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Manipuláció 
 

Hogy volt lehetséges, hogy Caligula Róma 
szenátusát súlyosan megalázva konzullá 
tehette kedvenc lovát, Incitatust? Hogyan 
lehetséges, hogy különösebb teljesít-
mény nélküli senkiket tartsanak köve-
tendő példának sok ezren, százezren? 

Hogyan lehetséges, hogy a keresztény ka-
tolikusok és keresztény reformátusok öl-
dösték/öldösik egymást? Hogyan lehet-
séges, hogy a muszlim szunniták és a 
muszlim síiták akár saját magukat felrob-
bantva gyilkolják egymást? Sőt, még kis-
korú gyerekeiket is erre biztatják? Ho-
gyan lehetséges, hogy egy szekta vezetője 
rá tudja bírni a tagokat, hogy adják neki 
minden vagyonukat, és engedjenek bele-
szólást legintimebb magánéletükbe? Ho-
gyan lehetséges, hogy magukat hívő ke-
resztényeknek tartó embereket más em-
berek ellen lehessen uszítani? 

Hogyan lehetséges, hogy együtt marad 
valaki párjával, aki nap mint nap meg-
alázza, fizikailag bántalmazza? 

Hogyan lehetséges, hogy egy „árubemu-
tató” hatására valaki anyagi lehetőségein 
túllépve több százezer forintért olyan 
árucikket vegyen, amire nincs is szük-
sége? Hogyan lehetséges, hogy vajákos 
kuruzslóktól várják emberek sok-sok 
pénzért sorsuk jobbra fordulását? 

Mi kellene ahhoz, hogy ilyenek ne fordul-
hassanak elő? Ugye egy káldorossal ilye-
nek nem is fordulhatnak elő? Nagyon-na-
gyon jó lenne hinni ebben… 
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A számot készítette: 

Bak Barnabás, Bánvölgyi Alex, Balázs 
Krisztián, Bardóci-Biró Teofil, Bezsei 
Máté, Bogdán István, Bordás András, 
Demecs Flórián, Demecs Norbert, Duma 
Gréta, Farkas Péter, Gloviczky Tamás, 
Hubay Gyula, Krész Péter, Márta Gábor 
Dominik, Németh Kinga, Patkós Péter, 
Singer János, Straubinger Tiara, Szabó 
Kristóf, Szécsi Kata, Székely Gréta, Zol-
tán Sarolt. 
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A Főnix csapata nyerte 
az első alkalommal meg-
rendezett Margit-szigeti 
sorversenyt. Az abigéle-
sek által szervezett játé-
kos megmérettetésen a 
Kleopátra végzett a má-
sodik, a Marco a harma-
dik helyen. (További ké-
pek a 7. oldalon.) 

A Kollégiumi Operabarátok Köre (KOBAK) október elején az Erkel Színházban járt, 
ahol Carl Orff Carmina Burana című darabját tűzték műsorra. 

  
Sport 

Kollégistáink 
szeptember köze-
pén az Újpest-
Fradi hokimecs-
csen, október ele-
jén pedig az MTK-
Mostar U19-es 
labdarúgó BL-ta-
lálkozón jártak. 
 
 

Margit- 
sziget 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eltelt egy hónap a tanévből, idén jött kollégistákat kértünk meg arra, hogy von-
janak mérleget: mondják el, milyen benyomást tett rájuk eddig a kolesz. 

Nagyon szexi a kollégium. A Spar tet-
szik a legjobban, csak drága, én meg 
csóró vagyok, mint a k…a élet. A wifi 
f…s. A tankör sem tetszik, mert hosszú. 
Amúgy tökre jó a hely, örülök, hogy itt 
lehetek, mert itt ilyen szexi fiúk van-
nak. (Szücs Levente (Than)) 
 
Az elején, amikor idekerültem nagyon 
féltem az egésztől, de kellemesen csa- 
lódtam, mert szeretettel fogadtak a többiek és így könnyű volt beilleszkedni. Na-
gyon tetszik, hogy mindenki nagyon kedves és segítőkész és soha nem néznek ki 
senkit, valamint nagyon jó a hangulat a szobákban. A legnehezebb számomra talán 
az, hogy reggel csöndben kell maradnom, hogy ne zavarjam fel a többi lányt, és ne-
kem ez, lévén, hogy rengeteget beszélek, elég nehéz. De összeségében mindenkép-
pen pozitív a benyomásom, örülök, hogy idekerültem és megismerhettem az itt 
lévő lányokat és szerintem jövőre meg az elkövetkezendő években és itt szeretnék 
lenni. (Mike Zsófia) 
 
Csodás a hely, a közösség tetszik a legjobban – sose lehet unatkozni. Mondjuk a ko-
likaja lehetne finomabb. De amúgy fasza az egész. Nem hinném, hogy találnék job-
bat. (Takács Bence) 
 
Nagyon tetszik ez a kollégium, eleve gyönyörűszép épületben vagyunk, jó helyen is 
van, és közel van, hála isten, a sulimhoz. A szabályok meg szerintem teljesen éssze- 

rűek, abszolút együtt lehet velük 
élni. A legszuperebb számomra 
az, hogy csönd van és így nyugod-
tan tudok tanulni, készülni és 
emellett igazán barátságos a lég-
kör is. A legkevésbé egyértelműen 
a zuhanyzók szimpatikusak, főleg 
az, hogy folyton nyomogatni kell, 
meg hogy nem nagyon van hely 
hova rakni a ruháinkat ott. De 
mindent összevetve nagyon sze-
retek itt lenni. (Komáromi Anna) 

 
 
 
 

Egy hónap után 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tök jó a placc. Ami tetszik, hogy 
szép a kilátás. Hogy mi nem? 
Huhh, koli szag van, az nem tet-
szik egyedül. De örülök neki, 
hogy idekerültem, így tudok 
lakni Budapesten. (Schützenho-
fer Vince) 
 
Először természetesen nehéz 
volt megszokni meg beillesz-
kedni, de most már igazán itthon 
érzem magam. A kaják nekem 
nagyon ízlenek, a nevelőtanára- 
ink pedig kedvesek, aranyosak. A zuhanyzók a legmacerásabbak, szerintem nem 
túl jó, hogy csak egy idő után jön melegvíz, és hogy így nem lehet beállítani, és bele-
zúdul az egész a fejembe. De a szobatásaim is jófejek, szóval egyáltalán nem bán-
tam meg, hogy idejöttem. (Kőnig Hajnalka) 
 
K…a jó. Talán az tetszik a legjobban, hogy így össze vagyunk szedve és meg van 
mondva, mit csináljunk. Mi nem tetszik? Hát… a koszt *heh* menza. Ó, meg, Patás, 
sz…r a wifi! Azon kívül minden jó. Befogadó a közösség, összességében tök korrekt. 
Jó fejek a tanárok. Örülök, hogy idekerültem, nagyon jó szobatársaim vannak. Szó-
rakoztatóbb, mint otthon. (Drozd Zsolt) 
 
Eddig külföldön éltem, az elmúlt egy évben pedig egy másik kollégiumban voltam, 
ami viszont elég messze volt a sulimtól, emiatt éreztem úgy, hogy inkább váltok. Az 
első hetem nehezebb volt, na nem mondom, hogy antiszociális voltam, de hozzá 
kellett szoknom az egész helyzethez, meg ahhoz a tényhez, hogy hatan vagyunk a 
szobában, ami azért, valljuk be, nem kevés. Az, hogy minden így egybe van, szerin-
tem hihetetlen jó, nem kell semmiért messzire menni, közel van az ebédlő, a kondi 
meg a zuhanyzók is. Másrészt pedig imádom ezeket a kis növényeket itt kinn a fo-
lyosókon. A legborzasztóbb dolog, hogy sokszor nincs wc papír, de szerintem ez 

bizonyosan túlélhető. (Kozma Eszter) 
 

Össz-vissz pár hete vagyok itt, de tet-
szik. Viszont a fürdő nem tetszik, meg 
a wifi sem. De összességében jó, mert 
nem kell felkelnem hajnali 4-kor, hogy 
beérjek iskolába. Hogy örülök-e, hogy 
idekerültem? Még nem döntöttem el. 
(Szücs Levente 2.0 (Bláthy)) 
 
A véleményeket gyűjtötte: Németh 
Kinga, Márta Gábor Dominik 

 
 
 
 



 

 

Simon Bence a csoportkiránduláson vidám kiszerelésű 
Bencze Krisztiánt vásárolt. 

 
 

 

Benc(z)ék a boltban 
 



 

 

 
  

Szeptember közepén az Abi-
gél csoport játékos sorver-
senyt rendezett a kollégisták-
nak a Margit-szigeten. 
 
 
 
  
 



 

 

 
  

Szeptember elején a Kleopátra 
és a Toldi megkezdte a cso-
portkirándulások sorát. 
 
 
  
 



 

 

 
  

Szeptember közepén az Abi-
gél és a Marco is megtartotta 
csoportkirándulását. 
 
 
 
 
  
 



 

 

 
  

Harmadikként a sorban az 
Androméda és a Petőfi is meg-
látogatta Balatonfűzfőt. 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Képeket, szobrokat, képzőművészeket kell ajánlanom. A képzőművészt azért kell hoz-
zátenni, mert bizony a képzőművészek ma már nem csak képeket, szobrokat készíte-
nek, hanem vizuális happeningeket, akciókat is szerveznek. 

S ami nekem először eszembe jutott a feladat kapcsán, 
az egy orosz származású elképesztő művész, El 
Kazovszkij (Jelena Kazovszkaja) volt. Személyesen is is-
mertem. Bemutatkozáskor azt mondta: El vagyok… Egy 
olyan alkotó volt, akinek a személyes élete, gondolatai, 
küzdelmei egy az egyben jelentek meg műveiben. 1977 
és 2001 között 31 Dzsan-panoptikum c. performanszt 

 

A performanszok sorával a szerelmet és 
a szépséget ünnepelte, s az utánuk való 
folytonos vágyakozást jelenítette meg. 
  

csinált. A performanszok sorával El Kazovszkij a szerelmet és a szépséget ünne-
pelte, s az utánuk való folytonos vágyakozást jelenítette meg. Az előadások kereté-
ben tulajdonképpen egy számára nagyon meghatározó, ugyanakkor rövid szerelem 
történetét mesélte el. A performanszok „dramaturgiája” minden alkalommal 
Pygmalion és Galathea szerelmi történetének átiratát követi: a nézők előtt játszó-
dik le a „legoptimistább mítosz” El Kazovszkij-féle átértelmezése, melynek végén a 
művész által alkotott szobor rövid feléledését követően ledől a piedesztálról, és 
megsemmisül. Pygmalion pedig – akit az előadásokban El Kazovszkij maga alakí-
tott – egyedül marad. (www.elkazovszkij.hu) 

De nagyon közel állnak a szívemhez az impresszionisták közül Gauguin Tahitin fes-
tett képei, és Van Gogh napraforgói is. Nagy kedvencem Toulouse-Lautrec! Grófi 
családban született, és betegsége okán nagyon előnytelen külseje volt. Egész életét 
mulatókban, bárokban, bordélyokban töltötte. Fantasztikusan rajzolta, festette meg 
ezt a világot! Nem volt boldog élete. Krónikus alkoholmérgezésben szenvedett, hal-
lucinációi voltak. Végül elszánta magát az elvonókúrára, amely egy évig tartott. 
Majd visszatért Párizsba, és újra elkezdett inni. Paralitikus rohamot kapott, rész-
ben lebénult. Édesanyjához vitette magát a malroméi birtokra, itt halt meg 1901-
ben. 

El Kazovszkijtól Karsai Zsófiig 

A tanári ajánlóban ezentúl képzőművészeket – festőket, szobrászo-
kat, építészeket – mutatnak be nektek a koli pedagógusai. A sort Sin-
ger János igazgató kezdi.       A szerk. 

http://www.elkazovszkij.hu/


 

 
 

lucinációi voltak. 
Végül elszánta 
magát az elvonó-
kúrára, amely egy 
évig tartott. Majd 
visszatért Pá-
rizsba, és újra el-
kezdett inni. Pa-
ralitikus rohamot 
kapott, részben 
lebénult. Édes-
anyjához vitette 
magát a malro-
méi birtokra, itt 
halt meg 1901-
ben. 

Végül két ked-
vencemet említe-
ném: a szecesszió 
stílusában alkotó  
Klimtet, és az expresszionista Schielét. Mindketten osztrákok voltak. Így, ha Bécs-
ben járnak, ki ne hagyják az ő kiállításaikat!! Miután a klub tele van Klimt-képek-
kel (nem véletlenül…), inkább Schieléről írnék. Ő készítette a művészet történeté-
ben a legtöbb önarcképet, kereken százat! És fantasztikusak a nőket ábrázoló ké-
pei! Kicsit hasonlítanak Lautrecéhez, nem? Aktképeit a kor nemigen fogadta el.  

 

Aktképeit a kor nemigen fogadta el. Börtönben is ült 
miattuk… 

Toulouse-Lautrec fotója és Harisnyát húzó nő című festménye 

Schiele: Önarckép csíkos ingben; Hason fekvő meztelen nő 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sőt, egy részüket meg is semmisítették a prűd hatalmasságok! 1918 októberében 
hathónapos terhes modell-felesége spanyolnáthában meghalt, három nappal ké-
sőbb pedig maga Schiele is követte őt. Utolsó ceruzarajza a haldokló asszonyt áb-
rázolja. 28 éves volt!!! (vö: Janis Joplin, Jimi Hendrix…) 

Na, végül ajánlanék pár ma is élőt: Itt van pl. Jenei Barna Márton, aki a Káldor- 
szobrot, és a „lavór-pillangókat” csi-
nálta (javaslom megnézni: 
https://www.yutube.com/watch?v
=UtXk4xTxozQ). Szili Pistit, volt kol-
légistánkat, aki már sok éve az USA-
ban él. Nyomatai azonban a kolesz 
falain láthatóak. Ő Szil Istvanra „ma-
gyarosított”. 

És Karsai Zsófit, keramikust, aki pl. 
fantasztikus játékokat készít  
(http://www.zsofiakar-
sai.com/en/beszelgetes-karsai-
zsofia-keramikusmuvesszel/). 

A Zöld könyv egy viszonylag új film, hiszen még csak egy éve 
került ki a mozikba, de személy szerint, amint kijött, én ro-
hantam megnézni, mert már hónapokkal előtte hihetetlenül 
felkeltette az érdeklődésemet.  

A film igaz tör- 
ténetet dolgoz  
fel, és főleg a feketék kiszorítását 
akarja bemutatni az 1960-as években, 
természetesen különleges szereplőkkel 
megspékelve, mind a színészekre, mind 
a történetbeli szereplőkre nézve. Az 
egyik fő karakter Don (Mahershala Ali), 
egy zárkózott, udvarias, komoly, nagy 
tehetségű fekete zongoristaművész. A 
másik főszereplőnk, Nick (Viggo Mor-
tensen) pedig egy olasz, temperamen-
tumos, nagyszájú, de jólelkű férfi, aki 
családjával él New Yorkban, és történe-
tesen az lesz a munkája, hogy végigkí-

Karsai Zsófi egyik kerámiája 

Zöld könyv 
  
 

https://www.yutube.com/watch?v=UtXk4xTxozQ
https://www.yutube.com/watch?v=UtXk4xTxozQ
http://www.zsofiakarsai.com/en/beszelgetes-karsai-zsofia-keramikusmuvesszel/
http://www.zsofiakarsai.com/en/beszelgetes-karsai-zsofia-keramikusmuvesszel/
http://www.zsofiakarsai.com/en/beszelgetes-karsai-zsofia-keramikusmuvesszel/


 

 
 

A fegyvertelen katona szerintem az egyik 
legjobban sikerült háborús film az elmúlt 
időszakban, hiszen olyan megrendítő igaz 
eseményeket tár fel, amelyekről talán so-
kaknak tudomásuk sincs. A történet egy 
olyan fiatal srácról szól (Andrew Garfi-
eld), aki vallása és egy rossz gyermekkori 
emléke miatt nem hajlandó fegyvert 
fogni, de a háborúból igenis szeretné ki-
venni ugyanúgy a részét, mégpedig, mint 
felcser, vagyis katonai színtéren lévő or-
vos. 

Természetesen ötlete sok mindenkinek nem tetszik, elítélik és gyává-
nak állítják be. De mindenáron kiáll az elvei mellett, akár az élete árán 
is, így nagy nehezen engedélyezik neki kívánságát. A japánok ellen ví-
vott szörnyű, véres háborúban végül ő mutatkozik a legbátrabbnak, és 
hamar kiderül, hogy ő a legnagyobb hős mindannyiuk között. 

 

tensen) pedig egy olasz, temperamentumos, nagyszájú, de jólelkű férfi, aki családjával 
él New Yorkban, és történetesen az lesz a munkája, hogy végigkísérje 2 hónapos tur-
néján a művészt. Élesen eltérő személyiségük miatt az elején rengeteget veszekednek, 
de aztán megtalálják egymás között a hangot a hosszan tartó kocsiutak alatt, és kicsit 
kezdenek hatással is lenni egymásra. Nick egyre udvariasabb lesz és megtanulja, hogy 
nem szabad kidobni a szemetet a kocsi ablakán, Don pedig egyre jobban képes elen-
gedni magát, például ráveszi magát, hogy puszta kézzel rántott csirkét egyen ingben. 
Mindezek mellett sok-sok nehézségen is keresztül mennek, hiszen Dont sokan bántják 
bőrszíne miatt, amit Nick egy idő után nem tud szó nélkül tűrni.  

A film tehát egyben elgondolkodtató, hiszen durva belegondolni, milyen 
megkülönböztetés ment régen, nagyon vicces, és érzelmes, a végén, hát, 
én eléggé könnyezgettem. 
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A fegyvertelen katona 
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Hippie Sabotage – Devil Eyes 

 

MiyaGi & Эндшпиль, Рем Дигга – I Got Love 

 

ISIS 1 Joyner Lucas 
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Prismo 

LIRANOV 
Гюрза 

Ugg'A  – Think About 

Apashe – Do It 

 Tones And I – Dance Monkey 

 DJ Gyóntatófülke & DJ Karcsirobi – Érettségire felkészítős mix 

Lil Nas X – Old Town Road 
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Ősszel az emberek hajlamosabbak a hízásra, mivel a keve- 
sebb napsütés hatására a szervezetünkben lecsökken a D-vita-
min mennyisége, melynek következtében a testnek a zsírbontó 
folyamata lelassul, az elraktározás folyamata viszont felgyorsul. 
 
Az elefántok, annak ellenére, hogy nagy fülekkel rendelkeznek, 
rosszul hallanak. 
 
A halak nyitott szemmel alszanak. 
 
A valaha volt legnagyobb rágógumilufi átmérője 58,4 centi-
méter. A rekordot 1994. július 19-én állította fel Kaliforniá-
ban Susan Montgomery Williams. 
 
Tudósok szerint a Marsnak néhány millió év múlva lesz a Szaturnu-
széhoz hasonló gyűrűje, miután gravitációs mezőjével szétrombolja 
saját holdját. 
 
A koffeinmentes kávé egészségtelenebb, mint a koffeines, mivel olyan kávébab-
ból állítják elő, melynek sokkal magasabb a zsírtartalma, ezáltal a vér koleszte-
rinszintjét jelentősen emeli. Ez fokozza az érelmeszesedés és a későbbi szövőd-
mények kialakulásának kockázatát. 
 

Egy kilogramm mézhez nagyjából három kilogramm 
nektárt kell begyűjteni a virágokról, ehhez pedig több 
mint 50.000 méh rakománya szükséges. A méhecske 
egyszerre kb. saját súlya felének megfelelő nektárral re-
pül haza. 

 
Csehországban és Lengyelországban a súlyos vesekő-be-
tegségben szenvedőknek kifejezetten javasolják, sőt fel-
írják az orvosok a sörfogyasztást. 
 
A narancs, a kivi, a feketeribizli, a csipkebogyó és a földi-
eper is több C-vitamint tartalmaz, mint a citrom. 
 

Sokkal több zöldszemű nő van, mint férfi, világszinten a nők 20%, a férfiak 12%-
áról mondható el mindez. Sőt, Hollandiában és Izlandon közel kétszerannyi zöld-
szemű hölgy él, mint úr. 
 
A Vénusz fordítva forog, mint a Naprendszer többi bolygója. Lényegében fejjel 
lefelé áll, valószínűleg azért, mert valamivel összeütközött. 
 
 

 



 



 



 



 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rózsák iskolája 
15. fejezet 

 
 2002. január 14., hétfő 

Talán a sors iróniája, hogy ez a nap is hétfő volt. Meg, hogy a mai napom is hasonlóan 
indult, mint az a bizonyos októberi, amikor a történetünk indult. Ma is sajnos korán 
keltem, mint ahogy mindig és éppen ugyanúgy rohantam a buszhoz. Ma reggel kivéte-
lesen nem késett a buszom, viszont ezért futnom kellett, hogy elérjem. Lihegve ültem 
le az utolsó szabad helyre. Beraktam a fülembe a fülhallgatóm, és a gondolataimba 
merültem, mint ahogy mostanában egyfolytában. Azóta, mióta beszéltem a nyomozó-
val. Nem tudok normálisan aludni, sőt gondolkodni sem igazán. Valahányszor nekiáll-
tam valaminek, elkezdtem tanulni, játszani, vagy aludni akartam, egyfolytában 
eszembe jutott, hogy mi történt vele, hogy mennyire nem érdemelte meg az egészet. 
Ahogy az is, hogy ha nem ő, akkor mégis ki tette ezt, miért, hogyan volt képes ilyes-
mire.  

- Miért tetted? - suttogtam magam elé a buszon. - Nem értelek. 

A körülöttem lévők elég érdekesen néztek, de ennél több figyelmet nem fordítottak 
rám. Számukra ez is csak egy teljesen megszokott dolog volt. Sóhajtottam, majd feláll-
tam a helyemről és az ajtóhoz somfordáltam, és ott húztam meg magam az út további 
részében. 

Amikor beértünk a pályaudvarra, elsőként ugrottam le a buszról és szaladtam a másik 
felé, ami az iskolához vitt. Gyorsan felpattantam az éppen akkor megálló buszra, majd 
leültem az első szabad helyre. A pulzusom az egekben volt, és zihálva kapkodtam leve-
gőért. Nem kellett volna rohannom, de úgy éreztem, hogy ha nem teszem, megbolon-
dulok a gondolataimtól. Szörnyű érzés. Úgy érzem, megfojtanak a gondolataim, nem  

 

Végig azon gondolkodtam, hogy meg kéne látogatnom en-
nek a Lizz nevű lánynak a sírját. 

 

engednek, és egyre mélyebbre húznak a depresszióba. Egyszerűen képtelen voltam 
felejteni és feldolgozni a hallottakat. Végig azon gondolkodtam, hogy meg kéne láto-
gatnom ennek a Lizz nevű lánynak a sírját. Megismerni egy kicsit, hogy tudjam, milyen 
lehetett, vagy valami. Legalább viszek neki egy virágot, hátha véget ér ez a felesleges 
vérengzés. 

Gyorsan jutottam el a megfelelő megállóhoz és szálltam le. Megint nem tűnt fel az idő  

múlása. Túlságosan is a megszokásaim szerint cselekedtem. Ha néha nem néztem 
volna körbe, akár el is üttethettem volna magam. Lehet még csak fel sem tűnt volna. 
Csak a gondolataim kusza fonalait boncolgattam. Teljes nyugalommal és lassú léptek-

Zoltán Sarolt írása 



 

 
 

múlása. Túlságosan is a megszokásaim szerint cselekedtem. Ha néha nem néztem 
volna körbe, akár el is üttethettem volna magam. Lehet még csak fel sem tűnt volna. 
Csak a gondolataim kusza fonalait boncolgattam. Teljes nyugalommal és lassú léptek-
kel sétáltam Kate-ék lakása felé, majd álltam meg az ajtó előtt. Már épp azon voltam, 
hogy felcsöngessek, amikor egy összezavarodott és kissé álmos Kate futott ki az ajtón. 
Már felöltözött, sőt úgy nézett ki, teljesen induláskész. Ennyi jutott el az agyamig, mi-
vel a következő pillanatban, nem kis szomorúságomra, nekem rohant. A lendülettől 
mindketten elestünk. Ő nekiesett a bejárati ajtó melletti üvegfalnak, ami megtartotta 
őt, hogy kényelmesen feltápászkodhasson. Én már kevésbé voltam szerencsés. A lö-
késtől hátraestem és a földre zuhantam, amivel nem lett volna semmi baj, ha nem áll-
tam volna egy kicsit magasabban, mint maga az utca szintje. Ennek következtében na-
gyot koppant a fejem a betonon. A hirtelen ütéstől megszédültem és a világ is elsötéte-
dett a szemeim előtt. 

Kate egy hatalmas nyögéssel tápászkodott fel. Gyorsan felmérte a terepet és megke-
reste, hogy minek ment neki sietségében. Talán az, hogy mi történt pontosan, csak ak-
kor jutott el az agyáig, amikor a földön fekvő, fejét fogó alakomat megpillantotta. Oda-
szaladt hozzám, felsegített, majd együtt indultunk az iskola felé. Kicsit még szédültem, 
de annyi lélekjelenlétem volt, hogy feltegyem a legfontosabb kérdést, ami eszembe 
juthatott. 

 

A hirtelen ütéstől megszédültem és a világ is elsötétedett a 
szemeim előtt. 
 

- Amúgy miért szaladtál ki az ajtón, mint valami őrült, vagy valaki, aki szellemet látott? 
- kérdeztem viccelődve. Bár komolyan érdekelt a válasza. 

Sokáig nem kaptam választ. Csendben sétáltunk, az iskola pedig egyre közeledett. Va-
lahol mélyen éreztem, hogy ha most nem tudom meg a miértjét, az okát a történtek-
nek, akkor sosem. Hirtelen újult erővel tört rám a fejfájás. Meg kellett állnom egy pilla-
natra, és megvárni, amíg minden visszatér a megszokottba. Ez volt az a pillanat, ami-
kor Kate úgy döntött, felel a korábbi kérdésemre. 

- Kaptam egy hívást - mondta halkan. - Nem tudom, kitől, a szám titkosítva lehetett 
vagy hasonló, mert nem jelezte ki.  Egy női hang szólt a vonal túlvégéről, és azt 
mondta, hamarosan nagyon rossz dolgok fognak történni az iskolában. Mindenkivel, 
aki gonosz volt vele, meg egy másik nővel. Asszem Lizznek hívták. Azt kérte, hogy ne 
mondjam ezt el neked, mert veled is rossz dolgok fognak történni... 

Azt hittem, rosszul hallok. Valaki megfenyegetett. Valaki nem is olyan messze tőlem 
ártani akar nekem. És ez a nő nemcsak, hogy ismer, de tudja Kate telefonszámát és va-
lószínűleg azt is, hogy ilyenkor együtt járunk suliba. Elfogott egy rossz érzés, de nem 
tudtam, miért. Talán mégis meg kéne keresnem Lizzt. 

Folyt. köv. 



 

 
 

 

A madár 
 

Jobb lenne szökni, mint maradni. 
Börtön ez, semmi más. 
Oh szállni, szállni, mint bármi madár, 
Hát nem erre vágytál? 
Mert ha csúnya a jószág, vagy zajos, 
Az csak galibát okoz. 
Nagyot harap a piciny csőre, 
Ujjad vérzik tőle. 
Vágd ki a kalitkát, mire vársz?! 
Most is eldobhatod, 
Felesleges minden gondozás, 
Csak időpazarlás. 
 
Rozsdás már a ketrec ajtaja, 
Nyitva az esőben. 
Krizantém nőtte be az alját, 
A madár elrepült. 
Vissza se nézett, gyorsan elszállt, 
Tudta, hogy más vár rá. 
Néha-néha majd visszarepül, 
Ismeri az utat. 
Ha kell egy kis étel, menedék, 
Talán megbújhat majd. 
De gazdáját soha nem látja már, 
Végre szabaddá vált. 
 
 

Bánvölgyi Alex 
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DÉMONIZÁCIÓ (6. rész) 
 

ANNIE 

 Hát az egyik lány, Cora állítólag látta, 

ahogy az egyik mosdó tükre szilánkokra bom-

lott és körbelebegte őt. Lecsekkoltam, és a 

tükör érintetlen. 

 

     BRENDA 

 Tehát képzelődött. Biztos szerzett valami ütős 

cuccot. 

   

     ANNIE  

  Nem hinném. A tükör sarka alatt ként találtam. 

 

     BRENDA 

  Tehát mégiscsak volt valami…  

           

Csengetés. 

 

 

14. jelenet 

 

Amint meghallják a csengőt, minden diák bejön a terembe és leül a 

helyére. Kisebb zsibongás. 

 

Annie előveszi a kémia tankönyvét és néhány táblázatot.  

 

     ANNIE 

(a testvérére néz) 

  Hol a könyved? 

    

BRENDA  

  Nem hoztam. 

  

     ANNIE  

(megvetően) 

  Remek. 

  

Belép a terembe Mr. Keligen, mindenki elhalkul.  

 

MR. KELIGEN 

 Jó napot, osztály! Nos, mielőtt bárminek is ne-

kifutnánk, szeretnék bemutatni még egy új diá-

kot. Brenda, állj fel, kérlek! 

 

Brenda feláll. 

 

 

 

 

CARL 

(a takaró alatt, elnyomott, fáradt hangon) 

  Ne már, ezt nem hiszem el. Csak öt percet.    



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

MR. KELIGEN 

 Ő itt Brenda Davis, ma érkezett hozzánk. 

Brenda, kijönnél a táblához és mondanál magad-

ról pár dolgot? 

 

     BRENDA  

(pimaszul) 

  Inkább nem.  

 

MR. KELIGEN 

  Hát jó, akkor ülj le!  

 

Brenda leül.  

 

MR. KELIGEN 

 Na szóval, nyissátok ki a könyvet a 33. olda-

lon! Ma egy nagyon érdekes szer előállításáról 

fogunk beszélni. A metamfetaminról van szó.  

    

DIÁK 1  

(közbeszól) 

  Lesz gyakorlat is? 

 

MR. KELIGEN 

  Csak szeretnéd, Kel!  

 

MR. KELIGEN  

(minden mondata egyre halkabb és kezd el-

mosódni) 

 A metamfetamin egy pszihostimuláns kábítószer. 

Sokan nevezik kristály methnek vagy speednek. 

Ez persze inkább amfetamint tartalmaz és persze 

illegális a legtöbb országban.  

 

A kamera Corát veszi, aki a padban ül, és figyeli a tanárt, közben 

próbál jegyzetelni.  

    

MR. KELIGEN   

(még mindig elmosódnak a mondatai, már 

alig lehet kivenni pár szót) 

 Képlete C10H15N. Na, ez pontosan mit tartalmaz, 

ki tudja megmondani? 

 

Ezekkel a mondatokkal egyidőben Corát látjuk, amint megpróbál fi-

gyelni. A kamera ráközelít. Furcsa, mély hangot hall, amit rajta 

kívül senki. Nézelődni kezd, kutatja a szemével, hogy honnan jöhe-

tett a furcsa hang. Aztán a táblára néz, ami hirtelen, mint a víz, 

hullámozni kezd az egész teremmel együtt. Cora kapkodja a fejét. 

Megpróbál a tanárra figyelni, de még mindig hallja a hörgést. 

 

Ismét a táblára néz, és látja, hogy a felírt szavak egyszerűen le-

folynak a tábláról. Ezt rajta kívül senki sem látja.  

Annie aki Kora mögött ül két paddal felfigyel a lány különös vi-

selkedésére és megböki Brendát jelezve ,hogy figyeljen oda. Kora 

kapkodja a fejét.   

  

ANNIE (barnahajú lány)  



 

 
 

Annie, aki Cora mögött ül két paddal, felfigyel a lány különös vi-

selkedésére és megböki Brendát, jelezve, hogy figyeljen oda.  

 

Cora kapkodja a fejét.     

 

Filmzene. 

 

Egy éles hangot hallani, Cora a fejéhez kap. Hirtelen minden hang 

és látomás megszűnik, és Cora, mintha feleszmélne valamiből, meg-

hallja Mr. Keligen hangját. 

 

MR. KELIGEN 

  Cora, minden rendben? 

   

CORA  

  Nem igazán. Kimehetnék a mosdóba?  

 

MR. KELIGEN 

  Menj csak! 

 

Cora feláll, és kimegy a teremből. A tanár folytatná a magyaráza-

tot, de Annie közbevág.  

 

     ANNIE  

  Tanár úr, én is kimehetnék a mosdóba? 

    

MR. KELIGEN 

  Ha nagyon muszáj… 

 

Annie megfogja a táskáját és kimegy a teremből. 

 

15. jelenet 

  

A kamera most Annie-t látja, aki most lépett ki a teremből. Elkezd 

egyre gyorsabban lépkedni, már-már fut.  Végigfut a folyosón és 

balra fordul. Végigszalad a folyosón, majd benyit a mosdó ajtaján. 

Bent meglátja Corát, aki az egyik sarokban kuporog. Összehúzta ma-

gát és rettenetesen fél. Annie látja, hogy Cora előtt a tükör ösz-

szes szilánkja felemelkedik és körbe-körbe repül. 

 

CORA 

     (kissé halkan és félve) 

  Te is látod?  

 

Annie gyors lépésekkel befut, és megfogja Cora kezét. Felrántja a 

padlóról és ránéz.  

    

ANNIE 

 Most elszámolok háromig és elkezdünk futni, 

amilyen gyorsan csak tudunk, rendben? 

    

Cora bólogat.          Folyt. köv. 

 

BRENDA  

És hol?  

     

KEVIN 



 

 
 

 

 

 

Kád 
 

Hubay Gyula rajza 
 

 



 

 

Hubay Gyula rajza 
 
 

 

Viráglány 
 



 

 
 
 

 

 
 

A biztonság visszatérő téma a rovatban. Volt már szó a biztonságos jelszavakról, a 
kétlépcsős bejelentkezésről, arról, hogy mennyire távol áll az igazságtól, mikor valaki 
azt mondja „feltörték a facebookom” – és még le is ellenőriztük a 

https://haveibeenpwned.com oldalon, hogy kiszivárogtak-e az adataink. 

Most nézzünk egy példát arra, mikor az eredmény pozitív. Adott egy e-mail cím, amit 
leellenőriztünk, és láttuk, hogy a linkedin oldalról kiszivárgott a jelszava. Ez azzal volt 
összefüggésben, hogy az adott e-mail címre küldtek egy fenyegető levelet, miszerint: 

Feltörtük a gépedet, látjuk az adataidat, látjuk, ahogy pornót nézel, és a webkamerád 
miatt azt is látjuk, mit csinálsz közben… 

A fenyegetés arról szólt, hogy bizonyos határidőn belül utaljanak valamennyi bitcoin-
t egy anonim számlára, hogy ezek titokban maradjanak. Persze ki is foglalkozna egy 
ilyen levéllel? És vajon kit ijesztene meg, ha a levélben megkapja a saját jelszavát is, 
bizonyítva, hogy feltörték a gépét? Itt egy kép, ami egy ilyen fenyegetést mutat be: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyt. köv. 

Csalások a neten 1. 

 

[itt állt a jelszó] 

https://haveibeenpwned.com/


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Nem nagyon van olyan nap, hogy valamelyik tévécsatorna ne  
tűzné műsorára egyik-másik filmjüket. Utolsó közös mozijukat hu-
szonöt éve forgatták, népszerűségük mégis töretlen – jöjjön néhány 
érdekesség Bud Spencerről és Terence Hillről! 

1967-től ’85-ig 17 filmben szerepeltek együtt, ’94-ben még összeálltak 
egy utolsó közös mozi, a Bunyó karácsonyig leforgatására. Ezt Terence 
Hill rendezte.  

Filmjeik alaptörténete hasonló: bár a morcos, de jólelkű nagymedve (a 
Nagy Sárkány) és a mosolygós kékszemű csibész (a Kölyöktigris) kisebb  
ügyekben maga sem makulátlan, végül mégis ők lesznek az igazság bajnokai, a 
gyengék védelmezői, a rosszfiúkat hangosan puffanó pofonokkal elintéző hősök. 

Bud Spencert eredetileg Carlo Pedersolinak hívták. Művésznevét kedvenc színé-
sze, Spencer Tracy, és kedvenc söre, a Budweiser után vette fel. 

Gyermekkorában nagyon jól tanult: már ötévesen elkezdhette az iskolát, és az 
ötödik osztályt ki sem kellett járnia. Fiatalkorában versenyszerűen sportolt: ő volt 
az első olasz, aki a százméteres gyorsúszást egy perc alatt teljesítette, emellett vá-
logatott vízilabdázó is volt. 

Alakját Budapesten szobor is őrzi. (Hab lenne a tortán, ha az alkotás hasonlítana 
is modelljére.) 

A partnerénél tíz évvel fiatalabb Terence Hill gyerekszínészként kezdte: 12 éves 
kora óta szerepel filmekben, vagyis hatvannyolc éve van a pályán. 

Eredetileg Mario Girottinak hívták, első közös filmjük idején a producerek elé tet-
tek egy húsz nevet tartalmazó listát, amelyből édesanyja nevének kezdőbetűi után 
a Terence Hillt választotta.  

„Te mondd, hogy rablótámadás, a te hangod mélyebb” – ezt magyarul Ujréti 
László hangján hallhatjuk, „a pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt” – ezt pe-
dig Bujtor Istvánén – ők voltak az állandó szinkronhangok. Bujtor maga is lefor-
gatta Piedone-szerű mozijait, főszerepben a Balaton- és barackpálinka-kedvelő 
Ötvös Csöpivel. 

A Kincs, ami nincs szinkronizálásánál Anulunak 
nem voltak leírt szövegei, így azokat Székhelyi 
József improvizálta. 

Ugyanaz a színész játssza a Kincs, ami nincsben 
Anulut, aki az És megint dühbe jövünkben a 
Zsugabubus (nevem Johnny) által gyakran ki-
borított rosszfiút, Nynfust (bunkó vagy, Bugsy).  

 

 

Hill & Spencer 
 

 
 
 



 

 
 

Könnyebb 

 

Nehezebb 



 

 

  

- Mit gondolsz, melyik a gyorsabb, a 
ló vagy a postagalamb? - kérdi a 
székely a komájától. 
- Gyalog a ló... 
 

A tanár nincs megelégedve az első-
sök szellemi színvonalával, ezért 
gúnyosan így szól hozzájuk: 
- Kérem, aki idiótának érzi magát, 
az álljon fel! 
Nagy csend, mindenki ülve marad. 
Egyszer csak valaki óvatosan feláll. 
- Nos, maga úgy gondolja, hogy rá-
szolgált az idióta elnevezésre? - 
kérdi a tanár gúnyosan. 
- Az igazat megvallva nem, de nem 
bírtam nézni, hogy a tanár úr egye-
dül álldogál. 
 

A paraszt bácsi igyekszik a parla-
mentbe. Biciklijét a falnak tá-
masztja. Mire az őrök: 
- Bácsikám, hát nem gondolja ko-
molyan, hogy csak úgy letá-
masztja ide a biciklijét? Hát ide 
politikusok járnak! 
- Politikusok? Igaza van, akkor 
jobb lesz, ha lelakatolom. 
 

- Mért nem lehet az anyóssal bú-
jócskázni? 
- ??? 
- Mert ki az a hülye, aki megke-
resi? 
 

A bankigazgatónak fontos tárgya-
lása van egy gazdag néger király-
lyal, de közbejön neki valami, 
ezért a titkárnőjét küldi el a tár-
gyalásra. Lelkére köti, hogy legyen 
nagyon kedves a királyhoz, mert 
fontos ügyfél, rengeteg pénze van 
a bankban. Ebéd közben a titkárnő 
ijedten veszi észre, hogy nagyon 
megtetszett a négernek. Akkor 
esik igazán kétségbe, mikor az 
megkéri a kezét, hogy menjen fele-
ségnek a háremébe. Megpróbálja 
finoman elhárítani: 
- Én megfogadtam, hogy csak ah-
hoz megyek hozzá, aki nászaján-
déknak egy 50 karátos gyémántot 
ad nekem. 
A király telefonál egyet. 
- Rendben, én megvenni. 
- De azt is megfogadtam, hogy csak 
úgy megyek férjhez, ha egy 50 szo-
bás palotában lakunk. 
A néger láthatóan gondban van, 
most már hosszabban telefonál, de 
végül kiböki: 
- Rendben, én megépíteni. 
Most már a csaj kezd nagyon fe-
szengeni, de kivágja magát: 
- És utoljára, azt is megfogadtam, 
hogy csak olyanhoz megyek hozzá, 
akinek 40 centiméteres farka van. 
A négernek most már igazán nagy 
gondja van, gyöngyözik a homloka, 
de nem adja fel. 
- Rendben, én levágni belőle! 
 

- Hányasra vizsgáztál? 
- Kettesre. 
- Miből? 
- Kegyelemből. 
 



 

 

  

Két Káldor-kolis elmegy a szexo-
lógushoz. 
- Van egy nagy szexuális problé-
mánk. Bemutathatnánk? 
- Bemutatni...? Kérem, ahogy gon-
dolják... Tessék, ott a heverő. 
Belekezdenek, aztán a szexológus 
csak ámul-bámul az aktuson. 
Amikor túl vannak rajta, így szól: 
- Ez egészen remek aktus volt, 
hol itt a probléma? 
- Sehol, csak koliban nem lehet, 
saját lakásunk nincs, a szálloda 
meg drága... 

Kedvenc 
vicceit 

megosztotta: 

Bezsei 
Máté 

A rendőrhöz odamegy egy kisfiú 
és megkérdezi tőle, hogy hány 
óra. A rendőr azt mondja: 
- Fél tizenkettő. 
- Akkor 12-kor kinyalhatja a seg-
gem. 
A gyerek elszalad, a rendőr utána. 
A következő utcasarkon találko-
zik a kollégájával. 
- Hová rohansz? - kérdezi. 
- Képzeld, az a gyerek azt mondta, 
hogy 12-kor kinyalhatom a seg-
gét. 
A másik ránéz az órájára és azt 
mondja: 
- Akkor hová sietsz annyira, még 
van huszonöt perced! 
 

Lány mondja a fiúnak: 
- Ha te egy igazi úriember volnál, 
nem csinálnál velem ilyet a hátsó 
ülésen! 
Erre a fiú: 
- Te pedig ha úrilány volnál, nem be-
szélnél teli szájjal! 
 

Két rendőrt egyszerre visznek a kivégzés helyszínére. Kérdezik az elsőt: 
- Hogy akarsz meghalni? Golyó, kötél, vagy villamosszék által? 
- Golyó nem, mert csupa vér lesz minden. A kötélen túl sokat szenvednék, tehát 
kizárásos alapon legyen a villamosszék. 
Beültetik a székbe, leszíjazzák, ráadják a kakaót, de semmi. Nincs áram! Szólnak 
egy villanyszerelőnek, ő sem tud mit csinálni. 
- Szerencséd van, kegyelmet kaptál, elmehetsz! 
A második rendőr kivégzése következik. Kifelé menet az első gyorsan odasúgja 
neki, hogy nincs áram. 
- Hogy akarsz meghalni? - kérdezik őt is. - Golyó, kötél, vagy villamosszék által? 
- Golyó nem, mert csupa vér lesz a ruhám, villamosszék nem, mert nincs áram, 
tehát marad a kötél... 
 

- Mama, az iskolában azt mondták, 
hogy állandóan hazudok! 
- De Pistike, te még nem is jársz is-
kolába! 



 

 



 

 
 

Forrás: instagram.com/kaldorkolimemes 
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