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Szikszai Sára
Megalakult a Hallgatói 

Képviselet

2021. május 12-én alakult meg a 
Hallgatói Képviselet, ahol a Kari 
Hallgatói Fórum és Tisztújító Szava-
zást követően, a hallgatók által meg-
szavazott jelöltek jelentek meg. Az 
ülés, ugyan négy órát vett igénybe, 
de végül sikerült minden pozíció-
ra megtalálni a megfelelő személyt. 
A 14 képviselőből 5 zöldfülű és 9 
régi motoros, így egyértelműen el-
mondható, hogy vérfrissítés történt 
a szervezeten belül. A pozíciókról és 
felelőseikről részletes tájékoztatást a 
vegyeszhk.hu oldalon találtok.

A Képviselet elnöke az előző évhez 
hasonlóan Bene Balázs Mihály ma-
radt, különösebb változás a Bizottsá-
gok vezetőit illetően sem történt, ám 
aki a pályázati ügyekkel kapcsolat-
ban szeretne részletes tájékoztatást 
kapni, az mostantól Szalay Teréz Lu-
cát keresse. Szociális ügyekkel Szabó 
Kármen Emőke, az oktatási terüle-
tekkel Bicsár Rozália foglalkozik. A 
kollégiumokkal kapcsolatban Bazsó 
Bence Attila továbbra is a kompetens 
személy.

Hogyan is zajlik egy alakuló ülés?

Első feladatunk, hogy elnököt vá-
lasszunk. Ezt a részt az EHK elnöke, 
esetünkben Szili Ákos vezette le, és 
sikeresen megválasztottuk az egyet-
len pályázót, Bene Balázs Mihályt.

Ezt követően haladtunk végig a HK-
ban fellelhető pozíciókon, bizottsá-
gokon, amikre tagokat, felelősöket 
választunk. A személyi szavazások 
titkosak, tehát nem látjuk egymás 
voksait, csak a végeredmények nyíl-
tak, melyeket ti is megtekinthettek 
a honlapunkon az emlékeztetők kö-
zött. 

Végezetül az ülés tradícionális ré-
sze veszi kezdetét, ahol a heti hétfői 
üléseinkhez hasonló témák kerülnek 
megtárgyalásra.

Reméljük, ez az év is sok új projekt 
megvalósításával fog telni!

Utólag is szeretném az egész Képvi-
selet nevében megköszönni nektek, 
a hallgatóknak a támogató szavaza-
taitokat!



Hogy mondta Mester?
A klasszikus irodalomban nagy mumusnak számítanak az oroszok. Bűn 
és egyben bűnhődés végigolvasni Dosztojevszkij regényét tízedikben, de 
Puskin Anyeginjén sem könnyen rágjuk át magunkat.

Bevallom őszintén nekem is hamar 
elment tőlük a kedvem, így egészen 
mostanáig egyetlen orosz regényt 
sem vettem a kezembe. Viszont győ-
zött a kíváncsiság. Vajon miért dicsé-
ri őket mégis mindenki? Azt hiszem, 
már kezdem érteni.

A Mester és Margaritára esett a vá-
lasztásom, mert utóbbi időben erről 
hallottam a legtöbbet. Bulgakov re-
génye jó döntés lehet kezdő, orosz 
irodalom olvasóknak, ugyanis ahány 
ember, annyi féle értelmezés. Szinte 
kizárt, hogy bárki félre tudja érteni.

A regény két részre tagolódik. Az 
egyik a Mester, míg a másik a Marga-
rita címet viseli. A történet több szá-
lon fut, sőt az idősíkok is váltakoz-
nak. Legtöbbször ugyan Bulgakov 
Oroszországát láthatjuk, azonban 
van olyan fejezet, ahol visszatérhe-

tünk egészen Poncius Pilatus idejé-
be, pontosabban arra a napra, ami-
kor Jézust keresztre feszítették.

A regény úgy kezdődik, hogy két író 
megtagadja Isten létezését, de a baj 
valójában abból alakul ki, hogy a Sá-
tánét is kétségbe vonják. Mert a Sátán 
bizony megjelenik. És nem is egye-
dül, hanem egy egész kompániával. 
Szürreális cselekmény bontakozik 
ki, ami olykor olyan embereket is 
magával ragad, akik első látásra nem 
szolgáltak rá a büntetésre. Persze 
lassan mindenkiről kiderül, mennyi 
vaj van a füle mögött, de az ember 
sokszor összerezzen, hogy már mi-
lyen „apró” bűnökért is bajba lehet 
kerülni.

A Mester című rész, nem árulok el 
nagy titkot, magáról a Mesterről szól. 
Ő egy meg nem értett író, aki végül 

az elmeklinikán köt ki. Bár jó kérdés 
lehet, hogy ki nem, aki a Sátánnal ta-
lálkozik?

Margarita egy férjes asszony, aki a 
Mesterrel csalja az urát. Ez nem hol-
mi alkalmi kikacsintás a házasságból. 
Valódi, mély szerelem. Olyannyira 
elvakult, hogy miután a Mester el-
tűnik, Margarita hajlandó odaadni a 
lelkét az Ördögnek, csak hogy újra 
láthassa a férfit, akit szeret. Hogy 
erre lesz-e lehetősége? Ehhez el kell 
olvasni a regényt.

Szerencsére Bulgakov jól találta el az 
egyensúlyt a leíró részek és a törté-
net mesélés között, így az ember csak 
azt veszi észre, hogy nem is szeretné 
letenni a könyvet, annyira izgatja, mi 
lehet a következő fejezetben.

És hogy hogyan is jön mindehhez 
Poncius Pilátus? Jó kérdés. Fontos 
megkeresni a párhuzamot a törté-
nelmi történetben és a fikcióban. 
Ennél a résznél nagyban eltérnek a 
vélemények, hogy kit, kivel is lehet 
párba állítani. Ez már tényleg csak 
rajtunk, olvasókon múlik.

Én bátran merem ajánlani a regényt, 
még akkor is, ha bátortalanul emel-
tem le a polcról. Azt gondolom, 
hogy igenis meg kell érni bizonyos 
regényekre. Középiskolában példá-
ul egész biztosan élvezhetetlennek 
tartottam volna, de most, hogy egy 
kicsit pontosabban látom, hogyan is 
működik a világ, ki a gonosz, és ki az, 
aki csak a körülmények áldozata, azt 
gondolom, ez egy igazán jó könyv. 
Nekem is valaki más unszolására és 
bátorítására volt szükségem, hogy 
belekezdjek. Hadd legyek Nektek én 
ez a valaki. Olvassatok Bulgakovot, 
(na meg persze oroszokat)!



Pár csepp, és neki lőttek…
Mindenki számára ismerős lehet az a jelenet különböző filmekből és so-
rozatokból, amikor a fura, bogaras emberke néhány csepp zöld folyadékot 
cseppent egy borospohárba, majd két jelenettel később az uralkodó egy 
drámai monológ közben meghal… Vajon tényleg olyan gyakran történtek 
mérgezések az emberiség történelme során, vagy egy újabb hollywoodi té-
vhitről van szó? És egyébként is… Mióta használ az ember mérgeket?

Először a második kérdést szeret-
ném megválaszolni. Az emberiség 
ugyanis már az őskorban is használta 
különböző növények nedveit mér-
gezés céljából. Ez azonban nem a 
fajtársaik ellen irányult, vadászatok 
során használták a préda könnyebb 
elejtésének érdekében.

Az ókori civilizációk megjelenésével 
a mérgezések is terjedésnek indul-
tak. Egyes források szerint már az 
egyesített Egyiptomi Birodalom első 
fáraója, Meni is előszeretettel fog-
lalkozott mérgekkel. Az időszámítá-
sunk előtti 3100 körül élt uralkodó, 
ha hihetünk a leírásoknak, renge-
teget foglalkozott különböző növé-
nyek hatásaival. Abban viszont egé-
szen biztosak a történészek, hogy az 
egyiptomiak nem csak növényi mér-

geket használtak, ismerték például az 
antimon, a réz és az arzén mérgező 
hatását is.

Hatodik Mithriádész, pontoszi király 
időszámításunk előtt 121-től ural-
kodott, és köztudott, hogy az egész 
életét mérgezéstől rettegve élte le. 
Rengeteg feljegyzést és tanulmányt 
készített mérgekről és ellenszerekről. 
Ezeket a feljegyzéseket később latin-
ra is lefordították. A király naponta 
többféle mérget juttatott a szerveze-
tébe kis dózisokban, hogy hozzájuk 
szokjon. Ez azonban a kárára vált, 
ugyanis az uralkodó öngyilkossá-
got kísérelt végrehajtani, méghozzá 
méreggel. A halálos adag, amely egy 
átlagos embert megölt volna, nem 
hatott, így végül a csőcselék végzett 
Mithriádésszel.

Az egyiptomiak és az ókori görö-
gök is rengeteg különböző mérget 
ismertek, tudásuk mégis eltörpül a 
rómaiakhoz képest. Idősebb Plinius 
a műveiben közel 7000 fajta halálos 
anyagot jegyzett fel. Nem is csoda ez 
a hatalmas szám, ugyanis az ókori 
Római Birodalomban a mérgezések 
szinte mindennaposak voltak. 

Most pedig rátérnék az első kérdésre, 
miszerint gyakoriak voltak-e a mér-
gezések a történelem során?

A válasz pedig: igen, tényleg ren-
geteg ilyen eset történt. Megannyi 
uralkodó, tisztségviselő, tudós és 
művész esett áldozatául különbö-
ző merényleteknek. Ott van például 
Claudius császár, akit a felesége mér-
gezett meg. Azonban nem csak ilyen 
mérgezésekre kell gondolni. Nagyon 
sokszor öngyilkosságra is mérget 
használtak. Antonius és Kleopátra 
szerelmi története, Szókratész ön-
gyilkossága és még megannyi híres 
eset mutatja, hogy a mérgek fogyasz-
tása nagyon régóta bevett öngyilkos-
sági módszer.

Az emberiség tehát a kezdetektől 
fogva használt és sajnos a mai napig 
használ mérgeket. Rengeteg halál-
esetről lehet hallani, amik sokszor 
szándékosak, azonban előfordul, 
hogy pusztán figyelmetlenségből 
adódnak. Ezért is fontos, hogy min-
dig odafigyeljünk arra, mit viszünk 
be a szervezetünkbe, és ha baj tör-
ténik, akkor pedig mihamarabb for-
duljunk megfelelő segítségért.



Híres - hamis idézetek

"A Kémlelő ma Magyarország egyik legnívósabb folyóirata."

-Kossuth Lajos

Hajlamosak vagyunk favorizálni a 
híres embereknek tulajdonított, illet-
ve a hangzatos, velős idézeteket. Va-
lószínűleg jobban rezonál velünk az 
a pár mondat, ha valamilyen ismert 
történelmi vagy közéleti személyiség 
szájából hangzott el; társítunk mellé 
egy életutat, eredményeket, és egy-
ből hiteles bölcsesség kerekedik be-
lőle. 

Ilyen híres-hamis idézetekről szól ez 
a cikk is. Ami sosem hangzott el, illet-
ve ami elhangzott, csak átcímkézték, 
és más neve alatt fut. Persze olyan is 
akad, amit egyszerűen emészthetővé 
csiszolt a köztudat smirglipapírja.

"Az őrültség nem más, mint ugyanazt 
tenni újra és újra, és várni, hogy az ered-
mény más legyen."

- Albert Einstein Rita Mae Brown

Egy okos embernek sok mindent 
elhiszek, de ha Einstein mondja, ak-

kor biztosan igaz; Albert Einstein a 
tudománytörténet egyik legismer-
tebb alakja, aki sok okos dolgot mon-
dott, de ez nincs közöttük. Rita Mae 
Brown amerikai írónő Hirtelen Halál 
című '83-as regényében szerepel ez 
a sor.

„A világon két dolog végtelen: a világ-
egyetem és az emberi hülyeség. Bár az 
elsőben nem vagyok biztos.”

- Albert Einstein 

Frederick S. Perls német pszicholó-
gus egyik nagy húzása ez a mondás. 
Több könyvet is írt az emberi lélek-
tanról, amikben fel-felbukkan az 
idézet. Az első alkalommal csak az 
első mondat, ekkor még úgy hivat-
kozik rá, hogy egy „nagyszerű csilla-
gász mondta egyszer” és hozzáteszi, 
hogy Einstein egyébként azóta már 
bebizonyította az ellenkezőjét, hogy 
az univerzum korlátos. Aztán már 

úgy írt róla, hogy „Albert Einstein 
mondta egyszer” majd egy későb-
biben úgy, hogy „Eltöltöttem egy 
délutánt Einsteinnel, …” és itt már 
bővült az idézet a második, humoro-
sabb mondattal [2].

Egyrészt valószínű, hogy az író egy-
szerűen meglovagolta a tudós is-
mertségét ezzel a hangzatos mon-
dással, másrészt Einstein nem csak, 
hogy a korlátos univerzum elmélet 
híve volt (mint akkortájt a fizikusok 
többsége), hanem ritkán lehet rá csil-
lagászként hivatkozni.

„Amit nem tudsz egyszerűen elmagya-
rázni úgy, hogy a nagymamád is megért-
se, azt nem is érted egészen.”

- Albert Einstein Kurt Vonnegut

Az utolsó Einstein, ígérem; az ere-
deti Kurt Vonnegut amerikai íróhoz 
köthető, és így hangzik: „Minden tu-
dós, aki nem tudja elmagyarázni egy 
nyolcévesnek mivel foglalkozik, egy 
sarlatán.”

’Anonymus akcióban’ szekciónk 
olyan híres mondásokkal operál, 
amelyek egy nagy név mögé bújva 
több elismerésre számítanak.

„A sör bizonyíték arra, hogy Isten szeret 
minket, és azt akarja, hogy boldogok le-
gyünk.”

- Benjamin Franklin

Habár a mondás logikája kikezdhe-
tetlen, nem az USA alapítóatyjához 
tartozik.

„Élj úgy, mintha holnap meghalnál; Ta-
nulj úgy, mintha örökké élnél.”

- Mahatma Gandhi

Gandhi valószínűleg egyetértene a 

fenti tanáccsal, de sajnos nem hozzá 
tartozik.

„A gonosz győzelméhez csak annyi kell, 
hogy a jó emberek ne tegyenek semmit.”

- Edmund Burke

Biztos belefutottunk már ebbe az 
idézetbe, és elgondolkodtunk, kié 
lehet; sajnos erre nem tudunk vá-
lasszal szolgálni. Annyi biztos, hogy 
nem ehhez az ír politikus-íróhoz, a 
brit konzervatív politika egyik meg-
teremtőjéhez tartozik.

„Lehet az amerikaiakra számítani, hogy 
a jó dolgot cselekszik, miután minden 
mást már kipróbáltak.”

- Winston Churcill

De a hamis Churchill idézetek jég-
hegyének ez még csak a csúcsa; A 
nagy étkű, de még nagyobb szomjú 
brit miniszterelnöknek voltak szép 
mondásai, de számos ilyet csak utó-
lag kreáltak, ezt a humoros és cinikus 
figurát használva körvonalként. Ilyen 
például; 

„Ha nem vagy liberális 25 évesen, nincs 
szíved. Ha nem vagy konzervatív 35 
évesen, nincs agyad.”

„Bátorság az, hogy kiállsz és felszólalsz; 
ahogy bátorság az is, ha leülsz és hall-
gatsz.”

„Abból élsz, amit másoktól kapsz; az élet-
műved az, amit másoknak adsz.”

„A siker nem végleges, a bukás nem vég-
zetes: A bátorság az, ami továbbra is szá-
mít.”

Ezek egyikére sincs bizonyíték, hogy 
Churchill mondta volna; talán kicsit 
túl szép is ahhoz, hogy igaz legyen 
[3].



Na de tovább a téves idézetek görön-
gyös útján;

„Néhány embert mindig meg tudsz té-
veszteni, és időnként mindenkit meg le-
het téveszteni, de nem tudsz mindenkit 
mindig megtéveszteni.”

- Abraham Lincoln

Bill Clinton elnök használta ezt az 
idézetet Lincolnnak tulajdonítva, 
mindenesetre erre semmi bizonyí-
ték nincsen; persze ettől függetlenül 
jól hangzik.

„A cél szentesíti az eszközt.”

- Niccolo Machiavelli

Machiavelliről, aki a reneszánsz 
egyik legnevesebb írója, filozófusa 
volt valószínűleg esett szó még a kö-
zépiskolai magyarórákon, minden-
esetre ez az aforizma nem hozzá, 
hanem Ovidius római kori költőhöz 
tartozik.

„Ha nincs kenyér, egyenek kalácsot.”

Mondta a kevés realitásérzettel ren-
delkező Marie Antoinette francia 
királyné, mikor Franciaországban 
éppen kenyérhiány tombolt. Vagyis 

nem, nem mondta. Ez a mondat a 
történelem egyik legtöbbször hely-
telenül idézett mondása, és ennek 
a cikknek a záródarabja. Marie An-
toinette-re irányult a francia nép 
haragja, akit úgy festettek le, mint 
nemtörődöm, pazarló nőszemélyt. 
Egyrészt a vele, mint osztrák herceg-
nővel szembeni ellenérzések ostora, 
másrészt a propaganda hatásos esz-
köze volt, hogy a köznépet ellene és 
az uralkodó ellen hangolják. (Ami, 
tegyük hozzá, meglehetősen sikeres 
volt; Vive la révolution!) A mondás 
valójában a felvilágosodás egyik leg-
híresebb alakja, Rousseau egyik re-
gényében szerepel, egy fiktív francia 
arisztokrata karaktertől hangzik el. 
Ezt 1767-ben írta le, cirka húsz évvel 
a forradalom előtt [4].

Ide illő módon egy idézettel zárnék:

„Természetesen, amikor valami túl jól 
hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor 
nem is igaz.”

- Johanna Gillbro /svéd bőrgyógyász, 
szerzőnő/

Források:

1: az idézetek nagy részének forrása: 
https://innovativewealth.com/pup-
pet-show/famous-misquotes/

2 : h t t p s : // q u o t e i n v e s t i g a t o r .
com/2010/05/04/universe-einstein/

3:https://winstonchurchill.org/re-
sources/quotes/quotes-falsely-attri-
buted/

4 :ht tps : //www.or igo .hu/ tudo-
many/20210412-marie-antoinet-
te-ha-nincs-kenyer-egyenek-kala-
csot.html

Kegyes hazugság
A Jó és a Rossz tanuló beszélget a számonkérés előtt. 

Rossz nem készült fel, és ezt meg is 
osztja kiválóan teljesítő barátjával. 
Már előre látják, ahogyan a tanár 
kíméletlenül beírja Rossz munkájá-
nak eredményét. Talán még a kettest 
megszerezheti egy kis szerencsével, 
bár az egyes tűnik a reálisnak. Ekkor 
Jó átkarolja barátja vállát, majd bizal-
maskodó hangnemben közli, ő sem 
tanult erre az alkalomra.  

Rossz arca felderül. A másodperc 
töredéke alatt végigfut az agyán, 
hogy most legalább nem lesz egye-
dül. Nem ő lesz az egyetlen a baráti 
körben, aki nem tudott megfelelően 
teljesíteni a számonkérésen. Így leg-
alább nem kell szégyenkeznie. Nem 
kell hallgatnia, ahogy az ismerősei az 
észbeli képességeit becsmérelik. 

Ha Jó sem tudja teljesíteni, akkor ho-
gyan lehetne elvárni, hogy ő jól tel-
jesítsen? 

Ráadásul még közelebb is kerülhet 
a barátjához. A közös „ellenség” cso-
dákra képes. Erősödik a kapcsolatuk, 
ebből mindketten csak profitálhat-
nak. 

Kiosztják a lapokat, elkezdődik a szá-
monkérés. 

Rossz vért izzad, míg képes végre pa-
pírra vetni egy értelmes gondolatot, 
de a kidolgozási idő végéig sem éri el 
az áhított két oldalt. Miközben tana-
kodik, hogy mit is írjon le a csekélyke 
tudásából, megfigyeli a körülötte ülő 
embereket. De legfőképpen Jót nézi. 

A barátja megszakítás nélkül körmöl, 
egy pillanatra sem néz föl. Nem sok-
kal később Rossz azt látja, hogy leg-
jobb cimborája egy harmadik papír-
lapot kér a felügyelő tanártól. 

Ez meg hogyan fordulhat elő? – su-
han át az agyán, de nem gondol sem-
mi különösre.

Az idő leteltével beszedik a lapokat, 
majd mindenki őrült módjára távo-
zik a teremből, ezért a két barát el-
keveredik egymás mellől, így nem 
tudják megvitatni a számonkérés 
során feltett kérdéseket és a rá adott 
válaszaikat.

Legközelebb csak akkor találkoznak 
és beszélnek, amikor már ismertek 
az eredmények. 

https://innovativewealth.com/puppet-show/famous-misquotes/ 
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https://winstonchurchill.org/resources/quotes/quotes-falsely-attributed/ 
https://winstonchurchill.org/resources/quotes/quotes-falsely-attributed/ 
https://www.origo.hu/tudomany/20210412-marie-antoinette-ha-nincs-kenyer-egyenek-kalacsot.html 
https://www.origo.hu/tudomany/20210412-marie-antoinette-ha-nincs-kenyer-egyenek-kalacsot.html 
https://www.origo.hu/tudomany/20210412-marie-antoinette-ha-nincs-kenyer-egyenek-kalacsot.html 
https://www.origo.hu/tudomany/20210412-marie-antoinette-ha-nincs-kenyer-egyenek-kalacsot.html 


Krumplivásárlás
Elküldték a közértbe. A kisbolt nem volt messze, úgy három utcasaroknyi-
ra. Megmondta neki anyukája, hogy hozzon két liter tejet, egy kiló krump-
lit és egy kiló kenyeret, de kérje meg a közértes nénit, hogy szeletelje fel. 
Meg persze valamilyen jutalmat választhatott magának azért, mert kiment 
a boltba.

Végigballagott az utcán, kissé feszül-
ten. Mindig szemügyre vette mi van 
körülötte, mert mindig félt, hogy 
megijed. Maga mögé is, nehogy vala-
ki sétáljon mögötte. Mert akkor nem 
tudja mi lesz. De valami biztos. Ha 
nem volt ott senki, amikor hátrané-
zett, akkor általában megnyugodott, 
viszont, ha igen, akkor valahogy vé-
letlenül mindig találkozott tekintete 
a mögötte jövővel, bárki legyen is az. 
Ha egy rossz arcú bácsi, akkor azért, 
ha egy szép lány, akkor azért, de 
gyorsabbra vette a tempót. Ilyenkor 
sem nyugodott le, sokszor hátra for-
dult, hogy megnézze mennyi köztük 
a távolság. Ha csökkent volna, akkor 
még jobban rágyorsított volna, de a 
távolság mindig csak nőtt.

Jelen esetben nem jött mögötte sen-
ki. Szóval nyugodtabban sétálhatott. 
Nézte a gyümölcsösfákat. Volt rajta 
meggy, szép piros, érett. Gondolta 
leszed egyet. De nem szedett. Mert 
nem tudná hol megmosni. Ha meg 

is tudná mosni, biztos kinevetnék 
a többiek minek mossa meg. De ha 
nem mossa meg, akkor meg fix, hogy 
vérhasa lesz, arról meg azt hallotta, 
hogy az nem jó. Vagy a permetszer 
megmérgezné. Legjobb nem csinál-
ni semmit inkább.

Szemben befordult egy szatyrokat 
cipelő néni. Idős volt, egyáltalán 
nem ijesztő, mégis a gyerek egyből 
átment az úton, ne kelljen kikerül-
niük egymást. Ilyenkor mindig sza-
bályosan körülnézett jön-e valami-
lyen autó az utakon, nehogy elüssék. 
Nem jött semmi, így átment. Amúgy 
is a túloldalon van a kisbolt, miért ne 
vághatná le így az utat?

Szóval átment. Ezt a döntését ké-
sőbb megbánta ebben a nyári ká-
nikulában, mert az volt bizony, itt 
meg nem volt árnyék, míg ott volt. 
A napsütésben sétált így délben, ami 
azért is nagyon veszélyes, mert az 
ultraviola sugárzás nagyon rossz a 

Rossz kissé kárörvendően várja, 
hogy megtudja barátja jegyét. Ő azt 
kapta, amire számított: egyest. De 
mindenképpen látnia kell Jó arcát, 
amint ugyanezt az eredményt közli 
vele. Rossz végre felteszi a kérdést, 
mire Jó azt válaszolja, hogy ötöst ka-
pott, és csak három pontot veszített.

Ez meg hogyan lehet?

Rossz nem érti, miként történhetett 
ez meg, de nem teszi szóvá a dolgot. 
Sőt nemsokára már el is felejti, hogy 
ezen töprengett. És a legközelebbi 
számonkérés alkalmával újra meg-
történik az eset, de Rossz akkor sem 
tesz semmit. 

Eszébe sem jut, hogy ezt a jelenetet 
már néhányszor eljátszották. 

Kit akarunk becsapni? Kinek az érde-
két szolgálja a fenti eset?

Miért lesz jobb a társunknak, ha ab-
ban a hitben ringatjuk, hogy mi sem 
tudunk semmit? Ezzel nem szolgál-
juk az érdekét. Mindaddig, amíg azt 
tapasztalja, hogy „mi sem tanultunk 
semmit”, ő sem fogja ezt megtenni. 
Elveszti vagy meg sem szerzi a mo-
tivációt, ha azt látja, a környezete 
ugyanolyan, mint ő.

Emellett – ki kell mondani – ha-
zudunk neki. Ha egyszer felnyílik 
a szeme, vajon milyen színben fog 
feltüntetni minket a végtelen hosszú 
hazugság sorozatunk? Akár a baráti 
kapcsolat is rámehet erre.

Kinek kell olyan barát, aki mellébe-
szél, és elferdíti az igazságot?

Elgondolkodtattak a felvázolt szituá-
ció sorai? Van véleményed, monda-
nivalód a történettel kapcsolatban, 
mely kikívánkozik belőled? Ne ha-
bozz megírni nekünk! 

Küldd el a válaszodat a kemlelo-
szerk@gmail.com email címünkre 
vagy a @kemleloinsta oldalunkra, 
hogy ország-világgal megoszthassuk 
azt.



Egyből átment az utca túlsó felére, 
mert ott árnyék volt és ott biztos, 
hogy nem lesz bőrrákja. Elgondol-
kozott azon, hogy a néni az izzadt 
kezével fogta meg a kenyeret. Elun-
dorodott, de nem annyira, miután 
belegondolt, hogy végül is az egész 
kenyeret átitta verejtéke, mivel va-
lószínűleg a néni gyúrta a kenyér-
tésztát is. Megfogadta, hogy ő többet 
nem eszik kenyeret.

Elővette a megolvadt fagyiját. Kicso-
magolta. A papíron már szét volt ke-
nődve az olvadt csokoládé, ezt pró-
bálta lenyalogatni, hogy az se menjen 
kárba. Aztán belekezdett. Nem volt 
finom az új íz. A másikat kellett vol-
na, de ő ezt választotta. Az pedig fi-
nomabb, és nem is ilyen drága. Nem 
érdekelte már az a sok baktérium, 
ami a kezén van, kivette az egész töl-
csért a papírból. A tölcsér alja sajnos 
meg volt repedve, és leesett a forró 
betonra, pedig mindig az a legjobb 
része, mert meg van töltve folyékony 
csokival. Mindig azt várta, hogy odá-
ig eljusson, az a fagyi csúcspontja, de 
ő most ettől megfosztotta magát.

Továbbment. Miközben ette a rosz-
sz ízű fagyiját elgondolkozott azon, 
hogy most abból a tölcsér végből 
kifolyik a csoki, és ha belelép vala-
ki, akkor az milyen ideges lesz. Vagy 
ha nem is lép bele senki, mindenki 
azt fogja kerülgetni, amit most ő ej-
tett le oda. Ő pedig nem szeret ke-
rülgetni semmit sem, másnak sem 
kívánta ezt. Fel kellett volna szednie 
és kidobnia. De most már nem megy 
vissza, mert befordult mögötte egy 
ember. Észrevette, mert hátranézett, 
így kicsit rá is gyorsított.

Hazaért. Elővette kulcsát, nyitotta a 
kaput és bement. Arcán szét volt ken-
ve a fagyi. Anyukája odament hozzá, 
megdicsérte milyen ügyes volt és 

milyen gyorsan megjárta a boltot. 
Legközelebb is őt fogja küldeni. Át-
vette a szatyrot, és elkezdett kipakol-
ni. Felsóhajtott az anya, hogy miért 
zacskós tejet vett a gyerek, amikor a 
tartó az múltkor eltört és most nem 
tudja mibe beletenni. Aztán kérdez-
te, kicsit mérgesebben, hogy miért 
nem szeleteltette fel a kenyeret úgy, 
ahogy kérte. Mondta a gyerek, hogy 
mert elfelejtette. Erre az anya még 
dühösebb lett: Elfelejtetted? Úgy 
ahogy a krumplit is elfelejtetted!

Ezután az anya mérgesen leszid-
ta, hogy ő ezt most komolyan nem 
hiszi el, hogy ennyire nem lehet 
megkérni, pedig nem kért sokat, és 
hogy milyen megbízhatatlan és hogy 
legközelebb nem küldi el a boltba 
– mintha ez büntetés volna. Hozzá-
tette, hogy bezzeg a fagyit, azt bez-
zeg nem felejtette el. Fogta magát az 
anya, ingerülten kitépte a kulcsot a 
gyerek kezéből, vállára tette szatyrát, 
és elment a boltba egyedül.

A fiú csak állt egy helyben egy ideig, 
utánanézve. Aztán némán megmos-
ta kezét, arcáról is le a csokifoltot, s 
a könnycseppeket is, hideg vízzel, 
hogy megnyugodjon. Ezután leült a 
konyhában a sámlira és a konyhakö-
veket bámulta.

Lassan hazaérkezett az anya. Felállt 
a gyerek, hogy anyja le tudjon ülni 
a helyére. Kérdezte a gyerek, hogy 
segítsen-e pucolni, erre az anya azt 
felelte, hogy ne, mert így is le van 
maradva és elővette a zacskóból a 
krumplikat. A gyerek néma volt. 
Ahogy nézte, megfogalmazódott 
benne, hogy ilyen szép krumplikat 
életében még nem látott és hogy az ő 
anyukájának milyen aranykeze van, 
hogy ilyen gyönyörű krumplikat tu-
dott válogatni.

bőrnek, ami délben a legmagasabb. 
Rákos lesz tőle, és meghal. És azért 
hal meg, mert átjött az úton. Gon-
dolkozott, hogy visszamenjen-e, de 
hosszas mérlegelés után arra jutott, 
hogy fölösleges, mert addigra elér-
kezett a bolthoz.

Bement. Köszönt udvariasan a pénz-
táros néninek. Kezdte a tejjel, oda-
ment a hűtőhöz. Zacskós volt, meg 
dobozos. Zacskósat vett, mert az 
jobban átadta a hideget, így jobb volt 
fogni izzadt kis testének. Ráadásul 
olcsóbb is volt. Ezután a krumplihoz 
ment. Ez már nehezebb volt. Nem 
tudott dönteni, a legjobbakat akar-
ta kiválogatni és beletenni a letépett 
nejlon zacskóba. Hálósat azért nem 
akart venni, mert úgy gondolta, ab-
ban mindig elrejtenek rosszat is, így 
maradt a zacskós. De melyiket vegye. 
Ha túl kicsi krumplit vesz, akkor azt 
sokat kell hámozni, és tuti, hogy a 
felét lehámozza. Nagy krumpli meg 
biztosan valamivel van kezelve és az 
egészségtelen – úgy gondolta – így 
azt sem vesz. Szóval az sem éri meg. 
Közepes méretű krumpli is volt, de 
azokon sok volt a hiba. Meg persze 
volt olyan is, ami már puha volt, és az 

is biztos meg van romolva. Ott állt és 
nézte a krumplikat egy perce, mire 
odajött egy sietősebb hölgy és arrébb 
tessékelte, mert ő bizony időhiány-
ban szenved. A fiú nézte, milyeneket 
szed magának, hogy tudja milyenek 
azok, amik jók lehetnek. Csak állt és 
fél szemmel figyelt, nehogy leszólja 
a néni, hogy ő most bizony mit néz. 
Miután elment a nő, visszalépett és 
keresett olyasmiket, mint amilyet ő 
vett el. Nem talált, mert mindegyik 
más volt, egyik sem olyan. Pont most 
vették el előle a jókat. Bűntudata lett, 
hogy miért ilyen esetlen, miért nem 
tudott venni krumplit hamarabb, és 
most csak a rossz krumplik maradtak 
neki. El is ment az egésztől a kedve, 
elment tölcséres fagyit nézni.

Ott már jártasabb volt. Volt egy új 
ízesítésű pisztáciás is, amire már 
régóta fájt a foga. Viszont pont le 
volt értékelve a csokis, amit szintén 
szeretett. De csak egyet vehetett. Úgy 
gondolta ennyi stressz után megér-
demli a pisztáciásat, így kivette a hű-
tőből. Még nem tette be a kosarába, 
gondolkozott, hogy biztos jó döntést 
hozott-e. Ezt látta a boltos néni is és 
rászólt, hogy ne fogja annyi ideig, 
mert megolvad a kezében és akkor 
már nem fogja tudni eladni. Bele-
rakta a kosarába az amúgy is meg-
olvadt jégkrémet, mert a mélyhűtő 
sem funkcionált rendesen.

Odament a közérteshez, aki eleve 
kicsit mérges volt, biztos őt is zavar-
ta ez a kánikula, sokat törölgette az 
arcát az ezredjére használt átizzadt 
zsebkendőjével. Kért a gyerek egy 
kenyeret. Kapott is, miközben ösz-
szeért a kezük. A közértes néni keze 
is izzadt volt és meleg. Nagyon rossz 
érzés volt hozzáérni, de a fiú próbál-
ta érzelmeit elrejteni. Fizetett, elbú-
csúzott és eljött.



Vegyészhoroszkóp
Közeleg a nyár, s az Ónix is elkezdte bepakolni a bőröndjét különféle füs-
tölőkkel, csiszolópapírokkal és fürdőruhákkal (bár tudnám, minek egy 
Kristálygömbnek ez utóbbi). Mindannyian érezzük mit jelent ez: itt a vizs-
gaidőszak ideje. A Nagy Arcaanum utolsó szavait közvetítem most felétek, 
mielőtt kétségbeesve elfordultak volna a szenvedő hallgatók felsírásai elől. 
Ám ne csüggedjetek, az Univerzum bátorító üzeneteit hozom el most Nek-
tek! Az Ónix hatalmas bölcsességével meglátta, hogy ki a Balaton mely ré-
szén fogja lekondenzálni fáradt gőzeit a kemény hónapok után:

Vízöntő (I.21. - II.19.) – Siófok

Miután az ekvivalenciaponthoz ve-
zető utolsó csepp is bekerült a po-
hárba, a Vízöntők a Balaton fővá-
rosába vetik magukat. A relaxációs 
idejük váratlanul megnőhet, miután 
az alkoholkoncentráció valamilyen 
csoda folytán hirtelen megemelke-
dik. Vízöntők, vár rátok az Arany-, 
az Ezüst-, a Mangán- és a Stronci-
um-part!

Halak (II.20. - III.20.) – Keszthely

A Halak a vártnál jobban bírják majd 
az éjszakába nyúló tanulást a vizs-
gaidőszak alatt, s tudásszomjukat 
Keszthely különféle múzeumaiban 
elégítik majd ki. Közelebbről meg-
vizsgálják majd a szénhidrátokat a 
Marcipánmúzeumban, behatóan 
tanulmányozzák a formalin tartósí-
tóképességét a Vadászmúzeumban, 
és terepgyakorlatot tartanak a fosz-
for alkalmazásának legelképesztőbb 
módjairól a Parlament gyufamakett-
jénél. Vigyázzanak azonban, mert a 
Panoptikum viaszmolekulái zúgo-
lódnak. Félő, hogy polgárháború ala-
kul ki a Vasútmodell múzeum olaj-
részecskéi és köztük. Ne akarjatok 
kereszttűzbe keveredni!

Kos (III.21. - IV.20.) – Balatonboglár

Balatonboglár fullerén kilátója a Ko-
sokat szólítja. Az endorfin, oxitocin 
és a PEA szintek megemelkedhet-
nek, s egy (vagy több) pohár (legyen 
inkább palack) víz (esetenként szó-
da)-alkohol-gyümölcsészter-stb. stb. 
elegy mellett új szerelmek születnek. 
Rájuk is csodálatos strandok várnak, 
de ne felejtsenek el éjjel a vízbe na-
gyobb mennyiségű endogén kar-
bamidot ereszteni, hogy visszaszo-
rítsák a Balaton eutrofizációját.

Bika (IV.21. - V.21.) – Fonyód

Poliészter vízibiciklik szelik át a 
fonyódi strandok sekély vizét a jö-
vőben, s mindegyiken egy Bika ül 
– mondja az Ónix, szerintem kép-
letesen. Egy biztos: a Bikáknak erős 
UV besugárzást kell majd elviselni-
ük, de szerencsére nincsenek hidro-
gén-bromidból! Az 50 faktoros nap-
tej és a hideg sör kíséri őket útjukon, 
melynek része lesz egy pont a térké-
pen, épp a Balaton első „a-ja” alatt. 
Itt már pont belepi őket a víz és iszap 
üdítő szuszpenziója. Csúszdákra fel!

Ikrek (V.22. - VI.21.) – Révfülöp

Az Ikrek számára sajnos nagyon fog 
hiányozni a tanulmányi ösztöndíj: 
Révfülöp határában lesznek kény-
telenek sátrazni. Azonban a meg-
felelő fázistranszfer-katalizátort al-
kalmazva könnyen átkerülhetnek a 
melankóliából az eufóriába. A (re-
mélhetőleg) növényi olajokban úszó 
lángosok és a fermentált komlólé ol-
csó összhangjának élvezete már csak 
hozzáállás kérdése. 

Rák (VI.22. - VII.22.) – Badacso-
nyörs

Beüt a vizsgaidőszak vége, s a Rá-
kok erre ugyanazt mondják, mint 
Gibbs és Helmholtz a közös egyen-
letük kidolgozásának pillanatában: 
„Nahát, erre iszunk!” És ittak. Csak 
úgy, mint a Rákok, akik okosan ezt a 
Badacsony szívében teszik. A tanulás 
közben a környezetükben meg fog 
emelkedni az ozmózisnyomás, mely 
kiegyenlítődése közben nagyobb 
pénzösszegek állnak majd házhoz 
náluk. A Rákok a Badacsony csúcsán 
hamar megunják az atmoszféra Ray-
leigh-szórását, így önjelölt asztro-
nómusként egész nyáron a balatoni 
éj-boltot fogják bámulni.

Oroszlán (VII.23. - VIII.23.) – Bala-
tonfüred

A sok kevertsavas nitrálás után az 
Oroszlánok továbbra sem mene-
külnek a veszélyes anyagok elől. A 
vártnál több időt töltenek majd el a 
füredi Aquaparkban, ahol azonban a 
fürdővízben található sok klórossav 
nem várt mellékreakciókat eredmé-
nyez náluk. Ha nem figyelnek oda, 
könnyen az elviselhető szint alá esik 
a pH értékük. A Nagy Arcaanum 
félve, mégis érdeklődve tekint az 
Oroszlánok nyarára, mely tartogat-

hat számukra az extraháló tölcsér sa-
vas köpéséhez hasonlóan kellemet-
len meglepetéseket.

Szűz (VIII.24. - IX.22.) – Tihany

A linalil-acetát illata lengi majd be a 
Szüzek kétarcú nyarát a tihanyi Le-
vendula Fesztiválon. Tihany diffú-
ziója a Balaton környékének nagy 
részére elsodorja őket, s az idejük-
be vitorlásutak egész sora is belefér 
majd. Azonban a híres tihanyi visz-
szhang tovább suttogja majd a fü-
lükbe az elmúlt félév nehézségeit. 
Az Ónix – végtelen kegyességének 
megmagyarázhatatlan jeleként – az 
alábbi gyógyírt javasolja erre: végy 
ólomágyon érlelt cink-gömböcské-
ket, keverd el ezeket a Tihanyon ta-
lálható legdrágább levendulasörrel, 
adj hozzá három csipet északi-parti 
napfénnyel bepárolt balatoni sót, 
majd az egész elegyet a kukába vág-
va mondd a tihanyi echónak: „Kuss 
legyen!”

Mérleg (IX.23. - X.23.) – Balatonk-
enese

A Mérlegek a potenciometriás tit-
rálás görbéjének csúcsán kezdik a 
nyarat: irány a kenesei magaspart! A 
nyaruk kellemes szentimentálé kere-
teiben fog telni; úgy látják majd be 
a balatoni horizontot, ahogy átlátják 
a kumol-hidroperoxidos eljárástól 
kezdve a Simmons-Smith reakcióig 
az egész szerves kémia tananyagot. 
Azonban – ha nem vigyáznak – a 
túlzott önbizalom úgy száll a fejük-
be, mint a hidrogén az autoklávba: 
robbanás lehet a vége. Javasolt tehát 
a sikeres kreditszámok elhallgatása, 
valamint egy perc néma csönd a mó-
lón ülve, elgondolkodva.



Skorpió (X.24. - XI.22.) – Balatonfe-
nyves

Átlagos félév után átlagos üdülőhely 
vár a Skorpiókra. A balatonfenyvesi 
mindennapjaik konverziója köny-
nyen recirkuláltatásra szorulhat, de 
ne feledjék, hogy a nyár nekik is csak 
két hónapig tart! Érdemes lehet egy 
új katalizátorba történő beruházás, 
legyen az kobalt-acetát, házi ham-
burger, vagy akár egy negyven éves 
Bourbon whisky. Bármely előbb fel-
sorolt újdonság az alkonyban fog-
ja kifejteni legnagyobb hatását. A jó 
kilátás a Badacsony munkaerő-tőke 
görbét idéző alakjára új barátságok 
iniciátora lehet ezekben az órákban.

Nyilas (XI.23. - XII.21.) – Balaton-
szántód

A Nyilasok a vizsgaidőszak alatt 
kénytelenek lesznek hozzászokni, 
hogy jegyzetek, kidolgozott tételek 
révészei lesznek a tudatlanság (vagy 
inkább – és főleg – a lustaság) tenge-
rén. Nem menekülnek ettől a nyáron 
sem, hiszen a balatonszántódi rév 
közvetlen szomszédságában fürde-
tik majd izmos/folyadékban-disz-
pergált-gáz testüket. A Nyilas – Szűz 
szerelmek kiéleződhetnek, és csak 
egy komp, és máris együtt égethe-
tik az adrenalint! A Kristálygömböm 
nem kíván további részletekbe bo-
csátkozni ezügyben.

Bak (XII.22. - I.20.) - Zamárdi

Az élet csupa csalódás… legalábbis 
a Bakok számára, hiszen nem csak 
a kellemetlen laborok, de a Balaton 
Sound is elmarad az idén. Azonban 
a régi emlékek úgy vonzzák őket Za-
márdiba, mint a gócok a mikrofázi-
sokat. Nem is kell csalódniuk, hiszen 
a strandon kívül rengeteg helyen 
mozgathatják meg miozin rostjaikat: 

várja őket a Kalandpark, ahol a távol-
ságtartás biztonságtechnikai szem-
pontokból a koronavírus hiányában 
is kötelező. 

Az Ónix vonatra szállva még ennyit 
köpött vissza nekem, el nem fogadott 
gazdájának: „Sok szerencsét a vizs-
gaidőszakra azoknak a szerencsétle-
neknek, és a végén majd hallgassák 
meg ezt a számot: https://www.you-
tube.com/watch?v=G11Neind7fI”

Interjú Szabó Katával
Az alábbi interjúban Szabó Katával, a Martos Stúdió elnökével beszélget-
tünk az elmúlt egy évről, a terveiről és természetesen a Stúdióról.

Kérlek mesélj magadról egy pár 
mondatot!

Harmadéves vegyészmérnök hallga-
tó vagyok, gyógyszeripari speciali-
záción. Másfél éve vagyok a Martos 
Stúdió elnöke.

Miért választottad a BME VBK-t, és 
hogyan kerültél kapcsolta a Stúdió-
val?

Nagyon régóta érdekel a matek, 
mindig is reál beállítottságú voltam. 
Kilencedik osztályban elkezdtem 
érdeklődni a kémia iránt, ekkor azt 
mondta a tanárom, hogy ha ez a lel-
kesedés megmarad a további évekre 
is, akkor menjek vegyészmérnöki 
szakra, mert szerinte az tetszene ne-
kem. És mint mindannyian látjuk, 
igaza lett. 

A Stúdióval 2018-ban a saját gólyatá-
boromban találkoztam először, ahol 
a csapatkapitányaim két zseniális 
Stúdiós volt: Papp Ádi és Bornemisz-
sza Zsuzsi. Nagyon szimpatikusak 
voltak ők is, illetve többször is aján-
lották a Kört, így amikor elkezdődött 
a tanév, akkor elmentem a nyílt gyű-
lésre. Itt rögtön rájöttem, hogy ez az 
én közösségem lesz. Ekkor kerültem 
be először blog stáb jelöltnek, majd 
blog stáb tagnak, félévvel később 
stábvezető lettem, majd újabb félév-
vel később elnök.  

Hogy viseled az elnöki teendőkkel 
járó felelősséget?

Egész jól tudom kezelni ezt a faj-
ta felelősséget és terhet. Itt mindig 
döntéseket kell hozni, illetve olyan 
szituációk vannak, amiket adott eset-
ben akár egyik napról a másikra kell 
megoldani. Viszont általában nem 
én egyszemélyben hozom a dönté-
seket, hanem mindig kikérem azok-
nak a véleményét, akikre számítha-
tok a Körben,  például a két alelnök 
vagy a hat stábvezető. A körtagok vé-
leményét is mindig megkérdezzük, 
kéthetente van gyűlés, ahol megbe-
széljük az aktuális témákat. Igazából 
én mondom ki a döntést, de ezt sok 
esetben közösen hozzuk meg.

Hogyan viseli a Kör a járványhely-
zetből adódó nehézségeket?

Szerintem őszintén ezt egyik Kör 
sem viseli túl jól, mert nagyon nagy 
bennünk a hiányérzet. Hiányzik a kö-
zösségi élmény, a koli és a rendezvé-
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nyek. Jelenleg próbálunk minél több 
dolgot online megvalósítani, például 
képzéseket tartunk, online oktatáso-
kon vesznek részt a körtagok. Szeret-
nénk ezt az időszakot is produktívan 
tölteni. Az őszi félévben még kihasz-
náltuk azt, hogy együtt lehettünk, 
így voltunk csapatépítő kiránduláson 
a Normafán, és tartottunk nyílt gyű-
lést is.  Sok új jelölt érkezett hozzánk, 
szóval nem állt meg a Stúdióban sem 
az élet, viszont korlátozásokkal kell 
élnünk a Körön belül is, ami megne-
hezíti a mindennapi életet.

Tavaly készült veled egy interjú a 
Kémlelőbe, gondoltad volna akkor, 
hogy ilyen sokáig elhúzódik a vírus-
helyzet? 

Amikor visszagondolok arra az in-
terjúra, mindig az jut eszembe, 
hogy nagyon bizonytalan volt akkor 
az egész helyzet, és senki se tudta, 
hogy mi lesz vagy, hogy mi várható. 
Őszintén sosem gondoltam volna, 

hogy több mint egy évvel később is 
hasonló szituációban leszünk. Most 
már nagyon várja mindenki a végét 
és talán egyre közelebb érezhetjük 
ezt a lazítások miatt. Nagyon remé-
lem, hogy hamarosan vége lesz, és 
visszaáll minden a normális kerék-
vágásba. 

Már második éve marad el a Show’s 
Sonka, milyen érzések kavarognak 
benned ezzel kapcsolatban?

Nem tudom, hogy ez kinek nehe-
zebb, a Show’s Sonka versenyzők-
nek vagy a szervezőknek, de az biz-
tos, hogy nem egy ember nevében 
mondhatom azt, hogy nagyon hi-
ányzik már az az igazi Sonka élmény, 
amit a korábbi tavaszi félévekben 
megtapasztalhattunk. Abban persze 
biztos vagyok, hogy ha vége van a 
járványhelyzetnek, akkor egy ütős és 
jól megszervezett Sonka várja majd a 
Kar hallgatóit. Tudjuk, hogy sokat je-
lent ez azoknak is, akikek volt már al-

kalmuk kipróbálni magukat Show’s 
Sonkán, vagy akár ez lenne az utolsó 
alkalmuk rá, és azoknak is, akik még 
a vírus miatt nem tudtak indulni. 
Úgyhogy ha végre lesz Sonka, akkor 
biztosan nagyot fog szólni. 

Szerinted hogyan alakul majd a 
Sonka jövője? Mikor lesz a követ-
kező, és lesz-e egyáltalán elég szer-
vező, mert a régiek kiöregednek, az 
újak pedig nem is láttak még Son-
kát?

Ez egy nehéz helyzet lesz, viszont én 
azt remélem, hogy a következő ta-
vasszal már lehet Sonkát szervezni. 
Akik abban a korban vannak, hogy 
már szerveztek Sonkát, azok na-
gyon várják, és remélem lesz olyan 
fiatalabb hallgató is, aki már akár 
első vagy másodévesként szívesen 
lenne a szervező brigád tagja, mert 
van, akit ez a része sokkal jobban 
megmozgat, mint a versenyzés. Én 
nem aggódom, szerintem lesz elég 
szervező, és abban is reménykedem, 
hogy több régebb óta fiatal Stúdióst 
is be tudunk majd vonni. Szóval lesz 
itt szervező brigád. 

Mennyire sikerült tagokat felvenni 
a járványhelyzet ellenére? Sok volt 
az érdeklődő?

Október környékén tartottunk egy 
nyílt gyűlést, amire sokan eljöttek, 
ami pozitívan hatott a Körre is mert 

láttuk, hogy mennyien érdeklődnek, 
mennyien akarnak hozzánk csatla-
kozni. Őket az elmúlt egy évben hi-
vatalos taggá nem tudtuk felvenni, 
mert nem tudtak annyi tapasztalatot 
szerezni jelöltként, mint amennyit 
a korábbi években. Így az ő tagfel-
vételük a következő évre csúszik, 
vagyis náluk egy éves jelöltséggel 
kell számolni. Ennek ellenére az lát-
juk, hogy a jelöltek nagyon aktívak, 
érdeklődőek és nagyon szeretnének 
tagok lenni. Pozitívan állunk ehhez 
az évfolyamhoz és nyilván a követ-
kező évfolyamokhoz is. 

Mit üzensz a hallgatóknak? Miért 
ajánlod a Stúdiót?

Nagyon remélem, hogy az olvasók is 
legalább annyira izgatottan várják a 
következő Sonkát, mint a szervezők 
és a Stúdiósok, mert szerintem elké-
pesztően jó lesz.

A Stúdió egy nagyon szeretetteljes és 
jófej közösség, szívből imádom ezt a 
társaságot. Ha pedig valaki érdeklő-
dik az általunk végzett média tevé-
kenységek iránt vagy szeretne meg-
tanulni fotózni, videózni, rádiózni, 
blogot írni, plakátot szerkeszteni, 
photoshoppolni, kari rendezvénye-
ken technikusként részt venni vagy 
akár DJ-zni, akkor azok számára a 
legjobb közösség és a legjobb válasz-
tás a Stúdió.







Repül az idő
Az idő múlását nem egyformán érzékeli az ember, a jó dolgok felett igen-
csak gyorsan repül az idő, de például egy hosszú utazás alkalmával nagyon 
lassan vánszorog az óra, vagy a digitális kijelző ˝mutatója˝. A menetidő 
hasznos eltöltésére számos lehetőség van már, de itt jön a képbe, kinek, mi 
a hasznos. 

Gondolataim is egy ilyen hosszú 
buszúton születtek, miközben meg-
unva a közösségi média applikációit, 
szétnéztem környezetemben. 

A legtöbb utastársam szintén a tele-
fonjával/ laptopjával volt elfoglalva, 
amit hirtelen egészen aggasztónak 
találtam. A két és fél órás utat ugyan 
rengetegszer megteszem egy hónap-
ban, a sofőrök magukban beszélése 
se tud elszórakoztatni, ismerős ar-
cokkal is gyarapodtam már. Az idő 
elütésére én is a zenét, a közösségi 
oldalakat vagy esetleg a tanulást vá-
lasztottam, mint általában mindenki 
más.

Az autópályáról lestem a közeli me-
zőket, mert nagyon résen kell lenni, 
ha el akarunk csípni egy állatot, rá-
döbbentem milyen sokféle a környe-
zetünk.  

A kerítések mentén őzek hada éli 
életét, a nyuszik úgy pattognak, mint 
puskagolyó a levegőben, és végre 
nem a galambok szállnak minden-
fele, hanem réti sasok, gólyák és gé-
mek szelik át a pályát és landolnak 
valamelyik közeli, éppen kikelőben 
lévő búzatáblába. Állatbarátként, 
de ugyancsak városiként ilyet nem 
minden nap lát az ember, esetleg az 
interneten. Elmélkedésem közepette 
felsejlettek az első felhők is, pontos 
megnevezésére egyik kurzuson ta-
nult kacifántos nevek közül próbál-
tam előhalászni a legmegfelelőbbet. 
Az aggályom ott kezdődött, hogy az 
utastársaim egyáltalán nem érzé-
kelték, mi történik percről percre. 
Igyekszem, kihagyni a nagy barok-
kos körmondatokat, melyeknek fel-
színe alatt a semmi sincs, de hirtelen 
kívülállóként éreztem magam. Te-
lefonmentes fél órát sikerült eltöl-
tenem, elgondolkozva és kitekintve, 

miközben mindenki a virtuális vi-
lágban volt. Totál ciki, nem? Az ösz-
szes generációt megszálló internet 
és szolgáltatásai lekötik a figyelmet, 
kielégítik szükségleteinket. Ezalatt 
értem például a milliós reakciószá-
mot elérő cuki kisállatos videókat, 
a jól megkomponált képeket, amik 
a szépség és tökéletesség utáni vágy 
keltette reakciónkra építkeznek. 
Összegezve, ki vagyunk szolgálva, 
vagy pár pillanat múlva ki leszünk, a 
keresőgomb megnyomásával.

Ha legyőzzük a telefon függőségün-
ket, és kicsit kiszakadunk a saját bur-
kunkból, egész érdekes felfedezése-
ket tehetünk, élvezhetjük az adott 
pillanatot. A tömeg követése akár 
meg is változtathatja értékrendünk, 
cselekvéseinkre is kihathat. Persze 
általánosítani itt nem lehet, szerény 
megállapításaim egy busznyi em-
bert ölelnek fel.

 A személyes frusztráltságom ezen 
gondolatok után homályba veszett, 
elővettem telefonom és e cikk vázát 
vadul pötyögve töltöttem a maradék 
időm, remélve nem csak én vagyok 
egyedül hasonló felfedezésekkel.



Egy új kaland
Fáradt tekintettel nagyot kortyoltam reggeli kávémból, miközben réve-
dezve bámultam az erkélyem alatt elsuhanó vasszekerek tömkelegét. Júni-
usi reggel volt, se nem túl meleg, se nem túl hideg. Pont megfelelő, hogy az 
ébredés utáni kómás percekben néma bambulással a világra meredhessek. 

A negyedik emeleti erkélyemről, ha-
bár a házak fölött nem láthattam, de 
az egész utcára pazar kilátás nyílt. 
Szemben klasszikus ódivatú buda-
pesti ház, pont mint amilyenben én 
is laktam. Ahogy az várható egy ilyen 
régi háztól, a vakolat néhol elkezdett 
lepattogni, de azért még nem vesz-
tette el teljesen egykori pompáját. 
Szemközt az első emeleten valaki 
épp elpöfékelte a nap első cigaret-
táját. Lenézve a nyüzsgő utcára nem 
sok kedvem volt elhagyni az erkély 
nyugodt világát, de ha menni kell, 
hát menni kell. Egy utolsót kortyol-
tam megmaradt kávémból, majd 
visszasiettem a szobámba készülőd-
ni. Elvégre ez nem akármilyen nap 
lesz, és én még be se fejeztem a pa-
kolást, pedig húsz perc múlva indul-
nom kéne. De mit lehet tenni, én így 
szoktam végezni a dolgokat. 

Gyorsan bedobtam a még hiányzó 
ruhanemüket a bőröndömbe, majd 
még egyszer átgondoltam mindent 
beakoltam-e: töltő, fejhallgató, tö-
rölköző, pénztárca és bérlet. Min-

den megvolt, úgyhogy ki is léptem 
az ajtón a belső erkélyre. Bezártam 
és kétszer le is ellenőriztem, hogy 
valóban így történt-e. Ránéztem az 
órámra, még időben voltam, úgy-
hogy nyugodt léptekkel elindultam 
a lépcsőház felé. A második emelet 
környékén járhattam, mikor megtré-
fált az agyam, és teljesen hitehagyot-
tá váltam az ajtó zárjának állapotát 
illetően. Hármasával szedtem a lép-
csőfokokat, így hamar visszaértem 
és megnéztem még ötször, tényleg 
nem nyílik-e az ajtó. De most már 
nem bíztam a véletlenre, gyorsan 
le is fotóztam az ajtót bizonyítékul. 
Mire leértem a földszintre már feje-
men volt a fejhallgatóm, és már szólt 
is a fülembe a Kárpátia összes. 

Az utcára lépve, egyből majdnem el-
csapott egy eszeveszett elektromos 
rolleres, gondolom nem számított 
rá, hogy egy kapualjból jöhet ki va-
laki. Utána kiálthattam volna pár 
becsmérlő szót, de ma nem éreztem 
szükségét, ma anélkül is elégedett 
voltam, hogy tudjam másnak se jó 

minden. Az utca végében már kéklőn 
virított a régi Ikarus busz, úgyhogy 
szaporábban szedtem lábaimat. Sze-
rencsére hosszú az utca, elég nagy 
előnnyel indultam, hogy én érjek 
előbb a megállóba, habár nem so-
kon múlott. Hangos sivítás, nyílik 
az ajtó. Öreg néni röpül le a buszról, 
mint egy spanyol bikafuttatáson, úgy 
választja szét az épp felszállni készü-
lőket. Az elviharzó nénik elvonultá-
val, leendő utastársaim kíséretében 
megkíséreljük a fedélzetre lépést. 
Fölényes győzelem, még egy szabad 
székpár is van, mit gyorsan elfogla-
lok. Sejhajom repedezett bőrülésre 
helyezem, rossz belegondolni, mi 
lepra lehet ezen. De ezzel nem fog-
lalkozom, ültem én már eleget ilyen 
buszokon, ennyi koszon nem prob-
lémázom. Nemcsak az ülésen látszik 
meg az idő, az ablak karcos. A sivító 
hangú fülsüketítő ajtó záródást még 
a fejhallgató sem képes teljesen ki-
rekeszteni. Hangos zörgő mozgással 
fölbúg a motor, ahogy nekiveselke-
dik az indulásnak. Álmos szemekkel 
meredek a mellettünk haladó bádog 
szörnyetegre, nagy fekete AUDI vagy 
BMW. Sosem értettem igazán az au-
tókhoz, de ezen látszott, hogy nem 
két fillér. Lehúzott ablakánál a világ 
legmenőbb fiatal ura ült. Tetovált 
karjával támaszkodott ki az ablakon, 
bár végtagja nem volt vastagabb egy 
gallynál. Hirtelen nagyot rántott raj-
tam a busz és a jelenés tovahaladt. 
Recsegő hang szivárgott be az „Ott 
ahol zúg az a négy folyó” ikonikus re-
frénjébe: „Móricz Zsigmond körtér”. 
Az út hátralevő része nem rejtett ma-
gában több érdekes eseményt, és ha-
marosan be is futott a végállomásra. 
Leszállva a buszról már a látóhatáron 
belül volt az utam következő állomá-
sa. Ha a lakásommal szembe levő 
házat romosnak lehetett mondani, 
akkor ez maga volt a rom. A vakolat 

több helyen hiányzott, mint ahol 
megmaradt. Az egy emeletes épület 
a régi monarchiabeli vasútállomások 
építési jegyeit tükrözte. Kinti részén 
a vakolat alul barna, felül vajszínű. A 
zöld bejárati ajtók nyitva várták az 
utazókat. Bent sem volt jobb állapot-
ban a szebb napokat is látott állomás, 
régi kopott csempéjét fakóra koptat-
ta az idők alatt itt elhaladt embertö-
meg. Négy pad volt a terem közepén, 
ahonnan látni lehetett a két tájékoz-
tató táblát. Az egyiken épp hangos 
kattogással pörögtek a betűk. Jobbra a 
pénztárak sorakoztak. Nem állt nagy 
sor, úgyhogy pillanatok alatt meg-
vettem menetjegyem. Fölnéztem a 
tájékoztató táblára, melyik vágány-
ról megy az én vonatom: hármas. 
Most, hogy minden készen állt az 
utazáshoz vettem pár péksüteményt 
és egy rejtvényújságot az útra, majd 
elindultam a hármas vágányhoz. Az 
aluljárón át mentem, ami tele volt 
különbnél különb üzletekkel. Volt itt 
kínai, pékség és ruhabolt is. Felérve 
a peronra, körbenéztem. Egy távoli 
vágányon konténerekkel megrakott 
tehervagonok várták, hogy tovább 
mehessenek. A peron másik oldalára 
pedig épp beérkezett egy vasparipa. 
Hangos csattanással nyíltak ki az aj-
tók, és mint egy zúgó csermely úgy 
száguldottak le az emberek az ajtó-
kon. Hátul a kalauz állt unott arccal, 
kezében a piros-zöld táblával. Mikor 
az embertömeg forrása elapadt, a 
kalauz a magasba lendítette jelzőtáb-
láját, majd ő is felszállt. A mozdony 
felmorajlott, ahogy nekiveselkedett 
terhének és szép lassan kihúzta az 
állomásról a szerelvényt. Ismerős 
hang csapta meg fülemet: „A hármas 
vágányra vonat érkezik és halad to-
vább...”. Boldogan néztem az épp el-
haladó vonat irányába, hisz tudtam, 
hamarosan én is egy új kalandra in-
dulok.



Zene – és filmajánló a várva 
várt nyári nyitáshoz

Ahogy közeledünk a szemeszter végéhez és már csak pár hét koffeinmér-
gezéssel teli vizsgaidőszak választ el minket az igazi nyártól, itt egy kis 
plusz energia, ami segít majd elszenvedni a finish line-ig. Friss ropogós ol-
tási igazolványokat elő, serkentőket a véráramba és indulhat a buli!

Zenék a tomboló 2021-es nyári han-
gulat margójára

1. What Time Is It from High School 
Musical 2

2. Oliver Heldens, Becky Hill – Gec-
ko (Overdrive)

3. Katy Perry – Last Friday Night 
(T.G.I.F)

Tudom, hogy te is ismerd ezeket a 
számokat, de a nosztalgiafaktor és 
az agresszív nagybetűs NYÁR, ami 
árad ezekből a dalokból egyszerűen 
tagadhatatlan! Legyél a Balaton part-
ján, vagy a szobád kellemes hűvösé-
ben, ha ezek megszólalnak, a szero-
tonin szint emelkedése garantált!

4. The All-American Rejects – Dirty 
Little Secret

5. Stand Atlantic – Bullfrog

Mi más is illik jobban a nyári ideig-
lenes lazsáláshoz, mint egy kis punk! 
Ha már napok óta ki se mozdulsz a 
szobádból, ezekkel a számokkal ér-
demes kicsit felpörgetni nem csak 
a megfáradt agyadat, de az elzsibb-
adt végtagjaidat is. Hiszen végül is, 
mindannyian lehetünk az a bizonyos 
“Sk8r boi”.

6. Beyoncé – Naughty Girl

7. Gwen Stefani, Johnny Vulture – 
Bubble Pop Electric

8. Britney Spears – Stronger

9. Christina Aguilera, Redman – 
Dirrty

10. Jennifer Lopez, Jadakiss, Styles 
P – Jenny from the Block

Ahogy a teraszok kinyitnak és re-
mélhetőleg minél hamarabb vissza-
térünk a normális kerékvágásba, a 
nyári alapozások playlistjeiről nem 
maradhatnak le a 2000-es évek iko-
nikus dívái! Legyen az egy hajnalig 
tartó bulizás vagy egy kis baráti sü-
tögetés, senki nem lesz ezek ellen a 
dalok ellen.

11. Billie Holiday – Blue Moon

12. Nat King Cole – Smile

Ha pedig valaki inkább egy kellemes 
délutáni pikniket tervez, esetleg csak 
egy üdítő parki sétára vágyik, azok-
nak tiszta szívből ajánlom az 50-es 
évek könnyed dallamait és szívet 
melengető harmóniáit.

13. Still Woozy – Habit

14. Ryan Caraveo – Daisies

15. Anna of the North – My Love

Saját kiemelt ajánlásaim tökélete-
sek a nyári hőség kábulatával való 
harcban, de ha a két házibuli közöt-
ti buszúton kapcsolod be őket, úgy 
sem okoznak majd csalódást. Elég 
varázs van bennük a mindennapi 
használatra, de hangulattól független 
is tarolnak!

+1.  Dusky – LF10 

Valami ismerős, valami ismeretlen. 
Ha a nyári techno mixedből hiányzik 
az alapozó szám, ami valahogy ösz-
szeköti a többi számot és megteremti 
azt a “hawaii inges-pálmafás-mali-
bus-napszemüveges” feelinget, ak-
kor ezt neked találták ki!

Filmek az adandó kellemes délutáni 
sziesztákhoz

1. Juno(2007)

Nem mindennapi történet egy ti-
nédzserkori terhességről és annak 
következményeiről. A szokatlan né-
zőponttal írt szövegkönyv és a színé-
szek tagadhatatlanul jól működő ké-
miája teszi ezt a filmet szerethetővé 
és kimondottan kitűnővé.

2. Négyen egy gatyában (2005)

Négy barátnő a fizika szabályaival 
nem törődve egy felejthetetlen ka-
landba vágnak, ahogy külön – külön 
töltött nyári kalandjaik egy ponton 
mégis összefutnak: abban az egy má-
gikus nadrágban. Barátokkal együtt 
legalább annyira jó program, mint 
külön!

3. Kabaré (1972)

Liza Minnelli leghíresebb szerepe és 
a 70-es évek popkultúrájának egyik 
meghatározó pillanata nem csak a 
divatban, de premierje óta rengeteg 
emberben is nagy benyomást tett. 

Viszont mégis mit keresnek a nácik 
egy táncos szerelmi háromszögének 
közelében?

4. Blue Jasmine (2013)

Jasmine a nővéréhez kényszerül 
költözni házasságának befuccsolása 
után. A szegénység és a San Francis-
co-i életmód valahogy nem illik a 
New Yorkból érkező, luxushoz szo-
kott nő elképzeléseibe. Cate Blanc-
hett fantasztikus alakítása és a film 
közlendője fenomenális alkotást te-
remtenek.

5. Waves (2019)

A kiemelkedő ajánlásom főleg a 
megismerésről szól. Mi alakítjuk a 
sorsunkat, a mi döntéseink terelnek 
eltérő utakra. S ahogy a két testvért 
látjuk, amint különböző nézeteik 
más irányba sodorják őket, még ha 
nem is teljesen tud az ember mind-
kettőjükkel azonosulni, a film tele 
van érzelmi töltettel, s nem kevés 
potenciállal.



A Maillard-reakció nyomában
Lassan itt a nyár, és már mind nagyon várjuk, hogy ismét találkozhassunk 
a barátainkkal. Kevés tökéletesebb időtöltés létezik egy jó tábortüzes, sütö-
getős esténél. Ezt csak fokozni lehet azzal, ha vízparton vagyunk. Írásom-
ban ezekhez a szeánszokhoz hoztam pár ötletet.

Tábortűz 

 Hozzávalók:

∙ Gyújtós: pici száraz ágak és/vagy 
papír, vagy száraz falevelek

∙ nagyobb ágak

∙ gyújtóforrás

∙ oxigén

Elkészítés:

A papírt tépkedjük össze, majd te-
gyük a tetejére a kicsi ágakat lazán, 
hogy szellőzzön, és gyújtsuk meg 
a gyújtóst. Fokozatosan rakjunk rá 
egyre nagyobb fa darabokat, így jó 
erős tüzet kapunk. Ha nem ég ren-
desen, csak parázslik és füstöl, akkor 
fújjuk, vagy legyezzük.

Néhány tipp:

∙ Az éghető dolgokat söpörjük félre 
(avar, levelek stb)

∙ Még az elején gyűjtsünk annyi fát, 
amennyi elég lesz végig (sokkal ké-
nyelmesebb nappal keresgélni, mint 
sötétben).

∙ Ha esetleg vizes a tüzelőnk, akkor 
rakjuk a tűz közelébe, hogy kiszárad-
jon

∙ Mindig oltsuk el alaposan: dobjunk 
rá homokot, vagy locsoljuk le!

A jó öreg nyárson sült szalonna és 
grillkolbász mellett vihetünk krump-
lit és répát is, amiket (duplán) alufó-
liába csomagolva bedobhatunk a pa-
rázsba, ahol nagyjából 20 perc alatt 
készen lesznek.

Most fókuszáljunk kicsit a grillezés-
re, amihez elég egy rács és egy kis 
találékonyság, na meg négy nagyobb 
kő, amivel kitámaszthatjuk. Ez a 
módszer bőven elég, ha pár laposabb 
húst, vagy kolbászkát szándékozunk 
megsütni.

Parázs

Hozzávalók:

∙ Faszén

∙ Fa

∙ Gyújtós

∙ Gyújtóforrás

Használhatunk grillgyújtó folyadé-
kot is, de én nem tartom szükséges-
nek, és mellékízt adhat. Sokkal jobb 
megoldás a grillkémény, viszont 
ha nem akarjuk cipelni, akkor elég, 
ha rakunk egy tüzet. A kis ágakra 
a széndarabokat rakunk, és vadul 
elkezdjük fújni vagy legyezni, így 
nagyjából 15 perc alatt átizzik és már 
süthetünk is.

A boltban kapható grillerek és kol-
bászok nagyon finomak, de pácol-
hatunk magunknak csirkemellet, ha 
van időnk.

Hozzávalók

∙ Só

∙ Bors

∙ Kakukkfű

∙ Rozmaring

∙ Fokhagyma 

∙ Chilipehely

∙ Étolaj

A pác összetevőit keverjük össze íz-
lés szerint egy kis tálban. A csirkét 
szeljük fel és öntsük nyakon a páccal, 
majd hagyjuk a hűtőben legalább egy 
órát. Ha nem szeretnénk kiszárítani, 
akkor magas hőmérsékleten gyorsan 
süssük meg.

Saslik

Hozzávalók

∙ Gomba

∙ Cukkini

∙ Csirkemell

∙ Hagyma

A hozzávalókat vágjuk nagyobb koc-
kákra, a csirkemellet a fent említett 
módon pácoljuk be, ha eleget pihent, 
akkor szúrjuk fel a falatkákat, és már 
süthetjük is.



Grill zöldségek

Hozzávalók

∙ Paradicsom

∙ Cukkini

∙ Gomba

∙ Padlizsán

Ezek nagyon egyszerűek és finomak: 
Szeljük őket karikákra, kenjük meg 
olajjal, sózzuk, borsozzuk ízlés sze-
rint.

Szuper padlizsánkrém

Hozzávalók

∙ Grill padlizsán (ettől szuper)

∙ Tejföl

∙ Fokhagyma

∙ Só, bors

∙ Deluxe verzió: oregánó, dijoni mus-
tár, esetleg pár csepp citrom

A hozzávalókat ízlés szerint tur-
mixoljuk össze.


