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Nyitány

Vasárnap volt és nyár.
KCSSK.
Sanyi, Dorottya meg én.
Eldöntöttük, hogy leszel. Hogy
akarunk Téged. Mert kellesz.
Mert hozol valami színt az életünkbe. Mert eddig is éreztük,
hogy valami hiányzik, de csak
akkora tudatosult bennünk,
hogy Te vagy az. Találgattuk,
hogy milyen leszel, mennyire fognak szeretni az emberek, népszerű leszel-e vagy inkább jól értesült, aktív leszel vagy passzívabb, nagy vagy kicsi, lesz-e humorod, mennyire fogsz foglalkozni a tudományokkal, színes lesz-e az egyéniséged, teremtesz-e hagyományokat vagy inkább mindig megújulsz majd.
Velencén, mikor minden normális ember a habokban hűsölt,
mi ötleteket írtunk, vendégeket hívtunk, hogy segítsenek a jöveteledre való készülésben. Siófokon a hideg szélben, padlószőnyeget súrolva izgatottan kerestük neked a megfelelő nevet.
S mikor tmegszülettél, és először a kezünkbe vettünk, kicsi voltál és törékeny, féltünk, hogy megmaradsz-e. Végignéztük a fejlődésedet, ballépéseidet, dackorszakodat, álmaid szövögetését, csalódásaidat, szerelmeidet és szakításaidat. Hozzánk nőttél, szívunkbe zártunk. Mert Te a mi gyerekünk vagy.
S ahogy így visszanézek, csak azt érzem, hogy már felnőttél.
Végre elkezdhetsz élni...
Hiányozni fogsz, TátKontúr...
Balogh Mariann
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Cameron statisztabőrben
Szinte senki sem tudta, hogy a Filmklub nyitóbulijának volt egy
exkluzív sztárvendége is, méghozzá az Avatar rendezője, James
Cameron. Természetesen ő is beöltözött, mint utóbb kiderült,
azonban nem egy híres színésznek, hanem csak statisztának. A
TátKontúr újságírója azonban kiszúrta a tömegből, s készített vele
egy rövid interjút.
TáTKontúr: Üdvözlöm az ELTE TáTK köreiben, biztosíthatom róla,
hogy szinte minden hallgatónk látta már az új filmjét. Gondolom, Budapestre a Filmszemle miatt jött, de miért pont a Filmklub
nyitóbulit választotta esti programként?
James: Először is gratulálok, hogy felismert. Igen, elsődleges
célpontom a Filmszemle volt, és elmondhatom, nagyon tehetségesek a magyar forgatókönyvírók. Merítettem is pár ötletet a Titanic második részéhez. A szállodába menet megpillantottam Dr. Szöszit a Körúton, gondoltam, feleleveníthetnénk a
régi szép időket, ezért idáig követtem. Meglepett, hogy ilyen
sok hollywoodi színész van a Filterben.
TK: Kikkel találkozott eddig?
James: A bejáratnál összefutottam Penélope Cruzzal és
Angelina Jolie-val, elég mókás volt, mert jegyszedőknek öltöztek be, és őket sem ismerték fel. Aranyosak voltak, még egy kis
popcornt is kaptam, meg ingyen sört, de hát ez természetes.
A csocsóasztalnál láttam Supermant is, aki Robin Hooddal kavart. Elég furcsa a párosítás, de lehet, hogy még felhasználom
ezt az újítást a jövőben.
TK: És mi a helyzet Dr. Szöszivel? Elvégre miatta jött el a buliba.
James: Ez már egy nagyon régi sztori, de még elvarratlanok a
szálak, ezért bizakodó vagyok. Kicsit izgultam, amikor Freddy
Krueger az imént bepróbálkozott nála, de tudom, hogy az
eszénél van a csaj, elvégre jogot tanult. Viszont Hannibal nekem már nagyobb falat lesz. Ő mindig tökéletesen alakít, főleg
akkor, ha vetélytársakról van szó.

TK: Én mindenesetre szorítok. Köztudott, hogy Hannibal felesége azért vált el, mert a tag túl hitelesen alakított a mozivásznon, s
a szegény nő állandó rettegésben élt otthon, ezt a Szöszi is tudja.
Egyébként indul a jelmezversenyen? Mi a véleménye a többi jelöltről? Kiket tart esélyesnek?
James: Naná, hogy indulok, hiszen mindig dúl bennem a versenyszellem! Magamon túl esélyesnek tartom Bruce Willist
is, bár a legújabb filmjében kicsit alulmúlta önmagát. Bam
Margera akkor lett volna esélyes, ha a bevásárlókocsiját is lehozhatta volna a lépcsőn, de hát a biztonságiak mindenhol fafejek. A Futurama figurák is bizakodhatnak a dobogós helyezésben. Nekem Chaplin is nagyon bejön még, bár az előbb néhány alulművelt lehitlerezte… De nem szóltam érte, elvégre fiatalság – bolondság.
TK: Ha már a fiataloknál járunk, milyenek a magyar egyetemista csajok?
James: Ami rögtön feltűnt, hogy nagyon szeretnek az asztalon táncolni. Meg amúgy is, folyton csak táncolnak, az előbb
egy Lady Gaga számnál olyan észbontóan pörögtek mellettem,
hogy csak pislogni tudtam. A pult körül, az asztaloknál, a fotelekben szinte csak jó nők vannak, ez valami hihetetlen.
TK: Ez már nekem is feltűnt párszor. S mit szól a Filmklubhoz,
mennyire fogja érdekelni a hallgatókat?
James: Az egyetemisták eléggé nyitottak a művészetre, biztosan népszerű lesz. Ahogy elnéztem a tervezett filmek listáját,
nem fognak csalódni, mert ezek érdekes alkotások. Én is csak
ajánlani tudom nekik. Azért remélem, hogy az Avatar is bekerül
majd a repertoárba. Most viszont mennem kell, hosszú estém
lesz, casting Dr. Szöszivel és még egy csomó statisztajelöltet le
kell szednem róla anélkül, hogy felfedném kilétemet.
TK: Köszönöm az interjút, s kezeskedem, hogy az új filmje is terítékre kerül majd. S ha máskor Budapestre jön, nyugodtan látogasson meg minket!
Kréta

SzHÉKeljük át együtt az éjszakát!
Emlékszem arra az estére! Rengetegen jártak bennem aznap
este az ELTE-ről, és dicsértek, hogy milyen jó meleg vagyok belül, bár volt, aki túl szűknek talált ennyi embernek, de sebaj.
Kellemes éjszakát töltöttünk együtt, és tudom, hogy nemsokára újra megismételjük!
Én szívesen beengedek bárkit, ám nem messze a bejáratomtól néhány szekrény termetű ürge mindig féltékenyen őriz,
ugyanakkor miattuk még soha senkinek nem kellett abbahagynia a bulit. Meg néha ők is bejönnek, de amikor bennem dolgoznak, sose kaphatnak a nedveimből, viszont a tátékásoknak
szívesen adok! A habzó sárgámból például csak 350-be kerül egy korsónyi, de aki úgy gondolja, hogy túl kesernyés vagy
ilyesmi, annak szerzek fényt 500-ért!
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Nagyon szeretem a helyes SzHÉK-es srácokat, no meg a lányokat is, nagyon jófejek, megint egy csomó embert ingyen
fognak itatni! A szociológusok, azt hiszem, megint csináltak valami gettóizét, és már előre látom, hogy sok-sok szép embert
be fognak állítani, de ugyanez igaz az NT-sekre is. Sőt, nekik
nem elég a sör, ők még azt is mondták, hogy be kell majd kapni a virslijüket, méghozzá minél gyorsabban! De persze a leggyorsabbakat majd megjutalmazzák.
Természetesen, mielőtt valakit beengedek, érdemes koccintani egyet, ennek megfelelően március 17-én ajándék
welcome drinkkel várok mindenkit! Puszikál minden tátékást
a Grund Hostel!
Nándi

ZéTéeM

Az NT BA SzHÉK buli más szemüvegen
keresztül
Legmélyebb téli álmomat aludtam, amikor furcsa zörejt neszeltem a fiókban…
Hmm, na nem baj, még van időm, csak megint keres valamit. Csak tudnám, miért nem úgy csinálja, hogy mások tudjanak pihenni mellette. Hééj, héékás, mit kell felrázni? Mit akarsz
tőlem, itt a naptár, látom! Február 8.! Mi szükség van rám ilyenkor?
Mi ez a rohanás, mióta csapkodod az ajtót? És mi ez a
hiiiideg? Ez aztán már tényleg felháborító. Felzargat a legmélyebb álmomból, és a fejére se tesz, hanem bedob abba a koszos hátizsákjába.
Igazán unom már ezt a zötykölődést.
Most más emberi hangok is beszűrődnek, valami vizsgatemetőt emlegetnek. Temetőben jártam már, de az a vizsga mi
lehet? Remélem, nem lesz félelmetes.
Ezt már szeretem! Meleg van, és végre a fejére rakott az én
kedves gazdám. Mit látnak szemeim! Már mindent értek, szóval ismerkedni hozott. De kedves. Klassz kis felhozatal! Keskeny rózsaszín, elegáns piros, észbontó barna pilóta, lerí róla
hogy Ray Ben, szóba se fog állni velem.
Ez az, menjünk oda, ahol sokan vannak! Ott, az! A strassz
kövekkel! Nana, nem kell így rángatózni, mi ütött beléd? Le fogok esniiiii! Megütöttem magam, te! Micsoda kosz van itt, pfuj,
ideje rám jobban vigyáznod, mert ha a földön hempergőzök,
nem fogok jó benyomást kelteni.
Újra drága gazdám fején, itt már sokkal kellemesebb. Mióta ilyen zsíros a haja? Ez nem is a gazdám! Itt hagyott! Egy vadidegennel!
Egy táblánál várakozik. Kettőt fizet, hármat kap vodka. Mit
jelenthet ez? Hogy visítozik ez a koszos fejű! Szegény, biztos őt
is itt hagyták a barátai, csak szólongatja őket: Szalai Éva, Emese
és valami Billy Jean.
Na, végre itt vagy. Ne beszélj annyit, idegesít ez a sörény, mi
olyan fontos? Egy lány a piszoárba pisilt? Lányt láttam már, meg
piszoárt is. Áh, biztos rosszul értettem valamit.
Végre, újra itthon, édes gazdám fején.
Mennyire nyári minden! Ő izzad, én pedig csak élvezem a
sütkérezést az erős fényben. Fantasztikus… vajon hogy csinálták ezt februárban?
Azért úgy látom, az emberek sem érzik rosszul magukat a
bulinkon, csak ugrálnak, vigyorognak, kiabálnak. Itt a kis stras�szos, menjünk, igen, arra! Pont szemben! Hogy megérezte!
Egyre közelebb is megy a kedvemért, míg teljesen összeér a
lencsénk.
Az idő ettől a perctől kezdve csak úgy repült. Onnantól az sem zavart, hogy a rengeteg pattogó ember között

rámfröccsent sör, vodka, pálinka. De ő ott volt.
Mikor megszűnt a zene, féltem, a mozgás véget ér, és elszakadunk.
Kilépve a hajnali fénybe, száramban dobogott a szívem, de
kiderült, nem volt izgulnivalóm… Egy másik házba mentünk,
ahol volt meleg, meg ő. Már az sem zavart, hogy a bolond gazdáink ottfelejtettek minket a fürdőben az összes ruhájukkal
együtt, amit előtte szétdobáltak.
De mi ketten voltunk, és más nem érdekelt…
Rájöttem, hogy a vizsgatemetőnél nem történhet jobb dolog egy szemüveg életében.
Lolita
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Félidő
Kedves másodéves hallgatótársaim!
Másfél éve készülődünk leszállásra a villamoson, ha felhangzik a bűvös mondat: „Petőfi híd, budai hídfő következik.”
Másfél éve megyünk át az aluljárón, kerülgetjük a többi iskolába tartót, veszünk vagy nem veszünk Fedél nélkült, hallgatjuk a
román harmonikás bácsi unalomig nyúzott dalait. Már nem rökönyödünk meg a furcsa, köpenyes fiúkon és lányokon, akik
lombikokkal szaladgálnak, és ismeretlen kifejezéseket mormolnak maguk elé. Gond nélkül találunk mosdót, ismerjük a
könyvtár és a tanulmányi iroda nyitva tartását.
Ismerjük már egymást is, ha nem is az egész évfolyamot,
de nagy részét igen, mert bőven volt időnk szemrevételezni egymást a déli épület nagy előadóiban és a konferenciateremben, ahol magunkévá tehettük a filozófia, a családszociológia vagy éppen a társadalomkutatási módszertan rejtelmeit.
Találkoztunk már bulikban is, a gólyatáborban, a Kamrában, a
Vespában, a gólyabálon, a Szeparéban vagy éppen a BEAC-on.
Mostanra már több-kevesebb sikerrel mind átküzdöttük
magunkat Nyilas tanár úr társadalompolitika vizsgáján, már lassan, de biztosan mindenki elmerült az SPSS rejtelmeiben, már
mindenki legalább egyszer volt terepen, és készített róla színes-szagos ppt-fájlt. Már nem kell az „Andorkát” a párnánk
alá tenni éjszakára, mert fejből tudjuk, és sem Giddenst, sem
Babbie-t nem használjuk a billegő asztal helyrehozására. Találkoztunk Bourdieu-vel, Parsonsszal, Mertonnal és testvéreikkel,
írtunk beadandókat, esszéket, recenziókat.
Szerencsére távol van még a szakdolgozat. Még nem kell
hosszú napokat a könyvtárban tölteni, jegyzeteket készíteni, konzulenst keresni, témát választani. Közel ugyanannyi ismeretlen terület vár ránk, mint amennyivel eddig találkozunk.
Még egyszer ennyi időt tölthetünk az északi és a déli épületben, a dohányzóban, a Kockában és a büfében. Talán már nem
tévedünk el a hajóorrot keresve, de még nem vagyunk teljesen
magabiztosak, ha kiderül, hogy a vizsga helye a 6.84-es.
A felénél járunk, de még ugyanennyi vár ránk. Örüljünk és
ünnepeljünk együtt március 18-án, a mi felezőnkön! A további
részleteket keressétek a plakátokon!
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F otók : Tá TK HÖK

Annasára

KUSS?! program

HÖKéletes

2010 TAVASZ

Kuss?! A színpadon kevesen beszélnek, a közönségben sokan hallgatnak. Nem jó ez így. Csináljunk olyan beszélgetéseket, ahol
nemcsak a színpadon ülők véleményét hallhatjuk, hanem másokét, akár a tiédet is! Beszélni nem muszáj, de kussolni sem.
Ha van kedved, ne csak közönségnek gyere, hanem résztvevőnek is, ne csak hallgass, kérdezz is. A beszélgetés legyen interaktív, olyan, mint egy kávéházi eszmecsere. Különböző álláspontokkal, popcornnal, málnaszörppel.
Március 11. – Sokszínű diszkrimináció
Vannak diszkriminációval kapcsolatos tapasztalataid? Mire jó a
pozitív és a negatív diszkrimináció? Milyen védekező mechanizmusok vannak? Melyek ezeknek a tudatos és kevésbé tudatos szintjei? Ha ért valamilyen megkülönböztetés és/vagy
kíváncsi vagy mások tapasztalataira, gyere és meséld el, szólj
hozzá, hogy közösen gondolkodhassunk rajtuk a Romaversitas
hallgatóival. A tapasztalatokat először kisebb csoportokban
dolgozzuk fel, majd közösen gondolkodunk tovább meghívott
vendégünkkel.
Meghívott vendég: Mendi Rózsa (pszichológus)

F otók : Tá TK HÖK

Március 18. – A szociológia tudomány vagy ideológia?
„A szociológia tudomány vagy ideológia?” – tették fel a kérdést
sokszor, sokan, egyaránt kritikaként, vádként vagy akár tudományelméleti kérdésként. A problémakör valóban régről eredeztethető: már az első öntudatos szociológusok műveit tekintve más és más választ kaphatunk erre, gondoljunk csak
Weber objektivitáselméletére vagy Comte elképzelésére az
új, pozitív tudományok vallásáról. A kérdés megjelenik a vita
magyarországi viszonylataiba beilleszthető legutóbbi eset, Solt
Ágnes cigányokról készített kutatása kapcsán, amely jelentősen megosztotta a konszenzussal eddig sem jellemezhető véleményalkotókat. A beszélgetés célja a kutatásból kiindulva
egy tágabb és történetibb perspektívában vizsgálni a fenti vádat, kritikát, avagy tudományelméleti kérdést.
Meghívott vendégeink: Fokasz Nikosz, Solt Ágnes
Március 25. – A kirekesztés súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét!
Naponta többször hosszú perceket tölt egy szűk, büdös, lehangoló helyiségben. A gyermekét veszélyezteti. Rákban fog
meghalni. Ki Ő? A Dohányos. De valóban az ördöggel cimborál az, aki rágyújt? Vagy egy olyan csoporttal állunk szemben,
amely véglegesen meg lett bélyegezve? Vajon hogyan tanulunk meg kirekeszteni egy csoportot?

Április 8. – Háborús bűn – felelősség?
„Mi történne, ha rendeznének egy háborút, és nem menne el senki?”
A háborúkban emberek vesznek részt – egyaránt emberek a
felelősök és az áldozatok is. De vajon hol kezdődik a felelősség, és hol az áldozati szerep? Aki utasításokat hajt végre, az
áldozat, vagy inkább felelős? Mi számít háborús bűnnek, és
hogyan vonható az ilyesmi felelősségre? Mi történik akkor, ha
azok, akiket felelősségre vonunk, másokra mutogatnak? Hogyan varrhatóak el ezek a szálak a háborút átélt közösségben?
Elvarrhatóak-e egyáltalán?
A fenti dilemmákra keressük a választ a beszélgetésen, ahol
Varga Zsuzsanna Szomszédok voltak című dokumentumfilmjét
nézzük meg. A filmben a kőszegi zsidók szomszédjait kérdezik arról, hogy mit tettek, és mit tehettek volna a második világháborúban. A filmet követően vendégeinkkel a film és a délszláv háború kapcsán járjuk körül a háborús bűnöket és a felelősség kérdését.
Meghívott vendégeink: Bojtár B. Endre, Kovács Éva, Kriza Bori
Április 15. és 22. – Közmunka: szükséges rossz vagy lehetséges jó?
Létezik-e értelmes közmunka? Pontosan mi is a haszna? Milyen a jó gyakorlat? Honnan van erre pénz? Csak a pénzen múlik, vagy még mi máson? Kinek a feladata, illetve ki csinálhatja?
Mik ebből a kivezető utak? Van-e olyan, hogy lemondunk valakiről? Ezekre a kérdésekre keressük a választ.
Meghívott vendégünk: Kulinyi Márton (Budapest Esély Nonprofit Kft.)
Április 29. – Harmadik félidő
Futballhuliganizmus: erőszak mint életmód?
A futball története sosem nélkülözte az erőszakot. Bármerre gurult a labda a világban, a bunyó sosem maradt el. Anglia szurkolói sokáig rettegésben tartották a világot, de a balhésok ott végül utcára kerültek. A magyar futball viszont már nem
is létezne lelkes futballhuligánok nélkül, akik nem mindig elégednek meg a stadionok sivár világával. Az őszödi beszéd utáni zavargásokban fel-feltűnve, ellenségek összeborulva együtt
utálták a „közellenséget”, és eredményesen aprították a köztulajdont. De kik ők valójában? Mit tehetünk ellenük vagy értük?
Meghívott vendégeink: Antal Dániel, Szegedi Péter, futballhuligán, szurkoló, rendőr
A beszélgetéseket csütörtök esténként az ELTE Lágymányosi
Campusán tartjuk. Pontos cím: Pázmány Péter sétány 1/a., Északi Épület, alagsor – a TáTK könyvtára előtt. A KUSS?! projekt beszélgetéseit az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium hallgatói szervezik.
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New mentor system Új mentorrentdszer
at our faculty from

2010

2010-től

az

ELTE-TáTK-n

As an intricate member of the new mentor body I would like to
inform you about the new mentor system we have here from the
beginning of the second semester.

A 2009–2010-es tanév második félévétől új mentorrendszer kezdett működni karunkon, amely most még hatékonyabban és rugalmasabban segíti a nálunk tanuló külföldi hallgatókat.

First of all, let me introduce myself a little bit: I am one of the
mentors and mentor team leaders at our faculty. There are
seven mentor teams, each with a leader and 4-5 mentors.
Every single foreign student has a mentor but also gets the
contact info of other mentors because this way it is safer
and more effective – if their own mentor is not available for
some reason, they still can get in touch with someone else
who can help them. For this semester approximately 35
new international students arrived from Europe, the USA,
Hong Kong, Singapore and Australia to study at our faculty.
We pick our new mentees up at the airport, bus or tram station,
take them to a hostel in the city centre and help them find a flat,
manage their student life here; inform them about the public
transport, phone card accessibility, university stuff, post office,
party places and parties, pubs etc. So we basically take care of
them for the first few weeks. We also organize many kinds of
international events during the semester like Pub Crawl, Budapest Hunting, Entry Camp etc. to make our foreign friends
more and more familiar with the Hungarian hospitality.

A tavaszi szemeszterre harmincöt új cserediák érkezett hozzánk a világ minden tájáról: európai, amerikai, szingapúri,
hongkongi és ausztrál hallgatók egyaránt egyetemünket választották. A mentorrendszert hét 5-6 fős mentorcsoport alkotja, melyek élén a mentorcsoport-vezető áll. Minden egyes külföldi hallgató kap egy személyes mentort, aki elsősorban vele
foglalkozik, ugyanakkor a csoport minden tagja elérhető a cserediák számára, mindenki segít mindenkinek egy csapaton
belül. Így kivédhetjük azt az esetet, hogy valaki mentor vagy
mentorált nélkül maradjon, illetve növeljük a problémák megoldásának hatékonyságát.
Mentorként alapvető feladatunk, hogy segítsük a külföldi
hallgatók magyarországi boldogulását az érkezéstől a kezdeti
nehézségeken át (lakhatás, tanulmányi ügyek, tömegközlekedés stb.) a nálunk folyó tanulmányok végéig. A mentorok sokféle programot szerveznek, ilyen például a nagy népszerűségnek örvendő kocsmatúra, a Budapest Hunting, a bevonó tábor
és sok más – főleg mulatozással egybekötött – esemény.
Mi, mentorok a nyelvgyakorláson túl rengeteg különböző
kultúrából érkező, ám mégis hozzánk hasonló fiatallal találkozunk, sokszor igazi barátságok is kialakulnak a közösen átélt élmények és a híres-hírhedt magyar vendégszeretet nyomán. Ha
felkeltettük az érdeklődésedet, és szívesen csatlakoznál népes
csapatunkhoz, a HÖK Külügyi Bizottságánál bátran jelentkezhetsz mentornak!

Rita Teller

különeljárási díj nélkül: 2010. március 12. (péntek) 12:00 óra
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Amennyiben úgy érzed, hogy a megadott határidőre nem tudod elkészíteni a munkádat, akkor
kérj a Tanulmányi Osztályról egy csekket, s így 3500 Ft-os díjjal legkésőbb 2010. március 31.
(szerda) 16:00 óráig adhatod le szakdolgozatodat. (Ebben az esetben a konzulensnek legkésőbb
2010. március 30-án 24:00 óráig fel kell töltenie a dolgozat végleges változatát. Ne felejts el erről
egyeztetni a konzulenseddel!)

F otók : E rik G. S tewart –

Szakdolgozat leadása:

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

Teller Rita

Rögös út a célig

Terítéken a tudomány

Albánia léptei az EU-tagság felé
Vajon minek köszönhető, hogy az elmúlt időszakban egyre több
sajtófigyelmet érdemel a piciny nyugat-balkáni ország, Albánia?
Nos, erre egyértelmű választ kapunk, ha áttekintjük az Európai
Unió irányába tett és tenni kívánt lépéseit.

Csatlakozási kérelem
Az ország tavaly áprilisában nyújtotta be csatlakozási kérelmét
az EU-hoz, nem sokkal azután, hogy Horvátországgal együtt
2009. április 1-jén tagja lett a NATO-nak. A csatlakozási kérelem benyújtása – mint tudjuk – nem több egy deklarációnál,
melyben az adott állam kinyilvánítja, hogy szeretne tagja lenni az integrációs szervezetnek. Ahhoz azonban, hogy egyáltalán a Bizottság elé kerülhessen a csatlakozási kérelem, mind a
huszonhét tagállamnak jóvá kell hagynia azt. Ez meg is történt,
hiszen a tagállamok nagykövetei brüsszeli találkozójukon még
tavaly novemberben megállapodtak: felkérik az Európai Bizottságot, hogy készítse el Albániának a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges felkészültségéről szóló értékelését. Amennyiben az ország engedélyt kap a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, hivatalosan is tagjelöltté válik.

F otók : E rik G. S tewart –

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

Lépések az EU-csatlakozás érdekében
Törökország, Horvátország és Macedónia után a nyugat-balkáni országok közül eddig Albánia jutott a legtovább a csatlakozás perspektíváját illetően.
Az Európai Unió és Albánia kapcsolata a kilencvenes évek
elején kezdődött. A diplomáciai kapcsolat továbbépítésének
legfőbb lépése a Kereskedelmi és Együttműködési Egyezmény
(Trade and Co-operation Agreement) aláírása volt 1992. május
12‑én. Ez volt az az egyezmény, amely végül az EU-hoz kapcsolta az országot, hiszen ennek keretei között férhetett hozzá Albánia a PHARE-alapokhoz, vagyis a közép- és kelet-európai országok számára nyújtott támogatásokhoz. Az Unióhoz való kö-

zeledés következő lépése az 1997-ben megfogalmazott regionális közeledés (Regional Approach) programja volt. Ennek keretében, a bilaterális kapcsolatok fejlesztését szolgálandó, az
EU Miniszterek Tanácsa gazdasági és politikai együttműködés
kritériumait rögzítette. 1999-ben az Európai Unió indítványozta egy új Stabilizációs és Társulási Folyamatról szóló Egyezmény
(Stabilisation and Association Process – SAP) kibővítését öt délkelet-európai országgal, köztük Albániával is. E folyamat célja szorosabb kapcsolat létrehozása az EU és a délkelet-európai régió országai között. Még ez évben Albánia a Független Kereskedelmi Kedvezményeket (Autonomous Trade Preferences) élvező országok közé lépett. 2000-ben az albán termékekre is
kiterjesztették az uniós piacra való vámmentes belépés lehetőségét. Az eddigi gazdasági együttműködést megerősítendő
pedig 2000 júniusában a feirai Európa Tanács politikai nyilatkozatot tett, melyben kijelentette: minden stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országot potenciális tagjelöltnek tekint. A fenti kijelentés nyomatékosítására novemberben
a zágrábi Európa Csúcson jóváhagyták a stabilizációs és társulási programot a Nyugat-Balkán – köztük Albánia – országai
számára. E program keretében politikai és gazdasági kritériumokat fogalmaztak meg, melyeket teljesítenie kell Albániának
– csakúgy, mint a többi csatlakozni kívánó országnak. A program legfőbb irányvonala, hogy a pályázó ország stabilan működő demokratikus intézményrendszerrel bírjon, amely garantálja a jogállamiság és az emberi jogok tényleges érvényesülését, és biztosítja a kisebbségek védelmét, jogaik tiszteletben
tartását, másrészt működő piacgazdasággal kell rendelkeznie,
továbbá eleget kell tennie az acquis communautaire, más néven a közösségi vívmányok kötelezettségeinek. A következő
évben (2001) létrehozták a Fejlesztési és Stabilizációs Programot
(CARDS), amely kifejezetten a SAP-országok részére nyújtott támogatásokat. A CARDS és a PHARE programok pénzügyi segít-
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ségnyújtásán keresztül az Európai Unió fő célként Albánia felkészítését jelölte meg az Unióhoz történő csatlakozásra, segítséget nyújtva az albán hatóságoknak a demokrácia megszilárdításában és a jogállam megvalósításában, a széles körű adminisztratív és intézményi reform megvalósítását célzó törekvések kijelölésében, a hatékony piacgazdaság elérésére irányuló gazdasági-társadalmi transzformációs folyamatok szorgalmazásában.
Ezen törekvések figyelembevételével a Bizottság javaslatot
tett a Stabilizációs és Társulási Megállapodást (Stabilisation and
Association Agreement – SAA) előkészítő tárgyalások megkezdésére Albániával.

liberalizáció elérése érdekében.

Majd tíz körből álló tárgyalássorozat zajlott az EU és Albánia között, 2006. június 12-én pedig Luxemburgban aláírták a Stabilizációs és Társulási Egyezményt, amelynek létrejötte az Európai Unió és Albánia között kettős szimbolikával bír.
Jelenti egyrészt az Unió határozott és visszavonhatatlan elkötelezettségét az albánok taggá válásának elősegítésében, másrészt jelent egy szoros bilaterális együttműködést a megfogalmazott csatlakozási előfeltételek elérését célozandó. 2007 januárjában az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for
Pre-Accession Assistance – IPA) létrehozása valósult meg, amelynek keretében egy alapba vonták össze a csatlakozást elősegítő tagjelölt és potenciális tagjelölt országok számára pénzügyi
támogatást nyújtó programokat. Az IPA támogatásra és intézményfejlesztésre, határokon átnyúló együttműködésre, területfejlesztésre, humánerőforrás-fejlesztésre, valamint vidékfejlesztésre használható fel azzal, hogy utóbbi három célra csak a
tagjelölt országok kaphatnak támogatást, és céljuk a strukturális alapok rendszerének megismertetése, bevezetésük előkészítése. A létrehozás évében, október 18-án Albánia is aláírta
az IPA keretmegállapodást, s még 2007-ben 61 millió euró támogatásban részesült. 2008 januárja duplán előrelépést jelentett a csatlakozás felé haladó albánoknak, ugyanis életbe lépett
a 2007 szeptemberében aláírt vámkönnyítési egyezmény, és
aláírásra került az előcsatlakozási segítségnyújtási megállapodáshoz kapcsolódó Finanszírozási Egyezmény is. Ezzel felgyorsultak az integrációt elősegítő gazdasági felzárkóztatás eseményei, amelyen tovább lendített a Bizottság 2008. február 18-i
döntése az Albániával való társulásról, illetve a vámliberalizációt előmozdító tárgyalások kezdeményezése. 2008 nyarára pedig az Európai Bizottság el is készített egy útvonaltervet Albánia
számára, melyben speciális követelményeket határozott meg a

szervezett bűnözés elleni harc, a kábítószer és pénzmosás elleni küzdelem, az emberkereskedelem visszaszorítása és mindemellett a rendőrség független pozíciójának erősítése szükséges a társadalom közvetlen és a gazdaság közvetett megerősítése érdekében. A politikai kritériumok tekintetében pedig
az aktuális megoldásra váró problémát az jelenti, hogy ismét
a Demokrata Párt jutott kormányra, aminek eredményeképpen az ellenzéki szocialisták a 2009. június 28-i választások óta
bojkottálják az albán parlament munkáját. A hónapok óta folyó csatározásokra a napokban úgy reagált az Unió, hogy nyomatékosan kijelentette, megakadhat az ország integrációs folyamata, s így Manuel Montobbio de Balanzo spanyol nagykövet szerint „most már Albánia Európai Uniós perspektívái forognak kockán”.
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Hátralévő feladatok – az eddig elért eredmények
tükrében
Az ország földrajzi, demográfiai és történelmi adottságainak figyelembevételével igencsak jelentős feladatok állnak a társadalom előtt, melyek végrehajtása kulcsfontosságú az EU‑hoz
való csatlakozás realizálása érdekében. Ilyen feladat különösen a tulajdonviszonyok helyzetének javítása és a személyiségi jogok erősítése (egyenjogúság, kisebbségvédelem). Kiemelkedő mértékű fejlesztésre szorul továbbá az energiaszektor és
a közlekedés. A jogállamiság erősítése érdekében különösen a

Lerch Eszter

Felhasznált irodalom:
Arapi-Benő Annamária: Elszállhatnak az albán remények (http://kitekinto.hu/
europa/2010/02/20/elszallhatnak_az_alban_remenyek – Utoljára megtekintve: 2010. 03. 01.)
Balázs Katalin – Szalóki Katalin: Balkáni viszonyok – Az EU és a nyugat-balkáni országok kapcsolata. In: Európai Tükör, 2006/7–8.
Dr. Szűcs R. Gábor: Távolságtartás (az Európai Bizottság 2007. novemberi „Progress
Report”-jai a nyugat-balkáni országokról)
Európai Bizottság honlapja (http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidatecountries/albania/eu_albania_relations_en.htm – Utoljára megtekintve: 2010. 03. 01.)
Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés. Budapest,
2007
ICEG EC – Corvinus: Balkán Monitor – 2005/4. – Albánia – EU-csatlakozás 2014-ben?
ICEG EC – Corvinus: SEE Monitor – 2006/3. – Albania Signed The Stabilisation And
Association Agreement
Progress

Report

(www.ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/

strategy_paper_hu.pdf – Utoljára megtekintve: 2010. 03. 01.)

Ha én rózsa volnék...
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Zeneszociológiai kutatás dióhéjban
Mi is a zene? Miért része mindennapjainknak? Miért nem megy ki
a divatból? Az biztosnak tűnik, mindannyiunk életében szerephez
jut valamilyen mértékben, szórakoztatáson kívül esetenként fontos mondanivalóval is szolgálhat. Tartalomelemzésre alapuló kutatást végeztünk, mely a beatkorszakban született dalszövegek fiatalok számára közvetített értékeinek feltérképezésére irányult. Hipotézisünk az volt, hogy a kor meghatározó zenei tehetségei értékeket közvetítenek a közönség számára dalszövegeiken keresztül.
A II. világháborútól napjainkig sok zenei korszakot különböztethetünk meg, amelyek meghatározóak voltak hazánk fiataljai számára. A különböző zenei időszakok különböző jegyeket hagytak maguk mögött, és különbözőképpen alakították
a fiatalok öltözködését, viselkedését, világnézetét. A témaválasztásnál arra gondoltunk, hogy ennek a közel ötvenéves periódusnak mi csak egy szeletét vizsgáljuk, amely a könnyűzene, a rock kezdeti időszakát, az 1960–70-es éveket jelenti. Ez
az időszak nemcsak az új műfaj megszületése miatt érdekes,
hanem hazánk politikai életével is szoros összefüggésben áll.
A korszak lezárását az 1980-as év jelenti, mivel zenei szakértők és zenészek egyaránt ezt az évet tekintik a beatkorszak halálának. Ekkor ugyanis a rockzenei világ felhígult, a hatalom által könnyen manipulálhatóvá vált, a stílus jelentős mértékben
kommercializálódott.
A kor szellemének, stílusainak és fontosabb előadóinak pontosabb megismeréséhez Sebők János Magya-rock című kiadványának mindkét részét feldolgoztuk, kiegészítve ugyanezen szerző Rock a vasfüggöny mögött című könyvével, mely a Magya-rock
kötet kibővített, kényszerű elhallgatásoktól mentes változatának tekinthető. A könyvek a korszak zenekarait, életútját, sikereit és nehézségeit mutatják be.
Jegyzéket készítettünk a zenekarokról, ezek 1960 és 1979 között
született dalai alkották elemzésünk mintáját. A mintába nem vettük
be a szerelmes dalokat, mert ezek nem közvetítenek semmilyen
számunkra releváns értéket, nem mesélnek a korszakról, továbbá
minden más korszak és zenei irányzat palettáján is megtalálhatóak.

Amit a történeti háttérről tudni érdemes
Magyarországon a beatkorszak a hatvanas évek közepén hangzatos botrányokkal tarkítva kezdődött. A stílus igen gyorsan hatalmába kerítette a kor fiatalságát, azonban elterjedése korántsem volt nehézségektől mentes. A kádári félkemény diktatúrákban az alulról jövő kezdeményezések rendkívüli akadályokba ütköztek, a beatzenét is elutasítással kezelték, a műfajból
politikai-erkölcsi kérdést csináltak. A beat a fiatalok számára
így nemcsak zenét, hanem egyfajta életstílust, magatartási formát, sajátos gondolkodásmódot jelentett, a terjedő szubkultúrák a fennálló szocialista társadalmi berendezkedés ellen foglaltak állást. A szervezet funkcionáriusai törekedtek az új jelenségek szocialista értékekkel való összehangolására, de kevés
sikerrel. A fajsúlyos könnyűzenei fórumokat irányítása alatt tartó, a beat stílussal üzletileg szemben álló slágercéh a tánczenét
állította be elismerésre méltó alternatívaként, ennek és a szükséges üzleti háttér hiányának köszönhetően az ifjúsági zene és
kultúra fejlődése azonban nem olyan ütemben és módon alakult, mint ahogyan azt formálói eleinte elképzelték.
A hatalom az új stílus zenekarainak kezelését egy ideológiailag mereven szabályozott, önálló stúdiók, producerek és zenei
fórumok nélküli bürokratikus intézményrendszerre bízta, mely a
rendszerváltásig nagyjából változatlan struktúrában állt fenn. A zenekarok dalszövegeinek jóváhagyása a Sanzon- és Táncdalbizottság feladata volt, lemezkiadói jogkörrel egyedül a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat (MHV) rendelkezett. A működési engedélyt az
együttesek az Országos Rendező Iroda (ORI) vagy az Országos Szórakoztató Zenei Központ (OSZK) közbenjárásával kaphatták meg,
a külföldi fellépések lehetőségét egyedül az Interkoncert ügynöksége biztosította. Az elkészült hanglemezeket Budapesten az Állami Könyvterjesztő Vállalat, vidéken a Művelt Nép boltjaiban forgalmazták, a zenekaroknak egyéb megjelenési lehetőséget csak a
Magyar Rádió és a Magyar Televízió biztosíthatott. A Magyar Rádió
műsorainak a hatvanas és hetvenes években közel háromnegyede zenei jellegű volt, melyekben stílusok keveredése volt jellemző.
A könnyűzene iránt
egyre
növekvő
igényre lassan reagált
a médium, köszönhetően a vezetőség
behatárolt stílusú bizottsági tagjainak. A
Magyar Rádió egyik
legnépszerűbb alakja ekkoriban a komolyzenei végzett-
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ségű Komjáthy György volt, aki rendkívül közkedvelt, fiataloknak
szóló műsorokat szerkesztett, ennek ellenére tevékenységébe érdekes módon nem szólt bele a vezetés. A Rádió rendelkezett saját
stúdióval, amely azonban csak tánczenészek számára nyújtott felvételi lehetőséget. Mivel azonban csupán a felfedezettek bemutatása, és nem menedzselése folyt, nagy részük később teljesen eltűnt. A Magyar Televízió a kor legnagyobb hatású és befolyású tömegkommunikációs eszköze volt, az ifjúsági zene ugyanakkor egészen a rendszerváltásig nemkívánatos maradt a képernyőn. Sokáig csak a Ki Mit Tud? című tehetségkutató műsor volt az egyetlen,
ahol valamilyen szinten teret engedtek az új stílusnak, később a fiatalosabbnak szánt műsorokban is csak perceket kapott a beatzene.
A televízió vezetősége a táncdalfesztiválokat részesítette előnyben,
irányelveikben a „jó ízlés” jelentette az egyik fő szempontot. A műsorokban nagyrészt felvételről vagy playbackről játszották alá a dalokat, így azok a zenészek részesültek előnyben, akik rendelkeztek
saját lemezfelvétellel.
A magyar kulturális intézményrendszer fontosabb döntéshozó pozícióiba megbízható, ám többnyire hozzá nem értő pártkatonákat ültettek, akik idővel ráadásul felfedezték a pozíciók nyújtotta gazdasági lehetőségeket. A beatműfaj előadóinak vállára mindez további teherként nehezedett.

Kutatásunk eredménye
A korszak zenésztársadalmát alkotó és az általunk górcső alá
vett zenekarok között volt az első beatzenekarként számon tartott Metro, a „nemzedék hangja”, az Illés. A leghíresebb és legeredményesebb együttes, az Omega. A beat utolsó nagy himnusza, a Ha én rózsa volnék című dal előadója, Koncz Zsuzsa. A
legrégebbi együttes, a Bergendy. A hard rock felkarolója, a Piramis. A „nagy legendájú” Syrius, a progresszív rock képviselője. Az itthon és Kelet-Közép-Európában is sztárzenekarnak számító Generál. A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című
darabban közreműködő LGT, valamint a vidékről indult, de ennek ellenére is sztárrá vált Edda.
Nyolcvanhat zeneszöveget vizsgáltunk meg. A mellékelt táblázat soraiban az általunk meghatározott értékek találhatóak. Az oszlopokban szereplő értékek pedig azt mutatják, hogy az adott együttes megvizsgált zeneszövegei közül számszerűleg mennyi illeszkedik adott értékkategóriába.
Mint az a táblázatban látható, az általunk kiválogatott, a korszak
gondolkodására és értékeire véleményünk szerint legnagyobb befolyással bíró zenekarok dalai legfőképp az összetartás fontosságát hangsúlyozták. A rendszer szigorú szabályozásai ellenére is eljutott a fiatalsághoz az üzenet: „Tartsátok fenn jövőbe vetett hiteteket, küzdjetek egy szabadabb világ eljöveteléért!”
A témában felkutatott szakirodalom és kutatásunk konklúziója
is arra enged következtetni, kezdeti hipotézisünk beigazolódott, a
zene az egyik legfontosabb értékközvetítő közeg, amely életstílusokra és világnézetekre egyaránt befolyással bír.
Hetyési Krisztina – Báthori István
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Heidelbergi romantika,
avagy

Goethe nyomában

Mindenképp szükséges leszögezni, hogy a heidelbergi egyetem
kapuja még hírből sem ismeri Luther Márton téziseit, noha protestáns városként volt mindig is számon tartva. Az bizony Wittenberg
és a vártemplom, amiről szó van.
A fentiekről próbált valaki két sör között meggyőzni és annak ellenére, hogy bő három hónapja éltem addigra már
Heidelbergben, majdnem elhittem. Kicsit a sör is hibás
volt talán… Sajnos le kell rombolnom azt az illúziót is, hogy
Heidelberg nagy romantikus központ lett volna, és Goethét
sem igazán ihlette meg a Neckar folyó vagy az Alte Brücke. A
kastélyt egy, a guillotine elől menekülő francia nemes vélte a
romantika megtestesítőjének, így meg is vásárolta, hogy a városi népek ne hordják szét az épület köveit. Goethe pedig ös�szesen háromszor járt a városban. Kétszer valóban el is töltött
némi időt itt, egyszer pedig majdnem itt éjszakázott. Ez csak
azért érdekes, mert a fogadó, ahol szobája volt, azóta is ezzel
hirdeti magát: „a fogadó, ahol Goethe majdnem éjszakázott”.
És bejön nekik! Hihetetlen!
Mivel ezen illúzióimat már tartózkodásom elején részben
vagy egészben lerombolták, új kihívások után kellett néznem.
Goethéről nem tettem le, és a nyomában maradtam, amire rá
is bukkantam Weimarban (nem meglepő módon, hiszen haláláig itt élt), de még Strasbourgban is, ahol a költő kémiaórákra
járt. Mivel ez a kutakodás nem töltötte ki az egész szemesztert,
újabb kalandokat is kellett keresni.
Az Erasmussal külföldön töltött időszak sok lehetőséget rejt
magában. Az adott ország minden csücske bejárható, hiszen
sokkal olcsóbb és jobb a helyi viszonyok szerint „belföldön”
közlekedni, mint itthonról külföldre menni. Nagy segítség, ha
az egyetem szervez is kirándulásokat. Nekem megadták ezt.
Valószínűleg soha nem tudtam volna meg az ilyen „guided
tour”-ok nélkül, hogy a kölni eredetileg gyógyital volt, majd később azért lett illatszer, mert az arra járó franciák simán büdösnek találták Köln városát. Abban a tudatban kölnizzetek tehát,
hogy régen csatornaszag ellen használták!
Nem meglepő, hogy ahol tudok vendéghallgatni, ott bizony más is tud. A heidelbergi egyetem pedig kimagaslónak
tűnik ezen a téren, mert a világ minden pontjáról találkozhattam emberekkel. Kézenfekvő, hogy németekbe is botlik az
ember Németországban, de az olaszoktól a fülöp-szigetekiekig mindenki megfordult itt. A legfurcsább forma talán Dimitrij
volt, aki abháziai nemesi családból származik, és egy csendes
óceáni sziget kormányzásába akart bevonni a közeljövőben.
Biztos parti, de miután mesélt a nagybátyja fenyítési módszereiről, inkább megköszöntem a lehetőséget. Persze nem sűrű
az ilyen, de ugye előfordul. Vannak egyéb stiklijei is a külföldi-
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eknek, de ez általában csak menet közben derül ki. Ki hinné
például, hogy az olaszok és csehek nem bírják a magyar bort?
Én jelentkeznék, ugyanis több ártatlanra is lesújtottam a hazai
nedűvel. Ízlett nekik, csak összekanalazni volt már nehéz őket
a földről a sokadik pohár után. Utólag meg késő okoskodni,
hogy ez bizony nem vino di tavola. Alapvetően a buli- és ivási kultúra (már ha nevezhetjük annak) is eltér az itthonitól. Azt
hiszem, nem vagyok egyedül azzal, hogy este tíz-tizenegy között nézek le egy buliba, és pirkadatig ott is maradok valamilyen állagban és állapotban. Nos, Németországban tízkor már
javában megy a pörgés, és a legritkább esetben tart az éjszakai
művelődés hajnali kettőnél tovább. Jó, lássuk be, annyira nem
volt nehéz megszokni, hogy korábban kezdjünk kortyolgatni…
A német életforma valamelyest eltér a magyartól. Nekem
túlságosan is fegyelmezett volt. Olyat, hogy üres úton piros
lámpánál megálljon a gyalogos, budapesti ember valószínűleg csak a mesében látott vagy hallott. Ha ez ráadásul éjszaka
történik, akkor bizony gyanús,
hogy nem otthon vagyok! Kimondottan örvendetes volt
viszont a szelektív hulladékgyűjtés, és noha így négy kuka
volt az amúgy is fél emberre tervezett kollégiumi szobámban, vidáman dobáltam
a szemetet négyfelé. Nézzük
a jó oldalát: négyszer ritkábban kellett kivinni a szemetet.
Nézzük a rossz oldalát: a jó oldalt a komposztos szemetes
erősen beárnyékolta… Eleinte szerintem mindenki váltogatja a helyi árakat forintra, de egyrészt egy idő után meg lehet
unni, másrészt – meglepő vagy nem meglepő módon – nagyon
hasonlítanak az árak. A bérekről ugye ez már kevésbé mondható el, de ez nem témája a mostani vizsgálatnak. Amit sejtettem még az életszínvonallal kapcsolatban, és be is igazolódott,
az az, hogy az egy főre jutó Audi, Mercedes, BMW és egyéb
luxusautók aránya bizony jelentősen magasabb a magyarnál.
Egyszer be is kéredzkedtünk egy Porschéba, mert épp lekésni
készültünk az utolsó villamost, és az út végét bizony csak úgy
vettük észre, hogy kitessékeltek az autóból. Kész guruló luxusvilla. Igaz, előtte ingyen pezsgős buli volt, de ez legyen most
mindegy!
Akit esetleg nem győzne meg a kellemes szórakozás és a
szinte korlátlan utazás lehetősége, annak bizony az egyetemi
infrastruktúra is nyújt meglepetéseket. Lágymányos, figyelj: a
heidelbergi egyetemnek van menzája! Itt a hallgatók olcsóbban ehetnek Campus Cardjukkal. Ez a mindenes kártya fénymásolásra, kajára és könyvtári kölcsönzésre. Az olcsót meg
értsd úgy, hogy félár alatt. Az egyetemi könyvtár késő estig nyit-

va van még vasárnap is. Ráadásul nem csak nyitva van, de tele
is. Még ilyenkor is ülnek bent hallgatók és szép színesen húzgálják alá a lényeget az olvasmányokban. Rengeteg könyv, folyóirat és egyéb forrásanyag található városszerte szétszórva
az egyetemi könyvtár alkönyvtáraiban. A legjobb pedig, hogy
a teljes adatbázis elérhető akár otthonról is az interneten keresztül. Fénymásolás mellett lehet szkennelni is. Ez nem újdonság, lapszkennert Lágymányoson is találtok – a HÖK irodában,
az alagsorban. A monstrum, ami ott állt szkennernek, az volt
az újdonság. Ember méretű, pendriveot és memóriakártyát is
eszik, és mindösszesen annyi a teendő egy könyv beolvasásához, hogy lapozgatni kell, amíg a gép automatikusan szkennel
és ment.
Látható, hogy Heidelberg igazi egyetemi város. A lakosság
körülbelül egyötöde egyetemista, így szinte hozzájuk van igazítva a belváros. Kávézók, kocsmák, papír-írószer boltok, szórakozóhelyek egymás hegyén-hátán. Modern a könyvtár, modernek az egyetemi épületek és
több menza is van,
hogy rendesen tudjunk étkezni. (Persze döner kebabot
is kapni minden sarkon, ha a kifőzde
nem feküdne.)
A
közlekedés
zökkenőmentes kerékpárral is. Ha nem
tudtam volna, hogy
nem Amszterdamban vagyok, azt hittem volna, hogy ott járok! Mindenhol bringások és bringák.
Tapasztalataim alapján bizony megéri külföldön is tanulni.
Egészen más dimenziói lehetnek és vannak is külföldön a hallgatói életnek. Mindemellett egy halom idegen kultúrával lehet
megismerkedni. Sokat lehet tanulni tőlük, vagy csak simán jól
szórakozni az atomrészeg bangladeshi cserediákon, aki fennhangon épp valami hazai nótát vonyít a kocsmai asztal tetején.
Az egymásnak főzés is alap. Körbeehettük és -ihattuk fél Európát ugyanabban a konyhában. Más felfogású emberek más nézőpontból nézik a dolgokat, így az egyetem falain kívül is sokat lehet tanulni, ráadásul igen szoros barátságokat lehet kötni.
És ha mindez még mindig nem lenne elég, akkor sok nyelvtanulás és vizsgára készülés szellemi hozadéka mellett a kapcsolatépítésnek hála garantáltan van szállásod a fél világon, ha éppen utazni van kedved.
Jó utat, sikeres pályázást mindenkinek!
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A New Role for Europe
Rethinking International Development

”
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calls attention to some
critical points: that we
must pay attention to
health care system, education, the gaps of the
social net, the bearing
capacity of the economy
and the new lifestyle of
our information society.
The importance of
common action and
multilateralism of the
aims concerned with
developing is huge, because the level of development is different
everywhere. In Europe we must represent a more European
approach and use it in practice. The European Union is the
number one donor in the world; more than 55 percent of developing aids come from this community. According to Professor Judit Kiss (Hungarian Academy of Sciences), the complaints
of the governments of the EU member states are just simply
unacceptable, considering their shocking wealth of resources.
The amount of the support for the poor countries will increase
to 1 billion Euro by 2010. The European culture stands for the
respect of the values (justice, rights and privileges, freedom,
protection of the ethnics and minorities), principles (peacekeeping, free market), planning, managing and carrying out
the goals we set. 2010 is the year of change; we must redefine
the traditions of the European culture in a way of ecological
thinking in order to accomplish the vision of a new Europe.
Rita Teller
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The 12 new EU member states became ready by this time to
support other poor nations as donor countries. Rethinking
of the European and international development policy is
necessary; particularly the new roles of Europe and Hungary.
Hungary has a high priority role of managing the humanitarian
policy in the near future, as Hungary will be the president of
the European Union in 2011. The world is on the move, and
circumstances (financial crisis, climate change, changes of the
environment) are pressing for political and practical change
immediately.
To achieve the Millennium Development Goals we need
pan-European cooperation. The financial crisis is universal
with every single country concerned. The signs were showing
even in 2007 during the world food crisis. The United Nations
warned several countries – like China – to reserve their food
resources.
The
When will we reach the crisis?
climate of the
When we arrive to questions we
Earth will comcan’t answer.
pletely change if
– Ryszard Kapuscinski
we don’t stop the
causes. The Earth is threatened by overpopulation: by 2050
the population could be doubled, this phenomenon is typical in poor countries, mainly in huge cities (source: Overseas
Development Institute). The development policy should be in
a wider context: we must focus on the ethical goals, the common interests and the new challenges of the new century. We
must build up a new model of cooperation, because if we do
not help the developing countries, everything our western civilization defeated (drug use, delinquency etc.) will return from
the poor states. The crisis cannot be solved without togetherness and cooperation. We have to learn from the crisis, as it

Álarcban a tengerparton
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Velencei Karnevál, 2010
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A Velencei Karnevál az év egyik legnagyobb mulatsága egész DélEurópában. A világszerte ismert álarcos parádé, amely ősi hagyományokra épül, tulajdonképpen egyfajta hatalmas színjáték,
amelyben minden velencei és a látogatók maguk is részt vesznek.
A hamvazószerdát megelőző két hét maga a farsangi időszak,
amikor is a húshagyó csütörtöki ünnepség cifra felvonulásokkal
veszi kezdetét. Idén február első hétvégéjére esett a nyitógála.
Az egész éjszakás – ám a cél érdekében kibírható – buszozás után reggel kilenckor érkeztünk meg Punta Sabbionihoz,
ahol először is jegyet váltottunk a
vaporettóra. Az idő kicsit borongós
és szürke volt, de ez persze nem vette el a kedvünket, főleg, hogy a Canal
Granden (ami a város fő közlekedési útvonala) kész élmény volt a hajókázás: több mint száz palota és templom sorakozik a csatorna két partján. A
vaporettó a Piazettáig szállított minket,
ahol a monumentális Dózse-palotának
és a Sóhajok Hídjának látványa tárult a
szemünk elé. A Szent Márk tér, ahol ekkor már nagyban folytak a karneváli előkészületek, a Piazettáról nyílik. Sok történelmi esemény színtere volt az évszázadok során, ma is a város életének központja, és a világ legszebb tereként tartják számon. Három oldalról óriási, patinás épületek veszik körül: a Szent Márk-székesegyház, a harangtorony, a Loggetta, az óratorony,
a prokurációk és a pátriárka palotája.
A korai órának köszönhetően nem volt tömeg, így bebarangolhattuk majdnem az egész
várost. A rengeteg kicsi és szűk sikátor,
a gondolák és gondolások, a karneváli
portékájukat kínáló kereskedők és arcfestők, a bókokat szóró olasz férfiak és
a fel-felbukkanó jelmezesek különleges
atmoszférát adtak a városnak. Kicsit lógott az eső lába, így néhány óra csavargás
után szerettünk volna picit felmelegedni,
ám beülős kávézót szinte lehetetlen találni, éttermet viszont annál többet. Kora délután aztán megindult az emberáradat – merem állítani, hogy a világ minden szegletéből
érkeztek karneválozók, ugyanakkor több ma-

gyar szót lehetett hallani, mint a Váci utcában. J
A Rialto, Velence legrégebbi és legkarakteresebb hídja rengeteg embert vonzott magához, ami nem csoda, hiszen egyszerűen lenyűgöző! Mögötte terül el a velencei halpiac: a friss
hal és mindenféle tengeri herkentyű illata járta át az utcákat,
kész paradicsom a tengeri gyümölcsök kedvelőinek. A velencei édességboltok is csábító kínálattal hívogatták az embereket – ez viszont kész pokol a diétázni próbálóknak! J
Kora estére kifejezetten zsúfolttá vált a város, egyre több
maskarával, jelmezessel lehetett találkozni, a legeredetibb ruhakölteményekben pompázóktól az egyszerű álarcosokig. Beindult a zenebona is, a Karnevál Hercege és
vendégei az erkélyről üdvözölték
a népet, majd harsonákkal, trombitákkal és dobokkal megindult a
felvonulás, ahol a karneválozók
„Viva Venezia!” kiáltásokkal és víg
olasz dalokkal gondoskodtak a
hangulatról, ami nem sokkal később már a tetőfokára
hágott: fergeteges karneváli mulatozás vette kezdetét.
Az utolsó vaporettóval
hajóztunk vissza a Punta
Sabbionihoz, hogy aztán
emlékezetes élményekkel
telítődve, jó hangulatban
induljunk haza, Magyarországra.
Teller Rita
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Otthon a világűrben
Anyabolygónk erőforrásai végesek. Az egyre csak növekvő civilizációnk szép lassan fölemészti a Föld erőforrásait, hátrahagyva
egy túlnépesedett, kiégett bolygót. Ha az emberiség hosszútávon,
évezredeken vagy évmilliókon át fenn akar maradni, le kell hogy
telepedjen a Földön kívül is. Mivel jelenlegi technológiai fejlettségünk nem teszi lehetővé más bolygók kolonizálását, eddig az űrállomások létesítése tűnik a legmegvalósíthatóbbnak. Napjainkra
már megtettük az első lépéseket az űr kolonizációja felé.
Az űrállomások első generációja körülbelül a hetvenes évek
elején került felbocsátásra. Legelsőként 1971. április 19-én a
„Szaljut–1” repült fel, a Szovjetunió jóvoltából. Ez a kis mosógépalkatrészhez hasonló objektum mindössze 175 napot töltött a világűrben. A hetvenes évek elejétől a nyolcvanas évek
közepéig összesen hét „Szaljut” állomás született, ám ezek közül csak a „Szaljut–6”, illetve a „Szaljut–7” rendelkezett olyan
felszereléssel, hogy érdemi tudományos munka folyhasson
a fedélzeten. A legtöbb időt az űrben ezek közül a modulok
közül a „Szaljut–7” töltötte, összesen 3216 napot. Ezekben az
években a „Szaljut-szériával” egyetemben még öt állomást állított pályára a Szovjetunió, mindet „Kozmosz” néven. Ezzel
párhuzamosan 1973-ban az Amerikai Egyesült Államok is felbocsátotta első űrállomását, a „Skylab”-et. Ez a lebegő komplexum 18-19 tonnás orosz elődeivel szemben már 74,4 tonnát
nyomott, és összesen 2251 napot töltött Föld körüli pályán. A
következő minőségbeli ugrást a „Mir” űrállomás pályára állítása jelentette 1986-ban. Eddig a „Mir” szolgáltatta a legtöbb információt a tudósok számára, közel 15 éves fennállása alatt. Az
1997-ben lejárt szavatossága miatt 2001-ben a Csendes-óceánban fejezte be pályafutását. Jelenleg az egyetlen Föld körül keringő, ember lakta építmény az „ISS” azaz a „Nemzetközi Űrállomás”. A létesítmény első darabjai 1998-ban kerültek a világűrbe, és azóta gyakorlatilag napjainkig bővítgetik kisebb-nagyobb egységekkel, ennek ellenére még mindig nem készült el
teljesen. A sors fintora, hogy az űrállomást rendszeresen látogató űrsiklók 2010 táján be kell, hogy fejezzék pályafutásukat,
mivel tervezett üzemidejük a végéhez közelít, valamint sokak
szerint nem elég megbízhatóak. Ezt látszik alátámasztani az a
tény is, hogy egy kilövést azért kellett elhalasztani, mert a hordozórakéták szigetelésébe a harkályok lyukakat fúrtak…
A fent említettek után már senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy az emberiség űrbéli gyarmatosításra tett erőfeszítései mennyire parányiak az előttünk álló úthoz képest. Mégis, egyes tudósok már hosszú ideje szövögetnek közép-, illetve hosszútávú terveket az emberiség űrbéli letelepedését illetően. Elméletileg egy világűrben önállóan működő kolóni-
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ának a következőkre lenne szüksége: az űr hozzáférhetőségére, építőanyagra, energiára, emberi erőforrásra, kommunikációs
és szállítóeszközökre, megfelelő sugárzásvédelemre, illetve valódi vagy szimulált gravitációra. Mivel egy nagyobb űrállomáshoz túl költséges lenne a Földről vinni az anyagokat, valószínű,
hogy az első ilyen nagyobb volumenű űrlétesítményhez majd
a környező égitestekről kell bányászni, mint például a Hold,
az arra alkalmas aszteroidák, vagy esetleg a Mars holdjai. Ennek kivitelezéséhez nyilván a meglévő meghajtási technológiák nagyarányú fejlesztése szükséges. Az energiával kapcsolatban azonban bizakodóak lehetünk, hiszen a világűrben a napenergia szinte korlátlan mennyiségben van jelen, mivel nincs
légkör, amely elnyelné a napsugarak erejét, illetve kevés árnyékoló objektummal kell számolni. Az űrben a kommunikáció
manapság sem jelent leküzdhetetlen akadályt, ám a mai rádiózási technológiával küldött üzenetek ilyen nagy távolságokban
sokáig „utaznak” – például a Mars és a Föld között átlagosan 7
perc 44 másodperc az az idő, amíg egy üzenet átér, és ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi a valós idejű beszélgetéseket. Ám
egy szöveges üzenet valószínűleg minden különösebb probléma nélkül megérkezik. Sokkal több kérdést vet fel az életfenntartó rendszerek problémája. Egy űrállomáson egy viszonylag
kisméretű ökológiai rendszernek kell mindenféle külső segítség nélkül újratermelni az élelmet, illetve az állomáson belül
fenntartani az életben maradáshoz szükséges feltételeket, az
összeomlás veszélye nélkül. Manapság talán az egyetlen földi analógiája egy ilyen rendszernek a tengeralattjárókban található, melyek képesek akár hónapokig a víz alatt tartózkodva életben tartani a bennük lakozó legénységet. Fontos megjegyezni azonban, hogy egy ilyen tengeralattjáró nyílt ciklikussággal működik, és az időnkénti feltöltéshez külső beavatkozás
szükséges, és bizony ugyanez igaz a már fent említett „Nemzetközi Űrállomásra” is. Egyes kutatók szerint a környezet megváltoztatásán felül az állomás lakóit is érdemes egy kissé „módosítani” annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjanak
alkalmazkodni a világűrben való élethez. Ezt egyesek a génsebészet alkalmazásával, míg mások az ember és a technológia
között megerősített szimbiózisban, azaz a kiborggá fejlesztésben látják. Ami az emberi fajfenntartást illeti, egy kezdeti 180
fős csoport körülbelül 60-80 életképes generációt hozhat létre, ami megközelítőleg 2000 éves időtávnak felel meg. Sok tudós gondolja kifizetődőnek a Földről hozott embriók felhasználását, illetve spermabankok segítségének igénybevételét annak érdekében, hogy egy zárt közösségen belül csak elhanyagolható nagyságú beltenyészet alakulhasson ki. (Tehát hosszú
távon megtérülő és kamatozó befektetés lenne, ha egy ilyen
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A keringő lélekvesztőktől az űrbéli metropoliszokig

F otó : NASA
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bankba fektetném be a „millióim”.)
A sok technikai nehézség ellenére már többen előálltak a
jövőben esetleg megvalósíthatóvá váló űrbéli lakhelyek terveivel, ezek közül a legcélszerűbb ötleteket a NASA 1975-ös
„Summer Study” programján belül vizsgálták. A három legnagyobb érdeklődést kiváltó űrállomás terv a
Stanford-tórusz,
a Bernal-gömb,
illetve az O’Neillhenger elképzelése.
A Stanfordtórusz egy olyan,
megközelítőleg
tízezer lakos befogadására alkalmas égi lakhely
terve,
amelynek fő alkotórésze egy 1,6 kilométer átmérőjű, fánkszerű gyűrű. Ez percenként tesz meg egy
fordulatot, így a centrifugális erő következtében a gyűrű belsejében, a külső héj mentén a földi gravitációnak megfelelő nehézségi gyorsulás tapasztalható. Tényleges lakhelynek a gyűrű
belseje használható, amely a benne lakónak gyakorlatilag egy
gleccservölgyhöz lesz hasonlatos, amelynek mindkét vége felkunkorodik. A természetes napfényről pedig a gyűrű belső felületének átlátszhatóságán túl az állomás fölött lebegő gigantikus tükör gondoskodik. A külső gyűrű ezen kívül számos küllővel csatlakozik a „központi kerékagyhoz”, és ezek természetesen mint közlekedési útvonalak is funkcionálnak, míg a középen található rész űrkikötőként szolgálna, mivel viszonylag
nyugalomban van az állomás többi részéhez képest, és kevésbé érinti a mesterséges gravitáció. Az állomás közepén egyes
tervek szerint egy visszafele forgó modulban zérógravitációs
ipari tevékenység lenne végezhető. A gyűrű formájú, forgó űrállomás ötletét korábban már Wernher von Braun is felvetette,
1952-ben.
A gyűrű alternatívájaként felvetődött a gömb ötlete, mivel
ez a forma tudja a leghatékonyabban megőrizni a belső légnyomást, illetve ez nyújtja a leghatékonyabb sugárzásvédelmet tömege arányában. Az első ilyen irányú tervet Dr. John
Desmond Bernal alkotta meg, 1929-ben. Eredeti elképzelése egy 16 kilométer átmérőjű, üreges belsejű gömbről szólt,
amely körülbelül 20-30 ezer embernek adhatna otthont. Az
1975-ös NASA „Summer Study” program keretein belül Dr.
Gerard Kitchen O’Neill foglalkozott a Bernal-gömb ötletével,
majd kissé „földközelibbé” tette azt, mivel a módosított tervek

egy mindössze 500 méter átmérőjű gömbről szólnak, amely
percenként 1,6 fordulatot tenne meg, így szimulálva egyenlítője mentén a földi gravitációt. A lakók a gömb pólusainál elhelyezett nagyméretű üvegfelületen keresztül kapnák a fényt,
amelyet kívül tükrökkel irányítanának a megfelelő helyre. Mivel a gömb pólusainál a nehézségi erő gyakorlatilag nulla, lehetséges lenne az emberi erővel történő repülés, illetve egyesek szerint ezen zónákon belül remek rekreációs lehetőségeket lehetne teremteni, például zérógravitációs sportolási lehetőségeket. A Bernal-gömb ezen kívül még rendelkezne egy fő
tengellyel, amelyen a gömb mellett több gyűrű foglalna helyet.
Ezeken belül mezőgazdasági tevékenység folyna (a földi gravitáció héttizedének megfelelő nehézségi gyorsulás mellett), illetve a tengely két végén, a gömbtől távol elhelyezkedő struktúrákban végeznék a veszélyesebb ipari műveleteket.
A harmadik nagyszabású terv az O’Neill-henger terve. Mint
a neve is mutatja, tervezője, Dr. Gerard Kitchen O’Neill, az előbbiekkel ellentétben eme állomásának alapjául a henger formát
választotta. Az eddig elkészült tervek közül ez a leggigantikusabb. A létesítmény két, egymással ellentétesen forgó, egyenként 8 kilométer átmérőjű és 32 kilométer hosszú hengerből
áll, amelyeket egy központi áthidaló elem köt össze. Az egymással szemben forgó hengereknek köszönhetően az állomás stabilan tudja tartani a pozícióját a Naphoz képest, illetve a forgó hengerek belső felületén a földinek megfelelő gravitációs erő hat az ott lakókra. A henger belső felülete összesen hat szegmensre van osztva, méghozzá hosszanti irányban,
ezek közül három lakófelület, három pedig üveg. Természetesen egy lakófelülettel szemben mindig egy üvegfelület foglal helyet. A hengerek hosszanti tengelye mentén súlytalanság uralkodik, természetesen itt is gondolkodnak az űrállomás
ezen részének lehetőségeiről.
A fenti nagyszabású tervek egy-egy technikai elem (például a megfelelő meghajtási technológia hiánya, illetve financiális problémák) miatt napjainkban szinte megvalósíthatatlannak tűnnek, ám az emberiség egészét tekintve talán mégsem
olyan elrugaszkodottak, hiszen fajunk valószínűleg fennmaradási idejének nagyobb részében fog a Földön kívül is élni. Egyszer lesznek kolóniák a Holdon, a Marson, a Jupiter holdjain és
még milliónyi más égitesten. Talán majd évmilliók múlva marad utánunk egy objektum valamely galaxis peremén, amelynek sem az életkorát, sem az építési idejét, illetve az évezredek
óta épülő új részek miatt a pontos felépítését sem fogja ismerni egyetlen lakója sem. A kietlen űrben élő megmaradt emberek, az új lehetőségek után kutató tudósok, a magas, vékony és
a sugárzástól barna földművesek, telepesek, illetve a sokszor
hónapokra, évekre kihajózó, új erőforrások után kutató pilóták közt talán majd marad egy történet, egy mendemonda egy
bolygóról, ahol az emberi élet kezdődött…
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Ez arra enged következtetni, hogy sok szép évet tudhatsz magadénak a KCSSK-ban. Mennyi ideig voltál kollégista?
Jó sokáig, kilenc évig. Így módom volt látni – vagy inkább úgy
fogalmaznék: szerencsétlenségem átélni – a számomra kedvezőtlen változásokat.
Milyen indíttatásból vettél részt először a BN-en?
Természetesen azért, mert tagja voltam a kollégium öt klubja
egyikének, a My Klubnak. Azon ELTE-s hallgatók számára, akik a
Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban laktak, ezen felül még tagjai is voltak valamelyik klubnak (My Klub, Bolyai Club, Club ’89,
Keleti Dokk, C-Klub), az év legfontosabb eseménye a BN volt,
ahol a kollégium jelképes kulcsáért ment a megmérettetés.
A My Klubbal már az első egyetemi félévem alatt kapcsolatba
kerültem. Már ekkor tagja lehettem a klub első győztes úgynevezett Showhajtásának is, ami hatalmas lökést adott számomra a további klubélethez. Nem voltak kétségeim afelől, hogy
amiben csak tudom, segíteni fogom a csapatomat a BN-en is.
Mekkora tömeget mozgatott meg akkoriban egy ilyen több napos
rendezvény?
Ez nagyon nehéz kérdés. Sokan voltunk már akkor is, de talán kicsivel kevesebben, mint az utóbbi évek fesztiválosabb
BN‑jein. Ugyanakkor mindenképpen fontos különbségnek találom, hogy arányaiban több volt régen a kollégista és sokkal
kevesebb a külsős, annak ellenére, hogy a napi fellépő zenekarok már akkor is a külsősök létszámára építettek.
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Mennyiben más mostanság ez a pár nap?
A már korábban említettek mellett azt látom, hogy az utóbbi
egy-két évben az éppen aktuális főszervezők már csak megtűrték a rendezvényen a klubokat, nem szívesen számoltak velük.
Ugyanakkor korábban a klubok közti vetélkedés adta a BN alapját. Abban nincs eltérés, hogy minden este volt egy fő fellépő a
nagyszínpadon. Ugyanakkor sok kisebb hangvételű együttes lépett fel a klubok kisszínpadain. Voltak délutáni kiegészítő programok, amiket a klubok szerveztek a kampányuk keretein belül.
A klubok már hetekkel a BN előtt készültek arra. Jelöltet választottunk maguk közül, akire felépítettük a csapat dizájnját. Plakátokat festegettünk naphosszat, amik
a kollégiumi rendezvényterület falain kaptak helyet.
Minden rendezvénynap estjén egy-egy csapat adta elő saját
színdarabját, amelyről szavazás útján lehetett véleményt nyilvánítani.
Mi jut eszedbe, ha meglátsz egy újabb BN-es plakátot?
Az, hogy a régebbiek emberközelibbek voltak. Azzal együtt a
BN-érzés örök.
Milyen érzésekkel gondolsz vissza rá?
Nagyon jó érzésekkel. Annak ellenére, hogy a mi időnkben soha nem nyertünk BN-t, hihetetlenül jó csapatunk volt. Év közben nagyon sok klubos programon vettünk részt, beleértve számos hazai és külföldi kirándulást is.
Sok év kitartó csapatmunkája után 2007-ben megadatott az
a lehetőségem, hogy én lehettem a My Klub jelöltje a BN-en.
Mögöttem már egy új, fiatal csapat formálódott, amely a következő évben teljesedett ki igazán. Ezzel a csapattal nyertük meg
14 év után először a BN-t. A klub nagyöregjei számára hatalmas
sikert és elégtételt jelentett ez. A tavalyi évben sikerült megvédenünk a jelképes kulcsot, amelyet a mai napig a klubhelyiségünkben őrzünk.
Mennyire kihagyható vagy kihagyhatatlan véleményed szerint a
BN?
Kihagyhatatlan. Ha ráadásul igazak a főszervezők által hangoztatott hallgatóbarát újítások, akkor még inkább ez az álláspontom.
Ancsa

Fotó : T http :// www. coffman . umn . edu /

Szeretném azzal kezdeni a beszélgetést, hogy elmondom, a
BN mindig is szívügyem volt – a rendezvény a legnagyszerűbb
ELTE-s hallgatói kezdeményezések egyike. Nagyon sajnálom,
hogy az utóbbi években elüzletiesedett, elfesztiválosodott, és
a rendezvény eredeti gerincét adó, a kollégium öt klubja közötti egész hetes nemes vetélkedés, az úgynevezett „Jelöltek
és klubjaik kampánya” már szinte csak egy megtűrt intermezzo mostanság.

Milyen előadókkal számolhattunk tíz évvel ezelőtt?
Emlékeimben leginkább az Edda és a Pál Utcai Fiúk maradtak
meg. Utóbbi már akkor is nagyon népszerű volt. Jelezte ezt az a
tény is, hogy a rendezők több alkalommal is elhozták hozzánk
a PUF-ot. Be kell azonban valljam, hogy én kevésbé foglalkoztam a nagyszínpaddal, inkább a saját klubom bázisán voltam
fellelhető. A klubok ilyenkor büfét üzemeltettek, ennek előterében pedig kisebb zenekarok léptek fel. Sajnos ma már ilyennel nem nagyon találkozhatunk.

F otó : Toplak J ózsef , 1999

A Budaörsi Napok
szóösszetétel hallatára a télben megfáradt lelkünk kezd
egy egészen keveset
felengedni, hiszen
várja már a tavaszt,
és érzi a meleget.
Idén negyvenedik
alkalommal
vehetünk részt a rendezvényen, és érezhetjük úgy, hogy meglegyint
bennünket a fesztiválszezon szele. Az idei előzetes lényege nem a
„Gyere el, mert nagyon jó lesz!” szlogen, hanem egy térképész szakos kollégista, nevezetesen Toplak József visszatekintése kollégiumi éveire. A BN-en először 1999‑ben volt szerencséje részt venni.

És mégis kivel beszélek?
Fura, kettős helyzetben vagyunk a húszas éveink elején. Egyetemre járunk, ahol a hétvége valójában hétfőtől vasárnapig
tart, hiszen a kötelezettségeink minimálisak, vizsgaidőszakban
kicsit sírunk, hogy jaj, már megint Andorka, de átrágjuk magunkat rajta. Két év után pedig ki kell találnunk a szakdolgozati témánkat, majd megírni, és leadni, záróvizsgázni, és már kezünkben is van a papír arról, hogy felsőfokú végzettséget szereztünk, kinyílt előttünk a munkaerőpiac. Dolgozni márpedig
kell, sokan már a tanulmányaik alatt állást találnak maguknak.
A munkavállalásnak azonban vannak írott és íratlan szabályai,
amelyek általában eltérnek egy átlagos fiatal szokásaitól, mégis nélkülözhetetlenek.
A munka világán kívül egyre több a hivatalos elintéznivalónk napközben is. Sajnos senki sem megy fel helyettünk a TOra vagy az okmányirodába.
A mobiltelefon a közvetett kommunikáció leggyorsabb és
leghatékonyabb eszköze, de ettől még bizonyos helyzetekben
– templomban, kórházban, színházban, előadáson és szemináriumon – illik minimum lehalkítani. Viszont az is igaz, hogy
ha valaki ilyenkor keres, azt illik visszahívni, amint lehetőség
nyílik rá. Bár a telefonálás pénzbe kerül, érdemes megfontolni, hogy kit csörgetünk, és kit nem. Ismeretlen számot például
nem árt saját kontóra visszahívni, még akkor is, ha kiderül, hogy
csak egy haver keresett az édesanyja telefonjáról. Szokj hozzá
a gondolathoz, hogy a leendő főnököd nem fogja értékelni a
visszahívós sms-eket.

Ajánló

Ha ismeretlen számról hívnak, és fel is tudod venni, mindig,
minden esetben be kell mutatkozni. A „Hállóóóóóóó?” és az
„Igeeeeeeeeeeeeeen?” nem a legjobb kezdés. Ugyanígy, ha ismeretlenül telefonálnak, nem célszerű rögtön tegeződni, mert
lehet, hogy a fiatalos hangú lány igazából a TO-ról telefonál, és
jó harminc évvel idősebb nálunk.
Ha mi telefonálunk hivatalos vagy félhivatalos ügyben, ismeretlen embernek, annak is megvan a maga módja. Ha a hívott fél felveszi, és bemutatkozik, mi is bemutatkozunk. Ha
nem mutatkozik be, akkor könyveljük el magunkban olyannak,
aki nincs tisztában a telefonálás alapjaival, és mondjuk el, kivel szeretnénk beszélni. És persze a jól artikulált „Viszonthallásra!” (nem „Visszhall!”) sem maradhat el a beszélgetés végéről.
Ha nem veszik fel a telefont, és a hangposta jelentkezik,
arra bizony rá kell beszélni, röviden összefoglalva, hogy kik vagyunk, miért kerestük az illetőt, és megkérve őt, hívjon vissza
ezen és ezen a telefonszámon.
A magántelefonszámról való hívás legutoljára középiskolában játszott, amikor egymást szívattuk vele. Ha minket hívnak
magántelefonszámról, már az is furcsa, elvégre az lenne a cél,
hogy el tudjuk érni az illetőt jövőben – de ez fordítva is igaz. Tehát magántelefonszámot visszaállítani, visszahívós sms-t törölni, és jó telefonálást!
Annasára
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Dear Xiu Xiu, I Love You
Alig kezdődött el az év, és máris sok olyan lemez jelent meg,
amit kötelező meghallgatni. Ezek közé tartozik a Xiu Xiu Dear
God, I Hate Myself című anyaga is. Az experimentális rockzenét
játszó zenekar 2000 óta létezik, furcsa nevét pedig egy ’98-as
kínai film címéből nyúlta. A Xiu Xiu hangzásvilágának egyedisége abban rejlik, hogy sok szokatlan és idegenszerű hang hallatszik a dalaikban, és ettől azok olyan sejtelmesek és érdekesek
lesznek, hogy hajlamosak leszünk még olyan zajokat is beléjük
képzelni, amilyek valójában nincsenek is ott. Az új lemez pedig tökéletesen követi elődeit, hozza ugyanazt a színvonalat,
ugyanazt az összetéveszthetetlen hangzásvilágot és atmoszférát. Írhatnám, hogy az elszállós részek még elszállósabbak lettek, ha nem lenne maga a Xiu Xiu is egy nagy elszállás.
A zenekar alapítója, az énekes-dalszerző Jamie Stewart arról híres, hogy nem flancolja túl a dolgokat, és dalait saját otthoni számítógépén szokta felvenni. Jelen album négy számát
is előzetesen egy Nintendo játékkonzol zenei szoftverének segítségével rögzítette, ami bár nem biztosított profi hangzást, és
a dalok is kissé gagyira sikerültek, de mégis csak van az ilyen
amatőr módon fabrikált zenében valami báj. Beteg báj. Mert

a Xiu Xiut vagy
imádja
valaki, vagy azonnal
füldugóért nyúl,
amikor
meghallja. Mert ez
a zene, és ez az
ember, mármint
Stewart,
nem
tűrnek kompromisszumokat. Az
album címadó dalához készült videóban például egyszerre jelenik meg a csokievés és a hányás.
A Xiu Xiu zenéje végtelenül kiszámíthatatlan. Lágy, érzelmes
dallamok után pillanatok alatt disszonáns hangokra vált, vagy
a Nintendo pittyegése után hirtelen finom zongoradallamokat
hallhatunk. A Xiu Xiu intim és agresszív. Totál káosz!
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Furcsa hangulatban

A Budapest Bár 2007-ben alakult meg, mint egy soktagú zenekar,
amely elsősorban a kávéházi cigányzenei hagyományt szerette volna feleleveníteni, mára azonban ennél sokkal színesebb együttessé
nőtte ki magát, amelyben sok zenész és énekes kap helyet. A banda hangszerei a hegedű, a gitár, a cimbalom, a harmonika, a zongora, a bőgő és a dob. A Budapest Bár régi filmslágereket, táncdalokat és kuplékat dolgoz fel, cigányzenével ötvözve a hatást. A zenekar tagjai: Farkas Róbert, Farkas Mihály, Ökrös Károly, Farkas Richárd, Behumi Dóri (ex Jazz + Az), Ferenczi György, Frenk, Keleti András (Colorstar), Kiss Tibor (Quimby), Kollár-Klemencz László
(Kistehén Tánczenekar), Lovasi András (Kispál és a Borz), Németh Juci,
Ruttkai Bori (Specko Jedno), Szűcs Krisztián (HS7). A zenekar első albuma a Volume 1, amely 2009 októberében jelent meg, a második
korong pedig a Volume 2 névre hallgat. Mára már mindkettő aranylemez. Az együttes a közeljövőben új célokat tűzött ki magának. Fel
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fogják dolgozni a nyolcvanas, kilencvenes évek underground zenéjének legkiemelkedőbb dalait, valamint szeretnének külföldre is kimerészkedni…

partot hívogatóan csapkodják a kis hullámok, mintha engem
is arra szólítanának fel, hogy ugorjak be közéjük, és élvezzem a
szabadságukat. De nem tehetem. Nekem ma más célom van,
valami más típusú szabadság. És biztos vagyok benne, hogy jó
lesz. Jónak kell lennie. Hiszen a zene mindig segít, megszaba-

dít a felesleges érzésektől. Ilyenkor csak élsz, és élvezed a ritmusok egymásba fonódását. Csak úgy simán, minden görcsölés nélkül. Lassan meglátom a hajót, amely a Dunán ringatózik
játékosan. Még csöndes. De már nem sokáig…
Ahogy felérek a fedélzetre, megcsapja az erős fény a szemem. Gyorsan megszabadulok a felesleges kabátomtól, és indulok is, hogy belevessem magam az éjszakába. Ma a Budapest Bár játszik. A zenekar tagjai már hangolnak. A díszlet kész.
Meg is ijedek tőle picit. Mintha a mai Budapest lenne, de mégis kicsit máshogy. Mások az impulzusok, mások a gondolatok, a
problémák, talán kicsit az emberek is, de a város mégis ugyanaz. A háttér egy régi budapesti épület, valamint egy kivetítő is
helyet kap hátul. Elöl egy hangulatosan berendezett kávézószerű bútorkollekció áll. Mindegyik darab sötétbarna és kicsit
kopott is, mintha ez is az eltelt időre szeretne emlékeztetni. A
mesterségesen létrehozott világ a régmúlt budapesti időkbe
visz minket vissza, a huszadik század első felébe. Azt gondolom, körül kellene néznem, ezért felmérem a terepet. Rendelek magamnak egy pohár vörösbort, és nézelődöm. Érdekes,
de minden életkorból látok itt kikapcsolódni vágyókat. Rögtön
a színpad előtt egy 70 év körüli idős bácsika és nénike áll ölelkezve, várva, hogy feleleveníthessék ifjúságuk slágereit. Amikor
még ők voltak fiatalok. De megtalálható ugyanígy a harmincas
szingli nő, az egyetemista, valamint a kultúrsznob is. Lassan elsötétül minden. Kezdődik…
Úgy jöttem ide, hogy semmit nem várok a Budapest Bártól,
alakul, ahogy alakul, de a sok neves zenész, a sok újságcikk és
rajongó miatt valahol mélyen tudtam, hogy nem lesz szokványos a koncert. Hogy valami érdekeset kaphatok. Talán kicsit
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Kint nagyon hideg van. Budapest a szokásos arcát mutatja.
Minden pici pont mozog, az aluljáróból kiszűrődő tompa hangok emlékeztetik az arra járót, hogy ez a város sosem szűnik
meg dobogni: a 6-os ugyanolyan monotonon zötyög örökösen kiszabott útján, mint minden egyes nap, az emberek pedig rohangálnak
mindenfelé, beletörődve
unalmas sorsukba. Tehát Budapest a
mai nap is a lecserélhetetlen borús mosolyát mutatja, amint leszáll az este. A legtöbb ház ablakában kigyulladnak
a fények, jelezve,
hogy a város lassan aludni tér. De nekem más tervem van. Az álomba szenderülést még későbbre tartogatom. Én is ugyanúgy ringatózom a
6-ossal, mint mindenki más. A hajléktalan az egyik széken éppen a félig megkezdett zsemléjét eszi, az anyuka épp leszidja két kicsi gyerekét, amiért azok nem hajlandók egy helyben
állni. Arrébb meg egy baráti társaság készül fel a hajnalig tartó mulatozásra. A kezükben már ott van a mai este hangulatjavító nedűje, elixírje a léleknek. Egy öregasszony épp az ös�szekuporgatott nyugdíját számolja. Végre leszállhatok. A hangulat kezd egy Örkény egypercesére hasonlítani. Meglátom a
Dunát. Ma is ugyanolyan kedvességet sugall, mint mindig, de
amint közelebb érek hozzá, meglátom benne a veszélyt is. A

Ajánló
mást is, mint a sok elcsépelt zenekar unalmas áradatát. És akkor kiléptek a színpadra. A zene virtuóz volt, tele számomra ismeretlen dallamokkal, mégis tetszett. Tudtam, hogy ez nem én
vagyok, hogy ez egy más kor, de mégis együtt ringatom magam
vele, mert át tudom élni. Együtt adtuk át magunkat a zenének
az öreg nénikével és a harmincas szingli nővel. Mert a zenekar
tett velünk valamit. Teljesen kiment a fejemből, hogy nemsokára zárthelyit kell írnom, valamint hogy másnap mennyi elintéznivalóm lesz. Minden összefolyt. Az előadók mind nagyon különleges személyiségek, egyszerűen nem tudtam levenni róluk
a szemem. Hatalmas energiával adták elő a dalaikat, mindenki
a maga jellegzetes stílusában, a maga jellegzetes hangjával, de
a sok énekes és énekesnő valahogy mégis összeállt egy egés�szé. Voltak egyéni számok, duettek és olyan dalok is, amelyeket együtt énekeltek. Ők sosem görcsölnek, a zenéért énekelnek a zenével, és eggyéolvadnak a közönséggel.
A koncert nagyon hosszú. Normális esetben már rég meg-

untam volna az első sorban csápolni, de itt még a harmadik óra
után is lelkesen vetem bele magam az érzésbe, és leszek része
a tömegnek. Az előadók a hangulat fokozása érdekében nem
mennek le a színpadról, hanem leülnek a kopott székekre, és
meghitten beszélgetnek egymással, miközben a másik kollégájuk éppen a közönséget szórakoztatja. Néhányan még rá is
gyújtanak. A füsttől csak még titokzatosabbá válik a hely egésze.
De lassan elhangzanak az utolsó számok is, és bár a visszatapsolás magától értetődő, lassan így is vége lesz a koncertnek.
A tömeg kimerülten, de elégedetten távozik. Nekem is ideje
indulnom. Holnap korán kell kelni. Kilépek a hajó gyomrából,
és hazafelé veszem az utam. Érdekes… Budapest talán nem is
olyan más… talán sosem változik…
Brigi

Egy csepp Itália a belváros szívében
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A Budapesti Olasz Kultúrintézet
A Kálvin tér környékén sétálva az ember máris jó hangulatba
kerül, hiszen a Múzeum körút rengeteg kávézója, könyves- és
művészboltja, továbbá az óráikra „siető” elvarázsolt bölcsészek
egyedülálló atmoszférát kölcsönöznek a környéknek.
A Nemzeti Múzeummal szomszédos Bródy Sándor utcába
fordulva valami hasonlóan különlegeset talál a betérő. Már a
sarokról megpillanthatjuk az Istituto Italiano di Cultura lobogóit, mutatva az utat a Budapesti Olasz Kultúrintézet bejáratához.
Ilyen intézmény az öt kontinens kilencven nagyvárosában
működik, és mindenhol az olasz kultúra fellegváraként szolgál, így hazánkban is. A magyarországi „istituto” már külsejét
tekintve is magáért beszél. Az Ybl Miklós által tervezett impozáns épület 1865-től 1902-ig a Magyar Országgyűlés Képviselőházának székhelye volt, így fontos szerepet játszott történelmünk során is, ma pedig egyik fontos 19. századi műemlékünk.
A méretes kapun betérve valami teljesen más fogadja a látogatót. A portán már olaszul üdvözlik az embert, és az ott tartózkodás során ez lépten-nyomon megismétlődik. Nem telik többe fél óránál, hogy az ember elfelejtkezzen a budapesti
belvárosról, és képzelete Rómáig, Nápolyig, Triesztig repítse…
Bár úgy gondolom, már ezért a különleges utazásért megéri idelátogatni, de az intézet rengeteg konkrét céllal is felkereshető. Az intézmény legfontosabb tevékenységi köre az oktatás. Az olasz nyelvet és kultúrát több szinten tanítják, az esetek többségében anyanyelvi tanárok, igen magas színvonalon,
nagyon kedvező árakon.

Az intézetben 15 500 kötetes könyvtár működik, ahol diákigazolvánnyal ötszáz forint az éves tagság, és rengeteg olyan
olasz vonatkozású irodalmat találunk meg, amelyet még a legnagyobb könyvtárakban sem. Az épületben 140 fős mozi van,
amelyben minden hét keddjén filmklubot rendeznek, bemutatva az olasz mozi régebbi és új gyöngyszemeit. A vetítések olasz nyelven folynak, így sajnos csak olaszul beszélőknek ajánlottak, nekik viszont erősen! Ezen kívül az 500 férőhelyes rendezvényterem, amelyet szintén az épületben találunk,
rendszeresen ad otthont koncerteknek, színielőadásoknak, kiállításoknak és konferenciáknak.
A tavalyi év során olyan neves előadók dallamaiban gyönyörködhettünk itt, mint Monaldo Braconi, Uto Ughi vagy
Ronaldo Nicolosi, és emellett olyan elismert művészek kiállításait csodálhattuk meg, mint Angelo Minuti vagy Molnár C. Pál.
Az intézet vezetése továbbá nagy hangsúlyt fektet az olasz–
magyar kapcsolatok építésére a fiatalság körében, ezért számtalan ösztöndíjra és pályázati lehetőségre hívja fel a figyelmünket az aulában található faliújság.
Olaszul beszélőknek és nem beszélőknek egyaránt ajánlom,
hogy látogassanak el a Budapesti Olasz Kultúrintézetbe, és
próbálják ki az általa nyújtott szokatlan utazást…
Előbbieknek azért, mert rengeteg lehetőséget nyújt a nyelv
gyakorlására, a nyelvtudás mélyítésére, utóbbiaknak pedig
azért, hogy közelebb kerüljenek az olasz kultúrához, és esetleg
a nyelvtanuláshoz is kedvet kapjanak!
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Az árkádok alatt Gauswheellel
közlekedni és H-labdázni tilos!
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Festi a gondnok a rozzant panel új, növényi anyagokból készült
külső szigetelésére a régi tiltást. Megfőzi napi gyümölcskávéját
Kotyo-go márkájú hordozható kávéfőzőjén, majd beül Solo‑Duo
kocsijába, hogy megtankolja, még mielőtt holnap két Euróra emelik a bioüzemanyag literárát. Még jó, hogy csak három litert fogyaszt százon. Úgy gondolom, tíz év múlva ez akár meg is történhet.
Szerencsére ezzel nem vagyok egyedül, a „100 magyar csoda” kiállításon látott tárgyak és anyagok feltalálói ugyanis mind
egyetértenek velem. Magyar feltalálókról van szó, akik éjt nappallá téve, vért izzadva dolgoznak a jövőnkért, a szó szoros értelmében. Legyen szó tudományos haladásról, kényelemről,
szórakoztatásról, vagy arról, hogyan ne pusztítsuk el bolygónkat három-négy évtizeden belül – ha csak a találmányaik fele
elterjed, mindennapi életünk gyökeresen megváltozhat. Ahhoz, hogy ezeket a találmányokat megismerjük, nem kell mást
tennünk, mint május 2-ig felkeresni a Párisi Udvar 1000 négyzetméteres kiállítóterét, ahol kategóriákba sorolva mutatják be
az elmúlt évek 100 legjelentősebb hazai találmányát.
Ahogy belépünk, rögtön a megvalósult sci-fi részre érkezünk, a BME hallgatói által készített Masat1 (Magyar Satellite)
űrszonda makettje fogad minket egy speciális szemüveg nélkül használható 3D-s képernyő és egy távirányítású „terepjáró
gömb” társaságában. A gömb azért különösen érdekes, mert
az egész külseje futófelület, tehát a gömb belsejében lévő
elektromos motorok forgatják maguk körül a gömböt bármely
irányba – így az mind szárazföldön, mind vízen kiválóan elboldogul. Haladunk tovább, találkozunk az űrsörrel, amely a neve
ellenére nem iható, és pláne nem finom, ugyanis fémből van.
Leginkább úgy néz ki, mintha a forró alumínium sörhabként viselkedett volna, majd egy óvatlan pillanatban lehűtötték volna.
Azért jó, mert könnyebb a víznél, viszont anyagából és szerkezetéből adódóan igen nagy a teherbírása (akit bővebben érdekel, látogassa az anyagtan előadásokat). A gömböc az űrsörrel
ellentétben homogén anyagú, és ha nem is olyan hasznos, én
jóval érdekesebbnek találtam. Ez az egyetlen test, aminek egy
stabil és egy instabil egyensúlyi pontja van. Van még lent tábori szélkerék, amit könnyű bárhol felállítani, és jóval halkabb
egy aggregátornál, ötletes üzembiztonsági eszközök és az első
magyar robotrepülőgép. Nem összetévesztendő a távirányítású repülőgéppel, ezt ugyanis nem kell irányítani, mégis felszáll,
repül, leszáll. És még filmet is készít közben. Rögtön a repülőgép mellett van kiállítva egy sűrített levegővel működő jár-
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mű, megjelenésre nagyjából úgy néz ki, mint az északi épület
portájánál lévő kocsi, és szintén egyetemisták készítették. Vele
szemben a falon látható a Solo-Duo autót ábrázoló kép és leírás, sajnos ez a jármű nem tekinthető meg, pedig a prototípusa már elkészült. Egy hibrid kocsiról van szó, amelyet elektromos motorok hajtanak, az akkumulátorait pedig napelemek és
az utasok által hajtott pedálok táplálják. Ha szükséges, egy belső égésű motor is besegít az áramtermelésbe, készítői szerint
kiemelkedően környezetbarát. Innen felmegyünk a második
szintre, ahol két irányba is folytathatjuk utunkat.
Balra az otthon és játszórész található, először ezt néztem
meg. A játszórészben érdekes logikai játékok vannak kiállítva,
nekem leginkább egy fakockákból felépíthető piramis tetszett,
ahol a lényeg, hogy a két játékos különböző színű kockákból
építkezik, és az nyeri a játékot, aki az utolsó kockát rakja fel. Itt
van a Gauswheel is, ami igen elmés szerkezet, egy nagy kerék
mellett kétoldalt elhelyezett lábtartókon kell állni, az egyensúly megtartásában egy kisebb, szabadon elforduló kerék segít. Állítólag könnyű megtanulni vele közlekedni, de az biztos,
hogy nagyon szórakoztató. A H-labda a golf és a foci keresztezése, egy labdát kell belerúgni egy kis domb tetején lévő lyukba, és ha az embernek nem sikerül, nagyon könnyen leragadhat több tíz percre, míg próbálkozik. Az otthon részen látható a gyümölcskávé, amely állítólag nem káros, és itt látható a
zöld sör is, ami azért különleges, mert – ki gondolná – zöld. Itt
vannak még a papírból készült bútorok, amelyek nemcsak környezetbarátok és esztétikusak, de tartósak is; a növényi hulladékból készült szigetelőtégla is említésre méltó. A vizekkel és
egészséggel foglalkozó részen, a lépcsőtől jobbra 3D-s képalkotó rendszereket láttam, melyeket a gyógyításban tudnak
használni, illetve a jedi-kést, amely felismeri a rákos sejteket,
jócskán megkönnyítve ezzel az orvosok dolgát. Leellenőriztem
a szememet egy számítógépes szemvizsgáló programmal (kiderült, hogy jó), majd fényterápiával ápoltam a bőröm. A vizes részen főleg a víztisztításról volt szó, mellette pedig fűthető
ruhába öltözött motoros és vadász volt kiállítva, mint búcsúbizottság, ez ugyanis a kiállítás vége. Ekkor következik a bolt, ahol
több terméket – többek között élelmiszereket, logikai játékokat, írásképjavító tollat, gömböcöt – meg lehet vásárolni, egész
jó áron. Én a Smaragd márkájú zöld sörből vettem egy üveggel, amit – csakúgy, mint a kiállítást – mindenkinek jó szívvel
ajánlok. Olyan dolgok tekinthetőek itt meg, amelyek néhány
éven belül mindennapjaink részei lesznek – jó hát, ha megismeri őket az ember.
Soma
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A Kis Csülök

Egy igazi Páris-i café – Budapesten
Mikor az ember a festői Akácfa utcában sétál kedvesével egy kön�nyed operettelőadás után, és már csaknem a Király utcánál jár,
óhatatlanul magára vonja figyelmét egy retro stílusú, kiemelkedően ízléses fényreklám, mely büszkén hirdeti, hogy a Kis Csülök
bejárata található alatta. A Kis Csülök eredete a múlt homályába vész, annyit lehet tudni, hogy korábban egy kevésbé nívós étkezde működött itt, ahol csülköt lehetett kapni. A névben a „Kis” a
hely méretére utal, így sugall családias miliőt. Jelenlegi formájában 1996 óta várja a megpihenni vágyó fáradt vendégeket, akiknek nem kell csalódniuk, ha egy romantikus estére vágynak.
Amint belép a látogató, rögtön megcsapja a múlt szele: az intézmény dekorációja kihangsúlyozza dicső múltját, a sárga falak ódon hangulatot árasztanak, míg a magas színvonalú avantgárd helyekre jellemző enyhén kesernyés, diszkrét illat simogatja szaglóreceptorait. A másfél méter magasságig velencei márvánnyal borított falak könnyed eleganciát sugallnak,
míg a bár hideg, svéd nemesacél pultja tiszteletet parancsolóan tornyosul a bejárattal szemben. Óhatatlanul magára vonja figyelmünket egy sarokban megbúvó, romantikus csigalépcső, amelyről a vendégnek rögtön egy francia château eldugott
szeglete jut eszébe. No, de lássuk a galériát! Az első benyomás
az, hogy az ember egy kastély emeleti lakosztályába lép be, a
boltíves mennyezeten gyönyörű az árnyékok játéka, amelyet
csak még jobban kiemelnek a fejünk fölött futó, rozsdamentes acélból készült kályhacsövek. Az intim környezetet a hangulatos kis blokkok teremtik meg, amelyekből három található, négy-négy fő részére. Mi ide foglaltunk helyet, és várakozásainknak megfelelően a legjobb asztalt kaptuk. A vendégek
szórakoztatásáról egy fantasztikus hangzású, sztereó rendszerrel felszerelt televízió gondoskodik, amelyen a Hallmark csatorna műsorait láthatjuk. Fontos megjegyezni, hogy a környezetbarátság jegyében légkondicionáló helyett immár állóventilátorok tartják mindig frissen a levegőt.
A rendelést egy modern clubhoz illően a pultnál kell leadni, a kiszolgálás gyors és illedelmes. Nem férhet kétség ahhoz,
hogy a választék kiváló, a nemzetközi konyha számos klasszikusa megtalálható az étlapon. Az itallap lélegzetelállító: olyan,
máshol elérhetetlen nemes italokat élvezhet a betérő, mint a
Mélange de l’Hongrie* vagy a Vin de Trinquer**. Kritikustársam
az étlapról a Pommes de terre frites au fromage***-t választotta,
jómagam egy másik klasszikust, a Bercer de pâtes alimetaires
au mais****-t. Társam fogása ízlésesen, fémes plasztikpapírba
csomagolva érkezett, ezzel erős amerikai hatást tükrözött, az
adag mérete épp megfelelő volt. Az ízeket remekül eltalálták,
nem volt túlsütve, ami hibaként gyakran előfordul eme kifino-

mult éteknél. A fűszerezés a végtelen róna romantikáját idézte, de bárki megérezte a francia konyha minden értékét felmutató alapot az egzotikus ízek kavalkádjában. Egyedüli hibaként
talán azt lehetne a nemes éteknek felróni, hogy kissé elsózták,
de ez még Franciahonban sem ritka, így kevéssé súlyos vétek.
Mint említettem, én a Bercer de pâtes alimetaires au mais-t választottam, ami komoly kihívás még a legjobb szakácsoknak is.
Kifinomult gasztronómiai ízlésem miatt, meg kell valljam, kicsit féltem is tőle. Mint kiderült, hiába aggódtam, ilyen kiváló
minőségben talán még hazájában sem készítik – mintha csak
maga a Nagy Levin serénykedne a serpenyők mögött. Minden
passzolt, az ízek harmóniája felejthetetlen bármely földi halandó számára. A rudak aranybarnára sült kérgén ízlésesen helyezkedtek el az elmaradhatatlan sószemek, amelyek rendkívül fontos alkotói ennek a különleges fogásnak. Mikor megkóstoltam, az ócska tengeri só ízét vártam. Nem hittem el, hogy
a nemes mulhouse-i kősó ízét érzem, de tudtam, ez nem lehet más. Mint tudjuk, a legfinomabb étket is egy csapásra tönkre lehet tenni a rossz tálalással, de engedjék meg, hogy megnyugtassam Önöket, Kedves Olvasók! A látvány magáért beszélt. Ősi magyar szokás szerint átlátszó plasztikfóliában szolgálták fel, és a mennyiség itt is pont annyi volt, amennyinek lennie kellett. Étkeinkhez mindketten a ház specialitását, a „Ház
söre” névre hallgató, aranysárga nedűt ittuk, amely kiérdemli minden sörrajongó őszinte csodálatát. Először a fantasztikus, szőrös hab tűnik fel, majd az ember megérzi a jellegzetes, nemespenészt idéző illatot. Íze úgyszólván páratlan – mint
a friss tavaszi citrom erősen erjedt állapotban, egy csepp hamisítatlan vidéki istállóbukéval. Társammal egyetértettünk abban,
hogy kevés színvonalasabb étterem található gyönyörű váro
sunkban, ez az eldugott helyen lévő, a város verőereihez mégis közel elhelyezkedő café valamennyi igényes látogató ízlését
kielégíti, legyen az bármily kifinomult is.
Adatok
Nyitva tartás: 6–22 óra, hétvégén 7–22 óra
Gyermekes látogatás: a földszinten ajtó mellett gyereksarok, a kis krampuszok a legmodernebb játékgépeken verhetik el apuka pénzét
Árak: sör 205, bor 40/dl-től, röviditalok 165/fél dl-től. Rágcsa (mint a
cikkből is kitűnik) kapható
Elhelyezkedés: Akácfa és Király utca sarka
Megközelíthető: 4–6-os villamossal a Király utcáig, onnan néhány métert a Király utcán, az Akácfán pedig balra. A 70-es troli a sarkon tesz le
Asztalfoglalás: személyesen
* kevert
** koccintós bor
*** sajtos burgonyaszirom
**** ropi
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PomponÁNIA
Amerika újra áttörte Magyarország határait, és most nem a piros címkés, fekete ital került vizsgálódásunk középpontjába.
A „cheerleader” kifejezés innen-onnan ismerős lehet számunkra, de aki még nem találkozott a csodával, mindenképpen tudnia
kell, hogy a kifejezés szurkolócsapatokat jelöl. Eredetileg az amerikai futball, a kosárlabda, valamint a labdarúgás szüneteiben
kápráztatták el táncukkal a lányok a közönséget. Magyarországon először egyetemi szinten Kovácsik Rita neve alatt alakult meg
egy cheerleader csapat. Miért is lehetünk mi erre büszkék? Mert az
ELTE színeit képviselik a lányok.

cius 1., BEAC, 20:00), Kori Muri, ELTE Kocsmai Küzdősportok,
focimeccs, kosármeccs, triatlon rendezvények, futóversenyek.

Hogyan ötlött fel benned egy ilyen csapat megalapításának a gondolata?
A csapat ötlete már egy évvel ezelőtt megszületett, amikor sportösztöndíjasként aerobik órákat tartottam az ELTE-n.
Arra gondoltam, majd az oda járó lányokból válogatom ki a
cheerleadereket. Sajnos nem volt olyan nagy érdeklődés az
aerobik óra iránt, hogy ebből bármi is kialakulhatott volna,
ezért elkezdtem reklámozni a lehetőséget. Így figyelt fel rá an�nyi ember, hogy létrejöhetett Magyarország egyetlen egyetemi
cheerleader csapata.

Milyen visszajelzéseket kapsz a csapatodról?
Az érdeklődés óriási. Folyamatosan csörög a telefonom; fogadom a jelentkezők hívásait és szervezem a további fellépéseket. Őszintén szólva, nagyon sok munkám van benne, hiszen
egy emberként szervezek fellépést, vágok zenét, csinálok koreográfiát, tanítok akrobatikát és persze edzést tartok, ami elég
sok feladatot ró rám. Azonban úgy érzem, hogy nagyon megéri, mert sok biztatást és támogatást kapok, hiszen a csapatom
egyre népszerűbb.

Milyen táncok képezik egy cheerleader csapat mozdulatait?
Ha az alapjait vesszük, aerobik alapmozgásról van szó. A mozdulatok nem bonyolultak, és bárki meg tudja tanulni azokat.
Akrobatikus elemeket teszünk még ehhez hozzá, amelyekkel
érdekesebbé és látványosabbá tesszük a táncot, mindamellett,
hogy pomponokkal is dolgozunk.
Milyen stílusú viseletet választottatok az előadásotokhoz?
Jelenleg a ruhánk egy ELTE-s póló, fekete sort és sárga lábszárvédő. Ám a versenyzőknek már tervezés alatt van az igazi cheerleader szerelésük. Az eredeti ruha olcsó és frappáns megoldást nyújtott nekünk kezdetben, mikor még sokan nem vették komolyan a dolgot.
A készülőben lévő ruhát a lányokkal közösen terveztük meg.
Az áprilisi nemzetközi versenyen már azt fogjuk viselni.
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Milyen rendezvényeken lehet titeket utolérni?
Nagyon sok ELTE-s rendezvényen ott vagyunk, mert szinte mindenhova meghívnak minket, mint például: futsal meccs (már-

A képeiteket nézegetve nincs olyan, akinek ne tűnne fel, hogy milyen csinos lányokkal dolgozol együtt. A rajongóitoknak mik az
esélyeik?
Nagyon sok csinos lány van a csapatban, ezért tényleg vannak
rajongóink, akiknek meglehetősen jó esélyeik vannak, mivel
sok a szingli csapattag.
Ha a cikket olvasva valakinek megjönne a kedve csatlakozni hozzátok, milyen fórumon tud Téged elérni?
Bárki jelentkezhet hozzánk, az amatőr csapatba. Velük járunk
inkább fellépni. A tánctudásnál elsődlegesebb szempont az
elszántság. Telefonon (+3630/640-8301) és e-mailen (rita.
kovacsik@hotmail.com) keresztül is várom a jelentkezőket. Akinek kedve támad, nézzen meg egy edzést bátran!
Ancsa

http :// www . f lickr. com / photos / illinoisspringf ield

Milyen zenei repertoár jellemzi a táncotokat?
A táncokat pop zenékre készítem, és igyekszem mindig a legfrissebbeket alapul venni, úgymint The Veronicas, Lady Gaga:
Bad Romance, Britney Spears: Womanizer.

Tervezitek-e a megmérettetést más egyetemekkel?
Sajnos egyelőre itthon rajtunk kívül nincs egyetemi csapat, de
nagyon szeretném, ha hazánkban is kialakulna ennek a kultúrája. Külföldön ez már nagyon népszerű sport, ezért a most Párizsban megrendezett Mercurialen büszkén képviseljük majd
Magyarországot, ahol más ország egyetemeivel mérjük össze
tudásunkat.

F otó :

Mióta csináljátok már, és hány tagot számlál a csapat?
2009 szeptemberében alakultunk meg. Már a kezdetekkor
amatőr és versenyzős csapatra bomlottunk szét, és mára 40
főre duzzadt a létszám.

Mikor és hol tartjátok az edzéseket?
Az edzések az ELTE Mérnök utcai sporttelepén vannak, csütörtökönként 7–9-ig. Mindemellett plusz edzést vezettünk be
a versenyzős csapatnak, amely keddenként 4–6-ig a BEAC-on
történik. Az edzés első felében a bemelegítés után koreográfiát
tanulunk, valamint gyakoroljuk a régebben tanultakat. A fennmaradó időben az akrobatikákra helyezünk nagyobb hangsúlyt.

Féjszbuk és én

K ép :

http :// www . blameitonthevoices . com /

„Senki nem commentelte, amit postedoltam, miután annyi mindent shareltem, de még csak nem is likeolták, úgyhogy nem
joinolok semmilyen maffiához és kapjátok be a farmville tehenet!
True Facebook Hero”
Valahogy augusztus elején regisztráltam a Facebookra. Már régebben is kaptam meghívókat, ellenben hűséges iWiW-esként
nem törődtem vele különösebben. De megtört a jég, hiszen
kezdtem magam úgy érezni, mint aki kimarad valami mennyei
jóból. Az elkövetkező napokban pedig sorra kaptam visszaigazolásokat olyan emberektől, akiket be sem jelöltem.
Kedvenc momentumom, amikor egyik volt szemináriumi
tanárom (talán ismeritek, hisz itt tanít a TáTK-on), Éber Márk
e-mailt küldött nekem nyár vége felé. Meglepve nyitottam meg
az üzenetet, amelyben kérdést intézett hozzám, hogy én miért
hívtam meg a Facebookra. A szemeim kidülledtek, az állam leesett, fogalmam nem volt róla. Szóval Facebook néha önállósítja magát.
Az önállósítás további bizonyítéka, amikor szerelmes szíveket küldtem szinte minden ismerősömnek. Másnap persze
magyarázkodhattam, hogy „oh, bocsi, ezt nem így gondoltam”.
Hasonló eset történt velem egy hete, amikor két Corvinusos
srácot jelöltem ismerősnek, ámbár nem rémlik ilyen pillanat az
emlékeimet felidézve. Ilyenkor csak nyugtatni tudom magamat, „nem, nem vagy skizo, ez Facebook maga”.
Próbáltam ellenállni a nagy fácsebúk őrületnek, de idővel
engedtem a csábításnak. Rájöttem, hogy vannak tuti alkalmazások, amelyekben eddigi rejtett képességeimet fedezhetem
fel. Például kiderítettem, mennyire vagyok gyász, mennyire vagyok
kutya, melyik tag vagyok a Lakatos
családból, vagy éppen mi a rejtett vágyam. Ezen kívül a jövőmet
is megnézhetem, hiszen csak pár
kattintás, és kiderül, mi fog velem
holnapután történni, vagy megnézhetem azt is, hogy mi leszek,
ha nagy, erős és bátor leszek... Bevallom, itt a Kozsó új felfedezettje
jött ki, ami már önmagában is vicces, hát még hogyha tudod: van
egy kósza tincsem, ami időnként
a szemembe lóg...
Egyik elborult pillanatomban
megcsináltam a „Mennyire ismered Lacit?” című kvízt, amelyben
eredményként „felsőfokú-Laci-

Ajánló
ismerettségi bizonyítvánnyal” díjaztak, hiszen én nagyon jól ismerem, szinte már betegesen sok időt töltök vele. Csak tudnám, ki az a Laci…
Ha Facebookról beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg
a lol nyelvezetről sem, amit ez az oldal teremtett. Ide kapcsolódik a cím alatti kedves üzenet Facebook hírótól, amit egyik ismerősöm üzenőfaláról loptam – én lájkolom.
Barátnőm mesélte, hogy egy este összejöttek a barátaival,
majd kis idő után mindenki hazament, valamilyen feladatra,
fontos teendőre hivatkozva. Amint hazaértek, mindannyian
felléptek Facebookra, és chateltek szinte egész este. Ekkor tették fel a kérdést egymásnak, hogy most igazából miért is mentek haza.
Jó dolog a Facebook, mert sokkal több mindent oszthatsz
meg a barátaiddal, ismerőseiddel, és te is informáltabb leszel
a körülötted élők életével vagy aktuális eseményekkel, trendekkel. Ott minden századmásodpercben történik valami izgalmas, valami új. Facebook társaságában egyszerűen nem lehet unatkozni. De azért érdemes vigyázni, nehogy úrrá legyen
rajtunk ez az oldal.
Ajánlott néha kikapcsolni, elmenni ide-oda, egy kávé, sör,
bor vagy mindhárom mellett elcsevegni kedves barátainkkal,
ismerőseinkkel. Ha másért nem is, legalább lesz mit kiírni az
üzenőfalra, hiszen valószínűleg este ez fog járni a fejedben.
Vagy megoszthatod a kocsmában, kávézóban készített képeidet ismerőseiddel. J
Ági
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Játék

1. Belvárosi szórakozóhely, keddenként ELTE-seknek a belépés ingyenes.
2. Állandó Johnny Walker akció
(250 Ft/5 cl).
3. A hely, ahol a sört méterben (is)
mérik.
4. Nem tudod, mi az a monyó? Itt garantáltan megkóstolhatod!
5. Romkert, underground szórakozóhely, tele olasz és spanyol úriemberekkel.
6. A dizájnt töménytelen mennyiségű óra határozza meg.
7. Itt a macisörhöz eredeti Piroskát
adnak, plusz ropogtatnivalóval is
kedveskednek az ide tévedőknek.
8. Itt mindig találsz valamilyen „kihagyhatatlan” italakciót: jäger, whisky 220 Ft-ért.
9. Retró hangulat, vagy 10 féle macifröccs, fény és csigavér.

Az alábbi térképen kigyűjtöttük nektek
Budapest kedvelt kocsmáit és szórakozóhelyeit, kérdés, össze tudjátok-e párosítani a megadott helynevekkel. De ez
még mind nem elég, hiszen a főbb jellegzetességeiket is összeszedtük, ezeket
is párosítsátok hozzájuk!
a. Andersen Pub
b. Akácfa Söröző
c. Monyó Café
d. Serpa Klub
e. Mélypont
f. Instant
g. Corvin Söröző
h. Clock Söröző
i. Morrison’s 2

Részt veszel a Budaörsi Napokon?
Az utca embere válaszol

Seller Ági – szociális munka III.
Leitner Gábor – szociális munka III.
Mi tavaly voltunk, igazából a BEAC-ban
kezdtünk, és egyszer csak a KCSSK-ban
találtuk magunkat. Már nem voltunk
szomjasak. Idén csak én megyek, Gábor nem.
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Koroknai Mihály – nemzetközi tanulmányok I.
Év elején csütörtökönként sokat jártunk
a KCSSK-s bulikba, azok mindig nagyon
jól sikerültek, jó ötlet, hogy van egy hetes rendezvény. Az, hogy megyek-e, még
sok mindentől függ, de tetszik a program.

Lebó Máté – szociális munka I.
Nem hallottam még a Budaörsi Napokról, de ha buli, akkor ott a helyem!

Annasára & Kréta

