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Laktál már a negyediken? Még
soha, de nem is akarsz? Vagy
igen, és most nem érted, miért
kérdezem? Azért, mert a negyediken lakott Pista bácsi, az
öreg harcos is, és ott laknak a
mai napig korunk legbátrabb
emberei.
És hogy miért bátrak? Mert el merik mondani, mit gondolnak a világról, napjaink problémáiról, a fogyasztói társadalom visszásságairól. Két cikkírónk is felköltözött, és amint
felértek, tollat is ragadtak, hogy hol egymásnak ellentmondva, hol egymással karöltve megvitassák, kik is irányítják valójában ezt az őrülten forgó, örökké rohanó mókuskereket,
amit mi életnek hívunk.
Te mit gondolsz? A multik? Mi magunk? Egy arctalan kisebbség vagy államok, nemzetek? A politika, a gazdaság,
a pénz vagy a szeretet? Merre haladunk, előre, hátra, vagy
semerre? Egyáltalán jól van ez így, vagy nem?
Amikor én felugrom a negyedikre, azt látom, hogy adott
egy kultúra a maga összes bajával, hibájával, de így volt ez
korábban is. Sajnos ilyen beteges ez a kultúra, mindig van
valami kehéje, nincs mit tenni. Nekünk, embereknek, nem
az a dolgunk, hogy meggyógyítsuk, hanem hogy megtanuljunk a betegségével együtt élni. Hogy ez nehezebb-e manapság, mint pár száz évvel ezelőtt volt, azt nekem nincs
jogom eldönteni.
Te mit gondolsz erről? Ha elég bátor vagy, akkor feljössz
a negyedikre, és elmondod! Cím: tatkontur@gmail.com.
Tilesch Réka

Most sem fogsz unatkozni!......................... 24
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Túl az extrémen: őrült sportok világszerte.25
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Öreg-tó, fiatal legénységgel
GT 2010

Idén sokadszorra juthattam el gólyatáborba, most a 2010es TáTK gólyatábor volt az úticélom augusztus végén. Már
napokkal indulás előtt aggodalmaskodva néztem fel kétóránként a különböző időjárással foglalkozó portálokra,

hogy lássam, milyen időre számíthatunk, és sajnos napról
napra borúsabb képet kaptam. Ez azonban nem szegte
kedvemet, hatalmas lelkesedéssel indultam azon a bizonyos reggelen a Déli pályaudvar kerengője felé.
Szépen lassan kezdtek megérkezni a gólyák, és társammal, Barbival, mint a sötétszürke csapat csoportvezetőinek, hamarosan sok dolgunk akadt. Gyorsan túlestünk az
ilyenkor megszokott körökön (névtanulás, pólóosztás), és
siettünk a vonathoz, amely szépen lassan meg is érkezett a
tatai állomásra. Ezek után nekiláttunk az induló és a zászló
megalkotásának, illetve az első csoportjátékainkat is lejátszottuk. Az esti sorverseny alatt már zengett a tábor a gólyák
hangjától, a jól ismert rigmusok számtalanszor verték fel
az Öreg-tó környékének csendjét. Az akadályverseny után
vette kezdetét az esti party, ahol bemutatkozott a gólyáknak
a TáTK-on már jól ismert DJ Endy, aki hajnalig pörgette a lemezeket. Másnap csodálatos volt ébresztgetni a csoportomat, látni a „kipihent és üde” arcokat, de sajnos nem lehetett kegyelmezni, a reggeli nem várt. Egyetemünk újdonsült
hallgatói ezen a délelőttön megismerkedhettek szakjaikkal,
és érdekes információkhoz juthattak a felsőoktatási léttel
kapcsolatban. A délután folyamán ismét egy sorversenyben

vehettünk részt, amelynek a leginkább emlékezetes része a
„pörgés-házipálinka-pörgés” játék volt. A program megtette a hatását, a hideg idő okozta didergés hamar elmúlt, sokfelé lehetett látni kipirult embereket. Az éjszakai akadályverseny alatt a csoportok kitettek magukért, megint zengett
a tábor a különböző énekektől. A versenyt követően elméletileg az UFO koncertjére került volna sor, a zenekar tagjai
azonban nem fogadták szívesen a különböző skandalumokat, és hamar távoztak. A kivonulás után DJ Soulja zenélt
hajnalig, remek hangulatot csinálva a sátorban. A harmadik
nap délelőttjén sportnapot tartottunk, illetve utána orbitális
„harci-puszi” bajnokságot, ahol meglehetősen vad jeleneteknek voltam tanúja. Késő délután sor került a borkóstolóra, amelyet az Animal Cannibals asszisztálásával ülhettünk
végig. A szeánsz után érezhetően megemelkedett a hangulat a táborban. Az este fénypontja a vodkaváltó volt, a csapatoknak Royal vodka gyors pusztításával kellett pontokat
szerezniük. Az eredményhirdetés végén megtudtuk, hogy
a gólyatábor legtöbb pontot szerző csapata a sötétkék volt
– ezúton is gratulálok nekik. Hatalmas buli vette kezdetét
ezek után, a vodka és a bor megtette a hatását, mindenki
kiadta magából a felesleges energiákat.

Fotó: TátKontúr

Évek óta talán a legnedvesebb gólyatáborhoz volt szerencséjük
idén a TáTK friss hallgatóinak, azonban a rossz idő és az eső
nem szegte kedvét a gólyáknak, hatalmas buli részesei lehettek
a tatai Öreg-tó Kempingben.

Másnap sajnos már csak a felfele út maradt hátra a gólyatáborból, amit közös történetmeséléssel, valamint a
„Katica” nevű játékkal töltöttünk. Miután megérkeztünk a
Délibe, egy nagy „Szervusztok!” után mindenki elindult szépen hazafelé (vagy a Vérmező felé, még egy utolsó sörre),
megpakolva emlékekkel, és készen arra, hogy belekezdjen
az idei szemeszterbe.
Szabó Peti
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Mi a helyzet, Tata?!
Természetesen egyetlen gólyatábor sem maradhat örökérvényű anekdoták, felejthetetlen sztorik, zavarba ejtő kalandok
és humorban gazdag történetek nélkül. A tátékás gólyáknak
idén is sikerült komoly dolgokat letenni az asztalra, mi pedig
szemfülesek voltunk, és megosztjuk veletek a legizgalmasabb
részleteket!

Dalos pacsirta

Ámor nyilasai

A madárijesztő

A sötétszürke csapat három hölgy tagja elhatározta, hogy az
esti mulatozás alkalmával csopvezeket hódítanak meg. Ketten közülük a lilák csapatkapitányát, Cs. Zoltánt szemelték
ki, hogy elcsábítsák egy estére. Az akció végkimeneteléről
sajnos lapzártánkig nem érkezett információ.

A citromsárgák csopvezüket a nagysátor szalmájával kitömték, és átképezték madárijesztővé. Áldozatos munkájának
hála, 37%-kal csökkent a táborban a varjak száma.

A sötétzöldek legcsendesebb tagját szóra bírta az alkohol.
Két nap hallgatás után a sör, bor és pálinka éneklésre késztette hajnal ötkor, ráadásul egy igen népszerű dalt választott: Halász Judittól a Boldog születésnapot címűt. Az előadást felvettük, és elküldtük a Megasztár zsűrijének.

Kész átverés
Már megint a hollandok…
A világosszürkéknél páran megpróbálták elfüstölni a csapat
félméteres varázspálcáját. Későn derült ki, hogy kimaradt
belőle egy fontos alkotóelem, így csak magában égett a kartonpapír. Az egészségüknek nem tett jót, viszont a hangulaton semmit sem rontott.

Hatan egy ellen
A lilák csapatából az egyik hölgyemény, akinek az első este
korán lőtték a pizsit, a második éjszaka töményen behozta
a lemaradását. Az emlékei sajnos hiányosak a történtekről.
Még szerencse, hogy a mellette ébredt hat srác készségesen beszámolt a kiesett képkockákról, többek között arról
is, hogy miért van tele a haja fehér csimbókokkal. (Rossz az,
aki rosszra gondol, a második nap lisztes játékának maradványai voltak.)

A narancssárgák egyik csopveze tokaji aszúként kínálgatta a
jóhiszemű táborlakóknak Bacardi 151 típusú italát, amellyel
csak az az egy gond volt, hogy a nedű alkoholfoka 75,5%.

A puccs
A tábor felénél zavargások törtek ki a sötétkékeknél,
majd szakadár gólyák egy csoportja átvette a hatalmat a
csopvezektől. Az anarchikus állapotok ellenére sikerült a
dobogóra kerülniük, a győzelmet pedig a The Exploited énekesének ajánlották fel.

Én, a kém
A világoskékek csapatában lebukott egy beépített ember,
aminek következtében a gólyák között elhatalmasodott a
lincshangulat. P. András azóta egy piros, BMW típusú gépjárművel elhagyta az országot, titkosszolgálati jelentések
szerint most a Cosa Nostrába próbál beépülni.

Virítsd a FUX-ot!

Fotó: TátKontúr

A világoszöldek csapatvezetője egy átmulatott éjszaka csúcspontjaként az egyik apartman folyosóján egy
elszívófedél segítségével molesztálta a békésen heverő
lábtörlőket. Közben elszántan hirdette az igét: FUX!

A lélek sötét oldala
A feketék egyik csopveze esténként viszonylag olcsón eljutott a delirium tremensig. Ez viszont semmi ahhoz képest,
hogy az egyik gyermeklelkű gólyája odavan a „szörnyescsápos” hentai mesefilmekért, amelyekből fontos információkat kaphatunk e lények szexuális életéről.
Kréta, Nándi, Soma
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Nehru Party
Alig telt el egy hét a tanévnyitó és a beiratkozás óta, de az egyetemen máris történt valami különleges. Új fogalom született,
új asszociáció. Közel száz tátékásnak, ha kimondom azt, hogy
Nehru, nem csak Dzsaváharlál Nehru – a független India első
miniszterelnöke – jut az eszébe, hanem valami egészen más
dolog is. Ha kíváncsi vagy, mi is lehet az, olvass csak tovább!

Fotó: Wolf Suschitzky

Csütörtök este van, izgatott készülődés, kapkodva szedegetem a császármorzsát a tányéromról, a gólyahajót már buktam, mindegy, Lola úgyse volt a múzsám. A buszmegállóban érdeklődve bámulom a cipőm orrát, még mindig saras,
nem baj, gólyatábori emlék – maradhat. Aztán megérkezik
az ötvennégyes
busz,
lezser
egyetemistaként
t á m a s z ko d o m
az ülésnek, közben felszáll egy
zajos
társaság
vuvuzelával,
Sárkány Sörrel
és valami nagy,
zöld, műanyag
flakonnal. Ja, hogy az Traubisoda, értem. Látom, hogy ez
fontos szocializációs elem a focidrukkerek körében, hiszen
ritmikusan püfölik vele egymás fejét. Majdnem olyan jó,
mint Shakira. Persze ezt az élményt is felül lehet írni, s az
„Illatos úti lányok” meg is teszik, tekintetüktől még a buszablakok is berezonálnak. A Boráros téren végül elválnak
útjaink, és ahogy sétálgatok a tömegben, egyszer csak ismerős rigmusokat hallok. Kik vagytok ti? Hát persze, hogy
tátékások! Fél óra ácsorgás a szotyiárus mellett, közben
fogadások születnek, hogy ma ki fog először alsógatyával a
fején rohangálni a Nehru parton, s melyik gólyatábori csapat
tart ki a legtovább a szabad ég alatt – mert lehet, hogy esni
fog. Mondtam én amúgy, hogy ezek az esőtáncot járó indiánok túlzásba vitték a dolgot a nyáron. Persze senki se hallgatott rám, bezzeg most követnek a SPAR-ba feltölteni az
alkoholtartalékokat, helyesen is teszik. Az én választásom
a Balatonboglári Traminira esik, mert van rajta egy pillangó
és félédes. Persze van, aki az Egri Bikavér és a Bolero italpor kombójára esküszik. Ízlések és… És eljött a pillanat, itt
vagyunk a parkban, szisszennek a sörösüvegek, durrannak
az első pezsgős dugók, összecsördülnek a borosüvegek és

a Donald kacsás műanyag poharak. Mindenki mindenkivel
– koccint.
Kezdődik a bűvölet, a hangulatfelelős kivételesen nem
egy DJ, hanem mindenki, aki itt van, a látványvilágításról
pedig a Petőfi híd lámpái és a csillagok gondoskodnak.
Úgy rám tör a hippi életérzés, mintha csak Woodstockban
lennék. Hoppá, mellettem páran kicsi a rakást játszanak,
nekem is ott a helyem! Huh, ez csak addig kellemes, amíg
én vagyok felül, főleg hogy a feketék csopvezkapitánya
igazi rögbiseket megszégyenítő módon vetődik a bordáim közé. Aztán jöhet egy kis ereszdelahajam, meg kergetőzés, érzem, a szamovár is kergetőzik a fröccsel odalenn
a gyomromban. A felsőbbévesekkel parázs szakmai vita
után nevet is adunk e történelmi pillanatnak: ez az este
kizárólag Nehru partyként vonulhat be a történelemkönyvekbe! Eközben páran annyira belejönnek a mókázásba,
hogy afféle polgárpukkasztó popómutogatásba kezdenek,
persze csak mértékkel. Azért óvatosan megemlítik, hogy a
mutatványukért cserébe lehet aprót dobálni a természet
alkotta perselybe, s a leendő társadalomtudósok komoly
adományokkal jutalmazzák ezt a fergeteges akciót. Az
énekhangomat is kipróbálom a világoskékekkel, s vidáman
dalolászom velük, hogy: „Az a szép, az a szép, akinek a szeme KÉK!” Az illuminált gólyák száma lassan meghaladja a
társaság 110%-át, s én is csatlakozom hozzájuk. Még mielőtt
leszakadna az ég, pozíciót váltunk, és rövid, de annál hangosabb villamosozás után elfoglaljuk a Corvintetőt. Na, itt
már teljes fordulatszámmal forog a gépezet, alig telik el pár
perc, és az asztalon táncolunk! A tankot néha feltöltjük egy
kis bioüzemanyaggal (szigorúan malátakoktéllal), s miután
elrévedek a pultoslány göndör fürtjei között, újból működésbe lép a mágnes, amely a tomboló tömeg közepébe
húz. Hát, tényleg igaz a mondás, nem múlhat el csütörtök
TáTK-os buli nélkül.
Ahogy közeledik a hajnal, egyre többször fullad le a
motor, ez előfordulhat a húszéves járgányokkal is – néha.
A sötétszürkék csopveze az álommanók csábításának engedve egy másik dimenzióba rántja az egész asztalt, rajta
a sörökkel. Én meg a nyüzsgő várost kémlelem a tetőről.
A közelben daru ácsorog magányosan, lent a Blahán még
csak most kezdődik a party, a felhők már sehol. A szellő valami egészen különleges, édes illatot repít fel hozzám, talán
egy női parfümét. S még csak egy hét telt el a suliból! HiheKréta
tetlen. Most már talán hazaindulhatok…

HÖKéletes

Mi, érted! Érted?

Az ELTE Társadalomtudományi Karának
Hallgatói Önkormányzata
HÖK. A kifejezést nap mint nap halljuk, használjuk, és értjük
is. Vagy csak érteni véljük? Tulajdonképpen mit csinálnak a
HÖK‑ösök? A biztonság kedvéért bemutatkozunk.
A Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar
hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve.
Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi
hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei
jelentik. Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg;
választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A HÖK képviseli a hallgatói érdekeket a Kar döntéshozó
fórumain. A Kar legfőbb ilyen testülete a Kari Tanács. A Hallgatói Önkormányzat Elnöke az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökségének tagjaként képviseli a kari hallgatókat
magában az Egyetemi HÖK-ben, az Oktatási és Hallgatói
Ügyek Bizottságában, valamint az Egyetemi Tanácsban.
Szintén ő látja el a képviseletet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájában.

Bizottságok
A TáTK HÖK Küldöttgyűlése alatt dolgozó bizottságok rendkívül sokszínűek. A Külügyi és a Diákjóléti Bizottság napi
kapcsolatban van a hallgatókkal. A Diákjóléti Biztottság
folyamatosan kiírja és elbírálja a szociális alapon járó támo-

gatásokat. Illetve előkészíti, előterjeszti, véleményezi mind
a HÖK, mind a Kar felé a térítési és juttatási szabályzatokat.
Továbbá képviseli a Kar hallgatóit az Egyetemi Ösztöndíj
Bizottságban. A Külügyi Bizottság fő feladata a te külföldre
jutásod segítése, illetve a nálunk tanuló ösztöndíjas külföldi
hallgatók gyámolítása. A Belügyi és Tanulmányi Bizottság
érdekképviseleti munkát lát el. A Kommunikációs Bizottság
minden lehetséges csatornán tájékoztatja a Kar „szereplőit”, vagyis a tanárokat, a hallgatókat és a HÖK tagjait. Feladatai közé tartozik többek között a kari rendezvények meghirdetése (például plakátozás), illetve a HÖK honlapjának
a frissítése. A Rendezvényszervező Bizottság feladata, hogy
megszervezze és lebonyolítsa a Hallgatói Önkormányzat
kulturális, sport és szórakoztató rendezvényeit. Hozzájuk
fordulhattok sport- és kulturális pályázatokkal kapcsolatban, valamint programötleteitekkel. A rendezvényeken
való hallgatói munkavégzés ügyében a bizottság elnökét
keressétek! Az Ellenőrző Bizottság feladata a HÖK szabályos működésének felügyelete, illetve a Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének összehívása.
A bizottságokat a Küldöttgyűlés hozza létre, míg elnökeiket a HÖK Elnöke nevezi ki. Munkájukat egy évig végzik,
beszámolási kötelezettségük a Küldöttgyűlés felé van. Elnökeik tagjai a HÖK Elnökségének, valamint a szakterületükhöz tartozó kari és egyetemi bizottságoknak.

Elnökség
Elnök: Pálffy Dorottya — elnok@tatkhok.elte.hu
Gazdasági alelnök: Dudinszky Nándor — gazdasag@tatkhok.elte.hu
Belügyi Bizottság Elnöke: László Attila — belbiz@tatkhok.elte.hu
Diákjóléti Bizottság Elnöke: Balog Péter — jolet@tatkhok.elte.hu
Kommunikációs Bizottság Elnöke: Szatmári Ferenc — komm@tatkhok.elte.hu
Külügyi Bizottság Elnöke: Krémer Sára — kulugy@tatkhok.elte.hu
Tanulmányi és Tudományos Bizottság Elnöke: Czinderi Kristóf — tanulmany@tatkhok.elte.hu
Rendezvényszervező Bizottság Elnöke: Kis Endre — rendezveny@tatkhok.elte.hu

HÖKéletes
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SzHÉK-ek
Az egyes szakok küldöttgyűlési képviselői Szakos Hallgatói
Érdekképviseletek (SzHÉK) alakulását kezdeményezhetik az
egységes szakos érdekképviseleti munka ellátására. Ez magában foglalja a hallgatók képviseletét az oktatási-szervezeti egység tanácsában szavazati joggal, a kapcsolattartást
a Hallgatói Önkormányzat szaktestületeivel és az Elnökséggel, de kiterjed a szak tudományos és kulturális közéletére is (szakmai gyakorlatok szervezése, szakos programok
szervezése, kommunikáció, elsőévesek beilleszkedésének
segítése stb.).
A SzHÉK a megválasztott képviselőkből áll.
A SzHÉK-ek feladatai a következők:
a) a hallgatók képviselete tanszéki értekezleten szavazati joggal;
b) egyetértési jog gyakorlása a Hallgatói Követelményrendszer keretein belül:
§ a félév végi vizsgák számának meghatározásában,
§ a vizsgáknak a vizsgaidőszakon belüli elosztásával
kapcsolatban;
c) véleményezési jog gyakorlása:
§ a tanszéki óratervek összeállításában;

d) javaslattételi jog gyakorlása:
§ külső oktatók megbízása, illetve
§ tanszéki rendezvények terveinek összeállítása esetén,
§ a szabadon választható tárgyakat, valamint
§ az egyes tanegységekhez tartozó kreditpontokat
illetően, és
§ a szakon tankönyveknek minősülő művek listájának összeállítása esetében;
e) szakmai gyakorlatok szervezése;
f) a szakos hallgatói fórumok összehívása, ahol lehetőség van a hallgatókat érintő fontosabb kérdések megvitatására, valamint beszámolni munkájukról;
g) kapcsolattartás a HÖK egyéb szerveivel, különösen
a Belügyi Bizottsággal;
h) szakos programok szervezése;
i) infrastrukturális fejlesztés az adott szakon;
j) a hallgatók informálása a Karon folyó ügyekről, kommunikáció a szak hallgatói és más egyetemi polgárok
között;
k) az elsőévesek beilleszkedésének segítése;
l) hallgatók delegálása a HÖK Küldöttgyűlésébe.
Teller Rita

Felhívás!
Az idén rendhagyó módon és egyben hagyományteremtő céllal, ősszel kerül megrendezésre a TáTK HÖK
választása, melyen gólyaként már Te is részt vehetsz. Ha úgy érzed, hogy szeretnél hallgatótársaid érdekében tevékenykedni, akkor jelöltesd magad Te is! Viszont mindenképp érezd át szavazatod fontosságát, és
majd a megfelelő alkalommal támogasd azt, aki úgy érzed, megérdemli a bizalmadat!

Utalási

napok,

2010/2011, Őszi

Az őszi félévben a rendkívüli szociális támogatás,
valamint a sport- és kulturális pályázatok havi
leadási határideje a következő:

félév

A félév várható utalási napjai pedig a következők:
Október 8., péntek

Szeptember 28., kedd, 12 óra
November 8., hétfő
Október 21., csütörtök, 12 óra
December 8., szerda
November 23., kedd, 12 óra
Január 7., péntek
December 21., kedd, 12 óra
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Fitness-wellness nyaralás és
élményturizmus Albániában
Avagy kalandozások

az albán riviérán

Elindult egy csapat wellnessturista az albán riviérára, majd
meglepődtek. Először ugyanis végigbuszozták a fél Balkánt
(ami inkább kalandtúra), kockára tették emésztőrendszerük
egyensúlyát, több ezer méter magas hegyeket másztak meg, és
ez még csak a túra első fele volt. Számtalan kaland várt még
rájuk! A túra második feléről itt olvashatjátok a beszámolót az
örökké naiv és derűlátó tudósítónktól!
Skodrában egy óra kötetlen program után felmentünk megnézni a város fölé magasodó Rozafa várat. Az erődítmény
különlegessége, hogy csak a Déva váránál is alkalmazott
Kőmíves Kelemen módszer egy helyi változatát alkalmazva sikerült felépítenie az erre vállalkozó három testvérnek.
Mivel az idősebb testvérek galád módon szóltak feleségeiknek, hogy oda ne menjenek az építkezésre, a legkisebb
testvér feleségét, a gyönyörűséges Rozafát falazták be,
ahogy arrafelé szokás, egészben. Rozafa nem ellenkezett,
de mivel volt egy csecsemő gyermeke, annyit kért, hagyják ki a jobb lábát, hogy ringassa a bölcsőt, a jobb kezét,
hogy tartsa a gyereket, és a jobb mellét, hogy táplálni tudja.
Állítólag még sokáig egy fehér patak folyt a vár alól, amiben a termékenységre vágyó skodrai asszonyok a mellüket
mosták, de sajnos a várőrséggel egy időben ez a patak is
megszűnt.
Miután a várat megnéztük, visszamentünk Skodra főterére, amelyről a West-Balkán útikönyv a következőket írja.
„Skodra főterén található a Hotel Rozafa, ami egy szemétdomb, de kiváló tájékozódási pont.” Mivel a szemétdomb
felújítás miatt épp zárva volt, mi a szomszédos, – ránézésre
húsz éve – épülő hotelban szálltunk meg, amelyben igaz,
hogy a szobánk négy személyre húsz négyzetméter volt fürdőszobával (!) együtt, de hatvan négyzetméteres, betonozott teraszról nézhettük egyik oldalt a Rozafa udvarán kapirgáló szárnyasokat, másik oldalt a forgalmat Skodra főterén.
Miközben idegenvezetőink a szálloda recepciósával kialkudták a szobák árát, elmentem egy közeli postára, hogy
feladjak egy képeslapot Magyarországra. Negyven lekbe
került volna (egy lek két forintot ér), de nálam csak ezerharminc lek volt, és mivel a postás nem tudott visszaadni
az után sem, hogy megnézte a pénztárként funkcionáló
cipősdobozokat és videokazetta-tokokat, megbeszéltem
vele, hogy harminc lekért elküldi. A levél megérkezett.

– 2. rész

Elmentünk egy étterembe vacsorázni, ahol – mivel éppen ment az egyik helyi tévéadó – megnézhettük angolul,
albán felirattal az Amerikai taxi című borzalmat, bár időnként zavartak a képernyőn megjelenő feliratok, melyek
szerint ez a DVD kizárólagosan otthoni felhasználásra való.
Vacsora után megnéztük Skodra belvárosának turistás
és kevésbé turistás részeit, majd belevetettük magunkat a
skodrai éjszaka forgatagába. A főutcán tett rövid séta után
ráakadtunk egy exkluzív helyre, ahol épp a Miss Earth
Albania választást tartották, és valamilyen számomra felfoghatatlan oknál fogva beengedtek minket, ingyen. Nagyjából egy óra múlva ki is raktak, a rendezvény házigazdáinak
prűdsége miatt.
Mikor felkeltem, viszonylag gyorsan sikerült leküzdenem az előző éjszaka démonainak maradványait, majd
beültünk a buszokba, és a történelmi Kruja felé vettük az
irányt. Itt megtekintettük a híres Szkander Bég várát, majd
a bazársort, és azt is láthattuk, hogyan kell húsz perc alatt
felállítani egy kandelábert. Nevezetesen jött két jó megjelenésű úriember, egyik vállán öntöttvas kandeláber, amit
letámasztott egy földkábelt jelző tábla közelébe, a másik
meg belefúrta az utcakőbe. Ezen látványosságok megtekintése után elindultunk a tengerpart felé, pontosabban egy
romantikus, eldugott (isten háta mögötti) falu tengerpartja
felé.
A terület tiszta és ápolt volt, például az ogyesszai kikötőhöz képest, ennek ellenére nem nézték rossz szemmel,
amikor közvetlenül a part mellé parkoltunk. Megmártóztunk a gyönyörű tiszta tengerben, majd levettük a pólóinkat, és még egyszer megfürödtünk. Ezek után néhány társammal körülbelül háromnegyed óra alatt elsétáltunk egy
közeli boltba, amely először ugyan egy elhagyatott garázsra
emlékeztetett, de az esztétikai hiányosságait kompenzálta,
hogy nagyjából ötszáz forintért vettünk hat zacskó rágcsálnivalót, kiváló édességeket és három sört, persze kíváncsiságunktól vezérelve mindet a helyi termékek közül válogattuk – ezt később részben megbántuk.
Innen visszafeleútban történt az egyetlen incidens
a helyiekkel, ugyanis a tengerpart felé sétálva épp a
bálnafitymabőrrel kibélelt orosz luxusterepjárókon nevettünk, de egy mellettünk elhaladó autós magára vette.
Megállt a kocsi, és kiszállt belőle két meglehetősen részeg
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úriember, az egyik még agresszív is volt, és mivel nem találtunk közös kommunikációs kódot, próbálta a vállamat
fogva és ordítva éreztetni velem, hogy szerinte nem vicces.
Szerencsére ekkor jött egy megtermett albán, és mivel ritka
arra a turista, vigyázni kell rá, fogta a kötekedőst a vállánál,

W. Bush sugárút hangulatos lokáljait, vagy az extravagáns
Hodzsa mauzóleumot. Gasztronómiai kalandozásainkat
folytatva két társam és én beültünk egy exkluzív helyi étterembe a piac közelében, amelyre azért esett választásunk,
mert a kirakatban két sor grillcsirke mellett egy sor kecske-

és elvitte.
Vacsora után barátságos focimeccset tartottunk, amelyet viszonylag gyorsan befejeztünk, mert néhányan súlyos
sérüléseket szereztünk, és úgy döntöttünk, jobb lesz, ha
inkább beülünk az egyik parti kocsmába. A helyen kiváló
Tirana típusú sört mértek, és szórakoztatásunk végett még
a tévé is ment. Itt tudtuk, meg hogy Albánia új felfedezettje
Lenny Kravitz – később többször hallottuk a rádióban is. Az
éjszakát a tengerparton töltöttük napozóágyakon, és amikor felébredtünk a balkáni nap finoman simogató sugaraira,
szerencsére még nem volt sok a fürdőző, mert valószínűleg
e felkapott tengerpart törzsközönségének szemében is hajléktalanoknak tűnhettünk.
Viszonylag gyorsan összeszedtük magunkat, majd elindultunk a festői Tirana felé, amely már az 1930-as évek
óta főváros, és ennek megfelelő mennyiségű műemlékkel
büszkélkedhet. Érdemes megemlíteni például a George

fej is forgott. Kértünk hát egyet a pincértől, aki egy rendkívül vendégszerető és közvetlen középkorú hölgy volt, és
még fel is szeletelte nekünk egy komolyabb megjelenésű
bárddal. Az étterem leülős részén diszkrét hangulatvilágítás fogadott minket, ami ebédünk megjelenését és a hely
higiénés állapotát jótékony homályba burkolta. Igen ötletes és környezetbarát dolognak találtam, hogy ennek a
húsz négyzetméteres helyiségnek a megvilágítását egy darab húsz wattos izzóval oldották meg. A helyiek vidáman
biztattak minket a tetem elfogyasztására, ami nekem nem
ment olyan egyszerűen, mert a húsa (vagy nevezzük a fej
tartalmát, aminek akarjuk) ugyan egész finom volt, de elég
bizarr módon nézett a szemeivel. Ezen az érzésen az sem
változtatott, amikor azokat is megettük. Ezúttal én lettem
rosszul. Végül hozzávetőlegesen két deci rakival (albán szőlőpálinka, de elterjedt a volt Jugoszlávia területén is) sikerült elfogyasztanom a magam adagját, bár az sem tett jót az

Fotó: Bérczes zsigmond
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étvágyamnak, amikor a pincér a harmadik – úgy mondta,
super size – pohár rakit előttem töltötte ki a vizespohárba
egy muzeális értéket képviselő, elképesztően elnyűtt PET
palackból.
Tiranából továbbmentünk a beszédes nevű Elbaszánba,
ahol az autós városnézés után úgy döntöttünk, a várost inkább mégsem érdemes megnézni, így utunkat az Ohridi‑tó
irányába folytattuk. Ide valamilyen rejtélyes oknál fogva
kapaszkodósávos autóút vezetett, ami nyilvánvalóan érzéki csalódás volt, vagy valamilyen anomália a mátrixban. Az
Ohridi-tó valóban gyönyörű volt, 4-5 méter mélyre le lehetett látni, érezni lehetett a fenéken feltörő karsztvizeket. Felülete nagyjából a Balaton harmada, legnagyobb mélysége
viszont körülbelül 300 méter, vize kristálytiszta, szakértőink
szerint iható. A tó partján szálltunk meg egy szállodában,
ahol olyan vacsorát kaptunk, amely pár órával korábban
még úszkált, ezután végigkóstoltam az idegenvezetőinkkel
a helyi italokat, majd nélkülük is.
Másnap pogradeci vásárlás után átmentünk Macedóniába, ahol az albán-macedón jó viszony jegyében nagyjából

fél órán át kérdezősködtek a határőrök utazásunk céljáról,
kik vagyunk, és nem vagyunk-e embercsempészek, és miért nem egykorú mindenki. Megnéztünk egy monostort,
az Ohridi-tó macedón partját és a monostornál kereskedő
gagyiárusokat, majd továbbmentünk Ohridba, ahol egy
strand jellegű helyen aludtunk a fövenyen. Az éjszaka folyamán a macedón fiatalok megsajnálhattak minket, amiért
egyedül voltunk, ezért két óra tájt megjöttek egy autóval, és
lakossági technozenével szórakoztattak minket nagyjából
fél órán keresztül, így másnap frissen, kipihenten vághattunk neki az előttünk álló, nagyjából tizenhat órás utazásnak.
Hazafelé Szerbiában még megálltunk enni egy utcai
árusnál fejenként egy kisebb vekni kenyeret, amelybe öt
kolbászt töltöttek, és körülbelül ötven deka zöldséget, így
hozzávetőlegesen egy hétnyi koplalást hoztunk be. Ennek
köszönhetően kiváló állapotban, felejthetetlen emlékekkel
gazdagodva érkeztünk meg Budapestre egy tíznapos, minden jóban bővelkedő fitness-wellness kirándulás után.

Tudományos alapokon nyugvó magyarázatot találtál az élet értelmére?
Feltaláltad a whiskey-vel működő pajzsos csörlőt, és megoldást találtál
korunk társadalmának összes problémájára? Ne hagyd ki a lehetőséget,
és oszd meg tudásodat a TátKontúr hasábjain másokkal is!
Szeptemberben induló pályázatunk keretében várjuk két-háromoldalas tudományos publikációitokat. A beérkezett pályázati munkák közül a
legjobbak díjazásban is részesülnek, és minden alkotást megjelentetünk
újságunk hasábjain, valamint a hamarosan szárnyra kelő honlapunkon
is. Az elkészült munkákat a tatkontur@googlegroups.com e-mail címen
várjuk.
Ötletben gazdag cikkírást kívánunk mindenkinek!

Soma
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A fekete hegyek és a Balkán hazája
Montenegró

Nyári programjaim garmadáját ezzel az utazással zártam.
Nagyon vártam már, hogy egy déli országba is eljussak. Kíváncsisággal töltött el a várakozás. Az információk, amelyeknek a
birtokában voltam, sok mindent sejtettek előre, de még így is
akadt bőven meglepetés, váratlan és várt egyaránt.
Hogy miért kezdtem Montenegró bemutatását a jól ismert
szlogen mellett egy szintén használt, de negatív töltetű
jelzővel? Mert nyári tapasztalataim erre engednek következtetni. Ennek az országnak, számos kellemes és pozitív

gyalogos és a járda sem. Senki sem tart attól, hogy ellenőrzik, ugyanis a rend őre csak a turistákat figyeli.
A természeti csoda viszont mindezek ellenére igen mély
nyomot hagyott bennem. Az Adria és a Dinári-hegyek találkozása mesés panorámát alkot. A strandok hangulata
megmaradt, ugyanis Montenegrót még mindig nem fedezték fel annyian. Nincs hatalmas tömeg a tengerparton, de a
városokban sem. Lehetőségem nyílt megtekinteni az ország
egyik leggazdagabb pontját, Sveti Stefant, azaz a Gazdagok
szigetét. A strand, amely az erődítményre hajazó félszigetet

jellemzője mellett, rengeteg negatív is felróható. Az otthonról hozott felfogásomba nem fér bele a délidőben való
heverészés, a nők minduntalan történő bámulása, a KRESZ
szabályainak direkt áthágása és az sem, hogy egy, a világon
egyedülálló természeti kincset semmibe vesznek. A montenegrói mentalitás egészen elképesztően más, mint a miénk. Nem szívesen találkoznak külföldiekkel, ha pedig mindenképpen muszáj, akkor ott próbálják meg lehúzni őket,
ahol érik, kezdve a szemtelenül kicsi éttermi adagokkal. Ha
netán valaki autóval érkezik az országba, tényleg megtanul
vezetni. Ugyanis az ott élők nem tudnak. Nem ismerik a
szabályokat, nem is érdekli őket. Nem számít a sebesség, a

szegélyezi, olyan tiszta, hogy több méter mélységig le lehet látni a tenger aljára. A szigetet helyi sztárok és világhírű
emberek szokták bérbe venni. Többek között Stallone is
itt nyaralt pár évvel ezelőtt. Mikor ott jártam, egy miniszter
vette ki. Éppen akkor érkezett, de sötétített üvegű, négy körös autójában belőle semmit nem lehetett látni. A szemfüles magyar ember, főleg, ha meg van fűszerezve egy adag
újságírói nyomozós vénával, akkor nem hagyja annyiban a
dolgot. Kicsit később egy szikláról figyeltük, hogy a szigetről
kifutó, milliós értékű jachton kik utaznak. Nem sikerült felismernünk az illetőt, de legalább elmondhatom, hogy nem
ért véget nyomozás nélkül a vakáció.
Hrarita

Interkultúra

A lakás a negyedik emeleten
Sok mindent látott már az a kis lakás a negyediken. Évtizedekig Pista bácsi, a büszke honvéd otthona volt, kinek emlékét a
szekrényben porosodó, díszes egyenruhái őrzik… Az uniformisok, melyek hátramaradtak, miután meghalt a dicső katona,
s felesége fájdalmában, semmivel sem törődve hátrahagyott
mindent, ami addigi közös életükre emlékeztette. Most, majd
tíz évvel később, kissé bohém, kissé káros életvitelű fiatal értelmiségiek bérelt lakhelye ez, amelyet készségesen megosztanak
a mosogató felett békésen lebegő muslincákkal, valamint a
fiókban lévő, mérsékelten soknak mondható illegális morzsalékkal. De a felszín alatt sokkal, de sokkal több hasonlóság van
az elhunyt katona és a majdnem felnőttek között, mint azt bárki valaha is gondolta volna.
Háborúk mindig is voltak, vannak és lesznek is, csupán csak
a harc színtere változik. Míg az emberiség történetének java
részében földrajzi helyek, valamint az ott található nyersanyagok miatt folytak a csatározások, a valódi, fizikai valójukban, addig mára már csak elvétve találunk erre példát…
nincsen már erre szükség. Sokkal kifinomultabb módszerek
vannak. Manapság több háború folyik, mint azt bárki is
hinné, és a színterek csak elvétve rendelkeznek fizikai kiterjedéssel, mert a mai kor háborúi egytől egyig az emberek
elméjében zajlanak. Mert egy hatalom, ha szemet vet egy
értékre, odamehet ugyan fegyverrel és elveheti azt, de számolnia kell a fegyveres ellenállás okozta veszteségekkel, az
áhított jószág esetleges megsemmisülésével… Ma már sokkal egyszerűbb megvezetni, lekenyerezni, dezinformálni
az ott élő és termelő embereket, és lám, az áhított javakat
máris a „megfelelő helyre” juttatják el. Pista bácsinak sem
volt könnyű dolga annak idején, a nehéz terepen, húsz kilós felszereléssel, fegyverrel, szemtől szemben az ellenséggel, de talán a mi fiataljainknak a negyedik emeleten még
nehezebb a dolguk… Míg az idős honvéd idejében egy jól
körülhatárolható náció volt egyértelműen az ellenfél, addig
ma, amikor a hadszíntér már az emberi elme, nagyon nehéz
megállapítani, hogy a szívben lakozó vágyak közül melyik
saját, és melyik az ellenségé…
Mert ez az ellenség belülről támad. Ez az ellenség nem
más, mint a fogyasztói társadalom jelensége, mely egy lenyúzott, élettelen irhaként, álruhául húzta magára a kultúrát. És a srácoknak ma nehezebb dolguk van, mint bármelyik katonának. Mert az ellenség itt már részben te magad
vagy… Az a részed, amelyet megvettek az által, hogy megmérgeztek a szükséggel, az igénnyel azok iránt a dolgok

iránt, melyeket ők állítanak elő. És a legtöbb ember bedőlt.
És a legtöbb ember egyre távolodik egymástól. Soha nem
voltak még ily egyedül az emberi szívek… Elválaszt minket
a márka, a kinézet, ugyanúgy, ahogy engem is elválaszt a
metrón velem szemben ülő lánytól a lyukas cipőm… Pedig
ha tudná azt, hogy én hogy tudok gondoskodni, ha tudná
azt, hogy a boldogsághoz elég lenne egy friss gyümölcs, a
fa árnyéka, vagy egy ölelés, akkor nem vizslatná ilyen megvetően azt a rohadt cipőt, amelyről azt hiszi, hogy az én
vagyok… Tudnánk akár beszélgetni is… De nem, mert őt
megfertőzték már. A vágyai már az övéik és nem az övéi…
Ha nem hallotta volna ezerszer, hogy milyen jó az a Philips
hajvasaló, akkor szeretné azt a gyönyörű, göndör haját…
De mivel küzdhetnénk mi az izoláció ellen? Mivel kerülhetnénk közelebb? Talán lehet megoldás… Talán van is,
csak nem tudni még, kit szolgál. Nem tudni, hogy kié az
internet. Hogy kinek segít… A távolságot át lehet hidalni
általa, az emberiség tudása is a mienk, ha tudjuk használni
Google barátunk. És a srácok a negyediken tudják ezt. Szövögetik a tervet… egyek az álmaik… megbuktatni a fogyasztói társadalmat! Pista bácsinak könnybe lábadna a szeme,
ha tudná, mily nemes fiatalok laknak ott, ahol egykoron az
ő szeretett kis otthona volt. És a fiúk már látják halványan
az utat… az egyes termékek elleni bojkotthoz milliók csatlakoznak… sorra zárják be a gyárakat, ahol éhbérért dolgoztatták a 30 kilós, vékony kis fekete srácokat… hosszú évek
múlva megszűnik a pénz… mindenki annyit kap, annyit vesz
el, amennyire szüksége van… senki nem kíván többet. Pláne a másik rovására… Közös álmaik ezek… még csak álmok,
de ők szentül meg vannak róla győződve, hogy a világháló
lehetőségeivel mindez megvalósítható lesz… Talán.
De sajnos a világháló sokkal többet ad belőlünk nekik,
mint azt hinnénk… Mindegyikünk egy hosszú-hosszú kód
(legalább) egy adatbázisban, ahol abból a kis számsorból
tudhatják, hogy hol lakunk, hány évesek vagyunk, mi a
kedvenc filmünk, milyen vásárlási szokásaink vannak… és
ezek az adatok eladóak. Egy dollárért ezer ember. Hopp!
Már jönnek is a jobbnál jobb ajánlatok, és már vásárolsz
is, hisz fájdalmasan olcsó, már-már kihagyhatatlan… De
sebaj, még ott van a fészbúk, no meg az iWiW! Rég nem
látott ismerősök, egyesüljünk! S megint jön a hamis szabadság érzete. Milyen jó nekünk, hogy bejelölhetjük a
másodunokahúgunk sógorának fiát, akit életünkben csak
egyszer láttunk… és lájkolunk is, ha kirak egy ősrégi, és évek
óta kevésbé poénnak számító jutyúb videót… és észre sem
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vesszük, hogy lassan már ki sem mozdulunk a lakásból, csak
az MSN, a lájk, meg a tyúb. Közben minden kattintással egy
újabb szeletet adunk magunkból a multiknak, egy újabb lehetőséget, hogy kitalálják, mi mit szeretnénk… kitalálják…
ők találják ki. Mi meg közben örülünk, hogy ennyi barátunk
van, csupán csak annyi a probléma, hogy nem találkozunk
velük, de ez föl sem tűnik, hiszen minden nap beszélünk
velük legalább öt sort, amiből kettő szmájli. A többség pedig meg van róla győződve hogy ez neki jó… a legfájdalmasabb tények egyike pedig az, hogy igazság szerint nekik már
tényleg ez a legjobb. A maradék, maroknyi ember pedig
valamiféle maró ürességben, valamiféle tompa magányban
lebeg, jobb esetben többedmagával, rosszabb esetben
egyedül, s szüntelenül áhítoznak valami közvetlenebb, valami igazán emberi igazság után… amit talán úgy lehetne
hívni leginkább, hogy őszinteség… vagy úgy, hogy kapcsolat. Tényleges, hús-vér emberi kapcsolat, ami emberi érzéseken alapul, és nem holmi mesterséges csoporthoz tarto-
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zást kifejező, külsődleges jegyeken. S bár tűnhet úgy, hogy
mindez nem más, mint egy számkivetett, háborgó renegát
kesergő túlzása, én mégiscsak úgy gondolom, hogy egyre
inkább közelgünk az orwelli rémálom felé, de olyan kifinomult és burkolt formában, hogy ha azt a neves író látná, szó
nélkül a kukába dobná a nyolcvannégyet.
Hálát adok az égnek, hogy vannak még őszinte, jó barátaim. Olyanok, akik rendíthetetlenek, akiket nem tudott
magával rántani ez a sok mesterséges igény, akik nem hiszik el, hogy egy hús-vér élőlénynek a nap huszonnégy
órájában olyannak kell lennie, mint akit most gyártottak…
Olyanok, akik inkább felvállalják a konfliktust, ha látják,
hogy rossz úton jársz, és inkább elküldenek a sunyiba, mert
szeretnek téged, mert azt akarják, hogy önmagad maradj.
Olyanok, akik még hisznek abban, hogy szembe lehet menni az egész világgal, olyanok, akik elhiszik, hogy ezt még érdemes. Mindenkiért. Ők az én barátaim, és alig várom már,
hogy fölérjek végre a negyedik emeletre.
Nándi

Én is a negyediken lakom
Egy összeesküvés-elmélet margójára
Amióta bejött a panelőrület, egymást érik a sokszintes házak.
Akármerre nézek, mindenhol az ungarische felhőkarcolóké a
táj. Ez persze sok kérdést és dilemmát vet föl, de a legfontosabb
mind közül talán mégis az: vajon hány és hány olyan ember
van, aki a negyedik emeleten lakik?
Most, hogy már egy ideje koptatom a társadalomtudományok végtelen mezőit, egyre gyakrabban figyelek fel a „támadnak ránk” jelenségre. Lényege: az ember szentül meg
van róla győződve – és szentül meggyőzi igazáról utastársait
is –, hogy külső, ellenséges, behatárolhatatlan (illetve sokszor nagyon is behatárolhatónak vélt) erők leselkednek rá,
családjára, városára, országára, netán kontinensére. Ellopják a személyes adatainkat, az identitásunkat, a szabadságunkat, az érzéseinket (a pénzünket kivételesen nem, mert
azt már ellopták korábban). ŐK! Megtestesülésük a gazdaság, hajtóerejük a politika és a hadsereg, cukormázuk a
kultúra.
Csak sajnos az UFO-kban én nem hiszek (amúgy az
együttes sem a zsánerem). Ha meg már ilyen Földhözragadt
vagyok, nem fér a fejembe: kik is támadnak? Pista bácsi hősként harcolt végig minden háborút, és büszkén lőtt az ellenségre, amely útját állta. Hitte, érezte, tudta, tette. Azt most

ne feszegessük, hogy miért is hitte, miért is tette, és főként,
hogy jól tette-e. Ő így gondolta, és a szíve diktált a kezének.
Sokakat leterített, és mindig tudta, ki lesz a következő, hisz
az egész olyan kézzelfoghatónak tűnt. De mi kire is lőjünk?
A gazdaság, a politika, az állam, meg amit még itt fel lehetne sorolni, nem áll – és soha nem is állt – „rajtunk kívül”.
Ellenkezőleg: ezt mind mi építjük fel, mint emberek közössége. A struktúra neve: társadalom. (Sűrű elnézéseket kérek
a leegyszerűsítésért, meg attól a tömérdek szociológustól
is, akik ezt másként – szebben, jobban – mondanák, és
akikre itt most még csak utalni sincs módom.) Mi építjük fel,
mert a TESCO-ban vásárolunk. Mert betesszük a pénzünket
a bankba. Mert ezen felül felvesszük a lakáshitelt (ne adj’
isten a diákhitelt!) is. És mert beregisztrálunk az iWiW-re, a
Fácséra, meg még ahová tetszik.
Hol vannak akkor a gonoszok, akik lőnek ránk? Sajnos azok a külső erők nagyon is belsőek. Mindenki részese
mindennek. Tegyük fel azt a nagyon is elképzelhetetlen szituációt, amelyben a pénzszűkében lévő diák (netán a frissen végzett bölcsész/társadalomtudós…) hosszú hónapok
reménytelen álláskeresése után feladja, és áruházi pénztárosnak/gyorséttermi eladónak áll. Semmi más nem történik ekkor, mint hogy a „gépezet” részévé válik – pontosan
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ugyanúgy, ahogyan a frissen végzett, multihoz álló mérnök.
Így alakul ki a gazdasági rend. És hasonló mondható el az
államról, a politikáról, a kultúráról is. Ez mind MI vagyunk.
ŐK legfeljebb a fejünkben vannak (vagy a nyelvtanban). És
ez így van – akár tetszik, akár nem…
Az összeesküvés-elméletek persze nagyon tetszetősek,
és határozottan kellemes hinni bennük – tisztázva így lelkiismeretünket, és megnyugodva a jó erkölcsben. Ezt a populizmust azonban talán meg kéne haladni. Lenyomoznak
minket? Bizonyos szempontból igen. Lenyomozzák a fogyasztási szokásainkat, az érdeklődési körünket, a véleményünket. De ez nem csupán a kapitalizmus szükségszerű
velejárója? Kiszállni persze nem lehet, de ugyanakkor „felelősöket” (akik egyébként miért is felelnek?) keresni nemcsak meddő, hanem teljességgel haszontalan vállalkozás.
Azon is lehet filozofálni, hogy hová tartunk, hogy egyre
csak süllyedünk, hogy lassan beterítenek minket a Romlás
virágai. „Bezzeg a mai fiatalok!” – hangzik el nap mint nap.
Csak szerintem ez a mondat ezer, kétezer és háromezer éve
ugyanúgy nap mint nap elhangzott. Tényleg mindig csupán
lejjebb van? Valami azt mondatja velem, hogy egyszerűbb
– és egyszersmind korrektebb is – volna pusztán változásról
beszélni…
Persze az is lehet, hogy tényleg itt élnek közöttünk ŐK, a

gonosz szándékú lények, és ez esetben én vagyok a PR-menedzserük. De erről, azt hiszem, tudnék. Én inkább csak nemes egyszerűséggel azt gondolom, a világ valószínűleg túl
bonyolult ahhoz, hogy bárki (főleg egy kisebbség) irányítani
tudná. Elválaszt minket a márka és a kinézet? Noha történelmi ismereteim hiányosak, mégis úgy tűnik számomra, hogy
ez eddig még inkább így volt. A multik kiszívják a vérünket?
Mégis a TESCO-ba mennek a srácok a negyedikről.
Félreértés ne essék, nemhogy a kiszipolyozók PR-osa
nem vagyok, de még csak azt sem gondolom, hogy jó volna
az a rendszer, amelyben élünk. Sőt! Mégis: az emberiség
olyan szintű tehetetlenséggel mozog valami – egyébiránt
ismeretlen – felé, hogy nem lehet megállítani. Nem lehet
kivándorolni, nem lehet bojkottálni – vagy legalábbis csak
minimálisan. Amúgy pedig, amint azt mondani szokás: a
demokrácia baromira nem jó, de jobbat eddig még senkinek
sem sikerült kitalálnia.
Túl egyszerű mindig másokra mutogatni, és a bűnbakokra lövöldözni. Van ennél körmönfontabb út is. Lehet, hogy
a világot nem ŐK, hanem MI tettük tönkre? A baj az, hogy
akkor helyrehoznunk is nekünk kell… Egy szó, mint száz, én
is szeretek a negyediken lakni. Csak ne kellene olyan sokat
gyalogolni, amíg találkozom az én igazi barátaimmal!
Egri Gergő

Az utca embere válaszol

Mit gondolsz a Blaha Lujza téren esőtáncot járó indiánokról?

Zalányi Márk – szociológia BA, I. évfolyam
Menjenek inkább svájci bicskával lekvárt kapálni. Sápadtarcú nem szereti
eső. Akkor kabát kell, és azt nem szeretek hordani, mert kinőttem a régit.
Persze lehet, hogy veszek egy menőt.
ELTE-set. Meg egy bögrét is, amivel fogom a fejem felett a vizet.

Szántó Katalin – szociológia BA, II.
évfolyam
Biztosan a TáTK szponzorálja őket,
hogy visszaállítsák a törzsi szükségleteket ott a téren, hiszen nélkülük nem
is alakult volna úgy az idei gólyatáborunk odaát Tatán, ahogy. Hála a megidézett tömény esőnek, megalakulhatott a szalmával teleszórt sörsátorban a
Parti Pajta Program.

Csillag Zoltán Attila – társadalmi tanulmányok BA, II. évfolyam
Táncolhatnának inkább süssfelnapot,
sok már ez! Nagyon benézték az éghajlatot szerintem.

Kréta
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Kultúrák találkozása
„Frenetikus élmény megszabadulni a kultúrába zártság kötelékeitől. Annak idején éppen ezért utazgattunk. Tudomásul
kellett vennünk, hogy az idegen kultúra más nyelvet, más érintkezési formákat, más öltözéket követel meg tőlünk. Más ételt
ettünk, más cigarettát szívtunk, másképp számolták a házakat.
Noha nem vagyok egy kimondott Marco Polo, nagyon bírtam
ezeket a kalandokat.” (Réz András)
Mi sem jellemezhetné jobban az első, ifjúsági csereprogramomat, mint ezek a mondatok. 16 évesen már tud az ember arról, hogy van „máshol” is, nemcsak itthon, de ha nem
volt még külföldön, akkor nem nagyon tudja elképzelni. Kíváncsi természetemből adódóan mindig, csak úgy „diliből”,
kiválasztottam egy országot vagy egy várost, és utánanéztem, milyenek ott az emberek, mivel foglalkoznak, hogyan
számolják a házakat. Erről valahogy tudomást szereztek a
középiskolámban, és azzal a kérdéssel fordultak hozzám:
lenne-e kedvem Németországba menni egy ifjúsági csereprogramra, ahol még projektszervezést is lehet tanulni?
Némi habozás után igent mondtam, és miután megvettem
a repülőjegyet, nem volt visszaút.
Nyolc ország gyűlt össze, országonként három-négy fővel. Voltak ott németek, máltaiak, olaszok, erdélyiek, lettek,
belgák, portugálok, és persze magyarok. A képzés Németországban volt, Hamburg mellett egy kis faluban, és nyolc
napig tartott. Ez egy háromlépéses, hároméves tréning volt,
miszerint: alapozás, megbeszélés, összegzés. A találkozók
évente voltak, de közben e-mailes kapcsolatban voltunk
egymással. Ötleteket cseréltünk, biztattuk egymást, hogy
a nehézségek ellenére senki ne adja fel. A program teljes
neve tehát: projektmanager tréning és interkulturális csereprogram.
Első lépésként Németországban megtanultuk az alapokat, és megterveztük, mi lesz az, amit majd megszervezünk,
tehát A projekt. Erről pontos dokumentáció készült, határidőkkel és munkatervvel. Valamint már a harmadik találkozás időpontját is megbeszéltük, amikor majd bemutatjuk,
hogyan használtuk fel az itt tanultakat.
Ahhoz, hogy egy projekt létrejöhessen, pályázat útján
kell megszerezni rá a pénzt. A magyar csapat ötlete egy kétoldalú, magyar-olasz interkulturális csere volt, önkifejezéssel a középpontban, és a két ország kultúrájának különbségeivel kapcsolatban. Az Európai Uniós pályázatot beadtuk,
de sajnos nem mi nyertük meg a pénzt, így a tervünk az
interkulturális cserével kapcsolatban csak elméletileg való-

sult meg, gyakorlatban nem volt rá lehetőség.
A sok tanulás mellett azért jutott idő az általam hőn
áhított, interkulturális csevejre is. Voltak szervezett programok, mint például első este az interkulturális vacsora.
Nyolc ország fiataljai vették birtokba a konyhát és a közös-

ségi termet, hogy bemutathassák az ételeiket, az italaikat,
a szokásaikat, a játékaikat. A hajnalig tartó bulin mindenki
önfeledten mulatott, de azért azt sajnáltuk, hogy a portugálok által tervezett kuszkusz nem készült el. A turistáskodás is abszolút „interkulti”, szóval egy szép napon beültünk
egy óriási autóbuszba, amely elvitt minket Hamburgig, ahol
a német fiatalok megmutatták, milyen is az ő városuk, ők
ugyanis Hamburgból jöttek, szóval akár a saját ágyukban
is aludhattak volna esténként – ezért néha kicsit irigyeltem
őket. A délutáni programot egy éjszakai „túra” követte, ez
egy szabad program volt, és mi, térkép híján, hirtelen a St.
Pauli kerületben találtuk magunkat. Pár perccel később
realizáltuk csak, hogy ez bizony a messze földön híres
prostinegyed. Valahogy végül sikerült megtalálnunk a kikötőbe vezető utat. És csodás, utolsó estét tölteni az éjjeli
Hamburgban.
Egy hetet voltam kint, rengeteget tanultam, sok új ismerőst szereztem a világ számos pontjáról, akikről tudom,
hogy mindig szívesen látnak, ha esetleg feléjük járnék. A
projektszervezésről alapszinten mindent megtanultunk, de
ha bármi kérdésünk lenne feléjük, bátran tegyük fel – így
biztattak minket a szervezők az utolsó napon. Úgy véltük,
nem lesz, de megígértük, hogy nem fogunk habozni, ha
mégis.
A „Youth in Action” program keretében több ilyen program indult akkor, és indul most is. Szerintem érdemes bevállalni.
További információk:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/
Ágota
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Ha Rómában vagy, tégy úgy,
Nem kell ahhoz szemfülesnek lennünk, hogy észrevegyük,
Nyugat-Európában egészen érdekes problémakör kezd kibontakozni. Franciaországban már törvény tiltja a muszlim nők
által hordott, szinte az egész testet eltakaró nikáb és burka viselését, Svájcban pedig népszavazáson dőlt el, hogy nem épülhet
több minaret.
Hasonló törvények és tervek tömkelegét lehetne még felsorolni, melyek más uniós tagállamokban születtek. Sokkal
fontosabb viszont, hogy helyes képet kapjunk az okokról,
a miértekről. Vajon tényleg a tolerancia hiánya, az iszlám
világra nyomott „terrorista” bélyeg és az
ismeretlentől való
félelem az alapja
mindennek? Esetleg
a liberális demokrácia válságjeleit láthatjuk akkor, amikor
nem tudjuk eldönteni, melyek is azok az
értékek, amelyekben
hiszünk, s amelyeket egyaránt el kell
fogadnia a többségi
társadalomnak
és
azoknak is, akik itt,
Európában szeretnének letelepedni?
Lehet-e egyáltalán
dönteni a vallásszabadság és az emberi
jogok között?
A nikáb tiltása mellett érvelő politikusok és döntéshozók
elsősorban biztonságpolitikai okokra
hivatkoznak, hiszen
a teljes testet eltakaró ruházat azonosíthatatlanná teszi az embert. A törvény nagy társadalmi
támogatottsága viszont inkább visszavezethető az olyan

liberális alapelvekre, mint a szabadság, (női) egyenjogúság
és testvériség. S talán pont ezért érzik sokan, hogy a muszlim nők alapvető jogai sérülnek akkor, amikor családjuk,
férjük a burka viselésére kötelezi őket, vagy megtiltja, hogy
„világi életet” éljenek, esetleg nem muszlimmal házasodjanak össze. Márpedig, ha az az elv, miszerint mindenkinek
joga van megválasztania saját identitását (s ebben az öltözködéstől kezdve az életmódig minden benne van), akkor
a muszlim nőknek is ugyanolyan joguk van saját döntéseket hozni az életükkel kapcsolatban. Viszont az éremnek,
ahogy mindig, most is két oldala van. Furcsa, akár tragikus
szituációkat is szülhet az, ha a törvény
értelmében mostantól az arab országokból bevándorolt nők
máshogy öltözködnének, mivel ez komoly konfliktusokat
eredményezhetne
a családokon belül.
Tu l a j d o n k é p p e n
arra kényszerítenénk
őket, hogy tagadják
meg hagyományaikat, és vállaljanak
nyílt konfrontációt a
közösségükkel, csak
azért, mert mi mást
gondolunk „helyesnek”. Így a vallási
előírásokat be nem
tartó lányt kivetheti
maga közül a család,
s ezzel nemcsak az
emberi kapcsolatait,
de a megélhetését,
konkrétan az életét
veszítheti el. Sokakban felmerül az a kérdés is, hogy ha valaki
egy szebb és jobb élet reményében Európába vándorol, akkor melyek azok a kulturális hagyományok, szokások, ame-

Fotó: wikimedia

mint a rómaiak

Fotó: David Horowitz
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lyeket továbbra is gyakorolhat, s melyek azok, amelyeket
nem fogadhatunk el. Ennek kapcsán fontos lenne eldönteni, mennyire szab gátat a beilleszkedésnek az, ha valaki
nem akarja elfogadni a többségi társadalom által írásban is
rögzített társadalmi normákat. Meddig tartson a tolerancia?
Láthatjuk, hogy ebben az esetben szinte teljesen felesleges
párhuzamokat vonni a Nyugat és egy iszlám ország között
(ahol például súlyos szankcióval súlytják azt a turistát, aki
megszegi az adott ország törvényeit), mivel Európa a szabadság bölcsője, s mi (elvileg) nem tehetjük meg azt, hogy
diszkrimináljuk a kultúránkkal ellentétes nézeteket valló
társadalmi csoportokat.
A nikáb tiltása ellen érvelők egyértelműen a vallásszabadság eltiprásának tekintik e törvényeket, amely ugyancsak alapvető emberi jogokat sért. Úgy tűnik, mintha a
felvilágosult Nyugat becsapná azokat az embereket, akik elmenekülnek egy elnyomó gazdasági/társadalmi szituációból azért, hogy
egy
szabad
országban,
szabadon élhessenek. Ezzel pedig azt a
látszatot keltjük, hogy Európában a vallásszabadság csak
a keresztényzsidó kultúrára
vonatkozik, s
ami annak elemeivel ellentétes, azt nem
tűri meg maga mellett. Olyan liberalizmus ez, amely kötelezővé tenné mindenki számára saját nézeteit, így viszont alig
különbözik attól a konzervativizmustól, amely csak egyféle
megoldási lehetőséget tart elfogadhatónak, mégpedig azt,
amelyik az ő értékrendjének megfelel.
A problémakört tovább vizsgálhatjuk az európai civilizációra jellemző individualista világkép szemszögéből. A
mi kultúránkban alapvető jelentősége van annak, hogy az
egyén áll a középpontban, önmegvalósításunk szerves része tetteink és arcunk felvállalása. S ez a felfogás jelentősen
különbözik a muszlim országokra inkább jellemző kollektivizmustól, amelynek középpontjában a társadalom áll, s
hozzá képest az egyén jelentősége elhanyagolható. S ha
innen nézzük a dolgot, akkor már jóval nagyobb, globális
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értelmet nyer az egész konfliktus, amely nem a többségi
társadalom és egy kisebbség között zajlik, hanem civilizációk között.
Ha ezt a tényt elfogadjuk, könnyebb megoldást találni a
problémára. Hiszen ha tudatosítjuk bármely civilizációból
érkező bevándorló számára, hogy melyek azok a hagyományok, vallási elemek és szertartások, amiket gyakorolhat,
amelyek nem ütköznek társadalmunk alapvető normáiba,
sokkal könnyebben integrálódhat, megtarva saját kultúráját
és identitását. Jelen esetben a burka vagy a nikáb ugyanolyan identitást kifejező eszköz annak a muszlim nőnek, aki
önsztántából veszi fel, s a minareteknek is ugyanolyan létjogosultságuk van, mint a keresztény templomoknak. Tiltásuk
pedig inkább elmérgesíti a helyzetet, mintsem szimbolikus
jelként/figyelmeztetésként hatna azokra a közösségekre,
ahol vallási vezetők, férfiak egymaguk döntenek nők és
családok életéről, ami már valóban ellentétes az európai
értékrenddel.
Kréta
Források:
Az Al bírálta a burka és a nikáb belga betiltását (http://
index.hu/kulfold/2010/04/30/az_ai_biralta_a_burka_
es_a_nikab_belga_betiltasat/ – Utoljára megtekintve:
2010. szeptember 24.)
Dési András: Kispolgári rettegés a minarettől. Népszabadság, 2009. december 1.
Kovács Rita Befellegzett a burkaviseletnek Franciaországban
(http://kitekinto.hu/europa/2010/09/15/befellegzett_a_
burkaviseletnek_franciaorszagban/ – Utoljára megtekintve: 2010. szeptember 24.)
Mi bújik meg a svájci minaretek tiltása mögött? (http://hvg.
hu/vilag/20091201_svajci_minaret_tiltas_hattere – Utoljára megtekintve: 2010. szeptember 24.)
Nádelek Fruzsina: Tiltással olvaszt be Európa (http://www.
fn.hu/kulfold/20100729/tiltassal_olvaszt_be_europa/ –
Utoljára megtekintve: 2010. szeptember 24.)
Rajacic Ágnes: Miért tesz fel kendőt Jasmina? (http://index.
hu/kulfold/2010/07/14/miert_tesz_fel_kendot_jasmina/
– Utoljára megtekintve: 2010. szeptember 24.)
Svájcban betiltották a minareteket (http://index.hu/
kulfold/2009/11/29/az_exit-pollok_alapjan_svajcban_
betiltjak_a_minareteket/ – Utoljára megtekintve:
2010. szeptember 24.)
Zalán Eszter: Mintademokrácia mélyrepülése. Népszabadság, 2009. december 1.
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Intelligens otthonok
A Wikipédia szerint az intelligencia az értelem szinonimájaként használt, kettős jelentésréteggel rendelkező tudományos
fogalmi absztraktum. De mitől lehet intelligens egy ház? E havi
cikkünkben az intelligens otthonokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük össze.
A modern lakóparki környezetekben rengeteg intelligens
eszköz található. Az intelligencia itt azt jelenti, hogy ezekben az eszközökben van egy érzékelő, ami az eszköz saját,
valamint a környezete állapotáról ad információt, illetve van
egy kommunikációs egység, ami ezt az állapotot el tudja
küldeni akár távoli ellenőrző pontokra is. Így lehetőség van
arra, hogy távolról is felügyeljük otthonunkat. Elfelejtettük
lekapcsolni a villanyt, mielőtt reggel útnak indultunk? Nincs
kire bízni a szobanövények locsolását nyaralásunk alatt? Az
ilyen problémák hamarosan már „távirányítással” megoldhatóak lesznek, az intelligens otthonok elterjedésével. Az
információk például mobiltelefonra érkezhetnek, így akár
egy másik városban tartózkodva is leengedhetjük otthon a
redőnyt, vagy elindíthatunk egy mosást. A lakás tulajdonosa
riasztást kaphat akkor, ha például jelez a tűzérzékelő, vagyis
távolról intézkedhet a kár minimalizálása érdekében.
A komplex, intelligens megoldások a következő alrendszerek működtetését fogják össze:
•

biztonságtechnika,

•

videó megfigyelőrendszer,

•

szórakoztató elektronika,

•

világítás,

•

fűtés, hűtés,

•

számítástechnika,

•

telefon, kaputelefon,

•

redőny, függöny, reluxa, kapu,

•

öntözőrendszer,

•

szauna, jakuzzi és egyéb kényelmi berendezések.

Az intelligens otthon kialakítása felé egy szoftver beszerzése az első lépés, majd lakásunk hagyományos felszereléseit „motorizálni” kell. Utóbbit általában kapcsolók
segítségével oldják meg, így azok igényei is teljesíthetők,
akik a hagyományos módon szeretnék használni a házat.
A működtetéshez szükség van egy távirányítóra, amely az
egyszerű nyomógombostól az érintőképernyősig sokféle
lehet. A távirányítók kiválhatók a PDA-k (Personal Digital
Assistant)
használatával
vagy falra szerelhető érintőképernyőkkel. Ha pedig
nemcsak házon belül szeretnénk felügyelni azt, hogy
mi történik otthonunkban,
akkor mobiltelefonon vagy
interneten keresztül végezhetjük az irányítást.
Hogyan kelthetjük azt
a látszatot, hogy otthon
tartózkodunk, miközben
éppen vakációnkat töltjük?
„Este 6 órakor legördül a
nappali szoba redőnye –
ehhez egy villanymotort
kell beszerelni –, és felkapcsolódik ugyanott a villany. A
tévéhíradó kezdetén lekapcsolódik a lámpa és bekapcsol
a tévé, majd este tíz óra után előbb a fürdőszoba mutatja magát használatban lévőnek, később a hálószobában
kapcsolódik fel az olvasólámpa. Ezzel egy időben elindul
az automata locsoló, de annak van egy külön érzékelője,
amely esőben megakadályozza az indítást. Reggel minden
alapállásba kerül”– vázol fel egy lehetséges programot a
szakember.
Ha pihenni szeretnénk, beállíthatjuk, hogy a szoba
egyes helyiségeiben ne legyen hallható a kaputelefon, a
csengő, valamint a telefon. A rendszer tárolja az információkat arról, hogy mikor csengettek be és mikor kaptunk tele-
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fonhívást, az ajtónál található beépített kamera segítségével
pedig azonosítható, hogy ki keresett minket. A postaládába
bedobott levelekről sms-ben vagy elektronikus levélben
kaphatunk értesítést, ha éppen fontos küldeményt várunk.

Az első intelligens eszközök egyébként az automata garázskapuk voltak, amelyek óriási fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években. Ma már olyan fejlett a technológia,
hogy a családtagoknak elég mobiltelefonos csörgetés ahhoz, hogy nyíljon a garázskapu vagy a bejárati ajtó, hiszen
a rendszer ismeri a telefonszámukat. A nyitás megkezdésekor a rendszer automatikusan bontja a vonalat, ezért telefonszámlánkat sem terheli a művelet.
Hogyan segítheti a szórakozásunkat az intelligens otthon? Ha bekapcsoljuk a házimozi üzemmódot, a világítás
kisebb fényerőre kapcsol (ha előzőleg beállítottuk a nekünk legmegfelelőbb világítási viszonyokat, akkor ez a beállítás előhívható). Bekapcsol a DVD-lejátszó, leereszkedik
a vetítővászon. Ha pedig közben a kertben mozgást érzékel
a rendszer, akkor a kerti kamera képe kerül a képernyőre.
Az intelligens otthon a kényelmünkön túl a biztonságunkat is szolgálhatja, a bejáratnál elhelyezett biztonsági kamera segítségével kiszűrhetők a gyanús látogatók és a hívatlan
vendégek egyaránt.
Milyen az intelligens konyha? Az intelligens hűtőgépek
jelzik, ha az alapélelmiszerekből vagy a család által gyakran
vásárolt alapanyagokból már csak kevés van. Ebben az esetben is kérhetünk értesítést e-mailben vagy rövid szöveges
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üzenetben. Léteznek már intelligens élelmiszerek is! Svájci
tudósok kutatásaik során „szagló rendszereket” építenek be
az élelmiszerek csomagolásába, hogy így kövessék azok minőségének alakulását. Az érzékelők többek között hőmérsékletet és páratartalmat mérnek,
illetve néhány vegyület mennyiségének változását. Az etiléntartalom
a gyümölcs érésével változik, míg a
hexanol megjelenése az élelmiszer
romlását jelzi. Az intelligens csomagolások többféle elven is működhetnek: a kapacitív elven alapuló
szenzorok a dielektromos réteg vastagságának változásán keresztül jelzik az étel romlását. A higrometrikus
mérésnél pedig egy nedvességre érzékeny film vastagságának alakulása
figyelmeztet a minőségromlásra. A
Lausanne-i Egyetem kutatója, Danick
Briand szerint öt-tíz évnek kell még
eltelnie ahhoz, hogy intelligens csomagolású termékekkel
találkozzunk a boltok polcain.
Az intelligens rendszerek kényelmi és biztonsági előnyeiről már szóltunk, most nézzük, mennyire elfogadható
ez környezetvédelmi szempontból. A kutatók szerint jelentős energiamegtakarítást érhetünk el, ha a rendszer kikapcsolja helyettünk az éppen nem használt eszközöket. Az
előnyök közé sorolják azt is, hogy így kevésbé ér minket a
műszaki eszközök által keltett elektromágneses tér.
Léteznek orvosi alkalmazások is, ezek a testen elhelyezett vagy a testben lévő implantált szenzorok adatait továbbítják a távoli orvosi felügyelőhelyre, ahol számítógéppel
történik az adatok monitorozása. Ez nagyban segítheti idősek életminőségének javítását, főleg olyan helyeken, ahol a
közelben nincs orvosi felügyelet.
Az intelligens otthon a világ bizonyos részein már elérhető, tehát nem utópia, hazánkban is megvan ehhez a kellő
technológiai háttér. Nagy telekommunikációs cégek pedig
már foglalkoznak a rendszer piacra történő bevezetésével.
Addig is maradnak a virtuális túrák: a következő weboldalon – egy animáció segítségével – szétnézhetünk egy intelligens otthonban:
http://www.intelligensotthon.hu/?base=virtualishaz.
Jurecska Laura

Ajánló

Magyar Ropszódiák

Erotikus, szimbolista dekadencia a Magyar Nemzeti Galériában
2010 őszén igencsak zavarbaejtő, elpirulós kiállításnak ad majd otthont nemzetünk első számú
galériája. A vallon-magyar kulturális egyezmény
keretein belül a belga Félicien Rops mintegy
száz művét tekintheti meg a nagyérdemű, melyeket a namuri Musée Félicien Rops, illetve pár
magángyűjtő bocsátott a Magyar Nemzeti Galéria rendelkezésére. A két múzeum közötti barátság első gyümölcse a 2009-es Zichy Mihály
– Gustave Doré, Deux „monstres de génie” című
kiállítása volt, amely zajos sikert váltott ki a
belga városkában, és következő lépcsőfokként
most itt az ideje, hogy szerény kis hazánk kapjon egy nagy adagot a namuri lázadó, Félicien
legütősebb látomásaiból.
A kiállítás során megismerkedhetünk a festő
korai realizmus által inspirált műveivel, valamint Baudelaire-illusztrációival is, hisz, mint az
köztudott, Rops közeli barátja volt a hasisfaló
zseninek, és többek között A Romlás virágai
nevezetű, Franciaországban betiltott remekmű
belga kiadásának illusztrációit is Rops hívta életre. Ezen felül még egy külön szekció is helyet
kap majd tárlaton, ahol a festő 1879-es magyarországi látogatása által inspirált művek lesznek
megtekinthetők. Ha valaki 2010. október 1. és
2011. január 9. között a Magyar Nemzeti Galéria környékén jár, okvetlenül ejtse útba azt, s
nyugodtan engedje át magát a Ropszódiáknak,
hisz garantáltan fantáziadús, erotikus, s nem
mellesleg társadalomkritikus benyomások érhetik bizonyos veszélyesen jól sikerült mesterművek hatására. Olyan nagy volumenű és szürreális alkotások keletkeztek Rops ecsetéből, mint a méltán
híres Pornokraták című mű, amely abszolút nem mentes a
kor arisztokráciájának kicikizésétől, tekintve hogy fő alakja egy igencsak lenge ruhába öltözött, kedves kis malacot
pórázon sétáltató nemes hölgy, kinek fennköltségét az élvezettől a levegőben vergődő szerencsétlen kupidók szakadatlan hirdetik. Az én kedvencem viszont mégiscsak egy
ősi hiedelem (nagy orr = nagy pénisz) által ihletett, szárnyas,
falloszorrú madár-disznó kiméra, melyet természetesen
egy hárfás kis angyalfiú használ amolyan alternatív közleke-

dési eszközként, egy sima hátaslót helyettesítendő.
Félicien Rops sokrétű vízióit mindenkinek csak ajánlani tudom, aki szereti a több síkon értelmezhető, kritikus,
görbe tükröt tartó, mondhatni elborult mesterműveket.
Ropsot saját korának társadalma sokszor elítélte munkáinak
erotikus, illetve túlontúl társadalomkritikus volta miatt, ám
az öntörvényű művészt ez abszolút nem zavarta, mint ahogyan az jelmondatából is kiderül: „Rops vagyok, más lenni
sohse vágytam”.
Nándi

Ajánló
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Senki
Még nem voltam ilyen helyzetben, de mikor valaki a halálán
van, talán elgondolkodik a múltjáról. Helyesen élt? Jól hozta
meg azokat a döntéseket, melyek az egészet befolyásolták? Mi
lett volna?
A 2092. évet írjuk, a szokatlan nevű Nemo Nobody százhúsz évével a legöregebb ember a Földön. Emlékeivel
könyveket lehetne megtölteni, a jövő „tökéletes” világának eljövetele előtti időkről heteket tudna mesélni, már
ha lennének emlékei. Épp ezért egy tetovált orvos és egy
újságíró segítségével próbálja őket visszaszerezni, több-kevesebb sikerrel, minek eredményeképp visszatérnek képek
az életéből, vagy inkább lehetséges életeiből. A film végigzongorázza, mi történhetett volna, ha egy-egy fontos döntést másképp hoz meg, vagy véletlen események másképp
alakítják életét. Főszereplőnket főleg az érdekli, mindent jól
csinált-e a múltjában, és ha nem, milyen döntéseket kellett
volna hoznia. Mivel egy romantikus sci-fi filmről van szó,
főleg Mr. Nobody nőügyeit és családi állapotának változatait ismerhetjük meg, miközben főhősünk választ keres a
kérdésre, tényleg ezekkel a nőkkel, családokkal kellett-e
leélnie életének egy részét. Különböző idősíkok, kontinensek, életformák és lehetséges életpályák között ugrálunk

percenként, ahogy az aggastyán az emlékei között kutat,
amiket talán átélt, de lehet, hogy csak elképzelt. Mindeközben időnként betekinthetünk a Jaco van Dormael által megálmodott torz jövőképbe (tele van jelenünkre vonatkozó
utalásokkal, ki gondolná), máskor Nemo rémálmait látjuk
egy steril világról. Tulajdonképpen a szó szoros értelmében
nem történik semmi a filmben. Nemónak az orvossal és a
riporterrel lefolytatott beszélgetései közben jutnak eszébe
emlékei több különböző életből, amikről nem csak a szereplők, de még a nézők sem tudják eldönteni, valóban átélte-e őket. A film közben végig klasszikus, már-már elcsépelt hangulatzenék mennek, időnként lassított felvételen
csókolózik a főszereplő, vagy megtalálja azt, kire húsz évet
várt kilátástalan magányában, miközben víziszonyosként
medencéket tisztított.
Ronggyá használt ötlet, tömény giccsel fűszerezve? Nem
baj, ezt a valaha volt legnagyobb költségvetésű belga film
nem is tagadja, és legalább a megvalósítás jó. Néha bárki
megkívánhatja a limonádét. Egyébként lehet, hogy bennem
van a hiba, de egy ilyen sztori után – akármilyen sekélyes
legyen is – mindig el tudok gondolkodni azon: „mi lett volna?”
Soma

„Mindent!”
Hangzik a válasz, ha valaki megkérdezi, mit lehet venni, látni
vagy csinálni a Feketetói Vásáron. Akit ez nem győzött meg,
annak leírom, miért tartson velem október második hétvégéjén. Én ugyanis ott leszek. Aki pedig kényelemre vágyik, menjen
Oktoberfestre.
Negreni, vagyis Feketetó az E60-as nemzetközi – értsd: irányonként egy-egy aszfaltozott sáv – főút mellett található,
valahol Nagyvárad és Kolozsvár között félúton. Itt rendezik
meg minden évben október második hétvégéjén a Feketetói Vásárt, Európa talán legnagyobb kirakodóvásárát és
bolhapiacát, amelyet szerencsére még nem csapott meg a
nyugat szele. Úgy értem, hogy az ÁNTSZ vagy helyi megfelelője nyilvánvalóan bezáratná az összes ételárust, akik az
évtizedek óta nem tisztított rácsokon gyanús eredetű húsból készült miccseket, fasírtokat, esetleg halnak látszó tárgyakat sütögetnek, és természetesen újrahasznosított pa-

pírtálcára szolgálnak ki – jó, ha van az embernek egy saját.
Az adóhatóságnak valószínűleg lenne néhány szava a kocsmához, ahol az árból alkudni nem lehet, de a feles árának
körülbelül másfélszereséért lehet kapni fél helyett másfél
deci pálinkát. Romániát pedig teljesen biztos, hogy rövid
úton kizárnák az EU-ból, ha látnák, hogy napokon keresztül
több tízezer embernek szolgál vécéként a vásár helyszíne
fölötti domboldal.
De épp ezekből a dolgokból is adódik az embernek
egy olyan érzése, hogy egy hosszú hétvégére visszautazik
az időben jó negyven évet, ahol nincsenek ostoba szabályok, az ember kezét fogó jóléti és biztonsági intézkedések,
melyek olyannyira álságossá tesznek egy hazai vidékromantikázó vagy autentikusnak szánt falunapot vagy „kirakodóvásárt”. Olyat, ahol vehetünk mindenhol ugyanolyan
házi kenyérlángost horror áron, illetve láthatjuk a direkt az
alkalomra parasztbácsikká-nénikké váló helyieket (rossz
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esetben az ország másik végéről), akik csak arra a pár napra
veszik fel hagyományos ruháikat. Feketetón ellenben aki fehér inget visel mellénnyel és kalappal, jó eséllyel év közben
is azt hordja, akin pedig húszéves melegítőt vagy britturkálós ruhát látunk, talán nem a vásárra öltözött ki ilyen szépen.
Kis dolgok ezek, de az egész sokkal eredetibb, nincs az embernek olyan érzése, hogy múzeumban jár, sokkal inkább
megéli az élményt. Nagyon sokat dob a hangulaton az elképesztő etnikai sokszínűség: képviselteti magát a székely,
a román, a moldovai, a cigány nép és ezek variációi, valamint ki tudja, még honnan
jött, miféle emberek. Ennek
ellenére én nem találkoztam etnikai konfliktusokkal,
és legtöbbször bárki képes
magát bárkivel megértetni magát egy kis könnyed
Activity játék keretében. Ismert tény továbbá, hogy Feketetóról az is vásárfiával tér
haza, akinek amellett, hogy
kizárólag pirézül beszél,
pénze sincs. Ha valaki körbejárja a vásárt – ami egyébként jó öt-hat órás program,
ha az ember nem csak
végigszalad –, hamar rájöhet, hogy körülbelül húszezer forintból be tudna
rendezni egy, az ország
tetszőleges tájegységében
található faluházat, esetleg húszas évekbeli városi
nagypolgári lakást, vagy ötvenes évekbeli gépállomást,
beleértve a traktort, bár azt nem biztos hogy könnyen odaadják. Mindenesetre, akinek éppen gramofonra, szíjhajtású
kukoricamorzsolóra, netalán egy eredeti, kézzel készült román kucsmára van szüksége, amit a kucsmakészítő román
bácsi próbálgat a vevő fejére, hogy megtalálja a megfelelő
méretet, annak mindenképp érdemes szétnéznie. Ami pedig zseniális, hogy nem elszállt áron vannak ezek a holmik
sértődős, nagyképű, turistákra specializálódott, simlis kereskedőktől, mint az Ecserin – és itt nem az Ecserit akarom
szidni, szeretek oda járni –, itt öröm üzletelni, és nagyobb
az árubőség, mint bárhol. Persze alkudni kell, de itt kellemes, mert nem személyeskedésről és vad áruszapulásról
szól, inkább finom tárgyalás egymással egyáltalán nem
kompatibilis nyelveken, ami még szórakoztatóbbá teszi.

Sokat ad a hangulathoz az emberek közvetlensége is,
bárkivel könnyen szót lehet érteni. Az árusok megengedik,
hogy az árut fogdossa, kipróbálja az ember, nem akarják elijeszteni a vevőt azzal, hogy ráripakodnak, ha ezt látják. Érdekes élmény volt, amikor egy román bácsi integetett, hogy
kóstoljam meg a pálinkáját, addig is üljek be a Daciajába,
mert hideg van. Egy kétliteres kólás palackból töltött egy
repedt cserépbögrébe valami gyanúsan benzinszínű folyadékot, aminek borzalmas íze volt, és könnyen lehet, hogy
ipari alkoholból készült, így nem vettem belőle, de min-

denesetre kedves volt. Este a vásári étkezdék és hasonló italozások után érdemes fertőtleníteni a mulatósátorban, ahol
meg lehet nézni, hogy mulatnak együtt a megjelent népek
jeles képviselői. A sátor egy hatalmas favázra húzott viaszosvászon ponyva, bent fa asztalokkal, fa bárpulttal, vagyis
minden fából van, és nem azért, hogy romantikus legyen,
hanem mert ott így praktikus. Korrekt áron (olcsón) lehet
italokat venni, és lehet táncolni élőzenére, vagy csak ülni és
beszélgetni. Ez tehát egy olyan esemény, ahol az igazi folklórt lehet tanulmányozni, akár a szociológus szemével is. És
az igazi folklórnak nem csak a Tschikosch és Gulasch részét
láthatjuk panoráma autóbusszal, hanem az egészet, ahogy
van. Na, menjetek ki a Népligetbe, ott lehet a románoknál
olcsón lejt váltani!
Soma
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Hörgések és andalgások
Stone Sour – Audio Secrecy (CD + DVD)
A Stone Sourt sokan hobbizenekarnak titulálják, pedig korántsem az, sőt három évvel a Slipknot alapítása előtt (1992)
már ebben a csapatban énekelt Corey Taylor, a modern
metal egyik legkarakteresebb hangú énekese. A bandában
még egy Slipknotos arc nyomul (Jim Root), aki mezén a négyes számot viseli.
Az anyazenekarhoz képest sokkal dallamosabb, be-

fogadhatóbb zenét játszó Stone Sour harmadik albuma az
Audio Secrecy, amely elődjeit követve a jól megszokott hangulatot vitte tovább. Ebben természetesen nagy szerepe
van Corey-nak, aki mind a tiszta énektémákra, mind pedig
a kemény, ösztönlény ordításokra képes.
Az album számomra kicsit érzelgősre sikerült, de ha belevesszük azt, hogy nem is olyan régen hunyt el tragikusan a
Slipknot basszerosa (Paul Grey), Corey-ék egyik legjobb barátja, talán még érthető is.
Azért ne ijedjünk meg, ez az album is tartalmaz zúzós
számokat, elég csak a Nylon 6/6-re, és az igencsak a régebbi
számaik hangulatát idéző The Bitter Endre gondolni – hozzá
kell tennem, itt kicsit deja vu érzésem is támadt. Említhetem
még a Hate Not Gone-t is, amely az egyik kedvencem az albumról: egy rövid kis bevezető után gyorsan belecsapnak a
húrokba, és onnantól nincs is megállás.
Bónuszként a DVD egy 45 perces dokumentumfilmet
tartalmaz az album készítéséről, valamint három koncertfelvétellel is kényeztet.
Összességében, a srácok hozták a tőlük elvárható formát, aki eddig szerette a Stone Sourt, az ezután se fog csalódni bennük. Hogy kiknek ajánlanám? Minden olyan fiúnak és lánynak, aki szereti mind a bulizós r’n’r számokat,
mind az egymáshoz bújós, merengős dallamokat.
máccé

Most sem fogsz unatkozni!
Októberi eseménynaptár

Október 10. WAMP a Gödörben. Szokásos vasárnapi
dizájner cuccok.
Október 11. Nem láttad még a láthatatlant? Irány a Népliget, és bízd magad látásodon kívül bármelyik érzékszervedre!
Október 12. Nem unod még a Beugrót? Nézd meg a
Central Színház előadásában ezen a napon, 19 órakor.
Október 13. Kiállítás nyílik Munkácsi műveivel, ám itt az
alkotó keresztneve nem Mihály, hanem Márton, valamint
vezetékneve sem tartalmaz y-t. Helyszíne a Ludwig Múzeum, témája a divatfotók világába tereli az érdeklődőket.
Október 14. Ezen a napon kerül a hazai mozikba Julia Roberts új filmje, az Ízek, imák, szerelmek.

Október 15., 18:00 Kettlebell edzés Lajkó Dániel vezetésével a Molnár Ferenc Általános Iskola falai között (IX. ker.,
Mester u. 19.).
Október 16. Szauna est az újpesti Oxygen Wellnessben.
Masszázzsal, gyümölcsökkel élvezhetjük a szauna park adta
lehetőségeket.
Október 17. Megtudhatod, milyenek a finnek, ha ellátogatsz a Népművészeti Múzeumba.
Október 18. „Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.” Ha
kíváncsi vagy Shakespeare modern köntösére, nézd meg
ezen a napon este hétkor a Centrál Színházban a S.Ö.R.-t
(nem komplett Shakespeare-művek).
Október 19–22. Nemzetközi szálloda-, vendéglátóipari
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és gasztrotechnikai kiállítás a Hungexpón.
Október 23. Dunakanyar kerékpártúra. BudapestSzentendre-Leányfalu-Dunabogdány-Visegrád-DömösEsztergom útvonalon, körülbelül 90 kilométeren át élvezhetjük a Duna szépségét. Az indulás szabadon választható,
az érkezés pedig tetszés szerinti.
Október 24. A Papp László Sportarénában megrendezett The Show Must Go On címet viselő Queen tribute előadás olyan nagy neveket szólaltat meg, mint Végvári Eszter,
Csengeri Attila, Koós Réka, valamint Tabáni István.
Október 25. A Merlin Színház angol nyelvű előadása Stones in His Pockets néven látta meg a napvilágot, és negyven
percen keresztül szórakoztatja a nagyérdeműt.
Október 26. Magyar Ropszódiák. Félicien Rops, egy belga
szimbolista grafikus művészete. A kiállítás az év hátralévő
részében látogatható.
Október 27. A nagy sikerre vitt Szex és New York ötödik
évadja megjelenik digitális sokoldalú lemez formátumban
is.
Október 28–31. Csabai Kolbászfesztivál. A zenei progra-

mokkal és alkohollal tarkított fesztivál a békéscsabai Városi
Sportcsarnokban kerül megrendezésre.
Október 31. A diákigazolványodon lévő második zöld
matrica ezen a napon veszti érvényességét. Irány megszerezni a téglaszínű 2010/2011-est!
November 1. Ha hétfő, akkor Friday’s torkos nap, 50%
kedvezménnyel.
November 2. Már csak kettőt kell aludnunk, és a mozikban a Gru. Másfél óra móka-kacagás érdekében mindenképpen ajánlatos megnézni.
November 3. Soul & Gospel Fesztivál Budapesten, nem
kisebb nevekkel, mint a Hillsong London, valamint a London
Community Gospel Choir.
November 4–7. A Művészetek Palotája ad otthon az
Elektronikus Zenei Napoknak.
November 7. Lady Gaga koncertje a Papp László Sportarénában. No comment.
November 8., 10.00–18.00 HVG Állásbörze a Symában.
November 9–10. Múzeumok Őszi Fesztiválja, a Nemzetközi Kulturális Alap támogatásával.
Ancsa

Túl az extrémen: őrült
sportok világszerte
Bizonyára mindannyian találkoztunk már egy-egy riport erejéig a televízióban, vagy akár az interneten megdöbbentő, vagy
adott esetben teljesen értelmetlen „extrém” sportokkal. Ez a
cikk szeretne nektek párat bemutatni ezen őrületek közül.

Sajtkergetés
Ezen sporteseményt a Cooper Hillen rendezik meg az Egyesült Királyságban. Minden évben húsz versenyző sorakozik
fel, hogy megmérkőzzön egymással. A verseny lényege a
következő: a szervezők elindítanak egy malomkő nagyságú
Gloucester sajtot, mely a domboldalon elkezd lefelé gurulni, miközben versenyzőink megpróbálják utolérni, és megszerezni. Az egyetlen apró probléma, hogy a sajt körülbelül
70 km/h sebességre gyorsul fel, ezért, hogy utolérhesse
bárki is, meglehetősen jó kondícióban kell lennie. Arról
nem is beszélve, hogy egy ekkora tömegű és sebességű test
megállítása bizony sokszor súlyos sérüléseket hoz magával.
Ez azonban nem zavarja a briteket, már jó ideje nagy népszerűségnek örvend a rendezvény.

Fotó: xinhua/AFP Photo
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Söröshordó gurítás

Buzkashi

Megint csak kedvenc britjeink járnak ebben az őrült sportágban is az élen. A szigetország Burton upon Trent nevű
falucskájában rendezik meg évente a söröshordó gurítóversenyt. Az ötvenes években sajnos eltűnni látszott ez a
„sportág”, mert a régi fahordókat felváltották az új alumíniumhordók. 1996-ban
azonban újra felélesztették ezt a hagyományt, sőt már selejtezők is vannak, és
más nemzetek fiai is
összemérhetik tudásukat, nem csak angolok. Természetesen
hasonló sporttal más
országban is találkozhatunk, Csehországban például Söröshordó Marathon van,
ahol a Chodovar sörfőzdétől kell eljutni a németországi
Neustadtba, minél gyorsabban magunk előtt görgetve a
kedvenc italunkat tartalmazó hordót.

Ez az Afganisztánban rendkívül népszerűnek, majdhogynem nemzeti sportnak számító játék meglehetősen furcsa
szabályokkal bír. Két lovas csapat célja az, hogy egy döglött
kecskét az ellenfél gólvonala mögé bejuttasson A kecske
megszerzéséért folytatott harcban pedig nincs kegyelem:
lehet ütni, rúgni, harapni. A
játék akár több napon keresztül is el szokott húzódni, ezért
a buzkashi játékosoknak jó
állóképességgel kell rendelkezniük.

Feleségcipelő verseny

Fotó: Jack Gruber

Fotó: Reuters

A finnországi Sonkajarviban rendezik
meg minden évben ezt a különös világbajnokságot. A férfiaknak választottjukat a város mellett felépített több mint
250 méteres pályán kell végigcipelniük.
Értelemszerűen az nyer, aki a leggyorsabb közülük. Jelenleg az észtek tartják
a csúcsot, 1998 óta mindig őket láthatjuk a dobogó legfelső fokán. Legutóbbi
rekordjuk 55 másodperc. Persze vannak
ennek a versenynek is feltételei: az induló páros hölgy tagja nem lehet 17 évesnél fiatalabb, és legalább 49 kilónak kell
lennie.

Szabó Peti

