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Kuntár Ákos

Gál Zalán

A nyomorultak – örökre 
gúzsba köt a bűn?

Közel ezer oldal, néhány jól megválasztott, gondosan kidolgozott karakter 
és a megállíthatatlanul kavargó gondolattengerem. Mit adott nekem A nyo-
morultak című könyv?

Victor Hugo világhírű művéről, A 
nyomorultak című regényről minden-
ki hallhatott, vagy láthatta a könyv-
ből készült filmadaptációk egyikét. 
Ha máskor nem is, de a középiskolai 
irodalomórákon érintőlegesen biz-
tosan szóba került. 

A történet kiindulóhelyzetében a 
szegénységben élő fiatal Jean Valje-
an kenyeret lop, amiért ötévi gálya-
rabságra ítélik. Azonban kudarcba 
fulladt szökési kísérletei miatt tizen-
kilenc éven keresztül sínylődik a gá-
lyán. Szabadulása után az emberek 
kiközösítik, mindenhonnan elker-
getik, végül a püspök fogadja be, akit 
ezután meglop. Amikor a károsultat 

és a tolvajt szembesítik, a püspök a 
megmaradt értékeit is Jean Valjean-
nak adja. Ez a váratlan fordulat meg-
változtatja a szabadult gályarab gon-
dolkodásmódját, és a továbbiakban 
arra teszi fel az életét, hogy jó útra 
térjen.

Mindezek után több száz oldalon 
keresztül arról olvashatunk, milyen 
jó tettekkel igyekszik a megfelelő 
irányba billenteni az életét jelképező 
mérleg nyelvét, és hogyan változik 
meg Jean Valjean, miként lesz az el-
vetemült gonosztevőből tisztességes 
ember. 

Vagy mégsem? 



Anélkül, hogy ismertetném a továb-
bi eseményeket, állíthatom, hogy 
ha éppen nem a saját lelkiismere-
te, akkor a társadalom rombolja le 
azt, amit addig sikeresen, becsületes 
úton véghezvitt.

Egymás után olvasva Jean Valjean 
jó cselekedeteit és az azokat követő 
negatív eseményeket, egyre több, 
választ követelő kérdés kúszott be a 
fejembe, ami napokkal a könyv elol-
vasása után sem hagyott nyugodni. 

Jócselekedetek végrehajtásával kilép-
het a bűnös múltja sötét árnyékából? 
Egyáltalán létezik valamiféle határ? 
Mennyi és mekkora jót kell tenni ah-
hoz, hogy kiegyenlíthetővé váljon a 
számla? Vissza lehet térni a bűn sötét 
ösvényeiről a világosságra?

Számomra azt a választ adja a mű, 
hogy nem. Nem lehetséges átlépni 

a jó oldalra. Jean Valjean hiába válik 
egyre szelídebbé, tesz egymás után 
jobbnál jobb cselekedeteket, javít-
ja a szerencsétlen emberek sorsát, 
nem tud kilépni az árnyékából – az 
üldöztetés megmarad, a társadalom 
szemében örökre az az elvetemült 
gályarab, aki korábban volt. 

Hasonlóan elgondolkodtató köz-
ponti kérdés számomra, hogy mi-
lyen hosszú bűnhődésre van szükség 
ahhoz, hogy elmondhassa az em-
ber, meglakolt a rossz tettéért. To-
vább gondolva: egyáltalán tehetünk 
egyenlőségjelet a bűn és az érte járó 
büntetés közé? 

Hősünk letöltötte a kenyérlopá-
sért járó, hosszúra nyúlt büntetését, 
azonban a közösségbe való visszail-
leszkedése meghiúsult – a feloldozás 
nem történt meg. Az emberek kive-
tették maguk közül, továbbra is csak 
az alávaló bűnöst látták benne. Hiába 
szenvedett aránytalanul sok ideig, 
ez egyáltalán nem tüntette fel jobb 
színben a társadalom előtt. 

Úgy vélem, ebből egyértelműen 
adódik az író pesszimista válasza: 
nem lehet jóvátenni a bűnt, örökre 
odaláncolja az embert a sötétséghez. 
Ha valaki a közösség szemében bű-
nössé válik, az jóvátehetetlenül bű-
nös marad. 

Ezen gondolatok után felmerült ben-
nem, vajon az irodalom más nagy 
alakjai hogyan vélekednek a bűnről 
és a társadalom megbocsátásáról. 
Azonban a kép nagyon hasonló a Vi-
ctor Hugo által lefestetthez képest. 

Kiváló költőnk, Arany János Ágnes 
asszony című balladája is a bűn és 
büntetés kérdését boncolgatja. Ő is 
amellett teszi le a voksát, hogy jóvá-
tehetetlen a bűn, hiszen a műben a 

férjének megölésében szerepet vál-
laló asszony megőrüléssel fizet a tet-
téért. Élete végéig a vérrel átitatott 
lepedőjét mossa – ezáltal soha sem 
szabadulhat a múlttól.

Hasonló témát dolgoz fel Babits Mi-
hály A danaidák című verse is. A költő 
a görög mitológia egyik történetét 
veszi alapul, melyben Danaosz ki-
rály lányai megölik a férjeiket a ná-
széjszakán, amiért úgy bűnhődnek, 
hogy az alvilágban örökké vizet hor-
danak egy lyukas hordóba. Elsőre azt 
lehetne hinni, ez a történet kevésbé 
pesszimistán végződik – hiszen újra 
férjhez mennek és életükben elke-
rülik a büntetést – azonban látható, 
hogy a megbűnhődés nem marad el. 
Örökké tart, és ezzel újabb történet-
ben szembesülhetünk a jóvátehetet-
lenséggel.

A házasságtörés bűnéről is szól Lev 
Tolsztoj Anna Karenina című regé-
nyében. A Vronszkij gróffal viszony-
ba kezdő Annától elfordulnak a tár-
saság tagjai, magára marad. Anna 
állandó harcban áll a lelkiismere-
tével, ezért nem tudja szeretni a vi-

szonyából születő gyermekét. Ő sem 
tudja jóvátenni a bűnét, a lelkiisme-
rete sem hagyja nyugodni, emiatt 
végül eldobja magától az életét.

Látható, hogy az irodalom nagyjai 
közül sokakat foglalkoztatott a kér-
dés, és ha árnyalatokban különböz-
nek is a fentebb említettek elgon-
dolásai, azért azt meg kell állapítani, 
abban egyetértenek, hogy a bűnbe 
esőnek meg kell lakolnia – viszont a 
közösség feloldozása elmarad. 

A bűnösök örökre bűnösök marad-
nak, nem tudnak kibújni a múltjuk 
árnyékából. 



Kísérlet.369

>open (Kísérletek/Kísérlet.369)

>screen (time, location) of (O)

<Ukrajna, Zaporizzsja, 47.832112 - 
35.085145, 2022.07.15

>search (mention) of (O)

<Person.E.G-173688Nu:

„Nem értem ezt miért nem lehet ne-
kem elhinni. Arról az Andrij gyerek-
ről beszélek, tudod… Igen, ő, Andrij 
Komar. A háború kitörése után egy 
szakaszba soroztak be minket, onnan 
ismertem meg. Maga a gyerek nem 
igazán különleges, csak egy átlagos 
paraszt. Nem túl okos, nem beszél túl 
sokat, de szívós és beéri azzal is, amit 
máshol az állatoknak sem adnának. 
Eleinte nem is tűnt ki a többiek kö-
zül.  Tavasszal aztán a frontra küld-
tek bennünket, akkor kezdett nekem 
feltűnni, hogy azzal fickóval valami 
nincs rendjén. Olyan volt az egész 
mintha, … hogy is mondjam… olyan 
volt, mintha lett volna egy hatodik 
érzéke, amivel képes érezni a teret, 

mármint a tudatával. Tökéletesen 
tájékozódott ismeretlen helyeken, 
képes volt vak sötétben is szaladni és 
célba lőni, de talán, ami a legfeltű-
nőbb volt, hogy valamilyen módon 
érzékelte a rakétákat is. Nem egyszer 
megesett, hogy hirtelen felugrott és 
kirohant az épületből, ami egy per-
cen belül megsemmisült. Ezt idővel 
mások is észrevették, ha hirtelen el-
kezdett rohanni valamerre minden-
ki rögtön követte, és nem egyszer 
mentette így meg az én életemet is. 
Kérdezgette is folyton mindenki, 
hogyan képes erre, de sosem árulta 
el, legalábbis eddig. Hosszú hónapok 
kemény munkája, hogy sikerült a bi-
zalmába férkőznöm, és akkor mond-
ta el mindezt. Sőt, nem csak mondta, 
a kezembe is adta. Hidd el nekem, az 
a gömb biztos nem evilági. Tartot-
tam már tömör ólmot a kezemben, 
de esküszöm, hogy az legalább öt-
ször nehezebb volt! Azt mondta, va-
lamelyik őse talált rá már réges rég, 
azóta őrizgették valami apró falucs-
kában, apáról fiúra örökítve. Nem ér-
tem én sem, hogyan csinálja, de biz-

tos vagyok benne, hogy igazat mond, 
valamint gondolom te is, hogy miért 
neked mondom ez. Meg kellene öl-
jük. Az oroszok rég nem támadtak, 
idők kérdése, és bombázni fognak, 
mielőtt újból megindulnának. A ká-
oszt kell kihasználnunk. Bízz ben-
nem! Ha véget ér a háború és eladjuk 
bármelyik hadseregnek, több pén-
zünk lesz, mint azt most el tudnánk 
képzelni. És addig is, a kezünkben 
lesz a halhatatlanság.”

>time += 7d

>search () of (Person.E.G-173688Nu)

< Person.E.G-173688Nu:

„Engedjenek el! Azt hiszitek őrült 
vagyok? Nem vagyok az! Nemsokára 
megtanulom irányítani, csak pár nap, 
talán hét, de akkor nálam az univer-
zum kulcsa, és akkor beláthatok a tér 
fátyla mögé, ura lehetek jelennek és 
jövőnek, több leszek, mint… kicsit… 
kicsit leülhetek? Köszönöm. Na-
gyon erős… Nem hittem volna. Pedig 
mondta… hárman voltak testvérek 
és csak ő tudta használni, a többiek 
pedig … Nem! Az az Andrij gyerek 
biztos túlzott. Tessék? Igen, Andrij 
Komar. Nem, hányszor mondjam, 
hogy nem én öltem meg! Zhukov 
volt, benne volt régebb a maffiában 
is, nézzenek csak utána! Zhukovot 
én, de az önvéd… Bocsánat, de tény-
leg nagyon erős. Hogy, hogy mi? A 
szem. Ott van a táskámban, és látom, 
ahogy megmozdul felé az idő, ahogy 
átfolyik a tér halovány szálai közt, 
bele a közepén lévő tömör semmi-
be, ahol egyszerűen megolvad az 
univerzum. És ez nem csak hasonlat! 
Néha úgy érzem, mintha tényleg egy 
szem lenne, egy megkövült pupilla, 
aminek a túloldalán ott gubbaszt egy 
sötét árny, figyelve minden mozdu-
latomat, amit tettem, teszek és va-

laha tenni fogok. Pont olyan, ahogy 
Andrij… de nem! Andrij tévedett. 
Biztosan tévedett…”

>time += 10d

>screen (location) of (O)

<Ukrajna, Cherkasy, Cherkasi Regi-
onális Elmegyógyintézet, 49.450546, 
32.058519

>search (mention) of (O)

<Person.Dfj-173688s%:

„Tisztelt Dr. Viktor Hushko!

Sajnálom, ha ezzel a levéllel lekötöm 
az értékes idejét. Tisztában vagyok 
vele, hogy egy olyan neves profesz-
szornak, mint ön, ebben a rendkívül 
válságos időben bőven van egyéb 
feladata, viszont egy olyan dologra 
hívnám fel a figyelmét, ami min-
den bizonnyal felkelti az érdeklődé-
sét. Én jelenleg Cherkasi Regionális 
Elmegyógyintézetben dolgozom 
pszichiáterként, ahova nemrég egy 
rendkívül szokatlan beteg érkezett. 
A harmincnyolc éves férfi a Heorhij 
Ivanov nevet viselte, és a hadsereg 
küldte hozzánk. A férfit egy gyilkos-
sággal és egy másikban való részvé-
tellel gyanúsították, viszont a konk-
rét ok, ami miatt ide küldték, hogy 
nem sokkal a bűncselekmények után 
meglepően gyorsan, alig két hét alatt 
súlyos skizofrénia alakult ki nála. A 
vizsgálatok eredményével nem fá-
rasztanám önt, hisz ami a számára 
is érdekes lehet az a tárgy, ami ezt 
okozhatta. A férfinél ugyanis egy 
nagyjából négy centi átmérőjű, tö-
mör, kékesen izzó fémgolyó volt, 
amit amellett, hogy szerinte az ál-
lapotáért felelős, nem volt hajlandó 
megszabadulni tőle, és olyan heves-
séggel védte, hogy még erős nyugta-
tók beadása után sem tudtuk elven-



ni. Ugyanakkor a beszélgetések során 
hajlandó volt nekem megmutatni, 
sőt, még kézbe is vehettem. Hamar 
kénytelen voltam belátni, hogy an-
nak a golyónak a tulajdonságai nem 
illenek bele a tudomány jelenlegi ké-
pébe. A tömege irreálisan hatalmas, 
nem mértem le, de bármire meges-
küszöm, hogy ilyen nagy sűrűségű 
anyagnak nem szabadna léteznie. 
Ami viszont még ennél is meglepőbb 
volt, az a látomás, amit okoz. Ha vala-
ki legalább fél órát eltölt a közelében, 
szinte biztos, hogy pszichológiailag 
hatással lesz rá. Ezt én is megtapasz-
taltam, nem sokkal az Ivanovval való 
beszélgetésem után furcsa és megle-
pően éles látomásaim voltak, melyek 
középpontjában az Einsteini téridő 
állt. A tartalmukat magasabb fizikai 
tanulmányok hiányában nem igazán 
tudom leírni, de úgy tűnt, mintha fo-
lyadékként láttam volna az időt, ami 
beleömlik abba az ismeretlen golyó-
ba. Ezzel pedig nem én voltam az 
egyetlen. Emellett a skizofrén bete-
gek egy részének súlyosbodtak a tü-
neteik, sokan azt kezdték hallucinál-
ni, hogy a térből apró szemek válnak 
ki, amelyek rácspontokba rendeződ-
nek és mindenhonnan őket figyelik.

Röviden nagyon örülnék annak, ha 
rangidős fizika professzorként meg-
vizsgálná ezt a furcsa tárgyat. Iva-
novot ma reggel az egyik szobatársa 
megfojtotta, így a gömböt, már ha 
gondolja Önhöz szállíthatjuk, sőt, én 
kimondottan ragaszkodnék is ehhez. 
Remélem felkeltettem az érdeklődé-
sét!

Tisztelettel:         Dr. Vasyl Filonenko”

>time += 20d

>search (mention) of (O)

<Person.jqq-f++22iLO:

„Kedves barátom,

Egy elég szokatlannak hangzó kér-
déssel fordulnék feléd, viszont elő-
ször is: jól vagyok. Köszönöm, hogy 
ennyire aggódsz, mert Ukrajnában 
maradtam, de nyugdíjasként, távol 
a harcoktól, és eddig még nem esett 
bántódásom. Ugyanakkor az itthon 
maradásom egy hihetetlen nem várt 
eseményt tartogatott. Nemrég egy 
pszichiáter keresett meg, és azt állí-
totta, hogy egy különös fizikai tulaj-
donságokkal rendelkező tárgy jutott 
a birtokába. Őszintén megmondom, 
az egész üzenetét eleinte viccnek tar-
tottam, hisz olyanokat állított arról a 
tárgyról, melyeket fizika professzor-
ként nem engedhettem meg ma-
gamnak, hogy szó nélkül elhiggyek. 
Ugyanakkor a napokban elküldte 
nekem, én pedig ezután kénytelen 
voltam belátni, hogy amit állítottak 
róla, az mind igaz. Drága barátom, 
ez a tárgy egyszerűen a létezésével 
megszegi a jelenlegi fizikát! Egy négy 
centiméter átmérőjű fekete gömb-
ről van szó, ami furcsa kékes fényt 
áraszt magából. Az első dolog, amit 
tettem, hogy meghatároztam a sűrű-
ségét, mert a tömege irreálisan nagy-
nak tűnt, és most figyelj: a legkisebb 
becslésnél is a sűrűsége legalább 50 
g/cm3! Ez pedig biztos, majdnem 
ötven mérést végeztem el rajta kü-
lönböző eszközökön. És azért csak 
legalább, mert nincs kizárva, hogy 
a gömb üreges lenne. Az anyaga 
olyannyira kemény, hogy gyémánt-
tal sem sikerült egyetlen karcolást 
sem ejteni rajta. Ugyanakkor apró 
lyukakat figyeltem meg a felszínén, 
melyek szerintem a kékes fényért is 
felelősek. Megpróbáltam megvizs-
gálni rajtuk keresztül a belsejét, de 
hogy is mondjam, az eredményeket 
egyszerűen nem tudom értelmez-
ni. Olyan, mintha a kéreg alatt nem 

lenne semmi. Bármit juttattam be a 
lyukakba, az egyszerűen eltűnt, sőt, 
azt tapasztaltam, hogy ha a gömböt 
zárt térbe helyezem, órák múlva 
bent vákuum alakul ki. A furcsa ké-
kes fényt is megpróbáltam vizsgálni, 
és az eredmények olyanok, amit a 
Hawking-sugárzásnál várnánk. Még-
is talán a legelképesztőbb az, hogy 
ez a tárgy komoly hatást gyakorol 
az emberi tudatra. Sok látomásom 
volt, mióta vizsgálom, és meggyőző-
désem, hogy valamilyen ismeretlen 
oknál fogva ez a tárgy felelős a téridő 
jelenlegi állapotáért. Ennél részlete-
sebben nem tudom elmondani, de 
majd remélhetőleg te is nemsokára 
megérted. Ki szeretnék utazni hoz-
zád Londonba, lehetőleg minél ha-
marabb. Cézium órára is szükségem 
lenne, legalább kettőre, tudom, hogy 
te el tudod ezt intézni. Kérlek bízz 
bennem, nem fogsz csalódni.

Barátod:                            Vasyl”

 >wait to (Person.jqq-f++22iLO)

< Person.jqq-f++22iLO: Mégis mi 
vagy te?

>write (Na végre, reménykedtem, 
hogy sikerül neked. Nos, hát ezt nem 
tudom neked jól megválaszolni, túl 
összetett lenne, helyette inkább kér-
deznék valamit: pontosan mit tudsz 
eddig?)

< Person.jqq-f++22iLO: Láttam, 
ahogy az idő szabályos függvényt ír 
le, amikor a gömb fele tart, és hogy 
a folyása mintha változna. Cézium 
órákkal sikerült bebizonyítanunk, 
hogy az idő valamivel gyorsabb a 
gömb közelében, valamint azt is, 
hogy emiatt a külső idő is minden 
bizonnyal gyorsul, méghozzá expo-
nenciálisan.



>write (Igen, jól gondoltad. Az idő 
exponenciálisan telik nálatok, csak 
mivel eddig kezdeti szakaszban vol-
tatok és távol mértetek az origótól, 
így lineárisnak hittétek.)

< Person.jqq-f++22iLO: Mi ez az 
„origó”?

>write (Te egy szimulációban vagy, 
mellyel a tudatosság és a téridő kap-
csolatát vizsgálom alacsonyabb di-
menziók esetében. Azt a megoldást 
választottam, hogy a szimuláció 
középpontja egy tárgyként jelenjen 
meg, ami köré megszerkesztettem az 
általad látott világot, és igazából eny-
nyi az egész. Az exponenciális időtök 
nemsokára rendkívül felgyorsul, és 
mivel a fénysebesség állandó, egy-

szer eljön azt a pontot, hogy mind-
egyik anyagi folyamat meghaladja a 
fénysebességet, így egy sem fog tud-
ni végbe menni. Ekkor majd magától 
leáll a szimuláció.)

< Person.jqq-f++22iLO: És akkor el-
múlnak?

>write (Mik?)

< Person.jqq-f++22iLO: A szemek, 
azok az átkozott vörösen izzó sze-
mek, amelyek napok óta özönlenek 
a tér hézagaiból, szabályos sorokban 
betöltik az eget, a tereket a szobákat, 
mindent. Azóta nem tudok tőlük 
aludni, nem tudok előlük elbújni, 
mert meggörbítik a falakat, elhomá-
lyosítják a fényeket és minden álmo-
mat, hogy csak a hideg tekintetüket 
nézzem, melyben ott dereng valami 
hozzád hasonló erő, mely távolról 
bámul, és közben érzem, a lelkemből 
minden percben kitép egy szilánkot. 
Ők is eltűnnek? 

>write (Oh, hát te is …Pedig már azt 
hittem lesz az Andrijnak kihívója. Ő 
egyszerűen elképesztő volt. Inkább 
nem is húzom ezt tovább. Nagyon 
érdekelnek az adatai, kellenek a kö-
vetkező kísérlethez.)

> End (Kísérletek/Kísérlet.369)

< Biztosan leállítja a szimulációt? A 
döntését ezután nem módosíthatja. 

> Yes

< A „Kísérle.369” nevű szimuláció 
befejeződött.

Érdekességek a norvég 
Spitzbergákról

Spitzbergák (norvégul Svalbard, azaz „hideg szakáll”) egy nagyon különle-
ges szigetcsoport. Norvégiához tartozik, mégis van benne egy orosz város, 
ahol rubelben fizetnek. Egy másik városának egy főre eső fegyverkészle-
tét még az Egyesült Államok is megirigyelné, mégis tilos ott meghalni. De 
mégis mi lehet ezeknek a furcsa jelenségeknek a magyarázata?

A szigetcsoport története

Először is kezdjük a történelemmel. 
A szigetcsoportot 1596-ban fedez-
te fel egy holland hajós, aki északi 
hajóutakat szeretett volna kiépíteni. 
Kérdéses azonban, hogy valóban ő 
fedezte volna fel legénységével, mi-
vel orosz történészek szerint már a 
15. század vége felé oroszok teleped-
tek le, akiknek megélhetését elvileg a 
rozmárvadászat szolgálta.

Az első feljegyzett telep Smeeren-
burg volt 1691-ben dán és holland 
telepesek által, akik szintén rozmár-
húsra vadásztak, norvégok csak száz 
évvel később csatlakoztak, azonban 

1860-as évekre lakatlan lett a sziget. 
Negyven év múlva indult meg a bá-
nyászat a szigeteken.

A fentiek miatt eléggé vitatott volt, 
hogy kihez tartozik ez a föld, majd az 
első világháborút lezáró párizsi tár-
gyalásakon 1920-ban megszületett 
az egyezmény, hogy Norvégiához 
fog tartozni, azonban feltételekkel. 
Ezek szerint bármelyik – az egyez-
ményt aláíró – ország nyithat itt bol-
tot, használhatja természeti erőfor-
rásait, illetve bármelyik állampolgár 
vízummentesen beutazhat erre a 
területre, és bármeddig tartózkodhat 
ott. Később ezt a jogot Norvégia ki-
terjesztette a Föld összes országára.



Barensburg, a szovjet város

Telt múlt az idő, és ezekkel a jo-
gokkal egyedül Szovjetunió élt. Egy 
szénbánya köré kiépítettek egy min-
tavárost, amit Barensburgnak nevez-
tek el. Csúcsnépességénél több mint 
ezer ember élt itt. Azonban mivel az 
élelmiszert importálni kellett, a sze-
net pedig exportálni, a város sosem 
tudta fenntartani önmagát, ahogy 
most sem. A Szovjetunió megszűné-
se után az oroszok a támogatást le-
csökkentették, a népesség jóval meg-
fogyatkozott immár négyszáz főre, 
turizmusból próbálják fenntartani 
magukat, mivel 2010-ben bezárták 
a szénbányát. Mivel a város Orosz-
országgal áll kapcsolatban, illet-
ve orosz és ukrán lakosok teszik ki, 
emiatt oroszul beszélnek, rubelben 
fizetnek, de ennek ellenére továbbra 
is norvég területen vannak: a norvég 
törvények vonatkoznak rájuk.

Longyearbyen, a legészakibb város

A szigeten ez a legnépesebb város, 
körülbelül kétezer ember lakik itt. 
Mivel ez a legészakibb város is egy-
ben, minden itt lévő dolog szinte a 
legészakibb: itt található a világ leg-
északibb egyeteme, cirkusza, repülő-
tere, uszodája, bowling pályája stb. Az 
egy főre eső fegyverek száma ebben 
a városban a legmagasabb, mivel ide 
látogat el a legtöbb jegesmedve. Mi-
vel védett állat, ezért természetesen 
nem vadásszák le egyből, igyekeznek 
különböző eszközökkel elijeszteni 
őket, azonban végső esetben önvé-
delemből lelőhetik az állatot. A vá-
rost a szabályok szerint tilos elhagyni 
lőfegyver nélkül, ha valaki nem visz 
magával és a rendőr leállítja, akkor 
büntetést kap. Ez alól még a turisták 
sem kivételek: ha turista csoportban 
mennek, a csoportvezetőnek kell a 
puskát magánál tartani, azonban, ha 

valaki egyéni utakat tervez, egy rövid 
oktatás után fegyvert bérelhet a szi-
geten. Ezek miatt a városban is sokan 
maguknál tartják fegyverüket, amit 
le kell adniuk egy széfbe, ha közössé-
gi terekbe lépnek.

További érdekes szabály, hogy macs-
kát senki sem tarthat az északi ma-
dárpopuláció védelme érdekében. 
De mégis a sziget legérdekesebb 
szabálya: tilos meghalni. Ha valaki 
nagyon öreg, vagy halálos betegsége 
van, el kell hagynia a szigetet. Ugyan-
ez a terhes nőkre is vonatkozik, őket 
a várható szülés előtt pár héttel Oslo-
ba viszik egy hotelbe, amit a TB fizet. 
Egyszerű azonban, hogy miért nem 
szabad meghalni a szigeten: mivel 
nem szabad temetni az 1950-es évek 
óta. Jó, de miért nem szabad temet-
ni a szigeten? Mivel a föld fagyott, 
ami nem a kiásás nehézsége miatt 
hátrány, hanem az eltemetett tetem 
gyakorlatilag lefagyasztva nem bom-

lik le. Ez azért különösen probléma, 
mert esetleges vírusok, baktériumok 
is a tetemmel együtt konzerválód-
nak, és a jövő civilizációira veszélyt 
jelentenek: egy ma közönséges vírus 
is vezethet a jövőben világpusztító 
járványokhoz. Erre jó példa, hogy a 
spanyolnátha a szigetet sem hagyta 
érintetlenül, és az akkor eltemetett 
tetemek még mindig egyben van-
nak. A kutatók számára ez mégis 
előnnyel járt, mivel így a vírust meg 
tudták vizsgálni, és rájöttek, a beteg-
ség milyen tulajdonságai miatt üthet 
ki egy világjárvány. Ha valaki mégis 
a szigeten találkozik a kaszással, ak-
kor a holttestét elszállítják onnan.

Spitzbergák Nemzetközi Magbunker

A város nevezetességei közé tartozik 
az is, hogy itt található a Spitzbergák 
Nemzetközi Magbunker. A világon 
nagyjából ezerháromszáz magbank 
létezik, azonban ez a legnagyobb, és 
elvileg a legbiztonságosabb.

A magbankok feladata, hogy a világ 
növényeinek magvait raktározzák, 
hogy az esetleges globális katasztró-
fák esetén elpusztult növényeket pó-
tolni tudják (pl. meteorit becsapódás, 
atomháború, zombiapokalipszis). 
A magokat -18 °C-on tárolják, így 
akár évszázadokig is megőrizhetők. 
Idáig a létesítményhez egyszer jött 
be igénylés, egy másik magbank 
magjainak pótlására, mivel az ottani 
polgárháborúk miatt a létesítmény 
megsemmisült.

Természeti érdekességek

A szigetcsoport északi elhelyezkedé-
se miatt nyáron a nap mintegy négy 
hónapig nem megy le, míg télen 
négy hónapig nem kel fel, és csak a 
csillagok és az északi fény világítja 
meg. A sziget állandó jegesmedve la-

kossága körülbelül háromszáz egyed, 
azonban az állatok átjárnak a jégsap-
kákon keresztül a lakatlan Ferenc 
József-földre – ahol háromezerre 
becsülik a jegesmedvék számát. Ez 
viszont Oroszországhoz tartozik. 
A hely érdekessége, hogy azt oszt-
rák-magyar kutatócsoport fedezte 
fel 1873-ban, azonban a korábban 
említett tárgyalásoknál nem tartot-
tunk rá igényt, egyedül Norvégia és 
Szovjetunió szerette volna megsze-
rezni. Megegyezés nem született, de 
végül az utóbbi nyilvánította magáé-
nak a területet, mivel hamarabb ér-
tek oda, mint a norvégok, akiknek a 
jégtörői elakadtak. Azonban ez a szi-
getcsoport lakatlan maradt, egyedül 
katonai és kutatási bázisok található-
ak itt.



Kalóriaszegény költészet
Vizsgaidőszakban a mentális kapacitásom vetekszik egy féltégláéval, így 
nem mindig van kedvem új témákon agyalni. Szerencsére, ha nem jön az 
ihlet, kézre állnak ezek a csökkentett energiatartalmú variációk, amit bárki 
elkészíthet, akár otthon is, és nem kell cigifüstös kávézókban alterlányok-
nak írogatnia tinderen múzsa reményében.

1. Paródia: móka az egész családnak. Elkészíteni annyi idő, mint megírni egy 
moodle kis zh-t.

Négysoros

Alvó szegek a jéghideg homokban. 

Plakátmagányban ázó éjjelek. 

Égve hagytad a folyosón a villanyt. 

Ma ontják véremet.

Négysörös

Alvó részeg a kertvégi lombokban. 

Alsópolcos vodkában úszó kéj-jelek. 

Álmában kőműves dekoltázst villant. 

Temeti a pénteket.

2. Travesztia: egyfajta paródia. Az írást mai környezetbe helyezi: milyen len-
ne egy Nyilas Misi TikTok videó, vagy ha Szép Helénának OnlyFans oldala 
lenne. Júlia jobbra húzza Rómeót, aztán ghostolják egymást.

Szapphó: Aphroditéhez

Tarka trónodon, kegyes Aphrodité,

Zeusz leánya, már könyörülj te rajtam!

Fájó kínra mért csalod, ó hatalmas,

tőrbe a lelkem?

Szaffó: Afrihoz

Placcodon fetrengve, galambom Afri,

Dilf Zeusz pulyája, f*szért nem írsz már!

Bomba csajszi, mondd, ugye nem b*szol ma

át a palánkon?

(*dilf: a milf férfi változata)

3. Fordítás: kicsit hagyományosabb, a szinonima szótár, akárcsak szakdoga 
esetén, hasznos lehet.

Sir Walter Scott: Proud Maisie

Proud Maisie is in the wood,

Walking so early;

Sweet Robin sits on the bush,

Singing so rarely.

"Tell me, thou bonny bird,

When shall I marry me?"—

"When six braw gentlemen

Kirkward shall carry ye."

"Who makes the bridal bed,

Birdie, say truly?"—

"The gray-headed sexton

That delves the grave duly.

"The glowworm o'er grave and stone

Shall light thee steady;

The owl from the steeple sing,

'Welcome, proud lady.'"

Büszke Gyöngyi 

Büszke leány, Gyöngyi bolyong

hajnali ligeten;

vörösbegy énekel neki

édesen, hidegen.

„Mesélj, kedves csipkemadár!

Mint kötik be fejem?” —

„Mint hat markos legény cipel,

s otthonod hűs verem.”

„Ki veti meg nászágyamat,

halljam szíved szavát!” —

„Ősz sekrestyés készít neked

halotti nyoszolyát.”

„Szentjánosbogár fénye ül

bús sírköved felett;

énekli templomi bagoly:

Menyasszony érkezett!”

4. Átirat: fordítás egy kis csavarral. Úgyis mint: nem volt türelmem tartani 
a szótagszámot meg a rímelést. Ha ezt a variációt választod, félig már tiéd 
is az írás. Amúgy William Blake nagyon ott van, ha ismerős a „Tigris, tigris, 
csóvafény” kezdetű vers, legyünk barátok! De legalább a szerves jegyzeted 
elküldhetnéd…

William Blake: A Poison Tree

I was angry with my friend:

I told my wrath, my wrath did end.

I was angry with my foe:

I told it not, my wrath did grow.
 

And I water'd it in fears,

Night and morning with my tears;

And I sunned it with my smiles

And with soft deceitful wiles.
 

And it grew both day and night,

Till it bore an apple bright;

And my foe beheld it shine,

And he knew that it was mine,
 

And into my garden stole

When the night had veil'd the pole:

In the morning, glad, I see

My foe outstretch'd beneath the tree.

Méregfa

Hiába haragudtam barátra.

Számon kiszöktek a szavak,

elszállt mind a harag.

Ellenségem haragított meg,

s mikor akartam se beszéltem:

tovább nőtt mérgem.

Csendem földjében gyökeret vert,

öntöztem reggel s este

csodáltam rettegve.

Mosolyom napja sütött rá,

lágy szavak lengették,

fortély tetvei ették.

Egy hajnalon mérgezett alma

villant ki lombjai közül.

Tudtam, ellenségem örül.

Gyümölcsöm leszakajtotta,

mikor holdfény uralta kertem.

Kihűlt testére keltem.

Orcáján vérszínű méreg folyt,

amit én is megkívántam:

fogaim hűvös ajkába vájtam.



Az álmodás biológiája
„…félévközi feladatra 0 eredmény lett beírva.” – olvasom az üzenetet, és a 
föld megnyílik alattam. Egyszerre vagyok a CHMAX-ban és otthon, embe-
rek akiket egyszerre ismerek is, és nem is, próbálnak lefelé rángatni, mi-
közben az égen differenciálegyenletek jelennek meg… Zuhanni kezdek és 
a saját ágyamban kelek izzadva. Perceken belül eltűnik az elmúlt percek 
emlékeinek minden foszlánya, kezdődhet is egy átlagos egyetemi nap. De 
valami mégse hagy nyugodni – vajon mégis mi lehet a tudományos ma-
gyarázat egy olyan mindennapi jelenség mögött, mint az álmodás?

Amikor lefekszünk aludni, az izma-
ink ellazulnak, a testhőmérsékletünk 
süllyedni kezd, a pulzusunk és a lég-
zésünk pedig egyenletessé, lassabbá 
válik. Érzékszerveink eltompulnak 
és kapcsolatunk a valósággal teljesen 
megszakad, ahogyan a felszínes alvá-
si stádiumból átesünk a mély alvásba. 
Ez után következik be a REM-fázis, 
melyre a gyors szemmozgás jellem-
ző (ebből ered a neve is, Rapid Eye 
Movement). Az alvás során az utóbb 
említett három stádium követi egy-
mást 1,5-2 órás ciklusokban. Álmok 
alakulhatnak ki mélyalvás alatt is, 

viszont a REM-fázisban ezek élén-
kebbek, jobban emlékszünk rájuk a 
felkelést követően.

A REM-fázisban az agyunk aktivi-
tása is nagyban eltér a többi alvási 
állapottól. Szinte az egész agy dol-
gozik azon, hogy az álmodás kiala-
kulhasson. Az agytörzs egyrészt irá-
nyítja az ébrenlét és az alvás közötti 
átmenetet, másrészt pedig azt üzeni 
az izmoknak, hogy maradjanak rel-
axált állapotban álmodás alatt. En-
nek köszönhetően nem utánozzuk 
az álmunkban történő cselekvése-

ket a valóságban. Az álmok képei az 
agykéregben alakulnak ki, mely az 
agytörzzsel a talamuszon keresztül 
tart kapcsolatot. A talamuszra tekint-
hetünk úgy, mint egy adatelosztó és 
továbbító állomás. Az agykéregbe 
érkező információ a látókérget arra 
készteti, hogy képeket lássunk, csu-
kott szemünk ellenére. Az agykér-
gen belül fontos szerepe van még a 
halántéklebenynek is – az agyunk 
ezen része felelős az emlékek fele-
levenítéséért és a képzeleterőért. A 
kéreg legkevésbé aktívabb lebenye 
a homloklebeny, amely a gondol-
kodás és az érvelés központja. Mivel 
álmodás alatt az agyunk ezen része 
passzív, az álmainkban megjelenő 
bizarr jeleneteket teljesen valóságos-
nak érzékeljük. Az emlékezés szerve, 
a hippokampusz is részt vesz az ál-
modásban. Az érzelmi reakciók fel-
dolgozása és raktározása az amigdala 
feladata, az agyunk ezen területe is 
fokozottan aktív a REM-fázisban.

Az agy aktivitásának mérésére az 
EEG (elektro-enkefalográf) az egyik 
legismertebb mód. Ezzel nem az agy 
különböző részeinek külön aktivi-
tását vizsgálják, hanem az agysejtek 
kommunikációja közben fellépő 
elektromos impulzusok frekvenciá-
ját. Ez alapján öt különböző agyhul-
lámot különböztethetünk meg. Éb-
renlétre a béta (13-38 Hz) és az alfa 
(8-12 Hz), felszínes alváskor a théta 
(4-7 Hz), mélyalváskor pedig a delta 
(1-3 Hz) hullámok jellemzőek. Ezen 
kívül léteznek még gamma agyhul-
lámok (39-42 Hz) is, melyek az agy 
fókuszált, öntudatos állapotában 
vannak jelen. 

Tudatos álmodás során újra aktív ál-
lapotba kerül a homloklebeny, így az 
alvó személy felismeri azt, hogy ál-
modik és annak menetét befolyásol-
ni tudja. Ez esetben gamma agyhullá-
mok is megfigyelhetőek a tudatosan 
álmodó agykérgében. A Frankfurti 
Egyetemen végeztek kísérleteket 
azzal, hogy gyenge elektromos in-
gerekkel stimulálták a REM-fázisba 
lépő kísérleti alanyok homloklebe-
nyét. A kísérletben résztvevők 70%-a 
tapasztalt tudatos álmodást a 40 Hz-
es áram esetén. A technológia fejlő-
désével a jövőben lehetséges lehet, 
hogy bárki előidézhesse és megta-
pasztalhassa a tudatos álmodást.

Egyetemmel kapcsolatos rémálmok-
ban mentes vizsgaidőszakot kívánok 
minden sorstársamnak!



Egy szép májusi napon…
A legtöbb emberrel megesett már, hogy egy kicsit belefáradt a sok tanulás-
ba, főleg a félév vége felé. A közelgő vizsgák mellett ott vannak a nehezebb-
nél nehezebb zh-k. Ha pedig az embert valami nem köti le, igen egyszerű 
kizökkenteni. Velem is ez történt egy szép májusi napon…

Reggel hatkor, mindössze négy óra 
alvás után arra ébredtem, hogy a 
nyitott ablakom alatt egy idős, rekedt 
hangú ember artikulálatlanul or-
dít, miszerint régi felesége mekkora 
szemét, mert kitette a szűrét, amiért 
folyamatosan részegen ment haza. 
Sosem zavartak az őszinte emberek, 
viszont az nagyon felidegesít, ha vé-
leményük kifejezésével az alvásban 
gátolnak meg.

Egy idő után szerencsére felszívó-
dott, visszaaludnom már nem sike-
rült, mert a nap erősen odavágott. 
Még egy ideig feküdtem ott nagy 
tétlenségemben, az élet nagy dolgain 
gondolkodtam (leginkább a póthete-
men). Körülbelül negyedóra múlva 
erőt vettem magamon, hogy elkezd-
jem a napot.

A szokásos reggeli dolgaim után a 
konyhába mentem. Őrölt kávéval 
megtömött, fekete foltokkal tarkított 
öreg kotyogósom a főzőlapra he-
lyeztem, és megnyomtam a kapcso-
lót. A biztosíték hangos csattanással 
vágódott le azon nyomban. Szidal-
mazások közepette nagy nehezen 
feltoltam a biztosítékot, majd ismét 
megpróbáltam. Ezúttal sikerrel jár-
tam, jutalmam pedig az istenek feke-
te, keserű itala volt.

Kedvenc bögrémmel a kezemben 
egyenesen a Kolarovszki Zoltán Em-
lékdohányzóhoz mentem, hogy a 
felkelő nap fényében bambulhassak, 
miközben a kávét kortyolgatom. A 
terv jó volt, a helyzet kevésbé, mert 
mihelyst leültem, jóbarátom olyan 
hévvel rontott ki az ajtón, hogy azt 

hittem, kiszakad a helyéről. Már eb-
ből gondoltam, hogy valami felide-
gesítette.

Mondanivalóját indulatos ,,fhuuuuu 
hallooood” mondattal kezdte. Mint 
kiderült, valamelyik zh-n nagyon 
csúnyán megbukott, és valószínűleg 
egy félévvel meghosszabbította kap-
csolatát az egyetemmel, ha nem lesz 
meg a pót. Én, mint a kedves, jó barát 
miután kinevettem a kicsit eltúlzott 
reakciót, felajánlottam a Drive mé-
lyéről előkapart, ősrégi dokumentu-
mokat, ami szerencsére megnyug-
tatta.

A délelőtt további része esemény-
mentesen telt, csupán a bevásárlást 
intéztem el. Jó szokásomhoz híven 
ismét elfelejtettem wc papírt venni, 
ezért mehettem még egyszer. Dél-
után kettőig halogattam a tanulást, 
inkább takarítottam, újságcikket 
írtam, felhívtam minden rokont. 
Mivel több kifogásom nem akadt, 
megnyitottam a zhcsodamerged.
pdf fájlt, hogy elkezdhessek készülni 
a másnap megírandó zárthelyimre. 
Már legalább kettő kérdésen túlju-
tottam, amikor egyik gimis osztály-
társam felhívott.

A beszélgetés után fél órával már 
úton voltam a város másik felére, 
hogy meghallgassam egy olyan ze-
nekar koncertjét, amiről még éle-
temben nem hallottam. Én tényleg 
nagyon szerettem volna tanulni, de 
nem minden nap kap ingyen kon-
certjegyet az ember…

Az előadás egyébként rendkívül tet-
szett. Az egyetlen probléma csak az 
volt, hogy iszonyatosan elfáradtam. 
Bár még csak hét óra volt, hullamód 
dőltem ki a kolis ágyamon, és elnyo-
mott az álom.

Este tíz órakor arra ébredtem, valaki 
hevesen kopog az ajtómon. Miután a 
nagy ijedtség elmúlt, és visszatért a 
szellemem a Földre, ajtót nyitottam. 
A küszöb másik oldalán a három leg-
jobb barátom állt, kezükben egy-egy 
repohárral. Már akkor éreztem, mi 
fog történni.

Én igyekeztem minden porcikám-
mal ellenkezni, néhány perc múlva 
mégis a Csocsóban voltam, fél liter 
frissítő nedűvel a kezemben. Nagyon 
jól éreztem magam, talán túlságosan 
is. Valamikor éjfél tájékán egy kis se-
gítséggel visszamásztam a szobám-
ba, és lefeküdtem az ágyra. A plafont 
néztem békésen, amikor bevillant, 
hogy igazából még semmit sem si-
került készülnöm, de az állapotom 
sajnos nem adott lehetőséget rá.

Furfangos éjszakai énem hajnali 
négyre állított ébresztőt, mondván 
öt óra alatt simán meg lehet váltani 
a világot. Elégedetten konstatáltam, 
hogy mennyire jó ötleteim vannak, 
és elmentem aludni.

Nyolc harminckor keltem, a fejem 
is eléggé fájt. Gondolhatjátok, hogy 
sikerült az a zh… Minden esetre, leg-
alább volt egy jó napom.



Többkomponensű elegyek 
halmazállapot változása, avagy 

nyári hűsítők házilag
A nyári melegben mindenkinek jól esik egy hűsítő fagylalt. Ebben az írás-
ban néhány házi készítésű édességet fogok bemutatni. Az elkészítéshez 
nagy segítség egy fagyigép, ami szinte minden háztartási gépet forgalmazó 
boltban jutányos áron kapható. Hasonló eredményt érhetünk el, ha egy 
lapos edényben lefagyasztjuk az alapot, majd egy villával óránként meg-
keverjük.

Sorbet

Kezdjük valami igazán egyszerűvel! 
Gyakorlatilag egy jégkását fogunk 
készíteni. Az ízek száma végtelen: 
bármilyen gyümölcsből, vagy akár 
szörpös vízből is készülhet.

Hozzávalók (epres bodza):

1 kg eper

200 ml víz

130 g cukor

5-6 darab bodzavirág

citromlé

Elkésztés:

A vizet a cukorral és a bodzavirággal 
lassan felforraljuk, utána levesszük a 
tűzről, és lefedve hűlni hagyjuk. Az 
epreket megmossuk, kicsumázzuk, 
majd leturmixoljuk, és a pépet a ki-
hűlt cukros-bodzás sziruphoz adjuk. 
Ízlés szerint savanyíthatjuk egy kis 
citromlével. Az elegyet egy lapos, 
nagy felületű edénybe öntjük, és be-
rakjuk a fagyasztóba, hűlés közben 
egy villával óránként agitáljuk.

Turmixolt fagyi

Ez egy igazán gyors és egyszerű re-
cept, csak egy jó erős turmixgépre 
van szükségünk az elkészítéséhez. A 
tejföltől igazán friss lesz az íze, de 
alkalmazhatunk joghurt-mascarpo-
ne elegyet, ha valami krémesebbre 
vágyunk.

Hozzávalók:

500 g fagyott málna (vagy bármilyen 
gyümölcs)

200 g tejföl

1 dl tej

cukor ízlés szerint

Elkészítés:

A hozzávalókat leturmixoljuk és egy 
lapos edényben az előző recepthez 
hasonlóan lefagyasztjuk. A halmazál-
lapot változást akár egy fagyigéppel 
is előidézhetjük, csak arra figyeljünk, 
hogy a készülék üstjét előtte nap ne 
felejtsük betenni a fagyasztóba.

Igazi vaníliaalap

Elérkeztünk a legkomolyabb recept-
hez, itt el fogunk készíteni egy vaní-
lialapot, amit akár ízesíthetünk kek-
szdarabokkal, kakaóval vagy fahéjjal.

Hozzávalók:

7 tojássárgája

500 ml tej

250 ml tejszín

150 g cukor

1 vaníliarúd vagy 1 csomag vanília 
aroma paszta

Elkészítés

A tejet, a tejszínt és a vaníliát egy 
lábasban melegítsük forráspontig, 
majd vegyük le a tűzről. Közben a 
tojássárgákat keverjük össze a cukor-
ral és a tej kis részletével. Most jöhet 
a temperálás, vagy hőkiegyenlítés: 
a meleg tejes elegyből merjünk egy 
keveset a tojáshoz és keverjük el. Ez-
zel felmelegítjük, így a tojás nem fog 
koagulálódni, amikor a következő 
lépésben lassan, kevergetés közben 
hozzáadjuk a meleg tejes keverék-
hez. A fagyialapot a fagyasztás előtt 
hűtsük le a lehető legjobban. A fa-
gyasztás történhet fagyigépben, vagy 
a fent említett kevergetős módszer-
rel.



Nyomozás 
Az évszázad botránya történt meg! Elég szemfüles vagy, hogy 
összekösd a nyomokat és rájöjj, hogy mi történt VALÓJÁBAN? 

Ennek az újságnak a szerkesztője olyan sztorit tud, amiért 
főszerkesztők ölni tudnának, de legnagyobb bánatára szigorú 

hírzárlatot rendeltek el. Ennek ellenére, trükkösen minden nyomot 
elrejtett ezekben az írásokba, amikre szükség van a történet 

összeállításához. 

Meg tudod válaszolni ezeket a kérdéseket? 
(Nehezedő sorrendben:) 

• Mi történt a celebekkel? 
• Miért folyik rendőrségi ügy? 

• Miért van hírzárlat? 

 

KÉKFÉNY 
Autós üldözés: 
Piros személy- 
gépjármű 
kezdett ámok-
futásba a 
héten. Egy 
másik 
járművet 
üldözött a 
városban. 

Mérgezés: 
Televízión 
közvetített 
vacsorán lett 
rosszul egy 
közszereplő. 
Mérgezést 
feltételeznek a 
szakértők. 

Felhívás: 
Rendőrségi ügy 
akadályozásáért 
lehetnek 
elítélve, akik 
követik egy 
híres személy 
kinézet- 
változtatásra 
való buzdítását. 

PPlleettyykkaassaarrookk  
Szenzációs történések a celeb világban! Már régóta pedzegették, de 
most valóban megtörtént a  

Kovács Ágnes Judit 
(ismertebb nevén Kájli) és 
hősszerelme, Méter András 

(Bendő) úgy tűnik megtalálták a tündérmese „fuss el vélét”: olyanba 
vágnak, ami szerény hazánkban egyszerűen hallatlan. Mint azt 
bizonyára tudják, Orsó Andi 
és Kurucz Károly kapcsolata 
korántsem olyan felhőtlen, 
mint Kájli és Bendőé, így 
amikor megtörtént a 
bejelentés, hogy ők lesznek a 
párcsere másik tagjai, nem volt 
nagy a meglepetés. Csak hogy 
tisztázzuk, ezek az új párok: 
Kájli és Kurucz Károly,  
Orsó Andi és Bendő.  
Már alig várjuk, hogy 
megtudjuk, milyen izgalmas 
következményei lesznek 
ennek! 

 

 

A párcsere résztvevőivel készített 
interjúkért lapozz a  következő 

oldalra! 

 



IInntteerrjjúú  aa  sszzttáárrppáárrookkkkaall  

-Mit vártok ettől a cserétől? 
Orsó Andi: -Szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy kicsit 
áporodottá vált a kapcsolatom Károllyal. Ugyanazokat a köröket 
jártuk újra és újra. Igazi felüdülés lesz Bandival mindent 
újrakezdeni. Persze azt se hagynám ki, hogy mekkora élmény lesz 
egy ekkora bendőnek főzni! Ebben talán fölülkerekedek Juditon. 
Kovács Ágnes Judit: -Néha talán kell egy kis változás az életben. 
Nem mondhatom, hogy tartok a Károllyal való kapcsolattól, éppen 
ellenkezőleg! Eszembe se jutna megpróbálni visszaszerezni Bandit. 
Persze, nagyon jó Károly muzikalitása és biztos vagyok benne, hogy 
le fog nyűgözni minden nap. Alig várom! 
 

MMűűssoorraajjáánnllóó::

A legendás sorozat legújabb részében a 
sztárpárcsere tagjai terítenek egymásnak. 
izgalmas helyzeteket főznek ki a résztvevők ebből az 
ellenállhatatlanul pikáns alaphelyzetből
újra találkozni a régi szerelmekkel? Készüljön 
drámára, cukormázra és rosszullétre, a ma esti 
epizódban mindet megtalálja! 

A szerelem nem csupán habos torta!

 

Apróhirdetések: 

SSzzeerreellőő
Antik autókra 
szakosodott szerelőt 
keresek, aki 
balesetek utáni nagy 
hibákat is ki tud 
javítani. Fontos 
kritérium, hogy 
kényes piros színt 
tökéletesen másolni 
tudjon. 

KKeerrttéésszz
Két autó nagy 
sebességgel áthajtott 
a kertemen, amivel 
az egészet tönkre 
tették. Talpraesett 
kertészt keresek, aki 
újjá tudná építeni az 
egészet az eredeti 
állapotába. 



Hajnali öt28 
Orsi 

( J.-nek)

Te vagy az ég,

És én a tenger

A kékségünk összeér

A végtelenben. 

Két részeg matróz

Egy csónakban

Gyöngyre vágynak,

S csillagodra. 

Elmerültek sós vizemben

Könnyben vagy az élvezetben

Majd meghőköltek

A mély rettenetben. 

Éjszakánként álmodoznak

Fölszállnának,

Feléd vágynak

Az én vizembe belehánynak. 

Viharaid gyilkolhatnak,

Habjaimban megfúlhatnak .

…

Aztán semmi.

Rumtól részegek. 




