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Útmutató a keringők birodalmába

Bármilyen szemszögből is közelítjük meg a dolgot, szinte
mindenkit elfog a természetfeletti izgalom és vár akozás.
A csajok már hónapokkal előtte elkezdik zsűrizni a k örút
világhírű fodrászait, és a legkeményebb matematikusokat
is megszégyenítő számolásokba k ezdenek, hogy kiszámítsák, hogyan jöhet ki a szoctámból egy Armani vagy Dolce
Gabbana kisestélyi, és akk or a cipőről még nem is beszél tünk. Nem is csoda, hogy tavaly egy T áTK-os gólyalány
kapta meg a közgazdasági Nobel-díjat, sajnos a titkát azóta
sem árulja el. A srácoknál valamilyen szempontból egyszerűbb a helyzet, náluk általában kimerül a dolog az öltöny és

nyakkendő okozta klausztrofóbiás félelemben, s már hónapokkal az esemény előtt ádáz italozásba kezdenek, hogy leküzdjék tudatalattijuk fóbiáktól nyüzsgő oldalát. Persze, végül ők is feláldozzák magukat az elegancia oltár án, még ha
páran meg is feledkeznek a fehér zokni – sötét színű öltöny

Fotó • tátkontúr i kréta

A gólyabál a legkülönfélébb as szociációkat teremtheti meg a
fejekben. Vannak, akik számára a szalagavató bormámoros és
Michael Jackson-nótákra szteppelős produkcióit támasztja fel
lelkiekben, míg másoknak az egyetemi élet első sz ámú toplistás eseménye, egy komoly és elegáns ünnepség, ahol a gólyák
mellett még a pezsgőbuborékok is mesés keringőket járnak az
éterben.

misztikus ellentétéről. Amik or letudták a formaságokat,
jöhet a gyufahúzás, és aki a legr övidebbet húzza, az fog ja
kocsival, esetleg egy eltérített BKV-busszal hazafuvarozni a
többieket a buliból. Ha az előkészületek stabil alapot kaptak, a figyelem a p ogramok kavalkádjára irányul, s elk ezdődik a véget nem érő találgatás, hogy a Mistery Gang és a
Copy Con után vajon ki lesz a sztárvendége a bálnak. T alán
újabb UFO-támadás ér bennünk et, vagy he adbangeléstől
ezerfelé repülő tiarák látványa fogad majd mink et, esetleg
magas sarkúban fogunk hip-hop táncot járni? Az idei fel lépőkről még nem r ántjuk le a leplet, de azt elárulhatom,
hogy láttam egy interjút az M TV-ben, ahol Madonna, Lady
Gaga, James Hetfiel és Snoop Dogg is a k edvenc bandáikként említették meg őket, tehát aggodalomra semmi ok.
Azt is megsúghatom, hogy a gólyatánc alat t olyan neves
DJ-k fognak zenélni, mint Mozart vagy Wagner. Apropó,
gólyatánc. Talán az egyik legfontosabb momentuma az
estének, amikor a hosszú hetek izgalmas pr óbái alatt ös�szekovácsolódott párok bemutatják tánctudásuk leg javát.
(A koreográfiá a eddig sosem volt panasz, mindig látványos
és élvezetes volt a táncoló if jak és a k özönség számára is,
utóbbi heves tapsviharr al hálálta meg az előadást.) A gó lyák produkciója után még egy ideig mar ad a báli zene a
hamisítatlan bécsi rézfúvósokkal, s ilyenkor az urak nyugodt
szívvel felkérhetik a társpolon és a pszichológián hónapok
óta szuggerált hölgyeket. Persze, figyeljünk a ritmusra, meg
a lépésekre, és nem utolsósorban a szoknyákr a és lábakra,
mert elég furcsa baleseteket okozhat egy heves mozdulat,
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aztán a románcnak máris lőttek! A siker érdekében nem árt,
ha már a bál előtt elsajátítunk néhány tánclépést, nyugodtan átvehetünk elemeket akár a tangóból is, a lényeg, hogy
elég gyakorlottak legyünk, hiszen két sör és megannyi feles
elfogyasztása után már csakis az ösztöneinkre hagyatkozhatunk, ha koordinált (a kiszemeltünk számára vonzó) mozgást szeretnénk produkálni.

Uraim és hölgyeim, azt hiszem, nem k ell tovább bi zonygatnom, hogy az idei Gólyabál számunkr a piros betűs
ünnep lesz, ahol kötelező a megjelenés! Ez egy különleges
és egyedi alkalom mind a gólyák, mind a felsőbbévesek
számára, az egyetemista lét egyik legizgalmasabb színfoltja,
amit vétek lenne kihagyni!
Kréta

Amikor mindenki csütörtököt mond
Mi is történik minden csütörtök este, amiért péntek délelőtt
képtelenek vagyunk bevonszolni magunkat a szemináriumokra? S miért zeng ódákat hozzánk a májunk, hogy: „Haver, a
kevesebb néha több?” Mert él bennünk valami erő, ami mágnesként húzza testünket a v áros szívébe, ami mostanság nem
más, mint a Club 49 – a TáTK-osok törzshelye.

Amikor beindul a gépezet…

Útban Wichmann Tamás kocsmája felé, azon gondolk odtam, miért kell alapozni akk or is, ha a végső állomásunk
amúgy Budapest olcsóbb helyei k özé tartozik. Aztán be léptem a sárga üveges ablak melletti ajtón, és több ezer
ember ugrott a nyakamba, „Végre, ideértél!” felkiáltásokkal.
Bent már r ogyásig voltak az asztalok EL TE-s arcokkal, meg
se kellett kérdeznem, hogy „Kik vagytok Ti?” A söröshordót
nem ránk méretezték, alig pár ór a alatt kiittuk magunkat a
vagyonunkból.

Ami a tánctéren várt minket, pontosan az volt, ami igazivá
tesz egy TáTK-os bulit. DJ Endy pörgette a lemezeket, rengeteg ismerős ar c, tánc eszméletvesztésig , egymás után
csattantak a pacsik és villogtak az ér deklődő szempárok.
Mámoros pillanatok voltak ezek, s ilyenk or öntudatlanul
magába húz mindenkit a tömeg . Még azokat is, akik az
imént még a poharak szájával smaciztak. Persze, nem azért
megy el az ember egy ilyen kari buliba, mert muszáj, hanem
mert a dolog mindig jól sül el, és mindig történnek dolgok. Dolgok, amelyeknek végül kialakul a helye a skálán,
melynek szélső ér tékei a „L egjobb!!!”, valamint az „ Uhh,
leesett az állam...” A „L egjobb!!!” értéket egyértelműen a
pultoslány dekoltázsa és tetkója nyerte el, bár nyilván ő kevésbé élvezte a partit, mint mi. Amitől meg leesett az állunk,
az egy harmadéves szociológus leányzó volt, aki székre állva mutatott be hastáncot. Mondanom sem kell, hogy a hüvelykujjak az égnek emelkedtek.

Néhány pohárral és utcával később...

És amikor lefullad!

Kis képszakadás után felébredtem a villamoson, majd be libbentem a helyre, ahol füstszag és alkoholmámoros jókedv fogadott. Ekkor megértettem mindent! Ot t volt egy
rakat ember, akik köszöntek, mosolyogtak rám, és egy üres
székre invitáltak, hogy tar tsak velük, mert éppen megváltják ezt a bonyodalmakkal teli világot. Kis idő elteltével már
én is teljesen át tudtam érezni azt a melegítő Fényt, amit ők
már egy ideje magukból árasztottak, és ez az energia átjárta
minden mozdulatomat. Mikor egyre jobban szaporodtak a
hangos, artikulálatlan üvöltések, ér eztük, hogy megér tünk
a nagy feladatr a, hogy beves sük magunkat a fer getegbe.
Megtettük, amit megkövetelt a haza!

Ha filozófus módjá a képletesen akarom szemléltetni a történteket, akkot azt kell mondanom, hogy nem hiába büntet
meg a rendőr, ha étolajat öntünk a vadiúj BMW tankjába.
Mert amikor az összekeveredik a benzinnel, tönkr eteszi a
motort, a sültkrumpli illatú füst károsítja a környezetet, és
még sorolhatnánk a különféle adó- és törvényszegések et.
Most képzeljük el azt, hogy a ( kevésbé) vadiúj, alig húsz
éves járgányunkat (igen, a kókadt fejünk alatt elterjeszkedő
testre gondolok) telipak oljuk olyan k everékkel, ami a k övetkező összetevőkből áll: hot dog, pár korsó Soproni, egy
csipetnyi rum, néhány pohár fröccs – szigorúan a házigazda
ajánlásával –, majd egy kis tequila, és végül City Gyros. Talán
már rémlik, miért is nem akar beindulni az a motor péntek
délelőttönként.

A kezdetek...

Kréta, Pétergólya
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Mindenheti TáTK-os bulinkat add
meg nekünk, Grund…
Ki gondolta volna? Szinte végsz óra, a cikk befejezésének pil lanatában szólalt meg a mellet tem nyenyerésző rádióból a
Wavin’ Flag című csodálatos szerzemény… Igen, a gólyatábor
még mindig kísért, akárhol is vagyok. Nem történt ez másként
csütörtök este, a Grundos bulira tartva sem. Az egész Üllői út a
gólyatábori indulónktól volt hangos.
Bár a Grundr ól a P ál utcai fiús a szociációmat leszámítva
semmit sem tudtam, ez egy pillanatr a sem szegte kedvem,
mert most úgy k észülődtem a bulir a, hogy nem
kellett a szervezetemet már otthon átkalibrálni, és r eggeliző pehely helyett némi
popot beletáplálni. Fel is vidultam
ettől a gondolattól,
s még alkohol nélkül,
de már vidáman in dultam útnak. Ha mást
nem is, azt tudtam, hogy
kilenckor lesz a találkozó a
Ferenc körútnál.
Nem voltam nagy pá nikban ötperces késésem
tudatában, tapasztalataim
szerint a szülinapos ba gázs inkább hír es csodás
alkoholtűrő képességéről, mint pontos ságáról. Ezért nem is volt
meglepő, amikor felcaplatva a villamosmegállóba, csak
álmosan pislogó
iskolásokat, leharcolt egyetemistákat és
nejlonszatyros néniket találtam, de
az általam várt hangos, üveget lóbáló, s a kön�nyebb felismerhetőség kedvéért üvöltöző népet csak nem
fedeztem fel. Nagyjából öt per c kószálás után találtam k ét
ismerős arcot, akik hozzám hasonlóan, a többiekben bízva,
nem tudták pontosan, hová is tar tunk. Indítványomat el fogadva arra jutottunk, hogy egy gyors feles-sör k ombóval

alapozzuk meg az estét. A C orvin sörözőbe betérve máris
grasszáló TáTK-osokat találtunk. Nagy ör öm és nyakba bo rulás, no meg az elmar adhatatlan „jajdejóhogyteisjössz”
után meg is beszéltük, hogy ők et fogjuk követni, tíz per c
múlva irány a Grund. S addig is leülünk, és felváltva örülünk
a ZH‑tömeg végének és a 170 forintos szamovárnak. Még
egy pár „ajólovas”, csocsó, s már el
is indultunk. Noha az er edeti tíz
percünkből másfél órát, a három
főből pedig hetet csináltunk,
mégis hasznos volt az it t töltött
idő. Nemcsak a jók edvünk és
a véralkoholszintünk emelkedett, de k özben tájékozódtunk is, és megtudtuk,
hogy előre kell indulni,
aztán valami „I” betűs
utcánál befordulni és
menni, majd ott lesz.
Jelentem, a ho mályos útbaigazítás
ellenére is megta láltuk! Kicsit megle pődtem, mikor megérkeztünk, a kívánságműsor hatásár a
ugyanis minden olyan
szám lement éjfélig, amit
már tavaly is elcsépeltnek
tartottam (lásd Flo Rida:
Right Round), és amire persze én is már századszor bu liztam, annak ellenér e, hogy
már elsőre se találtam r á alkalmasnak, s arr a sem k ellett sokat
várnom, hogy Lady Gaga mellé
megérkezzen Alejandro is. Éppen
kezdtem kétségbe esni, és magam ban puffogni a lehetetlen kérések miatt, amikor…
…történt valami. Nem tudom, kit
szállt meg az ihlet, de elindultak az általam várt számok. S bár a buli ezen pontján éreztem magam a leginkább
fiatalnak, ekkor tomboltam és táncoltam ki magam, s azt
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hiszem, nem csak én voltam ezzel így . Megvolt a szokásos
emelvényen táncolás, a nagy közös körbekapaszkodós ugrálás, a sima körben állós tánc, a párokba rendeződés, fogytak a vodkanar ancsok, tetőtől talpig végigöntöt tek némi
cukros-alkoholos itallal, majdnem feldőlt az erősítő, jöttek
a rockszámok, amelyekre rázhattuk végre a fejünket. Továbbá, volt léggitározás, és gyakorlatilag megtettünk mindent,
amit megkövetelt a haza. Tomboltunk, ahogy a csövön ki fért, és eljutottunk odáig, hogy amikor azt hallottuk, „látom,
jól bírjátok még”, már csak a fejünket tudtuk rázni.
Amikor megcéloztam a kijáratot és az utolsó előtti éjszakaimat, még mindig nagyban ment a duhajkodás. Hazafelé
menet, az orr om előtt elment buszt szentségelve, megint
megállapíthattam, hogy mi, tátékások mégiscsak jól tudunk
bulizni.
Nagy-nagy köszönet az egész estés helytállásér t a buli
szervezőinek, akik elintézték, hogy egy olyan buliról induljak haza, ahol a retro dalok és őrületes d’n’b számok mellett
vérpezsdítő gitárszólamok is ár adtak a hangfalakból. T ovábbá, hatalmas riszpekt a szülinaposoknak is, amiér t erre
a bulira okot szolgáltattak, no meg persze mindenkinek, aki
hozzám hasonlóan fél ötre esett haza.
Már csak egy k érdés maradt számomra nyitott. Vajon
mennyivel csökken egy-egy ilyen este után a pénteki órák
látogatottsága? Mert ha magamból indulok ki…
Bara

Fotó • lágymányos online
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Egyéni és szociális
Baráti beszélgetéseink alkalmáv al gyakran használjuk az
„egyéni szociális probléma” (még szebben „sz ocproblem”)
kifejezést, kissé élcelődve fejezve ki, hogy a másik baja minket
egyáltalán nem érdekel, azt csak magának k öszönheti, oldja
hát meg egyedül. A sz ófordulat használata sokkal veszélye sebb, ha valóban komoly gondokkal küszködő embertársainkra, a hajléktalanokra, a kitaszítottakra, a hátrányos helyzetűekre alkalmazzuk.
Úgy vélem, hogy ez az első ránézésre tökéletesen értelmetlen összetétel mindkét esetben azt a feszültséget tükr özi,
amely korunk individualisztikus ethosza és az egyéni sorsok
mögött megbúvó társadalmi determinánsok között áll fenn.
A „szociális” szó lelkiismeret-furdalásunk nyelvi lenyomata,
homályos érzésünk öntudatlan felbukkanása, mely azt súgja nekünk, hogy minden ellentétes sulyk olás dacára foglalkoznunk kell elesett embertársaink helyzetével.
Ez az írás először az egyéni döntéseket és képességeket
középpontba helyező korszellem kialakulását és fennmaradását igyekszik megmagyarázni, majd olyan érveket sorakoztat fel, melyek talán meggyőzik az olvasót arr ól, hogy a
szegények problémáival az egész társadalomnak, így neki
is törődnie kell.

Fotó • global economic symposium

Köszönjék maguknak!
A ma tapasztalható nagyfokú ér dektelenség a lecsúszot t
rétegek problémáival és a társadalmi egyenlőtlenséggel
szemben, az egyéni k épességek, a személyes boldogulás
mindenek fölé helyezése nem tekinthető örök érvényű
jelenségnek, így megfor díthatatlan tendenciának sem. A
második világháború után Amerikában és Eur ópában is
virágzott a mindenki számár a biztonságot nyújtó , fejlődő
közösség eszméje, nevezték ezt akár kapitalista jóléti államnak, akár szocialista k öztársaságnak. Paradox módon a k özösséghez fűződő szálak éppen akkor indultak bomlásnak,
amikor a legnagyobb szükség lett volna rájuk, tehát a valós
egyenlőtlenségek növekedésének idején. Mivel magyarázható ez az ellentmondás?
Először is, a globalizáció beköszöntével az egyéni életlehetőségek tere radikálisan kitágult, az életutak sok színűsége soha nem látott méreteket öltött. A változások nyertesei
könnyedén tulajdoníthatták sikereiket saját képességeiknek és vállalk ozó szellemüknek, hiszen nem egy esetben
valóban teljesen új k özegbe kerülve érték el er edményeiket. Sorsuk az egyéni boldogulás példázatát jelentet te a
társadalom számára, s az individualista szemléletmód ki alakulását segítette elő.
Persze, a néhány nyertes mellett ott volt az a rengeteg vesztes
is, aki számár a az új világr end a
lecsúszást, az elszegényedést, a
fogyasztási javakból való kimaradást jelentette. A társadalom
középrétegeinek válasza az volt,
hogy magukat a szegények et
hibáztatták
körülményeikért.
Objektív elszegényedési k ockázatuk – mely r endszerszintű
okokban gyökerezett – így szub jektíve nem r ealizálódott bennük. Az, hogy a szegények egyéni képességeiben, vagy éppen
morális züllésükben vélték fel fedezni romló életkörülményeik
okát, a „ velünk ez úgysem tör ténhet meg” érzését erősítette.

Terítéken a tudomány
Meg kell még említenünk az állami ir ányításban bekövetkezett neoliberális fordulatot, amely retorikájában szintén személyes tényezőkr e vezette vissza a szegénységet,
gyakorlatában pedig a büntetőpolitikát pr eferálta. Manapság legalább ilyen fontos tényezővé vált a szegények mé diabeli reprezentációja, mely alapján a („fejlet t világbeli”)
szegénység leginkább egyéni dr ámák következményének
tűnik.1

Nem csak rajtad múlik
Ellentétben a k özbeszédben elterjedt nézetekk el, illetve
a nagypolitikából és a médiából ár amló képpel, számos
okunk van arra, hogy társadalmi szinten foglalkozzunk a
szegénységgel és az egyenlőtlenséggel. Mint azt már em lítettem a fenti vélemények elfedik az objektív állapotokat,
s hangoztatóik önmagukat is alaposan becsapják velük. Az
általam felhozott három érv segítségével azonban r ádöbbenhetünk a szegénység társadalmi meghatározóira és relevanciájára . Vegyük sorra őket egyenként!
Első érvem az, hogy megszületésünkkor mindenféle biológiai tényezőtől elvonatkoztatva sem indulunk egyenlő
esélyekkel. A szegénység és a gazdagság ugyanis társadal milag öröklődik. Ellentétben a k özépkorral, mikor a r endi
kiváltságokkal a társadalmi státus közvetlenül hagyományozódott át a nemzedék ek között, ma szüleink vagyona k özvetetten, a társadalmi kapcsolatok és az iskolai kiváltságok
révén segíthet bennünket magasabb pozícióba. Egy szegényes kulturális környezetben felnövekvő gyer eknek kevés
esélye van a jó isk olai előmenetelre, egy ritkás kapcsolati
hálóval rendelkező munkakeresőnek pedig szinte elérhe tetlen egy jól fizető állás
A második érv az, hogy globális világunkban a szegény ség kiszámíthatatlan és szinte mindenkit fenyegető pr oblémává vált, melynek valódi kiváltó okai egyr e inkább ki csúsznak irányításunk alól. Azzal, hogy a szegénység okait a

szegények egyéni képességeire redukáljuk, lemondunk arról, hogy megismerjük, s esetleg újból irányításunk alá vonjuk e jelenséget. Sajnos, egyelőre az államok is elfordulnak
a valódi problémától, s tüneti kezeléseik eredménytelenségét retorikai fogásokkal igyekeznek leplezni, melyek jórészt
szintén a szegények bűnbakszerepét erősítik. Félő, hogy túl
későn fogjuk felismerni az egységes és globális szintű fellé pés szükségességét.
Az utolsó érv a szegénység r omboló hatása a társas élet
minőségére. A növekvő elszegényedés nyomai a vár osok
állapotában is megmutatkoznak, s az infrastrukturális károk
mellett a mindennapi interakciókat is feszültté, kényelmetlenné teszik, nem is szólva a közbiztonság jelentős romlásáról. Egyes tanulmányok azt is kimutat ták, hogy a nagy
egyenlőtlenségek az egész társadalom egészségi állapotára negatív befolyással lehetnek, hiszen mind az alul, mind
a felül lévők k örében növelik a str essz okozta betegségek
kockázatát.2

Utószó
A fenti érvekkel azt kívántam demonstrálni, hogy a szegénység és az egyenlőtlenség nemcsak okaiban, de hatásaiban
is társadalmi jelentőségű probléma. Az, hogy ezekről az
okokról és hatásokr ól nem beszélünk, csak egy elhanya golhatóan szűk r éteg érdekeit szolgálja, míg a társadalom
legnagyobb részében hamis illúziókat kelt a társadalmi élet
mibenlétéről.
E rövid eszmefuttatással talán azt is sik erült érzékeltetnem, hogy a szegénység egy sor egyéb jelenséggel ös szefügg, vizsgálatával új megvilágításba k erülhetnek a globális
gazdasági és politikai viszonyok, az oktatás, az egészségügy,
vagy éppen a média kérdése. Ha levesszük szemellenzőinket, s a szegénység valódi okait pr óbáljuk feltárni, jobban
megérthetjük felgyorsult világunkat, s benne saját helyün ket és szerepünket.
Teczár Szilárd

1 — Lásd ehhez Hammer Ferenc elemzését a Fókusz szegénységábrázolásáról.
Hammer Ferenc (2004): K özbeszéd és társadalmi igazságos ság. Médiakutató
(http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_01_tavasz/01_kozbeszed/

–

Utoljára

megtekintve: 2010. október. 20.)

2 — Lásd ehhez például: Richard Wilkinson (2006): Társadalmi korrózió, egyenlőtlenség és egészség. In Anthony Giddens – Patrick Diamond (szerk.): Írások az
egyenlőtlenségről, az egyenlősdiről – és az új egyenlőségről. Budapest: Napvilág
Kiadó, 238–257.
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Katalónia csodája
Barcelona

Hol is kezdjem el… Rögtön a k özepébe vágva: Barcelona kihagyhatatlan, impresszív, pezsgő, öntörvényű és elragadó!
Barcelona Északkelet-Olaszország és egyben K atalónia
legnagyobb városa, a r égió kulturális, gazdasági, politikai
és turisztikai k özpontja, világ egyik leghír esebb és legiz galmasabb metropolisza. Katalónia autonóm k özösség
Spanyolországon belül, saját nyelvvel, saját kultúr ával és
történelemmel. Barcelona (és tulajdonképpen egész Katalónia) Madriddal (és egész Spanyolországgal ) állandó rivalizálásban áll, de szerintem két annyira különböző városról
van szó, hogy nem is ér demes őket összehasonlítani. Barcelona a modernizmus fővárosa, és a 20. századi avantgárd
művészet legbátrabb szárnypróbálgatásainak helyszíne,
hiszen itt élt és alk otott a világhírű építész, Antoni Gaudí.
Gaudí egyedi, meghökkentő stílusa a városban lépten-nyomon feltűnik, akár épületről, akár térkövekről vagy utcai
lámpákról van szó. A város modernizmusa nem merül ki az
épületeiben: az utcai padok, a felhőkar colók és Barcelona
számos más eleme is ezt a légkört erősíti. Ugyanakkor a város régi részeit is érdemes megnézni, a központban található óváros, a Barri Gothic kis terekben végződő szűk utcái

labirintus hatását keltik, persze középkori hangulattal megspékelve, sok-sok kis bolttal, örömlányokkal, bevándorlókkal... Még a r ómai időkből származó vár osfal maradványai
is felfedezhetők itt-ott, illetve itt található Barcelona gótikus
katedrálisa is, amelyet az 1200-as években kezdtek el építeni, de csak a 19. századra fejeztek be.
Barcelona fő sétálóutcája a széles és hos szú La Rambla,
amelyet hatalmas platánsor szegélyez. A sétálóutca mindig
tele van helyiekkel, turistákkal, akik csak ott korzóznak, és
kirakodó árusokkal, zenészekk el, valamint dobozos sör t
áruló bevándorlókkal (velük Bar celona-szerte lehet talál kozni, elég vicces jelenség, de a Ramblán feltűnően sokan
vannak).

Barcelona leghíresebb látványossága, a V ilágörökség
része a Sagr ada Família, vagyis a Szent Család temploma,
amelyet több mint száz éve kezdtek építeni Gaudí tervei
alapján, aki élete fő művének tekintet te a monumentális
templomot. Állítólag 2026-ra, Gaudí halálának 100. évfor dulójára készül majd el, de már most a világ legnagyobb
bazilikájaként tartják számon. Amikor Gaudít a meglehetősen hosszú kivitelezésről kérdezték, ő csak annyit mondott:
„Az ügyfelem nem siet.” A Sagrada Família építészeti stílusa
meghatározhatatlan, de természetesen fellelhetőek benne
a szecesszió és a kubizmus jegyei.
A város északi részén terül el a mintegy százéves Güell
Park, amelyet szintén Gaudí tervezet t. Ő eredetileg egy lakóparknak szánta, azonban – valamilyen okból kifolyólag –
senki nem akart ott lakni, így végül maga Gaudí fogta a családját, és odaköltözött. Az épületek, a sétányok, a lépcsők,
a döntött oszlopok, a különleges növények, a k örbeépített
fák mind-mind egy légies fantáziavilágba kalauzolják a látogatókat. A park Bar celona magasabb részén fekszik, így ellátni a tengerig, az egész összhatás olyan, mint valami álom,
vagy egy másik dimenzió. Órákon keresztül lehet sétálgatni
a parkban, és persze a sok turista zavaró kicsit, de rengeteg
olyan rejtett zugot lehet találni, ahol az ember egymagában
lehet, és élvezheti az egyedi atmoszférát.
A városba visszatérve mindenképp érdemes a
Diagonalon sétálgatni, aztán a P asseig de Graciára, Barcelona legimpozánsabb sugárútjára fordulva a tengerpart felé
venni az irányt. A Gracián sok-sok látnivaló van, a legfeltű nőbb a két szecessziós, szürreális formájú ház, a Casa Batlló
és a C asa Milá, amelyek szintén Gaudí művei, és szintén
az UNESCO Világörökség részei. Érdekesség, hogy a C asa
Milát terv nélkül, csupán vázlatok alapján építet ték fel.
Nem messze a Graciától található a P arc de la Ciutadella,
amely Barcelona központjának egyetlen zöldterülete, és
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amely a katalán parlament épületének is helyt ad. A P arc
de la Ciutadella egyik leghír esebb része a C ascada, egy
monumentális vízesés és szökőkút, amelyet a r ómai Trevikút mintájára építettek, a park kis taván pedig csónakázni
is lehet.
Barcelonában az élet nem sokkal dr ágább, mint itthon,
mondjuk 15-20%-kal kerülhet többe a kaja, de a helyi k özlekedés, a divat- és műszaki cikkek olcsóbbak, a szórakozás
pedig hasonló kategóriájú – persze, ez is igényfüggő. Maga
a lakhatás, egész Nyugat -Európához hasonlóan, jóval bor sosabb, mint itthon, de simán lehet találni 10-12 eurós szállást, ha csak látogatóba megy az ember. Repülővel két és fél
óra az út, és ha időben és jó időpontot választva megy az
ember, akkor simán meg lehet úszni 60-70 euróból.
Barcelona az a vár os, ahová szerintem mindenki sze retne eljutni egyszer. Az egész helynek sajátos hangulata
és vibrálása van, a legjobb szerintem nyár elején, június-
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ban, hiszen a Szent Iván-éjr e (június 23.) készülve az egész
környék még pezsgőbb és őrültebb , a legr övidebb napot
féktelen bulizással búcsúztatják, így mindenképpen ezt az
időszakot ajánlom a Földközi-tenger gyöngyének meglátogatására.
Teller Rita

Jobb vagy, mint Maradona? Álmodban is kicseleznéd
Mesut Özilt? Szeretnél az ELTE-n is számot adni kimagasló, vagy éppen kacagtatóan egyszerű futballtudásodról? A Társadalomtudományi Kar Szoci-Foci csapata felvételt hirdet soraiba a focit kedvelők, a focihoz
értők és nem értők számára.
Jelentkezni a +3630/627-3591-es telefonszámon lehet,
Dudinszky Nándor kapcsolattartó referensnél.
Ne habozz, focizz!
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„Ahány ház…”

De miért is adja ezt a r engeteg pénzt? Az if júsági csere lényege, hogy különböző országokból érk ező fiatalok cs portjainak lehetőséget teremt a találkozásra és az egymás tól való tanulásra, egymás kultúrájának megismerésére egy
adott témakör, jelen esetben a kultúr ák közti különbségek
kapcsán. Ezáltal a r engeteg élménnyel, fris sen szerzett információval és tudással hazatérő fiatalok más szemmel t kintenek a világra és más országokban élő társaikra, a csere
alkalmával tanultakat pedig hétk öznapi életükben is hasz nosítani tudják.
Augusztusban keresett meg az egyik volt tanár
om,
hogy lenne-e k edvem egy spanyol cser eprogram résztvevőjeként egy észak -spanyolországi városba utazni. Egy kis
gondolkodás után igent mondtam, és szeptember elején
útnak indultam egy ötfős magyar csapat tal, hogy tíz nap
alatt megismerjem azoknak az országoknak a lak óit, amelyek szintén nyitot tak az eur ópai kultúrára. A r észt vevő
országok a k övetkezők voltak: Csehország , Bulgária, Lengyelország, Olaszország, Ausztria, Spanyolország , és végül
Magyarország. Az első napot falufelfedezés sel kezdtük, a
program hivatalosan 10 órakor kezdődött. A pontos időnek
kétféle értelmezése volt megállapítható: a reggel 10 órai találkozásra a déli országokból érkezők minimum negyed-fél
órával később jöttek, az osztr ákok pedig idegesek voltak,
mert ők már 10 ór a előtt pár perccel türelmetlenül próbálták megérteni, hogy hol vannak a többiek? Mir e mindenkit
sikerült összeterelni, bő háromnegyed óra csúszásban volt
a program. Az ebéd utáni szieszta a nem-déli országokban
lakó ifjúságnak szokatlan volt, sokan „nothing to do” időnek
éreztük ezt. A déli országokban délután 2-kor van az ebéd,
és 3 órától 5 óráig az emberek kipihenik a délelőtti munka
és az ebédelés fáradalmait.
A sziesztán kívül volt fieszta, országon
énti
eszem-iszom, tánc, kézművesség. Képtelen vagyok választani, nem tudom megmondani, hogy melyik volt a legjobb.
Mindegyik másként volt nagyon jó. A fiesztát gyenge májúaknak nem ajánlom, mer t az össznépi buli a spanyoloknál
úgy megy, hogy mindenki, aki éri, kaphat a városban körbejáró Sangria-szökőkútból és minden másból, amivel a spa -

nyolok fiesztázni járnak. Ez lehet bármilyen pia, kaja, han zavarkeltő eszköz, és rengeteg olyan dolog , amiről csak a
spanyolok tudják, pontosan mire is való. Az országonkénti
eszem-iszom pedig a gyenge gyomrúaknak nem ajánlot t,
mert hétféle étel bizony meg tudja feküdni az ember gyomrát. Sajnos, tapasztalat. Ha már gyomorbántalmakr ól ejtettem szót, meg kell említenem a spanyol konyhát. Hát, elég
rosszak a tapasztalataim ezzel kapcsolatban. Míg a magyar
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Az Európai Unió fontosnak tartja, hogy a tagországok fiata jai ismerjék és megismerjék egymást. Ezért lehetőséget ad a
tagországok lelkes, szervezői vénával ellátott pályázatíróinak,
hogy csereprogramot szervezzenek az ismerkedni vágyó fiat loknak.

konyhára jellemzőek a pácok és a sajátos fűszerezési eljárások, a spanyol k onyhában a rengeteg olaj, a nagyon zsír os
ételek, valamint a nagyon édes desszertek futnak. Szóval,
érdemes volt vigyázni azzal, hogy mennyit eszik az ember ,
és miből.
A társaság jó volt, pár emberr el tarjuk a kapcsolatot az óta is, és lehetséges, hogy később együtt szervezünk egy, a
mostanihoz hasonló ifjúsági cserét. Rengeteget túráztunk,
ami sajnos az előzetes programban nem volt feltüntetve,
így azok a fiatalok, akik nem szoktak hozzá az óriási h
gyekhez (igen, a magyar csapatr ól van szó), jó cipő híján
egy-két ilyen „nice walk”-ot ki kellett, hogy hagyjanak, mert
még a legkényelmesebb lábbeliben sem bírtak egy lépést
sem menni. A kaját már említet tem, a különböző idődefiníciókkal kapcsolatos pr oblémákról még annyit: egészen
meglepő, hogy van, ahol a pontos ság ennyire nem fontos.
Nem árt, ha a résztvevő rendelkezik némi spanyoltudással,
mert azoknak a spanyol embereknek, akikkel én találkoztam, csak k evés százaléka beszélt angolul. Egy szó , mint
száz: mindenféle lenézés nélkül egy LGT-szám jut eszembe
a programmal kapcsolatban: „Csak az jöjjön, aki bírja, aki
tudja, hogy végigcsinálja.”
Ágota
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Amerikából jöttem…
Miért utazol külföldre? Mennyi idő alatt tanulsz meg egy ide gen nyelvet? Gondolk odtál már az on, hogyan vélekedik Ma gyarországról egy külföldi? Bár mi sokszor koszosnak és jelentéktelennek látjuk, mégis van, aki beleszeret kis hazánkba.
Járt itt egy amerikai cser ediák. 2007 augusztusában, 16
évesen kezdett tanulni a Madách Imr e Gimnáziumban, és

”

Hogy miért pont Magyarországot választottam?
Amikor kisgyerek voltam, a vajdasági dédszüleim meséltek nek em az ot tani életükről. Akk or
még nem nagyon ér dekelt, de mikor nagyobb
lettem, úgy gondoltam, jó lenne felfedezni a
gyökereimet. Másrészt, Magyarország sokkal
különlegesebb, mint a többi európai ország,
amiből választhattam. Én pedig valami különleges helyre szerettem volna menni.
Mikor megérkeztem, mindenki nagyon
welcoming (sorry for my Hungarian…) volt, so kat segítettek, de furcsa volt, hogy sokkal szigorúbbak, mint mi. P éldául, a magyar diák oknak
sokkal fontosabb az isk ola, komolyabban veszik a tanulást. És sokkal függetlenebbek, mint
az amerikai tizenévesek. A fogadószüleim bár hova elengedtek, egy feltétel volt: teljesítsek jól
az iskolában. Az itteni diákok, ha felelősségteljesek, nagyobb szabadságot kapnak. Ez nálunk
nem így van. Szóval, suli után nagyon szerettem
lógni a többiekk el a Mar git-szigeten (ott lehet
kapni azt az amazing lángost…), vagy a Szimplában, nagyon hatásosan van ber endezve. Igazából bármerre szívesen mentem a bar átaimmal,
az egyetlen probléma az volt ezekkel a helyekkel, hogy alcohol kills my Hungarian…
Magyarország? Hát… Először nagyon… Hogy
mondjátok? Mixed… Á, ez az – vegyes véleményem volt. Rögtön látszott, hogy szegényebb az
ország, sok a hajléktalan. Úgy tűnt, hogy az emberek nem bíznak a politikusokban, akkor volt a
miniszterelnök-botrány. Furcsa volt, hogy nincs
olyan globalizáció, az ország valahogy mégis
modern, de magyarosan. Ez nagyon tetszett!
Nagyon szerettem azt, ahogy a húsvétot
ünneplitek Magyarországon, amikor a fiúk od mennek a lányokhoz, és lelocsolják ők et – ná-

2008 júliusáig élt Budapesten. Ez alat t az egy év alat t szinte tökéletesen megtanult magyarul. (Az első magyar szó ,
amellyel megismerkedett, nem publikus. Sejthetitek.) Most
Minnesotában, Saint Paul városában él, egyetemr e jár, és
bizony hosszú távú tervei vannak kicsiny országunkkal.
,,Szia, Kriszti! Persze, csinalom neked interjut.”
Evan Hoel mesél.

lunk sajnos nincs ilyen…
A magyar tör ténelmi
ünnepeket is szerettem,
tetszett, ahogy rekonstruálják az eseményeket.
Hamar beilleszkedtem ide, de nagyon fon tos volt nek em, hogy
megtanuljak magyarul.
Tudod, az amerikaiak ról él nálatok egy olyan
sztereotípia, hogy buták,
kövérek, és nem beszél nek idegen nyelveket. Én
nem akartam „hülye amerikai” lenni. És már az első
héten tudtam, ha nem
tanulok meg magyarul,
nagyon magányos leszek. Így sokkal jobb volt a
diákokkal és a tanárokkal is kommunikálni.
Meg persze, azért is fontos, mer t szeretnék
visszajönni. Igen, még mindig szer etnék nagykövet lenni Budapesten. Mert szerintem az USA
és a r égi szocialista államok sokat tanulhatná nak egymástól. És nagyon szeretnék kapcsolatot teremteni Amerika és Magyar ország között.
Hogy egyszerre dolgozzak a k ét országnak.
Úgyhogy most egyetemr e járok, nemzetközi tanulmányokat és nyelvészetet tanulok, az
egyetem után pedig szeretnék valami célirányú
munkát találni.
Persze, egy csomó minden hiányzik… A fokhagymás lángos, az a legjobb magyar kaja. Meg
a paprika. Meg a bar átok, a fogadócsaládjaim,
meg a város is… Igazából minden. Ja, és írd
meg, hogy a kedvenc magyar szavam az apáca.
Olyan awesome!
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Kriszti
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Sorssegítés
Kedves Olvasó-, Hallgatótársaim!

Szűk folyosón vezetett végig az utam a táborvezető ir odájához. „Csak menjen fel a lépcsőn, és jobbra az utolsó ajtó”
– mondta a biztonsági őr. Előttem egy fekete bőrű férfi me lepően kedvesen nyitotta ki nekem az ajtót, majd visszább
lépett. Az igazgatónővel való k onzultációm után szintén
ismeretlenül köszöntek az albán nők a szobából kinézve.
Ezekből a jelekből r á kellett jönnöm, hogy ezek az embe rek segítséget és valami újat várnak tőlem. Nem gondoltam
bele, hogy talán én leszek a fénysugár, az a szikra, amely nekik a kiutat fogja jelezni. Erre ráébredve sokkal könnyebben
kezdtem a missziómat.
2007 decemberétől vagyok önk éntes segítő a bék éscsabai menekülttáborban. Januártól magyart oktatok az érdeklődő migránsoknak, előtte a védett szárny kicsinyeivel
foglalkoztam.
Nagy felelősséget vállaltam azzal, hogy önk éntesnek
álltam. Nem anyagi vagy egzisztenciális, hanem lelki fele lősséget. Annak a sok kisgyermeknek a szemében látni azt
a mérhetetlen nagy hiányt, félelmet és értetlenséget, amit a
menekülés okozott, nehéz volt elfogadni. A sokszor csillapíthatatlan igazságérzetem nem minden esetben engedet t
beletörődni a körülöttem kialakult helyzetbe. Nem sok embernek sikerül elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a táborban élő emberek nagyon sokfélék, és életkörülményeik,
önhibájukon kívül, merőben eltérőek a megszokottól. Mint
már említettem, nekem sem ment k önnyen. A szívemben
állandóan ott van a tenni akarás, a világmegváltás gondolata, de ez nem egyszerű, és végk épp nem egyszemélyes
háború. Ezért rengeteg toleranciával és kifogyhatatlan kedvességgel segítek elfogadhatóvá tenni az elfogadhatatlant.
A Békéscsabára érkező menekült emberek húsz százaléka
arab-perzsa nyelven beszél, közel harminc százalékuk muzulmán, albán vagy bosnyák. A többi lakó színes bőrű, akik
Afrikából érkeztek.
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Ezt a cikket eredeti formájában 2008-ban írtam meg , amikor
is az országos diák Pulitzer-díjra be is neveztem vele. Nem várt
sikerként könyvelhettem el, hogy megnyertem a k özépiskolás
kategória fődíját, egy bronz mellszobrot. Az írás sok online újságban megjelent már, ezért gondoltam, most veletek is meg osztom. A Békéscsabai Befogadó Állomás mindennapjair ól
szól, azóta is ott önkénteskedem, idén nyáron is voltam náluk
pár hetet. A történet egy ér dekes, és sokszor igen kényes témába, a menekültügybe nyújt betekintést. Azt gondolom, hogy ez
a terület kifejezetten érdekes, mindenkinek ajánlom!

Nem egyszerű belépni k özéjük fehér bőrű, k ék szemű
magyarként, mert ott én vagyok a kisebbség. Azt kellett leghamarabb elfogadnom, hogy attól, mert ők menekültek és
kiszolgáltatottak, még egyenrangúak velem, ezért úgy is kell
velük viselkednem. Szerencsére ez könnyen ment, mert nagyon nyitottak és kíváncsiak. Minden és mindenki ér dekli
őket. Első élményem az volt, amik or az udvaron végig sorakozva figyelt ötven kreol bőrű férfi. Ilyen or mutatkozik
meg leginkább
a kisebbségi érzés, de hidegvérrel, nyugodtan
mentem
be a k ézműves
terembe, ahová körülbelül
tízen követtek.
„A
napi
munka” – ezt jelenti nekik ez a pár órányi kikapcsolódás.
Többek között afgán, kínai és albán tanulóm is volt. Mind annyian felnőtt férfiak, akik nagy figyelemmel ezdték elsajátítani a magyar nyelv for télyait. A nőknek még akadt
tennivalójuk a tábor berk ein belül, de az erősebbik nem
unatkozott. Ezért van szükség programokra.
Meglepetésemre a magyarul tanulás jól bevált. Meg állapítottam, hogy sokkal egyszerűbb ők et tanítani, mint
a magyarokat a saját anyanyelvükr e. Fogékonyak minden
újra. Ennek legnyomósabb oka az új menekültjogi szabály zás lehet, amely kimondja, hogy 2008. január 1-től a békéscsabai migránsokat befogadó tábor csupán egy átmeneti,
karanténszerű állomásként fog műk ödni. Ahová a fris sen
érkezőket, vagy a r égebb óta itt lévő, de státusz híján újr a
próbálkozókat két hétig a négy fal k özé bezárva tartják, kiszűrve az esetleges fer tőzéseket. Ez a r endelet azóta is ha tályos. Ezért a feszültség is egyre nagyobb. Sajnálatos, hogy
ilyen embertelen módon k épesek az elesett külföldiekkel
bánni. A forrongó légkört csillapítani hivatott szociális munkások mellett most én önkénteskedem egyedül a táborban.
A néha k ellemetlen hangulat miat t megkérdezték tőlem,
hogy akarok-e továbbra is ot t dolgozni. T ermészetesen
igennel válaszoltam. A szerződésem év végéig szól, addig
és azután is számíthatnak r ám. Amikor időm engedi, ot t
leszek, mert szívügyemnek tekintem a menekültek sorsát.

Hrarita
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„Mindig van megoldás”
avagy egy punk kolónia mindennapjai

A Deák téren ülök egy széken, és várok a punkokra. Az itt élő
és tevékenykedő punk közösség tagjaival nagyjából három
hete találkoztam először, és felkeltette az érdeklődésemet
a „foglaltházban lakom, utcán élek, tarhálok, folyton részeg
vagyok” téma, úgyhogy elhatár oztam: élménybeszámolóval fűszerezett riportot készítek velük, ideiglenesen csatlakozva a csoporthoz – mondhatni, antropológuskodom
egy kicsit. Egy ór a várakozás után megérk ezik Lóci, akit
szintén érdekeltek a punkok, ezért eljött megfigyelni ő et.
Rövid tanakodás után elindulunk gyalog az Astoria felé,
hátha ott vannak. Nagyjából félúton járunk, amikor hátizsákos, sebhelyes arcú, sapkás alak ugrik elénk, szívhez szóló
„Kannásborra gyűjtök, adjatok egy kis apr ót!” felkiáltással.
Helyben vagyunk, az illető a k eresett punk közösség egyik
hangadója – vagy bohóca, ez nem derül ki egyértelműen.
Hamarosan feltűnik egy magas, kis sé belassult, láthatóan
mérsékelten józan sr ác is, és megismétli a fenti, dr ámai
kinyilatkoztatást. Nincs nálam apr ó, de érzem, hogy most
eljött az én időm, és megállítom az első járókelőt, hogy neki
nincs-e egy kis aprója véletlenül. Véletlenül pont van nála
egy százas, odaadja, én meg odaadom a sapkásnak, majd
előadom neki, hogy mi jár atban vagyok. Nevetve k özli,
hogy ha belek óstolunk ebbe az élet formába, akkor rá fogunk szokni, de hát mi tudjuk. Bemutatk oznak, őt Jocinak
hívják, a magas és belassult pedig Szabi. Elindulunk vissza a
Deákra, közben Jocit kérdezgetem.
–– Tulajdonképpen hogyan jött az ötlet, hogy így
éljetek? Egyáltalán önk ént választottátok ezt, vagy
kényszerből?
–– Abszolút önként, nem vagyunk mi erre rákényszerítve. Egyszerűen jó ez így , amíg lehet ingyenélni,
addig miért csináljunk mást?
–– Ezek szerint bármik or ki tudnál lépni ebből az

életből, ha úgy döntenél?
–– Persze. Most is itt van nálam az asztalos bizonyítványom, ha holnap úgy döntenék, hogy elmegyek
dolgozni, nem lenne semmi akadálya. De minek,
semmi értelme.
–– Hol laktok?
–– Itt, a Király utcában, foglaltházban. Elég jó hely ,
csak kicsit büdös. P arkettával fűtünk. De most haza
fogok menni egy-két napra vidékre.
–– Tehát, van egy stabil háttered is, ahová bármikor
visszatérhetsz.
–– Azért ez nem ilyen egyszerű. Nincs pofám haza menni, havonta, kéthavonta benézek egy-két napra,
de nagyon nem bírják a pofámat. Vágod, volt olyan,
hogy azt mondták, hogy a csajom mehet, de én in kább ne! (nevet) Mondjuk, meg tudom érteni őket is.
–– Miért?
–– Csináltam pár hülyeséget. Elég nagyot. Mindegy,
az a lényeg hogy le kellett lépnem onnan.
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„Elnézést, hölgyem, nincs egy kis aprója véletlenül?” – teszem
fel a kérdést egy bevásárlószatyrot cipelő idős néninek. „Hagyjon engem békén ezzel , hajléktalan vagyok!” – közli sértetten,
és menne tovább, ám néhány lépés után megáll , és felhábo rodott kiabálásba kezd. „Joci! Mi ütött belétek, hát engem
koldultok le?!” – „Bocsánat, ne har agudj, új még a sr ác, nem
ismer téged.” – mondja mentegetőzve egy sebhelyet és sapkát
viselő úriember, majd felém nyújt egy üveg kannásbort, har sány „Igyál inkább!” felkiáltással.

Az interjú ekk or félbeszakad, ugyanis Szabi talál egy osz lophoz kikötött kutyát, és megpróbálja magával csalogatni,
majd hosszas filozófia vitába keveredik Jocival arról, hogy
ha a kutya éhen döglik a lakásban, az jó lesz-e nekik, vagy
sem. Végül ez utóbbi álláspont diadalmask odik, úgyhogy
kutya nélkül folytatjuk utunkat. Amikor visszaérünk a Deákra, már ott vannak a többiek is, nevezetesen Chen, aki félig
vietnámi, és eredetileg mérnökinformatikus hallgató volt, K ati,
aki Joci bar átnője, és Ézosz, aki
a közös kasszáért felel, és egyből
közli is, hogy még k étszáz forint
hiányzik, úgyhogy mindenki
tegye hasznossá magát. Ez ter mészetesen ránk is vonatk ozik
Lócival, miután Joci „új sr ácok,
még kezdők”-ként definiál
minket. Így hát elkezdünk mi is
szorgalmasan tarhálni, leszólítva
boldog-boldogtalant. Mindezt kis születésnapi papírsapkában, és kunkorodó-kiegyenesedő szilveszteri síppal, ame lyeket egy születésnapot ünnepelő társaságtól szer eztünk,
még várakozás közben. Követeléseinket gyakran ezekkel
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az eszközzel nyomatékosítjuk, és erőfeszítéseink et siker
koronázza, ugyanis perceken belül meglesz a hiányzó k étszáz forint, majd a kannás bor is. Mialat t ez körbejár, ismét
lehetőségem van egy kis kérdezősködésre – ezúttal Ézosz a
rögtönzött interjúalany.
–– Hányan vagytok kábé a társaságban? Hányan él tek a foglaltházban?
–– Nagyjából húszan vagyunk, de változó, van, hogy
valaki eltűnik valamiért, de jöhetnek új arcok is.

–– Miből tartjátok fenn magatokat, mármint a tarháláson kívül?
–– A tarháláson kívül? Nincs semmi. V an, hogy el megyünk vasat lopni.
–– Mennyit lehet egy nap összetarhálni?
–– Ez is változó, de én nagyjából átlagban hat -hét-
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ezer forintot szedek össze egy nap.
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–– Az elég szép.
–– Hát, persze! Ez a legszebb! Élősk ödni a társadalmon, és működik a rendszer, látod, hibátlanul. Látod?
Igyál! (iszom)
–– Teljesen hibátlanul? A r endőrséggel nincsenek
gondjaitok?
–– Hát jó, persze, az van. B*sztatnak a foglaltház miatt is, meg vannak néha ügyek, de most őszintén, hát
le van sz*rva az összes, vagy nem? (nevet)
–– Mindig ilyen pozitív a hozzáállásotok, vagy volt
már, hogy reménytelen helyzetben éreztétek magatokat?
–– Á, olyan nincs. Nézd, mik or lenne reménytelen
a helyzet? Ha nem adnak? Olyan nincs, hogy nem adnak. Olyan lehet, hogy keveset adnak, de akkor elmegyünk vasat lopni. Mindig van megoldás.
Időközben elfogy a bor , úgyhogy akcióba lendülünk, öt száz forintot kell összegyűjteni a következő adagra. Kezdek
belejönni a dologba, L ócival kitaláljuk, hogy az ötvenedik
születésnapomra gyűjtünk ajándékot, ez a szöveg gyakr an
be is jön, ha nem, akk or felháborodott sípolással távozom.
Hamarosan megjelenik a csoport több tag ja is; Petya, akit
most engedtek ki a Gyorsk ocsi utcából – súlyos testi sér tés
és garázdaság –, és C efre, aki miat t az egész balhéba be lekeveredett. A meglehetősen zavar os történet lényege,
hogy Cefre összeszólalkozott valakikkel, akik belekötöttek a
szipusokba, mert azok beléjük kötöttek, amiért ők belekötöttek egy csövesbe. A vita k özben előkerült egy nuncsaku
is, Petya pedig C efre segítségére sietett, csak a fene gon dolta volna, hogy ilyen látványos lesz, ahogy megrugdos sa
a nuncsakus gyer eket. Kiderül számomra, hogy ez az élet
mégsem olyan idilli és gondtalan, az ehhez hasonló tör ténetek szinte mindennaposnak számítanak. Joci megemlí ti, hogy őt ma már megverték, és pisztolyt is fogtak rá, de
láthatóan nem tulajdonít neki akk ora jelentőséget. Miután
könnyítenek magukon egy bank ajtaja előtt, folytatjuk a tarhálást, és hamarosan megjelenik egy újabb adag bor. Amikor elfogy, ismét elkezdünk gyűjteni a következőre. Ahogy
telik az idő, a stílusunk is kezd megváltozni, a kezdeti udvarias, mértéktartó viselkedés helyett egyre közvetlenebbül
kommunikálunk a kuncsaftokkal. Joci például megpróbálja
felemelni, vagy „Hé, te majom! Adj cigit!” felkiáltás sal üdvözli őket. Érdekes, hogy a leszólított járókelők szinte mindegyike nevetve, mosolyogva tolerálja mindezt. Közben feltűnik még négy-öt punk, köztük egy internetceleb, továbbá
két lány, abszolút minden igénytelenségtől mentesen. Mint
kiderül, a lányok nem a foglaltházban laknak, csak ismerő -
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sök, ahogy az újonnan jöttek nagy része is. Mikor megérkezik az újabb fla on bor, a balhékról kérdezősködöm. Ezúttal
Joci válaszol.
–– Ami fontos, ha valaki azt kiabálja, hogy „Bok sz
van!”, akkor futás. Akkor mindenki szanaszét fut.
–– És mi van azzal, akit ütnek közületek?
–– Azt hadd üssék, azt otthagyjuk! (nevet)
–– Na, persze! – szól közbe Cefre. – Persze, a Petyát
is azért vitték be, mert úgy otthagyott engem, mi?
–– Jó, hát igen, ha bajban van valaki, akk or nem
hagyjuk ott, de egy-két pofon nem árt meg senkinek,
az meg nem jó , ha bevisznek. Nézd meg , a Petya is,
önvédelem lenne, aztán mégis bevitték.
–– Ez gyakran előfordul?
–– Hát, igen. De már ismernek mink et a rendőrök,
tudják, hogy nem írunk alá semmit. Legtöbbször csak
bemegyünk, nyomtatják a papírt, és szevasz.
–– Azért én legutóbb kiakasztot tam őket – k özli
büszkén Petya. – Megmondtam nekik, visszajövök,
lelövöm az összes kékruhás bohócot!
–– Miért szoktak bevinni titeket?
–– Legtöbbször garázdaság, kábítószer vagy testi
sértés.
Megtudom továbbá azt is, hogy a lángos pofont jelent, de
nem ököllel, a sajtos-tejfölös lángos pedig a nyakr a adott
tasli. Időközben ismét elfogy a bor , megyünk tarhálni.
„Elnézést, uram, nincs egy kis apr ója véletlenül?” – „Nem
azért keresek pénzt, hogy egy retardáltnak adjam!” Hidegzuhanyként ér a válasz, bos szúból elnyújtott sípszóval fejezem ki nemtetszésem. „Szép jó estét, hölgyeim és
uraim, az ötvenedik születésnapomr a kéne egy kis apr ó.
Vagy cigaretta. Végül is jubileum van, nem? Á, k öszönöm
szépen!” – „Hölgyem! Nagyon szép a kutyája, nem akarja
ideadni? És egy szál cigit?” Egyr e inkább k ezdem beleélni
magam a szerepbe…
„Dani, figyelj ide!” – szól Szabi, és látom, hogy valami
fontosat szeretne mondani. „Honoonu olu-olu upa-upa!”
– közli drámai hangsúllyal, majd jelentőségteljesen hall gat. „Ez egy hawaii hal, amely a folyók par tvidékén él. Van
ott tizenkét mássalhangzó, öt magánhangzó , és ez a leg hosszabb szavuk.” Megpróbálok néhány k érdést feltenni
Szabinak, de láthatóan nincs abban az állapotban, hogy
válaszolni tudjon rájuk. Láthatóan egyikük sincs abban az
állapotban. Joci elkezd mesélni egy gyerekkori biciklis
balesetéről, hogy beleéget t egy kavics a hátába, és hogy

platina van a térdében. Majd az aluljáróhoz ugrál, és elkéri
valakitől a cigijét, mondván, hogy lent úgysem szabad do hányozni. Én kibontok egy pezsgőt, két szál cigarettáért cserébe, majdnem sikerül fejbe lőnöm vele L ócit, aki Ézosszal
azon tanakodik, hogy a bolt emeletén levő szerkezet vajon
alumínium-e. Egyszer csak feltűnik egy öltönyt és kalapot
viselő srác, mi pedig egyből körbevesszük, de közli, hogy se
pénz, se cigi. V iszont Lócit ismeri valahonnan, ennek ör ömére ő is beáll tarhálni, majd inni. Én egyr e inkább úgy érzem, hogy ez egy végtelen körforgás, aminek sohasem lesz
vége. Rá is k érdezek, finoman puhatolózva, hogy mi lesz,
ha elfogy a bor?
–– Gyűjtünk a következőre.
–– És aztán, úgy értem, a borozás után, ha már nem
lesz több következő?
–– Olyan nincs. Mindig van k övetkező. Aztán egy szer csak majd kidőlünk.
Joci, Szabi és C efre elindulnak a foglaltházba kajáér t. Egyszerű bejutni, az ajtó folyton nyitva van, csak a k erítésen
kell átugrani. Közben Balázs – L óci kalapos ismerőse – a
drogokról beszélget Ézos szal. Kiderül, hogy a sr ácoknak
gyakorlatilag az összes szerrel kapcsolatban van hosszú
távú tapasztalatuk. Visszatér Cefre, lepényekkel és konzervekkel felszerelkezve, majd elmegy egy távolabbi kisboltba
konzervnyitóért. Kisvártatva szól, hogy küldjük oda Ézoszt.
Ézosz hamarosan visszajön, hogy menjünk oda, mert baj
van. A boltostól elloptak 3800 forintot, és állítólag ebben
Cefre is benne volt. C efre felháborodottan tiltakozik, ő akkor egyébként is börtönben ült, nincs ehhez semmi k öze.
Ezt tisztázza a boltossal, majd megbeszélik, hogy tudják, ki
a tettes, és idehozzák a boltosnak. „ Jó, hozzátok ide, addig
én kikapcsolom a kamerákat, amíg itt van, és lerendezzük.”
Miután ezt megtárgyalták, Cefre kinyitja a k onzerveket, és
elkezdünk enni. Hajnali kettő van, nyolc óta az aprópénz és
a kannás bor által alk otott körforgás részei vagyunk. Meg említjük, hogy mi lassan megyünk haza, erre felajánlják,
hogy aludhatunk a foglaltházban, ha esetleg nem tudnánk
hazamenni, de nem élünk a lehetőséggel. Még ír ok Petya
nevében egy sms-t a bar átnőjének, hogy ne aggódjon,
majd távozunk.
Miközben ezt a cikk et írom, megszólal a telefonom.
Ézosz keres, mondván, hogy már nyolc óra, és még nem lát
minket, azonnal toljuk ki a pofánkat a Match elé. A hát térben valaki éppen azt fejtegeti, hogy ma nem ő fog lopni.
Úgy érzem, tiszteletbeli punkokká váltunk.
Barcza Dani
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Roma fiatalok a magyar felsőoktatásban
avagy a

Romaversitas szerepe a roma értelmiség kialakulásában

Napjainkban Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi
problémája a roma népesség jelentős részének tartós marginalizálódása, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, s
ebben számos egyéb ok mellet t igen jelentős szer epet játszik
a társadalmi átlagnál lényegesen alacsonyabb isk olázottsági
szint – nagy tehetetlenségi erővel bíró – újratermelődése.
A rendszerváltás előtti időszakhoz k épest ma több r oma
végzi el az általános isk olát, tanul ér ettségit adó k özépiskolában és kerül be a felsőoktatásba, de a többségi társa dalom és a r omák közötti távolság semmit sem csökk ent
az elmúlt húsz évben. A fris sen végzett roma diplomások
többségének számos hátr áltató tényezővel k ell együtt élnie, és elhelyezkedési esélyük is igen csek ély. Hazánkban
sűrűn előfordul, hogy a munkaadók az azonos végzettségű
és képességű roma és nem roma származású jelöltek közül
az utóbbiaknak szavaznak bizalmat – de mégis mi alapján?
Látszólag teljesen indokolatlanul.
A Romaversitas Alapítvány tizenharmadik éve foglalk ozik egyetemista és főiskolás roma hallgatók támogatásával.
Ösztöndíjak, nyelvoktatás, különböző szolgáltatások sor a
és pezsgő k özösségi élet jellemzi az Alapítvány tevék enységét. A Romaversitas célja a felsőoktatásban tanuló roma
fiatalok esélyegyenlőségének megter emtése, tehetséges
roma hallgatók képzése, tehetséggondozása, ösztönzése,
és egy olyan autonóm roma elit réteg megteremtése, amely
felelősséget és elkötelezettséget érez saját népcsoportjának

”

fejlődése iránt. Az elmúlt évek alat t jól láthatóak az eddigi
erőfeszítések eredményei. Az Alapítvány sikereinek egyik
kulcsa az az ös szetett gondolkodás és holisztikus megk özelítésmód, amellyel igyekeznek az élet minden területén
megjelenő problémákra gyors és hatékony választ adni.
Az Alapítvány által támogatot t hallgatók létszáma min den évben 50 fő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden
tanévben csak annyi hallgatót tudnak felvenni, amennyi
az előző év végén diplomát szerzet t, amennyi külföldön
tanul tovább, illetve amennyi esetleg nem teljesítés miat t
megvált a r endszertől. Megítélésem szerint – tekintve a
program sikerességét – szükség lenne a bővítésr e, aminek
nyilvánvalóan vannak anyagi k orlátai. Az alacsony létszám
közrejátszik a sik eres eredmények felmutatásában, hiszen
így jobban tudnak k oncentrálni a hallgatókr a, és a légk ör
is meglehetősen családias. Ám megfelelő anyagi hát térrel
biztosan több teret tudnának nyitni a r oma fiataloknak. Az
mindenképpen szembetűnő, hogy amik or az Alapítvány
minden évben meghir deti pályázati felhívását, átlagosan
100 és 150 fő közötti létszámban jelentkeznek a jellemzően
10-16 üres helyre. Azok, akiknek nem sikerül bejutni a programba, ugyanolyan körülmények között élnek, tanulnak tovább, és a sik ertelenség sem hat mindig motiválóan – akár
el is veheti a fiatal edvét a további próbálkozástól.
A Romaversitas Alapítvány új támogatási pr ogramja, a
Patrónusi Partner Program (PPP) keretében várja a társadal mi egyenlőtlenségek ellen tenni akaró állampolgárokat.

Meggyőződésünk, hogy a Magyarországon és az Európában élő emberek döntő többsége
pontosan látja a romák, a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok kilátástalan helyzetét,
és egyetért velünk abban, hogy ebből az önmagát újratermelő helyzetből egyetlen út vezethet ki: a minőségi oktatás.
A Romaversitas Alapítvány 12 éve támogatja ösztöndíjjal és képzési programokkal a
magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló roma fiatalokat. Új p ogramunk célja,
hogy munkánkba felelősen gondolk odó, a társadalmi esélyegyenlőtlenségek ellen tenni
akaró állampolgárokat vonjon be. Magyar országon egyelőre nem elterjedt, hogy valaki
adakozzon, és személyes felelős séget vállaljon társadalmi pr oblémák megoldásában. Ennek nemcsak a hagyomány hiánya az oka, hanem a bizalmatlanság, az adományok útjának
követhetetlensége, és – nem utolsósorban – a világgazdasági válság is. De épp a gazdasági
válság miatt minden eddiginél nagyobb szükségünk van olyan elkötelezett emberek támogatására, akik nem csupán alkalmank ént, hanem tar tósan és megbízhatóan szer etnének
egy társadalmi pr obléma megoldásán dolgozó szervezet mellé állni. Szilár d meggyőződésünk, hogy van egy olyan réteg, amely a nehéz gazdasági helyzet ellenére is hajlandó és
képes arra, hogy egy főiskolán, egyetemen tanuló nehéz sorsú roma diákot támogasson.
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Programunkkal egy Magyarországon még nem elterjedt támogatási technikát kívánunk megho nosítani. A támogatási program lényege, hogy magánemberek, vállalkozók, cégek, baráti társaságok
patrónusává válnak egy-egy romaversitasos diáknak; havonta rendszeresen hozzájárulva a hallgató
ösztöndíjához és egyéb költségeihez. Amennyiben igényt tartanak rá, arra is van lehetőség, hogy a támogatott diák sorsát és fejlődését nyomon kövessék; valamint az Alapítvány munkájába bepillantást
nyerjenek, és részt vegyenek a Romaversitas képzési programjain, ahol személyesen találkozhatnak
a diákokkal.
Szeretnénk, ha a Romaversitas által kialakítot t átlátható és nyomon k övethető támogatási forma
nemcsak ösztöndíjat, hanem valódi lehetőséget is biztosítana diákjainknak. Az a célunk, hogy a le endő patrónusok, patrónuscsoportok és a támogatot t hallgatók között olyan kapcsolat jöjjön létr e,
amely túlmutat egy egyszerű pénzügyi átutaláson;és a támogatott diákok esélyt kapjanak arra is, hogy
a most megkapott segítséget a k övetkező generációnak már patrónusként fize sék vissza. Új programunkkal azt szeretnénk elérni, hogy ne csak cégek és nagy – kifejezetten támogatás gyűjtésére és
továbbadására létrejött – civil szervezetek, hanem magánszemélyek is adjanak, adhassanak pénzt kis
szervezeteknek. Ilyen módon egy új szemléletet szeretnénk meghonosítani: olyat, amely a személyes
felelősségvállaláson és a személyes részvételen alapul.
Ez a támogatási forma nem csak az átláthatóságot, hanem a nyomon követhetőséget és a célhoz
rendeltséget is szolgálja. Technikailag azt tartjuk a legcélravezetőbbnek és a patrónusok által legkön�nyebben felvállalhatónak, ha egy patr ónus vagy patrónuscsoport egy konkrét diák tanulmányaihoz
járul hozzá.
(www.romaversitas.hu)
Magyarországon nagyon fontos ( lenne) az ös szefogás, az
élet minden területén, akár kultur ális, gazdasági vagy tár sadalmi problémákról van szó. A Romaversitas egy vir ágzó
kezdeményezés, amely mellett nem szabad szó nélkül el -

menni, beszélnünk kell róla, és az Alapítvány által kitűzöt t
célokat magunkénak is kell éreznünk.
További információért látogassatok el a Romaversitas
oldalára!
Teller Rita

Az utca embere válaszol

Milyen néphagyományokat követtél Halloween éjszakáján?

Nyitrai Dániel – nemzetk özi tanulmányok BA, I. évfolyam
Elmentem a K önyvtárklubba jóféle töklámpás-erőszakoló indie r ock
koncertekre haverokkal, aztán némi
boszorkányfőzet elfogyasztása után a
Corvintetőn szívtuk ki ár tatlan szüzek
vérét, persze csak mértékkel.

Stalzer Tamara – szociológia BA, II.
évfolyam
Kistündérnek öltöztem, de a buliból
nem maradt meg sok minden. Csak
arra emlékszem, hogy hajnalban már a
férfimosdó padlóján ülve vitatkoztam
a megidézett Marxszal és Engels szel a
mai magyar szociológia problémáiról.

Pákozdi Évi – szociális munka BA, III.
évfolyam
Egy goás bulin voltam, és cicababának
öltöztem be, ezzel ijesztgettem az épp
dimenzióhatárokat átlépni k észülő
emberkéket.
Kréta
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Akiket még a lépcsőházból

is kizártak

A munkanélküliek és hajléktalanok ügye jobbára szociálpolitikai egyezkedések alkalmával kerül napirendre, rosszabb
esetben pedig területi tologatások útvesztőiben r
eked
meg. Az utca szennye a kapitalizmus felületi sérülésének
tűnik csupán, átmeneti gik szernek, melyet ki k ell javítani,
vagy ha ez nem megy, el kell tüntetni. Senki sem mer rámutatni a mélyben megbúvó struktur ális problémákra, hiszen
azok a tisztességes fogyasztót is az utca kietlenségével r émisztgetnék. Az pedig senkinek sem lenne jó.
A hajléktalanság valóban a k özember rémálma, a bolt
előtti csöves a jár ókelők démona. Ellentétben az afri kai éhezőkkel, akik a meleg fotelből, a tévék épernyőn át
szemlélve mintha egy másik világban (Harmadik) élnének,
a hajléktalanok k ényelmetlenül közel vannak hozzánk.
Viselkedésük pedig egész egyszerűen kritikán aluli. Nem
elég, hogy rendeltetésükkel tökéletesen ellentétes módon
használják a k öztereket, látványuk is vis szataszító, szaguk
pedig egyenesen undorító . Kitárt markokkal, összefogdo-

Institute

sott újságokkal zaklatják a tisztes járókelőket, a pénzt meg
rögtön elisszák/elcigizik (panaszkodik sörrel/cigivel kezében a jóhiszemű egyetemista). Az alk oholizmust már csak
azért is szer encsés felhozni, mer t az egyéni ink ompetenciákra tereli figyelmün et, mint amilyen még az állítólagos
munkakerülési hajlam, vagy éppen az egyszerű ostobaság .
Aki tisztességes, szorgalmas, és akinek megvan a magához
való esze, az nem k erülhet utcára, mondhatnánk e logikát
követve.
És mégis, egyre többen és többen lesznek. A kormányok – általános társadalmi egyetér téssel a hátuk mögöt t –
elkeseredetten próbálják legalább a forgalmas területekről
kipaterolni őket, az ország gazdasági érdekeire, a közbiztonságra, meg effélékre hivatkozva. A helyzet valójában az,
hogy a hajléktalankérdés a fogyasztói társadalom lelkiismeret-furdalásává vált. A hajléktalanok a közülünk való kitaszítottak, akikért felelősséggel tartozunk, s akik helyében akár
mi is lehetnénk. Sőt, a helyzet még r osszabb, hiszen az ő
szenvedésük az ára a mi jólétünknek. Annak a hallgatólagos
alkunak a melléktermékei ők, melyet a fogyasztók, a kormányok és a globális vállalatok kötöttek. A rugalmas, kizárólag
profitmaximalizálás a törekvő piac cserbenhagyot tai, akik
senkinek sem kellettek.
A racionális érvelés tehetetlennek tűnik a problémával
szemben. Ki vitatná, hogy a park okban fetrengő emberek
rontják az országimázst, elriasztják a pénzt hozó turistákat?
S ki ne undor odna maga is tőlük, ki ne kívánná távozásu kat lakóhelyéről? A szociálpolitikai és területi megoldások,
legyenek bármily jó szándékúak is, azon szemlélet r észei,
amely az elesetteket tárgyként kezeli, a hajléktalankérdést
pedig a társadalom testéről leválasztott, eltakarítandó akadálynak látja.
A tomboló individualizmus korában, a közvetlen egyéni
kielégülés ethoszától körülvéve persze biztos bukásr a van
ítélve egy olyan szociológiai elmélet, mely a hajléktalanokra is emberk ént tekint, s a k özösség tagjainak egymás
iránti felelősséget hangsúlyozza. Sőt, valószínűleg meg
sem érdemli az elmélet nevet, teológiai zárvány csupán
ultraracionális világunkban.
Az összkép meglehetősen borús. Akik a hitgyülek ezeti
szupergiccseken kívül keseregnének a rég elveszett testvériségen, s a börtönöknél és barikádoknál valamivel emberségesebb megoldásokban r eménykednek, azoknak, úgy
tűnik, csak a félr észeg egyetemista lelkizések mar adtak.
Meg, mondjuk, a Dosztojevszkij-regények.
Teczár Szilárd

Fotó • R ochester

Az éleslátók, akik a negyedik emeletről tekintenek le a társadalom problémáira, képesek az egyértelműnek látszó eseményeket új megvilágításba helyezni, és megkérdőjelezni mindennapi igazságainkat. Újabb és újabb elméletekben vizsgálják a
fogyasztói társadalom fogaskerekeit mozgató globális erőket,
és az egyszerű v ásárló lelkében dúló csatákat (v agy azok hiányát). A grand theorizing nagy ívű folyamatainak látók öréből
azonban gyakran kimaradnak azok, akik számára nem adatott meg a fogyasztási játszmába v aló bekapcsolódás lehetősége.

of T echnology

egy lelkes olvasónk tollából
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Reformhős

Defendor – A Véderő

Akik figyelemmel kísé ték a hollywoodi filmgyá tást az el múlt évtizedben, azt tapasztalhatták, hogy a „szuperhősös”
filmek a reneszánszukat élik, sőt egyre több készül belőlük.
Természetesen ez betudható egyfelől annak, hogy a tech nika fejlődésének köszönhetően egyre látványosabb film ket tudnak gyártani, másfelől pedig az Amerikában oly nagy
kultusznak örvendő k épregények hozhatóak fel okk ént.
Ellenben mit k ezdjen az ember egy olyan filmmel, mely
első ránézésre a fent említet t kategóriába tartozik, viszont
se nem látványos, se nem képregény-adaptáció? Lehetőleg
nézze meg, mert pont ebben r ejlik az er eje. A tör ténetet
röviden vázolva (amúgy sem kívánok spoiler ezni1): adott
Defendor, az építk ezéseken dolgozó segédmunkás, aki
éjszaka fekete ruhás önkéntes bűnüldözővé változik. Nem
tud repülni, sem falon átlátni, és nem is sebezhetetlen, viszont naiv elszántsága és akar atereje minden akadályt le gyűr. Fegyverei közé tartoznak az üveggolyók, amelyektől
ellenfelei hanyatt vágódnak, a gyilkos darazsak, amelyek
ideiglenesen megbénítják a rosszfiúkat, és ha minden kötél szakad, előkapja nagyapjától ör ökölt ólombotját, ami vel végérvényesen lesújt. A történet alapján a mozi inkább
tűnik egy k ellemes vígjátéknak, viszont nem szer etnék
senkit sem abba a hitbe ringatni, hogy ha megnézi, akk or
bő másfél órás rekeszizom gyakorlatban lesz része, mert a
film keserédes. A jól megkomponált akciójelenetek mellett
a film többi észében megismerjük a főhős előtör ténetét,
motivációit, ami már nem olyan mulatságos, mint dar azsakat dobálni az ellen arcába.
A mozi ér tékét növeli a kiváló szer eplőgárda, hiszen
Defendorként Woody Harrelsont (Zombieland, Nem vénnek
való vidék) láthatjuk, segítőtársa pedig Kat Dennings (Dalok
ismerkedéshez), aki nagyon hitelesen alakítja szer epét – direkt nem árulom el, mi az, nézzétek meg! F eltűnik továbbá
korrupt zsaruként Elias Koteas (Viharsziget, Benjamin Button
különleges élete).
1 — Spoilernek nevezzük azt, amikor valaki egy történetből (legyen az film,
könyv stb.) olyan információkat közöl, melyek ismeretében a történet megismerése már nem olyan izgalmas. P éldául, ha tudjuk egy film legnagyobb cs varját, akkor a film megnézése or nem lesz akkora hatása, mint amúgy lenne.
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„A nevem Defendor, nem e-vel, hanem o-val a végén”.

Csak ajánlani tudom ezt a filmet
Ismert filmé tékelő oldalak szerint:
IMDB: 7.1/10
Rotten Tomatoes: 65%
(2010. 09. 16.)

Balu
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A szénné égett kislány
Mi lett volna, ha nem fogadtok sz ót kiskorotokban a szülei teknek? Mi lett volna, ha megtörténtek volna az ok a dolgok ,
amelyekkel tanáraitok annak idején végső elkeseredettségükben fenyegettek? „Ha szopod az ujjad, le fogják vágni”, vagy a
legtipikusabb: „Ne hintázz a szé ken, mert…” Egy dar ab, melyen
Ionesco is csak nézne, egy dar ab,
amelyet neked is látnod kell!
1845-ben egy Heinrich Hof fmann nevű pszichiáter , aki ad dig csak versek et alkotott, úgy
döntött, hogy kar ácsonyra ír a
fiának egy mesekönyvet, benne
tíz, illusztrált verses mesével.
Barátja unszolására kiadatta a
könyvet, melynek címe Struwwelpeter lett (magyar for dításban Kócos Peti). Az egész könyv lényege az, hogy van tíz
történet tíz gyerekről, akik olyan dolgokat művelnek, amikről általában a szülők tiltólag magyaráznak: „Ne csináld!” A
legtöbb gyerek a tör ténet végén meghal, vagy legalábbis
súlyosan megsérül, mert nem fogadtak szót. Példának okáért Feuerzeug gyufával játszik, és szénné ég, csak a fogszabályzóját találják meg egy nagy halom hamu tetején. V agy

Johnny, aki nem nézi, hová lép sétálás k özben az utcán,
beleesik a folyóba, és megfullad. Ezek, és ezekhez hasonló,
kedves kis történetek megelevenedve, sok jó zenei betéttel
várják az abszurd színház kedvelőit az Örkény István Színház Jógyerekek képeskönyve című
darabjában, melynek magyar vál tozatát Parti Nagy Lajos ír ta, a r endező pedig nem más, mint Ascher
Tamás. A darabot először a The Tiger
Lillies névre hallgató londoni, bizarr
kultuszbanda zenésítette meg, és
vitte színpadra Julian Cr ouch és
Phelim McDermott segítségével.
A darabban a legnagyobb szer epe
Gálffi Lászlónak van, aki por ondmester jelmezben narr álja végig a
történteket. A színészfelhozatal (az Örk ény Színházról lévén szó) zseniális, a dalok, jelmezek, díszlet kifogásolhatatlanok. A darabot 2009. január 17-én mutatták be, és annyira
népszerű lett, hogy nagyon nehéz már jegyet kapni r á. De
ha sikerül, akkor egy olyan élménytúr ára fize tek be, ahol
ülni lehet, meleg van, r áadásul Budapest egyik legszínvo nalasabb színházának gyöngyszemét is megtekinthetitek!

Ifjúságszociológia, másképpen
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Véres horrorvarieté, színpadon tálalva

Pétergólya

Bizonyára Ti is tapasztaljátok , hogy az egyetemisták k örében
mára egyre népszerűbbé válnak különböző sorozatok. Éppen
ezért mostani ajánlónk a fiatalok örében rendkívül populáris
Skinsről fog szólni.
Ha tömören össze akarjuk foglalni, akk or a Skins nem
más, mint egy brit tinédzserek életét bemutató sorozat.
Azonban, ha ki akarjuk bontani a dolgokat, r ájövünk, itt
sokkal többről van szó. A Skins olyan kegyetlenséggel vágja
az arcunkba a fiatalok életét, ahogy azt mi tapasztaljuk/t pasztaltuk mindennapjainkban. A sor ozat karakterei mind
úgy lettek megformálva, hogy szinte biztosr a vehetjük, ta lálkoztunk ilyen figu ákkal életünk folyamán. Nincsenek
happy endek, senki sem gondolja meg magát az utolsó pillanatban, hiába várjuk ezt r eménykedve, miközben együtt

nézzük a meghökkentő, vicces, vagy olykor könnyfakasztó
jeleneteket – ahogy a valóságban sem történik minden úgy,
ahogyan szép és jó lenne.
A sorozat erőssége abban r ejlik, hogy olyan tabukat
döntött meg, amiket más, kamaszokr ól szóló sor ozatok
nem mertek. A szer elem, a sze xualitás, a kábítószer -használat, az alkohol, a féktelen bulik mind teljes valójukban jelennek meg, miközben mindig más szereplő szemszögéből
láthatjuk az eseményeket, ezáltal teljesen új perspektívákat
nyerve.
A Skins több millió néző r ajongását vívta ki pont a fent
felsorolt erősségeivel, és júniusban megnyerte a L egjobb
Európai Sorozat díjat is. Éppen ezért is került mostani ajánlónk fókuszába: mindenkinek erősen javasolt, aki volt már
fiatal, vagy még éppen az
Szabó Peti

Fotó • madman.com.au

Skins

Ajánló

Új tagság, változatlan minőség
A Skalar Music Hungary bemutatja: Helmet (USA) @ 2010.
november 28. – Dürer Kert

Fotó • helmetmusic.com

Page Hamilton és zenekara az A38-as állóhajó történetének
egyik legjobb buliját adta k ét évvel ezelőt t, így aki akk or
ott volt, az tudja, miér t, aki nem, az most már tudja, miér t
kell mindenképpen ellátogatnia a New York-i banda november végi, turnézáró bulijára! Ráadásul nemrégiben derült ki, hogy a 2008-as budapesti k oncert felvétele az idén
szeptemberben megjelent, Seeing Eye Dog című nagylemez
speciális kiadásához jár majd! A lemezmeg jelenés azért is
nagy dolog, mert négy éve nem jöt t ki semmiféle anyag a
zenekartól, és az új albumra tényleg megérte ennyit várni!
A zenekart egyébként 1989-ben alapította Page Hamilton, és 1990-es első lemezükkel kapásból a noise rock alapvetései lettek, amit csak tovább növeltek a Meantime-mal,
szóval nem mai csibékről van szó . Magyarországon, meg
úgy a világon általában, a legtöbben az 1994-es Bettyt ismerik, ami után a klasszikus felállás még kiadott egy lemezt
Aftertaste címmel, majd 1998-ban feloszlot t. Hamilton ezt
így kommentálta: „9 év, 1600 koncert és öt album után elég

nehéz egymást elviselni.” 2004-ben Hamilton újjáalapította a
zenekart, majd folyamatosan változó zenekari felállás után
2008 körül fixálódo t a tagság. Az alapító körbevette magát
fiatal zenészekkel, és velük k észítette el legújabb nagyle mezét, a Seeing Eye Dogot, amelyet szépen meg is turnéz tatnak világszerte. Mivel Hamiltonnak nagyon tetszett legutóbb Bartók hazája, így szinte természetes volt az ismétlés,
úgyhogy lehet készülni a rendkívül feszes ritmusszekcióra, a
fifiká gitárokra és a hihetetlenül szimpatikus, karcos hangú
frontemberre. Ja, és persze a kiváló dalokra.
A bemelegítő rigmusokat az egri Shapat Terror húzza
majd!
Kezdés: 19.00. Belépő: nagyon k orai és lelk es vevőknek 3900 Ft, aztán november 14-ig 4500 Ft, utána 5000
Ft. Jegyelővétel: Underground Store (Bem József u. 22.), The
Lab (Király u. 48.), Teenage Riot Store (József krt. 18.), Speed
Westend, Hammer Zenebarlang, CD Pince, Headbanger, Dürer Kert…
myspace.com/helmetrocks
helmetmusic.com
Teller Rita

Ajánló

A gólyabáltól
Eseménynaptár
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Mikulásig

November 10. Novemberben nyitja meg kapuit a Magyar
Nemzeti Galéria brand new kiállítása XIX. Nemzet és művészet címmel. A művek április 7-ig látogathatóak.
November 11–14. Fővárosunk első snowboard-, sí- és zenei
fesztiváljának a Felvonulási tér ad otthont négy egész napra.
A zenei fellépők k özött olyan neves előadók kaptak meg hívást, mint a Roni Size, az Anima Sound System, a Neo, vagy
megemlíthetnénk a Tankcsapdát is. A csütörtöki nap (is) az
alkohol imádatában éri el a csúcspontját, hiszen 11-én kerül
megrendezésre az Alkoholimádók Éjszakája.
November 15. Aki még nem tudta volna, a magyar Mikulás
Nagykarácsonyban lakik, a Petőfi Sándor utca 14. szám alatt.
Itt lehet benyújtani a számlát, ha tavaly nem a megfelelő
csomagot találtuk az ablakunk alatt.
November 16. Az Egyetemi K önyvtárban év végéig tekint hetjük meg a 375 éves ELTE történetét felölelő kiállítást.
November 18. Office Angels a Szepa éban. 18 és 22 óra között korlátlan long drink fogyasztás a hölgyeknek 1500 Ft ért. 22 után megnyílnak a kapuk a férfiak elő t is, ám csak
azok nyernek bebocsátást, akik r endelkeznek Szeparé kártyával.
November 19. Három kívánság: Dumaszínház, Mystery
Gang, Dévényi T ibi bácsi. Idén november 19-én vehetünk
részt karunk nagyszabású gólyabálján. Lesz fényűzés, DJ Juhász Laci, valamint cipő nélkül táncoló lánykák hada.
November 20. Akinek idén kimar ad Bécs, ir ány a Vörösmarty tér! A több mint 150 kultur ális program mellett vár
ránk a szokásos forralt bor, a puncs és a sült kolbász.
November 21. Ezen a napon utoljár a csodálhatjuk meg a
számítógépes játékok kultúrájáról szóló kiállítást a Közlekedési Múzeumban. Kihagyhatatlan.

November 22. Mar c
workshopja a SÍN-ben.

Vanrunxt,

belga k oreográfus

November 23. Ha bővíteni szer etnénk tudásunk a tajvani
énekes rovarok témakörében, most itt a remek alkalom. A
Magyar Természettudományi Múzeum ad választ a kérdéseinkre.
November 25. A Harry Potter befejező részének várva (vagy
nem is annyira) várt első felvonását vetítik. Figyelem, premier!
November 26. Minden péntek en a Cotton Clubban svédasztalos vacsora, koktélkülönlegességek és élő zene szór akoztatják az arra vágyókat.
November 27. Nosztalgikus a nóta a Snap! Symbolbéli koncertjén. Ki ne ismerné az I’ve Got The Power és a Rhythm Is A
Dancer lüktető világslágereket?!
November 30. A Planetáriumban a 2012-es világvége k érdését feszegetik. Ha nem idegen neked a „Nibiru” kifejezés,
mindenképpen ott a helyed.
December 2. Emlékszünk még a Zimmer Feri felejthetetlen
poéndömpingjére? Az alk otók úgy gondolták, megörven deztetnek minket egy második résszel.
December 3–5. Antik Enteriőr régiség kiállítás és vásár a
Néprajzi Múzeumban.
December 6. Extrém, fergeteges és kihagyhatatlan: itt a Mikulás!
December 9. Három fiatal életútja egy szek ényben. Mozikban a Narnia harmadik része.
December 10. Ideje ös szeírni a tanulnivaló mellet t már a
karácsonyi bevásárlólistát is…
Ancsa

Sport

Fitneszterem vs. edzőbarlang
Feljegyzések egy edzőterem-turista naplójából
Testünk edzésére a legkézenfekvőbb módszer egy k ondicionáló terem látogatása. Végezhetjük ezt egy egyhangú pinc ében,
vagy választhatunk egy all-inclusive termet is. Határvonalat
innentől már csak ízlésünk és pénztárcánk szab.
Vizsgálódásom első állomása a legalsó árkategóriát veri.
Pince mivoltából adódóan inkább hasonlít egy barlang ra, mint edzőter emre. A levegőben k eringő dohos ar omát még k ettő óra kemény edzés
után is idegennek érzékelte az agyam,
már-már megszokhatatlan az érzés.
A személyzet k özvetlen, a k özönség
létszámából adódóan hamar túlestünk
egymás arcának felismerésén.
Habár az ide jár ó egyének életvitele
a Holdról nézve sem egyezik az átlag emberével, segítőkészségükre a legtöbb
esetben számítani lehet. Egy heti edzés
kihagyása után biztosítot tak arról, hogy
az előző heti r azzia során említést sem
tettek a rendőröknek esetleges jelenlétemről a teremben.
Túrám második színhelye egy éjjelnappal nyitva tar tó edzőterem. Színvonalából adódóan már az ára is felszökött
a közép kategóriába. Kíváncsiságom
csábított le éjfélr e a ter embe. A fogadásomat, miszerint
egyedül fogok küzdeni a kilókkal, elvesztet tem. Egy nyitott
szemmel is aludni képes recepciós kísérte végig ötünk hajnali megpróbáltatásait. Társaim között akadtak végtagjaikat
megmozgató kamionsofőrök, életüket éjszaka élő celebek,
valamint tanulásban megfáradt egyetemisták is.
Végső állomásom a par adicsom. Jellegében inkább
hajaz egy sokcsillagos szállodár a, mint testünk et edzeni
alkalmas helyre. A hétezer négyzetméteren elterülő komplexum hazánk legnagyobb fitneszobjektuma. Képzeletbeli
versenyünkön Európa számos hasonszőrű létesítményét
maga mögé utasítja.
Az edzőterem létrehozói nemcsak testmozgásunkr a
próbáltak nagy hangsúlyt fektetni, hanem étkezésünkre,
szépészeti igényeinkre, valamint egészségügyi ellátásunk ra is. Az épületen belül található ét terem és cukr ászda

egyaránt odafigyel alapanyagai minőségé e. Változatos
étlapjaikról mind hazai, mind nemzetk özi specialitásokat
fogyaszthatunk, melyek mindenkor szem előtt tartják a már
oly sokszor emlegetett fitne s-wellness vonalat.
Egészségügyi központjuk nem kevesebb, mint huszonnégy szektorral rendelkezik; kezdve a fogászattal, a neurológián át, egészen az endokrinológiáig.
Testi épségemet a teremben nullahuszonnégy (vagy leg-

alábbis, amíg a hely nyitva tart) jó képességű teremedzők
őrizték. Amatőr stílusomat felismervén egy k étkilós súlyt
sem engedtek felemelni hozzáértő segítségük nélkül.
Kettő szinten különül el a fitnesz, valamint a ka dio részleg. Az ötszáz négyzetméteren fekvő fitnesz rész magába
foglal több, zöldfülűeknek információt alig nyújtó egységet,
úgymint Kinesis-fal, Pure strength, Free corner stb.
Életem legtöbb benyomással teli futásában a kardio szinten volt r észem. A futógépbe szer elt légkondicionálóból
áramló levegő lágyan lengette egyenesre vasalt tincseimet,
miközben az éppen aktuális k ondíciómhoz mérten szabályozta a gép a futószalag gyorsaságát, persze a pulzusomr a
való tekintettel. Mindeközben a szintén beépített nagyképernyős televízión néztem kedvenc sorozataim egyikét. Ezt a
felemelő élményt még azoknak is ajánlom, akik a busz után
futva tíz percig nem kapnak levegőt.
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Testem és lelkem egyensúlyát keresvén edzés után látogatót tettem a wellness részlegbe. Elnyűtt izmaimat a relax
szobában lévő fűtöt t kőágyon való pihentetés után át tettem a pezsgőfürdőbe (trendi, ismertebb nevén „jakuzzi”).
Az úgynevezett szauna parkban kipróbáltam a fény gyógyító erejét, mellyel aktivizáltam szervezetem öngyógyító
mechanizmusait. Nem k evesebb sikerrel jártam az infr a-,
gőz- és tengeri klímakabinban.
A napozóterasz nyújtotta lehetőségeket nap hiányában
sajnos nem tudtam igénybe venni, ám legalább találtam
még egy jó indokot a jó képességű edzők mellett a visszalátogatásra.
Több hónapos túrám végén nyugodtan hajtottam álomra a fejem. Idén is áldoztam a sok szor emlegetett egészség
oltárán.
Ancsa

Sudoku

