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Nyitány

Rügyeznek a fák, meleg fényével
ragyog a Nap: a tavasz idén is győzött a tél felett. A természet felébredt téli álmából, lerázta magáról
fehér takaróját, és a halott csönd
után most madárcsiripeléssel hirdeti: újjászületett. De nem csak a
fák növesztenek szebbnél szebb
köntöst, a mi szekrényünkből is
előkerülnek a színes, vékony, tavaszi ruháink.
A szabadabb öltözék szabadabb életérzést is magával hordoz. Ami eddig gond vagy nyűg volt, az elmúlik, a terhek, amiket cipelünk, könnyebbé válnak. Az élet hirtelen nem probléma többé, hanem kihívás. Tele csodával, kalanddal, szerelemmel.
Apropó, csodák. Ti hisztek bennük? Na, nem a boszorkányban vagy a kurta farkú kismalacban, hanem azokban a mágikus pillanatokban, amikor egy percre minden tökéletes, minden értelmet nyer, minden a helyére kerül. Sokszor elgondolkodtat, hogy egy gyermek életéhez a varázslat hozzátartozik,
hisznek a lehetetlenben, a szőke hercegben, az emberekben.
És mi? Jár nekünk a csoda, vagy ez csak a gyermekek kiváltsága?
Mindenki keres valamit az életben, van, aki megbecsülést, van,
aki a szerelmet, van, aki Istent, van, aki az élete értelmét, van,
aki kiutat egy lehetetlen helyzetből és persze vannak olyanok
is, akik nem keresnek semmit, csak elfogadják az élet kínálta lehetőséget és a pillanat örömeit. Akárkik is legyünk, egy dologban hasonlítunk: szükségünk van mágikus pillanatokra. Egyik
kedvenc írom, Müller Péter mondta, hogy csoda az, ami bennünk és körülöttünk van, csak nem vesszük észre. Ti mit gondoltok? A boldogság ennyire egyszerű lenne? Tényleg csak rajtunk múlik? Mennyiben irányítjuk mi az életünket, és mennyiben befolyásolja azt a társadalom, az emberek és a társaink?
Az igényeinket kéne lejjebb szállítanunk, vagy a bennünk elő
gyermeket kéne újra megtalálni? Mi kell a boldogsághoz? Kellenek hozzá csodák?
Tilesch Réka
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Vodkával a jókedvért

Felezőparty a School Clubban, tátékás módra
A kegyetlen italakcióiról és lendületes atmoszférájáról elhíresült ELTE TáTK partysorozat keretein belül rendezték meg idén
a kari felezőbulit március 11-én, a Közgáz Klubban. Éjfél előtt
minden felezőnek ingyenes volt a belépés, de a jegyárak a többiek számára is igen egyetemistabarát szinten mozogtak. Éjfél
előtt értünk oda persze, és – élve a bár csábító ajánlataival – vad
vodkázásba kezdtünk, felkészülve lelkiekben Sub Bass Monster
performanszára, amely, ha jól saccolom, éjféltájt kezdődött.
Előtte és utána Dj Soulja szolgáltatta a talpalávalót, a zene így
aztán igen vegyesre sikerült, a többség el is kapta a hangulatot.
Volt ott minden, a kurrens popslágerektől az old school rock
ikonokon át a kilencvenes évek diszkózenéjéig. Persze a körülbelül negyvenöt perces magyar rap produkció is meghozta a kívánt hatást. Elhangzott az összes jól ismert sláger, például a Nincs nő, nincs sírás, a Négyütem, a Gyulafirátót vagy a személyes kedvencem, a Ragga a csodaszarvasról (aki nem ismeri, mindenképpen nézze meg, videóval együtt!). Sub Bass Szabi után folytatódott a hepaj, a társaság egy része vadul ropta a
táncparketten, egy másik része csendben élvezte a kedvezményes italárak következtében kialakult kellemes légkört, és persze a tavasz kikerülhetetlen, ugyanakkor jótékony hatása érződött az egész buli alatt, ha értitek, mire gondolok…
Összességében, a mulatság jóóól sikerült, szóval ezúton is
szeretném megköszönni a szervezőknek a bulit, csak így tovább, és találkozunk a partysorozat következő állomásán!

E lt e O n
Fo tó :
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Teller Rita

Egy rókacsalád története

ZéTéeM

Emlékfoszlányok a SzHÉKelésről
Időtlen idők óta nem vártam ennyire a szerda estét. Mindjárt vége a szemináriumnak, még tíz percig kell hinnem az
etnometodológia erejében. A srácok már rég a dohányzóban
üldögélnek, talán épp a Papírrepülőkről beszélgetnek, közben
mindenki hajtogatja a magáét, s nem utolsósorban ott vár Vilmos is, akit az isten körtéből teremtett, az emberek boldogságára.
Snitt.
Alig egy évszázad telt el a Pál utcai fiúk világhírű csatái óta,
s bár a hajdani gittegylet tagjait már a múlt pora fedi, a Grund
környéke még mindig a fiataloktól hangos. Persze az idő megváltoztatott pár dolgot, mert most csak a tátékásoké a terület,
és az üveggolyók már nem olyan népszerűek, mint a gésagolyók.
Snitt.
Négy, mindenre elszánt fiatalember és egy ifjú hölgy elhatározza, hogy megküzdenek egymással a Ghettopoly utcáin.
Az első lépéseik kissé bátortalanok, gondolom, az ismeretlen
terep az oka mindennek, még szerencse, hogy a külvárosban
nincs alkoholtilalom. Épp ellenkezőleg! Az első szivatókártyát
Péter gólya húzza, le kell smárolnia Jézust, aki ezen a freskón
egy kicsit bandzsít, és egy közlekedési tábla szerint ismételheti önmagát. Néhány lépés után Szőlő kipróbálja, milyen az orron keresztül elfogyasztani egy kis bort, Öcsi pedig a söröspohárral folytatott vita után feladni kényszerül a játékot. A győztes

végül Márkó, aki a leggyorsabban tudja elmondani, hogy „egy
szem rizsszem sem esett le”. Nyereménye a Becherovkán kívül
egy nyakba akasztható házi mozi rendszer.
Snitt.
Ha az olimpián létezne olyan szám, hogy pálinka pankráció, akkor azt én nyerném meg.
Snitt.
Furcsa. A TTK-sok újabb biológiai kísérlete következtében
az emberek osztódni kezdtek. Ennek végül is csak örülni tudok, mindig is ki akartam próbálni ikrekkel. A zene egyszerűen telitalálat, Manu Chao d’n’b remixe alatt mintha megmozdulna az épület, persze lehet, hogy csak a Föld forgását érezte meg mindenki. A tánctér közepén lévő fa körül az emberek
örömtáncot járnak, s ez így is van jól.
Snitt.
A sörivó versenyt páholyból figyelem, feltűnik a sok kiscserkész között egy szakállas öregúr is. Egészen eddig nem tudtam
rájönni, hogy mi az Ő funkciója a buliban, most viszont kiderül a titok: rutinos versenyző lévén, három napja nem ivott még
vizet sem, így mikor szájához emeli a korsót, a tüdejéből kiáramló száraz, szaharai légáramlatok azonnal elpárologtatják
az italt. 0,1 másodperces rekorddal szépen meg is nyeri a versenyt.
Snitt.
Többen rájönnek, hogy a virslifüzérek valamiféle nyakláncként is használhatók, a srácok folyton csak etetni akarják a csajokat.
Snitt.
Újból a táncos lábúaké a főszerep, néhányan szó szerint
malmoznak – söröskupakokkal –, míg mások erőt gyűjtenek a
következő Ghettopolyhoz, amely perceken belül el is kezdődik. Az arcfelismerő rendszer már nem működik, ezért a játékosok egymást a külső jellemzőik alapján szólítgatják meg. A
játék kezd káosszá válni, mintha Bábel tornyában ülne az ember, mindenki beszél a maga nyelvén.
Snitt.
Zötykölődés az éjszakai buszon, Óbudáig meg se állunk,
pedig kavarog a gyomrom. A leszállás után egy egész rókacsaládot hozok a világra, Vuk és Karak egymás édestestvérei. Már nagyon hívogat az ágyam. Önfeledten, széttárt karokkal közelítek a nagy,
kék házhoz.
Snitt.
Kréta
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Légy Te a láthatatlan kéz!

Esélyegyenlőségi pályázat a Társadalomtudományi Pikniken
A Diákjóléti Bizottság esélyegyenlőségi fotó- és képregénypályázatot ír ki, Légy Te a láthatatlan kéz! címmel.
Olyan fotók, rövid képregények, illetve bármilyen kiállítható műalkotás érkezését várjuk, melyek arról szólnak, hogy miként segíthetünk a valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévő társainknak anélkül, hogy az sértő lenne. A segítségnyújtás mellőzésénél talán csak az számít rosszabbnak, ha azt az illető durván, bántó módon teszi,
látszik rajta, hogy nincs kedve hozzá. Olyan alkotásokat is beküldhettek, melyek arra
példák, hogy hogyan ne segítsünk. Engedjétek el a fantáziátokat!
A beérkezett műveket a Társadalomtudományi Pikniken fogjuk kiállítani, és csakúgy,
mint a tavalyi fotópályázat esetében, idén is számíthattok nyereményekre, melyeket
egy rövid díjátadó keretében osztunk ki.
A pályázatokat 2010. április 18. (vasárnap) éjfélig tudjátok beküldeni az
eselyegyenloseg@tatkhok.elte.hu
e-mail címre, illetve leadhatjátok a HÖK irodában (-1.68) is, Érchegyi Dorottya névre.

Jelentkezz csoportvezetőnek
a 2010-es Gólyatáborba!
Az ELTE TáTK HÖK egy életre szóló kalandra hív
téged! Legyél te is részese 2010-es Gólyatáborunknak
csoportvezetőként vagy szervezőként!
Jelentkezni a tatkgolyatabor@gmail.com e-mail címen
lehet, neved, telefonszámod, szakod, évfolyamod
és kívánt feladatköröd (csoportvezető/szervező)
megadásával.
Jelentkezési határidő: április 18. (vasárnap), éjfél.

Várunk szeretettel!
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ELTE TáTK HÖK

F otó : Várszegi S ándor

Bővebb információért keressétek Pálffy Dorottyát
e-mailben (palffydorottya@gmail.com) vagy mobilon
(+36 30 660 2757), illetve Molnár Balázst e-mailben
(molnar@nitestyle.hu) vagy mobilon (+36 30 256
6673).

„Hogyan tovább, Magyarország?”

HÖKéletes

F otó : Várszegi S ándor

Társadalomtudományi Piknik 2010
Az év során a karunk hallgatói számára rendezett sokféle színes, szórakoztató program sorában közeledik az, amelyik kiemelkedik a maga
egyedülálló jellegével, s nevének érdekes csengése előrevetíti az esemény hangulatát: mindjárt itt a Társadalomtudományi Piknik. Ez a rendezvény kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy
mi, akik érdeklődünk a társadalomtudományok iránt, kötetlen légkörben találkozhassunk a
tudományterület szakértőivel, megkérdezhessük őket a minket legjobban izgató aktuális témákról, hogy akár egymással, akár velünk, szakértői párbeszédet folytassanak egy kellemes tavaszi konferencián.
A Pikniket immár negyedszer fogjuk megrendezni a TáTK-on, s folytatni kívánjuk a hozzá kapcsolódó (ugyan még fiatal) hagyományainkat. A Szakos Hallgatói Érdekképviseletek (SzHÉK-ek) odaadó szervezői munkájának
köszönhetően idén is a különféle társadalomtudományi szakterületek szemszögéből fogjuk
megközelíteni konferenciánk központi kérdését, amely így szól: „Hogyan tovább, Magyarország?” A tavalyi évben a konferencia témája a
Harmadik Magyar Köztársaság elmúlt húsz éve
volt. Foglalkoztunk fiatal demokráciánk kialakulásával és legújabb múltunkkal, megvizsgálva többek közt külpolitikánkat, alkotmányunkat, a rendszerváltással járó elitváltást vagy az
akkori alternatív zenét. Idén pedig, 2010-ben,
nagyon aktuálisnak látszik, hogy a múlt helyett
a jövőnkkel, tehát a „hogyan tovább” kérdésével törődjünk. Láthatjuk, hogy maga a világ is, amelyben élünk,
rohamos léptekkel és mindenre kiterjedően átalakul – s a nagy
változások időszakában a legégetőbb kérdés mindig az, hogy
hová fogunk megérkezni. A Magyarországon szintén megfigyelhető számos társadalmi változás mellett további érdekességet jelent, hogy 2010 a soron következő parlamenti választások éve is. Még szerencse, hogy vannak társadalomtudományok, és segítenek tájékozódni a társadalmi, gazdasági, politikai
kérdésekben!
Ha tehát érdekel, hogyan vélekednek lehetséges jövőképeinkről neves magyar szociológusok, szociálpolitikusok, politológusok, közgazdászok és más szakértők, netán késztetést érzel, hogy te is beszállj kérdéseiddel vagy ötleteiddel a beszélgetésbe, piknikezz velünk 2010-ben is Lágymányoson! Termé-

szetesen idén is lesz teaház (biztosítandó a piknikes hangulatot), civil fórum (bemutatva nektek néhány érdekes és hasznos
hallgatói vagy egyéb civil szervezetet), esélyegyenlőségi pályázat (mert tavaly is kiváló munkák születtek), valamint az Év Oktatója választás (hogy megjutalmazhassuk a kedvenc oktatótokat)!
Találkozzunk tehát április 27–28-án a Társadalomtudományi
Pikniken! További részletekért figyeld a HÖK honlapját és a
Heti Hétfői Hírlevelet!
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Czinderi Kristóf
a 2010-es Társadalomtudományi Piknik szakmai szervezője
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Újabb kihagyhatatlan

lehetőség

Várjuk a TáTK-osokat is a Széchenyi István Szakkollégiumba!
Sokszínűség; társadalmi érzékenység; a jóra, a tökéletesre való
törekvés; értelmes, megalapozott véleményre épülő vitázás; kritikai gondolkodás; széles látókör; különböző nézőpontok, életfelfogások keveredése; demokrácia; önállóság; szakmaiság; közösség...
...röviden ezekkel a fogalmakkal lehetne jellemezni a Széchenyi István Szakkollégiumot (SZISZ). Mi ugyanis a sokszínűségben hiszünk: abban, hogy a különböző nézőpontok és szakterületek keveredése egy komplex egészet alkot, amelynek
megértésére törekednünk kell. Ennek megfelelően hozzánk
nem csak „anyaegyetemünkről”, a Közgázról, hanem számos
más budapesti egyetemről (például az ELTE-ről – a TáTK-ról, az
ÁJK‑ról, a PPK-ról – vagy akár a BME-ről) is érkeznek tagok, akik
érdeklődnek a közgazdaságtan és általában véve társadalomtudományok iránt.
A SZISZ oktatási rendszerének legfontosabb pillérei a kiscsoportos (3-8 fős) kurzusok, amelyek lehetőséget adnak egyrészt egy intenzív tanár-diák kapcsolat kialakítására, másrészt a
hallgatók bevonására az oktatók saját kutatásaiba. A felvételizők úgynevezett sávokra jelentkeznek, amelyek keretében egy
kétéves képzés során elmélyülnek választott szakterületükön.
A sáv elvégzése után a tagok kutatásban vesznek részt, így alkalmazva a megismert elméleteket és módszereket a gyakorlatban is. Négy sávunk van: kormányzati gazdaságtan, jog és
közgazdaságtan (law and economics), szociológia és pénzügyi
közgazdaságtan.

Kormányzati gazdaságtan
Hol és miért mond kudarcot a piac? Szükség van-e államra?
Ha igen, mennyi állam kell? Miképp illeszthetők be a választási
rendszerek és egyáltalán a demokrácia a közgazdaságtudományi szemléletmódba? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a válaszokat a sáv keretében.

Jog és közgazdaságtan (law and economics)
Ezen a sávon azt vizsgáljuk, hogy az ökonómiai szemlélet hogyan forradalmasította a jogról való tudományos igényű gondolkodást: miképp befolyásolja a jog a racionálisnak és többé-kevésbé önérdekkövetőnek (ám nem feltétlenül anyagiasnak) feltételezett egyének viselkedését? És megfordítva: mik
az egyes jogi szabályozások, bírói döntések várható társadalmi következményei, feltételezve az érintettek ésszerű viselkedését?

Szociológia
A szokásos elmélettörténeti, szerzőközpontú megközelítés
helyett a szociológiai elméleteket problémaközpontúan, racionális döntéselméleti alapokról kiindulva vizsgáljuk: hogyan

8

lesz a társadalom tagjainak egyéni cselekvéseiből társadalmi
jelenség: piac vagy éppen kultúra? Mennyiben hozható közös
nevezőre és egészíti ki egymást a szociológiai és a közgazdasági szemlélet?

Pénzügyi közgazdaságtan
A sáv az egyéni gazdasági döntésektől kezdve a pénzügyi intézmények szabályozásán keresztül a makrogazdasági pénzügyekig igen tág, de szerves egészt képező területet ölel fel, és külön hangsúlyt helyez az empirikus (statisztikai-ökonometriai)
elemző készségek elsajátítására.
A sávok mellett a tagok számos más (úgynevezett ismeretbővítő) kurzust is felvehetnek, melyek témája a politikai filozófiától kezdve a menedzsmenten és a pszichológián keresztül a
természettudományokig terjedhet. Az ismeretbővítő kurzusokon nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományos társadalomtudományok határterületeire és az alternatív elméletekre, megközelítésekre is, amelyek a hagyományos egyetemi képzésből
sokszor kimaradnak, viszont jól kiegészítik azt. Ezáltal árnyaltabb, elmélyültebb tudásra tehetünk szert mind választott, szűkebb szakterületünkről, mind a társadalom és a közgazdaságtan egészéről. A kurzusok mellett számos előadás, vita és konferencia képezi szakmai rendszerünket.
Az intenzív szakmai élet mellett természetesen intenzív közösségi életet is élünk. A különféle családi, társadalmi és szakmai háttérrel rendelkező tagok a különbségek ellenére egy ös�szetartó, szoros baráti kötelékekkel rendelkező közösséget alkotnak, segítve egymást mind szakmailag, mind barátilag. A tagok nagy része együtt lakik a nemrég felújított Ráday utcai kollégium második emeletén (budapestiek is beköltözhetnek, de
senkinek sem kötelező), így megtanulunk alkalmazkodni a másikhoz, elfogadva és megértve a többieket.
Közösségi programjaink között vannak rendszeres, szervezett programok, valamint önszerveződő alapon létrejövő,
spontán összejövetelek. Színjátszó- és olvasókör, téli tábor,
nyári tábor, erdélyi kirándulás, közös focizások vagy filmnézések, múzeum- és színházlátogatások, valamint sok-sok hajnalig
tartó buli és világmegváltó kocsmabeszélgetés...
Ha szeretnél értesülni nyitott programjainkról, írj a
sziszhirlevel@gmail.com címre. Szakkollégiumunkról bővebb
információt honlapunkon (szisz.uni-corvinus.hu) vagy szórólapjainkon találhatsz. Bárki számára nyitott, de semmilyen elköteleződéssel nem járó elsős kurzusainkról az ek.szisz.hu oldalon olvashatsz. Ajánljuk továbbá figyelmedbe bevonó kirándulásunkat, amelynek célja (a túrázás mellett) a Szakkollégium
bemutatása az érdeklődőknek, és amelyet április 17–18. között
szervezünk. További információk hamarosan a honlapon.
A Széchenyi lehetőség. Élj velünk!
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A távhő ára

és az ezt meghatározó tényezők vizsgálata a törvényben
meghatározott célok szemszögéből
E cikk az azonos című – a BCE REKK által meghirdetett versenyen
díjnyertes – tanulmánynak a szerző által jelentősen rövidített és átdolgozott változata
A modern mikroökonómia egyik legfontosabb eredménye
az árak kitüntetett szerepének tisztázása. A gazdasági szereplők döntéseinél ezek olyan információként szolgálnak, melyek tájékoztatnak az erőforrások relatív szűkösségéről, így befolyásolva azok optimális elosztását. Ezen okokból kifolyólag
egy piac vizsgálata során alapvető kell, hogy legyen az adott
ár alakulását befolyásoló tényezők azonosítása. Fokozottan
igaz mindez az energiapiacok elemzésénél, ahol a főként nem
megújuló erőforrások szűkössége egészen nyilvánvalóan megmutatkozik. A következőkben egy ilyen piaccal, a távfűtés piacával foglalkozom.
A távfűtés ellátórendszere természetes monopólium, és
mint ilyen, alkalmat adhat az ármeghatározó és az ellátást esetleg korlátozó monopol viselkedésre, szabályozása ezért indokoltnak tűnhet. A villamosenergia-piac 2008-as és a földgázpiac
2009-es liberalizálásával azonban
felmerül a kérdés: újra kell-e gondolni a szabályozást a távfűtés esetében is? A kérdés az, hogy a jelenlegi gyakorlat mennyire kompatibilis egy alapvetően liberalizálódó
energiapiaci környezettel.
Magyarországon a távfűtés piacát érintő kérdéseket a 2005. évi
XVIII. törvény hivatott rendezni.
Ebben olvashatjuk*, hogy az árak
hatóságilag szabályozottak, meghatározásuk során pedig alapvetően három célt kell figyelembe venni:
1. Ösztönözzön a biztonságos, minimális költség melletti
szolgáltatásra, a szűkös erőforrások hatékony felhasználására, valamint a fogyasztók esetében az energiával
való takarékosságra!
2. Figyelembe kell venni a biztonságos és folyamatos termelés indokolt költségeit!
3. Figyelembe kell venni a kapcsoltan és a megújuló erőforrások felhasználásával történő termelés környezetvédelmi előnyeit!
A téma kényessége okán fontosnak tartom megjegyezni,
hogy tudatosan igyekszem kerülni a szigorú értelemben vett
* 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról, VII. fejezet

normatív állításokat. Kiindulópontnak a törvényben foglalt – az
előzőekben bemutatott – célrendszert tekintem, s így a fő kérdés az, hogy a jelenlegi távfűtési piacon kialakuló árak mennyire konzisztensek ezzel.
A fókusz elsősorban a budapesti távfűtési rendszerre irányul. Ennek legfőbb indoka a szabadon rendelkezésre álló információk rendkívüli szűkössége. Ezen okból kifolyólag a komolyabb kvantitatív elemzés lehetőségét is mellőznünk kell.

A magyar távfűtés rendszere
A piac megismerésének első lépése a szereplők azonosítása. Ezt
igyekszik segíteni az 1. ábra, amely a magyar távfűtési rendszer
funkcionális szempontok szerinti vertikális tagolódását mutatja. Láthatjuk, hogy mire a fűtőanyagból a fogyasztók lakásában
meleg lesz, az energia három szereplőt (és két „részpiacot”)
is érint. A termelést végző erőművet, az ellátást és kiegészítő
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatót, valamint a végső felhasználó fogyasztókat.

Az ábráról az is leolvasható, hogy a rendszer nem vizsgálható pusztán parciálisan. A szereplők döntéseinél nem feltétlenül csupán az árak, hanem bizonyos árak egymásoz viszonyított
arányai a számottevők, melyek alakulásai maguk is jelentős hatással lehetnek egymásra. Jelen helyzetben három termék ára
(és egyben piaca) említhető, ezek pedig a földgáz, a villamos
energia és maga a távhő. Az előbbi egyrészt, mint a budapesti hő egyik legfontosabb forrásának tekinthető fűtőanyag, másrészt – a fogyasztók szempontjából – mint az egyik jellemző helyettesítő termék kap szerepet. A villamos energia az iparágra jellemző termelési technológia, a kapcsolt energiatermelés
miatt fontos. A kapcsolt erőműben ugyanis a termelt hő és a
villamos energia ikertermékekként jelennek meg, így költségszerkezetük azonos.

9

Hőtermelő és a távhőszolgáltató
A távhőszolgáltatók a fűtéshez szükséges hőenergiát
hőtermelő erőművektől vásárolják és/vagy maguk állítják
elő. Budapest esetében az önkormányzati tulajdonban lévő
FŐTÁV Zrt. (egyedüli szolgáltatóként) a felhasznált energia jelentős hányadát külső forrásból, főként a magántulajdonban
lévő Budapest Erőmű Zrt.-től (BE Zrt.) szerzi be.
A felek között meghatározódó ár közvetlenül nem szabályozott, így a hő termelői ára jelenleg a két szereplő közötti szabad alkufolyamat révén alakul ki. Piaci szerkezet tekintetében
a felállás meglehetősen szerencsétlennek mondható. Egy magántulajdonban lévő monopol termelőről és egy önkormányzati tulajdonú, úgynevezett monopszón szolgáltatóról beszélhetünk, ahol utóbbi kereslete a kötött beszerzési csatorna és a
szolgáltatási kötelezettség miatt nagyon rugalmatlan, így lehetőség nyílik a termelői piaci erő könnyű érvényesítésére.
Szintén a kialakuló árat meghatározó tényező egy, a távhő
piacához közvetlenül nem, csupán a termelési technológia okán kapcsolódó rendszer, mégpedig a villamos energia kötelező átvétele (KÁT). E rendszer alapvetően a megújulóerőforrás-felhasználás, illetve a – kezdeti felállás szerint
csupán kisebb teljesítményű – kapcsolt villamosenergia-termelés ösztönzését célozza, s lényege, hogy az ezen körbetartozó termelőktől a piac kiiktatásával, hatósági (jellemzően a
piacit jóval meghaladó) áron, kötelező hatállyal veszi át a villamos energiát a felelős szerv, a MAVIR. A kapcsolt erőművek
jó érdekérvényesítő képességének jeleként a jogosultak köre
2007-ben és 2008-ban kibővült a nagyteljesítményű kapcsolt
termelőkkel (így a BE Zrt.-vel) is. A technológia gyors elterjedésének köszönhetően mára az ezt használó erőművek váltak
a rendszer kétségtelen nyerteseivé, akikre 2008-ban már a támogatások kétharmada jutott.
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Ugyan mindezek egy elkülönült piacra jellemző fejlemények, a közös termelési technológia okán a termelői hő árát is
befolyásolják. Azt gondolhatnánk, hogy az ikertermékek egyikére vonatkozó támogatás a másik árában csökkenésként érvényesülhet, ez azonban a korábban bemutatott piaci környezetben meglehetősen kétséges feltételezés. A termelő a villamos energia piacán árelfogadó, míg a hő piacán ármeghatározó, vagyis az ár emelésével többletbevételhez juthat. Joggal
gondolhatjuk tehát, hogy a hő árának magasan tartásával kihasználja helyzetét.
Kvantitatív eszközökkel vizsgálva mindezt arra juthatunk,
hogy a 2008. évi érvényes KÁT ár mellett (29,7 Ft/kWh) a BE
Zrt. által kapcsolt technológiával termelt hő határköltsége 0
közeli, vagy inkább negatív (körülbelül -0,71 Ft/kWh) volt. Ös�szehasonlítva mindezt a FŐTÁV Zrt. adataiból nyerhető becsléssel, amely szerint 2008-ban a cég által beszerzett hőenergia
átlagos ára 2547 Ft/GJ körüli értéken mozgott, alátámasztottnak látszik az állítás, hogy a hőtermelő képes kihasználni piaci erejét, és ezáltal jóval a határköltsége feletti árat tud szabni.
Természetesen a fentiekben vázolt folyamatok a végső fogyasztókhoz eljuttatott távhő árát is növelik, így indokolt lehet
a helyzet átgondolása. Elsősorban a korábban említett monopol környezet felszámolására lenne szükség. A versenyhelyzet
kialakítása a hálózat széttagoltsága miatt nehézkes, ám egy kisebb körzetben, ahol megfelelően nagy a távhő iránti kereslet
– mint például Budapesten –, a széttagolt „szigetek” összekapcsolásával – az ez által lehetővé tett termelők közötti versenyhelyzet miatt – jelentős előnyök (alacsonyabb ár, biztonságosabb ellátás) lennének elérhetők.

Távhőszolgáltató és a fogyasztók
Az ellátási lánc „másik oldalán”, a szolgáltató és a (lakossági)
fogyasztók közötti piacon hatósági ár van érvényben. Budapest tekintetében a díjak alakulását a Fővárosi Közgyűlés és
a FŐTÁV Zrt. által közösen kialakított szabályozás határozza
meg. A rendszer sajátosságai okán az ár úgynevezett kétrészes
ár, vagyis alapvetően két összetevőből, egy, a fűtött lakás nagyságán alapuló fix alapdíjból és egy, a fogyasztás mértékét figyelembe vevő hődíjból áll. Egy átlagosnak tekinthető, 50 m2-es
lakás éves fűtési költségeit figyelembe véve az országos rangsorban Budapest a középmezőnybe tartozik, a fix alapdíj aránya azonban itt az egyik legmagasabb (37 százalék). Mindez
azért lehet fontos, mert a változó díj mértéke, és főleg annak
magas aránya ösztönözhet az energiatakarékosságra. Ez esetben ugyanis a fizetendő díj közvetlenül a fogyasztás függvényévé válik, így az annak minimalizálásában érdekelt fogyasztó
döntési változójának alakításával jobban képes célfüggvényének értékén változtatni. Ezt figyelembe véve azt mondhatjuk,
hogy Budapesten az 58 százalékos hődíj arány túlságosan alacsony, így kevéssé ösztönöz a takarékos energiafelhasználásra.

http :// www . f lickr. com / photos / infomatique

A rendszert technológiai szempontból alapvetően három
tulajdonság jellemzi:
• A (táv)hő előállításának elfogadott rendszere a kapcsolt energiatermelés, amely bizonyítottan hatékonyabb, mint a villamos energia és a hő külön erőműben történő előállítása.
• Hálózatos iparágról van szó. A klasszikus felfogással
szemben ez nem jár azonban feltétlenül a teljes vertikum monopolizálásával, pusztán csak maga a hálózat tekinthető szükségszerűen természetes monopóliumnak. A verseny kialakításának azonban gátat szab,
hogy a hálózat földrajzilag széttagolt (Budapesten öt
nagyobb „szigetről” beszélhetünk).
• A vezetékek alapvetően az 1950-es években épültek,
elsősorban ipari, kereskedelmi célokra, ezért a szabályozó egységek nem közvetlenül a lakásokhoz, hanem
úgynevezett hőközpontokhoz kötődnek.
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Mindehhez persze hozzátartozik egy fontos dolog, mégpedig az a korábbiakban már említett technológiai korlát, amely
szerint a jelenlegi távfűtési hálózatban a mérés elsősorban a
hőközpontokban és nem az egyes lakásokban történik, így a
fogyasztók költséget befolyásoló képessége – s közvetetten a
távhő versenyképessége – ezúton is csorbul.
A ténylegesen megfigyelhető aggregált adatok fényében
azt állíthatjuk, hogy a szolgáltatói árak viszonylag jól és az elvártak szerint képezik le a vállalat költségszerkezetét. Ezen kijelentés persze nem mond el semmit a működés hatékonyságáról, a fejlesztési beruházások és az azok által felmerült költségek arányáról. Ezek részletes elemzésére adatok hiányában nem tudok kitérni, érdemes azonban néhány szempontot megemlíteni:
• A felhasználók jelentős hányada régi építésű panellakásokhoz köthető, amelyekben a rossz szigetelés miatt a hőveszteség számottevő, s így a fizetendő számla összege, de ugyanígy a kívánt hőfok elérésének szolgáltatói költsége is jóval magasabb lehet.
• Szintén a szolgáltató költségeit befolyásoló elem a
hőközpontok tulajdonjogának kérdése. Ezek ugyanis – ellentétben mondjuk Béccsel – Budapesten nem
a bérházak, hanem a szolgáltató tulajdonában vannak,
így a fenntartási költségeik is őt terhelik. Ennek figyelembevétele az egyes városokban megfigyelhető árak
összehasonlításánál mindenképp indokolt.
• A 2009. májusi alkotmánybírósági határozatot – vagyis a távhőszolgáltatóról való leválást korlátozó fővárosi rendelet érvénytelenítését – követő fél évben az
ár drasztikus mértékben esett, a szolgáltató bevallása
szerint költségcsökkentő, s főleg az energiahatékonyságot növelő beruházások miatt. A tény, hogy mindez ilyen gyorsan és hatékonyan mehetett végbe, arra
enged következtetni, hogy költséghatékonyság szempontjából a rendszerben vannak még „tartalékok”.

F otó :

http :// www . f lickr. com / photos / infomatique

A célok teljesülése – összegzés
A fentiek fényében nézzük, mit mondhatunk a távhőtörvény
árszabási mechanizmusának célkitűzéseiről:
88 Fogyasztók ösztönzése az energiatakarékos felhasználásra. Láthattuk, hogy e cél a jelenlegi környezetben
nem látszik érvényesíthetőnek. Ennek gátat szab egyrészt az egyedi lakásokhoz tartozó szabályozó és mérőműszerek hiánya, másrészt a budapesti fűtésdíj fogyasztók által befolyásolható részének alacsony aránya. Említhető emellett, hogy az ellátási lánc termelői oldalán kialakult piaci struktúra jóval a potenciális
költségei fölé emeli a távhő árát, ami az állami dotációs rendszerrel az árarányok torzításán keresztül a helyettesítő termék (földgáz) pazarlásához vezet.

88 Ösztönzés a szolgáltatás költségeinek minimalizálására. Az ellátási lánc teljes költsége valószínűleg egy vertikálisan integrált távhőszolgáltató esetén lenne minimális. Ezzel szemben a funkcionálisan széttagolt budapesti rendszerben – ahol, mint láttuk, a termelői oldalon hangsúlyosan jelenik meg az aszimmetrikus alkupozíció – a távhő ára jelentős mértékben eltér a (hulladék)hő előállításának határköltségétől, amely okból
kifolyólag nem ösztönöz költségcsökkentő beruházásokra.
99 A szolgáltatás indokolt költségeinek figyelembevétele. E kérdés megválaszolása nehézkes, a rendszer két
részpiacán láthatóan eltérő helyzettel találkozunk. Mivel azonban a törvény a szolgáltatói árról rendelkezik,
azt mondhatjuk, hogy e cél teljesülése – amennyiben
elvonatkoztatunk esetleges minőségi tartalmától – biztosított a jelenlegi árszabályozás mellett.
û/ü	Megújuló és a kapcsolt energiaforrással termelt energia környezetvédelmi és gazdasági előnyeinek figyelembevétele. Láthattuk, hogy a jelenlegi árstruktúra túlkompenzálja a kapcsolt energiatermelést. Az
amúgy is hatékony technológiát a KÁT jelenlegi rendszere, valamint a határköltséget jóval meghaladó (hulladék)hőárak még tovább segítik, ami az indokoltnál
nagyobb támogatást implikál a kapcsolt termelőknél.
Mindeközben a megújuló erőforrások figyelembevétele elenyésző. Ezen hangsúlyeltolódás kezelése mindenképp indokolt lenne.
Szőke Bálint
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Dánia a világ egyik legélhetőbb országa, a South Park szerzői
szerint pedig a dánok Európa kanadaijai. Nos, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, de mindenképpen egy menő
népről van szó, akik sok mindenben élen járnak. Koppenhága
a régió legnagyobb városa, bár még így is elég kettő nap vagy
egy hosszú hétvége, hogy a lelkes turista mindent megnézzen,
hiszen minden sétálótávolságon belül van.
Ha viszonylag olcsón (nem szabad elfelejtenünk, hogy
Nyugat-Európában járunk) szeretnénk megúszni egy koppenhágai kiruccanást, akkor érdemes hónapokkal előre lefoglalni
a repülőjegyet, de nem közvetlenül Dániába, hanem a svédországi Malmöbe, ami az Oresund tengerszoros másik partján fekszik (~35 €). Malmöből busszal vagy vonattal egy-másfél óra alatt lehet átérni Koppenhágába (~30 € oda-vissza), közben a jellegzetesen svéd, gyalog is körbejárható várost is érdemes megnézni. Szállást itthonról ajánlatos foglalni, és mindenképpen valamelyik belváros melletti ifjúsági hostelt ajánlanám, ahol 10-12 €/fő/éj körüli árakkal kalkulálhatunk. A készétel és az utazás, ami igazán drágává tudja tenni a kint tartózkodást, ezért a helyi szupermarketekben jobb bevásárolni (ahol
az árak nem sokkal magasabbak, mint itthon), és napközben
szendvicsen élni, este pedig főzni valamit a szálláson (konyhatündérek előnyben). A helyi közlekedést kétféleképpen is ki lehet hozni nulla pénzből: séta vagy bringa. Fentebb említettem,
hogy maga a város igen kicsi, szóval gyalogosan is el lehet jutni
mindenhova különösebb megerőltetés nélkül. Ha viszont valaki sportosabb, vagy szeretné átérezni a dán főváros atmoszféráját, akkor pattanjon bicajra! Sok-sok biciklikölcsönző stand
van a városban, ahol 20 koronáért (~700 forint) egész napra el
lehet vinni egy biciklit, és ha sértetlenül visszaviszed, akkor a
pénzt is visszakapod. A bicikliutak nagyon jól ki vannak építve, az autó- és buszsávok mellett, egyenrangúan kapnak helyet
a bringások.
Néhány hely, amelyet mindenképpen meg kell nézned
Koppenhágában, ha arra jársz.
1. A kis hableány – Koppenhága egyik jelképe, a híres
dán mesemondó, Andersen története által ihletett szobor a dán kikötőben az Oresundot kémleli.
2. Tivoli – Európa egyik legrégebbi és igen népszerű vidámparkja a város szívében.
3. Christiania – a hihetetlen hippinegyed. A város legelképesztőbb része, egyszerűen szürreális az egész;
mintha megállt volna az idő, és a hatvanas évek lázadó világába csöppennénk.

4. Nyhavn – a város népszerű sétálóutcája, kedves és színes házakkal, egy kikötőöböl körül.
5. Rosenborg kastély – apró, barokk kastély a belvárosban.
6. Stroget – Koppenhága Váci utcája, csak körülbelül hatszor olyan hosszú – a maga nemében a leghosszabb
a világon.
7. Operaház – a világ egyik legmodernebb operaháza
magánadományból épült.
8. Kastellet – ötszög alaprajzú erődítmény, az egyik
legjobb állapotban megmaradt hasonló építmény
Észak‑Európában.
9. Christiansborg palota – a dán parlament székhelye.
10. Latin negyed – a koppenhágai egyetem központja.
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Te jó ég! Dehogy is! Dánia király. Koppenhága csúcs, és az is biztos, hogy mindenképpen érdemes ellátogatni északi kollégáinkhoz – az élmény garantált!
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Földrengés non-stop
Ha valaki figyelemmel kíséri a híradásokat, az utóbbi
időben megfigyelhette, hogy szinte minden hétre jut
egy súlyos földrengés. Az átlagember már fel se kapja
a fejét egy olyan hírre, hogy az Indiai-óceánon cunami
van kialakulóban, vagy hogy hány ezren maradtak lakás
és élelem nélkül a világ egy messzinek tűnő pontján. Érdekesebb hírnek számít, hogy kibillent a Föld forgástengelye, vagy hogy milyen keresőprogramot hozott létre a
Google azon túlélők számára, akik eltűnt hozzátartozóik
után kutatnak. Ez utóbbi önmagában nemes kezdeményezés is lehetne, és az is. Ha azonban belegondolunk,
hogy vajon hány földönfutóvá lett chilei böngészi ezekben a napokban az internetet, akkor talán hasznosnak
már kevésbé mondható.
Napjaink nagy földrengései sok emberéletet követelnek, ám talán még ennél is fontosabb lenne felhívni a figyelmet az életben maradottak sanyarú körülményeire. Ilyenkor sok segélyakció és gyűjtés kezdődik,
ám ezek általában nem túl tartósak, pedig a fedél nélkül
maradottaknak a nagy hírverés után is támogatásra van
szükségük. Japán, Törökország, Haiti és Chile közül az
utóbbi kettő egészen biztosan nem képes pusztán önerőből újjáépíteni az elpusztult területeit, hiszen már a
súlyos természeti katasztrófa előtt is pénzügyi gondokkal és mindennapi nehézségekkel küzdöttek.
Haitin kétszáz éve nem volt olyan erős földrengés,
mint idén januárban. A helyzet azért tekinthető még súlyosabbnak, mert a 7-es erősségű földmozgás epicentruma mindössze tizenöt kilométerre volt az ország fővárosától, Port-au-Prince-től. A Nemzetközi Vöröskereszt
becslései szerint a rengések három millió embert érintettek, közülük a halálos áldozatok számát a WHO 45-50 ezer
főre becsülte, a szám azonban mára már elérte a 170 ezret is.
Haitit a nyugati félteke egyik legszegényebb országaként tartják számon, és az utóbbi években több súlyos katasztrófával
is szembe kellett néznie. 2008 óta több hurrikán és erős vihar
követelte emberek százainak életét, az ideihez hasonló súlyos
katasztrófa azonban még a sanyarú sorsú ország számára is ismeretlen volt.
A Chilét megrázó, 700 ember életét követelő, Richter‑skála szerinti 8,8-as erősségű földmozgás a világon valaha mért
legerősebbek közé tartozik. A február végi rengés epicentruma a dél-amerikai ország egyik legnagyobb városától,
Concepcióntól száz kilométernyire, a Csendes-óceánon volt.
A katasztrófa ráadásul nemcsak fizikai értelemben rombolta
porig Chilét, hanem gazdasági szempontból is súlyos gondokat okozott. A károkat 30 milliárd dollár körülire becsülik, és
ezen felül még 1,5 milliárd dollárra lenne szükség a megsem-

Kül-Ügyes

misült középületek és az infrastruktúra újjáépítéséhez. A földrengés és az azt követő cunami fél millió házat söpört el a föld
színéről, utakat és hidakat tett használhatatlanná. És akkor még
nem is beszéltünk a három héttel később bekövetkezett, 6,7‑es
erősségű utórengésről, amely bár szintén nagyon erősnek számít, a megelőzőhöz képest már jóval kisebb károkat okozott.
A Haitit és Chilét sújtó nagy erejű földrengések mellett némiképp valóban eltörpülnek a nemrégiben Japánt vagy Törökországot megrázó, kevésbé erős földmozgások. Ráadásul ezeket az országokat felkészültebben is érte a katasztrófa, és szélesebb körű lehetőségeik vannak az újjáépítésre. A lezajlott események azonban mindenképp mutatják, hogy a Föld továbbra
is nyughatatlan, és a fejlett országoknak arra kell törekedniük,
hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsák elmaradottabb társaiknak, és így az élet visszatérjen a megszokott kerékvágásba.
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Sárga bögre, görbe bögre!

What were your reasons to pick ELTE out of many other Hungarian
universities?
I heard many positive things about ELTE, but in all honesty the
reason I chose ELTE was that it was the only university that had
an agreement with my university in Australia to facilitate easy
exchange.
How is ELTE compared to your regular school?
In some ways very disorganized. In fact, in some ways impossible. But at the same time, even though the disorganization
makes things difficult, it also gives everything quite a relaxed
atmosphere – although perhaps this is only because I am in
Erasmus classes. In Australia, classes are lectures of one hour
twice a week, and then a tutorial for one hour, once a week,
so for every subject we have a total of three contact hours per
week, but much shorter classes. So I find it a bit challenging,
firstly to concentrate on one subject for longer than an hour,
and secondly to go for a whole week between classes, which
kind of deteriorates any sense of continuity in the studies.
Tell us about your first impression of Hungary and ELTE!
Helpfully disorganized. My mentor was very helpful and
friendly at welcoming me, and I felt that everyone was very
happy to help, even if no one really knew what was going on.
I had been to Budapest before, so it wasn’t so daunting, but of
course the weather was quite a shock for me, but in general my
first impressions were quite positive.
What did you know about Hungary before you got here? Geography, politics, culture etc...
Before I arrived in Budapest, I didn’t know that much about it,
and to be honest, my knowledge hasn’t increased that much
since I arrived. I knew the location of Hungary, I knew the currency was forints and the language was called Magyar, but that
was really about it. Outside of Budapest, the only place I knew
of was Lake Balaton, and in terms of history I knew a little bit
about the Austro-Hungarian Empire, and that there had been
Soviet occupation, but not really any detail.
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What do you miss the most?
Of course I miss those “comfort zones” that come from being
at home. My family, my friends, and the weather! The beach is
something I have always taken for granted, but I never thought
about missing it until it’s a place I actually cannot go.
Have you ever spent any time away from home? If so, where did
you go and for how long?
Two years ago I went to the Middle East for 3 months, and
worked on a fish restaurant on a kibbutz for two months. After that, I went to the UK for a month, then travelled around
Europe to various countries, including Hungary, before working on a farm in Germany for 6 weeks, and then going back to
Australia, after being away for nearly a year altogether.
How do you find making friends over here?
It wasn’t very difficult at all to make friends with other Erasmus students, everyone is very eager to be nice and to make
friends. Befriending Hungarians seems a bit more difficult, not
least because of the language and lifestyle differences, but I
hope it will be possible with time.
What about your academic hopes and career aspirations?
I still have to decide; right now I am not sure what I want to do
with my life.
One thing you would like to achieve before you leave Hungary?
Anything and everything! Learning how to say “sárga bögre,
görbe bögre” without mistake would make me pretty happy!
Thank you, and wish you a wonderful time here in Budapest!

Rita Teller

F otó : Tát K ontúr

How did you fall in interest of Hungary?
I visited because a friend recommended, and fell in love with
the place. I wanted to go on exchange somewhere I could
study in the English language, but where I could experience a
different culture and way of life. When I saw that Budapest was
an option, I was delighted!

What is the biggest difference between Australia and
Hungary?
It is very difficult to say
what the biggest difference is between the two
countries, but if anything I
think it would have to be
the openness and politeness of people you don’t
know. In Australia, if you
go into a shop or a restaurant, people will automatically smile and ask you how your day
is, even if they don’t care at all. Here, if people don’t care (and
they usually don’t) then you know about it.

F otó : Tát K ontúr

As you probably know we have a lot of exchange students at the
Faculty of Social Sciences from all over the world. We host students
from Singapore, Hong Kong, USA, Spain, Finland, France, Belgium, Bulgaria, Greece etc., but our smiley foreign friend, Yvette
comes from the furthermost place called Sydney, Australia.

Filmek helyett könyvek
Kíváncsi vagy, hogy
milyen a világ a könyvtárból szemlélve? Érdekel, hogy mit gondol Cserenkó Gábor,
karunk egyik legvidámabb
könyvtárosa?
Ha igen, akkor olvass
tovább!
TátKontúr: Hogyan kerültél a TáTK-ra és miért pont ezt a foglalkozást választottad?
Cserenkó Gábor: Nyolc éve dolgozom itt, apróhirdetés útján
kerültem ide. Igazából mindig is olyan helyre vágytam, ahol
nagy a nyüzsgés, sok a fiatal, pörög az élet, ebből a szempontból ez a legjobb hely. Azt viszont nem tudom, hogy miért pont
könyvtár szakosnak jelentkeztem, mert mindig is filmes akartam lenni.
TK: Nagy memória kell ahhoz, hogy tudd, melyik könyv hol található meg. Mi a titkod?
Cs. G.: A csajok is mindig megkérdezik ezt, pedig egyszerű az
egész. Ahogy megtanulom napról napra az archoz hozzákötni
a nevet, ugyanígy megy a könyvekkel is. Szerencsésnek érzem
magam, mert az első munka, amit rám bíztak itt, az volt, hogy
nyáron le kellett pucolnom az összes kötetet. Utána ősszel jöttek a hallgatók, Durkheimtől keresték Az öngyilkosságot, én
meg csak néztem rájuk, hogy máris ezzel kezdik.
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TK: Tény, az első éves szociológusoknál ez a bestseller. S mi volt
a legextrémebb kifogás, amivel ki akarta magyarázni valaki a késést?
Cs. G.: Még az első évben volt talán, amikor egy srácnak eltűnt
a kikölcsönzött könyve. Elmondta, hogy leégett a házuk, teljesen romokban hever az élete. Természetesen nagyon megsajnáltam, s amikor délután elmeséltem a kollegáknak, kiderült,
hogy a delikvensnek minden félévben porrá ég az otthona.
TK: Ez komolyan hangzik. A detektívregénybe illő sztorikon kívül
még mit szeretsz a munkádban?
Cs. G.: Legjobban a változatosságot szeretem. Az egyik percben még a pultban vagyok, aztán jön a telefon és rohanok fel
a postáért, majd a könyvtárközi kölcsönzés keretében átviszek
pár kötetet a BME-s kollegáknak. No, meg az új szerzeményeket is nekem kell átnézni, regisztrálni a rendszerben.

Interkultúra

TK: Mi a kedvenc ELTE-s programod?
Cs. G.: A Szakkoli Éjszakája, azon belül is az Élő Könyvtár. Mindig is szerettem nem ott lenni, ahol éppen kellene. Akkor vagyunk a suliban, amikor amúgy nem szoktunk. Ez rendkívüli érzés, és ráadásul ott van csomó érdekes program, koncertek,
sörözés. Érdekes lehet odamenni volt játékfüggőkhöz, alkoholistákhoz meg leszbikusokhoz, és kérdezni tőlük olyat, ami érdekel, csak nincs kitől megkérdezni.
TK: Hiányolsz-e valamit a kínálatból?
Cs. G.: Mivel én nagyon filmes agyú ember vagyok, ezért a régi
filmklubokat hiányoltam, de hallottam, hogy most keddenként
újraindult. Mindig is mozifanatikus voltam, dokumentumfilmes sulit végeztem.
TK: Milyen filmet rendeznél?
Cs. G.: Szerintem filmet azért kell csinálni, hogy minél többen
nézzék. Sok igényt kell kielégíteni, de nem tudsz mindenkire hatni. Magyarország a végletek országa, s néha úgy érzem,
hogy a Tarr Béla és a Szuperbojz közötti űrben alig van valami. Szóval, olyan filmet rendeznék, amely populárisabb és sok
embernek szól, ugyanakkor van egy kemény mondanivalója,
igazságtartalma is.
TK: Ajánlanál valami érdekességet a könyvtárból?
Cs. G.: Engem főleg a szociográfia és a társadalomtörténet érdekel. Talán ilyet… Meg szépirodalmat. Azt mindenképpen…
Vigyetek Vonnegutot.
TK: Mivel töltöd a szabadidődet?
Cs. G.: Társasági ember vagyok, szóval mindegy, mit csinálok,
csak legyenek körülöttem. Szeretek a parkokban sétálni, sokat
aludni, kávézgatni.
TK: És melyik kávéházban lehet Téged megtalálni?
Cs. G.: Az az igazság, hogy ez elég változó, mert a beülős helyekkel sokszor az a problémám, hogy füstösek. Viszont a nők
nélkül az élet teátrális szenvedés lenne, ezért kész vagyok áldozatot hozni!
TK: Mit üzensz a TátKontúr olvasóinak?
Cs. G.: Mondhatnám azt, hogy ne csapkodjátok az ajtót és ne
kiabáljatok a könyvtárban, de ezt én sem gondolnám komolyan. Továbbra is várok mindenkit szeretettel, a kikölcsönzött
dolgokat pedig nem elégetni…
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Csekkold az e-mail Lo(vag)ányok
címed!

Be kell vallanom, tíz évvel ezelőtt, az első számítástechnika
órámon még azt sem tudtam, mi fán terem az internet. Ahogy
visszaemlékszem, az osztálytársaim többsége szintén életében először kattintott az Internet Explorer ikonjára, és a legtájékozottabbak is csak a chat.hu regisztrációig jutottak. Hiába, tízévesen mások az igények. Ma már nem bírunk ki egy napot sem iWiW, Facebook, Index, [origo], Cotcot nélkül, főleg
az egyetemen, ahol az ETR és a CooSpace napi rendszerességű
használatot követel.
Akkor, negyedikes általános iskolásként az első órák programpontjai között szerepelt az e-mail cím elkészítése. Persze
nem sejtettük, hogy arra mi szükségünk lehet a jövőben, ezért
megszülettek a különböző fantázianevű postafiókok. Volt legalább öt barátom, akik odabiggyesztették a becenevük mögé
a 666-ot.
Telt-múlt az idő, postafiókok születtek és elévültek, az
e-mail címnek továbbra sem vettük sok hasznát. Különböző weboldalakra regisztráltunk velük, jöttek értesítések, de
nem volt az életünk szerves része. Egészen addig, amíg egyetemre nem kezdtünk járni.
Te is tapasztalod, hogy a legtöbb információ kurzusmail
keretein belül landol nálad, hírlevelek érkeznek,
levelezőlistákra iratkozol fel, és nem ritka, hogy egy-egy
oktatódat e-mail formájában keresed fel. Akár hiszed, akár
nem, most már nem mindegy, hogy milyen címről érkezik az
üzeneted, és ahogy telnek az évek, egyre fontosabbá válik,
hogy az utcakiralya@freemail.hu helyett inkább a vezeteknev.
keresztnev@valami.hu legyen a feladó.
Évekkel ezelőtt történt, hogy egy általunk szervezett rendezvény olyan létszámot mozgósított, hogy a rendőrségen, a
mentőknél és a tűzoltóságon is be kellett jelenteni. A feladattal megbízott lány elküldte az üzenetet a tűzoltóságnak, majd
heteken át vártuk a választ. Amikor úgy tűnt, minden hiába, telefonáltunk. A hívás alapján kiderült, hogy az e-mail megérkezett, de a puhanyuszi@citromail.hu feladó miatt azt hitték, csak
egy vicc, és nem foglalkoztak vele.
És végezetül, egy kis kitekintés a jövőbe: belátható az is,
hogy szexycica@indamail.hu egyes álláslehetőségeknél komoly hátrányt jelent majd kiss.aranka@indamail.hu-val szemben – azt az állást, ahol szexycica van előnyben, csak kevesen
vállalják. J
kovacs.annasara@gmail.com
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Minden valamirevaló etikettről és protokollról szóló könyv az első
oldalak egyikén említi, hogy „amíg a nőnek nincs kényelemérzete,
addig a férfinak sem lehet”. Ezek az utópisztikus sorok napjainkra
nem kicsit értékelődtek át.

Letűnt idők lovagi kora
Elidőzésünk helyszíne a 12. század, annak is a keresztes háborúkkal tarkított időszaka. Az egyházi nevelés mellett körvonalazódni látszik egy merőben eltérő irányvonal, melyet a francia
hatások jellemeznek leginkább.
A lovagi nevelés a készségekre és adottságokra helyezte a
hangsúlyt, ellentétben az egyházival, amely az elméleti képzést részesítette előnyben. A lovagok taníttatása már nagyon
fiatal korban, 5-6 évesen kezdetét vette. 14 éves korukig egy
már lovagi címet viselő férfi gyámja alatt sajátították el tudásuk
alapjait.
A leendő lovagoknak hét készséget kellett elsajátítaniuk,
melyek megnevezése a következő: lovaglás (equitare), úszás
(natare), vívás (cestis certare), a nyíl használata (sagittare), sakkozás (scacis ludere), verselés (versificare), illetve vadászat
(aucupare). Hogy kellő erejük meglegyen, elsődleges feladatuk volt testük megedzése annak érdekében, hogy majdan háború idején életüket kockáztatva védjék a vallást, a hitet, az erkölcsöt, valamint a becsületet. Neveltetésük legjellemzőbb ismertetőjele a nő hódoló tisztelete, a női ideál megbecsülése
volt. A lovagokat világi illemre tanították, kimondatlan szabály
volt számukra társaságban a finom úriemberként való viselkedés. Legfőbb vágyaik közt szerepelt, hogy elnyerjék egy gazdag
örökös, esetleg özvegyasszony szívét. Egy ilyen házasság nyitotta meg számukra az utat a jómód felé.
De kérem, hol van már az a tavalyi hó?!

Napjaink virágkora
Eme lovagregény mostanság az alábbiak szerint zajlik. A keresett céljármű beérkezik a megállóba. Férfiak hada özönli el a
felszállásra alkalmas részleget, teszem azt, a metró ajtaját.
ÉN: „Fáradjon előre, Hölgyem!”
A FÉRFI bambán rám néz. Fejében felvillan egy kis fény,
majd előreenged.
A metróra felszállván gyors felmérést végzek (TáTK-os hozomány), miszerint egy öt (karcsúbbaknak hat) személyes ülőhelyen mennyi a férfiak száma. Az eredmény három-négy, ami
a fiatal és az idősebb közönség számarányát egyaránt lefedi.
A 21. századi tömegközlekedésben egy nőnek olykor sem
udvariasságból fakadó előjogai nincsenek, sem ülőhelye. Sőt,
alkalomadtán a „Talán az állóhelyemet is adjam át?!” megjegyzésre is sűrűn bólogató visszajelzés a válasz.
Ancsa

Interkultúra

Vajon a jövőnek szüksége lesz az emberre?
Gondolatok a technológiai szingularitásról

K ép :

pixs . media . mit . edu

Eddigi történelme során az ember mindig törekedett arra, hogy
minél jobban megismerhesse az őt körülvevő világot, idővel olyan
struktúrákat, rendszereket létrehozván, amelyek alkalmasnak tűnnek a valóság összefüggéseinek hiteles leírására. Ezek a modellek
a hétköznapi életben tökéletesen alkalmazhatóak – a matematikát vagy a fizika törvényeit alapul véve például azt látjuk, hogy
ezen tudományok szemén keresztül egyre közelebb kerülünk az
objektív valóság feltérképezéséhez, megértéséhez. Ám mindig eljön az a pont, amelyen túl ezek a modellek már nem alkalmazhatóak teljes bizonyossággal, s amikor már az emberi képességek
kevésnek bizonyulnak a probléma megértéséhez. Ezt a pontot nevezzük szingularitásnak.
Az emberiség fennállása óta rengeteg találmányt keltett életre.
Meghódítottuk a vizeket, a szárazföldeket, s megtettünk már
pár lépést az ég felé, ám fajunk legutolsó találmánya minden
valószínűség szerint egy olyan mesterséges intelligencia lesz
majd, amely okosabb minden eddig született embernél, s ha
képes lesz majd saját maga fejlesztésére, akkor talán létrehozhat önmagánál is intelligensebb gépet. Ha ez bekövetkezik, akkor a technológiai fejlődés kikerül az ember ellenőrzése alól,
s az üteme minden eddiginél gyorsabb lehet majd, olyannyira, hogy az emberi ésszel felfoghatatlan, és a mai jövőmodelljeinkkel gyakorlatilag megjósolhatatlan. Ezt nevezzük technológiai szingularitásnak. Régóta világos előttünk a tény, hogy az
új felfedezések száma exponenciálisan növekszik, s egyes számítások szerint a 21. században száz év helyett körülbelül húszezer évnyi fejlődést fogunk megtapasztalni, és a korábban elképzelhetetlen találmányok garmadája alapjaiban fogja megváltoztatni a világunkat, szakadást okozva a történelemben.
A technológiai fejlődés kikerülése az ember kezéből egy
rendkívül veszélyes folyamat, hiszen semmi garancia nincs
arra, hogy az új, nálunk intelligensebb létforma majd lojális
lesz hozzánk. Talán az evolúció törvényei fognak érvényesülni,
s az embert eltörli a nála erősebb friss faj. (Ez egy igen közkedvelt témája a tudományos-fantasztikus irodalomnak.) Egy hatalmasabb intelligencia valószínűleg minden eshetőséget képes előre megjósolni, olyanokat is, amelyekről egy élő embernek talán fogalma sincs, éppen ezért, ha valóban bekövetkezne a fent említett esemény, akkor vajmi kevés esélyünk len-

ne a túlélésre. Ám ennek ellenére az embernek birtokában van
valami, ami egy kis reménnyel kecsegtet, és ez pedig nem más,
mint a logikátlan, irracionális tettekre való képesség. Az állatvilágban az évmilliók alatt kifejlődött ösztönök igen magas hatékonysággal segítik a túlélést, ám egy hirtelen környezetváltozás esetén ezen ösztönök nem követik dinamikusan a változást, az élőlények pedig elpusztulnak, mivel nem tudtak alkalmazkodni az új feltételekhez. Ezzel szemben az ember képes
arra, hogy olyan új viselkedésmintákat hozzon létre a gondolkodás által, amelyek eredménye esetenként a sikeres adaptáció az új, megváltozott feltételekhez.
Egyes vélemények szerint a technológiai szingularitás az
emberiség felemelkedését segítené elő. Az új technológiák
megjelenése hosszabbá tehetné az életet, növelhetné az intelligenciát, illetve új képességekkel ruházhatna fel bennünket. Sokak szerint ekkortájt köszönthet be a transzhumanizmus időszaka, amelyben az emberek különös szimbiózisban
élnének a technikával, átlépve a ma ismert ember korlátait.
Ennek megvalósítása történhet génmanipulációval, közvetlen agy-számítógép kapcsolattal, kibernetikus módszerekkel,
implantátumokkal… a lehetőségek tárháza kimeríthetetlen,
megjósolni pedig egyre kevésbé leszünk képesek, de talán követni is alig.
A technológiai fejlődés ma ismert üteméből kiindulva a
szingularitással foglalkozó kutatók a technológiai szingularitás
bekövetkeztét a 21. század első harmadára jósolják, bár a vélemények ebben a kérdésben is eltérőek: vannak, akik csak a 22.
század elejére várják, s akadnak olyanok is, akik a technológiai szingularitás megvalósulását valószínűtlennek tartják. Sokan nem értenek egyet azzal, hogy a fejlődés exponenciálisan
növekvő trendjét evidenciának lehet tekinteni a jövőre nézve, mások pedig abban kételkednek, hogy egyáltalán lehetséges az emberinél fejlettebb intelligenciát létrehozni, illetve az
is lehetséges, hogy a technológiai szingularitás teljesen elmarad az azt megelőző társadalmi feszültségek és bizonytalanságok növekedése miatt. Egyvalamiben lehetünk csak biztosak:
ha a technológiai szingularitás valaha is bekövetkezik, akkor világunk ma ismert formája megszűnik létezni, mindörökre.
Nándi
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Hogyan ünnepled a húsvétot?

Fotó : Tát K ontúr

Az utca embere válaszol

Kondákor Ferenc – társadalmi tanulmányok III.
Nem szoktam húsvétozni, elmenekülök
olyankor. Kiskoromban egyszer megharapott egy húsvéti nyuszi, azóta nem szeretem az ünneplést.

Arató Márk és Váradi Csongor –
nemzetközi tanulmányok I.
Vödörrel, szifonnal, de mindenképpen
vízzel járunk locsolni. Márk csak a lányok és az alkohol miatt megy, Csongornak azért a piros tojás és egyéb tradíciók is fontosak.
Annasára & Kréta

Fotó :

Újabb rendszerváltás?

mng . hu

Samu Dóra – nemzetközi tanulmányok I.
Húsvétkor a leginkább tartandó népszokás nálunk a sonka és a tojás. Régebben
még jártak locsolni is, most már nem
szokás, de akkor volt szifon is, kölni is.
Nem mondom, hogy szeretem a húsvétot, de elviselem.

18

mosásra használják, de Reának ez kapóra jön, mert így háborítatlanul bámulhat maga elé naphosszat.
Az országban, és különösen Budapesten minden a feje tetején áll, bevezetik a kamatyadót, tüntetések és ellentüntetések zajlanak, a főváros komoly háborús övezetté válik. Egészen
addig, amíg kocsmázó egyetemisták közös erővel (és némi ingyen sör hatására) ki nem találják, hogy a magyar nép számára a legmegfelelőbb államforma a Magyar Kommunista Királyság. Ennek szellemében kezdik el keresni azt az embert, akinek
ereiben a legtöbb királyi vér csörgedezik, s az Árpád-ház, az
Anjouk, a Jagellók, a Hunyadiak vagy a Habsburgok leszármazottja lehet. Az egész országra kiterjedő DNS-mintavétel segítségével találnak rá III. József királyra, a Kegyes Jóságra, aki ekkor még csak Krul József néven ismert, negyvenkét éves kispesti villanyszerelő.
A Duna jegén történő királyválasztás után III. József ráncba szedi az országot, ám egy fontos tényező még hiányzik: az
uralkodónak feleség kell, a magyaroknak királyné. Így indul el
a Magyar Királyi Televízióban a Feleségverseny című kiszavazó‑beszavazó show, a méltán híres showman, Fartin Gogó vezetésével. Az, hogy Vulnera Renáta miként kerül be a Feleségverseny adásába, és hogy ő nyeri-e meg, legyen a regény titka. Jó olvasást, remek humorérzéket és társadalmi problémákra való érzékenységet kívánok a könyvhöz!

thelinknewspaper. ca

Életem első Spirókönyvét vettem a
kezembe
akkor,
amikor megkaptam a Feleségversenyt, és onnantól kezdve nem
tudtam letenni (és
nem csak azért,
mert nem volt hely
az asztalon). A regény társadalomkritika a javából.
Története a közeljövőben játszódik,
amikor is Magyarországon már végképp eluralkodik a káosz, kitör a polgárháború, „a szegénység elleni küzdelem átalakul a szegények elleni küzdelemmé” és a magyar állam génkezelt parlagfű termesztéséből tartja fenn magát, amelynek hatása nagyban hasonlít
a marihuánáéra. Ilyen környezetben ismerhetjük meg főhősnőnket, Vulnera Renátát, aki csúnya is, buta is, de cseppet sem
lóg ki a kor magyar társadalmából. A polgárháború kitöréséig a
Fehérvári úti piac egyik használtruha-üzletében dolgozik. Azaz
nem dolgozik, mivel az üzletnek nincs forgalma, csupán pénz-

Annasára

F otó :

Spiró György: Feleségverseny

Fotó :

mng . hu

Fotó : Tát K ontúr

Művészetterápia a javából
A Magyar Nemzeti Galéria Földi paradicsom című kiállítása több szempontból is különleges lehet a kultúrát kedvelő közönségnek, hiszen a Kasser házaspár gyűjteménye a modern művészetek
legszínesebb metszetét tárja elénk. A kiállítás ötféle úton mutatja be az emberiség örök vágyait a boldogságról, a harmóniáról, a természet apró csodáiról. Az
Aranykor és a Természet témakörében
megcsodálhatjuk Paul Signac A harmónia kora című impresszionista remekművét és Monet egy hazánkban még soha
nem látott tájképét. Utóbbi az a festmény, amely színeivel akár hosszú órákra
is rabul tudja ejteni az embert. A harmadik egységben – Menny és Pokol – az emberi kapcsolatok szélsőséges megnyilvánulásai kapnak művészi megvilágítást, s
itt megtekinthetjük például Rodintól a
Keresztelő Szent János levágott fejét áb-

rázoló szobrot. A következő témakör, a
Boldog világ, a mindennapi élet egyszerű, de mégis örömteli pillanatait mutatja meg. Nico Caffé Behavazott park című
festménye egyszerre gyönyörködteti a
szemet, és meg is nevetettet a hócsatázó,
fekete reverendás papok által.

Ajánló
Az utolsó egység az Ádám és Éva címet viseli, a férfi és a nő kapcsolatáról láthatunk igen kifejező alkotásokat.
A témakör és a gyűjtemény egyik legfontosabb eleme is itt látható: Auguste
Rodintól Az örök bálvány. Ez az a szobor,
amely Alexander Kassert annyira elbűvölte, hogy a modern művészetek egyik
legnagyobb rajongójává vált.
A kiállítás február 6-tól május 2-ig látogatható, hétfő kivételével minden nap
délelőtt 10 és este 6 között. Érdemes elnézni a Szabadegyetem ingyenes előadásaira is, ahol még többet tudhatunk
meg a művészekről, a kiállított alkotásokról és a modernista, impresszionista
műfajról.
Kréta

F otó :

thelinknewspaper. ca

Matisyahu – Light
Elöljáróban leszögezem: a reggae nem
igazán a műfajom. Persze az alapvetéseket ismerem, és hallgatom is néhanapján, de ez nem jelenti azt, hogy kedvelője is vagyok az efféle zenének. Itt van
azonban ez az amerikai haszid zsidó
fószer, akinek muzsikája már első hallgatásra is magával ragadott, és az új albumával is lebilincselt – ha lehet mondani, a korábbiaknál sokkal intenzívebben.
Matthew Paul Miller, héber nevén és
egyben művésznevén Matisyahu aktuális albuma minden korábbinál változatosabbra sikeredett, ami jót tett muzsikájának. Miller tizes évei közepén Izraelbe ment tanulni, ahol rátalált vallási gyökereire és megtért, ortodox lett.
Szövegeiben erőteljesen jelen lévő hite
és kinézete az első ortodox zsidó előadóvá tették, akinek sikerült betörnie
a mainstream világba. A változatosság
gyönyörködtet, hogy ezzel a közhel�lyel éljek, és ez az állítás megállja a he-

lyét hősünk vonatkozásában is. A korábbi, sokszor sablonos reggae-t háta mögött hagyta, persze nem megtagadva azt
(Escape, I Will Be Light), és minden eddiginél erősebben megjelenő hip-hop
(Smash Lies, For You, Struggla), dancehall
(We Will Walk) és rock (So Hi So Lo, On
Nature, Motivate, Darkness Into Light) hatásokat vonultat fel zenéjében, mindezt a védjegyszerű zsidó zenei gyökerekből táplálkozó dallamokkal keverve. Az album hallgatása közben elrepül
az idő, és a hol kellemesen andalító, hol
ütemesen pumpáló dallamokból olyan
életbölcsesség árad, amely más színben
tünteti fel az olykor szürke hétköznapokat. Bő háromnegyedóra élettel teli zene
egy különleges előadótól. Hallgassátok!
Pipp
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* vaníliás pacal

Soma

F otó :
sxc . hu / prof ile / nkzs

Hazánk borászainak eme remeke szakértők és műkedvelők körében ugyan nemzetközi hírnévre tett már szert, mégis csak a
társadalom némely különleges helyzetű csoportjai számára ismert, és ennél is kisebb körben elterjedt. Mi magunk is csak
hosszas kutatómunkával találtunk egy palackot, mely a legendás nedűt tartalmazta. A pincészet és a bortípus történelme izgalmas, teli titkokkal, melyeket a régmúlt borászmestereitől és
kémikusaitól már soha nem tudhatunk meg. A Kiss és társai borászatot 1991-ben alapították, a borairól már régről híres alföldi Tabdi faluban. Kezdetben a
tradicionális kannás kiszerelésben hozták forgalomba termékeiket, majd 1999-ben egy
merész húzással betörtek a palackozott borok piacára, mára pedig szinte mindenki ismeri kiemelkedő
minőségű termékeiket. Nekik köszönhetjük többek között a méltán híres Kiss-féle Alföldi Tájbor
családot. A minőség fogyasztásához a fiatalokat pedig a sokak által ismert és kedvelt Trombi-Dumbi márkájú szénsavas üdítővel próbálják hozzászoktatni. De vajon
a többi bor között miért különleges a Koccintós?
A titok az elkészítésben van. Míg a pincészet legtöbb bora (elvileg) hordós érlelésű, és az értelmetlen hagyományokhoz való görcsös ragaszkodás miatt a szőlő bogyójából készül, addig amit mi kóstoltunk, az egész más. A korábban fel nem használt részeket, szárakat, leveleket, illetve a tőke összes olyan részét, amit tradicionálisan nem hasznosítanak, de nem is fontos a jövő évi termés szempontjából, összegyűjtik, finomra darálják, és összepréselik. Ezt felöntik a legnemesebb csapvízzel, hozzáadják az
erjesztőtablettákat, majd bortípusnak megfelelően ízesítik és
színezik. Ebben rejlik ennek az egyedi ízvilágnak a varázsa!
Megjelenése miatt nem keverhető össze más minőségi kategóriák boraival, bárhol könnyen, messziről megismerhető. A modern, de tradíciókat hordozó, fiatalos, lendületes, és
mindeközben természeténél fogva elegáns palack uralkodik
környezetén – ahogy az egy királyhoz illik. Semmi nem lehet
méltó párja ennek a bornak, az üveg színvonala pedig közelíti tartalmáét – ha kiürül, a lakás díszévé válhat, ami a látogatónak a házigazda társadalmi rangját is rögtön jelzi. Mikor felszolgáljuk, mindenképp ügyelni kell a megfelelő időtartamú
dekantálásra, csak így hozható elő az a rengeteg nagyszerűség
és szépség, ami csak a hasonló igényességgel készült borokra jellemző. Ha ezt nem tesszük, az már csak az üledékek miatt

is gond, ami még ennél a remekműnél is jelen van. Mint nyilván kedves olvasóink is tudják, különböző típusú borok kóstolásához különböző típusú poharak kellenek. Ehhez a fajtához a szakértők – úgy gondolom, nem nevezhetjük nagyzolásnak, ha közülük valónak mondom magam – egyöntetűen a 3-5
deciliter űrtartalmú, felfele táguló, talp nélküli, oldalán vízszintes csíkokkal ellátott plasztikkelyhet javasolják, lehetőség szerint enyhén kékes színnel festettet. Fontos azt is megjegyezni, hogy jó bor mellé enni is kell! Úgy találtam, a legkifinomultabb összhangban az erősen paprikázott estomac de boeuf au
vanille*-lal van, a magyar és a francia ízek feledhetetlen kombinációját alkotva. Kóstoláskor már a kitöltött bor színén látszik, hogy különleges: az enyhén erjedt cseresznye és a
még véres disznómáj árnyalatai közé esik – ezzel hirdetve, hogy friss, de mégis testes. Az üledékek, amelyek
bármely kis mozdulatra felkavarodnak, délről árnyékolt fekvésű tőkére utalnak, ezeken telepszik
meg a Bryophyta Sphagnum, jellegzetes, a kocsányos tölgyre emlékeztető mellékízt kölcsönözve a nedűnek. Ha lámpa elé tartjuk, mindenképp feltűnik a márványos, színpompás felszín, mely csak a benzinkutak és repülőterek mellett termő alapanyagból készült italokra jellemző, megadva neki a tetraéderes ízvilágot, a szénhidrogének pedig finom
egyensúlyt teremtenek a plumbum karakteres
savaival. Mikor megszagolja az ember, finoman csiklandozza szaglószervét az erjedés keserédes illatfelhője, a savanykás felhangok beszívás
után harsányan ostromolják csillóinkat, mámoros
cukorkabolt-illattal körítve. Mikor a szánkhoz emeljük
a kelyhet – pereménél hátulról fogva kétoldalt –, ajkunk
az illatfelhőtől már izgatottan bizseregve várja a katarzist. Az
első korty csak felfűti ízlelőbimbóinkat, alig érzünk egy kis korhadt nyírfaízt. Másodjára már teljes mivoltában szembesülünk
a bor királyi méltóságával, az ódon hermelinbundák simogatását egyszerre érezzük nyelvünkön egy elstartoló versenyautó gyengéd érintésével, egy olajtanker fülledt bukéjával és egy
indiai elefántcsorda elemi erejével. Utóíze mint egy késő őszi
nap Budapesten: az emberek kipárolgása a gumiágyon vidám
ritmusban ringó hatos villamoson a Duna kristálytiszta hullámain utazó vízimadarak kéjes dallamával vegyülve ránt minket
eksztázisba, melyből csak hosszú percek után eszmélünk. Ös�szességében meghatározhatatlan bor, minden kategórián kívül
áll. Ember nem tudja leírni ennek a tökéletesen tiszta és nemes
nedűnek a jellegét, mely magával ragad bárkit, és mintegy átrántva több részen csúcsosodó ízgerince hágóin gyengéden,
mégis energikusan egy másik világban, a tündérek földjén teszi
le. Ha az ember egyszer megízlelte, nincs már, mi más fogyasztására csábítaná. Férfiaknak és nőknek, szakértőknek és azoknak, akik csupán kedvelik, csak ajánlani tudom.

Fotó :

Így jellemezte XIV. Lajos francia király a tokaji aszút. A maga korában nem vitatom, hogy így volt, sőt! A világ tájékozatlanabb részén máig ezt mondják talán, és én is így gondoltam egészen a
múlt hétig, mikor hű társammal sommelier-nek állva megízleltük
a trónkövetelőt: a Koccintós félédes vörösborát.

monkeyelectric . com

„A borok királya, a királyok bora”
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F otó :

monkeyelectric . com

Pimp My Bike
Szeretnél villantani, de nincs tűzpiros Alfa Romeód? Szeretnéd,
ha a csajok orra buknának mögötted, amikor áthaladsz a
bringáddal a zebrán? Akkor a MonkeyLectricet neked találták
ki! Pár éve néhány amerikai fiatal arra gondolt, mi lenne, ha
pár küllőre felszerelt leddel feltuningolnák a bringájukat. Az
ötletet a megvalósítás követte, amely olyan sikeressé vált,
amire senki sem számított. A népszerűség oka a digitális
hatásokon kívül (amelyekből csaknem ezerféle választható,
így a bringás mindig a hangulatához illő animációt választhat
ki) az éjszakai kerekezéshez nélkülözhetetlen láthatóság, amit
jócskán elősegít a „Monkey Light”. Szóval, úgy érezheti magát
az ember, mintha kismillió szentjánosbogár röpködne a küllői
között, ami, valljuk be, elég menő dolog. További előnye a
szerkezetnek, hogy bármilyen időjárási körülmény között
használható, esőben, sár(laviná)ban, szélviharban… Ha tehát
felkeltette valaki érdeklődését ez a különös kis szerkezet,
akkor látogasson el a www.monkeylectric.com honlapra, és ott
keressen rá a lenyűgöző képekre és videókra. A jó hír pedig az,
hogy már kis hazánkban is beszerezhető a cuccos, potom húsz
lepedőért a Bringaland üzletében.
Kréta

go gO

GO

Fotó :

sxc . hu / prof ile / nkzs

Mielőtt azt hinnéd, egy újabb nyelviskola elengedhetetlen ajánlatával találtad magad szemben, kiábrándítalak, nem. A go napjaink egyik legnépszerűbb táblajátékává nőtte ki magát, annak ellenére, hogy életkora megegyezne a Hettita Birodaloméval, ha még
létezne ez utóbbi.
Gyors fejszámolás után a go keletkezésének időpontját beilleszthetjük Kr.e. 2000 körülre. Megalkotásának körülményeit
számos rejtélyes legenda lengi körül, melyek közül csupán néhány érdemes említésre. Az egyik Yao kínai császár nevéhez
fűződik. Ebben megismerkedhetünk fiával, Danzhuval, akit
édesapja a góval tanított fegyelemre, koncentrációjának, illetve egyensúlyérzékének javítására. Egy másik história szerint a
gót földmérésre használta két testvér: örökölt birtokuk elosztását oldották meg a játékkal.
A go, más néven kínai sakk, nemesek és tudósok játékos elfoglaltsága volt. Az első megörökített játszma 250-ből maradt
ránk.
Az ősi „társas” ma használatos szabályrendszerét a japánok
alakították ki néhány évszázad alatt. A go szabályainak egyszerűségéről szóló véleményüknek hangot adva már óvodás korban tanítják gyermekeiket a játék rejtelmeire. Ám egy mérkőzés lehetséges variációinak számából (10750) hamar rájöhetünk,
hogy a go nem is olyan egyszerű.
A játékot egy 19x19-es fa táblán játsszák. A megszokottól el-

térően, a bábukat nem a kockákba helyezik, hanem a vonalak
kereszteződéseibe. Rendhagyó módon itt a fekete játékosnak
nyílik lehetősége rá, hogy megkezdje a mérkőzést. A játékosok célja minél több terület és fogoly megszerzése. (Egy bábu
vagy bábuk csoportja abban az esetben válik fogollyá, ha annak értéke nulla, azaz körbe van kerítve.) A körbekerített területek rácspontonként érik el az egy pontot.
A hagyománytisztelő résztvevők az úgynevezett tatamin
térdelve játsszák a gót. Fekete bábuikat palából, fehér bábuikat pedig kagylóból készítik. Még a bábuk felállítására is nagy
hangsúlyt fektetnek: a köveket a mutató- és a középső ujjukkal
helyezik el a táblán.
Fontosnak tartják a kövek által keltett zajt: tábláik aljára egy
piramis alakú üreget faragnak, amivel elérik bábuik kongóbb
hangzását.
Legyen itt most elég is a játékszabályok taglalásából, hiszen
nem egy szakkönyv íródott e témában, melyek rövidített változatának a rövidítésére sem lenne alkalmas ez az oldal.
Amiről viszont fontos említést tennünk, hogy Magyarországon a gót Erdős Pál, neves matematikus honosította meg. Röpke harminc év alatt a magyar játékosoknak sikerült bekerülniük
Európa élvonalába. A csapatok összefogásának érdekében alakult meg 2005-ben a Magyar Gószövetség, amely azóta is töretlenül támogatja a lelkes résztvevőket.
Ancsa
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Szerelmem története
Nagyon rég volt már, hogy először megpillantottuk egymást. Le-

ból formázták meg a kerekeiket… hála az istennek, 1972-ben

nyűgözött a könnyedsége, a belőle áradó lazaság, és ahogy elsu-

egy Frank Nasworthy nevezetű úriember szerzett egy uretán

hant mellettem, rögtön utána is néztem, mert tetszett a formája.

nevű kemikáliát, feltehetően az 51-es körzetből, amely aztán

Bizony, ott volt szép kerek, ahol kell, és ennek ellenére meglepő-

kiváló kerékalapanyagnak bizonyult a gördeszkások számára.

en karcsú maradt, ami szintén kedvemre volt, hisz a szélesebb bi-

1975. Kalifornia állam, Del Mar városa. Egy fesztivál kerete-

zony én alattam kevésbé fürge, mint utólag kiderült. Ahogy elkezd-

in belül rendeznek egy egyszerű kis szlalomos, freestyle-os ver-

tem vele csinálni, egyre több időt töltöttünk egymással, és szép las-

senyt, és itt csobban bele a deszkázás viszonylagos állóvizébe

san belejöttem a dologba. Bevallom, én mindig nagyon élveztem,

a Zephir Team néven futó különítmény, más néven a Z-boys. Aki

és gondolom később már neki is jó volt, mert egyre kevesebbszer

látta a Lords of Dogtown című mozit, annak nem kell bemutat-

dobott le magáról. Aztán szegénykémet kezdtem már nagyon el-

ni, kik ők. Ez a néhány hosszú hajú, flanel inges srác mutatta

használni alul, és az idő múltával bizony kellett keressek egy má-

meg, hogy a deszkázás mi is tud lenni valójában. Durva, bevál-

sikat, amelyik jobb állapotban volt. Ezután többel is kipróbáltam,

lalós stílusukkal teljesen új színt vittek a gördeszkázásba.

hogy milyen, és szép lassan rájöttem, melyik típus a kedvencem.

1978. Egy Alan Gelfard nevű pasas nem tudott a fenekén ma-

Azóta eltelt már pár év, de egy együtt töltött nap után bizony még

radni, és végül addig ugrált a deszkájával, míg ki nem talált egy

mindig ugyanúgy megizzaszt… J

mozdulatot, amely örökre megváltoztatta a gördeszkázás fejlődését. A mozdulatot „Ollie”-nak nevezték el, így tisztelegve

1950-es évek. Kaliforniában néhány szörfös srácnak támadt egy ötlete: mi lenne, ha
a kedvenc időtöltésüket át lehetne ültetni betonra? Az eszközök adva voltak. A recept: végy egy olyan igazi „régisulis” négykerekű görkorcsolyát – de olyat, ami már
akkor is gázul nézett ki, amikor divat volt –,
szereld le a felfüggesztéseit, majd szereld
fel őket egy szimpatikus formájú deszkalapra, és már kész is az instant gördeszka! Mivel
néhányaknak a deszkaformátum célszerűsége nem volt egyértelmű, készültek feljegyzések guruló fadobozokról is, meg aztán biztos
volt néhány olyan elvetemült is, aki a kerekek fölé mondjuk hűtőszekrényt vagy kazánt
szerkesztett… ki tudja.
1960–65. A gördeszkázás elkezdett egyre népszerűbb len-

kitalálója nem éppen kicsi érdeme előtt, hiszen a mai trükkök

ni, és már nem csak a szörfösök koptatták a járdákat. Megjelen-

mind ezen a mozdulaton alapulnak. Ezzel már magunk mögött

tek az első deszkagyártó cégek, megrendezték az első verse-

hagytuk a „régisulit”, és megkezdődött a new school deszkázás

nyeket is, nagyrészt lesiklós szlalom, illetve freestyle kategóriá-

ideje!

ban, bár ez utóbbi inkább hasonlított egyfajta sürgő-forgó, balettszerű guruló melegedésre, mintsem deszkázásra.

1984. Ahogy újra egyre népszerűbb lett a dolog, két nagy
öreg, Stacey Peralta, illetve George Powell fiatal tehetségek be-

1965–75. Valamilyen rejtélyes oknál fogva a deszkázás vesz-

vonásával megalapította a Bones Brigade nevezetű csapatát,

tett a népszerűségéből, és a kedves gyártók otthagyták a pia-

majd azon nyomban leforgatták a világ első deszkás videóját,

cot, mint egy rossz álmot. Szegény gördeszkások visszajutot-

a The Bones Brigade Video Show-t. Az elsöprő siker arra késztet-

tak oda, ahonnan kezdték: újra saját maguknak kellett barká-

te őket, hogy újabb videós cuccokat gyártsanak, mint például

csolni, ha szaggatni akartak. Mivel nem voltak normális alkat-

a Future Primitive vagy a Search for Animal Chin. A Bones csapa-

részek, voltak olyan elvetemülten kreatív emberek, akik agyag-

tában már ott figyeltek azok a srácok, akik később még tovább
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forradalmasították a gördeszkázást, például Tony Hawk,
Rodney Mullen vagy Steve Caballero.
1985–1994. A nyolcvanas évek vége, illetve a kilencvenesek eleje megint egy nehezebb időszak volt a gördeszkázás számára. A sport népszerűsége megint csökkenni kezdett, az emberek elkezdték elfelejteni a félcső
nyújtotta gyönyöröket. Az erre az elemre specializálódott profiknak nem volt könnyű megélni, szegény Tony
Hawknak is gondjai lettek a házaséletével.
1995. Megrendezték az első nemzetközi X Games
versenyt. Más extrém sportokkal együtt ez újra reflektorfénybe hozta a gördeszkázást, illetve újabb löketet
adott a fejlődésnek.
2000–. Az új évezred beköszöntével elkezdtek
gomba módra szaporodni a minden eddiginél nagyobb szabású gördeszkás rendezvények, az X Games
mellett útjára indult a Dew Tour, a Mountain Dew jóvoltából, amely hamar az előbb említett világverseny
nagy riválisává vált. 2002-ben Tony Hawk megörvendeztetett minket a Nintendo 64-gyel közösen összehozott gyermekével, ami a Tony Hawk’s Pro Skater névre
hallgat. Bizony, innentől a gördeszkázáshoz már fel se
kell állni a fotelből, bár az egész THPS-nek annyi köze
van az eredeti sporthoz, mint a fekvőtámasznak a szexhez. Ám mégiscsak ennek köszönheti az igazán világszintű népszerűséget a sport. A nagy öregek fanyalognak, ők

névre hallgató okosságnak. Ezen a deszkán a felfüggesztések

sokkal jobban szerették az underground életérzést. Meg kell

helyett egy egyszerű fém ív van, rajta hét, azaz 7 kerék, tehát a

hagyni, hogy a kilencvenes évek óta a gördeszkázás igen szo-

deszkán van összesen 14. Aranyos, nem? Pláne, hogy ezzel az

rosan együtt fejlődött a punk szubkultúrával, és ennek hatásait

átlag 25 fok helyett már 45 fokos szögben dőlve lehet kanya-

mind a mai napig érezni lehet, többek között a deszkások közt

rodni, ami azt jelenti hogy egy-egy óvatlanabb fordulónál elég

néha észrevehető enyhe individualizmus, csipetnyi rendszer-

lazán leérhet a cipő orra. Akinek nem elég az adrenalinból, an-

ellenesség, illetve cigizés, köpködés formájában. A profi desz-

nak ott van még egy ripstik névre hallgató okosság, ami pedig

kások eközben már fölvették a celeb életstílt, és lazábbnál la-

egy hossztengely mentén elforgatható, két bevásárlókocsi-ke-

zább terepjárókkal furikáznak, amerre látnak.

rékkel (!) ellátott közlekedési eszköz. Ennél nagyobb zakózási

2342–. Hogy ekkor mi lesz pontosan a sporttal, azt még nem
tudhatjuk, ám a deszkák fejlődése még közel sem állt meg.

potenciállal szerintem csak egy egykerekű deszka rendelkezhet – aki kitalál ilyet, legyen szíves és szóljon!!!!

Többek között megjelent már a gördeszka téli hónapokra való,
havas változata is, snowdeck néven. Ennek a csodának a lelke

Hosszú menet volt, teljesen elfáradtam a végére, s csoszogva, re-

igazából a szabvány deszkalap alatt egy félarasznyi távolság-

megő lábakkal kerestem valami stabil ülőhelyet magamnak. Szép

ra rögzített, sílécszerű lap. Aki a snowboardozáshoz hasonló

lassan leereszkedtem egy padra, majd elővettem egy cigit – szere-

életérzést keres, de mondjuk betonon, annak nagyszerű lehet

tek utána rágyújtani. A testem még mindig égett a sebektől, ame-

egy snakeboard, mely nem más, mint egy kötésekkel rendelke-

lyeket a délután ő ejtett rajtam. Lassan észrevettem, hogy velem

ző gördeszka, amely fordulásnál egy ívbe forgatható, két darab,

szemben a söröző öreg őt vizslatja. „Nem túl kicsi az ott neki?”–

a hetes buszon található csuklóhoz hasonló berendezés segít-

kérdezte. Szép lassan szóba elegyedtünk, majd nagy meglepeté-

ségével. Akinek ez sem elég, és inkább a szörfözéshez hasonló

semre kiderült, hogy a nyolcvanas években ő majdnem tíz évig volt

élményre vágyik a betonon, az pedig nézzen utána a flowboard

a rabja…
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Hogy most se ülj otthon…
Napi programajánló

Április 11. A Papp László Budapest Sportarénában ezen a napon
kerül megrendezésre a Pannon Hoki Gála, ahol a norvég
és magyar csapat mérkőzik meg egymással. Az első hazai
gól után lehet a jégre dobni az elhozott plüssállatokat, melyeket kórházak és gyermekotthonok kapnak majd meg.
(www.budapestarena.hu)
Április 12. Az A38-on folytatódik a Rising Sun nevű előadássorozat, amely egybeolvasztja a hard-bopot, a szvinget, a metált, a funkot és a punkot. Érdekes egyveleg, ezért megéri
elmenni a sorozat minden egyes darabjára! (www.a38.hu)
Április 13. Mindenképpen látogass el a Lézerszínházba, ugyanis garantáltan felejthetetlen élményben lesz részed. Az
előadások a Planetáriumban vannak, és 13-án a Vangelis
című műsor látható. Most 50 százalékos kedvezményben részesülhetsz, ha elővételben veszed meg a jegyeket!
(www.planetarium.hu)
Április 14. A Művészetek Palotájában 17:00 órától kezdődik a
Hangulatkoncertre keresztelt előadás. A belépés ingyenes.
(www.mupa.hu)
Április 15. Az IBS színpadon rendezik meg Dr. Csernus Imre
előadását, aki a Görcskor-Felnőttkor problémáival ismerteti meg az odalátogatót.
Április 16. Szedd össze a régen nem hallgatott cédéid gyűjteményét, a megunt könyveidet és egyéb felesleges játékaidat, és add le őket a Kössz adományboltnak, amely a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat első magyarországi adományboltja. Segíts te is másokon!
Április 17. A Petőfi Csarnokban ekkor van a Depres�szió tízéves jubileumi koncertje. Tombold ki magad!
(www.petoficsarnok.hu)
Április 18. Látogass el az ecseri bolhapiacra, ahol mindent megtalálsz, amit csak akarsz. Kincskeresés indul!
Április 19. Divatőrültek, figyelem! A Syma Rendezvényközpontban tavaszi, kedvezményes cipő- és ruhavásár lesz.
(www.syma.hu)
Április 20. Itt a tavasz, irány a természet. Menj el biciklizni a haverokkal, vagy vidd el a szomszéd néni kutyáját egy körre a
Margit-szigetre. Garantált felfrissülés!
Április 21. A Budapest Bábszínházban játsszák Varró Dániel híres művét, a Túl a Maszat-hegyent.
(www.budapest-babszinhaz.hu)
Április 22. A Szimplában játszik a Szabó Balázs Band, amelynek
a frontembere a Suhancos nevű formációval lett ismert országszerte. Ez a koncert azonban leginkább jazzes elemeket fog tartalmazni. (www.szimpla.hu)
Április 23. A Mappa Clubban a Belmondo kápráztatja el a közönséget. (www.mappaclub.com)
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Április 24. Ha ellátogatsz a Hungexpora, akkor megnézheted az
első magyar kávékiállítást. Ismerd meg a minőségi kávéfogyasztás minden titkát! (www.hungexpo.hu)
Április 25. A Budapest Operettszínházban láthatod a Bál a
Savoyban című híres előadást. (www.operettszinhaz.hu)
Április 26. Az Óbudai Társaskörben Radnóti-estet tartanak. Ha
szereted az irodalmat, akkor ott a helyed!
Április 27. A Ludwig Múzeumban folytatódik a művészettörténeti előadássorozat, amelynek keretében most a fotó- és
videóművészetről lesz szó Pilinger Erzsébet közreműködésével. (www.ludwigmuseum.hu)
Április 28. A Nemzeti Színházban tekinthető meg Kalmár János
szobrászművész kiállítása, amely garantáltan eltér a hétköznapi művészetfelfogástól. (www.nemzetiszinhaz.hu)
Április 29. A West-Balkánon fellép a The Twist, valamint a Péterfy
Bori & Love Band.
Április 30. A Néprajzi Múzeumban megnyitották Az aranymaszkok Délkelet-Ázsiából című kiállítást, ahol megismerheted
ezeknek a tárgyaknak a létrejöttét, készítését, és az őket
övező legendákat is. (www.neprajz.hu)
Május 1. A Művészetek Palotájában tart Chopin-koncertet Rév
Lídia és Érdi Tamás. Egy kis komolyzene sosem árt!
Május 2. A Művészetek Palotájában Zorán és az Irie Maffia szórakoztatja a közönséget.
Május 3. Spórolj egy kicsit előre. Vedd meg már most a nyári
fesztiválokra a bérletet, így nyáron kicsit könnyebb dolgod
lesz! Elővételben még olcsóbban meg is úszod!
Május 4. A Hungexpón nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakkiállítás nyílik. Neked is vigyáznod kell a természetre, ezért tudj meg róla minél többet!
Május 5. Még mindig tart a Láthatatlan Kiállítás. Ha eddig kihagytad, akkor itt az ideje, hogy bepótold a lemaradást!
Május 6. A West-Balkánon az Animal Cannibals koncertezik.
Május 7. A Syma Rendezvényközpontban egy nem mindennapi produkciónak lehetsz a tanúja. Michael Flatley Lord of
the Dance című showja az egész világon nagy sikereket ért
már el.
Május 8. A Vörös Yukban a Rózsaszín Pittbull jászik. Ne hagyd
ki! (www.yuk.hu)
Május 9. A Magyar Állami Földtani Intézetben megismerheted
Magyarország földtani múltját, az ásványokat, valamint az
őslények világát. (www.mafi.hu)
Május 10. Sajnos, lassan közeledik újra a vizsgaidőszak, tehát
ideje leülni tanulni!
Brigi
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Wampler
, geekad

man

– Rendelek magamnak egy pizzát. Kérsz te is valamit?
– Nem.
– OK.
– ... vagy mégis...
– Na mi legyen akkor?
– Nem tudom.
– Nem tudod, hogy akarsz-e valamit enni?
– Nem.
– Éhes vagy?
– Nem tudom, talán igen.
– Mit értesz az alatt, hogy talán?
– Azt, hogy nem vagyok biztos benne.
– Ha én éhes vagyok, akkor észre szoktam venni.
– Talán később éhes leszek.
– OK, akkor rendelek neked is egy pizzát.
– És ha később mégse leszek éhes?
– Akkor otthagyod.
– Az pocsékolás.
– Akkor becsomagoltatod és megeszed holnap.
– És ha holnap nincs kedvem pizzát enni?
– Pizzát mindig lehet enni.
– De nem nekem.
– Akkor keress valami mást.
– De most nem akarok mást.
– OK, akkor mégis egy pizzát kérsz.
– Nem.
– Akkor nem kérsz semmit.
– De.
– Megőrjítesz!
– Miért nem rendelsz magadnak addig is valamit...?
– Ahogy gondolod...
– Rendelj magadnak egy sonkás pizzát!
– De én nem szeretem a sonkát.
– Én viszont igen.
– Azt hittem, hogy MAGAMNAK rendelek...
– Persze, hogy magadnak rendelsz.
– Akkor minek rendeljek sonkát?
– Ha esetleg megéheznék, akkor ehetnék belőle.
– És?
– Azt hiszed, hogy megeszem valamit, amit nem szeretek?
– Hogyhogy TE megeszel valamit?
– Miért ne?
– Egy pillanat... tehát én rendelek magamnak valamit, azért,
hogy te ehess valamit ha, esetleg később megéheznél?
– Pontosan.
– És akkor mit eszem én?
– Az is lehet, hogy nem leszek éhes...

