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Nyitány

Felelősség. Idegesítő szó. Valami olyanra emlékeztet folyton,
amiből sosem elég. És megfoghatatlan. Hol kezdődik el a felelősség? A napokban született
meg egy kedves barátnőm második gyermeke. 20 éves. Vajon
ő felelőtlen? Vagy éppen most
tanulja meg igazán, milyen felelősnek lenni másokért? Elmegyünk egy buliba, iszunk, nem emlékezünk, hogyan kerülünk haza. Hol van a határ a gondtalanság és gondatlanság között? Tervezünk a hétre, a hónapra, az évre. Pontos elképzeléseink vannak arról, mit is akarunk elérni. De felelősen döntöttünk amellett, amit most csinálunk? Vagy csak éppen akkor
nem volt jobb? A szűkös lehetőségek között mozogva megpróbálunk a legjobb szelek mentén „hajózni”. De vállaljuk a felelősséget a tetteinkért, vagy másokat és körülményeket hibáztatjuk, ha valami nem sikerül? Eldobjuk a szemetet, cigicsikket,
üres poharat. Gondolunk gyermekeink életére, életterére? Felelősek vagyunk értük?
Lehetünk-e egyáltalán felhőtlenül boldogok? Vagy felelőtlenül boldogok? Vagy felelősen boldogok? Ha egy gyereket kérdezünk, mi akar lenni, azt mondja, felnőtt. Hogy miért?
„Mert a felnőttek azt csinálnak, amit akarnak.” Csodálatos élmény ugyanis megtapasztalni, amikor először felelünk magunkért. De vajon melyik a jobb? Rendelkezni a döntés szabadságával, de a felelősség súlyával, vagy felelőtlenül, gondok nélkül
élni, de úgy, hogy mások döntenek a fejünk felett?
„Igaz, az ember nem felel felbukkanó vágyaiért, gondolataiért. Olyanok ezek, mint egy átsuhanó madárraj a ház felett.
De ha a madarak fészket is vernek az eresz alatt, ott élnek, szaporodnak, azért már az ember is felel. Mert beleegyezett.” (kínai bölcsesség)
Balogh Mariann
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H1N1

Járványügyi jelentés a Kis Erkelből (2009.10.20)
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lás, valamint a nevetési szint csökkenését regisztráltuk. Sokaknál
beszédbeli nehézségek jelentek meg, illetve gyakoriak voltak
a mozgáskoordinációs zavarok
is. Néhány áldozatnál a betegség
megfordította az emésztőrendszer
működését, legalábbis erre utalnak
mellékhelyiségben, illetve a lépcsőn
talált darabos, bordó foltok.
02:00 – R2D2 már H2O-vá mutálódott. A helyzet kaotikussága, illetve
az adott kerületben uralkodó csendrendelet miatt a SzHÉK evakuálni kényszerült a helyet.
02:20 – A SzHÉK tagjai meglepődve tapasztalták, hogy egyesekben a vírus
milyen morális torzulásokat okozott, az
alkohollal karöltve. Kiderült, hogy a Kis Erkel támaszpont fegyverraktárából ismeretlen tettesek elvittek a becslések szerint 1015 üveg Coronítát, több pezsgőt, 1 üveg Vilmost, persze fizetés nélkül. Egészségükre.
A raktár nem volt bezárva, mivel a gyanútlan tulajdonos úgy gondolta, hogy feltehetőleg akik tudományegyetemre járnak, vannak olyan kulturáltak, hogy
nem lopják ki a raktár felét.
Tévedés. Egy nappal az esemény után egyelőre úgy tűnik, hogy a SzHÉK tagjai térítik meg a károkat. Elég gazdagok vagyunk, vagy annyira
mégsem?
04:15 – Feltehetőleg a fertőzöttek nagyobb része most
már alszik. A vírusfertőzésen
átesetteknél másnap felléphet
émelygés, fokozott fáradtság,
csendes mosolygás. A tünetek
meglepően fognak hasonlítani a
másnaposságra.
Nándi

tú r
Fot ó : Tát K on

19:15 – Egy önmagát „SzocBASzHÉK”-nek
nevező maszkos különítmény karantén alá
helyezte a Kis Erkel támaszpontot, járványveszélyre hivatkozva.
20:45 – A H1N1 néven ismert vírustörzs
egy általunk ismeretlen mutáción ment keresztül, és immár H2N2-vé vált. Jelenlegi információink szerint ez az új kórokozó minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent a fiatal, 18-28 év közötti személyek agyára, illetve kedélyállapotára.
21:30 – A jelenlevőkön furcsa tüneteket sikerült megfigyelnünk. A fertőzött személyek a hétköznap megszokotthoz képest
extrém heves gesztikulációkkal lettek felruházva, egyeseket leküzdhetetlen nevetőroham fogott el. A helyzet stabilizálására a
SzHÉK azonnali sörivó versenyt rendelt el.
22:25 – Az irányítás kezdett kicsúszni a
különítmény kezéből. A H2N2 most már
R2D2-vá vált, és csipogva fertőzött tovább.
A jelenlevő fertőzöttek egyre nagyobb hányada mutatott azonosíthatatlan, ritmikus
mozgásmintákat, amelyekről mindezek
mellett meg voltak győződve, hogy az tánc.
23:10 – A vírus hatására tovább fokozódott a személyekben a szomjúság, egyre nagyobb sorokban lepték el a helyiség
bárpultjait. A SzHÉK különítménye utolsó
esélyként egy merész lépésre szánta el magát…
23:45 – A helyzet súlyosságára való tekintettel bevetésre került a Ghettopoly. Ez egy
stratégiai játéknak álcázott egyszerű eszköz,
amely a súlyosabban fertőzötteket hivatott
elkülöníteni a tömegtől, valamint módszeresen kiiktatni őket alkohol segítségével. A
járvány a Ghettopoly fegyvermesterét sem
kímélte, az elkülönített személyekhez hasonlóan szintén hangos nevetőrohamokkal borult rá az asztalra a többiek mellé. A
Ghettopoly irányítása kicsúszott a kezünk
közül.
00:00 – Ugye, milyen jól néz ki leírva az
éjfél? J
01:40 – A fertőzés sokaknál elérte a végső stádiumot, és a táncnak tűnő agonizá-
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Elkaptad a vírust!
Úton-útfélen angyalszárnyas malacok képeibe, hatal-

ni a lemaradást, így az első utunk a pulthoz vezetett,

mas „VÍRUS!”-feliratokba, radioaktív sugárzásra figyel-

hogy magunkhoz vegyük az akciós tequilát, hiszen

meztető jelekbe botlottunk a kampuszon. Egy olyan

tudjuk, az alkohol fertőtlenít. Elegendő mennyiségű

épületben, amin füstölgő lombikokkal rohangáló ve-

rövidital és hosszúlépés elfogyasztása közben meg-

gyészekkel osztozunk, ez nem is meglepő. A plakátok

tudtuk, miről maradtunk le. Szladecskó Chris 16 má-

azonban a Szociológia BA SzHÉK H1N1 fantázianevű

sodperccel győzött a szívószálas sörivóversenyben.

bulijára hívták fel a figyelmet. Rossz hasonlattal élve,

Állítása szerint nagyon örült, hogy ilyen gyorsan meg

a hír úgy terjedt, mint a nátha, kedd délután már azt is

tud inni egy pohár sört, büszkén körül is nézett, ami-

tudtuk, hogy kik azok a bátor elsőévesek, akik logika

kor szóltak neki, hogy van még egy, amit el kellene fo-

ZH előtt is bevállalják a bulit.

gyasztani. És így is nyert!

Kedd este még egy

Úgy döntöttem, lemerülök a H1N1-vírus gócpont-

gyors találko-

jába, a pincébe. Hadd lássam, ott mi a helyzet! Kí-

zás a SzHÉK-

váncsi voltam, hogy milyen lett végleges formájában

es

fiúkkal,

a Ghettopoly, ami, ha jól értelmeztem, valójában a

akik az utol-

Monopoly és a Részegedj okosan ELTE-s keveréke.

só

simításo-

Mivel még éjfélkor sem fértem oda a játékasztalhoz,

kat végezték a

annyira belemelegedtek, csak feltételezni tudom,

Ghettopolyn, az-

hogy ügyesen sikerült összerakni a játékot. A TáTK fon-

tán indultak to-

tosabb csomópontjain kívül (dohányzó, illetve a kör-

vább a Kis Erkelbe.

nyékbeli kocsmák) helyet kapott rajta a Quaestura, a

A társaság egy része

Rektori Hivatal és még az IK is. A kedvenc szerencse-

a

DVSC–Fiorentina

meccsen

kártyám az, ami értesít, hogy átmentél „Programozási

hangol-

alapismeretek 2”-ből. Erről jut eszembe, az informati-

ta magát a bulira. Én is

kusok is tiszteletüket tették a buliban, de amikor har-

köztük voltam, így saj-

madszor döntötték fel a saját vízipipájukat, eljöttem

nos nem érkeztem meg

tőlük. Nem baj, srácok, majd legközelebb!

a nyolcórai bulikezdésre.

A Balu és Pipesz által biztosított zene kiváló aláfes-

A meccs után viszont azon-

tést adott az estének. Bár táncolni nem nagyon volt

nal az Erkel utca felé vettük

hely, így sem lehet panasz a DJ-kre. Reméljük, hogy

az irányt.
Még oda sem értünk iga-

a vírus hatott, és a résztvevők még sokáig emlegetik
majd a bulit.

zán, már láttuk, hogy a buli a

A SzHÉK is sokáig emlegeti majd, ez biztos, de saj-

lehető legjobb irányba tart, egy

nos az örömbe némi üröm is vegyült. A mosdó mel-

kedves ismerős ugyanis konflik-

letti raktárhelyiség nyitva maradt, és hajnali kettőkor,

tusba keveredett az ajtófélfával…

a buli zárásaként tudtuk meg, hogy ismeretlenek te-

aztán a lép- csővel… aztán a ház falával… de vé-

temes mennyiségű alkoholt tulajdonítottak el a parti

gül szerencsésen sikerült megkapaszkodnia az eresz-

hevében. Biztos jó bulinak tűnt nekik akkor, talán még

csatornában. Úgy öt-tíz perc múlva már azt is enged-

most is, de jónéhány kellemetlen percet sikerült ezzel

te, hogy bemenjünk és körülnézzünk, addig szóval

szerezni másoknak.

tartott minket – ne kérdezzétek, miről beszélgettünk,
nem tudom.
Sikerült végre bejutni a Kis Erkelbe. Boldog és önfeledt arcú első-, másod- és harmadévesek vegyesen.
Sok-sok ismerős, zene, tánc, mulatság. Be kellett hoz-

Ezt a bakit leszámítva azonban jól sikerült az este,
biztos, hogy folytatása következik.
Kovács Anna Sára
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Áll a bál!
Meghallod a bűvös szót: GÓLYABÁL
Lányok reakciója
„Huh, de izgi, felvehetem a dögös kisestélyim?”
„Eljössz velem vásárolni egy csini cipőt a bálra?”
Fiúk reakciója
„Jajj, már megint elő kell vennem az öltönyöm?”
„De utálom a nyakkendőt!”
Minden évben hasonló mondatok hagyják el a gólyák ajkát,
amikor közeledik a bál időpontja.
Lányoknak üzenet: csak így tovább, csajok, fő a lelkesedés;
fiúknak: egyszer egy évben kibírjátok, hogy elegánsak legyetek, a lányok úgyis olvadoznak majd a széles vállatoktól az öltönyben! ;)
A gólyabál a TáTK-os rendezvények legjobbika, a gyöngyszem, amit semmi sem überel. Nem hiába fordít oly nagy figyelmet rá a Hallgatói Önkormányzat, s nem hiába szervezik
oly nagy lelkesedéssel. A cél, hogy ti, Gólyák, és persze a tisztelt felsőbbévesek maradandó élményekkel távozzanak erről a
nemes eseményről.
A bál forgatókönyve általában a következő: megérkezés
a helyszínre, megismerkedés a ruhatárral, majd koccintás a
welcome pezsgővel/pezsgőkkel. Ezután mindenki keresgéli a
helyét, majd gólyatánc – nem, nem a Hip Hop Boyz… egyelőre. :) Majd köszönti az egybegyűlteket a Dékán asszony és a
HÖK-elnök kisasszony, s indulhat a parti. De ez nem olyan buli
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ám, mint amire ti gondoltok. Általában élőzenére pöröghetnek
a vendégek. Az „elmegyünk táncolni” kijelentés itt más értelmet kap, mint egy sztenderd TáTK-os bulin. Ünnepibb, meghittebb az együttlét… Nah jó, nem folytatom, mert magam is elsírom magam a meghatódottságtól. :) Lényeg a lényeg, szuper
lesz a bál, s meg nem erősített információink szerint a fellépők
ugyancsak magas színvonalúak, mint ahogy azt az előző években már megszokhattuk.
Pár jó tanács:
Magassarkúval lerohanni a lépcsőről veszélyes!
Buli után hazatérve, bokáig érő ruhában ne akarj a kapun
átmászni!
Ne mondd azt a lánynak, hogy „Ma este mindent én állok”,
kivéve, ha netán most jött a szoctám…
Illuminált állapotban nagyon sok mindenkinek támad
olyan képzete, hogy ő a parkett ördöge… ne hidd!
Ne légy nyuszi, kérd fel táncolni!
És nem… nem olyan elegáns az a Converse póló…
A gólyabál egy olyan neves esemény, amin minden gólyának
kötelező a részvétel! Csak saját halotti bizonyítvány felmutatása ellenében mentesülhetsz a részvétel alól!
Legyen úrrá rajtunk az aktuális láááz!
Induljon a banzáj!
Ági

F otó : Tát K ontúr

„a fiúk, a lányok most összejöttek, hanyagok és jólöltözöttek…”

HÖKéletes

Szakdolgozati témaválasztás és leadási rend
2009. október 1-től az ELTE TáTK-on
A kar minden alapképzéses, mesterképzéses, osztatlan egyetemi/főiskolai és szakirányú továbbképzési szakjaira vonatkozóan 2009. október 1. után témát választó vagy szakdolgozatot
leadó hallgatóra kötelező.

1.) TÉMAVÁLASZTÁS a
https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ webhelyen
Határidők:
Őszi szakdolgozati témaválasztási időszak: október 15-től
november 15-ig
rangsoros: október 15-től október 31-ig
oktatói jóváhagyás: november 1-től november 7-ig
versenyjelentkezés: november 8-tól november 15-ig
Tavaszi szakdolgozati témaválasztási időszak: május 15-től
június 15-ig
rangsoros: május 15-től május 31-ig
oktatói jóváhagyás: június 1-től június 7-ig
versenyjelentkezés: június 8-tól június 15-ig
Témák meghirdetése:
- Belsős oktatók a Tanulmányi Hivatal által félév elején közölt időpontokban témát hirdetnek meg a https://coospace.
tatk.elte.hu/tos/ webhelyen, ezeket a témákat a szakigazgatók
hagyják jóvá a hallgatói témaválasztás előtt
- Hallgatói kezdeményezésre mesterképzésen, szakirányú
továbbképzésen és osztatlan egyetemi/főiskolai képzésen külsős oktató is lehet konzulens (ezt a hallgatónak kell kezdeményeznie a szakigazgatónál október 15-ig/május 15-ig)
- A szakigazgató továbbítja a Tanulmányi Hivatal felé a hallgató nevét, EHA-kódját, témáját és a külsős konzulens adatait (név+EHA-kód)

F otó : Tát K ontúr

Szakdolgozati témaválasztás elektronikusan:
- Szakdolgozatra az a hallgató jelentkezhet, aki a tantervben
szereplő szakdolgozati konzultáció előfeltételeinek megfelel
- Szakigazgató által ellenőrzött kínálatból választhatnak a
hallgatók, amelyet a rangsorolásos jelentkezés előtt véglegesíteni kell. Ha a hallgató külső konzulenssel szeretne konzultálni, még a rangsoros jelentkezés előtt a szakigazgatóval egyezteti a témát és a konzulens adatait, majd a szakigazgató kezdeményezésére a téma és a konzulens bekerül a kínálatba
- Oktatónként a kar vezetése félévente megad témavezetésre minimális létszámot. Az oktatónak a minimális létszámnak megfelelő hallgató részére biztosítani kell a jelentkezés lehetőségét. Minden oktatónál beállításra kerül egy maximális
létszám is, amely kezdetben egyenlő a minimális létszámmal,
a későbbiekben az oktató ezt emelheti
Menete:
- Rangsoros jelentkezés:
A hallgató a felkínált lehetőségek közül több témára is jelentkezhet, sorrend megadásával
- Oktatói jóváhagyás:

A jelentkezéseket az oktató elfogadja vagy elutasítja. A maximális létszámnál több jelentkezőt is fogadhat. Az oktató módosíthatja a maximális létszámot, de ez nem lehet kisebb, mint
a minimális létszám. A témákon korlátozhatja a létszámot, de
a témák összes létszáma nem lehet kevesebb, mint az oktatóra meghatározott minimális létszám. A létszámbeállításnak
a versenyjelentkezésnél lesz szerepe. Az oktató a témáihoz
altémákat írhat ki, amelyekre a hallgatók a versenyjelentkezés
során tudnak jelentkezni
-Versenyjelentkezés:
A versenyjelentkezés során szabad helyekre azok a hallgatók tudnak jelentkezni, akiknek nincs elfogadott jelentkezésük.
Ekkor a hallgató már csak egy szabad helyre juthat be. Módosításra a versenyjelentkezés végéig van lehetősége. A hallgató
szakdolgozati témája (jelentkezés eredménye) a rangsoros jelentkezés után az oktató által elfogadott legkisebb sorrendű jelentkezése vagy a versenyjelentkezés végeredménye lesz

2.) SZAKDOLGOZATOK LEADÁSI RENDJE:
•

•

•

https://coospace.tatk.elte.hu/tos/ webhelyre a konzulensnek fel kell tölteni az elfogadott szakdolgozatot
pdf-formátumban, a feltöltéssel együtt hagyja jóvá a
szakdolgozatot a leadásra
A hallgató leadja a Tanulmányi Hivatalnak a konzulens
által feltöltött példányt kötött és fűzött formátumban
is, a fenti webhelyen kinyomtatott záróvizsga jelentkezési lappal együtt
szakdolgozat leadási határidők (= a hallgató leadja a
szakdolgozatot a Tanulmányi Hivatalnak, és jelentkezik záróvizsgára):
• Őszi félév: október 15. (vagy különeljárási díjjal október utolsó munkanapja)
• Tavaszi félév: március 15. (vagy különeljárási díjjal
március utolsó munkanapja)

(A fenti határidő azt jelenti, hogy a konzulensnek legalább 24
órával korábban fel kell töltenie az elektronikus felületre a végleges és elfogadott példányt, mielőtt a hallgató leadja a dolgozatát a hivatalnak!)
A fenti előterjesztés összhangban van a Kari Tanács 2008.11.04-i,
2009.02.03-i és 2009.03.03-i alapképzési szakok esetén hozott
korábbi döntéseivel.
Megjegyzés: szakdolgozati konzultációt ETR-ben nem hirdetünk meg, nem kell/nem lehet felvenni ilyen kurzust. A konzultáció az oktató és a hallgató között történik, az oktató által
meghatározott módon.
Forrás: tatk.elte.hu (http://coospace.tatk.elte.hu/to/zv/index.html)
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Hogyan fogjak hozzá?

Bevezetés a szakdolgozatírás rejtelmeibe
Ha valaki elkezd egyetemre járni, egy idő után – ez kinek 3,
kinek 20 év – eljön az a nem éppen várva várt pillanat, hogy
szakdolgozatot kell írnia. Persze nem mindenki a tudományos
munkásságával kíván hírnevet szerezni magának a suliban; van,
akit mindenki csak úgy ismer, hogy ő az, akinek már őszül a halántéka, de még mindig képtelen volt összedobni egy értékelhető irományt. Biztos ez is egy jó csajozós duma lehet, de szerintem azért a legtöbben arra vágyunk, hogy ezt is minél előbb
letudjuk.
Umberto Eco Hogyan írjunk szakdolgozatot? című könyvéről biztos már mindenki hallott, aki a tanulmányai vége felé
jár. Én is beleolvasgattam, és valóban sok hasznos gondolat
van benne. Nem is igazán információkat tartalmaz, hanem inkább ötleteket, hogy mihez hogyan fogjunk hozzá. Leginkább
az ragadt meg bennem, amit a szakdolgozathoz való viszonyról írt. Ez is csak olyan, mint bármi más: hozzáállás kérdése. Ha
kezdettől fogva nyűgnek tekinted az egészet, és legszívesebben válogatott kínzásokban részesítenéd azt, aki kitalálta, hogy
szakdolgozatot kell leadni a diplomához, akkor tuti szenvedés lesz az egész éved. A szakdoga legyen inkább kihívás, amire nem sajnálod az időt és a fáradtságot. És ha a leadás utáni
este azzal a megnyugtató érzéssel hajtod álomra a fejed, hogy
te minden tőled telhetőt megtettél, akkor máris volt értelme a
sok olvasásnak, jegyzetelésnek, íróasztalnál kuporgásnak és éjszakázásnak.
Mindenesetre álljon itt most egy rövid kis segédlet pontokba szedve Eco, nyomán:
1. „Aki szakdolgozatot ír, olyat írjon, amire képes.” Vagyis válassz olyan témát, ami iránt valóban érdeklődsz!
Nézz utána, hogy fellelhető-e elegendő szakirodalom,
és hogy az mennyire hozzáférhető és kezelhető! Kutatási módszert pedig a saját felkészültséged alapján válassz!
2. Ne válassz túl átfogó témát! Minél több dolgot akarsz
belevenni a dolgozatodba, annál több fog kimaradni.
Sokkal célravezetőbb a témát a lehető legjobban leszűkíteni, így az írásod sokkal áttekinthetőbb és hitelesebb lesz. Az adott részterületbe a legnagyobb mélységekig belemerülhetsz, és így nem érhetnek váratlan
kérdések a szakdogád védésénél.
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3.

Egyes témákhoz elengedhetetlen idegen nyelvű szakirodalmak felhasználása, ezért érdemes már a kezdetekkor megbizonyosodni róla, hogy beszélsz/olvasol-e az adott nyelven. Ha az általad ismert nyelveken
fellelhető szakirodalom nem tűnik a legjobbnak vagy
elegendőnek, akkor jobb inkább más téma után nézni.
4. Ezután már jöhetnek a könyvtárakban töltött hosszú
órák, napok, hetek és hónapok. Gyors és célravezető
lehet, ha keresel egy olyan könyvet, ami valóban a témádba vág, és megnézed a bibliográfiáját. Ezután már
elkezdhetsz ezek után a könyvek után vadászni és így
tovább. De valószínűleg a témavezetőd is szívesen ad
majd útmutatást ezen a téren.
5. A munkaterv, a vázlat és a jegyzetek nagyon fontosak.
Rendet teremtenek a fejedben uralkodó kuszaságban.
Ha előre megtervezed, hogy milyen lesz a dolgozatod felépítése és milyen irodalmakat fogsz felhasználni hozzá, sokkal könnyebb lesz beosztani az idődet.
Így elkerülhető, hogy a leadás előtt egy héttel jussanak
eszedbe dolgok, amiket még bele szerettél volna írni.
6. A formai követelményekhez csak néhány kiragadott
tipp: Írj sokszor új bekezdést! Ne kacérkodj túl sokat
a barokkosan túlbonyolított mondatokkal! Mindig akkor definiálj egy dolgot, mikor először említed! A szakirodalom értelmezendő részleteit megfelelő hosszúságban kell idézni – de a megfelelő hosszúság ne 30
oldal legyen, mert azt már nem idézetnek, hanem plágiumnak hívják!
Ez csak egy nagyon rövid és hiányos vázlata egy valóban
hasznos könyvnek, de az internet is tele van jobbnál jobb oldalakkal, ahol nemcsak a formai követelményekről kaphatsz
szakszerű információkat, de mások jó vagy rossz tapasztalataival is találkozhatsz, és talán te már nem fogod ugyanazokat a
hibákat elkövetni. A lényeg, hogy a szívedhez közel álló témát
válassz, egy olyan témavezetőnél, akiben megbízol és aki kész
a segítségedre lenni, ha nehézségeid adódnának. És ne add fel!
30-40 oldal nem is olyan sok (a Háború és békéhez képest).
Nagyrőczei Anna

Szakkollégium Éjszakája 2009

HÖKéletes

HatárOK nélkül?!

F otó :

sze . tatk . elte . hu

Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium immár ötödik alkalommal rendezi meg a Lágymányosi Campus Északi épületének alagsorában a SzÉ-t, születési nevén a Szakkollégium Éjszakáját. A SzÉ legfontosabb üzenete, hogy az egyetemi életnek többről kell szólnia annál, mint hogy késő délelőtt bejövünk az óráinkra, jegyzetelünk, és aztán otthon ülve, egymástól
távol töltjük el az estéinket. Ahelyett, hogy elmenekülnénk a
sivár Lágymányosi épületegyüttesből, megpróbálhatnánk belakni azt: megtölthetnénk társasági élettel. Olyan hellyé változtathatnánk, ahol biológusok, informatikusok és szociológusok,
hallgatók és oktatók, a Campus minden „lakója” beszélgethetnek egymással délutánonként, ahol nem csupán oktatásra, hanem egymás megismerésére is van lehetőség.

Ehhez hasonló élményt szeretne idén is lehetővé tenni a
SzÉ. A kultúra, a tudomány és a szórakozás olyan egyvelegét
próbálja nyújtani, amelytől az ablaktalan alagsor barátságosabbnak látszik, a beszélgetések alkalmával pedig mindenkit
érintő kérdésekről esik szó.
A rendezvény során aktuális társadalmi, társadalompolitikai kérdéseket járunk körbe. Minden évben van egy fő témánk, amely köré a beszélgetéseinket építjük. Meghívottaink
nem csupán a társadalomtudományi szakmák jeles képviselői

közül kerülnek ki, hanem neves közéleti személyiségek, civil
szervezetek is jelen vannak soraikban. Ebben az évben határhelyzetekkel szeretnénk foglalkozni, s a témát különféle oldaláról körbejárni: fogunk beszélgetni fizikai, érzelmi határainkról, országunk határairól és a társadalom határairól is.
A Szakkollégium Éjszakájának idei programja között szerepelnek kiállítások, színházi előadás, táncbemutató, beszélgetések és koncertek. A Néprajzi Múzeum munkatársai interaktív kiállítással várják a látogatókat az éjszaka, a sötétség, a finnség kapcsán. A pszichiátriai betegekből álló Tárt Kapu Színház
is bemutatkozik. A beszélgetések a lehető legváltozatosabb témákat járják majd körül: a multikulturalizmusban rejlő problémáktól kezdve, a nemzeti jelképek felhasználásának határain
át, a büntetőjog tárgyalásáig, sőt tanárainkkal együtt egy interaktív beszélgetés kapcsán azt próbáljuk kitalálni, hogy milyen
határai vannak a tanár-, illetve diákszerepeknek, például megoszthatja-e egy tanár hallgatóival saját politikai véleményét, világnézetét.
Az éjszaka második felében a koncertek veszik át a főszerepet. Velünk lesznek többek között Gryllusék a Kalákából, a Gutenberg Halott együttes és a Symbio Group is. A beszélgetések
és a koncertek mellett sok más program is folyamatosan látogatható, mint például a játszóház, a teaház és az Élő Könyvtár,
ahonnan olyan „emberkönyveket” lehet kikölcsönözni, akiket valamilyen előítélet sújt (például rendőr, kábítószerfüggő,
avagy dékán), és egy félórás beszélgetés során megismerheted
az ő szemszögükből a világot.
A rendezvény ingyenes, és nem csupán a társadalomtudományi képzésben részt vevő hallgatókat várjuk, hanem mindenkit, aki érzékeny a társadalom aktuális problémái iránt.
Ha szeretnéd látni a részletes programot és minél többet
akarsz tudni a SzÉ-ről, akkor látogasd meg az információkkal
folyamatosan bővülő honlapunkat: http://sze.tatk.elte.hu/!
Ember Kata

H irdetés
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Egy nap a divat jegyében
Nem csak divatkedvelőknek

bennfentes lenne ebben a csillogó világban. A kifutót a Cen-

emelkedő eseménye az évente megrendezésre kerülő Marie Claire

ter középső csarnokában helyezték el, a két oldalán széksor-

Fashion Days, amelyen a nagyközönség számára is lehetőség nyí-

okkal. A helyek zömét már elfoglalták, azonban még sikerült

lik arra, hogy betekintsen a fiatal magyar divattervezők legújabb

az első sorban találnom egy széket, így testközelből láthattam

őszi-téli kollekcióiba. Az ingyenesen megtekinthető divatbemuta-

a bemutatót. A csarnok két szemközti falán óriási kivetítőkön

tók, a workshopok és a nyitott showroomok idén is rengeteg érdek-

lehetett nyomon követni az épület más részein folyó esemé-

lődőt vonzottak a páratlan budapesti divateseményre.

nyeket. Pontos, 14:00-s kezdéssel indult a divatbemutató. El-

Nanushka, USE unused, Je Suis Belle, Konsánszky Dóra, Mrs.
Herskin, Anh Tuan, Havancsák Teréz. Csupán néhány azok közül a tehetséges magyar divattervezők közül, akik képviseltették magukat az október 2-án és 3-án megrendezésre kerülő
Marie Claire Fashion Days-en. A nagyszabású bemutatósorozat
magában foglalt hazai, illetve külföldi divatbemutatókat, Krea
workshopot, rengeteg nyitott showroomot, divatfilm-vetítést
és különleges magyar tervezők ruháit és kiegészítőit árusító
fashion boltot is. A divatnapok október 2-án kezdődtek a Vam
Design Centerben, amikor is zártkörű rendezvény keretében
először a szakmai közönség tekinthette meg a divatbemutatókat. A rendezvényt (csak úgy, mint az október 3-i nyílt nap alkalmával) a Future Generation, tehát a még csak most debütáló divattervezők kreációi nyitották meg, majd következtek a
már ismert New Generation tervezőinek kollekciói. Habár a
zárt napról túl sok információ nem áll rendelkezésre, remélhetőleg a magyar divattervezők alkotásai sikert arattak a szakmai
körökben. Október 3-a már mindazoké volt, akik nagyon érdeklődnek a magyar tervezők munkái iránt, és egyébként nem
nagyon juthatnak be divatbemutatókra. Így voltam ezzel én is,
így izgatottan vártam ezt a napot, amikor is szinte hozzám jön
el a divat, és nem fordítva. A helyszín 3-án is a Király utcai Vam
Design Center épülete volt. A belépéshez egy októberi Marie
Claire magazinra volt szükség, amivel így ingyenes volt a belépés, illetve mindenkit megajándékoztak egy Cango&Rinaldi,
Swarovski köves gyűrűvel (ami nem csekélység). Akinél pedig
nem volt Marie Claire, annak helyben kellett vásárolnia egyet.
A belépőhöz mindenki karszalagot kapott, így ki-be lehetett
járkálni az épületből a nap folyamán. A rendezvény dél körül vette kezdetét, a Coco Chanel életéről szóló film vetítésével, főszerepben Audrey Tautouval. Bevallom, hogy ezt a programot kihagytam, mivel a filmet már láttam korábban a moziban. Sokkal szívesebben vegyültem el a tömegben, amíg vártam a divatbemutató kezdetét. Rengeteg érdekes, jólöltözött
embert lehetett látni, a modellek félkész sminkben járkáltak
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kint a folyosókon, a kifutótól nem messze pedig profi sminkesek és fodrászok adtak tanácsokat az érdeklődőknek. Színes társaság volt, ahol bárki fontosnak érezhette magát, mintha

sőként a Future Generation tervezői mutatkoztak be, úgymint:
Arcana, Hansági Kriszta, Havancsák Teréz, Mojzes Dóra, Szegedi Kata–Benus Dániel. Nagyon formabontó és egyedi (a New
Generation stílusaitól teljesen független) kollekciókat láthattunk. Kiemelendő közülük Havancsák Terézé, akinek ezüst szálakkal futtatott fehér ruhái és kabátjai igazán figyelemre méltóak voltak. Őket követték a New Generation tervezői, akik közül
Anh Tuan őszi-téli kollekciója nyitotta a sort. Letisztult, fehér és
bézs színű darabok jellemezték, illetve az igényes bőrmunkák,
táskák és kabátok. Őt követte Konsánszky Dóra, akinek mostani kollekiójában már szerepeltek a régen várt egyedi díszítésű farmerek, amelyek vadonatúj részt képeznek a Kol kollekcióban. Az idén Magyar Formatervezési Díjjal jutalmazott Je
Suis Belle nagyon színes darabokkal vonult fel, a legkimagaslóbb ezek közül a díjnyertes tűzpiros, hátul nyitott estélyi ruha
volt. A Nanushka tervezője, Sándor Szandra a tőle megszokott
és olyannyira kedvelt label (lezser, extrakényelmes, de divatos)
irányvonalat követte az őszi kollekcióban is, dominált a fekete és a szürke szín, illetve a tollhatású anyag. A USE unused,
amely az egyik legbefutottabb tervezőcsapat (Füzes Eszter,
Godena-Juhász Attila és Tóth András), utolsóként mutatkozott
be. Fémes hatást keltő anyagokból készült koktélruhák és elegáns télikabátok jellemezték a kollekciójukat. A közönség minden egyes tervezőt tapsviharral fogadott. A siker magától értetődő volt. A bemutatók után tovább folyatódtak a programok.
Külön teremben kapott helyet a workshop, ahol a Krea Művészeti Iskola jóvoltából lehetett betekinteni a divatfotózás rejtelmeibe, illetve a Mono Fashion által szponzorált divatbutikban
is nagy volt a tolongás. Ezzel egy időben több showroom (divattervezői műhely) is kinyitotta kapuit pár röpke órára, hogy
mi, az egyszerű halandók is bepillanthassunk a kulisszák mögé.
Igen mozgalmas és élménydús nap volt tehát október 3-a,
aki lemaradt, semmiképp se hagyja ki jövőre, hiszen felejthetetlen! A szervezők végcélja pedig, úgy gondolom, abszolút
teljesült: sikerült a párizsi divathét hangulatát Budapestre varázsolniuk.
Balogh Orsolya Cintia

F otó : Fashion T ime

Az immár két éve elindított Magyar Divatmozgalom egyik ki-

Felfrissítő algaritmus

Interkultúra

Környezetvédelem és képzőművészet a Blaha Lujza téren
Ma nem tűnik annyira kietlennek a környék. Valami mintha oldaná a sivárságot. Mi ilyen szokatlan? A szökőkút, mámoros
ordibálás, hajléktalanok – mind ismerősek. A vakító neonfények? Láttam már őket, számtalanszor. Eldübörög egy piros hetes. Aztán még három. Hirtelen beugrik. Mi ez a fura kupola a
Blaha közepén?

Á bra : PLACC

fesztivál /Téreltérítés

M unkacsoport

„Téreltérítés Munkacsoport”, olvasom egy feliraton. Biztos
megint valami avantgárd, kortárs fejlemény. Vagy mégsem? A
kupolán belül sejtelmesen világító zöld csövek valami másról
próbálnak meggyőzni. Mint ahogy a köpenyekbe burkolózó fiatalok is. Tisztára, mintha valami kutatófélék volnának. Miről
van itt szó?
A homályt Horváth Olivér oszlatja el, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatója, aki design- és művészetelmélet szakon tanul. A furcsa létesítményt Belvárosi
Szmogreduktor névre keresztelték, tudom meg. Az ötlet egy
Lakner Antal (képzőművész, tanár) által vezetett egyetemi kurzus keretei között született meg, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Középülettervezési Tanszékén. Lakner Antal neve máshonnan is ismerősen csenghet: ő
volt az, aki tavaly Mátyás királyt ábrázoló szellőzőt tervezett a
4-es metróhoz – természetesen nem funkcionális céllal, hanem inkább a környékbeli lakók sokkolására és a közterekhez
való hozzáállásuk mérésére. Mellesleg a nem létező izlandi
hadsereg részére megalkotott egy Plankton névre hallgató vízi
bunkert is, amely nem egy külföldi vízen lebegett már.
A Belvárosi Szmogreduktor elkészítése akkor merült fel ötletként, amikor az említett kurzust felkereste a PLACCC Fesztivál szervezőbizottsága. A Fesztivál 2008-ban indult útjára,
azzal a kimondott céllal, hogy népszerűsítse a külföldön már
jól ismert, úgynevezett helyszínspecifikus művészetet. A rendezők csupán annyit mondtak Lakner csoportjának: valahol

kezdjenek valamit a városi térrel. És ha már úgyis alkotunk valamit, miért ne legyen az a látványon túl hasznos is? Így hozta ös�sze a Belvárosi Szmogreduktor a környezetvédelmet (légtisztítás algák segítségével) és a képzőművészetet – avat be a részletekbe Horváth Olivér.
Akkor holnaptól mindenki mentolos frissességű levegőt
szív a belvárosban? Nem egészen. Már csak azért sem, mert
a létesítmény sajnos csak átmeneti jellegű. De amúgy sem
mentené meg a világot egyik percről a másikra. „Az alkotásnak azonnali és közvetlen hatása nincs, szerepe inkább figyelemfelhívó” – tudom meg. Azért működik persze az elrendezés, hatásfokán azonban van még mit javítani – például mert
az épület házi gyártmányú, és így értelemszerűen nem minden
része felel meg a tökéletes mérnöki precizitás kívánalmának.
Ahhoz képest viszont, hogy kisipari módszerekkel, erős anyagi és időbeli korlátok között állították elő, működése egészen
kiválónak bizonyult, messze felülmúlva a szakértők korábbi várakozását.
Működési elv? Meghökkentő, de az összetett működésű
városok lakóinak megmentője éppen az egyik legegyszerűbb
felépítésű, igénytelen élőlény, az alga lehet. (Legyen bármilyen szokatlan, mégis tény, hogy az algáknak összességében
nagyobb a szerepük a légkör megtisztításában, mint az erdőknek.) Az úgynevezett Buckminster Fuller-féle könnyűszerkezetes kupolában több mint 100 méternyi csőrendszer fut, feltöltve algatenyészettel. Algából is rengeteg különböző típus van
persze. Ezek közül a Selenastrum capricornutum névre keresztelt egysejtű faj nagyon sok oxigént termel.. A csöveket így ezzel a kifliformájú típussal töltötték fel, mégpedig sűrített szaporulatban – olyan formában, ahogy az a természetben nem fordul elő. A szerkezethez tartozik még egy keringető szivattyú és
egy légpumpa is, de tényleg csupán ennyi az egész. A recept: a
csövekben keringő algákhoz kívülről beszívott levegőt „adagolunk”, majd az így megtisztított levegőt kiengedjük – vagy
vissza a szabadba, akár egy
jurtában a füstöt, vagy a kupolán belülre, de ez már csak
elrendezés kérdése.
Az egész rendszer a fotoszintézisen alapul. Az alga a
folyamat során megváltoztatja a levegőben lévő anyagok
arányát – biokatalizátorként a
szén-dioxidot oxigénné alakítja, megkímélve ezzel az
embereket a mérgező anyagok akaratlan belégzésétől.
A jótékony hatást a BME mérései most már hivatalosan is
kimutatták. Nem így a nitro-

11

Interkultúra

II. évfolyam 3. szám – 2009. november

fesztivál /Téreltérítés

M unkacsoport

gén-oxidok megkötését – erre vonatkozóan sajnos nem sikerült pozitív kutatási eredményt felmutatni. Természetesen ebben szerepet játszhat az is, hogy egyrészt a készülék házilag legyártott, másrészt a csőrendszer meghosszabbításának súlyos
anyagi vonzatai lennének. Itt pedig a méret a lényeg: a hos�szabb „alagút” nagyobb hatásfokot biztosít.
Közgazdasági szempontból mindig kérdéses, hogy miként
viszonyul egymáshoz a „befektetés” (esetünkben a felhasznált energia) és a „haszon” (a megtisztított levegő mennyisége).
Horváth Olivér megnyugtat: a keringető szivattyú és a légpumpa minimális energiaráfordítást igényel. Egész ideális légtisztító berendezéssel állunk tehát szemben. Ráadásul abban az értelemben hungarikumról beszélhetünk, hogy az algák ilyen jellegű, köztéri felhasználására még sehol nem volt példa. Noha
mind itthon, mind külföldön dolgoznak ezekkel az élőlényekkel, de ezidáig főleg csupán a biodízellel kapcsolatban merült
fel alkalmazhatóságuk.

Rendelkezésre áll tehát egy modern technológia. Mi a jövője? „Lakner Antallal lehet, hogy lesz egy külföldi bemutatónk,
de a városvezetés előreláthatólag nem fog algasátrakat rendelni. Más problémákkal vannak most elfoglalva” – vázolja a lehetőségeket Horváth Olivér, mosolyogva. A Szmogreduktor
elsősorban amúgy sem a közterek levegőjének megtisztítására
jó. Igazi alkalmazhatósága olyan területeken van, ahol kiáramló gázt kell megszűrni – itt most képzeljünk el például egy kéményt. A nagy gázkibocsátók (ipari létesítmények, gyárak) például kiválóan felhasználhatnák a légtisztítási eljárást (reméljük,
fognak is élni a lehetőséggel...). „Azért azt nehéz megmondani,
hogy mennyire terjed majd el a berendezés. De akár a házak
tetején is kivitelezhető a dolog, ha valaki úgy akarja. Így minden további nélkül lehet saját algasátrunk.”
Búcsúzáskor még azt is megtudom, hogy az interneten
könnyűszerrel találhatok anyagokat az algatenyésztésről,
amennyiben érdekelne a dolog. Ki tudja, talán megérne egy
próbát... Ha a világot nem is sikerül maradéktalanul megmenteni, legalább a házunk egyedi lenne a környéken.

F otó : PLACC
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„H a

nem elég jók a ké

Valószínűleg mindenki hallott már valamilyen kontextusban
Robert Caparól. Van, aki leghíresebb képét, A milicista halálát ismeri, hiszen megtalálható szinte minden történelemkönyvben, magával ragadva a néző képzeletét, ahogy a katona éppen abban a röpke pillanatban szerez halálos sebesülést.
Van, aki tisztában
van a híres haditudósító
riporter munkásságával, de mégsem
ismeri a művész
személyes életét,
így nem is értheti meg teljes egészében e páratlan életutat, és
vele együtt az alkotások nagyszerűségét. És végül
van, aki nemcsak
a fényképeket látja maga előtt, hanem az igazi alkoR obert C apa
tót, aki ott rohant
azon a bizonyos D-napon 1944-ben a többi elszánt katonával.
Aki az elsők között lépett a partra, hogy az élete árán is a legkiemelkedőbb képeket készíthesse el, és aki képes volt arra,
hogy bajtársai halálát látván is megőrizze hidegvérét és teljes
mértékben a hivatásának szentelje önmagát, miközben egy
hajszálon függött az élete…
Robert Capa Friedmann Endre néven született Budapesten,
1913-ban, zsidó családban. Szülei szabók voltak, és a Kossuth
Lajos utcában volt egy üzletük. Capának két fiútestvére is volt.
Tanulmányait a budapesti Madách Gimnáziumban végezte el,
majd ezután Bécsbe, Prágába, Berlinbe költözött újságírást tanulni, ám innen származása miatt el kellett jönnie. Rövid időre visszatért Budapestre, de a növekvő antiszemitizmus hatására Párizsba emigrált, ahol nevet is változtatott a jobb megélhetés céljából. 1934 után beindult a karrierje, hiszen a Vu magazin alkalmazta. Haditudósítóként elkezdődött felfelé ívelő pályája, hiszen részt vett a spanyol polgárháborúban. Itt készült
leghíresebb képe, A milicista halála, amelyet már a Life magazin jelentetett meg. 1938-ban részt vett a japán–kínai háborúban, majd a II. világháború észak-afrikai és olaszországi hadjárataiban, a normandiai partraszállásban, valamint az izraeli harcokban 1950-ben. A háború után megalapította a Magnum nevezetű fotóügynökséget több neves fotós társával együtt, de a
társaság elnöke ő lett. Sorra karolták fel a tehetséges fotómű-

a képeid , nem voltál elég közel !”
vészeket. Az ügynökség rövid idő alatt nagy sikert ért el. 1948ban ellátogatott Magyarországra is, hogy lefotózza a háborús
pusztítást, valamint a kommunisták jelenlétét. 1954-ben Japánba utazott, majd ott helyben kérték fel, hogy készítsen fotókat
az Indokínában zajló függetlenségi háborúról. A háború hatalmas pusztításokkal járt, amelyet Capa utánozhatatlanul meg is
örökített. A halál
váratlanul érte fotózás közben, mikor véletlenül rálépett egy taposóaknára, ami ott
helyben végzett is
vele. Halála után
az egész világ
gyászolta, hiszen
egy rendkívüli tehetséggel megáldott haditudósító és egy különleges személyiség volt egyben.
Egyszerre tudott komoly, szívós és bátor lenni. Jó helyzetfelismerő képességének, rendkívüli érzékenységének és maximalizmusának köszönhetően a képei a mai napig kivívják az emberek tiszteletét. Nem véletlenül volt az a kedvenc mondása, hogy:
„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég
közel!”
Capára a mai napig emlékszik a világ, és
igény van a képei megtekintésére. Ezen okból
is vásárolt a Magyar Nemzeti Múzeum több
száz képet a New York-i International Centre of Photography gyűjteményéből, és állította ki ezeket a Ludwig Múzeumban július 2-től
október 11-ig. A 985 felvétel négy földrész huszonhárom országából készült gyűjtemény,
amelybe beletartoznak híres emberekről készült remekművek és öt Capáról készült portré is. Fotózta többek között Ingrid Bergmant,
Alfred Hitchcockot, John Steinbecket, valamint Pablo Picassót
is. A képek különlegessége, hogy a híres személyiségeket igyekezett más megvilágításból láttatni. Picassót például a tengerparton örökítette meg a családjával, ami nem tipikus megjelenítése a művésznek. A képek különböző méretűek és fajtájúak. Az összes közül negyvennyolc eredeti „Capa pozitív”, míg a
többi a „Robert Capa Master Selection” része.
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Miután elolvastam a hirdetőoszlopon a reklámot, egyből tudtam, hogy nekem ott a helyem, és látnom kell ezeket
a képeket, melyek a történelmet jelentik a ma emberének.
Szerencsére sikerült hamar jegyet szereznem, és már semmi sem tarthatott vissza, hogy megnézzem a kiállítást. Szerintem nagyon ötletes dolog
volt a szervezőktől, hogy először egy filmet lehetett megnézni az egyik kis teremben,
ahol megismerhettük Capa
életútját, kalandjait, személyiségét. Ezek után már sokkal könnyebb volt értelmezni
a következő szinten található
képgyűjteményt. Engem szinte minden kép megfogott, hiszen mindegyik sugallt valamit, mindegyiknek volt mondanivalója. Az egyetlen gond
csak az volt, hogy nagy volt a
N ormandiai partraszállás
tömeg és a tolakodás, ezáltal
nem lehetett annyira elmerülni a fotók vonzásában. Összességében azonban azt gondolom, mindenképpen megérte elmennem, hiszen a sok pillanatnak köszönhetően másképp tu-

A

milicista halála

dom értelmezni a történelmet. Igazán át tudtam élni, és a része lehettem. Én legalábbis így éreztem. Ezért mindenkinek
csak ajánlani tudom: ha van egy kis ideje, akkor pötyögje be a
Google-ba hogy Capa-képek – nem fog csalódni. Sajnos a kiállítás már véget ért, viszont jó hír, hogy valószínűleg vándorkiállítás is nyílik majd az alkotásokból, amelyet tíz vidéki városban
meg lehet majd tekinteni. Ha tehetitek, ne hagyjátok ki!
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Kilábalás vagy kilátástalanság?

„A segélyezés pazarlás,
nem jár az ingyenleves!”
Ilyen és ehhez hasonló kijelentések nap mint nap
elhangzanak. Tényleg így
van? Mennyire lehet jól kijönni a segélyből? És vajon
mennyiben igazak azok a
vádak, amelyek szerint feleslegesen költünk szociális ellátásokra olyanok esetében, akik erre „érdemtelenek”? Az ellátás tényleg
„csak úgy” jár, mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül? A
fenti kérdéseket körüljáró
beszélgetés 2009. október
13-án az ELTE Társadalomtudományi Karán kapott
helyet, a rendszerváltás témáját körüljáró Rükverc
fesztivál keretében.
Az „Út a munkához” röviden úgy foglalható össze, hogy a
tartósan (legalább 1 éve) munka nélkül lévő személyek már
nem egységesen rendszeres szociális segélyben részesülnek. Az
ellátottakat két kategóriába osztották: munkavégzésre képesek, illetve munkavégzésre nem képesek. Az utóbbi csoport
tagjai továbbra is részesülnek a rendszeres szociális segélyben,
a munkavégzésre képesek helyzete azonban gyökeresen átalakult. Számukra egy merőben új támogatási formát hoztak létre,
amely a rendelkezésre állási támogatás névre hallgat (az ebben
az ellátásban részesülőket egyszerűen csak rátosoknak szokták
hívni).
Az elnevezések különbözősége természetesen nem pusztán a jogalkotók nyelvújítási bravúrja kíván lenni. A két pénzbeli ellátási forma nagysága közötti eltérés drasztikus. Míg a rendszeres szociális segély akár havonta 57 815 forintot is kitehet, a
rendelkezésre állási támogatás összege mindössze 28 500 forint.
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A rendszer logikája alapvetően a szociálpolitikában jártas
szakemberek számára jól ismert kevésbé választhatóság elve,
amelynek lényege, hogy a mindenkori legkisebb munkajövedelem magasabb összegű legyen, mint a segélyezéssel megszerezhető legmagasabb szint. Röviden és tömören: érje meg
dolgozni! Ennek fényében vezették be, hogy a rátosoknak legalább 71 500 forintot (minimálbért) kell fizetni, amennyiben
közmunkát végeznek. Ez pedig, ha hívják őket, elvileg kötelező a számukra. Ha hívják őket. Szalai Júlia rámutatott, hogy ott, ahol eddig nem tudtak közmunkát biztosítani, ott valószínűleg ezután sem fognak tudni – annak ellenére, hogy az önkormányzatok is érdekeltek lennének ebben, ugyanis
közmunkások bérét 95 százalékben az állam állja és nem mellékesen a közmunkákkal ellátható az adott város vagy falu karbantartásának egy
része. Végeredményben akkor mit is értünk el a
programmal? A lehető legpesszimistább nézőpont szerint (amihez a beszélgetés során végig
elég közel álltunk...) a tartósan munkanélküliek
lehetőleg még inkább kiszolgáltatott helyzetét.
Az „Út a munkához” elnevezés különben
is paradox, emelte ki Lukács György. A foglalkoztatáspolitikai csomagról ugyanis minden elmondható, csupán az nem, hogy a munkaerőpiacra akarna visszavezetni. Sokkal inkább konzervál egy már eleve intézményesült, bebetonozott, kiszolgáltatott viszonyt, amely Szalai Júlia szerint egyenesen „rabszolga jellegű” – miközben minden fórumon az ország demokratikus berendezkedéséről hallunk.
Arról a „nyílt titokról” persze még nem is beszéltünk, hogy
a segélyezettek jelentős mértékű feketemunkát végeznek (ez
általában mezőgazdasági idénymunkát jelent). Lukács György
rövid, de annál velősebb matematikai fejtörője teljesen nyilvánvalóvá tette annak az – igencsak közkeletű – állításnak az
abszurditását, amely szerint a segélyből remekül meg lehet
élni. Egy két munkanélküliből és három gyerekből álló család
megközelítőleg 100 ezer forintnyi szociális ellátásban részesül.
Ez fejenként 20 ezer forintot jelent – naponta körülbelül 700
forintot. Átszámítva ez nagyjából 4 dollárnak felel meg, és en�nyi pénzből élni majdhogynem lehetetlen. Ez az összeg még
a legszigorúbb nemzetközi számítások szerint is mélyszegénységet jelöl. Szinte lehetetlen tehát azt feltételezni, hogy ezek
az emberek ne dolgoznának feketén. Ennek fényében a „nem
akar dolgozni” típusú vádak, mondhatni, érvényüket vesztik, a
probléma pedig sokkal inkább adóügyi megközelítést igényel

F otók :

„Út a munkához”. Így nevezik azt a foglalkoztatáspolitikai programot, amelynek intézkedései 2009. január 1-től több jogszabály
módosításával gyökeresen átalakították a tartósan munkanélküliek ellátásait. Az új „forgatókönyv” előzményeiről, következményeiről, lehetőségeiről M. László Ferenc (újságíró, Magyar Narancs)
moderálásával Szalai Júlia és Lukács György szociológusok folytattak eszmecserét.
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Szociálpolitikai kitekintő
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Terítéken a tudomány
– a foglalkoztatás bejelentését kellene ösztönözni.
A szociálpolitikában az 1970-es évektől kezdve egyre inkább teret hódít az az – egyszerre neoliberálisként és
neokonzervatívként is leírható – ideológiai irányzat, amely a jóléti állam fokozott leépítését és visszaszorítását szorgalmazza,
egybekötve a szabadversenyes kapitalizmus erőteljes támogatásával. A helyzet komolyságát jelzi az a tény is, hogy sok helyen még a – hagyományos értelemben vett – baloldal is lépten-nyomon megkurtítja a jóléti szolgáltatásokat. Nem helyes
azonban a közösségi szolidaritás leépítésének egyértelmű tendenciája, és a problémák egyéni szintre hárítása. Bármikor bekövetkezhetnek ugyanis olyan strukturális változások a társadalomban, melyek emberek tömegeinek helyzetét változtatják meg, radikális mértékben. Ilyen folyamatként fogható fel a
rendszerváltás is, amely után néhány éven belül 1,5 millió ember veszítette el az állását.
Alapvető pszichológiai tény, hogy az, aki saját maga vagy
közeli hozzátartozója révén megtapasztal valamiféle szociális
krízist, egyértelműen pozitívabb hozzáállást fog tanúsítani a jóléti államhoz a későbbiek során. Ilyen értelemben „sajnálatosnak” tekinthető, hogy ők kisebbségben vannak. A szociális ellátórendszert – részben vagy egészben – elutasító hangok ugyanis nagyon erősek. Ennek a nyomásnak, „népakaratnak” is fokozott szerepe van abban, hogy a politika – a kormányzó párttól
függetlenül – lépten-nyomon egyre jobban megkurtítja a jóléti állam különböző részterületeit. Ezzel összefüggésben Bajnai
Gordon jövőre tovább kívánja szigorítani az „Út a munkához”
programot úgy, hogy rendelkezésre állási támogatásban egy
családban csupán egyetlen ember részesülhessen. Becslések
szerint így 30-35 ezer ember fog kiesni az ellátásból, tovább súlyosbítva a helyzetet.
A segélyezési rendszerrel szembeni elképesztő mértékű ellenállás tehát meglepő. Nemcsak azért, mert bárki belekerülhet, és így hasonlóan kiszolgáltatott helyzetbe juthat, hanem
azért is, mert a szociális ellátórendszerből – azon „élősködve”
– megélni szinte lehetetlen. Lukács György a beszélgetés során rámutatott, hogy az egész szociális támogatási rendszer tulajdonképpen azt a „szintet hozza”, hogy ne törjenek ki éhséglázadások. A mélyszegénységből való kitörésre esély sincs. Ez
a 21. század?
A hab a tortán az, hogy sokan úgy tekintik a segélyezési
rendszert felesleges, elvetendő vadhajtásnak, hogy mindeközben a családi pótlék rendszerének szigorítása súlyosan felháborítja őket. Nem nehéz belátni, hogy a családi pótlék megvonása korántsem ugyanakkora érvágás a felső tízezernek, mint
amekkora a segély megvonása az underclassnak – hívta fel a
hallgatóság figyelmét Szalai Júlia. Azok azonban, akik tartósan
munkanélküliek, mintegy „kalodába” vannak zárva, és teljesen
elszigeteltek a többségi társadalomtól. Így értelemszerűen érdekérvényesítő képességük is elég csekély.

Itt kezdődik a társadalomtudomány. Sajnos azonban ennek
a lehetőségei is korlátozottak. Arra a kérdésre, hogy mi lenne
az ideális a segélyezési rendszerben, Szalai Júlia megemlítette, hogy sokat kéne javítani az ellátások normativitásán. A segélyek nagy részéről ugyanis helyi szinten döntenek – többek között az alapján, hogy épp mennyit „bír el” a kassza. Fontos lenne átdolgozni a logikát, és egyértelmű feltételeket kidolgozni
arra vonatkozóan, hogy mikor jár az ellátás. Ez elvágná az útját a sok tényező által befolyásolt diszkrecionalitásnak, amelynek során jelentős mérlegelési lehetőség van az odaítélésben.
Abban azonban a vitapartnerek mindegyike egyetértett, hogy
a probléma megoldása borzasztóan nehéz. Az utóbbi húsz évben a foglalkoztatáspolitika egyértelműen csődöt mondott, az
ezredforduló óta alig sikerült valakit visszavezetni a munkaerőpiacra. Komoly változtatásokat kellene eszközölni. A szociálpolitika örökös problémája azonban, hogy nem tud egyik
pillanatról a másikra jelentékenyen átalakulni, mert erőforrásai nagy részét „tűzoltó” funkciójára kell fordítania: arra, hogy
az éppen aktuális, égető gondokat minél kielégítőbben megoldja. Ezzel egybecseng az a válasz is, ami Szalai Júlia szájából
hangzott el arra kérdésre, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy kimozduljunk a holtpontról. „Nem tudom... Tényleg nem tudom...”
Hát, sajnos én sem.
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Hálózatok ölelésében
Akármerre járunk a világban, egy percre sem tudunk megszabadulni a hálózatoktól. Bármerre nézünk, bármerre megyünk,
folyamatosan hálózatokba ütközünk, és magunk is csomóponttá válunk. Otthonunkban az internet, a kábeltévé és az
elektromos hálózat fogyasztójaként e háló csomópontjai vagyunk, majd az utcán részt veszünk a közlekedésben, miközben a társadalmi hálózat részeként ismerőseink ismerőseivel
utazunk egy buszon az egyetemre menet. A metrómegállóban
veszünk egy kávét a pékségben, ezzel már a gazdasági hálózatnak is részei lettünk. Majd egy nagyon bonyolult társadalmi
hálózatba lépünk, az egyetemre. Ha még van időnk reggelizni,
bedobunk valamit a büfében, és ezzel egy kevésbé látható, de
életünk szempontjából létünket fenntartó hálózatban találjuk
magunkat, a sejtek hálózatában.
Ami érdekessé teszi számunkra ezeket a hálózatokat, hogy
ezek nem függetlenek egymástól, de ami fontosabb, nagyon
is hasonlóak. Ki gondolná például, hogy a természet által „tervezett” fonalféreg ideghálózata kísértetiesen hasonlít az Egyesült Államok energiahálózatára, amelyet az ember hozott létre?
Ezt nevezzük kis világ struktúrának. Ez azt jelenti, hogy nagyszámú pont (ember, vasútállomás, idegsejt stb.) kapcsolódik egymáshoz úgy, hogy nem kapcsolódik mindegyik mindegyikhez,
sőt a legtöbb csak néhány másikhoz, mégis bármelyik elérhető pár lépésen belül. Ez úgy lehetséges, hogy ugyan a pontok
túlnyomó többsége csak pár másikhoz kapcsolódik, van néhány olyan, ami rengeteg másikhoz. Egy ilyen középponton
(gócpont, hub) át bármelyik pont könnyen elérhető. Ezt a felfedezést Watts és Strogatz kitartó rajzolgatásának köszönhetjük,
melyben olyan gráfokat (az emberek pontok, a köztük lévő ismeretségek a vonalak) próbáltak készíteni, amelyek pontosan
mutatják a társadalmi kapcsolatok rendszerét. De miért kezdtek el rajzolgatni, mi volt a koncepciójuk a pontok összekötögetésében?
Ehhez kicsit visszább kell repülnünk az időben, egészészen
Karinthy korába, amikor ezt írja:
„…Annak bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága sokkal
közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbát ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy
akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül, bármelyik pontján a Földnek – ő fogadást ajánl,
hogy legföljebb öt más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki
személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel, csupa
közvetlen – ismeretség alapon, mint ahogy mondani szokták: Kérlek, te ismered X. Y.-t, szólj neki, hogy szóljon Z. V.-nek, aki neki ismerőse… stb.
(…) A nehezebb feladatot: egy szögecselő munkást a Ford-művek műhelyéből, ezek után magam vállaltam és négy láncszemmel szerencsésen meg is oldottam. A munkás ismeri műhelyfőnökét, műhelyfőnöke magát Fordot, Ford jóban van a Hearst-lapok
vezérigazgatójával, a Hearst-lapok vezérigazgatójával tavaly alaposan összeismerkedett Pásztor Árpád úr, aki nekem nemcsak ismerősöm, de tudtommal kitűnő barátom - csak egy szavamba kerül, hogy sürgönyözzön a vezérigazgatónak, hogy szóljon Fordnak, hogy Ford szóljon a műhelyfőnöknek, hogy a szögecselő munkás sürgősen szögecseljen nekem össze egy autót, éppen
szükségem lenne rá.”
Ezzel az írásával Karinthy Frigyes a „kicsi világ” jelenség előfutárának tekinthető, bár írásának jelentősége homályban ma-

16

radt. Eddig a világ ezt a jelenséget az egyesült államokbeli kutatók: Ithiel de Sola Pool és Manfred Kochen 1958-ban publikált, majd Stanley Milgram által 1967-ben részletesebben körvonalazott eredményeként tartotta számon. Milgram a „kicsi a
világ” („small world”) jelenséget a következőképpen jellemezte. Meg kívánjuk tudni, hogy két – véletlenszerűen kiválasztott
– személy között hány ismerősön keresztüli kapcsolat szükséges ahhoz, hogy zárt lánchoz jussunk. X nem ismeri Y-t, de ismeri A-t, aki ismeri B-t, aki ismeri C-t, aki viszont D ismerőse
és aki Y főnöke, felesége, professzora vagy valami hasonló. A
fentiek közötti kapcsolatok száma jellemzi azt a világot, amiben élünk. Minél kisebb ez a szám, annál kisebbnek tekinthető a világ. Kísérletében véletlenszerűen válogatott ki embereket Amerika közép-nyugati részén, hogy csomagokat küldjenek több ezer mérföldnyire, egy Massachusetts állambéli idegennek. A csomagküldők csak a címzett nevét, foglalkozását és
azt tudták, hogy melyik városban él. Arra kérték őket, hogy a
csomagot azon barátjukon keresztül küldjék tovább, akiről feltételezik, hogy az összes kapcsolatuk közül ő az, aki ismerheti a
célszemélyt. Ennek a köztes személynek ugyanez volt a feladata, és ez így folytatódott mindaddig, míg a csomag meg nem
érkezett. Jóllehet a résztvevők azt hitték, hogy a küldeményt
továbbító lánc legalább száz közvetítőt tartalmaz majd, átlagban, mindössze öt-hét személy elegendő volt ahhoz, hogy a
csomagok eljussanak az eredeti címzetthez. Milgram közreadta tapasztalatait, amelyek „hatlépésnyi távolság” néven váltak ismertté.
Miközben a világ azonban rácsodálkozott saját kicsiségére, a tudószseni Erdős Pál és matematikustársa, Rényi Alfréd bőszen dolgozott saját véletlen gráfjain. Szándékosan figyelmen
kívül hagyták a hálózatok között észlelhető különbségeket, és
véletlenszerűen kötötték össze a csomópontokat. Úgy gondolták, hogy a hálózat létrehozásának legegyszerűbb módja az, ha
kockadobással döntenek. Válassz ki két csúcspontot, és ha hatost dobsz, akkor helyezz el egy élt közöttük. Bármilyen más
dobás esetén ne kösd össze a két csomópontot, hanem válassz
egy másik párt, és kezdd elölről. Erdős és Rényi véletlen hálózatokról szóló elmélete egyenlőségjelet tett a komplexitás és
a véletlen közé. Ha egy hálózat túl bonyolult volt ahhoz, hogy
egyszerű feltételekkel leírják, akkor ez arra ösztönözte a kutatókat, hogy véletlen hálózatnak tekintsék.
Elméletük sokáig egyeduralkodó volt a hálózatelméletben.
Azonban volt ezzel egy komoly probléma: a véletlen hálózat
túl demokratikus ahhoz, hogy leírjon bonyolultabb hálózatokat. Ha a sejtjeink így működnének, nem sokáig maradnánk
életben. Az elmélet pont a valódi komplexitást hagyja ki, amely
az általunk vizsgált hálózatokat oly jól jellemzi. Granovetter a
véletlen gráfokétól teljesen eltérő világot vázolt, amelyben a
„gyenge kapcsolatok” felértékelődnek. Mint a vízmolekulában
a gyenge hidrogénkötések, a társadalomban az ismertségi kapcsolatok azok, amelyek összetartják az egészet. Ezek felelnek
a kis csoportok közötti külső kommunikációért, szerepet játszanak a divat elterjesztésében, de ami a legfontosabb: segítenek az álláskeresésben, jóval nagyobb mértékben, mint az erős
(baráti) kapcsolatok.
A véletlen hálózatokról való gondolkodás azonban még
mindig nem dőlt meg. A már említett Watts- és Strogatz-modell
az Erdős—Rényi-féle világképet kötötte össze Granovetter cso-
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portokból felépülő társadalmával. A kaput végül Gladwell tette be, az összekötők szerepének felismerésével. A manhattani telefonkönyvet hívta segítségül, melyből 248 vezetéknevet
választott ki, az emberektől pedig azt kérte, hogy adjanak maguknak egy pontot, ha van olyan nevű ismerősük. 400 ember
megvizsgálása után arra jutott: „Az élet területén elszórtan van
egy maroknyi ember, akiknek igazán különleges adottságaik vannak ahhoz, hogy barátokat és ismerősöket szerezzenek. Ők az ös�szekötők.” Ezek az összekötők rendkívül fontos elemei társadalmunk szövetének. Ők terjesztik el a trendeket, hoznak ös�sze nagy üzleteket, ők kötik össze a népcsoportokat és az eltérő származású és műveltségű embereket. Gladwell ugyan ezt
speciálisan emberi tulajdonságnak gondolta, de később rájöttek, hogy ez így van minden komplex hálózatban, így felfedezése megrengette a hálózatokról való gondolkodást.
Az összekötők nem csak a tudományos világot ihlették
meg. Amerikai egyetemisták 1994-ben kitaláltak egy látszólag egyszerű játékot, amely a mai napig lázban tartja az amerikai diákokat: arra jöttek rá, hogy Kevin Bacon, egy ismert hollywoodi színész, olyan sok filmben játszott, hogy mindegyik
hollywoodi színész tipikusan két-három linken keresztül hozzá kapcsolható. A link a film, amely összekapcsol két színészt.
Aki egy filmben játszott Baconnel, annak a Bacon-száma egy.
Aki egy olyan emberrel játszott együtt, aki már játszott együtt
Baconnel, de ő maga még nem, annak a Bacon száma kettő
és így tovább. Bacont bármelyik színésszel össze lehet kötni,
de egyáltalán nem központi figurája Hollywoodnak. A játék hibája, hogy a filmek jelentik a linkeket, ezáltal a legtöbb filmben játszók elvileg a legtöbb kapcsolattal rendelkezők, ezáltal
ők lennének a középpontok. Ha megnézzük a tíz legtöbb filmben játszó listáját, a többségük a köz által egyáltalán nem ismert pornósztár. De nekik sincs sok közük Hollywood középpontjához. A játék jól mutatja, hogy nem a népszerűség, amely
elsősorban a kapcsolatok számát meghatározza.
A Bacon-játék analógiája nem volt ismeretlen. A matematikusok az Erdős-szám segítségével tartják számon, hogy közös
cikkek révén ki milyen közel van Erdőshöz. Nagyon sokat utazott és publikált másokkal, amerre járt. Erdős Pál Erdős-száma
0, annál az 511 embernél, akiknek van közös cikkük Erdőssel,
ez a szám 1. Akinek van közös cikke olyannal, akinek van közös
cikke Erdőssel, annak Erdős-száma 2 és így tovább.
Ez a két játék is mutatja, hogy Hollywood, illetve a tudomány hálózata komplexebb annál, minthogy véletlen törvényszerűségek játszanának szerepet létrejöttükben. De hogy lehet
az, hogy évtizedeket kellett várni egy másik szervező erő felfedezésére? A választ az internet adta meg. 1998 végén Barabási
Albert-László Albert Rékával és Hawoong Jeonggal létrehoztak
egy szoftvert (robotot), amely emberi beavatkozás nélkül lépked végig a weben követve a linkeket, így képes felrajzolni egy
térképet, amely akár az egész internetet ábrázolja. A kapott térkép tartogatott meglepetéseket.
Azt várták, hogy a weblapok véletlen módon kapcsolódnak egymáshoz. Az Erdős–Rényi-modell szerint a legtöbb dokumentum egyformán népszerű. Viszont a robotunk által feltérképezett hálózatnak volt sok, kevés linkkel rendelkező csomópontja és néhány középpontja, amelyekhez rendkívül
nagyszámú link tartozott. A csomópontok kapcsolatainak számát elemző hisztogram (ún. log-log ábra) elemzéséből kiderült, hogy a csúcsok (weblapok) kapcsolatainak számára kapott
egyes értékek – egy kapcsolat, két kapcsolat, három kapcsolat

stb. – pontosan olyan gyakorisággal fordulnak elő, mint amit a
hatványfüggvény nevű matematikai kifejezés ír le.
A természetben a legtöbb mennyiség haranggörbe alakú eloszlással jellemezhető, például az emberek magassága
(kiugróan magas vagy alacsony ritkán fordul elő). Ilyen eloszlást mutat az Egyesült Államok országos úthálózata, ahol a legtöbb (nagyobb) várost nagyjából azonos számú autópálya szolgálja ki. Ezzel a véletlen hálózattal szemben a légiközlekedés
egy skálafüggetlen hálózat, amelynek hatványfüggvény szerinti fokszámeloszlása azt jelzi előre, hogy a legtöbb pontoknak
(repterek) csak kevés kapcsolata van, amelyet néhány nagy ös�szekötöttséggel rendelkező középpont tart össze. A hatványfüggvények matematikailag azt a tényt fogalmazzák meg, hogy
a valódi hálózatokban a csomópontok többségének csak néhány kapcsolata van, és ez a számtalan kis csomópont együtt
létezik néhány nagy középponttal, olyan csomópontokkal,
amelyekhez szokatlanul nagyszámú kapcsolat tartozik. Az a
néhány huzal, amely a kisebb csomópontokat egymáshoz kapcsolja, nem elég ahhoz, hogy biztosítsa a hálózat teljes összefüggőségét. Ezt a feladatot látják el a viszonylag ritka középpontok (vagy hubok), amelyek a valódi hálózatokat megóvják
a széteséstől.
A hatványtörvény szerinti eloszlás arra kényszerít bennünket, hogy teljesen lemondjunk a skála vagy a jellemző csomópont fogalmáról. A folytonos hierarchiában nincs egyetlen olyan csomópont sem, amit kiválaszthatnánk, és kijelenthetnénk, hogy arra az összes csomópont eléggé hasonlít. Ezekben a hálózatokban nincsen belső skála. Ezért csoportomban
skálafüggetlen hálózatként kezdtük emlegetni a hatványtörvény-eloszlású hálózatokat. Miután kiderült, hogy a természetben a legtöbb komplex hálózatra érvényes a hatványfüggvény-eloszlás, a skálafüggetlen hálózatok elnevezés gyorsan
elterjedt a legtöbb olyan területen, ahol komplex hálózatok
fordulnak elő.
Mégis mi ennek a felfedezésnek a haszna? Azzal, hogy bizonyossá vált, hogy a biológiai, kémiai, fizikai, társadalmi stb. hálózatok leírhatóak a skálafüggelenséggel, rendkívül jól összehasonlíthatóvá váltak, több tudományterület egyesítheti eredményeit. Ráadásul ezeknek a hálózatoknak a stabilitását a központok biztosítják, így azok kiiktatása a rákos sejteknél a rák elleni védekezés sikeres stratégiája lehet. Aztán ott vannak a vírusok, járványok vagy az AIDS, tipikusan hálózatosan terjedő betegségek, de akár említhetném a terrorizmust is. Ezek elemzésében, ellenük való védekezésben is segítségünkre lehet a hálózatkutatás, amely mára már divatos tudományággá vált.
Irodalom:
Barabási Albert-László: Behálózva, Magyar Könyvklub, 2003
Mark Buchanan: Nexus, avagy kicsi a világ, Typotex, 2003
Mark Granovetter: A gyenge kötések ereje. A hálózatelmélet felülvizsgálata.
In: Angelusz Róbert–Tardos Róbert (szerk.): A társadalmak rejtett hálózata,
Budapest, Magyar Közvéleménykutató Intézet, 1988
http://oracleofbacon.org (utoljára megtekintve: 2009.10.25.) – Bacon-játék
http://network.blog.hu/ (utoljára megtekintve: 2009.10.25.) – hálózatkutatáshoz kapcsolódó információk
http://www.mindentudas.hu/ (utoljára megtekintve: 2009.10.25.) – Barabási Albert-László; Csermely Péter; Vicsek Tamás; Pléh Csaba; Lovász László; Kertész János előadásai
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Hezitáló tagállamok

Hol késik a Lisszaboni Szerződés ratifikálása?

Németország
Annak ellenére, hogy 2008. május 23-án megszületett a Reformszerződés parlamenti jóváhagyása, a német alkotmánybírósághoz több olyan felirat érkezett, amelyek szerint a szerződés összeegyeztethetetlen a német Alaptörvénnyel. A leginkább vitatott pontok a német politikusok alacsony szerepe az
európai jogalkotásban, valamint a stabilitási paktum előírásainak és a szubszidiaritás elvének folyamatos megsértése. Ezek
közül csak az első kifogás esetében történtek módosítások,
melyek biztosították a nemzeti parlament közösségi ügyekbe történő beleszólását a kormány mellett, valamint a képviselők folyamatos tájékoztatását az uniós kérdésekről. Ugyanakkor a kormány a parlament véleményétől függetlenül cselekedhet az európai politikai színtéren. A vizsgálatok lezárultával
a Bundesratban és a Bundestagban széles támogatással szavazták meg a ratifikációhoz az alkotmánybíróság által szükségesnek ítélt változtatásokat, amelyeket ezután Horst Köhler, a
szövetségi köztársaság elnöke is aláírt. Ezzel 2009. szeptember
23-án megtörtént a Lisszaboni Szerződés németországi ratifikálása, amit Angela Merkel a következő pár szóval nyugtázott:
„rendkívül elégedett vagyok”.

Írország
Az előzetes felméréseknek hála nem érte teljesen váratlanul
Európát, amikor tavaly nyáron az írek népszavazással elutasították a Reformszerződést. A nemleges szavazatok okai között
emlegetik, hogy sok szavazó nem értette, hogy miként fogja
megoldani az Európai Unió a kelet-európai terjeszkedésével
járó nehézségeket, hogyan akarja átformálni az Európa Bizottság működését és hogyan lesz az Uniónak elnöke. Emellett egy
nagy befolyással rendelkező parlamenti párt is a nemmel szavazás mellett kampányolt. A szavazást követően az írek számára leginkább kényes kérdésekben – katonai semlegesség, családpolitika, adórendszer – külön garanciákat kapott az ország,
továbbá az Unió vezetői hozzájárultak ahhoz is, hogy az Európai Bizottság testületében a jövőben is mindegyik tagország
képviseltethesse magát egy taggal. Az engedmények elérésé-

18

vel az ír kormány újabb népszavazást írt ki a Lisszaboni Szerződés jóváhagyásáról 2009. október 2-ára, amikor is a reformokat – óriási kampány után – több mint 2/3-os többséggel elfogadták az ír szavazók. Két héttel később az ír államfő, Mary
McAleese aláírta az okmányokat, így lezárult a Lisszaboni Szerződés írországi ratifikációs folyamata.

Lengyelország
Lech Kaczynski lengyel államfő körülbelül másfél évig halogatta a ratifikációs okmány aláírását, miután azt a parlament
2008. április 2-án jóváhagyta. Az euroszkeptikus vezető elvileg csak az írországi ratifikációra várt, de egyes feltevések szerint egy brit kormányváltásban reménykedett, ahol a konzervatívok veszik át a hatalmat, és korábbi ígéretük szerint népszavazásra bocsátják a szerződést, amit a britek várhatóan elutasítanak. Miután azonban Írországban népszavazással elfogadták a
Lisszaboni Szerződést, Varsóban ünnepélyes körülmények között 2009. október 10-én Lech Kaczynski is aláírta a dokumentumot José Manuel Barroso és még több európai közjogi méltóság társaságában.

Csehország
A parlamenti jóváhagyás folyamata Csehországban tartott a
legtovább, ugyanis csak idén májusban fogadta el a cseh felsőház a Lisszaboni Szerződést. Ezután már csak a cseh államfő,
Václav Klaus aláírása hiányzott a ratifikáció lezárásához, azonban az euroszkeptikus elnök úgy nyilatkozott, hogy nem írja
alá a dokumentumot, mondván: az „halott”. Az államfő merev
elzárkózása lassan fellazult, egy későbbi nyilatkozatában már
az ír népszavazás eredményétől tette függővé, hogy aláírja-e a
Reformszerződést. Azonban szeptemberben, az uniós vezetők csúcstalálkozóján Jan Fischer cseh miniszterelnök közölte, hogy a cseh ratifikáció akár hat hónapot is késhet, ha az alkotmánybíróság elé kerül a szerződés, ami a találkozó után néhány héttel meg is történt. Emellett a brit konzervatívok vezetője, David Cameron levélben megkereste Václav Klaust, hogy
amennyiben feltartja a Lisszaboni Szerződés ratifikációját, népszavazást ír ki Nagy-Britanniában a reformokról, ha megnyeri a
májusi választásokat. Idő közben Jan Fischer és a képviselőház
az alkotmánybírósági eljárás részeként megállapította, hogy a
Lisszaboni Szerződés és a cseh alkotmány nem ellentétes egymással. Václav Klaus viszont újabb, Európa-szerte heves indulatokat kiváltó feltételt szabott az aláíráshoz: jogi garanciát arra,
hogy Csehország felmentést kap a szerződés részét képező európai emberi jogi charta hatálya alól, hogy a Csehszlovákiából
a II. világháború után kitelepített szudétanémetek a jövőben
ne követelhessék vissza elkobzott vagyonukat. Jelen állás szerint Csehország jövő februárban ratifikálná a Lisszaboni Szerződést.
Hajdu Miklós

F otó : Tát K ontúr

Lassan két éve meghatározó napirendi pont az Európai Unióban
a Lisszaboni Szerződés bevezetése, annak ellenére, hogy az eredeti elképzelések szerint már idén januárban életbe lépett volna. A
2009-es bevezetés már tavaly nyáron kétségesnek tűnt, miután az
írek népszavazással elutasították a reformokat, de most már az is
elképzelhető, hogy az időközben bekalkulált egy éves csúszást is
túl fogjuk lépni. A késés miatt nem kizárólag Írország okolható,
ugyanis a 27 tagállam közül csak 23 ratifikálta a szerződést egészen idén szeptemberig. A maradék négy országban – Németországban, Lengyelországban, Írországban és Csehországban – az
elmúlt hetekben felgyorsultak a ratifikáció körüli események.

Kül-Ügyes

Tour in Wien
Man arbeitet am liebsten in Helsinki.
Lebt am liebsten in Amsterdam. Liegt
am Strand in Paralia. Aber in Wien ist
das Beste, Tourist zu sein.
Ich reise jedes Jahr nach die österreichische Hauptstadt. Ich weiss
auswendig, wo man in dem Schloss
Schönbrunn die Toilette von Franz Joseph finden kann, dass ich die Linie 57
nehmen soll, wenn ich von den Verwandten zum Maria Theresien Platz
fahren will, und dennoch lerne ich
jedes Jahr etwas neues da.
Wenn du in Wien bist, du kannst
ein ganzer Tag in der Innenstadt verbringen. Traditionelle Sehenswürdigkeiten sind die Kunsthistorisches und
die Naturhistorisches Museum, die
zwei Zwillingegebäuden widereinander. Das kolossalische Denkmal von
Maria Theresie passt auf die auf. Einmal war ich mit einer meiner Bekannte, und er grüsst: Guten Tag, Chefin!
In der Nachbarschaft den Museen
gibt’s das Museumsquartier, der Treffenpunkt von den wieneren Jugendlichen. Hier habt moderne Gebäuden
Platz bekommen, mit interaktive Ausstellungen und zeitgenosse Kunst. Der
freie Platz zwischen die Museen ist am
Sommer voll mit Jausenstationen, Imbissstuben und natürlich Leuten.

Wenn du in die andere Richtung
von die grosse Museen spazierst, die
Kärtnerstrasse entlang, kommst du zu
den Stephansdom. Da kann man die
Pferdekutschen finden und mit denen eine Stadtbesichtigung machen.
Wenn dich langweiligt, dass die Meschen dir meterweise auf einen Hop
On Hop Off Bus heraufsetzen wollen, oder dir Opernangeboten geben
wollen, dann lohnt es sich besser ein
bisschen aus der Innenstadt zu gehen.
Meine Lieblingsstrasse ist die Meidlinger Hapustrasse. Hier kannst du veritabele wienere Erinnerungsstücke angeschaffen, und nicht teuere Relikvien.
Und das Eis is so lecker…
Der Sommerausflug ist aber jetzt
nur ein Traum, nämlich kommt der
November, die Kälte und der Winter.
Wenn du kannst die Menge nicht ausstehen, dann leider sollst du aufgeben
das Erlebnis des Rathausplatzes. Ich
bin jedes Jahr da, und jedes Jahr werde ich verärgert über die Leuten und
die Geräusche. Aber kompensiert
mich der Glühwein, der Lebkuchen,
die kleine Buden, und die Kerzen.
Und ich nehme immer eine Krüge
nach Hause mit.
Wunderschön. Interressant. Erlebnisvoll. Neuartig. Wien.
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Kovács Anna Sára
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Reményt adó körmenet
Nagyhét Granadában

Kora tavaszi vasárnap délután Granadában. A szieszta ideje letelt, a kis délutáni pihenőt követően ismét megtelnek a terek és
a szűk utcák emberek sokaságával. Ez alkalommal kevés helyivel találkozhat az ember, mivel nagy részük már elmenekült a
városból a következő hét eseményei elől. A turisták a világ minden pontjáról ellepik a tapas bárokat, kávéházakat és éttermeket. (A tapas /ejtsd: tápász/ a spanyol gasztronómia egyik jellegzetessége, amelyet a legtöbb bárban és étteremben az italok mellé szolgálnak fel /a szerk./.)
Az épületek tetejét a lenyugvó nap sugarai vörösre festik,
a fákról madarak csicsergése hallatszik, alattuk pedig több generációból álló családok gyülekeznek a templomok környékén. Mindenki nagy érdeklődéssel figyeli a történéseket. Itt a
Semana Santa – Szenthét, magyar fordításban Nagyhét – ideje,
Virágvasárnapot ünnepel a keresztény világ. Az egyházi ünnep
mellett ez a nap egyben a tavasz eljövetelének köszöntése is.
A Semana Santa-nak különösen nagy hagyományai vannak Andalúziában; főként Sevillában, Malagán és Granadában. Az ünnepségsorozat hivatalosan a Virágvasárnappal
kezdődik és egészen egy héten át, Krisztus feltámadásának
(resurrección) napjáig tart. Ilyenkor a különféle egyházi testvériségek (hermandades) hegyes csuklyájú, színes öltözetbe bújt

vezeklői (penitentes) naponta a templomokból indulva Jézust,
illetve Máriát ábrázoló szobrokat (paso) visznek körbe a város
különböző pontjain, virágokkal és gyertyákkal gyönyörűen feldíszített állványzatokra rögzítve.
A körmenetet (processión) két oldalról élő emberfal veszi körül, az elhaladó pasókat az emberek kézérintéssel, majd
tapssal köszöntik. A pasók előtt felvezetők haladnak, akik segítenek a penitenteseknek a mozgás koordinálásában. A menet
lassan halad előre, mivel az állványzatokra rögzített szobroknak súlya van, és az azt cipelőknek gyakran meg kell pihenniük. Ilyenkor kisgyerekek hordják nekik a vizet, ezzel is erőt biztosítva a további léptekhez. A körmenet szerves része továbbá
az állványok előtt és után haladó, fekete fátylat viselő, gyertyát
hordozó nők (servidoras) sora. A muzikális aláfestést különböző zenekarok biztosítják.
A tömeg nagy várakozással és lelkesedéssel fogadja a szoborcsoportokat. Vannak, akik egyszerűen csak nézelődni jöttek, de olyanok is akadnak, akik a szobrok láttán elérzékenyülnek. Egyvalami azonban jól látszik: a szintén nehéz időket élő
andalúzok a legkisebb jelét sem mutatják a reménytelenségnek.
Granadinho & Galus

H irdetés

„Így fogyasztunk mi –

életképek napjaink fogyasztói társadalmából”
címmel országos fogyasztóvédelmi tárgyú fotópályázatot hirdet a Fogyasztóvédők
Magyarországi Egyesülete és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A pályázat célja, hogy napjaink fogyasztói társadalmának karakteres vonásait, előnyös és árnyoldalait, humoros, groteszk, vagy megdöbbentő jellegzetességeit a fotográfus lencséjén keresztül bemutassa, és egy átfogó kiállítás keretén belül a fogyasztókkal is megismertesse, továbbá lehetőséget biztosítson, hogy a professzionális és amatőr fotósok a fogyasztói társadalomról, fogyasztói szokásokról, a vállalkozások által a fogyasztókra zúdított információáradat hatásairól alkotott képüket művészi eszközeikkel megjeleníthessék. A beérkezett pályaművekkel több állomásos
kiállítássorozat keretében ismerkedhet meg a nagyközönség.
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Hotelfogságban
Key Largo – amerikai, 1948. Rendezte: John Huston. Szereplők:

amely negyedik és egyben utolsó alkotásuk volt, tökéletes har-

Humphrey Bogart (Frank McCloud), Edward G. Robinson (Johnny

móniát nyújtanak, minden egyes közös jelenetük érzékiségről

Rocco), Lauren Bacall (Nora Temple), Lionel Barrymore (James

és a köztük uralkodó harmóniáról tanúskodik. Bogart mellett

Temple), Claire Trevor (Gaye Dawn). 100 perc.

azonban Bacallnak is más szerep jut Huston alkotásában, mivel

A filmes rovatban már esett szó Humphrey Bogartról, a John
Huston által rendezett A máltai sólyom című film noir esetében. Most egy másik, Bogart főszereplésével készült alkotást
veszünk górcső alá, amelyet ugyancsak Huston forgatott. A történet azonban itt teljesen elüt a rendező első művétől, Bogart
szerepe az addigiakhoz képest szokatlan, a helyszín pedig ezúttal a nagyváros helyett egy kisebb sziget.
A második világháborúból hazatért veterán, Frank McCloud
(Humphrey Bogart) a Florida déli részén található szigetcsoport Key Largo nevű tagjára érkezik. Társa az európai hadszíntéren életét vesztette, ezt megy el közölni a halott katona apjával és feleségével, akik a Largo nevű hotelt vezetik. McCloud
és a két szállodatulajdonos együttléte azonban korántsem telik

itt már nem a tőle megszokott femme fatale-t, a mindenre elszánt, végzetes nőszemélyt nyújtja, mint ahogy azt tette a Hos�szú álomban, hanem egy érző szívű asszonyt.
A Key Largo a háború utáni Amerika allegóriája, mely a világtól elforduló hős reményveszett világlátásán keresztül tárul
a néző elé. McCloud visszatérve azt tapasztalja, hogy Amerikát
a gengszterek irányítják, országában nem a rend, hanem a bűnözés diktálja az ütemet. A Key Largo egy pesszimista látkép a
negyvenes évekről és azok megváltozott társadalmáról. Mindez egy hotelben, szobabelsőkben, ahol, ha a feszültség a falak közé van szorítva, akkor már egy kisebb szikra is elég a robbanáshoz.
Szabó Dénes

nyugalomban, ugyanis a bérlők kegyetlen gengszterek.
A film tárgyalásánál Bogart szerepe külön kiemelendő, hisz
ebben a műben már nem a tőle megszokott magabiztos, ironizáló alakot hozza, hanem egy visszafogott, a háború során illúzióvesztett férfit. Akik néztek már az amerikai sztártól filmeket,
azoknak különösen meglepő lesz az eltérő karakter megformálása, hisz Bogart ellenfele, a főgengszter Johnny Rocco mellett
(akit a zseniális Edward G. Robinson alakít) hallgatásra és megfontolásra van ítélve. Robinson, akinek első nagy sikere a Kis
Cézár című klasszikus gengsztermozi volt, tökéletesen hozza
a vérbeli gonoszt, aki mesteri szinten tartja rettegésben a hotel lakóit.
A film erőssége tehát érezhetően a kiemelkedő színészgárda teljesítményének köszönhető, melyet a férfiak mellett két nagy tehetségű színésznő erősít. Claire Trevor egy
megalázott nőt alakít, akit Rocco folyamatos stresszben
tart, szobájából nem engedi ki és egy feszült helyzetben
még egy dal éneklésére is kényszeríti. Lauren Bacall a
háborúban elesett férfi özvegyét játssza, aki Bogart figurájával meghitt kapcsolatba kerül. Bacall és Bogart,
akik a valóságban házaspár voltak, a Key Largóban,
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Mire vágyik a kicsi lelked napsütötte reggeleken, mikor a gondolataidban rózsaszín madárkák repkednek és minden édes
cukormáz? Lehet, hogy valami színes cukordrazsés fagyira,
de én tudok valamit, ami még annál is jobb. Az utóbbi idők
legimádnivalóbb zenekara: a The Pains of Being Pure at Heart.
És a velük kapcsolatos problémák sora a nevük hosszúságával
le is zárul. Igazi dream pop—shogaze—twee cukiság a legjobb

A nagyváros divatos. Mi, itt a TáTK-on divatosak vagyunk. A
dzsessz divatos. A Barabás Lőrinc Eklektric divatos. És a Singas
Project is divatos…
A Barabás Lőrinc Eklektricet, remélem, senkinek nem kell
bemutatnom. De aki esetleg mégsem tudná: dzsesszt játszanak hiphop, funk, dub és reggae körítésével. A „bandavezér”,
Barabás Lőrinc maga köré gyűjtötte a magyar zenei szcéna leg-

fajtából. De ez ne tévesszen meg! A The Pains of… nem csak
a melankolikus álmodozók zenéje, olyan barátaim is oda vannak érte, akik amúgy hardcore-t, punkot, screamót meg hasonló zajos és elvetemült zenéket hallgatnak.
A zenekar 2007-ben alakult New York-ban, és bár több EPjük is megjelent, én most elsősorban a saját magukról elnevezett albumukat szeretném kiemelni. A számok egytől egyig
mosolyfakasztóak. Pont az a jó ebben a zenében, hogy nem törekszik többre, mint ami: 35-40 percnyi felhőtlen semmittevés,
plafonbámulás vagy ugrándozás bárányfelhőkön. A rájuk hatást gyakorolt zenekarok között ott van a My Bloody Valentine és
a Black Tambourine is, és szerintem sikerült a kettőt erőlködés
nélkül a lehető legjobban egybeötvözniük. Ettől lett az egész
olyan klassz és habkönnyű. Egyszerűen jó hallgatni, mint ahogy
jó megenni egy csokitortát vagy megszagolni egy finom virágot. Ha már ti is beleszerettetek, jussak eszetekbe az Everything
With You-nál, ami a(z egyik) kedvenc számom!

nagyobb alakjait: Sena, Fábián Juli, Delov Jávor, Premecz Mátyás, Bata István és DJ QCee – mind hozzátesznek valamit a zenekar sikereihez.
Ha azt mondom: Berger Dalma, máris csilingel a fülünkben
az énekesnő briliáns hangja. Tegyünk mellé négy tehetséges fiatal zenészt, és lehengerlő eredményt kapunk: ők a Singas Project. Akusztikus és elektronikus jazz és nujazz. A hangzás felejthetetlen.
E két zenekar tart találkozót 2009. november 27-én a szomszédos A38-on. Zenélgetés, lemezbemutatás, finom dallamok.
Egy kis ez, egy kis az. Akinek mindez nem lenne elég, annak elárulom, hogy DJ Suhaid és DJ Dermot is jelen lesznek, és elkábítják a nagyérdeműt. A siker garantált!
A megjelenés kötelező – mert a nagyvárosi, TáTK-os
dzsesszrajongónak ott a helye!
briGirl

Fotó : Z öld

Nagyrőczei Anna

The xx: xx

Young Turks, 2009
Ehavi számunkban az év albumáról írunk. Hogy ezt miért már
most tesszük, amikor még hátra van (a cikk írásakor) több mint két
hónap az évből? Mert tudjuk, hogy ennél már úgyse érkezik jobb
lemez.
A The xx olyan érzéseket kelt bennünk, amitől első hallgatásra teljes ámulatba esünk. Kezdve az Intróval, az év egyik legjobb kislemezén, a Crystalisedon keresztül, egészen az album
befejező számáig a Starsig, nincs egy szám se, ami hanyagolható lenne, ez így kerek egész. Rendkívül meghitt, érzékeny,
fájdalommal teli albumról beszélünk. A lemezt hallgatva erős
szorongás lesz úrrá az emberen, de azt nem tudom megmondani, pontosan miért is. Talán azért, hogy sose legyen vége, talán mert úgy érezhetjük, hogy egy olyan szoros baráti társaságba kerültünk, olyan sok titkot megtudva róluk, mint amit senki
másról nem tudunk, és talán sosem fogunk tudni.
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A kedvenc
Dzsessz a
„vattacukorzenéd” szomszédban!

Sok mindennek köszönhető ez a hangulat, az egyszerű gitárjátéknak, a sötét tónusú elektronikának, de leginkább a két
énekes puha, egymáshoz simuló énekének.
Ez a dél-nyugat-londoni két-két tizenéves fiúból és lányból
álló zenekar egy olyan banda, akik szinte teljesen újat mutatnak meg nekünk. Persze nem egészen, de az elmúlt körülbelül húsz évben nem hallhattunk ilyesmit. Az utolsó ilyen a Cure
volt, amely érezhetően erős hatással van rájuk. Persze sok más
együttest is találhatunk még, de semelyik sem olyan erős, mint
a fent említett zenekar. Talán napjainkból hozhatunk egy példát, a Big Pinket. Viszont abban is biztos vagyok, hogy az elkövetkező néhány évben lesz még sok rájuk hajazó zenekar.
Értékelés: 9/10
saxa

Irány teázni!

Fotó : Z öld
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Nincs mit tenni, most már végérvényesen itt a rossz idő, és ezzel együtt az emberek is begubóznak a kis fészkükbe. Eszükbe
sem jut, hogy mennyi mindent lehet csinálni az év hidegebb
felében is. Persze el lehet menni moziba vagy korcsolyázni, de
ezek szokásos tevékenységek. Legújabban azonban egyre kedveltebb időtöltéssé válik a teaházakba való látogatás. Hiszen
nincs is jobb annál, mint mikor szétfázva betévedsz egy teaházba, és egy jó meleg ital mellett tudod megbeszélni a barátaiddal a tegnap esti buliból kimaradt részleteket vagy éppen az aznapi történéseket. Budapesten szerencsére nagyon sok jó hely
kínálkozik arra, hogy beüljetek, és én most szeretném ajánlani
nektek az egyik kedvencemet.

Ennek a helynek a neve Zöld Teknős Barlangja. A létesítmény az Európa legnagyobb és legszebb teaháza címet kapta 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban is. A teázó a Jókai utca
14. szám alatt található, és ha a 4–6-ossal jössz, akkor az Oktogonnál kell leszállnod, onnan csak pár perc sétálva. Hétfőtől
csütörtökig 11:00–23:00-ig, szombaton éjfélig, vasárnap pedig
13:00–23:00-ig tart nyitva. Felül, ha bemész, egy teashop van,
alatta található maga a teázó. Ez a teaház nem olyan szokványos, mint a többi, hanem kialakított design-ja van. Indián stílusban rendezték be, és tele van természetes anyagokból készült berendezésekkel és kiegészítőkkel, melyek egy távoli világba repítenek el. A falakon képek és egyéb díszítőelemek
lógnak. A domináns színek a narancs, a vörös és a sárga. A meleg tónusoknak köszönhetően a hely nagyon megnyugtató és
barátságos. A hangfalakból kellemes, halk, indián zene szól,
ami csak fokozza a hangulatot. A kiszolgálók nagyon kedvesek, és igyekeznek hűen tükrözni a kialakított stílust, ezért indián ruhába öltözve szolgálják fel a meleg italokat. Az italaitokat
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több helyen is elfogyaszthatjátok, attól függően, hogy hányan
érkeztetek. Beülhettek a központi termek valamelyikébe (nagy
indián terem vagy kis indián terem, esetleg dohányzó), vagy választhatjátok a szeparékat is. Ez utóbbiak kisebb, elkülönített
helyek, ahol zavartalanul tudtok együtt lenni a barátaitokkal.
Minden szeparé máshogy néz ki. Itt a témák is váltakoznak, hiszen van egyiptomi, inka, lovagkori, afrikai, buddha, wild western és arab hangulatú szeparé is. Ízlés szerint kiválaszthatjátok a nektek tetszőt. Az egyetlen gond a szeparékkal csak az,
hogy óránként ki kell őket bérelni egy bizonyos összegért (ami
nem éppen diákpénztárcának való), de ha sokan vagytok, akkor nem jelenthet gondot, hiszen a bérleti díj teljes összegét le
lehet fogyasztani. És igen, a legfontosabb, a teák… A kínálat hatalmas, hiszen több, mint 300
féle teakülönlegesség közül választhattok. A baj csak az, hogy
tényleg nagyon nehéz választani. Fogyaszthattok zöld, fekete,
roiboos, fehér, chai, wellness,
indián, gyümölcs vagy éppen
desszertteákat is (nekem ezek a
kedvenceim). Ha véletlenül alkoholos teát szeretnétek inni, az
is megoldható. Az italok elnevezései is különlegesek, hiszen
van itt Sziklaököl törzsfőnök frissítője, Sámánasszony varázsitala
vagy éppen Pocahontas csókja.
Minden teát a típusának megfelelő hőfokon, megfelelő áztatási idő után szolgálnak fel kis kannákban. A tea bőséges, hiszen többször is lehet belőle tölteni. Ha teaszürcsölgetés közben véletlenül még meg is éheznétek, az sem probléma, hiszen választhattok a saláták, muffinok,
aszalt csemegék, sütik, tortaszeletek vagy melegszendvicsek
közül. Amennyiben még jobban szeretnétek fokozni a hangulatot, akkor akár vízipipázhattok is, természetesen plusz pénz
fejében. Ha már nagy rajongói vagytok a teaház kínálatának, és
szívesebben innátok meg egy pohárral otthon, akkor lehetőségetek van elvitelre is kérni, sőt ha meg szeretnétek ajándékozni valakit, akkor adhattok neki akár teakártyát is, amely levásárolható. Folyamatosak a törzsvendégeknek szóló akciók is, de
hogy a közönség igényeit minél jobban kielégítsék, nemsokára
lehetőség lesz már a neten is vásárolni.
Egy szó, mint száz: ne töltsétek otthon a borús őszi/téli napokat, hanem irány felfedezni a várost, és ha van egy kis időtök, akkor ugorjatok be egy teára, ami garantáltan felmelegíti majd a napotokat!
Szatmári Brigitta
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Büszkeségeink

Bemutatkozik a Szoci-Foci
Jánosi Imre

Inotai Lajos

Fiaink büszke edzője. Öt évvel
ezelőtt alapította a Szoci-Focit
Török Tamással karöltve. Szabadidejét szívesen tölti a pályán és a számítógép előtt.

A csapat azon kevés tagjai közé
tartozik, akik hétfőnként lelkiismeretesen lejárnak edzeni a
Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumba, ezáltal javítva teljesítményüket a másnapi meccseken. 2007-től számolhat vele
a csapat, mint állandó taggal. A
191 centiméteres csatárunk szabadidejében szeret kiállításra, moziba és színházba járni. Ha
a tanulás és a sport mellett marad ideje, biztosan a horgászat
mellett teszi le a voksát.

Páli István (Cicafiú)
Immáron harmadik éve képviseli a maga 174 centijével a csapat kapujában karunkat. Gyakorlatilag a csapat hangja – instrukcióival 50 percen keresztül kell megküzdeniük a fiúknak. Tanulmányait politológia
és történelem szakon végezte.
Tisztességes polgári foglalkozását sűrű homály fedi.

Benedek István

Tát K ontúr

Két éve rúgja a gólokat az ELTE
színeiben. A Hallgatói Önkormányzaton belül a „hatalom”
jelzővel ellátott belügy színeit képviseli az idei tanév kezdete óta. Hivatalos terjesztője az I’m in Miami Beach és a
Riverside című nagy múltú költeményeknek.

A csapat csatára. „Eleven eleme” a sport, úgymint biciklizés,
futás, görkorcsolya, kosár- és
röplabda. Ha kinyit egy könyvet, mostanában legszívesebben Varró Danit veszi kezébe.
Ha koncertre megy, a Quimby
rajongóinak soraiban találkozhattok vele. TáTK-os pályafutását idén kezdte meg nemzetközi tanulmányok szakon.

ilco ;

Dudinszky Nándor (Dudi)

Perjési Balázs

–

Azon játékosok közé tartozik,
akik idén még nem jártak a csepeli focipályán, ahol fiaink minden héten küzdenek a továbbjutásért. Egy csatárral lett így kevesebb a csapat. Állítása szerint még a verebek is megélnek
a garázsában. Ha jobban megvizsgáljuk fényképét, bal profilja kiadja a világsztár Jude Law arcképét.

sxc . hu

Egyetemünk múlt idejű diákja.
Tanulmányait 2003-2009 között teljesítette szociológia szakon. Jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkatársait erősíti. A csapat egyik legrégibb tagja: 2003
óta rúgja a bőrt. A meccsekre
való felkészülést ekkortájt még
a BEAC sörözőjében hajtották végre a játékosok.

F otó :

Ágoston Viktor
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FilMániás-e vagy?
Samet Dogru
Samet 1985-ben született Bursa
városában, 1150 kilométerre Magyarországtól. Török barátunk idén igazolt át az ELTE
soraiból a BME-re, ám a SzociFocihoz hűséges maradt. Szereti a zenét, szeret olvasni
(„egypercesek”) és elmondása
szerint minden galamb az ő tulajdonát képezi. Minden álma, hogy a csapatban betöltött csatár posztja helyett egyszer középpályás lehessen.

Satek Zoltán
A 22 éves fiatalember 13 évig
alakította úgy életét, hogy majdan a futballból éljen meg. Az
életében tavaly beállt változás
miatt hagyta mégis ott az egyik
legnevesebb budapesti torna
klubot (érthető okokból ezt itt
pontosan nem nevezzük nevén). Ekkor sodorta útjába a
sors a Szoci-Foci csapatát, ahol a támadó-gólszerző posztot sikerült elnyernie.

Sélley Gábor
Gábor 1989. augusztus 1-jén született Szombathelyen. 2008
óta lövi a gólokat a TáTK-nak. Oroszlán mivoltához híven foggal-körömmel védi a pálya hátsó felét az ellenfél támadásaitól.

F otó :
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Tát K ontúr

Lukács Anikó

A most következő játékunkkal ELTE-s ajándékcsomagot nyerhetsz, ha elárulod nekünk, melyik filmekben hallottad a következő mondatokat!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„I’ll be back.”
„Tonight, we dine in hell!”
„Nyuszi vagy, McFly!”
„Imaj fat! (Good luck!)”
„Zed is dead.”
„Ne feledd, ne feledd az összeesküvést, és november 5. napját.”
„Okod nincs feledni, emléket temetni.”
”Őrizd az emléket tovább.”
„A mamám azt szokta mondani, az élet olyan, mint
egy doboz bonbon.”
„Ez egy bűnös hely. Ez egy bűnös város.”
„May the force be with you”
„A klub első szabálya: senkinek egy szót se a klubról.”
„Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani.”

Megfejtéseiteket a tatkontur@gmail.com e-mail címre várjuk!
Beküldési határidő: november 20.

Viccek
A melltartó és a bugyi beszélgetnek. Megszólal a melltartó:
– Egy kis kikapcsolódásra vágyom...
Mire a bugyi:
– Na persze, a múltkor is miattad toltak le!
A Medve kegyetlenül berúg, valaki azonban – helyzetét kihasználva – összeveri. A dühös állat másnap összehívja az
Erdő Gyűlését, a tettest keresve.
– Nem tudom, ki lehetett, csak arra emlékszem, hogy két
nagy csáp jött ki a fejéből.
A szarvas erre megszólal:
– Vigyázz, csiga, szorul a hurok!
Mi a csók?
– Kopogtatás az emeleten, hogy a földszint kiadó-e.
Az egérke és az elefánt találkozik:
– Hány éves vagy te, elefánt, hogy ilyen nagyra nőttél?
– Kettő.
– Én is – mondja az egérke –, csak két hétig beteg voltam.
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Itt a bál!
Az alábbiakban 13+1 kérdést teszünk fel. Küldd el a helyes válaszokat a tatkontur@gmail.com-ra, és jó tippjeiddel a sikerélményen
túl nyerhetsz egy ELTE-s pulcsit is! (Beküldési határidő: 2009. 11. 20.)
1. Kezdődjék hát a bál! Azaz, még előtte fel kell díszíteni a termet. Erre a célra használhatunk világítóeszközök borítására
vagy díszként alkalmazott színes papírgömböt vagy hengert. Vagyis mit?
1. sampiont

2. lampiont

x. baritont

2. Az egykori bálokkal kapcsolatban hallható a bálanya kifejezés. Ki ő?
1. az elsőbálozó lány mamája

2. a bál főrendezője

x. a bál női védnöke

3. Az egyik legismertebb magyarországi nyári táncos rendezvény az Anna-bál. Melyik településünkön rendezik?
1. Balatonföldvár

2. Siófok

x. Balatonfüred

4. Ki írta a Bál a Savoyban című operettet?
1. Lehár Ferenc

2. Kálmán Imre

x. Ábrahám Pál

5. Igazi bál nincs keringő nélkül. Kit neveztek keringőkirálynak?
1. ifj. Johann Strausst

2. Richard Strausst

x. Franz Josef Strausst

6. Ha már a táncoknál tartunk, milyen tánc a vitustánc?
1. Szent Vitus napján járt tánc

2. vilniusi litván néptánc

x. nem tánc, hanem betegség

7. Ifjabb Hans Holbein ismert fametszetsorozata a Haláltánc címet viseli. Melyik híres zeneszerzőnk alkotása az ugyanilyen
című, zongorára és zenekarra írt darab?
1. Liszt Ferenc

2. Szokolay Sándor

x. Durkó Zsolt

8. Melyik világszerte ismert mesealak veszítette el egy bálban az egyik cipőjét?
1. Csipkerózsika

2. Hamupipőke

x. Hófehérke

9. Kedvelt mulatság az álarcosbál. Ki írt operát Álarcosbál címmel?
1. Claudio Monteverdi

2. Giacomo Puccini

x. Giuseppe Verdi

10. Galántai táncok, Marosszéki táncok, Gyermektáncok. Ezek a népzenei feldolgozások ugyanazon zeneszerzőnk művei.
Ki a szerzőjük?
1. Bartók Béla

2. Kodály Zoltán

x. Farkas Ferenc

11. Sokféle bált rendeznek ma már, de hová tart, aki a tollasbálba megy?
1. az újságíróbálba

2. bál helyett az ágyba, lefeküdni

x. a díszmadártenyésztők báljába

12. Kedvelt társasági tánc a tangó. Ki játszotta Az utolsó tangó Párizsban című film férfi főszerepét?
1. Marlon Brando

2. Alain Delon

x. Jean-Paul Belmondo

13. Valamire való farsang nincs bál nélkül. Csokonai Vitéz Mihály vígeposza is egy ilyen farsangi mulatságon játszódik. Ki
a mű címszereplője?
1. Lilla

2. szegény Zsuzsi

x. Dorottya

+1. Végül essék szó a bálok fontos kellékéről, a báli ruháról is! A könnyű, kivágott báli ruhákat Medici Katalin hozta divatba a XVI. században, alaposan megbotránkoztatva kortársait. Ennek ellensúlyozására kötelezővé tette egy másik kellék
használatát. Mit gondolsz, mi volt ez?
1. legyező
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2. álarc

x. fátyol

