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A január elseje számomra mindig fogadkozásokkal kezdődik.
A reggeli fejfájás közben megfogadom, hogy soha többet nem
iszom. Ez délre a „soha többet
nem iszom ennyit” frázisra módosul. Aztán jön a többi: idén
sokkal kedvesebb, türelmesebb,
nyugodtabb leszek. Ha felidegesítenek, nem döngölöm a földbe az illetőt, nem akarom
megváltoztatni a barátaim erkölcsi értékrendjét, nem parázok
rá apró problémákra stb. Tökéletes buddhai nyugalommal fogom szemlélni a világot és benne önmagamat.
Azaz megfogadom, hogy levetkőzöm az összes negatív tulajdonságomat, elkezdek rendszeresen sportolni, egészségesebben étkezni, hogy jövőre tökéletes emberi lényként virítsak
az új év első napján.
Na, de itt a gond: soha nem leszek tökéletes. Ennek tudatában – némi apró bűntudattal ugyan – másnap kihagyom az aerobikot, mert megfogadtam, hogy még több időt, türelmet és
figyelmet szentelek a barátaimnak, így elmegyek velük sörözni.
Ez ugyebár kihagyhatatlan, na meg a fogadkozások hierarchiájában is elsőbbséget élvez. Aztán pár nap múlva elkezdek idegeskedni a következő vizsgán, fogadkozom, ha ezen túl leszek,
időben elkezdek tanulni a következőre. Aztán, ahogy telnek a
napok, a paradicsomi nyugalom kezd leolvadni az arcomról,
jönnek az apró problémák, megint van min idegeskedni – hála
az égnek! Különben az összes energiámat az egészséges táplálkozásnak kéne szentelnem, ahhoz meg semmi kedvem.
Egy hónap múlva már olyan távol vagyok az általam elképzelt tökéletességtől, mint Sztálin a demokráciától. Éppen ezért
úgy döntöttem, hogy idén nem fogadok meg semmit. Csak
ezzel tudjátok, mi a baj? Hogy a fogadkozásokat – 21 éves önismeret után már tudom – maximum pár napig vagyok képes
betartani.
Tilesch Réka
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Miss Engelhart és a bajor kolbász
Bécsi kiruccanás TáTK-os módra

„Oh, happy day, oh, happy day” – visította a telefonom 2010.
december 2-án, csütörtök hajnalban kábé fél hatkor. A pontos
időre nem emlékszem, mert még enyhe kómában voltam a
szerda esti, MTV Hungary által rendezett, AIDS veszélyeire felhívó Gödör buli után. Nagy nehézségeket leküzdve felkeltem,
összepakolásztam, megmosakodtam, majd elfogyasztottam
szokásos reggeli kávémat, sőt még egy kis Facebookra is maradt
időm. Félálomban bedöcögtem a Campushoz, ahol már indulásra készen várakoztak útitársaim. Egy gyors puszi-pacsi után
„becsekkoltunk”, majd elfoglaltuk a helyünket. A buszok 7 óra
körül indultak el, fedélzetükön csupa ELTE-ssel, hogy egy napra
bevegyék Bécs városát. A három órás út alatt unaloműzőként
megnéztük a Másnaposok című poénkavalkádot (ez utóbbi ébresztőnek is tökéletes volt).
A film végére a sofőrök már a bécsi forgalommal küzdöttek,
míg mi a stílusos és szebbnél szebb bécsi szecessziós épületekben gyönyörködtünk. (Itt jegyezném meg, hogy szerény véleményem szerint hatalmas bulikat lehetne rendezni ezekben az
épületekben.) Leszállás után egy félórás szabadprogram keretében sétáltunk egy nagyot a környéken, majd birtokunkba vettük a várost föld alatti labirintusként behálózó bécsi metrót. Pár
megállót utaztunk, mire odaértünk a bécsi ENSZ-székházhoz.
Az ENSZ őrei láthatóan jól végezték a dolgukat, mert belépés
előtt az egész csapatot átvilágítva engedtek csak tovább. A hatalmas komplexumban Miss Engelhart „tourist guide” vezetett
körbe minket. Rengeteg új és hasznos infóval gazdagodott kielégíthetetlen tudásvágyunk.
A fejtágítás után végre belevethettük magunkat az adventi
hangulatban tobzódó fővárosba. Összetoboroztam egy kisebb
csapatot, és útnak lendültünk első célunk felé, a Stefansdomhoz.
Mielőtt továbbindulhattunk volna a borban és puncsban úszó
karácsonyi vásárhoz, a Rathausplatzra, összetalálkoztunk egy
csoportját vesztett magyar hölggyel. A félórányi telefonálgatás
alatt némelyik TáTK-os lány profi hegymászókat megszégyenítve
szökött fel néhány hókupac tetejére, és tűzte ki a jelképes magyar zászlót, míg néhány csajszi a várakozást megunva elszakadt
kicsiny csapatunktól. A kitartó erőfeszítés ellenére sem sikerült
segítenünk a fent említett hölgynek, de sok szerencsét kívánva
indultunk tovább a bormámor felé. Remélem, azóta azért sike-

Fotó • Sipos Alexandra

Tátékás ifjaink a tél beköszöntével nyugat felé vették az irányt, hogy
hancúrozzanak egy kicsit a sógoréknál és képzeletbeli hegyeket
hódítsanak meg kemény hógolyócsaták után. Gasztronómiai
étel-ital körút, ENSZ-székház vizit Miss Engelhart vezetésével és adventi hangulat, felejthetetlen emlékek.

rült hazatalálnia, vagy legalább a csoportját megtalálni. Négy
megálló jegy nélküli villamosozás után rátaláltunk a vásárra,
ahol már javában állt a „bál”. A jól megszokott Rathaus előtti tér
évről évre hangulatosabb lesz advent idejére. Emberek ezrei
szürcsölgették kis bögréikből forró italukat, ették lángosaikat
és bajor kolbászaikat. Mind boldognak és nagyon nyugodtnak
tűntek. Ajándékokat és szuvenírokat vettek szeretteiknek ipari
mennyiségben, óriási árakon.
Kicsiny csapatunkkal megcéloztuk az első italos bódét, és
kört alkotva élveztük ki a forró nedű melegítő és derítő hatását
az osztrák hidegben. Majd kicsit szétszéledve körbenéztünk a
vásárban is. A bámészkodás után cimborámmal bevállaltunk
egy-egy osztrák lángosnak nevezett ételt. Mindketten megállapítottuk, hogy az otthoni mindent visz. Később begyűjtöttük a
csapat nagy részét, és megindultunk kocsmakeresőbe. Az alapötlet a meleg hely gondolata volt, és végül találtunk egy hangulatos éttermet a közelben, ahol egy nagyon kedves pincér
szolgálta fel a jól megérdemelt söreinket. A hosszas eszmecsere
után enyhén illuminált állapotban elindultunk vissza a buszokhoz. A nagy havazásnak köszönhetően egy kicsit újból gyermeknek éreztem magam, és vad hócsatába kezdtem. Örömmel
láttam, hogy a többiek is vevők rá, így végig dobáltuk egymást a
buszokig. A hazaúton a méltán híres Avatar című filmet néztük
meg, és persze kialakult egy hatalmas „filmvita” is. Végül fél 11
körül értünk vissza Budapestre.
Sajnos a kocsmai afterparti invitálásom nem aratott nagy
sikert a kimerült emberek körében, így hát megindultunk hazafelé. Csak egy rövid kitérőt tettünk két vállalkozó szellemű
barátommal egy Király utcai kocsmába, felhörpintve némi
whiskey-kólát. Végül minket is legyőzött a vállunkra nehezedő
gravitáció súlya. Hazaérve a kimerültség és fáradtság, illetve egy
csipetnyi betegség ellenére, jókedvűen feküdtem le. Köszönet
a szervezőnek, Börcsök Andrásnak ezért a feledhetetlen élményért.
Mónya
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Indul a HÉT
Születésnapi kavalkád, hatalmas torták, ürülő pezsgős poharak, rövid és tréfás előadások fogadták a Lágymányosi
Campusra látogató vendégsereget november 25-én. Hétéves
a Karunk.

Fotó • Horváth Lilla

1635. Ez a dátum fémjelzi az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) elődjének, a Nagyszombati Egyetemnek alapítását. Az intézmény életre hívója Pázmány Péter esztergomi
bíboros érsek volt.
A 375 éves évfordulóra való tekintettel nem véletlen,
hogy nagyszabású ünnepségsorozat övezi az egyetem tevékenységét 2010-ben. Ebbe a karneváli kavalkádba kapcsolódott be a mi Karunk is, amelyet 2003-ban alapítottak.
A fakultás fennállása hetedik évfordulójának tiszteletére
önálló vigadalmat rendezett 2010. november 25-én, csütörtökön. (A rendezvény logóján a 375-ös szám középső
számjegye kinagyításra került, utalván az összegyetemi születésnappal való többszörös rokonságra.)
Az ünnepség helyszínéül az egyetem Lágymányosi
Campusa szolgált, ahol a program már a déli órákban megkezdődött, a frissen felvételizni kívánók számára meghirdetett nyílt nappal. Tausz Katalin dékán köszöntője, a szakigazgatók bemutatkozása és a Tanulmányi Hivatal tájékoztatója
után az érdeklődők szakok szerint rövid „mintaórákon” vehettek részt, majd később a Hallgatói Önkormányzat tagjai
körbevezették őket a Campuson, miközben az egyetemi
léttel kapcsolatban felmerülő örömökről és nehézségekről
is meséltek nekik. A legrendíthetetlenebbül kitartó leendő

érettségizők mindezek után még az éppen folyó egyetemi
órákon is tiszteletüket tehették.
A nap második felvonásaként karneváli ülésszak keretében a kar oktatói tartottak rövid, kétszer hétperces előadásokat a hetes szám társadalomtudományi relevanciája
jegyében. Beszédet mondott Csizmady Adrienne, Csepeli
György, Boros László, Fokasz Nikosz, Papp Richárd és Rudas
Tamás is, a megjelenni nem tudó Lakner Zoltán helyett pedig Pete Péter emelkedett szólásra, így jött ki itt is a „bűvös
hetes”. Az előadássorozat lezárultával három hatalmas torta
és számtalan üveg pezsgő éltette a születésnapost, illetve az
ezeket fogyasztó népes vendégsereg is hasonlóképpen tett.
Az egész napos rendezvényre az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium (Társtudkoli) által szervezett Szakkollégium Éjszakája (SZÉ) helyezte fel a koronát, amely hatodik
alkalommal került megrendezésre. (Sajnos a hőskorban a
szervezőknek korábban kellett volna észbe
kapniuk ahhoz, hogy a hetedik kari születésnappal a hetedik Szakkollégium Éjszakája kerüljön párba.) Az idei év mottója a „Miénk itt
a tér!” volt. Ennek jegyében az interaktív beszélgetéseken szó esett virtuális terekről, közterekről, szakrális terekről és elzárt terekről is.
Mindeközben civil folyosó és fényképkiállítás
is megtekinthető volt, sőt aki kevésbé szellemi
felfrissülésre vágyott, bátran látogathatta a sörcsapokat és a koncerteket is.
Ez a nap nagy esemény volt mind a kar,
mind az egész egyetem történetében. Vége lett
„egy hétnek” – de egyben indul a következő…
Egri Gergő
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„Ez egy közös ambíció volt”

Interjú Kovács Anna Sárával, a Hallgatói Önkormányzat új elnökével
Az őszi Hallgatói Önkormányzati Választásokat követően a Küldöttgyűlés Kovács Anna Sárát választotta meg HÖK-elnöknek. Vele
beszélgettünk programjáról, egyetemi élményeiről és a felsőoktatási
törvény tervezetéről is.

tak engem erre a feladatra annak
idején, amikor ez először szóba
került, még csak informális, egymás közötti szinten.

  TátKontúr:   Miért csatlakoztál a Hallgatói Önkormányzathoz? Hogyan alakult az eddigi pályafutásod?
  Kovács Anna Sára:   2008 szeptemberében kezdtem el az egyetemet, és már októberben a TátKontúr szerkesztőségéhez tartoztam.
Akkor indult a kari lap, és az Interkultúra rovatvezetője lettem, mondhatni ott kezdődött minden. Aztán január körül kijött egy felhívás,
egy pályázati lehetőség, mert megürült egy hely a Kommunikációs
Bizottságban a TáTK HÖK-ben, és nem volt még senki kiszemelve a
posztra. Erre küldtem be én egy pályázatot, ezután volt egy szóbeli
elbeszélgetés is, és január végére kiderült, hogy engem választottak
ki, és februárban kezdtem is. Tehát ilyen szempontból 2009 februárja óta tekinthetem magam HÖK-ösnek. Már akkor nagyon
kíváncsi voltam, hogy ez milyen lehet. A kommunikáció egy nagyon
jó hívószó volt, egyrészt a TátKontúr miatt, illetve én már a középiskolában is különböző városi és iskolai diákújságoknál tevékenykedtem. S ahogy átnéztem a Kommunikációs Bizottság feladatait, a
hírlevélszerkesztés és az egyéb levelezőlisták kezelése rokon ágnak
tűnt az addig elvégzettekkel. Nagyon örültem annak, hogy én kerültem be. A másik motiváció az volt, hogy az újságon túl én mindig
igyekeztem a közéletben részt venni. Diákönkormányzatos soha nem
voltam, viszont nagyon sokat dolgoztam velük Zalaegerszegen még
annak idején, s ott is érdekelt a városi közélet, az egyetemi meg főleg
érdekel.

  TK:   Melyek az elnöki programod főbb pontjai?
  KAS: Három lényeges pontot
tudok kiemelni. Az első a tudomány fejlesztése és népszerűsítése a Karunkon, bár TDKkonferenciák ebben a félévben
viszonylagos gyakorisággal voltak, és ez már önmagában jó hír,
illetve a Szakkollégium Éjszakája továbbra is éves rendezvény. A
Társadalomtudomány Pikniket
szeretném az előző évekhez képest átalakítani, strukturálisan
változtatni rajta, hogy még több
érdeklődőt vonzzunk.

  TK:   Melyek a legszebb élményeid a HÖK-kel kapcsolatban?
  KAS: Nagyon sok szép élményem van, tulajdonképpen a
legkedvesebb a folyamat, ahogy az ember betagozódik a
HÖK-ön belül egy csapatba, ahogy megismeri azokat az embereket,
akiket először csak a gólyatáborban látott, aztán a pultnak a
túloldalán. S akkor az egyik pillanatról a másikra ezek az emberek
nemcsak a munkatársaim lettek, hanem a barátaim is.
  TK:   Hogyan teremtődött meg benned, hogy HÖK-elnök
szeretnél lenni? Ez a Te ambíciód volt, vagy a csapat tagjai
mondták, hogy látják benned a lehetőséget?
  KAS: Ez egy közös ambíció volt, ha lehet így mondani, mert azt
gondolom, hogy az egyik nem létezhetett volna a másik nélkül. Az
nagyon sokat jelentett és jelent a mai napig is, hogy a csapat bízik
bennem, és hogy ők mindannyian alkalmasnak és képesnek tartot-

  TK:   És ez miben nyilvánulna meg?
  KAS: Ez egy összetett folyamat lesz majd. A Tanulmányi és Tudományos Bizottsággal, a tudományos referenssel is egyeztetek majd, illetve nagyon számítok majd a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek ötleteire és kreativitására. Mindenképp szeretném azt, hogy ne reggeltől
estig szoros beosztásban legyenek a programok, hanem nagyobb
szünetekkel, de nagyobb nevekkel és nagyobb volumenű programokkal, olyan programokkal, amelyek miatt még akkor is érdemes
bejönni az egyetemre, ha valakinek nincs órája éppen.
  TK:   Mi a második pont?
  KAS: A tudomány után a második dolog, amit kiemeltem, a minőségbiztosítás, és ez is háromtagú: a hallgatói, az oktatói, illetve a
hallgatói önkormányzati minőségbiztosítás. Röviden összefoglalva,
a hallgatói minőségbiztosításnál arra gondolok, hogy a különleges
ambíciókkal, képességekkel rendelkező hallgatóknak mindenfajta
lehetőséget meg kell adni, amelyben a képességeiket ki tudják bontakoztatni. Az oktatói minőségbiztosítás egyértelműen az OMHV
népszerűsítése. A kitöltöttségi arány növelése évről évre visszatérő
gondolat minden kari önkormányzatban, így nálunk is. A HÖK minőségbiztosítása pedig egy folyamatnak a fenntartása, aminek az
utánpótlásképzés is a része. Ez arra hivatott, hogy akik bekerülnek,
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azok felkészült szakemberek legyenek. Olyan emberek, akik az adott
területen elmélyedtek, ismerik a szabályzatot, és tudnak segíteni.
  TK:   Van valamilyen szándék arra nézve, hogy az OMHV-k
nyilvánosságra hozatali aránya javuljon?
  KAS: A kitöltöttség növelését remélem attól, hogy a következő félévtől szeretném egy kicsit átstrukturálni az OMHV-t is. Itt, a TáTK-on az
alap OMHV-kérdéscsomaggal dolgozunk, amely szakonként még
bővíthető lenne. Ezt a bővítést szeretném megejteni annak érdekében,
hogy a már megszokott kérdések helyett valami újat kaphassanak
a hallgatók, és azt minél inkább magukénak érezzék. Minél inkább
specifikus kérdésekre válaszolnak, annál szívesebben töltik majd ki
az ívet, hiszen többet tudnak elmondani. Úgy gondolom, ha nő a
kitöltés, könnyebb lesz az oktatókat rábeszélni a nyilvánosságra hozatalra, és gondolom hogy az ilyen jellegű visszajelzések elsősorban
a fiatalabb oktatóink számára nyújthatnak segítséget.
  TK:   És végezetül, mi a harmadik kiemelt rész a programodban?
  KAS: A kommunikáció fejlesztése. Egy HÖK életében olyan feladatok vannak, amelyek rutindolognak minősülnek, legyen szó itt Kari
Tanácsról, bizottsági ülésről, amelyek kari, illetve egyetemi szinten
döntéseket hoznak, és érdeket képviselnek vele. Sokszor annyira megszokássá válik ezeknek a feladatoknak az elvégzése, hogy gyakran
elfelejtjük azt megmutatni, mi mindent csináltunk meg. Márpedig,
ahogyan jelenleg áll a felsőoktatási törvény koncepciója és az egyéb
ilyen irányú törekvések, azt vettük észre, lehet, az volt a probléma
egyik forrása, hogy hiába dolgoznak a HÖK-ök, ők maguk felejtik el
a saját pozitív lépéseiket hirdetni. S ha nem tesznek így, akkor kevés
ember van, aki még utána is jár annak, hogy vajon mi is történhetett.
Ezért szeretném erősíteni a kommunikációnkat.
  
TK:   Ha már szóba került a felsőoktatási törvény, mit tartasz nagyobb problémának: azt a tervezetet, miszerint a Kari Tanácsban megszüntetnék az a HÖK-ök egy-

harmados képviseletét, vagy hogy bizonyos pénzügyek
(szociális támogatás, ösztöndíj) kezelésének jogkörét elvennék a
HÖK-öktől?
  KAS: A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának
Vezetőképzőjén ott volt Hoffmann Rózsa, és akkor, ott azt mondta,
hogy ezeket a tanulmányi és szociális ügyeket nem akarják kivenni
a HÖK-ök hatásköréből. Azt viszont problémának látom, hogy az
egyharmados képviseletet szeretnék csökkenteni, ugyanis sok fontos
döntés van, ahol 50% + 1 főnek kell közösen dönteni, hogy érvényes
legyen a határozat. És ha figyelembe vesszük azt, hogy a Hallgatói
Önkormányzatoknak egyharmados képviseletük van, akkor látható, hogy ez 50% + 1 fős szavazásokat úgy nem tud befolyásolni,
hogyha csak ők szavaznak valamire, viszont adott esetben lehet a
„mérleg nyelve”. Amit még nagy problémának látok a felsőoktatási
törvénytervezeten belül, hogy egy kerettörvényről beszélünk, aminek
a belső részeit kormányrendeletek és egyéb jogszabályok alkotják
majd, amelyekről nem terveznek társadalmi egyeztetést. Most egy
kerettörvényt fognak elfogadni, és az összes többi szabályzatot utólag. Természetesen megkaptuk az ígéretet arra, hogy majd egyeztetni
fognak a Magyar Rektori Konferenciával és a HÖOK-kal is, de társadalmi egyeztetésre nem küldik ki őket.
  TK:   Milyen a kapcsolatod a Kar vezetésével?
  KAS: Nekik most mutat be Dorottya, az elődöm, eddig nagyon pozitívak a tapasztalataim. Ebben a félévben nagyok sokat dolgoztam
már együtt a Tanulmányi Hivatallal a beiratkozásnál, a nyílt nap
szervezésénél, szóval már nem vagyok ismeretlen arc. Ma pedig Juhász Gábor dékánhelyettes úrral találkoztam, és megbeszéltük, hogy
a vizsgaidőszak előtt tartunk egy közös egyeztetést a Tanulmányi Bizottság elnökével.
  TK:   Ez jól hangzik – reméljük, így is marad! Én pedig további sikeres és eredményes munkát kívánok Neked és a csapatnak.
Kréta

Fókuszban az Elnökség
Idén is lezajlottak a választások a Hallgatói Önkormányzaton belül. Az Elnökség régi-új tagjai tehát decembertől új elnök vezetésével folytatják munkájukat, ám mi most arra voltunk kíváncsiak, hogy milyenek is ők maguk, kicsit közelebbről. Bemutatjuk a
TáTK Hallgatói Önkormányzatának Elnökségét.
Kovács Anna Sára – HÖK-elnök
Szociológia BA, III. évfolyam
E-mail cím: elnok@tatkhok.elte.hu
Fogadóóra: telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján
Anna Sárát idén ősszel választották meg elnöknek, előtte kulturális referensként tevékenykedett. Bármikor örömmel áll a

hallgatók rendelkezésére és válaszol kérdéseikre. Leggyakrabban olyan dolgokkal fordulnak hozzá, amelyeket nem
lehet bizottsághoz kötni, vagy amelyek aktuális problémák.
Szabadidejét a barátaival tölti, de ha egy kis magányra vágyik, akkor olvas, és rengeteg kávét iszik.
Egy szó, ami jellemző rá: kitartó

HÖKéletes
Dudinszky Nándor – gazdasági alelnök
Szociológia BA, III. évfolyam
E-mail cím: gazdasag@tatkhok.elte.hu
Fogadóóra: kedd, 14:00–16:00
Dudi gólyatábori csopvezként kezdte pályafutását, majd
felkérésre kezdett höközni. Amikor nem a suliban van,
akkor legszívesebben focizással, csocsózással tölti szabadidejét. A hallgatók általában a bulikról és egyéb közösségi
eseményekről érdeklődnek nála – mindig szívesen válaszol.
Egy szó, ami jellemző rá: körülményes
László Attila – Belügyi Bizottság elnöke
Kisebbségpolitika MA, I. évfolyam
E-mail cím: belbiz@tatkhok.elte.hu
Fogadóóra: csütörtök, 12:00–14:00
Attila szociális munka szakon szerzett alapdiplomát, a
HÖK-be ismerősök által került be, hiszen eleinte is sokat
dolgozott az épületen belül, sok embert ismert. A belügyes
elnöki posztot 2 éve tölti be, a hallgatókkal nem sokszor
lép kapcsolatba, ám az iskolai rendezvények sikeressége
érdekében rengeteget dolgozik a háttérben. Ha van ideje,
zenekarával próbál és koncertezik.
Egy szó, ami jellemző rá: teherbírás
Krémer Sára – Külügyi Bizottság elnöke
Társadalmi tanulmányok BA, III. évfolyam
E-mail cím: kulugy@tatkhok.elte.hu
Fogadóóra: hétfő, 14:00–16:00
Sári először mentornak jelentkezett, sokat segített a külföldi tanulók beilleszkedésében, így később megkapta a kari
főmentor státuszt. Szinte minden idejét a külföldieknek
szenteli, de ez nemcsak bulikat jelent, hanem rengeteg
adminisztrációs ügy intézését is. Munkaideje és szabadideje nem válik el élesen egymástól – barátok, bulik és
külföldiek – ez az élete. A legtöbb hallgató őt és a Külügyi
Bizottság tagjait keresi meg, hiszen ők ismerik legjobban az
ösztöndíjakat is.
Egy szó, ami jellemző rá: átlátható káosz
Balog Péter – Diákjóléti Bizottság elnöke
Szociális munka BA, V. évfolyam
E-mail cím: jolet@tatkhok.elte.hu
Fogadóóra: csütörtök, 14:00–16:00
Péter jó néhány posztot végigjárt, mielőtt elnökségi tag lett:
benne volt a Küldöttgyűlésben, volt ellenőrző bizottsági
tag és kollégiumi referens is. Jártasságának köszönhetően
vehette át a Diákjóléti Bizottság elnöki státuszát, amely rengeteg munkával jár, hiszen többek között a szociális támogatással felmerülő problémákat is ő kezeli. Ha akad egy kis
ideje, Xboxozik vagy angolt tanul, ezenkívül nagy sorozatés filmrajongó.
Egy szó, ami jellemző rá: társaságorientált
Czinderi Kristóf – Tanulmányi és Tudományos Bizottság elnöke
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Szociálpolitika MA, II. évfolyam
E-mail cím: tanulmany@tatkhok.elte.hu
Fogadóóra: péntek, 10:00–12:00
Kristóf társadalmi tanulmányok alapszakon végzett, és barátai hatására lett először választási bizottsági tag, majd tudományos titkár. Bizottsági elnöknek idén tavasszal nevezték
ki. Amikor épp nem tanul vagy höközik, akkor statisztikát
tanít, kerékpározik. A legtöbb kérdés, amivel felkeresik, a
tanulmányi ösztöndíjjal, illetve a hallgatói jogviszonnyal
kapcsolatos.
Egy szó, ami jellemző rá: tudomány
Szatmári Ferenc – Kommunikációs Bizottság elnöke
Társadalmi tanulmányok BA, IV. évfolyam
E-mail cím: komm@tatkhok.elte.hu
Fogadóóra: kedd, 12:00–14:00
Trash szereti a kihívásokat, és szívesen lép kapcsolatba az emberekkel. Korábban kommunikációt tanult, és a téma annyira megfogta, hogy azóta sem tud tőle szabadulni. Szabadidejében igazi megszállott zenész, több hangszeren is játszik.
Az emberek többsége postázási és diákigazolvány-ügyekkel
keresi fel, mert a Kommunikációs Bizottság mellett a
Quaesturában is dolgozik.
Egy szó, ami jellemző rá: megismételhetetlen
Kis Endre – Rendezvényszervező Bizottság elnöke
Szociális munka BA, IV. évfolyam
E-mail cím: rendezveny@tatkhok.elte.hu
Fogadóóra: kedd, 10:00–12:00
Endre (Dj Endy) 2007 óta tevékenykedik a HÖK-ben, elsősorban a közösség miatt, másrészt azért, mert hisz a munkája értékében. Nélküle ugyanis nem lenne semmilyen
fantasztikus TáTK-os kari buli, se gólyabál. A hallgatók is
ezekkel kapcsolatban érdeklődnek nála, illetve tesznek javaslatokat. Sok-sok bulit szervez, ezenkívül gyakran felveszi
a lemezlovas szerepét is.
Egy szó, ami jellemző rá: céltudatos
Várszegi Sándor – Ellenőrző Bizottság elnöke
Nemzetközi tanulmányok, V. évfolyam
E-mail cím: ellenorzo@tatkhok.elte.hu
Fogadóóra: hétfő, 10:00–12:00
Sanyi a szó szoros értelmében nem elnökségi tag – szavazati joggal nem rendelkezik –, azonban minden ülésen részt
vesz, és ügyel az Alapszabály betartására. Mindig is érdekelték a közösségi tevékenységek, ezért lett HÖK-ös. Imádja
az EB-t, tudása ezen a téren univerzális. Az aktualitásokkal
mindig tisztában van, így szinte minden hallgatói kérdésre
tud válaszolni.
Egy szó, ami jellemző rá: utánozhatatlan

Eszter
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Miénk itt a tér!

Szakkollégium Éjszakája hatodszor
November 25-én hatodik alkalommal került megrendezésre
a Társadalomtudományi Szakkollégium Éjszakája. Előadások és beszélgetések, elgondolkodtató kiállítások, változatos
koncertek és további érdekességek várták az érdeklődőket. A
programkavalkádból egy előadást és egy kiállítást ragadtunk
ki.

Fotó • vg.hu

A Virtuális terünk: a „Facebook-hatás” és annak következményei című beszélgetésen Fehér Katalin, Miskolczky Csaba
és Ságvári Bence azt a problémát járták körbe, hogy milyen
változásokat okozott az emberek életében a különböző
közösségi oldalak megjelenése és az, hogy egyre több időt
töltenek a virtuális térben. Átalakult az emberek hír- és információfogyasztása: a hírportálok böngészése helyett egyre inkább teret hódít a Twitter használata, mivel itt szűrőn
keresztül kapjuk az információt. Elgondolkodtató, hogy a
Facebook-használók fele napi rendszerességgel látogatja
az oldalt, és az Egyesült Államokban bizonyos napokon a
Facebook látogatottsága meghaladja a Google-ét. (Törökországban a számítógépes korszakot átugorva sokan egyből
mobilon használják a közösségi portált, így szinte folyamatosan online lehetnek). Fehér Katalin újmédia-kutató egy
extrém példával világította meg a közösségi portálok által
kiváltott pszichológiai hatásokat: előfordult már ismeretségi körében, hogy valaki onnan szerzett tudomást arról, hogy
párja szakít vele, hogy a Facebookon egyedülállóra változtatta állapotát. A beszélgetésen kiemelték, az is új helyzetet
teremt, hogy a Facebook nem képezi le az offline kapcsolatokat. Míg a való életben a családi, baráti és munkakapcsolatok jól elkülönülnek egymástól, addig a közösségi oldalakon valamelyest összemosódnak ezek, ami azért lehet
problémás, mert az egyénnek a fenti kapcsolatrendszerek

mindegyikében kicsit más az identitása. A helyzet pontos
értékeléséhez persze az is hozzátartozik, hogy mindössze
a felhasználók 5%-a él azzal a lehetőséggel, hogy az oldalon bejelöli, ki tartozik a családjához, ki a baráti körébe és
ki az, akit a munkahelyéről ismer. Az úgynevezett social
mediával eltöltött idő már átlépte az e-mailezésre fordított
időt, vagyis az e-mail várhatóan visszaszorul a munkahelyi,
hivatali kommunikációba. Szó esett továbbá arról, hogy a
tagelés 5-10 év múlva is visszaüthet, mikor a HR-es megnézi a jelentkező korábbi fotóit, és azok között megtalálja
néhány túlságosan is jól sikerült egyetemi buli képeit. (ez a
jelenség egyébként már most sem ismeretlen – a szerk.)
A Szakkollégium Éjszakáján – az előadásokon túl – két
kiállítást is megtekinthettünk. A Néprajzi Múzeum Múzeumi Tér-Kép című programján saját múzeumot rendezhettek
be a vállalkozó kedvűek. A másik tárlat pedig a Kurt Lewin
Alapítvány kezdeményezése révén létrejött A 100 legszegényebb magyar című kiállítás volt, amely a társadalom peremére szorultakra hívta fel a figyelmet. A 100 leggazdagabb
magyar listáját évente kiadják, de vajon mit tudunk arról,
hogy kik élnek a legszerényebb körülmények között, ki a
100 legszegényebb magyar? Hiányt szenvedni – az anyagiakon kívül – sok mindenben lehet. Szeretetben, odafigyelésben, szabad mozgástérben. A kiállítás rendezőinek
szavaival élve a rossz tanulókat, kuporgatókat, testárusokat,
lebénultakat, családtalanokat, szökevényeket, foglyokat,
függőket, otthontalanokat és elfeledetteket mutatták be a
fotók.
Laura
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A tökéletes társadalom eszménye
A politikával szembeni bizalmatlanság és elégedetlenség
mind térben, mind időben túlnő saját társadalmunkon, tulajdonképpen univerzális emberi jellemzőnek mondható. Kritika
tárgyát képezi a politika kényszerítő jellege, csakúgy, mint az
azzal elkerülhetetlenül együtt járó erőszak és manipuláció. A
politikától való megszabadulás vágya mind a közvéleményben, mind a politikai filozófiában elterjedt gondolat, melyet a
gyakorlatba is sokan megpróbáltak átültetni. Egy ilyen kísérletként értelmezhetjük a Kréta múlt havi cikkében (Christiania
mint társadalmi kísérlet) bemutatott dán városállam esetét.
Először próbáljuk meg röviden értelmezni Christiania történetét! A közösség a fogyasztói társadalommal szemben
fogalmazta meg magát, felismerve korunk azon mélyen
gyökerező problémáit, melyeket már magam is elemeztem
e lap hasábjain: az atomizáltságot, az uniformitás felé mutató tendenciákat, a formális egyenlőség mellett létező óriási
társadalmi szakadékokat. Kezdetben Christiania a szabadság hazájaként tekintett önmagára, a szabadságot pedig
elsődlegesen negatív értelemben, azaz mások befolyásától
való mentességként határozta meg. Az anarchikus helyzetet
természetesen nem sikerült sokáig fenntartani, s a kivonulást választó polgárok maguk is rákényszerültek a politikai
szerveződésre. A közvetlen demokrácián alapuló rendszernél igazságosabbat ugyan nehéz lenne elképzelnünk, ám
felmerül a kérdés, hogy a lehetséges választható életutak
korlátozott száma miatt nem válik e Christiania maga is börtönné az újabb generációk szemében. A fokozódó igény
a mainstream társadalommal való kapcsolatokra mindenesetre arra világít rá, hogy a városállam önmagában nem
lenne képes polgárainak megfelelő életet biztosítani.
Ez a történeti séma, a megfelelő változtatásokkal olyan
történelmi eseményekkel állítható párhuzamba, mint a
francia forradalom vagy a szocialista forradalmak. Az első
lépést mindegyik esetben egy mozgalom jelenti, mely az
igazságtalannak tartott társadalommal való végleges szakítás igényével lép fel. Az elnyomás alóli felszabadulással
szinte egy időben jelentkezik egy tökéletes társadalom
elképzelése, mely legrövidebben a francia forradalom
hármas jelszavával jellemezhető. A „szabadság, egyenlőség, testvériség” felszólítása magában hordozza az egyén
determinálatlanságának követelményét, a kiváltságok
rendszerére épülő régi rend helyett egy tiszta lappal induló társadalom kívánalmát. Következik belőle továbbá
a politika fokozatos depolitizálásának paradoxul hangzó

folyamata, melynek során a közös viszonyaink kezelésére
létrehozott intézmények adminisztratív funkcióikra redukálódnak; avagy, a tétel kommunista megfogalmazásában, az
állam az emberek irányítójából a dolgok irányítójává válik.
(A marxisták szerint a polgárok idővel interiorizálják majd
az együttélés szabályait, így a semleges szocialista állam is
szükségtelenné válik, majd elhal.) Az elképzelés gyakorlati megvalósulásai során azonban mindig az történik, hogy
az erőszak és az elnyomás nem korlátozódik a régi rend
tagjaira, a „tökéletes társadalom” szükségképpen a szabadság megszüntetőjévé válik. Mint arra fentebb rámutattam,
e szörnyűségek Christianiában az állammal való szoros
együttműködés miatt nem következtek be, azonban a jakobinus diktatúrában és a XX. század totalitárius rezsimeiben
tisztán felismerhetőek.
Alain Badiou a múlt század éles szemű elemzésében
ennek okát abban találja meg, hogy a különféle rendszerek
az új ember létrehozására csak annyiban voltak képesek,
amennyiben a régi ember és a régi rend képében fel tudták
mutatni ellenségüket is. A XX. század a valóság iránti radikális szenvedély kora volt, az egyetlen igaz valóság azonban
láthatatlan, s csak akkor válik érzékelhetővé, ha megteremti egy hamis valóság, egy hamis rend látszatát. Ennek
tudható be, hogy a totalitárius rendszerek általában hajlanak a belső tisztogatásra, a látszólag tökéletesen alaptalan
koncepciós perekre. De még az olyan, Kádár-rendszerhez
hasonló puha diktatúrák is, melyek tartózkodtak az ilyen
nyílt erőszaktól, szükségképpen elnyomókká lettek, hiszen
továbbra is maguk számára tartották fenn az egyetlen igazság kijelölésének lehetőségét, melyet a hatalom, a törvény
és a tudás szféráinak összesűrítésével értek el. Egy ilyen
rendszer, bár sokak számára a jóléthez való pozitív szabadság letéteményeseként tűnhet fel, nem teszi lehetővé
a kinyilatkoztatottól eltérő politikai identitás vállalását, így
végső soron a mindennapok szürkeségében élő, identitás
és történelem nélküli emberek börtönévé válik.
A despotikus rendszerekkel szemben a képviseleti demokrácia saját tökéletlenségének folyamatos tudatában él.
A feudális társadalmi rend és az erős vallási hiedelmek felbomlásával megjelenő ellentmondásokat Tocqueville írásai
alapján Claude Lefort foglalta össze. Az individuum, a közvélemény és a törvény szabadsága, valamint a hatalom helyének betöltetlensége arra késztetik a szabadságba vetett,
identitását kereső társadalmat, hogy anonim, homogén
közösséggé, tökéletes társadalommá váljon. A demokrácia
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intézményi keretei éppen ennek megakadályozására jöttek
létre, biztosítva a politikai nézetek, s ezáltal a vállalható politikai identitások pluralitását. Ugyan a demokratikus társadalom is a tökéletességre törekszik, s nem ritka, hogy egyes
populista pártok a despotikus rendszerekhez hasonlóan
állítják egyedüli igazságukat; a rendszer logikájából adódóan ez az igazság mindig megkérdőjelezhető marad. A
demokrácia mindig folyamat, sosem végpont, a hatalomért
való (jórészt szimbolikus) küzdelem révén a jelentések és
az identitások többszólamúsága mindig fennmarad.
Persze, mint arra korábban szintén rámutattam, a ’70-es
évektől túlsúlyba kerülő instrumentális gondolkodás óriási
problémákat okoz a fogyasztói társadalomban, s a közösségelvűség végével fenyeget. Azonban, még ha úgy tűnik is,
hogy ez a gondolkodás egyetlen racionalitásként tünteti fel
magát, s a politikát a „dolgok irányítójává” fokozza le, az et-

től eltérő vélekedések puszta lehetősége megmutatja, hogy
az elvek kizárása a politikából maga is csak egy elv lehet a
sok közül. Christiania jelentősége abban ragadható meg,
hogy a gyakorlatban kérdőjelezi meg társadalmunk uralkodó eszményeit, így késztetve azt elmélyült önvizsgálatra.
Ám abban a pillanatban, hogy elszakadva eredeti szándékától végső megoldássá, a tökéletes társadalom eszményévé válik tagjai számára, társadalmi kísérletből kísérleti társadalommá, azaz, mondjuk ki, zsarnoksággá alakul.
Sid

Felhasznált irodalom:
Badiou, Alain (2000): A század. Budapest: Typotex
György Péter (2005): Kádár köpönyege. Budapest: Magvető
Lefort, Claude: A demokrácia kérdése. Századvég, 2005/37.

Kifogástalan önéletrajz, tökéletes állásinterjú – mert megérdemled
Ha a következő állítások valamelyike igaz rád, a cikk elolvasása kötelező: nincs még önéletrajzom; van önéletrajzom, de nem
vagyok biztos benne, hogy egy ránézés után nem végzi egyből az iratmegsemmisítőben; állást keresek; a jövőben valamikor állást
kéne keresnem; szeretném, ha a jövőben nemcsak keresnék, hanem találnék is munkahelyet. Egy vagy több bólintás esetén nem
lehet irigylésre méltó a helyzeted, de szerencsére van megoldás: az ELTE Karrierközpont ingyenes képzéseit pont neked találták ki.
„Ebben a félévben két fő hangsúly van, és az eddigi tapasztalatok alapján is ezek a legkeresettebb tréningek: az egyik az önéletrajzírás, illetve a jelentkezési csomag összeállítása, amibe beletartozik például a motivációs levél is. A másik pedig az állásinterjúra
történő általános felkészítés, amely szituációs feladatokat, az interjún felmerülhető kérdések és az azokra adott legjobb válaszok
összegyűjtését foglalja magában. Kitérünk a stresszinterjúra is, amely ugyan nem érint mindenkit és egyfajta misztikus köd is körüllengi, de föl lehet erre is készülni” – mondja Karsai Szilvia, a Karrierközpont tréningjeinek vezetője.
A csoportok kis létszámúak, maximum 10-12 fővel dolgoznak, így lehetőség van arra, hogy mindenki személyre szabott válaszokat kaphasson, és konkrétan saját magára fókuszálva kapjon profi segítséget. „Olyan lehetőség is van, hogy elmondom a főbb
tudnivalókat, leggyakrabban előforduló hibákat, formai követelményeket, majd mindenki megírja az önéletrajzát úgy, ahogy szeretné. És utána ha azt visszaküldi nekem, akkor ki is javítom neki, és további konzultációra is van lehetősége.”
A képzések nagyjából fél napot vesznek igénybe, tehát ha van valakinek délután három üres órája, a tréningen való részvétel
sokkal kifizetődőbb, mint a büfében lógás – utóbbit amúgy is lehet majd csinálni akkor is, ha nem lesz munkád.
A visszajelzések azonban többet mondanak ezer szónál is. Egyrészt, személy szerint én az egyik állásinterjú témakörébe illeszkedő tréningen rendkívül hasznos, és mondhatni, életre szóló leckét kaptam a szituációs feladatok során arra vonatkozóan,
hogyan kell reagálni a váratlan és látszólag értelmetlen kérdésekre, helyzetekre, valamint azzal kapcsolatban is, mit és hogyan kell
válaszolni, ha megkérdezik a fizetési igényemet.
Szilvi elmondása szerint pedig számtalan pozitív visszajelzést kaptak a tréninget elvégző hallgatóktól, akiket sikeresen felvettek
az áhított céghez. Sőt olyanra is volt példa, hogy valaki kifejezetten az állásinterjúja előtt egy héttel jött el személyes konzultációra,
ahol személyesen és sikeresen felkészítették a hallgatót, célzottan az adott cég profiljának megfelelően.
„Kezd ez beindulni, csak eddig nagyon kevés hallgató látta meg benne a lehetőséget. Pedig nem jó az utolsó pillanatra hagyni mindent.”
Lehet tehát szaladni, jelentkezni: http://karrier.elte.hu/, ahol pedig a „Tréning” menüpont alatt választhatod ki a neked leginkább megfelelő vagy szükséges képzéseket.
Reiber Gabriella
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Hát, ilyet…
Az óév búcsúztatása és az újév köszöntése mindig és mindenhol bulit jelent. De nem mindegy, ki hogy szórakozik: összeszedtünk néhány vicces, meglepő vagy épp furcsa szokást a
világ különböző tájairól…
Az újév ünneplése leginkább a keresztény kultúrkörhöz
kapcsolódik, a legtöbb más vallású országban általában
máskor ünneplik az új esztendő elérkezését, legtöbbször a
Hold alapján. Ilyen országok közé tartoznak a délkelet-ázsiai
országok, Kína, Thaiföld, Vietnám és a muzulmán országok,
mint Szaúd-Arábia vagy Egyiptom. Kivételt képez ez alól Törökország, ahol annak ellenére, hogy muzulmán a lakosság
túlnyomó része, sokan európai szokások szerint ünnepelnek.
Japánban az újév egyik fontos kelléke a gereblye. Úgy
tartják, hogy a gereblye segít a házba gereblyézni a szerencsét. Fontos hagyomány, hogy pontosan 108-szor ütik meg
a harangokat: minden egyes harangütés egy-egy bűnnek felel meg. Összesen hat bűn van a japánok szerint: mohóság,
butaság, harag, könnyelműség, határozatlanság és irigység,
ám minden egyes bűnnek 18 különböző árnyalata van, így
jön ki a 108 harangütés.
Oroszországban az újév ünneplése leginkább a vallás
miatt alakult másképpen, mint nálunk. Az ortodox naptár szerint a karácsony január 7-én van, ami a régi naptár
használatából ered, így az első és egyben a legfontosabb
ünnep az újév lett december 31-én, amelyet még az is
magyaráz, hogy a bolsevik hatalomátvétel után a szovjet
Oroszországban elvetették az egyházi értékeket, a január
7-i karácsony később sem kapott különösebb jelentőséget.
Ennek köszönhetően az ajándékozás napjává a december
31-e vált, éjjel érkezik a „Gyed Moroz” (Télapó, szó szerinti
fordításban „Fagyapó”), és ajándékokat rak a karácsonyfa
alá, aztán persze két héttel később megünneplik a „Régi
Újévet” is. Érdekesség még, hogy a világ legnagyobb országában 11 időzóna van a létező 24-ből. Oroszország legkeletibb részében az újév kilenc órával előbb kezdődik el, mint
Moszkvában, ezért a hagyományos újévi elnöki köszöntőt
is előre felveszik, és a különböző időzónákban külön-külön
vetítik le, ami miatt 2010 végén már jóval korábban meg lehetett tekinteni a YouTube-on.
Érdekes szokás alakult ki az újév megünneplésére Bulgáriában: az óraütések elhangzása után az összes házban pár
percre leoltják a villanyt, és lehetőség nyílik az újévi csókokra. Azután a háziasszony felvágja az újévi tortát, amelyben

meglepetések vannak elrejtve. Az, aki pénzérmét talál a
maga szeletében, gazdagságban tölti majd az évet (hasonló
meglepetésekkel telerakott torta szokása honosodott meg
Romániában és Ausztráliában is).
Svédországban az újév kezdete előtt saját készítésű gyertyákat adnak egymásnak – a helyi szokások szerint a fény
szimbolizálja az örömöt és a vidámságot.
Angliában is vannak külön hagyományok az újév megünneplésére. Így az óra első ütésére a ház gazdáinak ki kell
nyitniuk a hátsó ajtót, és kiengedni a véget érő évet, az óra
tizenkettedik ütésére pedig beengedni az újat. Ezenkívül
fontos hagyomány a szerelmesek számára, hogy éjfélkor
csókolózniuk kell a fagyöngy alatt, amitől elválaszthatatlanok lesznek egész évben, így hát Angliában az egész házat
fagyöngy ágakkal díszítik fel, amelyek még a lámpákról is
lelógnak.
Írországban mindmáig él az a hagyomány, hogy az ország politikai jövőjét az újév előtt fújó szél alapján jósolják
meg. A nyugati szél Írország gazdagságát és jól-létét jelenti
az elkövetkező évben, a keleti szél viszont erős brit hatást
jövendöl.
Olaszországban újévkor tradicionálisan megszabadulnak minden régi és megunt dologtól – ezt a szó szoros értelmében megteszik, az ablakokból ilyenkor hullik a régi technika, bútordarabok és más kacatok, hangos „Vigyázat!!!”
kiáltások közepette.
Olaszországi szokásokhoz hasonló hagyomány van
Dél-Afrikában is, ott viszont nem ritkán nagyobb, veszélyes tárgyakat is kidobálnak: például hűtőszekrényeket és
nagyobb bútordarabokat is. A rendőrség küzdeni próbál e
veszélyes szokások ellen, de ez idáig nem sok sikerrel.
A kubaiak újév előtt minden kéznél lévő edényt vízzel
töltenek meg, aztán az újév elérkeztével kiöntik mindet az
ablakokon át – így kívánnak tiszta, sima lefolyást az új évnek.
Egy spanyol tradíció is meghonosodott itt: a 12 óraütés minden ütésére egy-egy szőlőszemet kell enni.
Ecuadorban az ünnepi ruha egyik legfontosabb eleme
a fehérnemű. Úgy tartják, ha egy ember meg akar gazdagodni, akkor sárga színű fehérneműt húz, ha szerelmet
szeretne – akkor vöröset. (Jövőre szerintem szerzek egy vörös-sárga költeményt.)
Kolumbiában az ünnepségek egyik legfontosabb szereplője nem is az új év, hanem a régi. A régi, elmúló évet
öregemberként ábrázolják, aki gólyalábakon a tömegben
jár, és vicceket kiabál az utcán zajló nagy parádéban.
Teller Rita
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Cigányútra ment Európa?

Egy magyar Erasmus-diák gondolatai Párizsból
Van, aki nem feledkezett el a krízis társadalmi hatásairól, sőt,
ki is használta a mélyen válságos időket a szociális problémák
kezelésére. A kiadáscsökkentéssel és megszorításokkal elfoglalt Európa háta mögött Nicolas Sarkozy nyugodtabban el tudta intézni a romák nagyszámú (mintegy 8000 fő) kiutasítását,
az Unió egyszerűen kevésbé figyelt.
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A francia elnök a számára nemkívánatos, zömében román
és bolgár nemzetiségű cigányoktól retorziómentesen szabadult meg, ugyanis Viviane Reding, az Európai Bizottság
alapjogokért felelős tagja kielégítőnek találta a francia
kormány tevékenységét az uniós polgárok mozgásszabadságának biztosítása terén. Igaz, kicsit módosítani kellett a
vonatkozó törvényen, de az máris kompatibilis lett a közösségi joggal. Nem gondolom, hogy ezen meg kellene
botránkozni, a túlburjánzó gazdasági kihívások és a rendre túlcsorduló költségvetések mellé senkinek nem hiányzik Franciaország feltételezett rasszizmusa. A luxemburgi
biztosasszonytól meg talán nem is lett volna elegáns elvárni, hogy kardot rántson Sarkozy ellen.
„Nem a romákat és az illegális bevándorlókat kell kiutasítani az országból, hanem a francia kormányt!” – üvöltötték mellettem az utcán felvonulók az egyik szeptemberi
demonstráción. Csatlakoztam hozzájuk, pedig csak boltba
indultam. A Bastille-tól a Concorde térig tartó kormányellenes tüntetés alatt jól látható volt, hogy óriási tömeg ve-

rődött össze a romaügy miatt. Elöl a cigányvajda, mögötte
értelmiségiek, munkából jövők, felvilágosult franciák mind
felszerelve transzparensekkel, égalité táblákkal. A szolidaritás hívóhangjára egybegyűlt tömeg Sarkozy-ellenes mondatokat skandálva békésen hömpölygött végig az utcán.
Sokan voltak az érdeklődők, támogatók, a kiutasítás ellen
tiltakozók, az emberi jogi aktivisták, szervezetek. Rendbontás nem történt.
Mivel a demonstráció utáni idők nyugodtabban teltek, és
a cigányság szomorú helyzete amúgy is aktualitását vesztette
a közelgő nyugdíjreform fényében, nekiálltam végigszondázni párizsi ismerőseimet, vajon mit gondolnak a romák kiutasításáról. A szeptemberi felvonulás élménye miatt az volt a
fejemben, hogy a franciák többsége nem ért egyet a kormány
romapolitikájával, erősen ellenzi és elítéli az erőszakos kitelepítést. Szerencsére az egyetemi kollégák kommentjei csak
megerősítettek ebben. „Nagyon nehéz a cigányok helyzete
Európában, ráadásul ők maguk is gyakran nehezítik az integrációjukat, de az nem megoldás, hogy kitoloncoljuk őket az
országból! Elképesztő, amit Sarkozy csinál!” – fakadt ki egyik
ismerősöm a kérdés kapcsán. Heves bólogatással jeleztem,
hogy egyetértek, majd röviden kifejtettem neki, hogy a cigányok kiutasításával Párizs az érintett államokat (Románia,
Bulgária) is valamelyest megbélyegzi, ugyanis a Francia Köztársaság egyszerűen lepasszolja a megoldatlan házi feladatot
az Unióban halványabb, amúgy is inkább csak policy-követő
Kelet-Európa országainak, kezdjenek ők
valamit a dologgal. Provokatív mondatomra felkapta a fejét, értette a célzást, de mielőtt még kialakulhatott volna a hőn áhított
Kelet-Nyugat EU-vita, rövid reakcióiból
rájöttem, hogy keveset tud Kelet-Európáról, illetve az Unió újkori szerzeményeiről.
Másoknál is megfigyeltem, hogy általános
érdektelenség honol (ezt másnál is tapasztaltam), ami miatt alig foglalkoznak a
régióval. Nem tudta az én szempontomat
magáévá tenni. „Ha kiutasítás nem, akkor
mi igen?” – tettem fel a következő kérdést,
amely azonban majdnem mindig megválaszolatlan maradt, riportalanyaim inkább
csak abban voltak biztosak, hogy Sarkozy
romaellenes politikája elfogadhatatlan.
Efelől mindenki biztosított.

De talán pontosan a tanácstalanság az oka
annak, hogy Franciaország – megelégelvén
az integráció szinte megmerevedett folyamatát – végül jobbnak látta kipenderíteni magát
a problémát. Ez annál is inkább valószínű,
mert az egyik szorosan a témához kapcsolódó konferencia kormányoldali résztvevője is
erre tett célzást. Október 25-én a Sciences Po
az ENSZ-ért hallgatói szövetség által rendezett
beszélgetésen a francia kormány képviselője
hangsúlyozta, hogy „beszélni kell a problémáról, meg kell címezni, érdemben kell kezelni
azt”. Eddig is sokan foglalkoztak Európa legnagyobb etnikai kisebbségének integrációjával és
felzárkóztatásával, nem értettem, miért kellene
ezt most külön kiemelni. A konferencia végére
tisztázódott a mondandója,a buzdítás ugyanis
nem Franciaországnak szólt, vagy általában Nyugat-Európának, hanem a „pays d’origine-nak”, azaz Bulgáriának és
Romániának. „Mi, Franciaország, szenvedünk Kelet-Európa
legnagyobb társadalmi válságától!” Hopp, érkezik egy irgalmatlan nagy pofon az egységes Európa víziójának. Tiszta
sor: ne kerüljenek exportra szociális problémák! Kemény
realizmust éreztem a mondatban, bizonyos mértékig jogos volt, de mindemellett nagyon fájt. Át is értékeltem az
univerzálisan érvényesülő uniós elveket, az együtt építendő Európa-házat, a közös európai identitást, az egységes
EU-polgárság intézményét. Hiszek bennük, ez nem változott, de – valószínűleg koromból adódó – idealizmusom
komoly csorbát szenvedett. Később rájöttem, hogy nincs
min fennakadni. Herman Van Rompuy szeptember 20-i
egyetemi látogatásának alkalmával már elmondta, hogy a
válság idején érzékelhetően megváltozik, szinte divergál a
tagállami politikacsinálás jellege. Lefordítom: a Görögországnak dobott financiális mentőöv kijózanító élménynek
bizonyult. Az Unió gondolata egyszerűen kevésbé vonzó
jelenleg.
„Egy nemzetállamnak joga van ahhoz, hogy olyan intézkedéseket foganatosítson, amelyeket jónak és hasznosnak
lát a jogállam és a rend biztosításához” – kezdte válaszát
egy gesztus jellegű kijelentéssel az Európai Tanács elnöke.
A végig mérhetetlenül diplomatikusan fogalmazó elnökből
semmi konkrétumot nem is lehetett kiszedni a romaüg�-
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gyel kapcsolatban. „Az Európai Bizottságnak, mint a szerződések őrének, joga van számon kérni a közösségi jog
maradéktalan érvényesítését a nemzeti törvényhozáson!”
Ez megtörtént, és további érdemi válasz (ha ez egyáltalán
annak nevezhető!) hiányában kénytelen voltam a beszéd
egészéből valamilyen épkézláb üzenetet leszűrni, ami
kapcsolatba hozható Franciaország aktuális politikájával.
Volt is egy figyelemreméltó változás: eltűnt a retorikából a
többször is említett Európa-ház mesés hasonlata, helyére a
sokatmondó Európa-flotta került. „Néha egymáshoz kicsit
közelebb, néha egymástól távolabb, de 27 hajó úszik egyazon irányba, közös zászló alatt!” Ugye, mennyivel megengedőbb ez a metafora? Kevésbé érezteti az Unió kohézióját, az egységet, nyíltan benne van az egymástól távolodás
alternatívája. A bináris inside/outside lehetőséget kínáló
ház helyett a flotta sokkal lazább kötődést sugall.
A váltás látványos, az üzenet egyértelmű: az EU-tagállamok politikai orientációja megváltozott, mindenki a saját
portája előtt söpröget. Kicsit szétfújta a szél a flottát, és talán ezért kevésbé szúrt szemet Franciaország felháborítóan
diszkriminatív romapolitikája. A szomorú tendencia jól látszik, a bevándorlók nehéz helyzetben vannak: míg Geert
Wilders a muzulmánokat, addig Nicolas Sarkozy a cigányokat vette célba. Angela Merkel már a multikultit temeti.
Még mielőtt elfelejtenénk, a francia diákokkal együtt
üzenem: in varietate concordia!
Peragovics Tamás

Interkultúra

Információ leltár
A vizsgaidőszak talán legkellemetlenebb pillanataihoz azok
az események tartoznak, amikor realizálódik előttünk a kép:
heti három írásbeli meg két szóbeli, és akkor még az utószezont hozzá se számoltuk. S ha a szándék meg is van, meg a
tudományos légszomj, nem feltétlen adott a tápanyag elménk
tudományos ízlelőbimbóinak. Most azonban megtörjük a
jeget, és megmutatjuk nektek, honnan tudjátok beszerezni a
nélkülözhetetlen információmorzsákat, ha nem voltatok elég
szorgalmasak az elmúlt hónapokban!
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A kezdőpont:
Becsületes egyetemistaként és a szemészünk tanácsára
nem a Wikipédia a legjobb barátunk, hanem a könyvtár,
amely természetesen a mi karunkon is megtalálható, és
ahol rengeteg hasznos irodalom sorakozik a polcokon. A
beiratkozás és a kölcsönzés minden TáTK-os aktív hallgatónak ingyenes, csak diákigazolvány vagy iskolalátogatási kell
hozzá. A nyitva tartás pedig végtelenül egyszerű: hétfőtől
csütörtökig: 9.30–16.30, péntek: 9.30–14.00.
Persze előfordulhat, hogy pont az utolsó Andorka-könyvet
hoppolták el az orrotok elől, de ekkor sem kell kétségbe esni.
Létezik ugyanis az ELTE Egyetemi Könyvtára (1053 Budapest Ferenciek tere 6.) ahol ugyancsak ingyenesen tudtok beiratkozni, és hasonlóan nagy választék fogad benneteket. Hétfőtől
péntekig délelőtt 10-től este 8-ig van nyitva, a honlapja pedig:
http://www.konyvtar.elte.hu/.

Ha viszont vagányak akartok lenni, akkor mindenképp
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat (1088 Budapest Szabó
Ervin tér 1.) ajánlom, amely külön szociológiai gyűjtemén�nyel és olvasóteremmel rendelkezik. Itt megtalálhatjátok
az összes társadalomtudományokkal foglalkozó könyvet a
kőkorszaktól kezdve egészen napjainkig. Van viszont már
tagdíj is, diákoknak évi 2300 forintot kell kicsengetni. A

könyvtár nyitva tartása rém egyszerű: hétfőtől péntekig délelőtt 10 és este 8, szombaton pedig reggel 10 és délután 4
között porolhatjuk le a köteteket. A honlapja pedig, ahol a
katalógusokat is megleshetitek: http://www.fszek.hu/.
A kevésbé bátrak az otthon melegében, a biztonságot
nyújtó fotel karjai között kereshetik az üdvösséghez vezető
utat, az internet segítségével. Lássuk hát, hol érdemes próbálkozni.
Élharcosunk nem más, mint a http://www.veveeqe.eoldal.hu.
Az oldal igazából azért jött létre, hogy a szerkesztője próbára tegye magát a honlapkészítés terén. Olyan információkkal bővíti az oldalt, amelyek mások számára hasznosak
lehetnek, főleg szociológia, pszichológia és oktatás terén.
Ezek általában jegyzetek, és általában forrásmegjelölés is
található mellettük/alattuk. Szinte az egész Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába című könyv jegyzete megtalálható itt.
A következő oldal a társadalompolitikai tudást rendszerezi a fejünkben. Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai című könyvet jegyzetelték ki. Azoknak ajánlom, akik
bár elolvasták a könyvet, de úgy érzik, hogy szükségük van
egy olyan szövegre, amely kicsit hétköznapibb nyelven foglalja össze ezt az alapirodalmat.
http://morapartner.morahalom.hu/document/1/
Zombori%20Gyula.doc
A következő jegyzet letöltésére egy kis időt kell szánnotok, mert regisztrálni kell, majd be kell jelentkezni,
hogy letölthessétek. A linken Atkinson – Hilgard – Smith
– Nolen: Pszichológia könyvének rövidített és érthetőbb
formáját olvashatjátok, és amennyiben bejelentkeztek,
le is tölthetitek azt. A jegyzetet a Szolnoki Főiskola egyik
hallgatója készítette el, a Csoportgondolkodás című részig.
http://www.kreditvadasz.hu.
Negyedik versenyzőnk a http://jegyzetek.hu, ahol a legeredményesebb, ha „Tantárgyak listája” szerint kerestek. Találhatók itt középiskolai jegyzetek is, de nagyobb számban
felsőoktatási témájú kivonatokat kaparinthatunk meg.
Végül, a hivatalos TáTK honlapot ajánlanám
(http://tatk.elte.hu) ahol oktatási segédanyagokat találtok.
Többnyire tematikáktól és az előadáson vetített előadásoktól hemzseg az oldal. A tennivalótok, hogy megkeressétek a
tanulnivalótokhoz kapcsolódó tanszéket, és már kezdhetitek is a letöltögetést, majd (természetesen) a tanulást.
Jó felkészülést és sikeres vizsgaidőszakot kívánunk!
Ágota, Kréta
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Csepp a tengerben
Az alábbi írás a Vegyél vissza! program Hello holnap! – Mi vár
ránk 2020-ban? országos esszépályázatán megosztott harmadik helyezést ért el.
Belzebub elégedetten simította végig a szakállát. A füstös romok között jószerivel nyoma sem volt már életnek – se emberinek, se másnak. A Nagyúr elérte célját, az önpusztítás kegyetlenül diadalmaskodott. Viszlát, Tegnap!
Persze mindenki régóta tudta már, mi következik, vagy ha
más nem, sejtette. Tudták a légkondicionált irodákban számításokat végző ökológusok, de őket elhallgattatták a pánikveszélyre hivatkozva. Tudták a meggyérült Paradicsomot
sűrűn látogatók, az erdészek, a turisták, a halászok, de nekik
senki sem hitt. És tudták az utcákon didergő hajléktalanok
is, akik egyre kevesebbszer ébredtek madárcsicsergésre:
miközben ők a város szívében a Fagykirállyal vívtak kegyetlen, és rendszerint vesztes csatát, a galambok az eufemisztikusan „globális felmelegedés” névre keresztelt mérges
gázok dzsungeléből nem kerültek ki élve.
Megoldás? Hogyan is kereshettünk volna ilyet… Hiszen
a Nagyúrral szemben senkinek nincs esélye. Ereje éppen

abban rejlik, hogy minden ellenségét annak saját fegyverével döfi hátba: önnön természetével. Nem véletlen, hogy
újra diadalmaskodott, hiszen önmagát senki nem bírja
legyőzni – vagy ha igen, csakis átmenetileg.
Megannyi évezred után maradt – a Semmi. Elcsépelt
próbálkozások persze akadtak itt-ott. Emlékszem, régen én
is milyen lelkesen kampányoltam. Hittem az újrahasznosításban, a globális egyenlőségben, a világbékében, meg ami
még ezekkel jár. Ámulva pislogtam a jövő nemzedékek jogainak fényesre polírozott márvány felépítménye előtt, és
lelkendezve értesültem az új, még inkább környezetbarát
energiagazdálkodási formák nemsokára („Csak itt, csak nálunk!”) elérhetővé váló konstrukcióiról. (Amelyeket azután
– ki hitte volna –, versenyképtelenségükből és gyenge lobbijukból adódóan, pillanatok alatt elsodort a vadkapitalizmus szele, mi több, tornádója).
Azonban ami determinált, az ellen nincs mit tenni. Maradt tehát az elkerülhetetlen. Ezt a csatát atommal vívták, és
ha maradt még valaki, a következőt bunkósbotokkal fogják.
Az emberi természet legyőzte a paradicsomi természetet.
Egyértelmű volt, hogy a folyamatnak nem lehet gátat vetni.
De legalább volt róla kétszáz pályázat.
Egri Gergő

„Látogatás Auschwitzba”

A közelgő Nemzetközi Holocaust Emléknap alkalmából
„1994-ben a magyar állam ’zarándoklatot’ szervezett a magyar cigányság számára… 12 órás autóbuszút után a magyarországi cigány buszok este 7.45-kor érkeztek az auschwitzi tábor bejárata elé… A résztvevőkön hihetetlen félelem uralkodott
el, azt gondolták, valamiféle csapda áldozatai, s bár senki
nem adott hangot ennek a gondolatnak, a buszról senki sem
mert leszállni.” A fenti sorok Oláh Mara Látogatás Auschwitzba című képének kísérőszövegéből származnak. Azért kezdem ezekkel írásomat, mert úgy gondolom, jól illusztrálják a
Holocaustra való emlékezés feladatát. E feladat nem a múlt
lezárásban, a traumától való kényelmes megszabadulásban;
hanem a tragédia máig ható következményeinek feltárásában
áll.
A Holocaustot beilleszteni egy nemzeti történelembe nem
minden problémától mentes feladat. Különösen igaz ez az
emlékművek esetében, melyek hagyományosan két funk-

ciót képesek betölteni: vagy a nemzet dicső győzelmeire
emlékeztetve ébresztenek büszkeséget a jelenbéli szemlélő szívében, vagy a hősi halottak felmutatásával tartják fenn
a gyász folyamatát. A Holocaustra való emlékezés különlegessége abban áll, hogy ebben az esetben a nemzet halottaira, mint a nemzet által lemészárolt százezrekre tekintünk
vissza. A Holocaust emlékművei kívül esnek a nemzeti dicsőség/gyász fogalmi kettősségén. A nemzet kitörölhetetlen és jóvátehetetlen bűneinek jelei.
A Holocaust-emlékművek felállítása azért sem indulhatott meg idejében, mert a traumával kapcsolatban lefektetett emlékezetpolitika kezdetben a Holocaustot mint
történelem felett álló és szent eseményt kívánta kezelni,
melynek megjelenítése legjobb, ha a tények és dokumentumok puszta közlésére szorítkozik. Az első emlékművek is
ezen imperatívusz mentén születtek, s a szenvedés dokumentumszerű bemutatására törekedtek. Jól példázza ezt
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Nathan Rapoport 1948-as varsói emlékműve. A ’70-es években megváltozott a Holocausthoz való művészi hozzáállás.
Az olyan alkotások, mint Art Spiegelman képregénye vagy
Zbigniew Libera LEGO koncentrációs tábor installációja,
kezdték kikezdeni a szentség és az egyediség szabályainak
érvényességét. Az újfajta megközelítés hamarosan a köztéri emlékművekben is megmutatkozott. A Gerz házaspár
1986-ban egy ellenemlékművet állított fel Hamburg egyik
forgalmas terén, egy tizenkét méter magas alumínium oszlopot, melyre a látogatók egy acélhegyű írószerszám segítségével véshették fel nevüket. Ahogy a nevek sokasodtak,
az emlékmű egyre mélyebben a földbe süllyedt, mígnem
1993-ban teljesen eltűnt. Az évek során a tovább élő fasizmusról tanúskodó horogkeresztek és idegengyűlölettel teli
feliratok árasztották el az oszlop borítását, az emlékmű így
egyfajta tükröt tartott a jelenkori német társadalom elé, s
megmutatta neki, hogy a Holocaust tragédiáját életre hívó
érzelmekkel még korántsem számolt le véglegesen. Az
emlékeztetés másik ékes példája Hans Haacke „A társadalomnak” felirata a Reichstag belsejében, mely az épület
homlokzatán olvasható „A német népnek” formulára reflektálva mutatja fel a nacionalizmus esszencializmusában
rejlő túlzásokat és veszélyeket. Rachel Whiteread bécsi
Judenplatzon álló kifordított, bezárt könyvtára pedig a múlt
megragadásának, a tragédia nemzeti emlékezetbe való
könnyed beépítésének lehetetlenségét mutatja meg azon
osztrák társadalom számára, amely évtizedeken keresztül
próbálta kivonni magát a Holocaust felelőssége alól.
Magyarország még ma is a tagadás állapotában él. Sajnálatos módon még ma is kevesen vesznek tudomást arról,
hogy a Holocaust nem egy véletlen epizód volt, melyért
teljes mértékben a Harmadik Birodalmat terheli felelősség,
hanem egy hosszú folyamat tetőpontja, melynek egyes állomásait például a zsidótörvények jelölik. E kollektív felejtés
oka minden bizonnyal a kommunista rendszer által nyújtott
múltértelmezésben lelhető meg, amely olvasat a Holocaust
tragédiáját megbocsáthatatlan módon a kommunizmus és
a fasizmus közötti küzdelembe illesztette be, s a zsidóság
saját narratíváját ezáltal láthatatlanná tette. Ezt a gyakorlatot
bújtatja új köntösbe a rendszerváltás utáni szélsőjobb, mikor is Trianont „magyar Holocaustként” emlegeti. Bár más
és más módon, mindkét politikai oldal megvalósította az
emberi szenvedés politikai célú felhasználásának nehezen
magyarázható bűnét, melynek köszönhetően a „zsidó”, a
„roma” vagy éppen a „meleg” Holocaust ma már úgy jelenik
meg, mint Magyarország történetéről leválasztható, abba
szervesen nem illeszkedő epizód.

Hans Haacke konceptuális műve a Reichstagban, 2000
Ezt a fajta kollektív amnéziát sokáig megjelenítette a
köztéri Holocaust-emlékműkultúra (pontosabban annak
hiánya) is. Egészen néhány évvel ezelőttig a Holocaustra
való emlékezés az izraelita hitközség magánügyének számított, az emlékművek a zsinagógák belső tereiben maradtak.
Az egész közösségre kiterjedő emlékezés csupán az utóbbi
néhány évben kezdődött el, olyan munkákkal, mint a Cipők
a Duna-parton vagy a Nehru parti roma holokauszt emlékmű. Ez utóbbit egyébként megépítése óta többször különféle eredetű fekáliákkal mocskolták be. Ezen (egyébként
– félreértés ne essék – sajnálatos) cselekedetek talán ráébreszthetik a mai magyar társadalmat arra, hogy a Holocaust
emléke, akármennyire szeretnénk is feledni, velünk él. S
talán azt is észrevesszük végre, hogy a közös múlt narratívájának kialakítása a közös jövő felé tett első lépés lehet. Egy
„magyar Holocaust” társadalmi szintű elképzelése a holnap
egységesebb Magyarországának válhat biztosítékává.
Utóirat: a Nemzetközi Holocaust Emléknap január 27-én
lesz. Ha e nap alkalmából csak néhányan (újra)olvassátok,
s továbbgondoljátok cikkemet, azt már hatalmas sikerként
könyvelhetjük el.
Sid

Felhasznált irodalom:
Enigma vol. 37–38 (Holokauszt)
Enigma vol. 42 (Soá)
György Péter (2005): Kádár köpönyege. Budapest: Magvető
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Fenntartható turizmus
A közlekedés fejlődésével és az anyagi jólét növekedésével együtt
jár az utazások számának növekedése is. Összehangolható-e a
turisták és az idegenforgalomból élők érdeke a környezet megóvásával? Milyen hatásai lesznek éghajlatunk átalakulásának a
turizmusra? Mit érez mindebből hazánk?
A statisztikák szerint 2002-ben 700 millió utazást bonyolítottak le a világban, 2020-ra ez a szám várhatóan 1,5 milliárd
lesz! Az utazások 48%-a Európába irányul, ahol kétmillió cég
szolgálja ki a rengeteg utazással járó igényt. A fenntartható
turizmus feladata kettős: hosszú távon biztosítani kell a turisztikai vonzerő megmaradását, de közben garantálni kell a
turizmusba befektető vállalkozók tőkéjének megtérülését is.
A turisztikai célpontok kiválasztásának egyik legfontosabb
szempontját a kedvező klimatikus adottságok képviselik, ebben az ökoturizmus érintettsége nyilvánvaló, hiszen a turizmus ezen ágán rendkívül szorosan kötődik a természethez.
Az éghajlati tényezőnek döntő szerepe van a vízparti üdüléseknél is. A vízparti nyaralásoknál arra számíthatunk, hogy a
Mediterráneum túl meleggé válása – amihez a napfénytartam
növekedése is hozzájárul –, valamint a mi Balatonunk érzethőmérsékletének a léghőmérsékletnél gyorsabb emelkedése miatt Dél-Európában rövidül a fürdésre alkalmas időszak,
lesznek ugyanis a nyáron olyan forró időszakok, amikor a
kellemes pihenés lehetősége már nem biztosított. Hazánkban, a Balatonnál, a Velencei-tónál és más állóvizeknél pedig
stabilabbá válik és meghosszabbodik a fürdési szezon. Ezt
persze megfelelő infrastruktúra-fejlesztésekkel tudjuk csak
kihasználni.

A városi turizmusra bizonyos szempontból kedvezően is
hathat a klímaváltozás, hiszen a melegedés kitolja a nyaralásra már és még alkalmas kora tavaszi és késő őszi időszakot,
rövidíti a városban barátságtalan szürke-fekete hótakaró időtartamát stb. Ugyanakkor a hőségnapok a városi programok
szervezését gátolhatják is.
Az egészségturizmuson belül két fontos terület a termálés a klimatikus gyógyhelyek látogatottságának átalakulása.
Előbbieknél a szezonalitás csökkenésével, utóbbiaknál a
szárazsággal összefüggő allergiás megbetegedések számának
növekedésével, és az ebből következő látogatószám-növekedéssel lehet számolni.
Magyarországot az éghajlat-változási forgatókönyvek
ugyan nem sorolják a különösen veszélyeztetett területek
közé – sőt, egyes források az idegenforgalom néhány százalékos élénkülésével számolnak –, ám a klímaváltozással kapcsolatos cikkekben időnként felbukkannak olyan leegyszerűsített feltételezések, hogy a változás csupán az éghajlati övek
északabbra tolódása lesz. Ez a kérdés azonban nem ilyen
egyszerű. Európában jelenleg leginkább a Balkán-félsziget,
valamint a közép- és kelet-európai országok területét sújtják
aszályok. A klímaváltozás következtében ez a probléma élesebbé válhat, ami a térségben elhelyezkedő tavak vízszintjére
és vízminőségére is negatív hatással lehet.
A vízparti turizmus mellett a hegyvidéki turizmusban is
érezhetők lesznek a változó éghajlat hatásai, Magyarországon
ez a sícentrumok fejlesztése szempontjából lehet érdekes.
A cikk alapját a Dr. Dávid Lóránttal készített interjú szolgáltatta.
Jurecska Laura

Nemcsak a Habsburgok…
Férje bebalzsamozott testével utazott, csakis éjszaka, mivel úgy
gondolta, hogy őt soha többé nem érheti napfény. Gyakran felnyittatta a koporsót, hogy csókokkal halmozza el az elhunytat, vagy
csupán nézegesse.
A befolyásos családoknál Európa-szerte deviáns esetekre
bukkanhatunk, s ezért részben a vérfertőzés a felelős, mivel
sokszor ez volt a legbiztonságosabb módszer a vagyonuk és
hatalmuk megőrzésére. Ez nemcsak a Habsburgokra, de más
uralkodócsaládokra is igaz.

Azonban botor dolog lenne mindent csupán a vérfertőzések
számlájára írni, ahogy a dinasztikus szálak összefonódása miatt
a Habsburgokat se tudjuk teljesen kikerülni.
Első lépésként induljunk ki Nyugat-Európából, méghozzá
a százéves háborúban tengődő Franciaországból. Charles le
Fol, avagy ismertebb nevén VI. Károly (1368–1422) a Valois-ház
negyedik királya volt. Először 1392-ben történt egy kisebb incidens, amikor a hadjárat közben a király egyszer csak árulásról
kezdett kiabálni, és négy emberével végzett. Beletelt pár órába,
de az uralkodó esze ismét megjött, s elnézést kért a történtekért. Alig fél év múlva, az úgynevezett „vadak bálján” Károly
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és négy maskarába öltözött társa véletlenül meggyulladtak,
s az esetet csupán ő és egy társa élte túl. Ettől kezdve a király
állapota folyamatosan romlott, ezért depressziójából fényűző
ünnepélyekkel próbálták kirángatni. Valószínűleg bipoláris zavarban, vagyis mániás depresszióban szenvedett, melynek során
a beteg rendkívül szélsőséges hangulatingadozásai hónapokig
is eltarthatnak. VI. Károly állapotát mutatja az is, hogy 1420-ban
beleegyezését adta, hogy örököse V. Henrik angol király és utódai legyenek…
Egy kicsit délebbre, az Ibériai-félszigeten sem volt túl rózsás
a helyzet. Kasztíliai Izabella súlyos genetikai örökséget hordozott, melyet Ferdinánddal közös gyermeküknek, Johannának
(1504–1555) is továbbadott. Johannán ez egészen Szép Fülöppel köttetett házasságáig nem is ütközött ki. Csakhogy a trón
várományosa rajongott férjéért – a verések és a szexualitással
való zsarolása ellenére is –, s igen rosszul viselte annak enyhén
szólva csapodár életmódját. Fülöp azonban cseppet sem volt
bolond, azon ügyködött, hogy mindenki belássa, neje őrült, így
a spanyol területek, avagy a fél világ az ő kezében összpontosult
volna. A terv remek volt, épp csak túlzottan átlátszó. Ferdinánd
rájött a turpisságra és lányát, őrületére hivatkozva, ki akarta zárni az öröklésből. Így Fülöp előadta a megtért szerető férjet, aki
ismeretlen okok miatt idejekorán eltávozott az élők sorából. És
ha eddig valaki azt hitte, Johanna őrült volt, tévedett. Csak ezek
után vált azzá. Férje bebalzsamozott testével utazott, csakis éjszaka, mivel úgy gondolta, hogy őt soha többé nem érheti napfény. Gyakran felnyittatta a koporsót, hogy csókokkal halmozza
el az elhunytat, vagy csupán nézegesse. S mivel szilárd meggyőződése volt, hogy Fülöp nem halt meg, a kíséretükben rajta
kívül egy nőszemély se lehetett jelen, s az apácákkal lakott zárdákat is messziről elkerülték, nehogy Fülöp elcsábuljon. Végül
Ferdinánd nyomására hajlandó volt letelepedni, s idővel férjét
is eltemethették. Több gyermeke született, köztük a későbbi V.
Károly, német-római császár is…
Szép Fülöp halála után ifjú hercegek és nagyravágyó uralkodók tucatja vetette latba a racionalitást, s dalolva feleségül
vették volna Juana la Locát. Amennyiben nem kaptak volna
mind kosarat, ahogy VII. Henrik angol király is. Tudor Henrik valószínűleg sose bocsátotta meg, hogy egy koporsót választottak
helyette, nem is küldött több levelet a nemes hölgynek.
Az angol birodalom azonban így is rendelkezett tébolyodott uralkodókkal. Ilyen volt a Hannoveri dinasztia egyik sarja,
III. György (1738–1820) is, akit alattvalói nagyon megszerettek,
de élete utolsó tíz évét a Windsor-kastély gumiszobájában
töltötte. Állítólag nagyköveteknek nézte a fákat, így végül fia, a
torkos IV. György uralkodott helyette. Egyes kutatók azt feltételezik, hogy a porphyria (bíborbaj) jellemző volt az angol uralkodócsaládnál, s ennek vannak bizonyos pszichikai tünetei is.

S bár be kell látnunk, hogy VIII. Henriknél túlzottan berögzült a gondolat, hogy fiú utódot kell nemzenie, mégsem volt
őrült, esetleg szifiliszes és cukorbeteg. Igaz, VI. Edward volt az
egyetlen törvényes fia, de törvénytelen gyermekként ott volt
még Henry FitzRoy és Mary Boleyn fia is.
Talán a cári Oroszországnak is jót tett volna, ha IV. Iván
(1530–1584) nem öli meg legidősebb fiát. Az ifjú Iván tizenhárom évesen magához ragadta a hatalmat, s megmutatta, milyen
fából faragták. Szadista volt, mesterien ködösített és ravasz módon játszotta ki egymás ellen a politikai csoportokat. Senki sem
volt biztonságban, s mivel tisztában volt vele, hogy könnyűszerrel meggyilkolhatják, pártfogoltjait gyakran váltogatta, ahogy az
egész személyzetet is lecserélte pár évente. Súlyos paranoiában és üldözési mániában szenvedett, ami az évek során csak
tovább romlott. Nem is csoda, hisz rengeteg vér tapadt kezéhez, mellyel még több ellenséget szerzett magának, s méltán
kiérdemelte a Rettegett nevet. Ördögi kör volt ez. A görnyedt
hátú uralkodó alig fürdött, rettentő fizikai állapotban volt, s mivel rossz alvó volt, idegállapota is siralmassá vált. S bár huszonhárom évesen valamilyen félkómás betegség tört rá, az igazi rohamok első felesége halála után következtek, ugyanis ő volt az
egyetlen személy, akivel nem volt kegyetlen. Házasságokban a
biszexuális cár sem szűkölködött, de sokat rontott a helyzeten,
hogy egyik rohama alkalmával rátört legidősebb fiára és annak
várandós nejére, akit ütlegelni kezdett. Fia felesége védelmére
kelt, mire Iván nekiesett. Nemcsak a fiát, de leendő unokáját is
elveszítette. Mire ötven éves lett, állapota még labilisabbá vált,
míg végül a szenilitás is elérte. Valószínűleg senki sem lepődött
meg, hogy halálát egy csendes összeesküvés okozta. Trónját
szellemi fogyatékos fia, Fjodor örökölte.
S hogy miért kerültük kényesen Kelet-Közép-Európát? Nos,
kétségkívül hosszadalmas téma lenne. Mindenesetre nekünk
itt voltak a Habsburgok, s köztük V. Ferdinánd is, akinek már a
dominó is súlyos megterhelést jelentett.
Mi lehet a tanulság? Az elmebaj a felsőbb köröket sem kímélte, noha gyakran ennek az alsóbb rétegek látták kárát. Hibáztathatjuk őket, de végső soron ők is csak emberek voltak, a
kor tudományát meghaladó betegségekkel.
Tit
Felhasznált irodalom:
Hilliam, David (2007): Királyok, királynék és fattyak. Debrecen:
Hajja és Fiai Könyvkiadó
Nemere István (2006): Őrültek a trónon. Debrecen: Anno Kiadó
Niederhauser Emil (1985): Merénylet Erzsébet királyné ellen. Gyomaendrőd: Helikon Kiadó
VI. Károly francia király (http://hu.wikipedia.org/wiki/VI._Károly_
francia_király – Utoljára megtekintve: 2010. december 23.)
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Valóban érezzük a jövőt?
Mindannyian rendelkezünk megérzésekkel. Sok szkeptikus
szerint ez a jelenség nem más, mint pusztán az elme logikus
következtetése a jelen információiból a jövőre nézve, mely
tudat alatt megy végbe, és csupán az a homályos érzet kerül
belőle felszínre, amely cselekvésre ösztönöz, avagy visszatart attól. Mások szerint ezek valódi tapasztalatok, érzetek
jövőbeli eseményekre vonatkozóan, melyeket általunk még
nem ismert módon ugyan, de mégis érzékelünk. Egy nemrég
befejezett tudományos kutatás ez utóbbi álláspontot látszik
alátámasztani…
Daryl Bem, az amerikai Cornell Egyetem elismert profes�szora nyolc éve kezdett el a parapszichológia ezen jelenségével foglalkozni, és az évek során több mint ezer önkéntes résztvevővel végezte el azt a kísérletsorozatot, amely
manapság a leginkább felbolygatta a tudományos világot.
„Szándékosan vártam addig, amíg egy kritikus tömeg ös�sze nem gyűlik, hogy ne csupán egy statisztikai véletlennek
tulajdonítsák az eredményeimet” – nyilatkozta Bem. A professzor előtt már sokan mások is végeztek hasonló, parapszichológiai kísérleteket, ám Bem jelentősége abban áll,
hogy ő a tudományos módszertan szabályainak száz százalékig megfelelő módon kivitelezte tesztsorozatát. A vizsgálatok során ismert és alkalmazott kísérleteket fordított meg,
méghozzá oly módon, hogy a vizsgált reakciót kiváltó okot
az általa kiváltott viselkedés után tette időrendben, tehát
egyszerűen csak megfordította az ok-okozati összefüggést.
Az egyik ilyen kísérlete az úgynevezett „előfeszítés” jelenségén alapult. Előfeszítésnek azt nevezzük, amikor egy
inger előzetes észlelése vagy felidézése előhangolja, avagy
„előfeszíti” a rá következő inger feldolgozását. Például, ha a
kísérleti alanynak felvillantjuk egy pillanatra a „csúnya” szót,
akkor az utána következő, mondjuk, pozitív tartalmú „szép”
képről sokkal tovább tart eldöntenie azt, hogy az valóban
kellemesen hat, mintha korábban, mondjuk, a „csodálatos”
szót villantottuk volna fel. Miután ezt a kísérletet megfordítva is elvégezték, Bem eredményei azt mutatják, hogy az
előfeszítés jelensége időben nemcsak előrefelé, hanem
visszafelé is működik. Egy másik kísérletben az alanyoknak
egy szavakat tartalmazó listát mutattak, majd megkérték
őket, hogy idézzék fel a látott szavakat. Ezek után végül néhány, a listáról véletlenszerűen kiválasztott szót kellett leírniuk a résztvevőknek. Mint az később kiderült, a résztvevők
legtöbbször azokat a szavakat idézték fel a kísérlet elején,
melyeket a végén utána le kellett írniuk… Megint egy másik

kísérletben az alanyoknak két képet mutattak egy számítógép képernyőjén, a kísérletvezető pedig előre figyelmeztette őket, hogy az egyik erotikus tartalmú lesz. A résztvevő
feladata csupán annyi volt, hogy tippelje meg, hogy az első,
avagy a második lesz-e az. Természetesen a képek sorrendjét a számítógép választotta ki véletlenszerűen, és az alanyok az esetek 53,1 százalékában helyesen tippeltek. Első
ránézésre talán nem tűnhet meggyőzőnek ez az arány, hisz
pusztán a találgatás is 50-50 százalék esélyt ad, ám statisztikai szempontból az 53,1 százalék már igenis szignifikáns
különbség, tekintve hogy az olyan bizonyított jelenségek,
mint például az aszpirin kis adagokban való fogyasztásának
szívinfarktust csökkentő hatása, szintén ilyen finom eltéréseken alapulnak. Bem professzor kilenc kísérletéből nyolcnál jelen van ez a statisztikailag jelentős különbség.
„Személyes véleményem szerint ez az egész képtelenség, és nem lehet igaz” – írja Joachim Krueger, az amerikai
Brown Egyetem kutatója, a Psychology Today weboldalán
futó blogjában. „A legjobb módja a támadásnak, ha végigjárjuk a módszertanát és kísérleti elgondolásait. Azonban
őszintén meg kell mondanom, hogy nem találtam semmit,
minden rendben lévőnek látszik.” Minden valószínűség
szerint Bem professzor tanulmánya publikálásra kerül majd
a méltán híres Journal of Personality and Social Psychology
folyóiratban, ami egyértelmű jele annak, hogy a tudományos világ is hajlandó elismerni a témát, ám a tanulmány
egy szkeptikus szerkesztői kommentárral kiegészítve fog
majd megjelenni, melyben a kísérlet megismétlésére buzdítják majd az embereket. Az első sikertelen próbálkozás
máris napvilágot látott. Jeff Galak, a Carnegie Mellon Egyetemről, illetve Leif Nelson, a kaliforniai Berkeley Egyetem
kutatója, egy internetes felméréssel próbálta reprodukálni
a szavak felidézésével kapcsolatos kísérletet, ám kudarcot
vallottak. Bem szerint az online felmérés egy nagy hibája,
hogy nem tudni, az alanyok elég figyelmet szenteltek-e a
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kísérletnek. Galak beismerte, hogy ez egy tényleges korlát,
és a kísérlet megismétlését tervezi, ezúttal személyesen. Ez
volt az első próbálkozás, amelyben a kételkedők megpróbálták Bem eredményeit reprodukálni, ám ennél még csak
több várható, hisz rengeteg szakember kért betekintést a
kutatás részleteibe.
Bem eredményei fontos mérföldkőnek számítanak a
parapszichológia terén. Nem egy olyan jelenség van jelen a mindennapjainkban, amire nemhogy magyarázatot
nem lehet találni, de igazából a létezését is bajos bizonyítani, hisz nem minden ember tapasztalta meg őket. A
prekogníció is egy ezek közül, és Bem érdeme, hogy most
már tudományos mérési eredmény is született a jelenlétéről, annak ellenére, hogy míg magát a jelenséget érzékeljük,
és már mérni is tudjuk, addig a működési elvéről gyakorlatilag semmit sem tudunk. Véleményem szerint badarság azt
hinni, hogy amit a tudomány nem képes megmagyarázni,
azt el kell vetni. Az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy
a mérési eszközök, illetve az összes ismeret, ami a világban
felhalmozódott, pusztán az öt érzékszervünk által érzékelt
tapasztalatokra épül, avagy azok kiterjesztéseire, és éppen
emiatt könnyen lehet, hogy az általunk paranormálisnak
titulált, a jelenlegi paradigmáinkba be nem illeszthető jelenségek működése az érzékeinken túl eső, számunkra ismeretlen dimenziókon keresztül megy végbe.
A prekogníciók működési elvét tekintve eddig egyetlen
egy olyan magyarázatról tudok, amit én magam elég ötletesnek tartok ahhoz, hogy akár igaz is legyen, és ez a magyarázat
történetesen Stanislaw Lem tudományos-fantasztikus író Száz-

harminchét másodperc című novellájában található. Tegyük fel,
hogy a tudatunk az idő sávjához nem csak egy „pontban”, azaz
a jelenben kapcsolódik, hanem esetleg a szellemünk és az idő
vonalának egybeesése szélesebb is lehet, pusztán a fizikai testünk korlátai miatt vagyunk kénytelenek egy pillanatként feldolgozni azt. Ha ez az egybeesés, tegyük fel, két perc, akkor ez
azt jelentené, hogy én a szubjektív jelenemen kívül még egyszerre vagyok jelen az egy perccel ezelőtti múltban és az egy
perc múlva bekövetkező jövőben! Innen már csak egy lépés
azt feltételezni, hogy ez az időintervallum egyénenként változó lehet, és akkor már meg is kaptuk egy látnok, avagy egy médium „működési elvét”. Azon is érdekes elgondolkozni, hogy
vajon amikor vitatkozunk valakivel egy mindkettőnket érintő
fontos döntésről, és egyikünk sem hajlandó engedni a feltételeiből, akkor az nem azért van-e, mert mindketten érezzük a
számunkra lehetséges jobb vagy rosszabb jövőt?
Nándi
Felhasznált irodalom:
Bizonyítható a jövőbelátás? (http://www.sg.hu/cikkek/78184/
bizonyithato_a_jovobelatas – Utoljára megtekintve:
2010. december 22.)
Látjuk a jövőt (http://index.hu/tudomany/2010/11/18/latjuk_a_
jovot/ – Utoljára megtekintve: 2010. december 22.)
Tudományos tényekkel bizonyították be a jövőbelátást (http://
www.napvilag.net/mindenmas/20101118/tudomanyos_
tenyekkel_bizonyitottak_be_a_jovobelatast – Utoljára
megtekintve: 2010. december 22.)

Az utca embere válaszol
Milyen újévi fogadalmakat tettél?

Kántor Borka – szociológia BA, I. évfolyam
Az én fogadalmam az volt, hogy idén
most már tényleg beruházok egy elefántra, ha már tavaly nem jött össze.
De elég rugalmas vagyok, szóval például egy pingvinben is kiegyeznék. Ja,
és hogy nem fogadkozom befolyásolható állapotban!

Beőthy Ádám – társadalmi tanulmányok BA, I. évfolyam
Idén megoldok végre egy igazi paradoxont, vízumot szerzek Észak-Koreába és levágom egy öregember haját
úgy, hogy ne vegye észre.

Vékony Balázs – szociológia BA, II.
évfolyam
Megfogadtam, hogy még többet bulizok, nem folytatok erotikus viszonyt
Földanyával és nem veszek részt illegális hányóversenyben. Remélem,
sikerül tartani az ezévi tervezetet, és
közben még a vizsgák is sikerülnek.
Kréta
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Lengyelmagyar

Krzysztof Varga: Turulpörkölt (2010)
Európa Könyvkiadó, 191 oldal

A Turulpörkölt ugyanis kegyetlen őszinteséggel tárja fel, s
maró gúnnyal mutatja be a mindennapi életünk mögött
elterülő rejtett jelentésrétegeket (vagy nem ritkán jelentés
nélküli értelmetlenségeket), behatóan tanulmányozza a
történelmi tudat, a gasztronómia és a sport összefüggéseit,
melyek olyannyira nyilvánvalóak, hogy nekünk már föl sem
tűnnek. Akik szeretnek beburkolózni hétköznapjaik szűk
világába, s banális bizonyosságaik mindenféle megkérdőjelezésétől idegenkednek, azok nagyjából a harmadik oldal után fogják elégetni a könyvet. Azoknak viszont, akik
a társadalmi lét mélyebb értelmeit kutatják, s nem riadnak
vissza egy kis önvizsgálattól sem, csak ajánlani tudom ezt az
egy délután alatt letudható olvasmányt.
Varga 1968-ban született, apai ágon magyar származású
lengyel író, aki gyerekkorának egy részét Magyarországon
töltötte, s 2004-ben apja halála arra indította, hogy egy
évre visszatérjen Budapestre. Ezen látogatásról számol be
a Turulpörkölt. Olvashatunk itt emlékművekről, ebédekről,
kocsmázásokról, tüntetésekről, utcalányokról, pincérekről és kabinosokról, a magyar hétköznapok megszokott
beszédtémáiról: politikáról, gasztronómiáról, nemzeti dicsőségről. A politika és a konyhaművészet összefonódását
olyannyira meggyőző szálnak találta az író, hogy a fejezetcímeket egy politikus és egy tipikus étel nevének felhasználásával alkotta meg, például Kádár-paprikás, Kossuth-zsír
vagy személyes kedvencem, a Gyurcsány-Orbán-lecsó.
Varga lelkes turistaként végigjárja az elsővonalas látványosságokat, a Belvárost, a Hortobágy pusztáit, Ópusztaszert; s belemélyed a magyarok történelmi emlékezetébe
is. Azonban e mainstream értelmezést abszurdnak, csináltnak érzi, s nem fél rámutatni ezen „sűrített magyarság”
komikusságára sem. Sokkal jobban érdeklik azok a helyek,
melyek kimaradtak a turistáknak szánt prospektusokból: a
külvárosi kerületek, a hanyatló iparvárosok, a szennyes közlekedési eszközök, a reggel hatkor nyitó kocsmák, a piacok,
a Kossuth téri tüntetések. E két, egymással éles kontrasztban
álló világból remekül építi fel szubjektív magyar valóságát,
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„Lengyel, magyar két jó barát.” Így tartja az évszázadok során
jócskán elkoptatott mondás, de Krzysztof Varga új könyvének
olvasása után valószínűleg nem kevés honfitársamnak elmegy
majd a kedve a lengyelekkel való barátkozástól.

miközben olyan ötleteket vet fel, hogy például „a város
vezetőinek fel kellene bérelniük egy csapat szélsőségest,
hogy látványosságot nyújtsanak a Budapestet Bécs és Prága
közé beillesztő turistáknak, hogy az élet valamiféle látszatát
vihessék magukkal emlékül.”
A könyv szinte minden oldalán vannak ehhez hasonló
telitalálatok, s a leginkább talán ezek miatt jó olvasni a művet. Horthy mint a tengerészlovasság kapitánya; a Fradi mint
Nagy-Magyarország szimbóluma; a szétvert Sztálin-szobor
égnek meredő lábai mint a diktatúra keletkezésének melegágya, és még sorolhatnám a példákat. A könyv azért is
érdekes, mert részben már olvasás közben is továbbgondolásra ösztönöz, például amikor a Gödörről ír Varga, szinte
kiáltani szeretnénk neki, hogy írjon az Erzsébet téren fűben
üldögélő alternatív fiatalokról is. De a hatás az olvasás befejeztével sem múlik el, én például a négyeshatoson azon
kaptam magam, hogy egy kívülálló szemével méregetem az
utasokat egy lehetséges szociográfia vázlatához. Ahhoz képest tehát, hogy az útleírásnak szinte semmiféle cselekménye sincs, meglepően hatásos; s legalább annyira segítség,
mint szimpla fricska lengyel barátainktól.
Sid

Ajánló

Csuklónyiszálók

Wristcutters: A Love Story (2006)
Amerikai-angol, rendezte: Goran Dukic'
Megéri-e szerelemből öngyilkosnak lenni? Mi vár ránk a halál után, főleg ha saját kezűleg vetünk véget életünknek? A
Wristcutters nem ezekre a filozófiai töltetű kérdésekre kíván
választ adni, viszont elég érdekes és mondhatni kellemes alternatívát kínál, hiszen egy „feel-good” függetlenfilmes road
movie-ról van szó.
Mindig is kedveltem a függetlenfilmeket, mert
valahogy nem annyira követik a hollywoodi trendeket, és sok olyan ötletet tartalmaznak, ami nem
mindennapi.
Jelen esetben is erről beszélhetünk, hiszen a
film elején főhősünk, Zia szerelmi bánattól megtört szívvel véget vet életének, mellyel egyáltalán
nem sikerül megoldania problémáit. Miért is? A
válasz hamar kiderül: Zia átkerül az „öngyilkosok
paradicsomába”, ami nem sokban különbözik az
itteni világunktól, csak kicsit fakóbb, lepusztultabb és unalmasabb. Főhősünk itt tengeti további
„életét”, és hamar állást kap a Pizza Hut túlvilági
megfelelőjénél, a Kamikaze Pizzánál. Azonban
unott mindennapjai komoly fordulatot vesznek,
amikor megtudja, hogy szerelme, Desiree is követte őt a halálba. Így kezdődik el Zia nagy kalandja, hogy fellelje szíve
választottját…
A történet alapjában véve nem hoz sok újdonságot. Ami
ezt a filmet kiemeli az átlagból, az a sok furcsaság (például:
az autó, melynek anyósülése alatt egy fekete lyuk található),
és az öngyilkosok világának kidolgozottsága. Csak hogy egy
példát említsek: a kocsmákban – a biliárdozás mellett – bevett „játék”, hogy azt tippelgetik, ki hogyan vetett véget életének. Nem kívánok tovább spoilerezni, úgyhogy a többi
érdekességet majd felfedezitek a film megnézése közben.

Amik még sokat dobnak a filmen, azok a karakterek. Ilyen például Zia útitársa, az orosz Eugene, akinek az egész családja ebben
a világban él, mert mindannyian így-úgy öngyilkosok lettek. Útjuk
során további érdekesnél érdekesebb fazonokba botlanak, akik
még jobban fokozzák az úgynevezett „feel-good” érzést.
Habár a film nem vonultat fel komoly hírességeket,
mégis a színészi játék teljesen hiteles és jó. Sztárként Tom
Waitset (Éli könyve, A halászkirály legendája) lehetne kiemelni, aki tökéletesen hozza a titokzatos jótevő szerepét.

Annak ellenére, hogy a filmet végigkíséri a halál témája,
mégis képes szórakoztató és kellemes maradni, és a stáblista lefutása után garantáltan mosollyal az arcunkon folytatjuk
evilági, nem annyira fakó és unalmas életünket. Talán pont
ebben rejlik a Wristcutters igazi egyedisége, úgyhogy csak
ajánlani tudom!
Ismert filmértékelő oldalak szerint:
IMDB: 7.4/10
Rotten Tomatoes: 67%
(2010. 12. 07.)
Balu

Ajánló
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A müncheni reggae nagyágyúi
Jamaram: Jameleon (2010)

Ha már most ráuntál a vizsgaidőszakra, és lazítanál kicsit, itt
az ideje, hogy megismerkedj egy fantasztikus zenei egyveleget
játszó bandával!
A müncheni, 8 tagú csapat palettája igen színes: játszanak
reggae-t, funkot, latint, bluest, és amit csak szeretnél. Az albumon 13 szám hangzik el, melyeknek mindegyike más és
más hangulatot áraszt. Ha éppen ahhoz van kedved, hogy
csukott szemmel relaxálj vagy ahhoz, hogy énekelve és táncolva vezesd le a feszültséget, akkor nosza, hallgasd meg az
albumot, és meríts egy kis energiát a vérpezsdítő dallamokból! A számok többsége angolul és spanyolul szólal meg,
így attól sem kell félned, hogy nem tudod majd követni a
szöveget. Persze a csapat azoknak sem okozhat csalódást,
akik a németes oldalt képviselik: néhány sor erejéig ugyanis anyanyelvén hallhatjuk énekelni a Jamaramet. Ebben a
műfajban ugyan szokatlannak tűnik, de pont ez a nyelvi és

zenei konglomerátum teszi olyan egyedivé a bandát.
De nemcsak a szavakkal, hangszerekkel bánnak
briliánsan a fiúk, hanem az emberekkel is. A koncertekből
befolyó pénz egy részéből ugyanis támogatják a Go Ahead!
nevű segélyszervezetet, egy ugandai iskolát és a Rainbow
House of Hope-ot, ahol a kampalai árva és szegény gyerekek ingyen jutnak élelemhez, zeneoktatáshoz és tanácsadáshoz. A Jameleon című album is ennek hatására született: a banda 2008 decemberében Ugandában járt, ahol
eredetileg egy interkulturális csereprogramon vettek részt.
Koncerteztek, klipet forgattak és iskolát látogattak, melyet
azóta is támogatnak. Zenei tevékenységük mellett így szociális érzékenységük is hatalmas pozitívum.
Tehát ha úgy érzed, már nem bírsz többet tanulni, akkor feltétlenül hallgasd meg a Jamaram legújabb albumát, a
Jameleont, és tégy képzeletbeli utazást egy hatalmas reggae
partiba!
Eszter

Ajánló

Két szóbeli közé
Eseménynaptár

A vizsgaidőszakra való tekintettel nem árasztunk el titeket programhegyekkel, éppen csak csemegézünk egy kicsit.
Január 10. Egy váci kirándulás keretén belül a hónap végéig ellátogathatunk a városba, ahol ötödik alkalommal szervezték meg
Téli Ünnepi Napok címmel hagyományos kulturális programsorozatukat.
Január 11. Az Odeon moziban január 29-ig tekinthetünk meg
olyan mese klasszikusokat, mint a Macskafogó, a Vuk, vagy éppen a Ludas Matyi.
Január 12. Kortárs művészeti kiállítás veszi kezdetét a Trafóban. A
prezentáció témája a „félelmetes fekete doboz”.
Január 13. Érdemes ellátogatni az újonnan nyílt Leguan (1075
Budapest Kazinczy u. 52.) vendéglátó-ipari egységbe, ahol a
modern étterem varázsa keveredik a régi belváros hangulatával.
Január 16. ABBA – The Show. A svéd Waterloo zenekar az
ABBA eredeti zenészeivel karöltve ad kétórás koncertet
hazánkban. Azt rebesgetik, hogy a külsőre szinte megkülönböztethetetlen feldolgozás zenekar még jobb is, mint
az eredeti.

Január 18. 18:30-as kezdettel Keresztury Tibor tart irodalmi estet a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A témáin belül
olyan kérdéseket feszeget, mint hogy „Milyen lehet lekésni a
nyíregyházi pályaudvaron az utolsó expresszvonatot?”, valamint
„Hogyan hangzik egy sóhaj a voksoló fülkében?”
Január 25. Elvis Presley eredeti zenekara, a TCB Band ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. A banda kísérte Elvist Las Vegas-i koncertjein, melyeket 1969 és 1976 között adott.
Január 27. Kíváncsian várjuk, mi újat tud mutatni Anne Frankról
az olasz rendező, Alberto Negrin. Műve ettől a naptól megtekinthető a filmszínházakban.
Január 29. Kirándulni vágyók, figyelem! A Budapesti Diáksport
Szövetség idei első túráját a Gödöllői-dombság berkeibe szervezi. Fanatikusoknak kihagyhatatlan.
Február 3. Jack Black legújabb filmje már ismerős lehet számunkra. Gulliver háromdimenziós köntöst kapott.
Február 4. Az igazi karácsony: véget ér a vizsgaidőszak.
Február 10. Február végéig ingyenesen látogatható Óbuda főterén az ideiglenesen felállított korcsolyapálya. Legjobb választás
egy forralt bor mellé.
Ancsa

Kezdődjön jól az év!
Isten Háta Mögött, Vágtázó Halottkémek
@ 2011. január 28. – Dürer Kert
Immáron majdnem egy hónapja, hogy kijött a méltán hírhedt
Isten Háta Mögött zenekar legújabb stúdióalbuma, az Ű. Igen, a
lemez címe Ű. Lehet nem érteni, felháborodni, röhögni rajta, na,
de hát ettől még Ű marad... A lemez vezérslágere – szinte mindegyik számból sláger lesz, és ez a jóslat szerintem hamar be fog
teljesülni – csakúgy, mint az egész lemez, egy gyökeres változás
jegyeit viseli magán, hiszen ez az első lemez, amely már Bokros
Csaba közreműködése nélkül született. A 11 éves banda legfrissebb tagja Sándor Dániel, aki az Esclin Syndo zenekarból érkezett
az IHM soraiba.
Az Isten Háta Mögött 2004-ben, a Rosenkreutz kémiai
menyegzője című lemezével robbant be a köztudatba, addig inkább csak muzsikus körökben volt ismert. Az első és a második
album megjelenése között mindössze másfél év telt el – pont
ennyi kellett a közönségnek, hogy megeméssze a Rosenkreutzot,
és egyből magába szívhassa A szokásos hátborzongató kora reggeli ordítás nem kevésbé elborult, de már kicsit könnyebben
feldolgozható epikus verzéit, riffjeit és groove-jait. Aztán fel-

gyorsultak az események az IHM körül, a tagok háromnegyede
külföldre költözött, és csak néhanapján jöttek haza pár koncert
erejéig – mint mondták: ha egy banda kultikussá akar válni, akkor
a csúcson kell lassítani. Ekkor már 2007-ben járunk, és a banda
kisebb válságon ment át, amikor Győrfi István kilépett a zenekarból. Helyére Egyedi Péter került, aki korábban a hazai kezdődő
indie vonalat képviselte (persze azt a jófélét). 2008-ban jött A
kényelmetlen lemez, minden várakozást beteljesített, és az IHM tagadhatatlanul a magyar underground élvonalába került. Eltelt két
év, és most itt van az Ű. Néhány koncert volt már a lemez megjelenése óta, de egyik sem a Vágtázó Halottkémek társaságában.
Ez a kombináció azért is különleges, mert a VHK-t tekinthetjük az
IHM egyfajta elődjének-előzményének-előfutárának, de mindenképpen felfedezhető a minimum oldalági rokonság. A VHK
egyébként előtte és utána nemigen ad majd koncertet, és bár az
IHM-re hegyeztem ki ezt a kis ajánlót, a Vágtázó Halottkémek előtt
is emelem kalapom, és én biztosan ott leszek.
A jegy sajna december 25-ig volt kedvezményes, most 2500
krajcárért lehet hozzá jutni, a buli napján 3000 krajcárba fáj majd
(bár szerintem telt ház lesz, és nem érdemes halogatni a beszerzését).
Teller Rita

Sport
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Ne bízd a véletlenre!

Krav-Magával a biztonságos hazajutásért

A Krav-Maga megalkotója a magyar származású Lichtenfeld Imre, aki már nagyon fiatal korában megismerkedett az utcai harccal, hiszen
Pozsony zsidónegyedében gyakran találkozott
antiszemita bandákkal. Később húsz éven keresztül volt az Izraeli Védelmi Erők közelharc
oktatója.
Bár elsősorban katonai önvédelmi rendszerről van szó, 2002 óta itthon is bárki megtanulhatja a Krav-Maga civil verzióját. Sok küzdősportból
merít, de egyikhez sem hasonlítható. Nincsenek
benne kötött mozdulatsorok, nincs ideológiai,
filozófiai háttér, ahogy a hivatalos oldalon is olvashatjuk: ez egy reális, sallangoktól mentes, logikus önvédelmi stílus. Célja az, hogy a veszélyhelyzetbe került egyén a lehető leggyorsabban
felmérje a helyzetét, és reagáljon. Fontos, hogy a
civil ágában nem az ellenfél kiiktatása a cél, hanem a harcképtelenné tétele, így az áldozat időt
tud magának adni a menekülésre.
Ijesztőnek tűnhet a mozgásforma militáris jellege, de a
módszer szem előtt tartja, hogy mindenki a saját szintjén
tudja megvédeni magát. Nemcsak kisportolt, hanem kevésbé izmos testfelépítésű férfiak, sőt hölgyek is látogatják az
órákat. Az edzések pörgősek, sokszor kemények, de figyelembe veszik az egyén fizikai adottságait. Felkészítenek arra,
hogy képes légy stresszhelyzetben cselekedni, vagy akár
védekezni az olyan, például szórakozóhelyeken gyakran
előkerülő eszközök ellen, mint a kés vagy a bot. Nincsenek
olyan szabályok, mint a harcművészetekben, mint például
a fej vagy az ágyék megrúgásának tilalma – itt mindent lehet,

ami segít kikerülni a veszélyhelyzetből. Az alaptechnikákat
viszonylag gyorsan el lehet sajátítani, az a fontos, hogy ezek
reflexszerűvé váljanak.
Felvetődhet a kérdés, hogy a viszonzott agresszió nem
okozhat-e még veszélyesebb helyzetet. Érdekes tény, hogy
az ellentámadás jellemzően a támadó megfutamodását
vonja maga után. Persze senkit sem szeretnék arra biztat-

Fotó • labdan.wordpress.com

A Krav-Maga szó héberül közelharcot jelent. Többek között
az izraeli hadseregnél (ez a hivatalos közelharci rendszere)
és a SWAT-nál alkalmazzák, és valószínűleg ez a leghatékonyabb önvédelmi módszer, hiszen a jelmondata csupán
ennyi: juss haza épségben!

ni, hogy rohanjon az első utcai verekedés kellős közepébe,
vagy ő maga provokáljon egyet. A lényeg az, hogy nem árt,
ha képesek vagyunk megvédeni magunkat.
Egy kis érdekesség: ezt a sportot űzi Jennifer Lopez,
James Belushi, James Gandolfini, valamint Matt Damon is
ezzel készült a Bourne-filmek forgatására.
Ha érdekel a téma, nézz szét itt:
http://www.krav-maga.hu/http://kravmagahungary.wordpress.com/
A segítségért köszönet Molnár Dánielnek.
Kriszti

