkban megfelelő számú érdeklődő esetén. A szimultánra a jelentkezés a versenyre való jelentkezéshez hasonlóképpen lehetséges. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk

Mócza Attila
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Sport
Magyar — török: ott voltunk a Puskás Stadionban
avagy mennyit ér egy válogatott mérkőzés?
2006 októberében a magyar
labdarúgó válogatott két Európabajnoki selejtezőmérkőzést vívott, ebből egy meccs volt hazai
pályán, mégpedig a Magyarország — Törökország összecsapás.
Több szobatársammal együtt
tekintettük meg a Puskás Ferenc
Stadionban a találkozót, na de ne
szaladjuk ennyire előre.
Kezdődött az egész a meccs
előtti hét elején, mikor kiderült,
hogy családi kapcsolataim révén
tiszteletjegyet kapunk a meccsre,
és ezért lehetővé válik,
hogy megtekinthessük a
helyszínen a mérkőzést
négyen is a szobánkból.
Ennek nagyon örültünk,
hiszen azt hiszem, aki
ismeri a szobánkat, az
tudja,
hogy
élünkhalunk a fociért, és aki
volt már meccsen, az
tudja, hogy egy mérkőzés légköre a stadionban sokkal
másabb,
mint a TV előtt. Mi is
ebben bíztunk, hogy
ritkán tapasztalt
élményben lesz részünk, de sok
minden közrejátszott abban,
hogy ne legyen olyan pozitív az
élményünk, mint amire számítottunk.
Az
e g é s z
a
beléptetőkapunál kezdődött, ahol
a kopasz kapuőrök nem engedtek bevinni egy zseléstubust a
stadionba, ami a lehető legkisebb zacskóban volt benne, mert
azért valami kis cuccot Szegedről muszáj felvinni Budapestre,
pláne ha ott is alszik az ember.
De hát egy zseléstubus óriási
fenyegetés egy stadionban, nem
lehet bevinni, és persze a procedúra közben muszáj megalázni
az állampolgárt. Ezek után nagy
nehezen bejutottunk a szektorunkhoz, ahol végre elfoglalhattuk a helyünket. Végre körbenézhettünk a stadionban, és azt
kellett elkönyvelnünk, hogy

eléggé foghíjasak a lelátók, sőt
még a B közép sincs tele. Ezek
után nem várhattunk katlan hangulatot, de bíztunk abban, hogy
legalább a focisták feltüzelnek
bennünket.
Nemsokára futottak is ki a
játékosok a gyepre, ami után
ismét szembesülhettünk a magyar valósággal, hiszen a hangszórók erőteljes recsegésekkel
adták tudtunkra a magyar Himnuszt, ami néha emlékeztetett
minket Vikidál Gyula korábbi,

mára már legendává vált, ugyanitt elhangzott himnuszéneklésére. Aztán elkezdődött a meccs,
és az elején még bizakodtunk,
hogy valami jó teljesítmény jöhet ki a csapatunkból. Aztán a
félidő felénél Tuncay szertefoszlatta az álmainkat, és utána már
csak annak szurkolhattunk, hogy
kiegyenlítsen a válogatott.
A félidő lefújása után sietve
vettük az irányt a toalett fele,
hogy könnyítsünk magunkon a
meccs előtt elfogyasztott egy-két
sör okán. Hiába iparkodtunk,
borzasztó látvány fogadott minket a célunknál, hiszen hatalmas
sor kígyózott a WC előtt. Mikor
nagynehezen bejutottunk a fedett
részre, akkor láttuk, hogy mi is
volt a hosszú várakozás oka. A
stadion felújításakor a férfi WC-t
is csak kabinos WC-kkel látták
el, így kb. feleannyi egység jött

létre, mintha a szokásos és ilyen
helyen praktikus megoldásként a
falra szerelt kis öblítős szerkezeteket szerelték volna fel. Ezt is
ellensúlyozandó nem is árultak
sört a stadionban, és persze az
esetleges alkoholos befolyásoltságból következő negatív eseményeknek is így akarták e l e j é t

venni.

Ezután visszajutottunk a
szektorunkba, ahol persze elfoglalták a helyünket, bízva abban,
hogy hátha nem jövünk vissza,
de szerencsére azért nem
kezdtek el óbégatni, arrébb
ültek. A magyar csapat
játéka nemigen javult,
helyzetek akadtak, de az
elképzelés hiányzott, Gera
legnagyobb helyzetét pedig Rüstü kapus hatalmas
bravúrral védte. A meccs
végén a törökök több gólt
is szerezhettek volna, de
ami az ellenfél kapuja előtt
nem ment be, az szerencsére a mi kapunkat is
elkerülte.
A második félidőben a nézőtéren is elkezdődött
persze a bűnbakkeresés, és meg
is találták a célpontjukat a szurkolók Kisteleki István MLSZ
elnök és semmiről sem tehető
édesanyja személyében. Valami
igazuk volt a szurkolóknak, hiszen a legolcsóbb jegy 5000 Ft
volt a találkozóra, ne is csodálkozzunk tehát, hogy alig 8000
szurkoló tekintette meg a helyszínen a mérkőzést, ebből pedig
3000 török volt, de ők legalább
jól érezték magukat ezért a pénzért, pedig az ő csapatuk sem
sziporkázott, de egy helyzetet
belőtt!
Hazafele menet több embertől is hallottuk, hogy ennyi
pénzért jegyet adni egy ilyen
meccsre kész badarság, olcsóbb
jegy mellett biztosan tele lett
volna a stadion, és a válogatott is
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talán átérezte volna, hogy itt
bizony eredményt várnak
tőle. Emlékezzünk vissza,
hogy korábban, mikor legalább 20000 néző előtt játszhattak, azért pörgött a csapat,
mindenki extázisban volt. Jó
példa erre az egy évvel korábbi magyar — svéd meccs,
ahol csak a magát egész
meccsen
dobáló
Ibrahimovics góljával tudott
nyerni a svéd válogatott egy
utolsó percben szerzett bombagóllal, de a meccs nagyon izgalmas és színvonalas volt, de említhetnénk a múlt évből a Real
Madrid vendégszereplését is
ugyanitt, ahol telt ház előtt a
magyar ligaválogatott játszott,
tehát nem volt a csapatban idegenlégiós!
Persze kifele menet a biztonsági
őrökkel
együtt a
zseléstubus is felszívódott, biztos
nagy szüksége volt a fél centis hajuknak rá! Természetesen a hazafe-
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le út sem volt zökkenőmentes, melyet most a BKV tett izgalmassá.
Kezdődött azzal, hogy a 2-es metró
felújítását mikor is végezhették
volna máskor, mint a meccs időpontja alatt, ami miatt metrópótló
buszok jártak, persze felférni nem
lehetett rájuk. Ezután kitaláltuk,
hogy jó lesz nekünk egy helyijárat,
ami közel visz minket a célunkhoz,
de persze a jegyadó automata nem
működött, és a pénzünket is elnyelte. Nem baj, majd talán a buszon
lehet venni, bár az érméinket már
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elnyelte a gép. Persze a buszon sem lehetett hozzájutni,
a sofőr pedig ezen a járaton
csak vezet, ugyanolyan automatával találtuk magunkat
szemben, mint az előbb a
megállóban, és persze ez sem
működik,
marad
a
m e g n ö v e k e d e t t
adrenalinszint. Aztán mikor
leszálltunk, megnyugodhattunk, sőt zrikáltuk is pesti
szobatársunkat, hogy nem is
akartuk támogatni a pesti tömegközlekedést ©.
Végül is abban maradtunk,
hogy ha már ingyen tekinthettük
meg a meccset, ne szidjuk, de a
magyar foci azért lehetne sokkalsokkal jobb! Fiatalok kellenek a
válogatottba, nem olyanok, akik
saját klubjukban sem játszanak!
Reménykedünk, reménykedünk, de
ez Magyarország és ez a magyar
foci!
Imrő János

Az igazi győztes
Amikor ezeket
WC-re megy. Nincs egy
a sorokat pötyögöm be,
perc nyugta sem. Senki
még nincs teljesen vége
sem bírná ezt évekig.
a futamnak. A versenyt
Még - ahogy egyesek
valószínűleg megnyeri
epésen megjegyezték —
Felipe Massa, Alonso
annyi millió euróért
gyakorlatilag kétszeres
SEM... nincs az a pénz.
világbajnok, de számomBár szerintem látjuk őt
ra Michael Schumacher
hamarosan újra Fl-es
körökben. Sosem felejaz igazi győztes! Ez
tem el, mikor először
most tudom, hogy nyálaelsüvített az orrom előtt
san hangzik, de nekem
egy Forma l-es versenymindig ő lesz a NR. 1.
autó. Egyszerre hallot1997 óta nézem rendszetam a saját szívverésem,
resen a futamokat, azóta
és a lüktetést az agyamban meg az
szurkolok elsősorban Michaelnek
hogy ha kivonod azt a pár győzelegész
testemben, hogy „EZT AKA(mellette több kedvencem is van,
met, amit vitatható körülmények
ROM
CSINÁLNI EGÉSZ ÉLEpl. Mark Webber, a kis Rosberg,
közt szerzett, még mindig marad
TEMBEN!". Akit ez a „fíling"
Felipe Massa, Fisico, Jarno Trulli, a neki legalább öt vébé címe... Oké,
megcsap, az nem szabadul innen
Toro Rossos srácok, de szerettem
én elfogult vagyok, de nekem most
egykönnyen... nem évekre szól,
Irvine-t és Montoyát is). Akkor is ő is ő a nagy győztes. Ezen a versehanem örökre. De tényleg!
volt nekem a legnagyobb, mikor
nyen is az utolsó helyről jött fel az
nem ment neki, és akkor is, mikor
elsők közé, és nem először! HiáMost van vége a futamöt (!) címet nyert sorozatban. Tunyozni fog. De megértem, hogy
nak.
Tetszett
Alonso búcsúja a csadom, sokan állítják, hogy csaló,
elege van, és menni akart. Láttam
pattól
a
rádión.
Bár hiszem is, meg
meg erkölcstelen módszerekkel
tavaly, és láttam idén, mekkora
nem
is,
mert
nem
is volt az olyan
szerzett győzelmeket és világbajno- felhajtás veszi körül. A paddockban
rég,
mikor
mindennek
elmondta a
ki címeket. De erre mondja kolléegy óriási fotós- és riporterhad rogám és barátom, Andrew Franki,
han mellette, még akkor is, ha csak Renault-t, hogy nem segítenek neki. Az meg tényleg a közelmúlt,
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hogy azt mondta,
szabotálják a munkáját, mert nem akarják, hogy elvigye
jövőre a McLarenhez
az l-es rajtszámot...
Szóval nem tudom,
mennyire volt ez a
rengeteg érzelem
most, a második
egyéni címe birtokában őszinte, mindenesetre tényleg annak
tünt. Az pedig, amikor Michaelnek
üzent a sajtótájékoztatón, látszott a
szemében, hogy tényleg szívből

nagyon meghatott, bár inkább
Felipét mutatták. Brazil Nagydíjat nyerni brazilként... voltam
kint Brazíliában, és sejtem, hogy
ez kb mit jelenthet. Bár ténylegesen csak akkor érteném meg,
ha ott születtem volna és ott nőttem volna fel. (Jó is lenne... ;))
Már most várom a 2007-es
szezont!
Gratulálok, srácok! „The winner
takes it all..."
jön, és őszintén kíván neki minden
jót.
Mia

Michael és Felipe öröme

Miért szeretem...
-a

Tartozom egy vallomással. A Miért szeretem?/ Miért nem szeretem? című rovatba Dávid írása
mellé szerettem volna keresni
valakit, akinek jó élmény volt a
gólyatábor. Mindig eszemben
volt, de aztán annyifelé szervezkedtem a Móra Nyúzzál kapcso-

gólyatábort?

latban, hogy végül teljesen elfelejtettem. Hiába, még bele kell
jönnöm © Talán még menthettem
volna a becsületem, ha én magam
írom meg a rovat másik felét, de
szégyen, nem szégyen, én eddig
még a közelébe se mentem egy
gólyatábornak se. így aztán elég
rendhagyóra sikerült ez a rovat, és

maradunk
egy
szubjektív
nemszeretemnél. Ha viszont ez
bárkiben fájdalmas nyomot hagy,
kérem, írja meg a másik felét,
becsszó, beletesszük a következő
számba (nehogy a következő kevésbé rendhagyó legyen... ©)
Márti

Miért nem szeretem...
-a

Egy nagy vicc volt az egész, és
nem a szó szoros értelmében. Öt
napra hirdették meg a tábort, egy
Isten háta mögötti kis faluba, annak sohasem ismert kempingjébe.
A szálláshely kritikán aluli volt,
hiszen minden olyan alapfelszerelés, mint a mosdó, a szoba olyan
állapotban volt, amely a befizetett
pénzzel abszolút nem volt arányban. A sok gond között csak
egyet-kettőt említsek: az ágyneműre egy negyvenkettes lábnyom

gólyatábort?

volt rászáradva, vagy a jurtában,
ahol laktunk három órakor 45-50
Celsius fok volt a hőmérséklet. A
kaja pocsék volt, az egész tábor a
pia, a nagyzolás és a szex körül
forgott. Ezek a dolgok mind jók
meg stb., de nem folyamatosan öt
napig. A programtervet abszolúte
nem követték, minden program
összevissza volt. A felkínált program annyira jó volt, hogy néhányan úgy gondoltuk, saját programot szervezünk, és a hallomások-

ból ítélve jól tettük.
Végül is a harmadik napon úgy
döntöttünk, hogy hazautazunk,
mert fölösleges végig szenvedni
az öt napot. Eletem legrosszabb
egy hete címért folyó küzdelemben messze ez vezet jelenleg. Viszont az ürömbe egy kis öröm is
vegyült, megismertem nagyon sok
jó embert.
Dávid
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Sorozatos dolgok...
Nem könnyű annak az embernek beszélni, akinek olyan szenvedélye van, amelytől hosszú
ideje képtelenek megszabadulni.
Ez a helyzet áll fenn velem is.
Nem tudom elhinni, ha valaki azt
állítja, nincs semmilyen mániája.
Szerintem ez abszurd, és biztosan csak nem meri bevallani.
Na már most, az emberek
változatosságát adhatja az is,
hogy nem túl sok ember szereti
mindig ugyanazt művelni.
Teszem azt, valaki focizik,
valaki csak olvas és könyveket gyűjt, valaki szereti a
forma 1-et nézni, valaki
nem is tévézik. Ez ilyen
egyszerű.
Mindenkinek
megvannak a kis kedvenc
dolgai, ami szinte mámoros
állapotig képes röpíteni az
illetőt. Ez velem is így van,
természetesen.
Minthogy
normális gyereknek tartom
magam - bár a kérdés felvetődik bennem, hogy ezzel
más is így van-e - nekem is több
kedvenc tevékenységem van.
Mégis most csak a számomra
legkedvesebbet írom le, azt, amiben a legeslegelvetemültebb
vagyok és, ami számomra a legfanatikusabb (természetesen magamhoz mérten, mert volt egy
osztálytársam, aki ugyanebben a
témában kenterbe vert fanatizmusával) dolog egyelőre. Ezek a
sorozatok.
Bármennyire is fura, de
imádom a sorozatokat, és ez alatt
most ne csak és kizárólag az
európai és északamerikai sorozatokat értsétek, semmiféle brazil hangulattal, szerelmi katasztrófával,
és
eszmeraldajoséarmandókkal
megspékelt
délamerikai fortéimét
nem nézek. Azok
nem sorozatok, hanem egyszerű pénzköltések,
bénaságok, sőt már-már

zagyvaságok, amelyeknek semmilyen művészi értékeik nincsenek.
Tehát csak az északi földgömb szüleményeit vagyok hajlandó végignézni. Azt azért még
nem árt tisztázni, hogy ott is
vannak olyan sorozatok, amelynek már a címétől is a falra mászok. De ez ilyen rendszerhiba,
elhiszem, hogy mások szeretik,
de ha az életem múlna rajta, sem

tudnám megkedvelni. De egyelőre csak a kedvenceimről szóljon
a fáma.
Első, és legnagyobb kedvenc sorozat a Helyszínelők
(CSI: Crime Scene Investigation
— CBS production). Ez a sorozat
az übertuti, ennél jobbat kívánni
sem tudnék magamnak. Tegyük
fel, hogy az ember nem csak egy
dolog iránt rajonghat, mint fentebb tisztáztuk, ez velem is így
van, és hát nagyon szeretek krimiket nézni illetve olvasni is. Ez
a sorozat, tehát két nagyon nagy

kedvencemet ötvözi mesterien: a
krimit, illetve magát a sorozatnézést. Majdnem minden részben
két párhuzamos bűncselekményen dolgozik a helyszínelők
csapata (csak néhány nagyon
különleges alkalommal állt fent
az a helyzet, hogy mindösszesen
egy cselekményszálat követhettünk. Ilyen volt, ha jól emlékszem
az
ötödik
évad
záróepizódja, melyet nem más
mint Quentin Taratino rendezett, és saját bevallása
szerint az összes részt megnézte, és imádja).
A szereposztás parádés, vagy legalábbis számomra. A főszereplők állandóak, de találni néhány
olyan részt, amelyekben
ilyen olyan ürüggyel valamelyik nem játszik. Viszont az, hogy ki milyen
mértékben van jelen egy
részben, nagyban függ attól, hogy éppen milyen
gyilkosság történik. De most itt
nem ez a lényeg. Kezdem a legfontosabb szereplővel, egyik
személyes k e d v e n c e m , Gil
Grissom, aki nem más, mint a
csapat vezetője. Gil Grissom
azaz William Pettersen, aki több
fdm szereplője volt, mint Boldog
Boldogtalan, A szörny, A rettegés vagy mint a Rat pack. Közvetlen társnője a mindig kiegyensúlyozott
Chaterine
Willows,
akit
Marg
Hergenberger alakít. Vele találkozhattok A lény 1-2-ben, a Bad
boys első részében
és a China town című sorozatban. Itt
zárójelben jegyzem
meg, hogy ő alakította a
Vészhelyzet
című
sorozatban
Ross doktor barátnőjét... Sorban a következő az egyetlen
sötétbőrű
szereplő,
Warrick Brown, akit
pedig
zseniálisan
játszik
Gary
Dourdan. O kevésbé
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volt ismert a sorozat előtt, vele
az Alién 4-ben találkozhattok.
Utána a bájos Sara Sidle következik, aki a csapat másik női
tagja. Jorja Fox, már tapasztalt
sorozatszínész volt, amikor bekerült a Helyszínelők csapatába,
hiszen két évadot lehúzott a
Vészhelyzetben főszereplőként.
(Én is nehezen ismertem rá, de
tudni kell, hogy a mostani egyenes hajával szemben, ott göndör
volt a haja ©). A soron következő, harmadik nagy kedvencem
Nick (Nickolas) Stokes, a csapat
szépfiúja, aki állandó rendmániában szenved. Őt George Eads
jeleníti meg a vásznon, és mellesleg ő volt a főszereplője a
Quentin Tarantino által rendezett
résznek. Ő is jártas már a sorozatokban, egyéb epizódszerepei
mellett kiemelkedő volt a
Savannah című sorozatban játszott főszerepe, és emellett az
Erdei forrás titka, a Szájrólszájra, illetve a Második nekifutásra című filmek szerepei. A
sorozatban további szereplők
még Jim Brass kapitány (Paul
Guilfoyle), aki kezdetekben a
Helyszínelők felettese volt, majd
rendőrségen kapitány lett, így
nem mindegyik epizódban szerepel. Mellette a harmadik évadtól
folyamatos korboncnoki szerepet
Dr. Alber Robbins (Róbert
Dávid Hall) töltötte be. Eric
Szmanda játsza a szeleburdi laborost, Greg Sanderst, aki az
ötödik évadtól csatlakozik a
Helyszínelőkhöz, és bár ügyetle-

-23nül végzi
dolgát a
terepen,
m é g i s
teljesül
vágya.
A
sorozat
abszolút
nézetségi
rekordot
döntött az
USA-ban,
a z ó t a
számtalan
ország vette meg a
vetítési
jogot. Jerry Bruckheimer, a sorozat producerének döntésére a
Helyszínelők megjelentek Miamiban is, és rá két évre már New
York utcáin is helyszínelt egy
csapat. A negyedik, a Tengerészeti helyszínelők nem lett akkora
nagy durranás, mint ahogy gondolták, ez talán adódhat abból,
hogy nem ugyanazok a producerek és a rendezők. Az eredeti történetek annyira sikeresek lettek,
hogy a The New York Times újságírója, Max Allan Collins könyvet, azaz könyveket is írt a sorozat
epizódjaiból. Egészen pontosan
hét részt, melyből kettő Miami
helyszínelős, a másik öt pedig az
eredeti Helyszínelőkről szól.
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ják, A szökést. Mivel ennek a
sorozatnak nagyon jó ismertetője
volt, és jelenleg is fut a mindenki
által elérhető RTL Klubon, azt
hiszem, a történetet nem fontos
bemutatnom. A szereposztás itt is
p a r á d é s : a két f ő s z e r e p l ő :
Wentworth Miller (Micheal
Scofield), illetve Dominic Purcell
(Lincoln Burrows).
Semmiféleképpen nem feledkeznék meg a kedvenc humoros sorozatomról — és a humoros
alatt nem A1 Bandy féle humort
értem, hanem egy sokkal szolidabb, természetes, a szereplőkből
áradó humort —, A szívek szállodájáról - Gilmore Girls (Warner
Bros.). A helyes csonkacsalád
mindennapjai, állandó tipródásai
egy gyönyörű színfoltja a sorozataim listájának. A szerepeket
nagyszerűbbnél nagyszerűbb színészek játszák, mint Lauren
Graham (Lorelai Gilmore — aki
Vin Diesel oldalán játszik a Gorilla bácsiban) és Alexis Bledel
(Rory Gilmore).
Mivel számtalan nagyszerű
sorozatot néztem, nézek, és vélhetőleg fogok is nézni, így az újság
végessége miatt itt megállok. A
listám mentes mindenféle teljességre való törekvéstől, mert szerintem
egy magazin nem lenne elég, ahhoz, hogy felsoroljam.
Egy valamit azért leszögezek: bárki
Természetesen nemcsak ezt bármit mond, sorozatot nézni igenis
a sorozatot nézem, másik szemé- jó, csak mértéket kell tartani.
lyes kedvencem a Narancsvidék,
Lócska Dávid
Amerikában The O.C. vagy The
Orange
County
(Fox
Broadcast) néven fut. Négy,
kissé problémás dúsgazdag
fiatal mindennapjait mutatja be
szerelmek és veszekedések,
földigivászat és gyönyörű tájak közepette. Fontosabb szereplők, Benjámin McKenzie
(Ryan A t w o o d ) ,
Mischa
Barton
James
Blunt
Wisemen klipjének főszereplője - (Marissa Cooper), Adam
Brody (Seth Cohen) és Rachel
Bilson — clean and clear reklám - (Summer Roberts).
Ugyanakkor nagyon szeretem még a szintén Fox
Broadcast által készített Prison
Break-et, vagy ahogy itt hív-
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Vidám percek
Aranyköpések by Era
Idén is v a g y o k olyan szemtelen, h o g y az órákon elhangzott beszólásokat, okosságokat jegyzem. Ebből olvashattok most e g y kis összeállítást!
©
Beadandó dolgozatot értékel a
tanár úr. Egy olyan srác dolgozatához ér, aki nagyon csendes, magának való.
- Zolikám! Ezt te írtad?
- Igen.
- . . . hát, sokkal jobban írsz, mint
ahogyan nem beszélsz!

„Ha megkérdezik, mivel foglalkozom, azt mondom, PhD hallgató vagyok. Szeretem ezt a szót,
mert olyan komolyan hangzik.
Pont, mint a HBO."
***

„What happens to nőnemű
főneveks?"

„Voltál au-pair? És hol, az aupair-enciás tengeren?"
***

Tanár úr ismét elemében van.
Angol irodalom órán fogalmazást
kell írnunk, erről beszél:
„írjatok 3 fő témát, amelyeknek
közük van egymáshoz, és amiket

később ki tudtok majd fejteni,
például:
1. édesanyám miért prézlivel
süti a libát
2. az atomerőmű felépítése
3. Misi mókus kalandjai
De nehogy ezeket írjátok... ez az
én témám!"
***

„Nyugodtan teleszórhatod szakkifejezésekkel a bevezetésedet,
mert az, aki olvassa, biztosan nem
egy sírásó lesz."
***

„Ki az, aki hiányzik? Senki?
És ki az, akit nem konfirmáltam
az ETR-en? Senki?
...ööö... és ki az, akinek 3 méteres anyja van?"
**

„Ha nincs több kérdésetek, akkor. .. (csend) akkor húzzatok
haza írni!"

Viccek

- Ki készít fából fejfedőt?
- A kalap-ács.
- Miért van a halálnak kaszája?
- Hát hogy nézne ki fűnyíróval?
- Miért fodrozódik a patak vize?
- Mert a piszt ráng.
- Hogy hívják az átlátszó kutyát?
- Zacskó.
- Ki a legállatibb rapper?
- Hip H o p j ö n Vuk!
- Mi a mottója a profi autószerelőnek?
- Szerelem első látásra.
- Milyen az okos szőlő?
- Agyaflirt.
- Mi a különbség E.T. és a férfiak
között?
- E.T. hazatelefonált...
- Miért buta a fa?
- Mert nincs esze ágában sem.
- Miért jó a kalóznak?
- Mert fogason is tud aludni.

-Mi az? Zöld, szőrös és nagyon
arisztokratikus?
-Nemespenész.

- Miért nehéz lóvá tenni a kígyót?
- Mert lecsúszik róla a nyereg.

- Melyik a legkényelmetlenebb
fekhely?
- A körömágy.

- Mi a legkedvesebb ajándék?
- Az aorta, mert szívből jön.

- Mért jó hajléktalan lánnyal járni?
- Mert bárhol kirakhatod.
- Egy kivágott fából miért két
darab ajtót lehet készíteni?
- Mert egy ajtófélfa.

- Melyik a legősibb állat a világon?
- A pingvin, mert az még feketefehér.
- Mi az: budi előtt farakás?
- Pinokkió elkésett...
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avagy már megint

szóviccelünk

- M i é r t ment el vadásznak az

- M i r e táncol a matektanár?

ügyetlen pincér?

- Logaritmusra.

> 1
\| |

i ,

I
ff

- M e r t bármit el tudott ejteni.
- M i é r t lóg ki a török nyelve?
- Hogy néz a gázpalack?

- M e r t a török nyelv r e t t e n t ő

- Bután!

nehéz...

- Hogy hívják a soklábú pász-

- M i az: nagy, és két szürke és

- M i é r t b e t e g e d e t t le a kispárna?

torkutyát?

két barna lába van?

- Pulip.

- Hasmenéses elefánt.

- M e r t huzatot kapott,
- M i van Eg és Föld k ö z ö t t ?
- És.

- Melyik a legegészségesebb
focicsapat?

- M i az: ugat és f o c i z i k ?

- Hohe SC.

- Labdarúgó EB.

- Hogy hívják a növények vezé-

Lilakockás hajú nő a lottózó-

rét?

ban:

- Fűrer.

- M i az a lottó?
- El kell találni 5 számot.

- M i t mond a Télapó, mikor

- Ertem... és milyen messziről?

átgázol egy emberen a szánjával?

- M i é r t nem j á t s z i k a tűzoltó-

- Ami a szíveden, az a szánom... zenekar betonon?
- M e r t nincs olyan hangszer.
- M i az: szaggatott nyálnyom?
- Csiga ABS-sel...

- Hogy kell elhallgattatni a sámánt?

E r a és M á r t i

- Hallgassámán!
- Milyen a nyugodt cipzár?
- Nem lehet felhúzni.

- Hogy hívják a komman-

Chícker*

Lif e s t y l e

dós sünt?
- Hogy hívják az okos kisfiú

- Eksün.

i .

nagyszüleit?
- Agymama.

- M i az: intelligens és
ehető?
- Okostojás.
- Hogy hívják a hallássérült macskát?
- Siicat.
- Hogy hívják a hajlékony
kisbabát?
- Flexibilis.
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Szerkesztő: Engler Márta és Székely Erika
Tördelőszerkesztő: Hurton Csaba
Korrektúra: Engler Márta
Szerzők: Bakonyi Pál, Balogh Mária, Boda József, Bruckner Zoltán, Csontos Éva, Dávid Péter, Engler Márta,
Erdélyi Ágnes, Fajoó Ádám, Győri Judit, Horváth Anett, Imrő János, Lévai Rita, Lőcsei Márton, Lócska Dávid, Ócsai Éva, Szabó Tamás, Székely Erika, Tóth Melinda, Tóth Zsófia Anna

