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Úgy gondolom, nem állítok nagy hülyeséget, ha azt
mondom: aki évek óta iskolapadot koptat, annak a
szeptember olyan, mint másnak a hétfő. A szabadság
és a pihenés után újra jön a korán kelés, az elvárások, a
beadandók, dolgozatok satöbbi.
De még mielőtt bepánikolnátok, szólok: ennek vége.
Mától a szeptember nem valaminek a vége, hanem valami újnak a kezdete. Egyetemisták lettetek, ELTE-sek,
TáTK-osok. Most még néhány szokványos, banális elképzelésnél többet nem jelent, de a gólyatáborban talán
megértitek az egyetemista feeling lényegét. Innentől
magatok dönthettek mindenről, szabadon, úgy, ahogy ti
azt a legjobbnak érzitek. Az egyetemista prototípusokat
nem ragoznám, egy-két oldallal arrébb bőven olvashattok arról, ki hogyan éli meg ezt a pár évet. Egy a lényeg:
legyetek vidámak, és nyitottak az újra.
A TátKontúr jelen különkiadását tekintsétek egy kis
útravalónak, kedvcsinálónak, bevezetőnek. Sok érdekes
rendezvényről, megfontolandó lehetőségről, a mindennapjaitokat megkönnyítő tanácsról olvashattok. A célunk nem más, mint a kezdetek kezdetén ízelítőt adni
nektek a TáTK és az ELTE színes, változatos világáról.
A rengeteg hasznos információ mellett szórakoztató írásokat, publicisztikákat is találhattok Budapestről, a kolis
életről, közeli kocsmákról és olcsó étkezdékről. Bemutatunk pár álkutatást és nagy tudományos leleplezést
is, hogy lásd: milyen hasznos ismeretekre teszel majd
szert a következő években. Nem is szaporítanám tovább
a szót, a többit majd úgyis meglátjátok… ■
Tilesch Réka
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Kedves Gólyák és Felsőbbévesek!

Köszöntelek titeket a megújult KÖZelítő rovatban, amely a ZéTéeM (Zenés-TáTKos-Mulatság) és a Sport rovat házasságának gyermekeként fogant és született meg egy forró nyári napon. Mostantól itt olvashattok minden olyan programról, történésről, felhívásról, amivel TáTK-os hallgatóként találkozhattok, legyen szó akár tudományos előadásról,
hajnalig tartó bulikról, konferenciákról, futóversenyről, vagy épp fesztiválokról. Ha nem tudjátok mivel elütni az időt
a szorgalmi időszakban, vagy épp a bőség zavarában kényszerültök tétlenségre, akkor sem kell kétségek között élnetek, hiszen a kezetekben tartjátok a lehetőségek kulcsát! A KÖZelítőben mindig elolvashatjátok, mi történt az elmúlt
hónapban, és hogy mi vár rátok a következőben, így biztosan nem maradtok le a nagy dolgokról. Érdemes ellátogatni
a honlapunkra is (http://tatkontur.elte.hu), ahol rengeteg beszámolót és galériát találhattok az elmúlt három év bulijairól, és ugyanitt lesznek majd a gólyatáboros képek is, veletek együtt!
Ha úgy érzitek, megállíthatatlanul csordogál bennetek az írói véna, és a legfölsőbb szinteken szeretnétek űzni az
újságíró hivatást, akkor csatlakozzatok hozzánk! A KÖZelítő rovat tagjaként akár még Beliczai Balázzsal, vagy épp
a Mystery Gang tagjaival is összehozhat az élet (egy interjú erejéig). Jelképes toborzóirodánkba pedig nyugodtan
jelentkezhetnek azok is, akik imádnak kattogni, villogni, és az éles fotók érdekében képesek megálljt parancsolni
alkoholszomjuknak a buli hevében. Jelentkezni a tatkontur@gmail.com-on tudtok. És akkor lássuk, mi vár ránk az
elkövetkező évben! ■
Kréta
rovatvezető

Ízelítő

Az év legfontosabb pillanataiból
Szeptember első heteiben rögtön felidézhetjük a Gólyatábor legszebb
pillanatait, immáron azokkal együtt, akik lemaradtak róla, méghozzá
a Kocsmatúrán és a Gólyatábor afterpartin. Amíg az előbbi a ’tábori
csapatok kőkemény harcát jelenti (olykor a Körúton este tízkor madárcsicsergésre, és nem csapatindulókra vágyó nagymamákkal), utóbbi az
első TáTK-os bulitok lesz, ahol kötelező hajnalig maradni (és mindig felismerni a csopvezeket!).
Nem sokkal később a GT-ben nyertes csapat megmérkőzhet
az ELTE hét másik polipkarjának nyertes csapatával, ez lesz a
Gólyakupa, ahol halált megvető bátorsággal kell majd teljesíteni a tücsökevéstől egészen a sáska-járásig mindenféle feladatot.
Októberben örülhetnek a tökfejek, ugyanis ők lesznek a
Halloween parti sztárjai, és sanszos, hogy ők fogják elosztogatni a legtöbb cukorkát is. A hónap végén újabb dimenzióugrás
veszi kezdetét a TŐGY-ön, vagyis a TáTK-osok Őszi Gyűlésén,
ahol egyszerre tudjátok tágítani elmétek és idegszálaitok tűrőképességét, hiszen érdekes, tudományos témákat feldolgozó beszélgetések, hajnalig tartó bulik és kirándulások várnak
rátok három napon keresztül.
Novemberben jön az első igazán elegáns és az egyik legnagyobb tömegeket vonzó esemény, a Gólyabál. A több mint
egy hónapja szorgalmasan gyakorló gólyapárok itt táncolják el keringőjüket, és az estének legalább annyira része az
önfeledt és boldog pezsgőzés, mint a híres stand-uposok

fellépése, vagy épp a legjobb hazai bandák és
dj-k szettjeire történő pörgés.
Tudjuk, hogy minden hónapban megjön a Mikulás, viszont decemberben a srácok is örülhetnek,
ugyanis a piros sapkás, krampuszokkal haverkodó,
furcsa pillanataiban rénszarvasokon lovagló tagnak minden évben nagyszabású bulit rendezünk,
és a Mikulás partin rendszerint meg is jelenik (sok
más hasonmásával együtt, így sose tudhatjuk, mikor állunk le
sörözni az igazival). A tél kezdetén lesz még Szorgalmi időszak
záróbuli, amely a fél éves munkásságunk záróakkordja, ezután
két hónapig a tankönyvek a legjobb barátaink. Elvileg.
A februárt a Vizsgaidőszak záróbulival kezdjük, ahol egy
nagy péklapáttal hátba vágjuk az elmúlt két hónap rossz
emlékeit, és megosztjuk egymással a legviccesebb szóbelik
aranyköpéseit, és persze a sörünket. Mivel a busójárás Pesten
nem dívik, ezért a Farsangi bállal űzzük el a tél szellemét, hagyományosan ilyenkor Batmanek, Batgirlök és megannyi más
természetfeletti élőlény árasztja el a TáTK-os bulit.
A tavasz kezdetén megünnepeljük azokat, akik egyetemi
tanulmányaik felénél járnak épp, ők a másod- (és az önjelölt
csúszó harmad-) évesek. A Felezőpartin tehát a főszerep azoké
a vén rókáké lesz, akik annak tudatában pusztítják megmaradt agysejtjeiket, hogy a következő évben már a szakdolgozatukat kell majd papírra hányniuk, vagyis vetniük.
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Áprilisban kezdődnek az igazán nagy dolgok, amelyekhez
foghatót a gólyatáborban és a nyári fesztiválokon láthattunk,
élhettünk át korábban. A Budaörsi Napokon a két műfaj izgalmas
mixtúrájába csöppenhetünk. A KCSSK kollégiumi csapatainak
izgalmas vetélkedése egy héten keresztül, minden este a legjobb
hazai zenekarok és dj-k fellépésével, igazi kollégiumi hangulattal.
Végezetül, mielőtt még az idő sodrásával az újabb vizsgaszezon elé kerülnénk, elérkezik a Lágymányosi Campus

életének legizgalmasabb része. Májusban a Társadalomtudományi Piknikkel kezdünk, ahol rengeteg izgalmas előadáson,
interaktív beszélgetésen vehettek részt két napon keresztül,
majd a Lágymányosi Eötvös Napokon folytatódik az őrület. A
három napos LEN-en a Pázmány Péter sétányra költözik egy
minifesztivál, rengeteg koncerttel és izgalmas programmal
nyűgöznek le minket a szervezők, a mámorból pedig jó esetben is csak napokkal később ocsúdunk fel. ■
Kréta

Nem csak a szellem…
Túl sok csokit toltál magadba az érettségi alatt? Még nem sikerült leadni
a felesleges kilókat, ezért mindenki arról faggat, melyik hónapra várod
a kis lurkót? Szeretnéd, ha a Gólyatáborban alkoholos filccel magadra
tetovált kockahas valóra válna? Akkor a legjobb helyen jársz, mert most
megtudhatod, hogyan tudsz edzésben maradni a TáTK-on!

Jó, de mégis, hogyan?
A legegyszerűbben az ETR-en keresztül tudsz jelentkezni,
ami egyben azt is jelenti, hogy az ott meghirdetett testnevelési kurzusra ugyanúgy el kell majd járnod, mint bármely
más szemináriumra, hiszen krediteket használsz el vele. Ha
esetleg nem sikerül bekerülnöd az általad favorizált órára,
vagy épp meg sem hirdették az ETR-ben, akkor se csüggedj, mert jelentkezhetsz a sportösztöndíjasok által szervezett edzésekre is. Itt még nagyobb a választék: különféle
harcművészetek, triatlon, tájfutás, gördeszka, TRX, hegyi
kerékpár, jégkorong, capoeira, és még középkori harcművészet is van a terítéken. A jelentkezéssel, edzésekkel kap-

Fotó • beac.hu

Először is, térképezzük fel a terepet
A napi betevő kalória gyilkolásának legkézenfekvőbb helyszíne
a BEAC pálya (1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 10/b.), ahol
kizárólag ELTE-s haverokkal edzhettek és a legkülönfélébb
sportágak közül lehet választani: foci, röplabda, tenisz, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda, atlétika és még konditerem is
van azoknak, akik telhetetlenek. A színes választékot megspékelték még olyan agytornázási lehetőséggel is, mint a sakk, és
alkarra is gyúrhattok söröskorsók emelgetésével a Pálya névre
hallgató kocsmában, amelyet az öltözők tőszomszédságában
találhattok meg.
Az ELTE Mérnök utcai sporttelepén (1119 Budapest,
Mérnök u. 35.) behódolhattok a kispályás foci, a kézilabda, a
streetball és a strandröplabda vonzásának. Szárazföldi sportokat még a KCSSK tornatermében is űzhettek, már ha épp
nincs felújítás alatt, ez csakis az égiek jóindulatától függ. Ha
már unod a stabil talajt a lábad alatt, akkor kipróbálhatod a
kajakot vagy a kenut az ELTE soroksári vízitelepén (XXIII.,
Vízisport u. 48.).

csolatos további információkért böngésszétek
http://www.beac.hu és a http://eltesport.hu oldalakat. Csak nekünk alakult meg a Szoci-Foci és a
TáTK-os kosárlabda csapat, ők is várják a lelkes
és bátor újoncokat köreikben. Mindezen kívül
az Astoria Fitness Centerben kedvezményes
áron húzhatjátok a súlyokat, szóval már csak ezért is megéri
egyetemistának lenni.
Ha úgy éreznéd, már eléggé felkészült vagy, akkor nyugodtan indulhatsz pár versenyen is (például ott van az Eötvös
5 km futóknak, bajnokságok a focizóknak és kosarasoknak).
A szurkolást pedig igazi profikkal együtt élvezheted, ugyanis
egy éve megalakult Magyarország első egyetemi cheerleader
csapata az ELTE-n. Létezik ezenkívül még sportpályázat és
sportösztöndíj is. Utóbbit azok igényelhetik minden félév
elején, akik a tanulás mellett versenyszerűen sportolnak, és
szükséges hozzá a sportorvos és az egyesület igazolása. A

A BEAC pálya zöld pázsitja
TáTK-on természetesen sportrendezvények támogatását is
lehet igényelni – a pályázat feltételeit a http://tatkhok.elte.hu
oldalon találhatjátok meg.
Legvégül, de kifejezetten nem utolsósorban, ajánlom mindenkinek a bringázást Budapesten. Ha végigtekersz párszor
a Körúton, az Andrássyn vagy a rakpartokon, rá fogsz jönni,
hogy ez nemcsak egy hippi életmód lehet, hanem egészséges, sportos, és ráadásként a bringázással megspórolhatod a
BKV-bérlet árát is. ■
Kréta
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Szeretsz nyakig benne lenni a közéletben? Leendő ELTE-sként szeretnél a dolgok mögé
látni? Netán a tanulmányi ügyeiddel kapcsolatban lenne egy-két kérdésed? Akkor ez a pár oldal, bizony, neked szól!
A HÖKéletes rovat – ahogy azt a neve is jelzi – a Hallgatói Önkormányzat ügyeivel, a Kari Tanács határozataival,
egyetemi vagy kari érdekképviselettel foglalkozik. Aki volt Gólyatáborban, az biztosan találkozott már a HÖK tagjaival: ők azok, akik felsőbb szinteken kiállnak az érdekeidért, kiírják az ösztöndíjakat, támogatásokat, és megszervezik
a TáTK-os bulikat. Ha a jövőben bármilyen kérdésed lenne, megtalálod őket az irodában, vagy a kérdéseidre a választ
a TátKontúr hasábjain. Igyekszünk minél kevesebb száraz anyaggal, annál több közhasznú témával megtölteni ezt a
rovatot. Egy kis ízelítő az elmúlt egy év cikkeiből: mit tegyél, ha nem kaptál kolit, hol és hogyan igényelhetsz szociális
támogatást, milyen mesterképzések indulnak karunkon, milyen jogszabályok vonatkoznak a záróvizsgázókra.
Szerkesztőségünk folyamatosan keres új, lelkes cikkírókat. Szóval, ha szeretsz jól informált lenni, a dolgok mögé
látni, és életcélodnak érzed, hogy társaidat tájékoztasd az egyetemi eseményekről, döntésekről, az alakuló oktatási
törvényről vagy ennek ELTE-s vonatkozásáról, akkor köztünk a helyed. Ha írni nem szeretsz, de kérdésed, hozzászólásod, ötleted van, azt is szívesen vesszük, hiszen ennek a rovatnak a célja, hogy bemutassuk: a bulikon és a vizsgaidőszakon kívül is van egyetem és egyetemi élet. ■
Tilesch Réka
rovatvezető

Osztályfőnöki óra elmarad
Ha nem szeretnéd úgy érezni magad az egyetemen, mintha a krétai
labirintusban botorkálnál vaksötétben és tökrészegen, nem árt már
az első hetekben megfelelő tudással felvérteződnöd a tanulmányi és
egyéb ügyekkel kapcsolatban. Kovács Anna Sárával, az ELTE TáTK
HÖK elnökével e tanulási folyamat nehézségeiről és a segítségkérés
útjairól beszélgettem.
TátKontúr: Közhely, hogy az egyetemi felvételi hatalmas
törést jelent a fiatalok életében. Szerinted mi okozhatja a
legnagyobb nehézséget egy elsős számára?
Kovács Anna Sára:   Azt gondolom, hogy az egyetemi élet legnagyobb előnye, azaz a sokak által átkozott középiskolai kötöttségektől való mentesség, egyben a felsőoktatás legnagyobb veszélye
is. A gimnáziumokból frissen érkezetteknek fel kell dolgozniuk,
hogy itt nincsen osztályfőnökük, és esetleg nincsenek velük a
szüleik sem, akik hathatnának rájuk. Senki sem fog külön szólni a
gólyának, hogy vegye fel az óráit, vegye fel az indexét vagy írassa
be a jegyeit; ha ő maga nem megy utána, akkor senki nem fogja
kijavítani a rosszul felvett kurzusait, és még sorolhatnám. Nyilván
ezekben kap segítséget, hogyha kér, de azt talán nehezen élik meg
az elsősök, hogy ezt a segítséget, bizony, keresni kell.
TK: A Hallgatói Önkormányzat hogyan tudja támogatni a
gólyákat ezekben a dolgokban?
KAS: Az érdekképviselet mellett az ilyenfajta segítségnyújtás a legfontosabb feladatunk. Különböző levelezőlistáink
vannak, amelyeken az alapvető információkat tudjuk közölni,
illetve léteznek feladatokra szakosodott bizottságaink, amelyek releváns választ tudnak adni az adott területen felmerülő
kérdésekre. Persze ehhez kérdésekre is szükség van.

TK: Mennyiben tér el egy egyetemi HÖK munkája egy gimnáziumi diákönkormányzat tevékenységétől?
KAS: A mi munkánk azért komolyabb, mert nagyon sok dologba sokkal nagyobb beleszólásunk
van, és e mellé nagyobb felelősség is párosul. Ez
főleg olyan formális körökben jelenik meg, amit
a legtöbb hallgató nem igazán lát, ilyen egy kari tanácsi vagy
egy szenátusi döntés, melyek előkészítésében és magában a
döntéshozatalban is részt veszünk. Ezeknek aztán vannak
látható eredményeik is, legutóbbi példaként említeném a köztársasági ösztöndíj pályázat módosítását.
TK: Nyilván sok adminisztratív jellegű feladatot is elláttok,
mégis mennyire térhet el egyetemenként a HÖK-ök működése?
KAS: Az állami és nem állami egyetemek között alapvető
különbségek vannak, de ha ezektől el is tekintünk, akkor is
találunk eltéréseket az egyes egyetemek között, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy kik ülnek a HÖK-ben. Nagyon fontos,
hogy érzik-e a felelősségüket a tisztségviselők, illetve sokat
számítanak a kar vezetésével fenntartott informális kapcsolatok, az egyetem vezetőinek hozzáállása is.
TK: Nektek milyen a kapcsolatotok a kar vezetésével?
KAS: Szerencsére, a vezetőség nagyon nyitott felénk, mind a
dékán asszonnyal, mind a két dékánhelyettessel együttműködő és partneri a viszonyunk. Tanulmányi kérdésekben mindig
meghallgatnak bennünket, és a HÖK-ön kívüli kezdeményezéseket is maximálisan támogatni szokták.

HÖKéletes  7
TK: A Te programod miben jelentett előrelépést itt, a TáTK-on?
KAS: Mivel még csak fél éve vagyok tisztségben, nem tudom
megítélni a haladás mértékét. Túl nagy változtatásokra nem
volt szükség, mert nagy szerencsémre egy átláthatóan és jól
működő HÖK-öt vettem át. Igazából két olyan terület van, ahol
szeretnék fejlődést látni. A legfontosabb a munkánk hatékonyabb kommunikálása. Gyakran hallani, hogy támadják a hallgatói önkormányzatokat, és a választásokon is elég alacsony a
részvétel. Ezért gondolom azt, hogy láthatóvá kell válnunk. Ha
a hallgatók tudják, hogy mit csinálunk, az nemcsak nekünk jó,
hanem nekik is, hiszen így könnyebben kérhetnek segítséget
tőlünk. A másik dolog pedig a tisztségviselők és a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek (SzHÉK-ek) felkészültségének bővítése,
ami szintén a megfelelő segítségnyújtást biztosítja.

TK: Hogyan lehet egy hallgatói ötletből a kar életét befolyásoló, valós intézkedés?
KAS: Mindenfajta hallgatói ötletre nyitottak vagyunk, bárki
megkeresheti akár az adott bizottság elnökét, akár engem,
mindenkit meg fogunk hallgatni. Minden év októberében választásokat tartunk, ha valaki szeretne tevékeny szerepet vállalni a közéletben, annak érdemes elindulnia a küldöttgyűlési
helyekért. Ha ide bekerül, akkor a szavazatával szólhat bele
fontos kérdésekbe, de ha ez nem is sikerül, szakonként a tíz
legtöbb szavazatot összegyűjtő diák tagja lehet a SzHÉK-nek,
ami szintén könnyíti az ötletek átvitelét. ■

Sid

Egyetemi ösztöndíjak
Az egyetemi juttatások terén két fő kategória létezik: a szociális és a
tudományos ösztöndíj. A következő pár bekezdésből megtudhatod, hogy
mire lehetsz jogosult, és hogy mit kell tenned, hogy jogosult legyél rá.
Szociális ösztöndíjak
Alaptámogatás, avagy az első bejelentkezés támogatása
Mikor igényelheted?
Az első feltétel, hogy állami támogatott, nappali tagozatos
alapképzés, egységes, osztatlan képzés, mesterképzés, felsőfokú szakképzés első évének első félévét kezd meg.
A hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra lehetsz jogosult, ha az alábbiakban leírtak közül
valamelyik szociális helyzet illik rád:
ff fogyatékossággal élő
ff rokkant
ff legalább egy saját gyermeke van
ff ápolási díjban részesül
ff legalább két eltartott testvére van
ff legalább két kiskorú gyermek gyámja
ff árva (25 éves korig)
ff korábban tartós vagy átmeneti nevelésbe vették
ff vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy
házastársától külön élt
ff szülője elhunyt
ff halmozottan hátrányos helyzetű
ff hátrányos helyzetű
ff gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg
ff félárva (25 éves korig)
Hogyan tudod igényelni?
Az ETR-en keresztül tudod a pályázatot feltölteni, amit aztán a

Szociális és Ösztöndíj Bizottság (EHSZÖB) bírál el.
Nagyon fontos, hogy a pályázat csak akkor
érvényes, ha azt a megfelelő hivatalos igazolással
együtt a határidőn belül leadod!

Rendszeres szociális támogatás
Mit jelent?
A Társadalomtudományi Karon félévente lehet pályázni rá,
szeptemberben, illetve februárban. Várhatóan 2011/2012
őszi félévében már bevezetésre kerül az elektronikus pályázás.
A pályázaton belül három kategória létezik:
ff A kategória (normatíva 20%-a; 23.800 Ft)
ff B kategória (normatíva 10%-a; 11.900 Ft)
ff Egyéb kategória (pontok alapján; nem lehet kevesebb,
mint a normatíva 5%-a)
Hogyan tudod igényelni?
Szintén pályázattal, amik szükségesek hozzá:
ff Személyazonosító okirat, valamint a lakcímigazolvány
fénymásolata
ff Három hónapnál nem régebbi önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről
ff Bármilyen más, a szociális helyzetedet befolyásoló tényezőkről szóló igazolás
Szintén nagyon fontos, hogy meglegyen az összes igazolás,
illetve hogy betartsd a határidőt.
Rendkívüli szociális támogatás
Mit jelent?
A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére
folyósított egyszeri utalás (például halál, születés, házasság,
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kórházi kezelés, munkahely elvesztése stb.).
Hogyan tudod igényelni?
Űrlap kitöltésével lehet megpályázni, lehetőség szerint a hozzá tartozó igazolással együtt. Havonta bírálja el a kar Diákjóléti Bizottsága.
Tudományos ösztöndíjak
Tudományos ösztöndíj
Mit jelent?
A tudományos ösztöndíj olyan, egy összegben igényelhető
kutatási támogatás, melyre félévente lehet pályázni. Minden
félévben a tudományos titkár hirdeti meg. A pályázati adatlap a HÖK-irodában érhető el, illetve a HÖK honlapjáról is le
lehet tölteni.

összetétele: a HÖK tudományos titkára, a HÖK Tanulmányi
és Tudományos Bizottságának elnöke és a TDK Tanács elnöke.
Mivel ez téged valószínűleg csak később fog érinteni, további információt itt találsz:
http://hok.tatk.elte.hu/tanulmany/osztondijak/tudomanyos
Tanulmányi ösztöndíj
Hogyan tudod igényelni?
A tanulmányi ösztöndíjat nem igényled, hanem a féléves vizsgaidőszakok után egy bizonyos átlag fölött automatikusan jár.
Először a második félévben kaphatsz, az első féléves eredményed alapján.
Az egyetem rendelkezik egy bizonyos kerettel, ezt osztják
szét a tanulmányi eredmények arányában.
Az ösztöndíj szeptembertől januárig, illetve februártól
júniusig jár.

Hogyan tudod igényelni?
A pályázónak egy kutatási tervet, illetve ahhoz csatoltan egy
költségtervet kell benyújtania, amelyben kifejti kutatási témáját és részletezi várható költségeit.

Júliusban és augusztusban semmilyen rendszeres
támogatás – tanulmányi ösztöndíj vagy rendszeres szociális
támogatás – nem jár.

Milyen kötelezettségekkel jár együtt az ösztöndíj elnyerése?
A pályázónak az elvégzett munkáról, illetve a kutatás eredményeiről nyilvánosan számot kell adnia, ami általában publikáció, konferencia-előadás, tudományos diákköri előadás
formájában ölt testet.

Az információkat köszönöm:
Kiss Edinának
kollégiumi referens, diákjóléti bizottsági tag
Jancsok Péternek
tudományos titkár, Tanulmányi és Tudományos Bizottság ■

Hogyan bírálják el a pályázatokat?
A pályázatokat a Tudományos Kuratórium bírálja el, melynek

Kriszti

A tanév rendje
I. (őszi) félév
Regisztrációs időszak:
2011. szeptember 7–9. (szerda–péntek)

Tanévnyitó:
2011. szeptember 9. (péntek)

Szorgalmi időszak
Első nap:
2011. szeptember 12. (hétfő)
Őszi szünet: *
2011. november 2-től (szerda) 2011.
november 5-ig (szombat)
Utolsó tanítási nap:
2011. december 16. (péntek)

Vizsgaidőszak
Első nap:
2011. december 19. (hétfő)
Utolsó nap:
2012. február 3. (péntek)

* Többszöri és jogos felvetés volt az egyetemi szünetek közoktatási szünetekkel történő összehangolása, de – noha napi kapcsolatban állunk a közoktatási helyettes államtitkársággal – a mai napig
nincs információ e szünetek időpontjáról. Abban az esetben, ha az őszi szünet időpontját a vonatkozó
jogszabály eltérő időpontra teszi, a tanév rendje módosulhat.

Terítéken a Tudomány  9
rovatbemutató

Kedves „Pályakezdő”!

Négyéves múlttal a Társadalomtudományi Karon nehezen tudnám megmondani, mi is a társadalom, a tudomány
definíciójával pedig úgyszintén hadilábon állok. El lehet tehát képzelni, mekkora bajban vagyok most, amikor a társadalomtudományt kellene elmagyaráznom! Ezért hát nem is teszem.
Maradjunk inkább abban, hogy ebben a rovatban olvashatsz majd mindarról, ami talán a legközelebb áll a szoros
értelemben vett egyetemi élethez. Elméletek és kutatások, az órai anyag kibővítése vagy megfejelése, gondolatok és
ötletek – mindez persze színesen, olvasmányosan. Nem titkolt célunk a gondolatébresztés.
Szó sem lesz fehér köpenybe bújt, szakállas, lombikokat tologató professzorokról, sem pedig integrált áramkörökről – mindezt meghagyjuk a velünk egy fedél alatt lakó természettudósoknak, informatikusoknak. A mi terepünk a
társadalom, annak minden ágával-bogával egyetemben.
Vajon miről szólt Woodstock? Mit jelent a lázadás? Miként ölelnek bennünket körül a hálózatok? Racionálisan
viselkednek közgazdasági szempontból a Fehérvári úti Vásárcsarnok piaci szereplői? (Ezt az intézményt egyébként is
érdemes gyakran látogatnod. Ajánlom a rántott sajtot hasábbal!) Mire elég a segély? Mit tudunk a hajléktalanokról?
És egyáltalán: milyen a tökéletes társadalom?
Fenti kérdések megválaszolásában már most segít neked honlapunk (http://tatkontur.elte.hu), amit ezúton is meleg szívvel ajánlok figyelmedbe. Látogasd sűrűn, nehogy bármi fontosról lemaradj!
Ezt a lapszámot pedig forgasd nagy kedvteléssel, hiszen a tudományt, amit beleraktunk, direkt a kedvedért varázsoltuk kissé rendhagyóra. Miután elolvastad, próbáld megválaszolni, vajon mennyire félsz te a pirézektől, és hogy
miért hiszünk el mindent, ami sejtelmesen és szakszavakkal van megfogalmazva… Ezt a kritikai attitűdöt pedig a
jövőben se téveszd szem elől, hiszen éberségből sosem elég!
Szívből remélem, hogy mindig érdeklődéssel várod majd a soron következő TátKontúrt, amennyiben pedig netán
még a publikáláshoz is affinitást érzel, szólj hozzá bátran! Mert a tudomány mindenkié. ■
Egri Gergő
rovatvezető

Nő a bevándorló pirézek száma
Nő a hazánkban letelepülni szándékozó pirézek száma, ám ennél sokkal
jelentősebb információ, hogy a magyar pirézellenesség a bevándorlás
üteménél is gyorsabban emelkedik. Ennek a fele sem tréfa!
Pontosabban, éppen a fele tréfa. Ne kezdd el lázasan lapozgatni a földrajz atlaszod, azon gondolkozva, hogyan kerülhette
el a figyelmedet évekig Pirézia (vagy Pirézisztán?), ugyanis a
pirézek csak egy kitalált, de nem mesebeli nép (s ilyen módon
rokonságot mutat a naciremákkal, de róluk majd később), amelyet egy társadalomtudományi kutatás hívott életre: a pirézek
„ősatyja” a TÁRKI 2006. júniusi Omnibusz kutatása.
A TÁRKI közvélemény-kutató csoport közel két évtizede
kutatja a magyarok idegenellenességét. Öt évvel ezelőtt, az
új kérdőívek összeállításánál úgy döntöttek, lehet, hogy érdekes lenne vizsgálni, vajon egy kitalált néppel szemben is
vannak-e ellenérzéseink. Az eredmény a kutatásban részt
vevőket is meglepte, a válaszadók közel kétharmada mérlegelné, hogy kiket engedne hazánkba költözni, s közülük 59
százalékot tett ki azok aránya, akik a pirézeket semmi eset-

re sem fogadnák be. Íme, a bizonyíték, hogy az
idegenellenesség nem a rossz tapasztalatainkon
alapszik, hanem – sajnos – ez egy nemzeti attitűd. A történetben van még egy csavar, 2007 januárjában újra elvégezték a leírt kutatást, s csodák csodájára
a pirézellenesség emelkedett! Nem is akármennyire: nagyobb
mértékben, mint a bármelyik másik nemzettel szembeni. El
sem tudom képzelni, hogy szegény pirézek mit tehettek fél év
alatt, hogy már a lakosság csaknem 70 százaléka nem szimpatizál velük. Sok mindenkinek lakhat ebben az országban
botrányos életű piréz család a szomszédjában, esetleg kétes
higiéniájú piréz étteremben ehettek rengetegen…
Hasonló a helyzet a naciremákkal, őket Észak-Amerikában álmodta meg egy antropológusokból és szociológusokból
álló csoport, azzal a céllal, hogy tükröt tartsanak az amerikai
társadalom elé. Aki jó a nyelvi játékokban, anagrammában,
annak már feltűnhetett, hogy a nacirema nem más, mint
az american visszafelé betűzve. Horace Miner humoros, ironikus formában írta le a nacirema társadalom jellemzőit a
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című írásban kifejtette, miben látja a nacirema kultúra hirtelen eltűnését. Egyik okaként a nem megfelelő környezetvédelmet, kiváltképp az Elibomotua kultuszt (ugye, kitalálható,
hogy ez az Automobile kultusz) adja meg.
S ha már fentebb említettem az óceániai bennszülöttek
világát, hadd mutassam be címszavakban a világ legérdekesebb és leginkább megmosolyogtató hitét, a csendes-óceáni
térségben megfigyelt Cargo kultuszt. A „cargo” szó rakományt
jelent, s az őslakosok valóban a rakományt és az azt szállító
gépeket tisztelték. A Cargo kultusz a második világháború
alatt és közvetlenül utána bontakozott ki. A háború ideje alatt
katonai bázisokat létesítettek a terület szigetein, s a telepek
fel-, leszálló repülőgépei olyan berendezéseket, tárgyakat hoztak magukkal, melyek az ott lakók számára teljességgel ismeretlenek voltak, túlzás nélkül: kész
csodák. Mit sem tudván a körülöttük is zajló második világháborúról, az égből alászálló embert és
technikai eszközeit tisztelni, imádni kezdték. A
békekötés után azonban felszámolták a bázisokat,
és a repülők a rakománnyal nem jöttek többé. A
szigetlakók, hogy visszacsalogassák imádatuk
tárgyát (vagy tárgyait), a rendelkezésükre álló
eszközökből (azaz javarészt fából, háncsból) repülőgép-leszállópályákat, repülőgépeket és rádiós
berendezéseket építettek, abban bízva, hogy ezzel visszaszerezhetik a valódi, gazdagságot hozó
repülőket.
S hogy ez számotokra, számunkra miért érdekes, és mi a tanulság mindebből?! Leginkább az,
Vajon ismerjük-e őket? hogy nem elég ismerni a világot, a tágabb/szűkebb
környezetünket, amelyben élünk, hanem érteni is kell azt.
általános elégedetlenséget érzékelteti az a tény, hogy az ideálisnak
Mert az, aki nincs tisztában a körülötte zajló eseményekkel
tartott forma úgyszólván kívül van a lehetőségek körén. Azokat a
nőket, akiket a természet már-már természetellenesen nagymé- és azok mozgatórugóival, könnyen a demagógok hálójába
kerülhet. Ezért szerencse, hogy a TáTK-on tanulunk, mert
retű emlőkkel sújtott, annyira bálványozzák, hogy az ilyen nők
az itt megszerzett tudásunk birtokában ez a veszély minket
szépen megélnek abból, hogy faluról-falura járva díjazás fejében
nem fog fenyegetni. Valamint, nem utolsósorban, egy életre
mutogatják magukat a helybelieknek.”
Olvashatunk még többek között kuruzslókról (orvosok), megjegyezzük, hogy ha nem ismerjük a pirézeket, akkor ne
ellenségeskedjünk velük, mert ki tudja, a végén talán kiderül,
varázsszerkészítőkről (gyógyszerészek), száj-szent-emberekről
(fogorvosok) is; a mondanivaló pedig félreérthetetlenül egy- hogy nem is léteznek… ■
értelmű, egyrészt görbe tükröt állítani az örök elégedetlenségMáté Anna
gel és önelégedetlenséggel küszködő amerikai társadalom elé,
másrészt rávilágítani, hogy a mi kultúránk – amelyet annyi- Felhasznált irodalom:
val feljebbvalónak érzünk a többinél – szokásai is éppolyan
Miner, Horace (1956): Body Ritual among the Nacirema. Ameértelmetlen cselekedetek sorozatának hatnak egy másféle
rican Anthropologist, LVIII (3): 503–507.
civilizációból nézve, mint számunkra az óceániai bennszü- Nőtt a „pirézekkel” szembeni elutasítás (tarki.hu – Utoljára meglött társadalmak hagyományai. 1972-ben Neil B. Thompson
tekintve: 2011. május 25.)
felelevenítette a már elfeledett „nacirema kultúrát”, és a The
Thompson, Neil B. (1972): The Mysterious Fall of the
Mysterious Fall of the Nacirema (A naciremák titokzatos bukása)
Nacirema. Natural History, LXXXI (10): 11–18., 80–84.

Fotó • playhouse inc

Body Ritual among the Nacirema (A testtel kapcsolatos rítusok a
nacirema népének körében) című írásában. Az olvasó amerikaiak eleinte jót derültek a művön, egészen addig, ameddig rá
nem ébredtek, hogy a naciremák ők maguk, s hogy Miner a saját szokásaikat mutatja be úgy, mintha egy harmadik világbeli
törzséi lennének azok. Példának okáért egy részlet a műből:
„Végezetül meg kell említenünk bizonyos szokásokat, amelyek
a törzsi esztétikán alapulnak, de ugyanakkor a természetes testtel
és a test természetes funkcióival szemben táplált idegenkedéssel
is összefüggenek. Vannak rituális böjtök, hogy a kövérek lefogyjanak, és ünnepélyes lakomák, hogy a soványak meghízzanak. Más
rítusok a nők mellének nagyobbítására szolgálnak, amennyiben
kicsi, vagy kisebbítésére, amennyiben nagy. A mell formájával való
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Alan Sokal – Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok (2008)

Fotó • sxc.hu

Typotex, 388 oldal

úttörő gondolkodója, valamint olyan neves francia filozófusok, mint Jean Baudrillard vagy Gilles
A könyv gerincét a két fizikus szerző kritikai szövegelemzései alkot- Deleuze. Persze a két fizikust vádolhatnánk elfogultsággal vagy a hozzáértés hiányával, én azonják. Ezekben a humán tudományok néhány művelőjének intellektuális
ban vállaltan az övékkel ellentétes tudományos
igénytelenségére mutatnak rá. Bár természettudósoktól szokatlan az
ilyen szintű elmélyedés a bölcsészek szövegeiben, a munka ezen fejeze- preferenciákkal rendelkezem, és minden erőmtei teljesen korrektek, nem úgy, mint Sokal és Bricmont tudományszo- mel azon voltam, hogy valami értelmet ássak
elő a homályos passzusok közül. Nem sikerült, a
ciológiai fejtegetései.
megidézett szöveghelyek tényleg borzasztóak.
E tiszteletreméltó vállalkozással semmi baj sem lenne,
De kezdjük az elején! Pontosabban a végén, hiszen engeazonban Sokal és Bricmont olyan fejezeteket is beiktat, melyek
delmes olvasóként magam is követem a könyv hátlapjának
útmutatását, és rögtön a függelékhez lapozok, ahol megta- kifejezetten a tudomány természetét vizsgáló szerzők ellen
szólnak (Kuhn, Feyerabend). Ezekből a részekből világosan
lálható az egész leleplezés-sztori kiindulópontja. Minden
látszik, hogy mit gondol a két szerző a társadalomtudomá1996-ban kezdődött, mikor is a Social Text című folyóirat
Scientific Wars különszámában megjelent Alan Sokal esszéje, nyokról és szűkebben a tudományszociológiáról. Utóbbiról
például konkrétan azt, hogy ne legyen, szerintem legalábbis
mely igen hangzatos címe ellenére – A határok áttörése: arccal
ez következne abból az elvárásból, hogy mindenki, aki a tera kvantumgravitáció transzformatív hermeneutikája felé – egy
mészettudományok szent területére téved, legyen tökéletemindenfajta értelmet nélkülöző teóriát tár olvasói elé. Sokal
sen tisztában az általa vizsgált témával. Ellenben nehezemre
azt mutatja meg benne, hogy a természettudományok újabb
esik belátni, miért ne láthatná meg valaki úgy a tudományos
irányzatai (káoszelmélet, kvantumgravitáció) párhuzamba
állíthatók a társadalomtudományok posztmodern fordulatá- tételek társadalmi hatásait vagy kialakulásuk körülményeit,
val. Sőt, szorgalmazza egy „felszabadító természettudomány” hogy semmit sem mond ezen tételek tudományos igazságáról.
létrejöttét, mely aztán összekapcsolódhatna a posztmodern A társadalomtudományokkal szembeni előítéletekről pedig
kellőképpen árulkodnak az olyan freudi elszólások, melyek
társadalmi mozgalmakkal.
egyértelművé teszik, hogy a szerzők a tudomány és a tudós
A helyzet meglehetősen abszurd és több ponton igen
kellemetlen a posztmodern értelmiség számára. Egyrészt ki- szavakat kizárólag a természettudományokra és a természettudósokra vonatkoztatják. Egy helyütt pedig egyenesen az
derült, hogy a Social Text szerkesztői bármilyen zagyvaságot
állítják, hogy „muszáj (!) bevezetnünk egy ilyen hierarchiát a
hajlandóak közölni, ha az kicsit is beleillik az éppen aktuális
vélekedéseink között”, ami természetesen a kísérleti tudomászellemi áramlatokba. Ez önmagában is elég ciki, az pedig csak
tovább ront a helyzeten, hogy az újság nem hozta le Sokal ön- nyok elsőbbségét igazolja.
Mindezen szépséghibák ellenére a könyv hasznos tanáleleplező írását, mondván, az nem üti meg a folyóirat intellekcsokkal láthatja el a tudományos pályára készülőket. Arra
tuális színvonalát (azt persze csak találgatni tudjuk, hogyan
tanít, hogy sose fogadjuk el egy tudós állításait csak azért,
süllyedhetett az intellektuális színvonal az eredeti cikk által
felállított mérce alá). A leginkább zavarba ejtő azonban az, mert az illető viszonylag híres, kiváltképp pedig akkor gyahogy Sokal az álelmélet valamennyi állítását posztmodern fi- nakodjunk, ha forrásunk jól hangzó matematikai tételekre hivatkozik. Tágabban megfogalmazva: sose használjuk forrásalozófusok és társadalomtudósok műveire hivatkozva építette
inkat mechanikusan, mindig törekedjünk a felhasznált szöveg
fel, ezek a tételek tehát korábban is léteztek, a szerző csupán
egészének megértésére. És végül, ami a legfontosabb: soha,
összeollózta és „koherens” rendbe szervezte őket.
semmilyen körülmények között ne hivatkozzunk Alan Sokal:
És itt kezdődik maga a könyv, hiszen Sokal és Bricmont a
cikkben használt szöveghelyeket elemzi végig, rámutatva a A határok áttörése: arccal a kvantumgravitáció transzformatív
hermeneutikája felé című cikkére. Sok hasznát ugyanis nem
fogalmi pontatlanságokra és a gondolat hiányát elfedő nyelvi
fogjuk venni. ■
dagályosságra. És nem is akárkiket pécéznek ki maguknak!
Terítékre kerül Jacques Lacan, a 20. század egyik legnagyobb
pszichoanalitikusa, Luce Irigaray, a feminista elméleti iskola
Sid
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Sziasztok!

rovatbemutató

Először is, engedjétek meg, hogy én is gratuláljak a magam és a szerkesztőség nevében a sikeres felvételihez, és örömmel köszöntselek benneteket a Társadalomtudományi Karon.
A Kül-Ügyes rovat igen sokszínű, az ösztöndíj-lehetőségektől elkezdve, a nemzetközi politika és diplomácia színterén bonyolódó eseményeken át, a meghökkentő vagy épp érdekes külföldi újdonságokig széles skálán mozgunk.
Folyamatosan tájékoztatjuk a hallgatóságot a legjobb külföldi ösztöndíjakról, szakmai gyakorlati lehetőségekről, sokszor első kézből is, hiszen sok cikkírónk ment például Erasmusra. Jómagam is e sorokat Brüsszelben írom, Erasmus
tanulmányaim végjátékának kezdetén, és visszatekintve az elmúlt időszakra (innen menedzseltem a rovatot hónapokon át), életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy éltem a lehetőséggel.
Rendszeresen találhattok beszámolókat ösztöndíjas hallgatóktól a kinti diákélet nehézségeiről, szépségeiről, és
persze – ha az adott országban, környéken történik valami figyelemre méltó esemény, akkor – „élőben” is tudósítunk.
Olvashattok nemzetközi politikai elemzéseket, legyen szó fegyveres konfliktusról vagy épp a világ haladását előresegítő együttműködésekről.
Persze nem vagyunk mindig komolyak, sőt! Kikapcsolódásként gyakran írunk más népek, nemzetek kultúrájáról,
történetéről, és adott esetben vicces hagyományairól is, amiket egyszerűen jó olvasni és nem utolsósorban tudni.
Ezúton is szeretnélek bátorítani benneteket, hogy csatlakozzatok a TátKontúr szerkesztőségéhez, és ha bármiben
segítségre lenne szükségetek, vagy bármilyen kérdés merül fel, nyugodtan forduljatok a TátKontúr csapatához. ■
Teller Rita
rovatvezető

Párizs, zsötem
jött el, amikor lelkesedést, boldogságot és persze
megannyi félelmet tartalmazó érzelemkoktéllal
és 20 kiló ruhával súlyosbítva egy kedves szaktársam társaságában elrepültem Párizsba. Mondanom sem kell, hogy a külföldön ilyenkor automaÖsztönzés és lelkesítés gyanánt valószínűleg a francia fővá- tikusan adódó mindennemű nehézségek (albérlet, közlekedés,
rosban töltött 5 hónap alatt készült képeket kellene bemutat- bank stb.) minket sem kerültek el, de a tanulmányi félév kezdéséig rendeződtek a napi jellegű probnom, de hely és egyéb szűkösségek miatt
lémák, így szeptember közepétől már
muszáj lesz szavakba öntve pályázásra
nyugodt pökhendiséggel mérhettem vébírni a Kedves Olvasót. A hallgatói mogig a Notre-Dame előtt rajzó külföldieket,
bilitást elősegítendő, az ELTE Társadaakik időszűkében kétségbeesetten ostrolomtudományi Karán is lehetőség van
molták fényképezőgépeikkel a gyönyörű
féléváthallgatásra Erasmus ösztöndíj
épületet. Valóban, a huzamosabb kinn
keretében, aminek megpályázásához az
tartózkodás egyik alapvető előnye, hogy
ilyenkor szükséges dokumentumok – önnem kell lóhalálában turistáskodni. Még
életrajz, tanulmányi eredmények, nyelva párizsi SciencesPo által előírt bokros isvizsga-bizonyítványok – leadásával és az
kolai teendők mellett is a hétvégéket nyuáhított cél megjelölésével megindul az a
godtan a Sacré-Cœur, az Eiffel-torony, a
folyamat, amelynek végtermékeként –
Concorde tér, a Champs-Élysées és más,
pozitív elbírálás esetén – néhány hónap
kevésbé ismert helyek meglátogatásának
idejére kirepülhetünk magyarországi
szentelhettük.
fészkünkből, és megtámadhatjuk a váÖzönlenek a turisták
Az önálló városnézés mellett persze
lasztott európai fővárost.
az egyetem gondoskodott egy rakás – egy idő után már-már
Az én esetemben a könnyes búcsú 2010. augusztus 27-én

Fotók • tátkontúr

A szerkesztőségi ukáz alapján a most következő cikknek egy laza Erasmus-kedvcsinálót kell tartalmaznia. Nem nehéz feladat, 2010 őszén az
ösztöndíj cirka félmilliós hozzájárulásával Párizsban tölthettem egy szemesztert! Őszintén, kell ezt tovább reklámozni?
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fárasztó – programról, amelynek keretében az iskola messzemenően nemzetközi diákközössége (a SciencesPo hallgatóinak 40%-a külföldi) kollektíve megismerkedhetett a várossal.
Az ezt követő, a Pont des Arts-on gyakran hajnalba nyúló, interkulturális sörözések és borozások csábításának pedig bármelyik percben beadnám a derekam. A francia nyelvterülettől
senki ne ijedjen meg, a franciául kizárólag az univerzálisan
ismert „zsötem” kifejezést bíró indiai barátom is könnyedén
vette az iskolai akadályokat, ugyanis a kurzusok fele angolul
van. A hagyományos értelemben vett kedvcsináló határait
feszegeti talán, de az egyetem által szervezett konferenciák,
szakmai megbeszélések és ingyenes előadások miatt is melegen ajánlom Párizst. A heti szinten igen komoly neveket felsorakoztató esti szeánszok közül csak kettőt említenék: részt
vettem David Petraeus afganisztáni konferenciáján, két hétre
rá pedig a Herman Van Rompuy ET elnök aktuális okosságait
felvonultató előadáson is. Az utóbbi esetében ráadásul a hallgatóság tagja volt Jacques Delors is. Páratlan élmény volt.
A barátszerzés, nyelvtanulás, világnézés triásza mellett
a „hallgatói emigráció” számos földrajzi előnyét is érdemes kiaknázni. Gondolok itt például arra, hogy az első világháborút
lezáró Armistice (1918. november 11.) miatt elrendelt szünet
idejére magyar hallgatótársaimmal és cseh barátunkkal négyesben elutaztunk a normandiai Le Havre-ba. A második világháborúban szinte megsemmisült kikötővárosról leginkább három
dolog jut eszembe: rengeteg eső, gyönyörű fű és temérdek
beton! Erre számítottunk, nem is ért meglepetés, bár az őszi
szünetre tervezett feltöltődés helyett fáradtan vettük fel újra az
egyetemi ritmust. Az utazási hajlam a félév végére sem lankadt,
a januári vizsgákat letudván először Barcelonába utaztunk,
ahol a kötelező tapas, hal és egyéb gasztronómiai élmények

Éjszaka is gyönyörű
mellett még Messi négy gólját is láthattuk az FC Barcelona-Real
Betis meccs keretében. Eztán a marokkói Marrakes következett,
ahonnan a kötelező bazárlátogatások és habos teázások után
észak-afrikai kincsekkel (tea, vízipipa) megrakodva és a szállásunk éjjeliőrével, Abdullal kötött barátság kellemes emlékével
tértünk vissza négy nappal később a francia fővárosba.
De mégis mi maradt meg a leginkább a párizsi félévből?
Sajátos érdeklődésemből adódóan rendkívül kíváncsian vártam, hogy testközelből megismerjem a „Nyugatot”. Azt a felmagasztalt, félelmetes, sokszor idealizált és félreértelmezett
valamit, amit itthon dicsőítenek és kárhoztatnak is egyben.
Véleményem szerint az utcákat néha rondító kutyapiszkot,
a hajnali Szajna-parti részegeket és egyéb apróságot leszámítva a francia polgári mértéktartás mindennapos látványa
igenis joggal alapozza meg a „Bezzeg, Nyugat!” jelenségét.
Rendkívül jó hely Párizs, a hatalmas buliknak köszönhető
másnapoktól kezdve a kemény tanulásokon át a városnézésig
elképesztő élményekben volt részem a félév során. Olyan tapasztalatokat – és egyetemen kívüli ismereteket – szereztem,
amik hasznosak lesznek egész életemben, és amiket itthon
biztosan nem tudtam volna begyűjteni. És ki tudja, Párizsban
az embert még a szerelem is megtalálhatja. A tanács részemről így elég egyértelmű: nyomás pályázni! ■
Peragovics Tamás

Erasmus!
Csillag Zoltánnal, a Társadalomtudományi Kar Külügyi Bizottságának
tagjával, kari főmentorunkkal beszélgettem a méltán híres és népszerű
Erasmus ösztöndíjról.
TátKontúr:     Kezdjük a legfontosabbal: ki jelentkezhet?
Csillag Zoli:   Bárki, aki kettő, vagy annál több félévet elvégzett a jelentkezés leadásának napjáig. Ezen felül a kiutazás
félévében a kiutazó hallgatónak mindenképp rendelkeznie
kell aktív hallgatói jogviszonnyal, különben nem jogosult az
Erasmus programra való kiutazásra.
TK: Miért érdemes?
CsZ: Bár nagyon sok kritika éri nemzetközi szinten az Erasmus programot, hogy igazából a legtöbben szimpla parti-ösz-

töndíjnak tekintik, ez nem teljesen igaz. Tény
azonban, hogy ha minket kérdezel, első válaszunk az lesz, hogy Erasmusra azért jó menni,
mert életed legnagyobb élménye lesz. Ez pedig
így is van! Egy Erasmus félév (vagy akár év) alatt rengeteg
új embert fogsz megismerni, intim ismereteid lesznek egy
(sőt, több!) idegen kultúráról, annak szokásaival, sőt nyelveivel együtt. Ez önmagában akkora előnyt fog egész életedben
jelenteni mindenki mással szemben, ami megéri a kiutazást.
Ezen felül nem szabad elfelejteni, hogy az Erasmus egy tanulmányi ösztöndíj. A legtöbb célintézmény magas szintű oktatást, a szakmai fejlődés lehetőségeinek széles tárházát kínálja
beérkező hallgatóinak. Bárki számára elszalaszthatatlan lehetőség, nem szabad kihagyni!

››
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TK: Ti magatok is részt vesztek benne?
CsZ: Sári most szeptemberben megy Németországba, Kriszta
és én maradunk, de mindketten tervezzük, hogy valamikor beadjuk a pályázatot. Én személy szerint majd a mesterképzésen.
TK: Mi kell hozzá?
CsZ: A jelentkezés karunkon az ETR ennek dedikált „Erasmus” felületén történik minden tavaszi félév legelején. Itt a
hallgatók a felsőoktatási felvételihez hasonlóan sorrendet
kell felállítsanak úti céljaik között. A további papírmunka
nagyrészt célállomásfüggő. Az anyagokat minden esetben a
célintézmény oktatási nyelvén kell leadni (ez a legtöbb esetben angol, kivéve a legtöbb német, francia, spanyol egyetemet, az úgynevezett „nagy nyelves” országokat). Szükség lesz
egy „tanulmányi tervre”, ami gyakorlatilag egy motivációs
levél, melyben a pályázónak azt kell megfogalmaznia, hogy
a külföldön töltött félév(ek) hogyan fog(nak) hozzájárulni az
ő szakmai előmeneteléhez, valamint természetesen egy megfelelő nyelvű önéletrajzra is. Ezeken felül néhány célegyetem
különböző nyelvvizsgákat követel meg, továbbá pluszpontot
jelenthet például bármilyen papíron igazolható önkéntes
munka, vagy a TáTK-on végzett külügyi mentorkodás is.
TK: Hogy néz ki a mentorrendszer, és kiből lehet mentor?
CsZ: Jelenleg 40 körül van a mentoraink száma, de ez féléven-

A zélet maga
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ként változik, lediplomáznak, újakat veszünk fel, vagy ők maguk mennek el Erasmusra. Munkájuk két részre, „mindennapi
mentorkodásra” és bizonyos rendezvények szervezésében/lebonyolításában való részvételre bonthatjuk. Utóbbit tematikus
csoportokra osztva teszik, így van kultúra, alternatív városnézés,
vagy például kocsmatúra csoportunk, mindegyik élén egy kiválasztott mentor, aki a csoport feladatainak összefogásáért felel.
A „mindennapi mentorkodás” a cserediákok segítését jelenti
hivatalos ügyekben, de akár a jó bulihelyek megmutatásában is.
Az alapelv szerint minden mentorhoz egy-egy mentorált (külföldi) tartozna, a külföldi hallgató tehát egy bizonyos mentorhoz fordulhatna minden gondjával, mivel azonban nincs olyan,
hogy pont annyi mentorált érkezik, mint mentor, ezért ez mindig alakul. A mentorrendszer élén én mint kari főmentor állok,
aki viszont az egészet összefogja, a HÖK-ön kívül az egyetemi
főmentor, jelenleg Cseh Andi (aki szintén TáTK-os), a közvetlen főnököm. Mentor akárkiből válhat, aki a TáTK-on tanul.
Általában évente tartunk felvételit, amikor a jelentkezőkről egy
szóbeli elbeszélgetésen döntjük el, hogy alkalmasnak tartjuk-e
őket a feladatra. Semmi vizsgaszituációra nem kell gondolni, leülünk egy teremben, egy-két rövid kérdést teszünk fel angolul,
és kötetlen formában beszélgetünk a mentorjelöltekkel. Túl sok
embert sem szerencsés felvennünk, így aki esetleg egyik évben
kiesett a rostán, örömmel várjuk a következő felvételin. ■
Teller Rita

rovatbemutató

Az Interkultúra kétségkívül a TátKontúr legszínesebb rovata. Tulajdonképpen mindenről írunk benne: aktuális közéleti kérdésekről, a populáris és az internet kultúráról, zenéről, irodalomról, a hallgatói élet finomságairól, meg amiről nem szégyellünk.
Ezt a látszólagos kaotikusságot akár a koncepció hiányaként is fel lehetne róni nekem mint rovatvezetőnek, ám
az Interkultúra esetében úgy vélem, hogy a rovat lényegéből fakadó jellegzetességről van szó. Mert van ugyebár a köznyelv kultúrafelfogása: eszerint a kultúra múzeumokban, könyvtárakban, színháztermekben megcsodálható valami,
ami a lehető legtávolabb áll hétköznapi életünk profán világától. Létezik azonban a kultúrának egy másik definíciója is,
amelyet antropológiai megközelítésnek nevezhetünk. E felfogás szerint egy társadalom kultúrája nem korlátozható a
művészeti világ termékeire, hanem magába foglalja az emberek mindennapi gyakorlatait és a közösen osztott vélekedéseket is. Kultúránk határozza meg, hogy mit és hogyan eszünk, hogy mikor és kivel házasodunk, és még azt is, hogy
természettudományos tételek vagy kozmikusnak gondolt erők alapján értjük meg világunk működését. A kultúra nem
életünk egy elkülöníthető területe, hanem az életünk maga. Ezért kerülhetnek egy rovatba a hajléktalanok és a Habsburg császárok, a klasszikus zeneszerzők és a Deák téri punkok, vagy a villalakók és a márciusi ifjak.
A kultúrák közötti kommunikáció lényege pedig az a felismerés, hogy különböző neveltetésű, eltérő világnézetű emberek párbeszédéből nem valami érthetetlen zagyvaság keletkezik, hanem a kultúra rendkívül izgalmas, új formái tárulnak
fel a világ és a mi szemünk előtt. Az Interkultúra rovat vezetőjeként így én is azt szeretném, ha az újságban megjelenő sokszínűség serkentőleg hatna minden olvasó gondolkodására. E sokszínűség eléréséhez pedig, bizony, a te gondolataidra is
nagyon számítok, ne habozz hát, ötleteiddel bátran fordulja TátKontúr csapatához! Kilógni innen garantáltan nem fogsz. ■
Sid
rovatvezető
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ELTE TáTK: Coming soon
TK:    Aki orvosi egyetemet végez, általában
orvos lesz, aki jogot, jogász… de mit csinál egy
nemzetközi tanulmányokat végzett fiatal?
BL: Első lépcsőben mindenképpen leszűkíteném
a választ az uniós és fejlesztéspolitikai rendszerre.
Akik fölveszik az általunk nyújtott tematikát és
ritmust a gondolkodásmódjukba, azok belátható
ideig még számos lehetőség közül válogathatnak. Egészen a
magyarországi önkormányzatoktól (amelyeknek már tagolt
polgármesteri hivatali szerkezetük van), kistérségeken, megyéken át a minisztériumokig, mindenféle kormányzati, országos hatáskörű szervekben és a nemzetközi szervezetekben
elhelyezkedhetnek. Mindenekelőtt pedig Magyarország uniós
reprezentációjában, ami a regionális képviseleteket is jelenti a
különböző közösségi intézményekben; az ott lévő magyar diplomaták, szakemberek melletti állások ma még nagyon széles
sávban nyitva állnak. Éppen a fejlesztéspolitika az a része a
nemzetközi kapcsolatoknak, ahol a legkevesebb szakember áll
rendelkezésre. Természetesen, az innen kikerülő hallgató, ha
fölkészül rá, akkor nem kétséges, hogy megállja a helyét a diplomáciában is, illetve a legkülönfélébb nemzetközi szervezetekben, és nagyon sok tekintetben a nemzetközi gazdaságban is.

Valljuk be, nem a marketing az egyetemek legnagyobb erőssége. És bár
napokon belül kezdetét veszi első TáTK-os féléved, nyilván vannak még
homályos pontok a fejedben. Cikkünk négy képzési területről – nemzetközi tanulmányok, szociológia, közgazdaságtan, módszertan – ad rövid
előzetes képet. Az információ pedig első kézből való, hiszen maguk az
oktatók szólalnak meg.
Boros László
MA szakigazgató, nemzetközi tanulmányok
TátKontúr: Tanár úr szerint a nemzetközi tanulmányok
szakra jelentkezők mennyire vannak tisztában azzal, hogy
mit nyújt számukra ez a képzés?
Boros László: Szerintem átlagosan tisztában vannak az egyetem befejezése utáni lehetőségeikkel. Amikor ide érkeznek,
nyilván csak annyit tudnak, hogy valamilyen módon a nemzetközi kapcsolatok rendszerébe szeretnének bekapcsolódni;
biztos, hogy sokaknak vannak nagy álmaik: diplomáciai ál-

maik, európai uniós, vagy strasbourgi álmaik. Természetesen,
ezek is jogosak lehetnek adott esetben, hiszen az osztatlan
képzésről nagyon sokan jutottak el a nemzetközi porondra.
Menet közben pedig kialakul az a kép, hogy itt uniócentrikus,
fejlesztéspolitika-centrikus képzés zajlik.
TK: Milyen képességeket fejleszt, milyen gondolkodásmód
kialakításában segít minket, mivel gazdagít bennünket ez
a szak?
BL: Aki tanul, nagyon sokat megtudhat a döntéshozatali mechanizmusok természetéről; egyrészt a formálisról, másrészt
a mögöttes folyamatokról – azt gondolom, hogy oktatóink
zöme sok-sok mögöttes információt is átad. Ebből következően, amikor döntéshozatali alannyá válik egy diák, akkor azt
jobban érti, jobban alkalmazkodik hozzá. Ez egy olyan specifikum, amit nagyon kevés helyen tanulnak meg ugyanebben az
ismereti környezetben.

TK: Vannak olyan praktikus tanácsok, melyeket az egyetemi éveink alatt megfogadva, saját későbbi lehetőségeink
bővítéséhez járulunk hozzá?
BL: Én azt tudom mondani, hogy az érdeklődés szintjén
állandó szörfölés az uniós portálokon – Bruxinfo, Kultúrpont,
europa.eu – nagyon fontos, hasznos lehet, ugyanis elképesztő, hogy mennyi mindent lehet tanulni ezekből. Bármelyik
intézmény, bármelyik folyamat, az összes uniós alapismeret,
illetve szakpolitikák és tevékenységek, számtalan érdekesség,
aktualitás megtalálható az oldalakon. Ez egy olyan dolog, ami
hihetetlen előnyt jelenthet, különösen a pályázatok tekintetében. Ezeken keresztül például külföldi szakmai gyakorlatot
és ösztöndíjakat is nagyon sokan találtak már, akár a legképtelenebb helyekre is. Mindenképpen megéri szisztematikusan
tájékozódni, hiszen az önmenedzselő aktivitás ezen a pályán
döntő fontosságú lehet. Végül az időben elkezdett, alaposan
átgondolt, egyedülálló, kiemelkedő szakdolgozat megírása is
rengeteget jelenthet, akár a mesterképzés szempontjából is.
Éber Márk Áron
szociológus, „A szociológia alapjai”
szeminárium egyik oktatója
TátKontúr: A szociológia szakra jelentkezők mennyire
vannak tisztában e tudomány mibenlétével?

››
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TK: Mivel gazdagíthatja a hallgatók gondolkodását a
szociológia?
ÉMÁ: A szociológia képzésből kikerülők egyfajta általános
értelmiségi tudást is megszereznek, jól tájékozódnak a közéletben, és adott esetben még közvéleményformáló erejük
is lehet. A kar gimisek felé közvetített szlogenje – a „hogyha
érteni akarod a világot” – is jól kifejezi ezt, bármilyen bénák is
általában ezek a jelmondatok. A szociológia tényleg hozzásegíti az embert ahhoz, hogy felfogja azt, ami körülötte történik,
akár a lokális, akár a globális térben. Véleményem szerint ez a
képzés általános haszna.

TK: És megbarátkoznak a szakkal azok, akik a pszichológiát preferálták?
ÉMÁ: A legtöbb ilyen diákot szerintem meg tudjuk győzni arról, hogy jó helyen jár. A pszichológiát már eleve úgy
képzelik el, mint ami társas problémákkal is foglalkozik.
Azt csak kevesen tudják pontosan, hogy mi a különbség a
két dolog között, a homályos érdeklődést pedig könnyű a
szociológia felé fordítani.
TK: A gimnáziumi képzésnek vannak olyan hiányosságai,
amelyek kiütköznek az első években?
ÉMÁ: A módszertani képzésben a matematikai jártasság
hiánya okozhat problémát, amivel viszont én szembesülök,
az inkább a történelem oktatás elégtelensége. Itt egyfajta
társadalomtörténeti tudást is megpróbálunk összerakni, és
nagyon sokszor kiderül, hogy az ehhez szükséges alapvető
történelmi ismeretek is hiányoznak. Emellett az is nagy baj,
hogy sokan kifejezetten nem mernek megszólalni a szemináriumokon. Ez egy rossz beidegződés, ami szerintem abszolút a középiskolai szocializáció negatív következménye,
ahol a diákokat inkább az anyag visszamondására, mintsem az önálló gondolkodásra ösztönzik.
TK: Milyen taktikát javasolsz a gólyáknak az első év túlélése érdekében?
ÉMÁ: A javaslatom az, hogy próbáljanak a saját érdeklődésüknek megfelelően, adott témákban elmélyülni. Ne
csak általában szociológiát tanuljanak, hanem akár autodidakta módon is olvassanak utána az őket érdeklő problémáknak.

Pete Péter
a Közgazdaságtudományi Tanszék vezetője
TátKontúr: Mennyire vannak tisztában az elsőévesek
azzal, hogy mi vár rájuk az alkalmazott közgazdaságtan
alapszakon?
Pete Péter: Igyekszünk, hogy a diákokat már jelentkezésük
előtt ellássuk információkkal e tekintetben. Éppen ezért, aki
tájékozódik, mielőtt szakot választ, az tisztában van azzal,
hogy nálunk erős matematikát fognak használni a diákok.
Ugyanakkor azt is tudtukra adjuk, hogy ami igazán fontos,
az nem a matematikai előképzettség – azt, ami szükséges, a
legelső félévben elsajátítják –, hanem az, hogy ne legyen számukra idegen a közgazdaságtan logikai struktúrája. Egyébiránt közgazdaságtant középiskolában nem igazán tanítanak,
az ilyen irányba orientálódó szakközépiskolák az üzleti képzés
és a közgazdaságtan furcsa elegyét oktatják, mi pedig igyekszünk a két terület viszonyát már az elején tisztába tenni.
Fotók • tátkontúr

Éber Márk Áron: Tapasztalataim szerint ez nagyon változó. Sokan a pszichológia szakot jelölik meg első helyen, és a
nagy többség nem találkozik a szociológiával a középiskolai
tanulmányok során. Viszont vannak, akik vagy a családban
vagy társadalomismeret órán már megismerkedtek a szociológia alapjaival. Nem alkotnak tehát egységes képet a
gólyák e tekintetben.
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TK: Mit tanácsol a gólyáknak a szak első évének túlélése
érdekében?
PP: Ez nagyon jó kérdés, ugyanis a magyar felsőoktatásban
a diákok – gyakran az oktatók szemhunyásával – hajlamosak
úgy strukturálni az idejüket, hogy a szorgalmi időszak lazán és bulizósan teljen, aztán a vizsgaidőszakban saját vagy
barátaik jegyzeteiből huszonnégy órán át tanulva leteszik a
vizsgákat. Az alkalmazott közgazdaságtan nem kifejezetten
olyan szak, ahol ezt meg lehet tenni, mivel a köznapi gondolkodáshoz képest idegen logikai struktúrák nem tanulhatók meg rövid idő alatt. Éppen ezért arra ösztönözzük – sőt,
bevallom őszintén, a saját eszközeinkkel szorítjuk – a diákokat, hogy félév közben is tanuljanak. A mi programunkban a
középiskolában megszokott mennyiségű házi feladatot kell
teljesíteni, aminek megvan az az előnye, hogy könnyebb
vizsgaidőszakra lehet számítani. Tehát a tanácsom az elsősöknek az, hogy a félévközi láblógatást nem érdemes megpróbálni, már csak a tudomány jellege miatt sem.
TK: Milyen képességeket fejleszt, milyen gondolkodásmódot nyújt az alkalmazott közgazdaságtan alapszak?
PP: A világról való gondolkodáshoz, a struktúrák megértéséhez bizonyos logikai mankók szükségesek. Aki közgazdaságtant tanul, mindenekelőtt olyan képességet fog kifejleszteni
magában, amellyel ki tudja majd szűrni az ellentmondásokat
saját és mások gondolkodásában. Ha őszintén belegondolunk,
akkor a hétköznapi ember logikai struktúrákat, érzelmeket,
megszokásokat keverve egyfajta eleggyel él és ítéli meg a
helyzeteit, amiben rendszerint nagyon sok ellentmondás van.
Ezzel élni lehet, ebbe szerelmesnek lenni lehet, de tudományosan nem alátámasztható. Tehát az a képesség, amelyet a közgazdaságtan eszközei valakinek adhatnak, a logikai koherencia.
TK: Mennyiben nyújt többet az ELTE TáTK alkalmazott
közgazdaságtan alapszakja más gazdasági képzéseknél?
PP: Két fontos aspektust említenék, melyek kapcsán speciálisat tudunk nyújtani. Az egyik egész egyszerűen azért van, mert
a programot alig néhány évvel ezelőtt – tiszta lappal – kezdtük,
és így nem cipeljük magunkkal a képzés azon ballasztjait,
amelyeket az összes többi közgazdasági kar a legnagyobb jó
szándékkal is a hátán hordoz. A szak alakulásakor a megfelelő
tapasztalattal rendelkező oktatók összegyűltek, megnézték,
hogy miből áll a világ jobb közgazdasági egyetemeinek tanterve és abból azt gyúrták össze, amit itthon megvalósíthatónak
éreztek. A másik előny pedig az a szerencsés szituáció, hogy
tudományegyetemi struktúrába és társadalomtudományi
karba építve tudunk működni. A közgazdaságtan logikáját mi,
közgazdászok megtanítjuk, és abban a kényelmes helyzetben
vagyunk, hogy a kevésbé tiszta logikán alapuló társadalomtudományi elemzések széles tárházát egészen közelről, a karról
tudják importálni a hallgatóink.

Koltai Júlia
„A társadalomkutatás módszerei” tantárgy egyik előadója
TátKontúr: Milyen témákat fed le a kutatásmódszertan óra,
és miért hasznos ez a későbbi tanulmányok szempontjából?
Koltai Juli: A nagyelőadás csak az alapokat mutatja be, például
megtanítja az alapfogalmakat vagy azt, hogy mire kell figyelnünk,
ha elolvasunk egy tanulmányt vagy ránézünk egy táblázatra.
Egy kicsit talán abban is segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy
maguk is értelmezni tudjanak egy adathalmazt, ha az a kezükbe
kerül. A későbbi módszertan tárgyak erre fognak ráépülni, ahol
már saját magunk vagy más kutatásának adatait kell értelmezni.

TK: Miben különbözik a nagyelőadás a szemináriumtól?
KJ: A legtöbb módszertani szemináriumnál nagyobb a
diákok szabadsága, hiszen olyan témát választanak a félévre, ami érdekli őket, a tanár csak a módszer körül terelgeti
őket. A nagyelőadás anyaga viszont kötött, és a műfaja is elég
hálátlan, mivel nehéz 200 ember arcáról eldönteni, hogy értik-e, amit mondok vagy sem, a közvetlen visszajelzés pedig
gyakran elmarad. Később, az SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences, a TáTK-on is használt adatelemző program – a
szerk.) gyakorlatokon már kombináljuk a statisztikát társadalomtudományos kérdésekkel, ezért ezt az órát könnyebb
érdekessé tenni. És amint a diákok át tudnak lépni a matematikával szemben tanúsított ellenérzéseiken, hamar belátják,
hogy ez nem bonyolult dolog – végül is, nem deriválni kell
megtanulniuk.
TK: Melyek a gimnáziumi képzés főbb hiányosságai, melyek
az első évben ki szoktak ütközni?
KJ: Ezt leginkább a vizsgáknál lehet megfigyelni. Azt látom,
hogy a diákok nehezen rendezik struktúrákba a gondolataikat, de ez nem feltétlenül a középiskola hibája. A szemináriumokon keresztül természetesen ez is fejleszthető. Nagy
bajok egyébként szerintem nincsenek, hacsak nem olyan
jellegűek, hogy valaki nem tud százalékot számolni. Ha már
tudjuk, mi az a szorzás és osztás, akkor valószínűleg elég jól
elboldogulunk.■
Adri, Elek Zsuzsi, Eszter, Sid
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Művészek a zene árnyékában

A kérdés csak az: képesek vagyunk befogadni? Egyáltalán,
megállíthatnánk-e a világunkat elözönlő képsorokat és dallamokat?
Miért akarnánk? – kérdezhetné hevesen Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Az utazásai során a legkülönfélébb
gondolatokkal találkozott, s elég egyértelmű, hogy az egyén
szabadságának eszménye meghatározó volt az életében.
Nem is csoda, ha egy sértett pillanatában így nyilatkozott: „A
szív teszi nemessé az embert, és ha nem is vagyok gróf, van még
mindig annyi becsületem, mint akármelyik grófnak.” Szerencsére,

Wolfgang Amadeus Mozart
a Mozart család precizitásának köszönhetően számos levele
maradt fenn, amelyek hűen árulkodnak a komponista jelleméről. Makacs és kitartó volt, de megtartotta gyermeki naivitását és sajátos humorérzékét. Mégis, hiába a zsenialitás és
a tehetség, ha nem volt, aki kellő mértékben honorálta volna
– teszem azt, egy császár. A korlátokat pedig nem tűrhette, így
rövid élete harcokkal vegyes alkotással telt. Időnként megesett – ahogy Coloredo hercegérsekkel való szakítása után is
–, hogy zaklatott idegállapotában nem érdekelte semmilyen
körülötte zajló esemény, legfeljebb a tetteire adott atyai áldás.

Ez persze korántsem tartotta vissza attól, hogy
előbb feleségül vegye Constanze Webert, s csak
utólag tájékoztassa róla az apját. Sérült önérzete
miatt, az Arco gróf és a közte történt elhíresült
incidens felett nehezen tért napirendre… „(…) csinálta volna,
ahogy akarja – de nem, kidob az ajtón, és még a fenekembe is
rúg! Hát ez nyíltan megmondva annyit jelent, hogy Salzburg nem
létezik többé számomra, kivéve amikor jó alkalmam nyílik, hogy a
gróf urat vissza farbarúgjam, még ha nyílt utcán teszem is.” Csodálhatjuk, ha a hőn szeretett apa némileg aggódott?
Frédéric François Chopin (1810–1849) kérésére, saját temetésén Mozart gyászmiséje szólt. Kapcsolata George Sanddel,
avagy Dudevant bárónéval, nagyjából tíz évet ölelt fel, s
Sand levelezéseiből sokat tudhatunk meg a zeneszerzőről.
Így például, a levelek alapján aszexuálisnak tartják,
emellett az is kiderül, hogy rendszeres hallucinációk
kínozták. Ez utóbbit Manuel V. Caruncho és Francisco
B. Fernandez spanyol kutatók az agy temporális lebenyét érintő epilepszia számlájára írják. Egyszer, egy
magánházban adott koncertje közben a zongoravirtuóz hirtelen felállt, és távozott a helyiségből. Később
visszatért, és befejezte az elkezdett darabot. Sand levele alapján, Chopin mindezt azzal magyarázta, hogy
megrémült, amikor „elátkozott teremtmények jöttek
elő” a félig nyitott zongorájából. A lényeket azokhoz
hasonlította, amelyeket a mallorcai kolostorban is
látott egy éjszaka – ugyanis korábban, betegeskedése
miatt kedvesével Mallorcára utazott, bár idült tüdőbaja nem javult, sőt. Talán nem meglepő módon, állítólag még arra is panaszkodott, hogy milyen nehéz
volt felcipeltetni a zongorát a hegytetőre, egyenesen
Párizsból. Egy másik forrás szerint, olykor vad szemeket meresztett, és a szó szoros értelmében égnek állt
a haja. Egyszer pedig úgy érezte, mintha „gőz lenne”.
A spanyol orvosok alapos munkával támasztották alá
a művész epilepsziájáról alkotott elméletüket, ám
megjegyzendő, hogy Chopint rendszeresen kínozták
légúti betegségek, tüdőgyulladás és depresszió is, míg végül feltételezhetően a tuberkulózis ragadta magával idejekorán.
Elképzelhető, hogy az elveszettnek hitt leveleiből márciusban
nyílt kiállítás újabb információkkal szolgálhat majd.
Élete során sokat dolgozott példaképe, Johann Sebastian
Bach (1685–1750) művei új kiadásának javításán is. Egyébként Bachot kétszer műtötték glaukóma (zöldhályog) miatt,
míg végül sikeresen meggyógyult. Szerencsétlenségére nem
sokkal később szélütés okozta a halálát, s mivel később felásták a végső nyughelyét biztosító temetőt, csontjai a többi
sorstársáéval együtt tömegsírba kerültek.

Forrás • salzburg.com

„Még sose hallottam ilyen muzsikát, ilyen nyerset, heveset; tündöklő rövid hullámokban áradt a húrokból. Mozartot játszott. Olyan derűs, fürge és igéző volt, mint minden, amit Mozart alkotott.” – Anne Rice
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Forrás • Maria Wodzińska portréja

S ha már Requiem, köztudott, hogy Mozart az egyik tanítványának, Franz Xaver Süssmayrnek a halálos ágyán adott
utasításokat, hogyan is folytassa a munkáját. Tévhit, hogy
Mozart a saját maga számára írta volna a művet, hiszen egy
névtelen levélben rendelték meg tőle. Évtizedekkel később
derült ki, hogy Franz von Walsegg gróf volt a megrendelő, aki
felesége emlékére kívánt koncertet adni, de káros szokása volt
lemásolni a kottákat, s sajátjaként adatni elő a zenészekkel.

Frédéric François Chopin
Mozart csillaga még egyszer felragyoghatott egy, a hátrahagyott családja számára rendezett jótékonysági koncert keretében, ahol Constanze jóvoltából tizenegy hónappal a gróf
akciója előtt mutatták be Amadé utolsó, méltán híres művét.
A pletykát, miszerint Mozart arra gyanakodott, hogy megmérgezték, később maga Antonio Salieri támasztotta alá, kinek
elméje élete alkonyán enyhén zavaros volt. Azonban halálos
ágyán ő maga is bevallotta, hogy nem ő ölte meg. S miért is
tette volna? Vetélytársak voltak ugyan, de egyik levelében
még Mozart is beszámolt arról, hogy „ellenlábasának” men�nyire tetszett az alkotása. „Salieri mindent nagy figyelemmel
kísért és nézett végig, és a nyitánytól az utolsó kórusig nem volt
szám, amely egy brávót vagy bellót ne csalt volna az ajkaira (…).”
Ezt támasztja alá az is, hogy amikor Salieri udvari karmester
lett, a Figarót vitte színpadra a saját műve helyett. Akárhogy
is, a mérgezés opcióját a kutatók már régen kizárták.
Mivel boncolás nem történt, és a holttestét jelöletlen
sírba temették, csupán ismerősei és rokonai beszámolói
alapján lehet találgatni, hogy valójában mi okozhatta Mozart halálát. Closset – az orvosa – akut köleshimlőként diag-

nosztizálta, de későbbi elméletek szerint lehetett bakteriális
szívbelhártya-gyulladás, Streptococcus okozta vérmérgezés, tuberkulózis, parazitafertőzés, reumás láz, vagy akár urémia (veseelégtelenség miatti húgyvérűség) is. Peter J. Davies kutató a
Schönlein-Henoch purpurára (hajszálerek gyulladása) gondolt,
melyet vesetünetek is kísérhetnek, s véleménye szerint ehhez
még agyvérzés és tüdőgyulladás társult.
A többi zenei géniusz élete se lehetett könnyű, hiszen Ludwig van Beethoven (1770–1827) harmincéves korától kezdve
hallászavarral küszködött, mígnem el is vesztette érzékelését.
Betegségét sokáig titkolta, így embergyűlölőnek tartották, ő
pedig inkább visszavonult, és egyre jobb műveket alkotott. Bélproblémáiból ugyan felgyógyult, de később krónikus májbetegség
és tüdőgyulladás végzett vele. 2000-ben a hajtincse vizsgálata
során ólommérgezést mutattak ki nála, noha ennek oka még kérdéses. Hozzá hasonló módon Bedřich Smetana (1824–1884) is
elveszítette a hallását, bár ő a szifilisz egyik kísérő tüneteként.
Sorstársával ellentétben, ő csupán élete utolsó néhány hónapjában zárkózott el a világtól – egy prágai elmegyógyintézetbe.
S hogy az érdekességen túl mindezt miért fontos tudni? A
fent említett zeneszerzők egy küzdelmekkel, járványokkal és
bizonytalansággal teli korban éltek, mégis, a maguk módján
eltántoríthatatlanul, betegségeikkel és gyengeségeikkel sem
törődve játszottak és komponáltak. Kísérletezni, megtalálni
a céljainkat, s igenis küzdeni értük? Érdemes lenne napjainkban is ezt az utat járni. Akárhogy is döntünk, annyi biztos,
hogy a fenti zeneszerzők halhatatlan alakjai példaként szolgálnak a munkájuk gyümölcsét élvező utókor számára. ■
Tit
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Hányféle egyetemista van?

Vannak először is azok, akik komolyan veszik, hogy ők egyetemre járnak. Legjellemzőbb tulajdonságuk, hogy az idő
előrehaladtával számuk erősen megcsappan. A Gólyatáborban még szinte mindenki idesorolható. Az első előadáson a
félig üres terem ugyanakkor már arra utal: közülük néhányan
identitást váltottak. A kaméleonok táborát erősítendő, a hetek
múlásával egyre többen és többen választják az órák helyett az
„ágyban, párnák közt” státuszt. (Természetesen, a félév utolsó
két hete mindig kivétel: ekkor tömegek özönlik el a kampuszt.
Ennek alapvetően két oka van. Egyfelől, szeretnének végre
egyet hógolyózni – első szorgalmi időszak vége, december –
vagy napozni – második szorgalmi időszak vége, május. Másfelől, hatalmába keríti őket a „vizsgapara”, és feltétlenül úgy
érzik, jegyzeteket kell szerezniük a túlélés érdekében.)
Egyesek ugyanakkor a végletekig kitartanak az elveik mellett. Őket minden előadáson és szemináriumon megtalálhatod. Figyelmük sohasem lankad, tolluk alatt vidáman serceg
és füstöl a jegyzetlap. Nemcsak a tanárok és a tantárgyak neveire emlékeznek, de még összepárosítani is képesek ezeket.
Figyelem, kihalóban lévő alfaj! Amennyiben találkozol egy jól
kifejlett példánnyal, feltétlenül vigyázz a testi épségére, a későbbiek során ugyanis még nagy hasznodra válhat.

Te hová fogsz tartozni?
Az ellentétes póluson helyezkednek el a „hűdelazák”. Hozzáállásuk a „patópál” és a „kit izgat?” mentalitás sajátos elegyéből fakad, aminek következtében általában előbb szereznek zenét, mint diplomát, és hamarabb fejezik be az iskolát,
mint ahogy elvégzik. Érdektelenségük oka szerint alapvetően
három kategóriába tömörülnek. Vannak, akik azért egyetemisták, hogy bulizzanak. Erre kiváló lehetőséget is nyújt ez
a státusz, hiszen a különböző fesztiválokon jó a zene és olcsó
a sör. Egy másik csoport a munkába állást próbálja minél ké-

sőbbre halasztani. Az alapelv így hangzik: „Amíg
még tanulunk, csak nem várhatják el tőlünk,
hogy dolgozzunk!” Nem véletlen, hogy jellemzően kétszer annyi idő alatt végeznek – felean�nyi tantárgyat. Végül, a harmadik csoport tagjai
éppen ellenkező helyzetben vannak, ők ugyanis keményen
dolgoznak. De ha már úgyis ingyen van, miért ne szereznének
közben egy diplomát is? Így válnak valódi kétlakiakká.
A „hűdelazák” tudják egyébiránt a legnagyobb meglepetést okozni a vizsgákon. Nem csupán azzal, hogy nem ismerik
fel a tanárt (akit addig még soha nem is láttak), vagy azzal,
hogy mindenféle előzetes várakozás ellenére és néhány órányi
tanulás után végül mégis sikeresen átmennek, hanem egész
egyszerűen már azzal is, hogy puszta megjelenésükkel demonstrálják: az évfolyam valóban 200 fős, és akármennyire
is úgy tűnt, nagy részét mégsem ismered (még névről sem).
A két véglet között, természetesen, nagyon színes a paletta.
A „középutasok” néha bejárnak, néha nem; néha jegyzetelnek,
néha nem; néha elvégzik az egyetemet, és néha nem. Ha az óra
számítógépteremben van, a bekapcsolva felejtett internet rájuk
nézve jelenti a legnagyobb veszélyt. Ha már bemennek a kampuszra, és nem csupán a büfét, de az előadásokat is meglátogatják, nyert ügye van annak a tanárnak, aki érdekesen beszél.
Áldásos tevékenységének hatására ugyanis egy-egy „középutas”
valódi elkötelezett egyetemistává avanzsálhat.
Sokfélék vagyunk, nehéz is volna minden apró árnyalatot
körüljárni. Van, aki mindig jelentkezik – és van, aki sohasem.
Van, aki szidja a bolognai rendszert – és van, aki nem. Van
olyan, akit csupán a kocsmában látsz – és van, akit még ott
sem. Van, aki minden buliról tud – és van, aki ott is van mindegyiken. Van, aki első ránézésre lehetne a tanárod is, aztán
kiderül, hogy évfolyamtársad – és van, aki első ránézésre lehetne az évfolyamtársad is, aztán kiderül, hogy tanárod (ez a
gyakoribb). Van, aki fél év alatt végez el egy évet – és van, aki
egy év alatt felet (utóbbi gyakoribb).
Ott vannak a bombanők is. Meg a nagyon sármos srácok.
Velük a bulikban találkozhatsz gyakrabban. A bulikban, ahol
van, aki pörögve táncol – és van, aki hason csúszva. Ahol van,
aki sört iszik, mert mindig az az akciós – és van, aki bort, mert
azért ízlés is van a világon. Ahol van, aki beleköt a biztonsági
őrökbe – és van, akibe a biztonsági őrök kötnek bele.
Vannak aztán azok, akik azért járnak ide, mert nem vették
fel őket pszichológiára – és vannak azok, akik azért, mert kizárásos alapon ez maradt. Vannak, akik kurzusfelvétel, illetve
vizsgajelentkezés után egy héttel döbbennek rá, hogy valamiről lemaradtak – és vannak, akik mindig a gép előtt ülnek,
amikor határidő van. Van olyan, akit a tanárok névről ismernek – és van olyan is, aki még a tanárok neveit sem tudja. Van,
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Aki még – vagy már – nem járatos a felsőoktatás világában, könnyen
azt hiheti, az itt tanulók világosan körülhatárolható csoportot alkotnak. Holott nagyon szerteágazó fajról van szó. Ideje megismerkedni a
legalapvetőbb típusokkal!

Interkultúra  21
aki véletlenül letegezi az oktatót – és van, aki direkt. Van, aki
sört iszik előadás alatt – és van, aki inkább rágyújt.
Feltétlenül az látszik tehát, hogy az „egyetemista” kifejezés egy nagyon összetett fajt jelöl, amellyel kapcsolatban csupán néhány alapvető törvényszerűséget fogalmazhatunk meg.
1.
2.

A szervezetbe bevitt alkohol mennyisége fordítottan
arányos a sikeresen letett vizsgák számával.
Minél több időt tölt el valaki bulikban, annál kevesebbet

3.

bír ki előadásokon.
Az „egyet fizet, kettőt kap” akció legfeljebb sörökre érvényes, osztályzatokra semmiképp.

Ezek volnánk hát mi, az egyetemisták. Mielőtt belevágsz a felsőoktatás útvesztőibe, gondold át, hová szeretnél tartozni! Rossz
választás nincs – mindegyik kicsit más. A döntés rajtad áll… ■
Egri Gergő

Helló, Budapest!

avagy szerelem első látásra, és még sokáig

Fotó • tátkontúr

„Tele van aluljárókkal. Lemegy az ember, és fogalma sincs, hol kell följönni. A pestiek azok mindent tudnak, de aki vidéki, az ott bolyong az aluljárókban… megkérdezni meg nem merik, mert annyira szemetek a pestiek,
hogy kiröhögik őket, érted, kiröhögik, hogy nem tudja” – írta Háy János
A Pityu bácsi fiában.

pár óra múlva vizsga és az érzés, hogy bár azt hiszed, ismered, mégis eltévedsz újra és újra… ez is
az egyetem, és ez is a város.
Lehet a város egy útvesztő, akárcsak kezdetben az ELTE. És még mindig, talán mindig is az
lesz. De tényleg baj-e, ha Gólyatáborból hazafelé
Különös szerelem ez. Vidéki és a város között. Igazi szen- az aluljáróból felérve kimerülten ülsz le a bőröndödre, mert
vedéllyel kezdődik, minden új, és minden izgalmas. Turis- egy pillanatra elképzelésed sincs, hogy merre van az új albértaszemmel, újként nézni a várost, ahol élsz, és meglátni azt, leted? Vagy, ha a legelső órádra menet eltévedsz, mert amiket
párhuzamos utcáknak hiszel, azok valamiért nem azok, vagy
amit egy pesti már nem… azért ez nagyon jó. Nemcsak az a
szép, amit annak mondanak, hanem amit te annak látsz. Ne- csak te nem veszed ezt észre? Vagy, ha egyszerűen nem tudsz
kem a Szabadság-szobor az ablakomból, a város pedig a Sza- felszállni az éppen bent álló metróra (hiába vagy késésben),
amíg nem látod mögötte a falon, hogy jó irányba visz-e? És
badság hídon ücsörögve, borozgatás közben a legszebb.
Nem akartam én elfogult lenni, átadni magam egy érzés- ha mini-térképpel mész kezdetben bulizni, mert nem biznek fenntartások nélkül. Akartam én utálni is a várost fázós, tos, hogy éjszaka hazatalálnál? Némi öniróniával beláthatod,
hogy van még itt meghódítanivaló. Legalább nevethetsz egy
sötét, szörnyű korai reggeleken… De villamosozz ilyenkor
jót magadon, hiszen nem „szemetek a pestiek”, ők nem foga Duna mellett! („Mi is a gond ezzel a nappal?”) Aztán át a
nak rajtad, legfeljebb cseppet sem diszkréten nagyot mosoDunán. (Van még kérdés?) A folyó, a Váci utca, az albérlet;
lyognak, ha rájönnek, hogy bizony te már tíz perce az ellenkehogy azt érzed, mindjárt hazaérsz, mert az a tiéd, és csak te
ző irányba haladsz.
meg a lányok. A barátnőkkel élés, a Margitsziget, a házi- és
Aztán lassan az egész stabil kapcsolattá alakul. Megszonem-házibulik (minden kárunkkal együtt), az alsó szomszéd
kod az aluljárókat, a közlekedést, a sok embert. Vannak itt is
bosszúsága, kacagni hajnali háromkor mindenen, tudva, hogy
„Meglátni azt, amit egy pesti már nem” hullámvölgyek jócskán (a vizsgaidőszak kivételes
érzékkel kezdi ki az embert). Rájössz, hogy a jó
kapcsolatért mindkét félnek folyamatosan tenni
kell. Budapest adott, de élhet itt kétmillió ember,
ha nem teszel azért, hogy te ne legyél egyedül. És
lehet itt sok munkalehetőség, program, buli, ha
nem keresed őket. Ne csak „legyél”, hanem élvezd
is közben, különben Pest is csak egy átmeneti
város lesz, semmi más. Pont ettől olyan izgalmas,
hogy minden döntésedet magad hozod.
Végül eltelik egy kis idő, és visszatekintve arra
jössz rá, hogy akarod ezt a kapcsolatot. Szakításról egyelőre szó sem lehet… ■
Elek Zsuzsi
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Az a bizonyos koli-feeling
Tény, hogy nem árt, ha egy picit jobban odafigyelsz mindennemű élelmiszeredre, mint otthon, és a szobatársakkal is meg kell barátkozni, de a kollégium az
egyetemi éveid legjobb élményeit és persze legnagyobb bulijait adhatja neked.
A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium lakójával, Számadó Petrával beszélgetve
magam is betekintést nyerhettem a kollégisták nem mindennapi életébe.

Lehet, hogy a privát szférád csökkenni fog
a megszokotthoz képest, de a közös konyha az
egyik legjobb társasági hely, remekül alkalmas az
ismerkedés csaknem mindennemű formájára. És
azáltal, hogy nem csak egy szakra vagy egyetemre
járókkal vagy összezárva, rengeteg féle emberrel
ismerkedhetsz meg, amire nem lenne lehetőséged, ha csak a
„Nem elég, hogy új iskolába, új városba, új közösségbe kerülcampus környékén próbálkoznál.
tem, a jól megszokott szobámból is csak a kispárnám jöhet
Ám azt az elterjedt vélekedést, hogy a kollégiumban nem
velem” – gondolhatja az újdonsült kollégista az első örömök
lehet tanulni, sajnos meg kell cáfolnom – ha valaki szeretne,
után, mikor megtudta, hogy felvették. Tény, hogy nem egyakkor tud. Van tanulószoba, könyvtár, és lehet, hogy neked is
szerű mindenhez egyszerre alkalmazkodni, de bármilyen
jólesik a vizsgaidőszakban, ha látod, hogy a többiek is legalább
furcsa, a kolisok számottevő előnybe kerülnek a többiekkel
ugyanannyira szenvednek.
szemben. Ugyanis a legtöbb helyen létezik úgynevezett menÉs ha már a különböző lehetőségeknél tartunk: a
torprogram, ahol felsőbbévesek segítenek egyetemi életed
KCSSK-ban van még többek között csocsó, biliárd, udvar,
kezdeti lépéseiben. És ha informálódsz egy kicsit a többiektől,
azon belül tűzrakóhely, foci- és kosárpálya, pingpongaszakkor rengeteg hasznos dolgot tudhatsz meg előre az órákról,
t
in
tal, a közelben uszoda, no meg a Tesco a szoma tanárokról, és persze a város legjobb helyeiről.
l
á
cs b
• szű
szédban. És a megszokott kávé-, Pöttyös- és
Persze vannak, akik már a koli előtt is tel- F otó
vészhelyzet-automaták mellett még a tejet is ilyen
jesen önállóak voltak, sokan azonban
gépből veheted! Ilyet máshol tuti nem találsz.
most tapasztalják meg először, hogy
Ha a tanévközi szünetekben nem mész
a piros zoknit nem szerencsés összehaza, akkor igazán furcsa látvány tárulhat eléd:
mosni a fehér pólóval, és hogy bizony a
a pangó kollégiumi épület. Ám kevés üdítőbb
hűtő sem telik meg magától. De a megérzés van annál, amikor újra megtelik életpróbáltatások jutalma a szabadság: legfeltel, és elkezd nyüzsögni. A legszínesebb kavalkád
jebb a portás néni fog rád morcosan nézni,
valószínűleg mégiscsak a kolis fesztiválokra jön össze, ilyen
ha elhúzódott az este, de a mágneskártyás
például a Tétény-napok: csapatokat alkothattok, feladatokat
rendszer biztosítja, hogy bármikor hazamehess, valamint azt
kaptok, aztán persze koncertek, meg a Tétény-after.
is, hogy tényleg csak az ott lakók jussanak be. Persze fogadÉbredés után pedig egyszerre tör rátok a másnap, és vallhatsz látogatót is, ha nem alszik ott, akkor este tízig, egyébként
juk be: kevés jobb közösségépítő módszer létezik ennél – csak
pedig némi pluszköltség és persze a szobatársak beleegyezése
nehogy összevesszetek a mosdón. ■
szükséges hozzá.
Kriszti

Az utca embere válaszol
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Mi volt a Gólyatáborod legemlékezetesebb pillanata?

Sziva Dániel – szociológia BA,
III. évfolyam
Amikor egyszerre házasodhattam össze
két gyönyörű szép csajszival!

Kanyar Szandra – szociológia BA,
II. évfolyam
Hú, ha én arra emlékeznék. Valószínűleg az utolsó nap bodysurfingje, amit
néhány csopvez társaságában követtem
el, méghozzá fekvő tujákon.

Tóth Zoltán – társadalmi
tanulmányok BA, I. évfolyam
Nekem az első nap csapatbemutatkozásai tetszettek a legjobban, eszméletlen
sokat röhögtünk mindannyian. ■
Kréta
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rovatbemutató
Az Ajánló rovatot azoknak ajánlom, akik szeretnek ajánlani jó ajánlatokat. Ez alatt szinte
bármit érthet az ember… egy jó könyvet, ami érdemes az elolvasásra, egy beszédes mozifilmet, amibe netán egy kevés társadalomkritika is szorult, színházi előadást, esetleg egy könnyedebbet, humorosat,
vagy koncertet, szuperalternatív, rendhagyó jelleggel, hogy aztán a kiállításokról ne is beszéljünk. Bármit, ami arra
érdemes, hogy mások is elolvassák, meghallgassák, kitapogassák, megszaglásszák, megkóstolják vagy megnézzék.
Ezenfelül a TátKontúr több kiadóval is szerződésben áll, s így a havonta reflektorfénybe kerülő művek egy része természetesen tőlük eredeztethető. Az előnyös szimbiózis eredményeképpen a megvizsgált könyv legtöbbször a cikkíró
könyvtárát gyarapítja. Az újságunk továbbá a múzeumok világában is képviselteti magát. Mivel szerződésben álunk
a Magyar Nemzeti Galériával, minden frissen nyílt kiállításra alkalmunk van bejuttatni egy munkatársat, aki kellő
hozzáértéssel ajánlja figyelmünkbe a klasszikus, vagy éppen a kortárs művészet remekeit. Ezenfelül a különböző
koncerteken is ott vagyunk, itt is szükség van legtöbbször valakire, aki a tömegeknek kedvet csinál! Ezt a feladatot is
általában a mi rovatunk vállalja magára, tehát ha van benned affinitás jó reklámszövegek alkotására, akkor nálunk a
helyed! Nem árt már most elkezdened körbenézni, hogy miből is lehetne megírni az első ajánlód… ■
Nándi
rovatvezető

Szóval, hova menjünk?
Kérdezi a TáTK-os hallgató mélyen társai szemébe nézve, tekintetében
zavaros fénnyel. Megvolt a vizsga. Vagy esetleg nem. Lyukas van. Vagy
nincs. Péntek van. Vagy kedd. Mindenesetre a kérdésben benne van,
hogy a válasz csak valamelyik jó nevű környékbeli vendéglátóegység lehet, ezekről szeretnék most rövid áttekintést adni.
A legegyszerűbb választás egyértelműen az egyetemhez igen
közel eső Kocka büfé, amelynek neve nemcsak a mellette található BME Info karra utal, hanem formájára is. A Kocka
ugyanis egy nagy, kék, előregyártott könnyűszerkezetes doboz, amely még a Lágymányosra tervezett EXPO után maradt
itt. Talán épp emiatt, meglepően sokféle ételt lehet benne
kapni, amellett, hogy az egység arculatában fontos szerepet
kapott az inni vágyó egyetemisták, valamint a helyi alkoholisták igényeinek kiszolgálása, illetve az árképzés is ehhez igazodik. A hely nevezetessége a különösen ihatatlan macifröccs,
a mikrózott bundáskenyér, valamint a rummal ugyan csak távoli rokonságban álló, ámde meghökkentően olcsó „rumféle”.
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Kocsmából nagy a választék

A fent említett arculat miatt általában nem nehéz
egyetemistákba botlani, de a törzsközönség többi része is általában közvetlen, vidám hangulatú
alkoholistákból áll. Nyáron kellemes kerthelyiséggel, télen fűtött dohányzóval várja minőségre
kevésbé, árakra annál inkább érzékeny látogatóit.
Ha esetleg a Kocka tele lenne, vagy a vendégben kezdene
erősebb lenni a kiszolgálószemélyzet iránti ellenszenv, mint
az alkohol iránti vonzalom, a megoldás közel van a „BEAC”, hivatalosan a Pálya nevű intézmény képében. Sportosabb hallgatók eleve jobban járnak ezzel a hellyel, mert bár messzebb
van a Kockánál – ez is növeli az odajutás sportértékét –, a bejáratot egy futópályán lehet megközelíteni. Ennek oka, hogy
egy félbehagyott sporttelep része az épület, és a meglévő infrastruktúra kreatív hasznosításaként kapott benne helyet a
kocsma, melynek teraszát a félbehagyott futópályán építették
fel. Eredetileg a sportolók számára hozták létre, de a barátságos árakkal és a közelséggel sikeresen odaszoktatták az egyetemi fiatalságot is. Itt jóval kevesebb a klasszikus alkoholista,
viszont a sportolók közül nemcsak a csocsó- és dartsbajnokok
vannak jelen, elvétve bele lehet botlani az eredeti koncepció
szerinti célközönségbe is.
Amennyiben ezeknek a helyeknek az őszinte lepusztultsága kevés lenne, ajánlatos felkeresni a Karinthy Frigyes úton a
Pinyó Klubot, „mert a legtöbb dolog ott rejtőzik”. És valóban, a
tulajdonosok lomtalanítás idején valószínűleg ádáz harcokat
folytattak a guberálókkal és lomisokkal az értékesebbnél értékesebb kidobott holmikért, bár egy-kettőért lehet, hogy még
fizettek is. A hely nemrég nyitott, de törzsközönsége már kezd
kialakulni. Az arculat alapvetően diákközpontú, ezt mutatja a
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diákkedvezmény is, illetve hogy gondolnak a korán végzőkre,
ezért délután 3 és 6 között komoly sörkedvezménnyel várják
a nagy tanulásban megfáradt BME-s és ELTE-s hallgatókat.
Konzervatívabb helyekre vágyóknak mindenképp szimpatikus lesz a Budafoki úton található Maláta Patika. Klasszikus
kocsmahangulat, semmi blikkfang, teljesen őszinte. Középkategóriás kiskocsma, úgy is néz ki. Az árak is olyanok, és a
közönség is. Kicsit kopott, de semmi ijesztő, kellemes hely, viszont épp emiatt talán kissé unalmas lehet, de vannak napok,
amikor pihenésképp jóleshet. A Maláta Patika nevezetessége,
hogy időnként kaphatók különleges sörök, viszonylag korrekt
áron. Tehát egy kis lazítós kortyolgatásra abszolút megfelel.
Más azonban helyzet, ha amikor fél nyolckor kilép a hallgató egy hosszú nap után az egyetem kapuján, rájön, hogy másfél óra múlva kezdődik az A38-on a Bohemian Betyars koncert,
amelyre szeretne az alkalomhoz illően érkezni. Cselekedeteinek mozgatórugója ilyenkor a céltudatosság, hatékonyság. Erő
és sebesség. Ezért látogatja meg a Bercsényi utcában az Oportó
borozóként is ismert „nosztalgikus hangulatú” Budai Bohém
Borozót. Leginkább az olcsóságát érdemes kiemelni, valamint
igen érdekes egyedi térelosztását. Az ember ugyanis, miután
lemegy egy lépcsőn, egy galériára érkezik, amelyen a „retro”
ablakos pult elé járulhat, sajnos fizetni is itt kell, pedig a külön
fizetőablak lenne igazán klasszikus. Innen több lépcső is vezet a rendkívül érdekesen elhelyezett mosdókhoz, valamint az
alsó szintre, ahol le lehet ülni, és kulturáltan el lehet fogyasztani a vásárolt árut. Már ha az embernek van hozzá érkezése, ez
a hely ugyanis – mint az a fentiekből is kiderülhetett – nem a
kulturált fogyasztásról, sokkal inkább a céltudatosságról szól,
és ezzel a kiszolgálószemélyzet is tisztában van. Az állandó
vendégek közé három-négy nyugdíjas alkoholista tartozik, tömeget még nem tapasztaltam. Ez abból a szempontból kedvező, hogy nem kell aggódni a többi vendég nyugalmának megzavarása miatt, ugyanis őket semmi nem zavarja, illetve a hely
alapvetően alkalmas arra, hogy hangosan röhögjön magán és
környezetén, aki lemegy. A Budai Bohém Borozó különlegessége, hogy ha az ember elhagy egy kisebb tárgyat, azt napok múltán is megtalálhatja az asztalok alatt vagy a sarokba söpörve.
Aki ennél is mélyebbre kíván süllyedni, annak a Jolly az
ideális környezet, ahol a Boráros tér négy-öt kilométeres
körzetének leginkább deklasszálódott elemei szoktak rendszeresen partit adni egymásnak és a gyanútlan betérőknek.
Társadalomtudósoknak kötelező gyakorlat, érdemes az
ötórás nyitásra érkezni. A Jollynak nem olyan bonyolult az
elrendezése, tulajdonképpen egy nagyjából 150 négyzetméteres csempepadlós hodályról van szó, amelyben a fal mentén egy-két méterenként különböző magasságú asztalokat és
székeket helyeztek el. A hangulatot a sarokban tévé dobja fel,
amelyen általában a film+ megy, jó hangosan. A hely érdekességei a muzeális értékű biliárdasztal, valamint az, hogy elég
egy ezres egy detoxba szóló beutalóhoz.
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Szigorúan véve nem tartoznak a Lágymányosi Kampusz
vonzáskörzetébe, de mindenképp érdemes megemlíteni az
Üllői úti kocsmákat. Az ajánlóban szereplők mind az Üllői út
bal oldalán vannak, ha a Ferenc körúttól a Klinikák felé sétál
az ember. Az első a Hordós, konszolidált megjelenés, alacsony
árak. Kétszintes helyiség, alul nyugdíjasok, melósok, felül diákok. Van kibérelhető különhelyisége is, nincs túl sok érdekesség ezzel a kocsmával kapcsolatban, esetleg annyi, hogy a
TátKontúr szerkesztőségének kedvelt helye, minden hónapban legalább egyszer közel lehet itt kerülni hozzánk.
Szinte rögtön a Hordós után van a Corvin kocsma, amely
leginkább a személyzet kritikán aluli modoráról ismerszik meg.
Mindkét intézménynél sokkal érdekesebb a nem sokkal mes�szebb lévő Mentsvár. Ez egy pincehelyiség, a Jollyhoz hasonló
funkcióval, bár talán egy szinttel magasabb társadalmi osztályból
való emberek látogatják (tehát nem az underclass), és esténként
egyetemisták. A falakon körbe gyönyörű tengerészes-nosztalgikus freskók láthatók, stílusukban talán a népligeti Szöglet
presszóéihoz hasonlíthatnám őket. A nagyjából negyven négyzetméternyi alapterületű, ennek ellenére labirintusszerű térben
elrejtettek egy csocsóasztalt is, illetve természetesen van zenegép is, amelyből – ha szerencsénk van – felváltva szól a Kárpátia
és Kis Grofo. A kiszolgálás udvarias, a közönség barátságosan
részeg, a hely érdekessége pedig, hogy lehet fizetni hidegétel-,
melegétel- és kultúrautalvánnyal. Tulajdonképpen van folyékony
kenyér, égetett szesz, és sokkal jobb, mint mondjuk a Sas kabaré.
Ha pedig éjfél és egy között kidobtak minket, irány a Harmadik megálló! Hogy mitől harmadik, azt nem tudjuk, mert ez
a negyedik kocsma a Körúttól, persze az más, ha eleve a Hordósból indul az ember. A Harmadik már messziről nagy 0–24
felirattal csalogat, de ahogy közeledik hozzá a hallgató, úgy bizonytalanodik el. Általában teljesen üres, valamiért a klasszikus alkoholisták elkerülik a helyet, fiatalokat pedig ritkán látni,
bár időnként előfordulnak középiskolás rokkerhordák – mert
egyre kevesebb helyen szolgálják ki őket vagy kidobták őket
a Ráday Kupolából –, illetve nagy ritkán vállalkozó szellemű
egyetemisták. Az ürességet a kiemelkedően tapló kiszolgálás
is okozhatja, de ezt – véleményem szerint – az árképzéssel
egész ügyesen kompenzálják. A helyet elképesztő festmények
díszítik – egyébként, ha másért nem, ezek miatt jó a Harmadik
Megálló –, melyek valószínűleg keménydrogok hatása alatt készültek. Érdekes a bútorzat is, az időt- és rongálásállóság jegyében az asztalok és a hozzájuk tartozó támla nélküli padok téglablokkok a tetejükön faborítással, én ilyet máshol nem is láttam.
Természetesen, van ezeken a helyeken kívül még ezer másik, ahova egyetemisták járhatnak, közelebb és távolabb is a
Lágymányosi Kampusztól, de ezeket a helyeket mindenképp
érdemes ismernie egy gólyának. A többit meg majd megismeritek a kocsmatúrán és a következő néhány évben. ■
Soma
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Rendhagyó fővárosi körtúra
Ha unod már a régi helyeket, vagy igazából azt se tudod, hova menj, ha
egy jó bulira szomjazol este, akkor neked szólnak az alábbi sorok. Kis csokor Budapest – még megmaradt – éjszakai életéből. Annyira szubjektív,
amennyire csak lehet, és körülbelül ugyanennyire nem teljes a felsorolás.
Csupán étvágyat csinálok, hogy még többet fedezz aztán fel.
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Akácfa utca, BKV-pótdíj nélkül
Nemcsak kocsma és szórakozóhely, kulturális befogadótér
is. Színitársulatok, képzőművészeti kiállítások, filmklubok
bújnak meg a volt fogászati rendelő falai között. De tágas
kerthelyiségében koncertsorozatokba is belefuthatsz majd
minden nap. Kicsit romkocsma, kicsit egy nagy családi ház
udvara. Csocsó, pingpongasztal, szimpatikus pultosok várják
az üldögélőket, azokat pedig, akiknek már benne van a boogie
a lábában, jó zenék – amelyek többnyire tagadhatatlanul nem
az elektronikus vonalat képviselik. Hátránya, hogy a tér nagy
része fedetlen, ez rossz időben nehezíti a bulizást.
Fogasház: VII., Akácfa utca 51.

Nightlife-csendélet Budapestről
Igyatok és sokasodjatok
Aki régebb óta jár Budapesten szórakozni, már minden bizonnyal ismeri a kilencedik kerületi Tűzoltó utcát, ugyanis ez
volt a Tűzraktér első hazája. Ma a 22-es szám alatt egy kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb helyet, a Tündérgyárat találhatjuk meg. A Hangárban remek hangulatú, sokszor vicces
beöltözős vagy tematikus bulikat találhatsz, de van lehetőség
beszélgetésre, és ha korán kezdesz, az udvaron napozásra is.
A belépő általában 500 forint, ha egyáltalán van, a pult pedig középárú. Ami vonzó a helyben, az az, hogy biciklibarát
(pumpát, biciklitárolót, szerelőalkalmatosságokat találsz), és
egyedi a hangulata. Nem egy tucat bulihely.
Tündérgyár: IX., Tűzoltó utca 22.
Apró, ám változatos
Az Instantban azt szeretem különösen, hogy minden este
más típusú társaságot találsz lent, és azok között is igen nagy

a szórás mind stílusban, mind korban. Salsa estéken a 80 kilós házastársukat még nélkülöző,
túl sok szabadidővel rendelkező hobbitáncos
nőktől (lányoknak: a kopaszodó negyvenesektől,
akik még anyuval élnek, de az estéiket már nem
mindig otthon töltik) az igazi, parkettra született
hosszú combú szépségekig (lányoknak: a szőrös mellkast villantó latin ideálokig) mindenki rázza. Szerdánként a főszerep
a raszták békés kolóniáié, más napokon populárisabb zenéket,
tilos rádiós partikat vagy koncerteket fogad be. Az árak felső
középkategóriásak, de szintentartásra még nekünk, egyetemistáknak is futja.
Instant: VI., Nagymező utca 38.

Titokzatos lépcsők
A Corvintetőről mindig az jut eszembe, hogy mi nem jut
eszembe… Például ötletem sincs, mi folyhat ott éjfél előtt,
ugyanis akárhogy próbáltam még, sose értem oda aznap,
mikor elindultam, de sokszor az sem rémlik hazafele menet,
hogy juthattam fel ennyi lépcsőn néhány (tényleg, hány is?)
órával ezelőtt. Ezen tapasztalataim miatt újra és újra visszatérek, mert hátha most tisztább lesz, mert itt is vannak jó
koncertek, mert a tömeg többnyire elviselhető, mert van hova
leülni, ha elegem van a táncból, és mert ELTE Plusz kártyával
szerdánként például olcsóbban ihatok, mint az, akinek ilyenje
nincs, így még a felsőbbrendűséget is könnyebben kipipálhatom itt, mint máshol. Összességében csábító, hogy itt mindig
akad egy buli és arra emberek, nem túl drága, és bárki csukott
szemmel ide-, illetve hazatalálhat.
Corvintető: VIII., Blaha Lujza tér 1–2.
Bringóhintóról leesve
Ha nincs kedved kocsmába menni alapozni, és a Gödörnél
is esélytelennek látod a helytalálást, akkor irány a Margitsziget! Előnye, hogy lehetsz olyan hangos, amilyen csak akarsz,
ráadásul attól sem kell félned, hogy túl nagy társasággal
érkezel. Ha zene gyanánt meguntad a tücsökciripelést és a
sörciccegést, érdemes bepillantani kissé a Holdudvar aznapi
zenei kínálatába. Tapasztalataim szerint különösen rendes
biztonsági őrök, igényes zene, és hasonló jelzőkkel illethető
társaság jellemzi a szórakozóhelyet. A nyílt terep az egyik legnagyobb előnye, amennyiben már legalább április van, de még
nincs november. S ugyanezt tartom legnagyobb hátrányának
a fentebb meg nem nevezett időpontokban. Nyárra ideális, télen meg úgyse mennél a Gödör-tóhoz sem.
Holdudvar: XIII., Margitsziget (Margit hídhoz közel) ■
Bara
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„Kajauz” a hétköznapokhoz
Aki napja nagyobb részét az egyetemen tölti, annak elengedhetetlen a
megfelelő tápláléklelőhely biztosítása. Egy esti portya előtt sok minden
múlhat azon, hogy üres-e a gyomrod… Lássuk, hogy egy megállón belül
esetleg kik tudnának ezen segíteni!

Ma mi lesz terítéken?
hogy a viharba kerülhetett oda egy középkorú, köpenyes, tipikus általános iskolai konyhás néni, illetve hogy miért nem
használ ragokat, amikor a kínai kollegáival beszél. Az ételek
igazán finomak és olcsók, őszintén szólva, ilyen kellemes körülmények között és ennyiért nemigen ehet máshol az ember.
Megközelítés: 4-es, 6-os villamosokkal a Boráros térig, majd
balra a Lónyay utcán, majdnem a sarkon
IX., Lónyay utca 64.
A vegák
Aki irtózik a gyilkosságoktól és a kibelezett állatok égetett
szerveitől, annak a Myway kiváló választás, de a sima vegetáriánusok is jól járnak vele. A kínaihoz képest egy kicsit drágábbak az ételek, ám cserébe kapunk egy picit a gyorséttermek
hangulatából, s ők is tagjai a kajajegy-maffiának. A helyre
jellemző a sportos emberek, illetve a sportosnak tűnni aka-

A hentes
Na, ez egy véresen hangulatos hely. Amikor először jártam
erre, a srác a „hova megyünk” kérdésre csak annyit felelt:
„Oda, ahol a komoly, nagybajszú férfiak eszik a véres hurkát.” És igen. Egy igazi hentesbolt
a javából, lógnak a finom húsok,
melyekre csak rá kell mutatni, és
máris nekiállhatunk fogyasztani,
ott, ahol vagyunk. A kis, könyökmagasságban elhelyezett asztalkáktól remek kilátás nyílik az utcai
forgalomra, annak minden savaborsával együtt. Az árak egy átlag
hentesboltot idéznek, de jó hír,
hogy ételutalványt is elfogadnak.
Az ember itt azt kapja, amit lát,
se többet, se kevesebbet. Egy nagy
rúd anyag, egy kis kenyér, meg ubi.
Semmi sallang. Kell ennél több?
Megközelítés: 6-os villamossal a
Budafoki útig, majd a megállótól jobb kéz fele, a 28. szám alatt
XI., Budafoki u. 28.
A menza
A műszaki egyetem étterme. Elsőre amolyan tipikus, kicsit
szoci menza, amolyan hodály jelleggel, ám kétségtelenül megkapó. A szokott rendszer van, tálca felvesz, kaja elvesz, pénzt
levesz vagy odatesz. A kínaiak adagjaihoz szokott egyéneknek
talán kevesebbnek fog tűnni egy fogás, ám jó hír, hogy sokféle desszert áll rendelkezésre nap mint nap. Az árak is kicsit
magasabbak a bevándorlók által nyújtotthoz képest, de a bejáratnál egy nagy Sodexo címer már messziről hirdeti, hogy
diákbarát az intézmény.
Megközelítés: A villamosmegálló túloldalán
XI., Goldmann György tér 1. ■
Nándi
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A kínaiak
Az egyetemtől csak egy megállóra fekszik a kínaiak egyik
remek elosztóközpontja. A kétszintes, hangulatos éttermet
tradicionális kínai elemek díszítik, ám nagyban feldobja a
hely hangulatát a félemeleten található, vízben gázoló lovakat ábrázoló kis festmény, melynek érdekessége, hogy a lovak
szemén látszik, hogy ők maguk is kínaiak. További érdekesség
tárgyát képezi még az is, hogy a sok kis szorgos ember közé

rók jelenléte is, hogy a fogyni akarókról már ne
is beszéljünk. Egyvalamire viszont érdemes még
odafigyelni: ha valaki cingárabb ide betér étkezni,
az rögtön kérdezze meg az eladótól, hogy van-e
még csirkemell.
Megközelítés: 4-es, 6-os villamosokkal a Mester utcáig, ott
pedig a menetirány szerinti bal oldalon
IX., Ferenc körút 16.

