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Nyitány

Újrakezdés. Minden szeptember hoz magával valami újat,
valami mást. Az örömöt, hogy
elölről kezdhetjük, s a keserűséget, hogy valami véget ért. Minden változás magában hordozza az elmúlást. A felhőtlen nyarak emlékét, a boldog szerelmekét, a vidám családi pillanatokét. De ilyenkor érezzük igazán,
hogy milyen értékes is valójában az élet, mennyit ér egy-egy
pillanat. Minden szeptember újrakezdést ígér. Új álmokat, új
célokat, s új tavaszt.
„Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,
Elmúlt epedve nyaram,
A hold bőség-szarujában
Szeptember aranya van.
Ez a nyár volt a legszebb,
Mert legszomorúbb nekem.
Elmúlt. Most eldalolom majd
Szeptember éjjeleken.
Mert ez az én sorom, üdvöm,
Tűnőben szép nyaram,
Mikor a holdon, a szőkén
Szeptember aranya van.”
/Juhász Gyula: Szeptember aranya/

Balogh Mariann
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ZéTéeM (Zenés-TáTK-os Mulatság)

II. évfolyam 1. szám – 2009. szeptember

Slampos elegancia

Úristen, már megint ’90-es évek rongyaiba öltöztetnek minket

nézést, de egy fiú alszik letolt gatyával a WC-ben!” ,

retro címen? Megnyugtatunk mindenkit, a válasz nem. Azonban

miközben már rég hazaindultak a gólyák…

a kolumbiai nyakkendőt vagy a betoncsizmát egyikünk se hívhat-

4. Ha véletlenül snóblizásba csöppennél, semmiképp se

ja klasszikus értelemben eleganciának. Ezekből pedig dögivel lesz

nyerj egymás után hétszer, mert egyrészt túl sok alko-

az idei TáTK-os gólyatáborban, hiszen hatalmas összecsapás vár-

hol fog feltorlódni előtted, másrészt hamar berúgsz és

ható a világ minden csücskéből érkező maffiacsaládok, kartellek

éjfélkor ágyban lenni egy gólyatáborban nem szeren-

és klánok közt.

csés dolog!

Az egyetemi tanulmányaid meghatározzák az életed, a jó start
pedig meghatározza egyetemi tanulmányaidat. A jó start zálo-

5.

6. Ha hamarabb elalszol egy lány/fiú mellett, mint célszerű lenne, akkor csak utólag mutatkozz be (vagy ak-

ga pedig a gólyatábor, ahol lesz éjszakai kalandtúra, csoportversenyek, állandó vetélkedők, iramivás, gólyatánc, a legendás vodkaváltó és minden este hajnalig tartó mulatozás. Semmi sem jobb annál, minthogy egy felszabadult, jó társasággal
kezdd el és fejezd is be tanulmányaidat. Ebben segítünk Neked. Ezen dolgozunk hónapok óta, és ezt a munkát tömörítjük
össze Neked ebben a négy napban. Mert nem csak az önfeledt
dorbézolást biztosítjuk számodra, de alapvető és elengedhetetlen információkkal is szolgálunk, hogy ne kavarodj el az
egyetemi élet útvesztőiben. Megismerkedhetsz szakoddal és
tanulmányaiddal, mielőtt igazán elkezdenéd őket, valamint az
ELTE szervezeti egységeivel, amelyek csak azért vannak, hogy
Téged segítsenek a következő 2-3-5 évben.
Ez a tábor Érted van, hogy a mindennapi rutinba úgy csöppenj bele, hogy az fel se tűnjön. Kösd hát fel a nyakkendőt, tisztítsd ki a 8 milliméterest és számold át újra a kenőpénzt, mielőtt elindulsz velünk Csopakra, életed eddigi legnagyobb bulijába! Álljon itt számodra néhány apróság, hogy jól érezd magad a tábor alatt!
15 jótanács ahhoz, hogy mit ne csinálj egy gólyatáborban –
az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve:
1.

Célszerű a legjobb barátodat elkerülni messzire, ha ő
a gólyatábor előestéjén butára itta magát és aznaposan szeretne veled a táborba utazni!

2. Hajnalban ne legyen nálad telefon a mellékhelyiségben, mert nehéz kihalászni a kagylóból! Ennek folyománya:
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3.

Ha mégis van nálad telefon, akkor állíts be rajta ébresztőt, különben a takarítónéninek kellemetlen élmény
lesz, ha sikítva kell rohannia a szervezőkhöz, hogy: „El-

Ezt másnap ne ismételd meg!

kor se), különben köznevetség tárgya leszel!
7.

Ne ugorj fejest székről csempére…

8. …főleg ne kétszer!
9. Ha hajléktalannak látszó idegeneket hozol a táborba,
ne csodálkozz, ha onnantól a családtagodnak tekintjük!
10. Ha van nálad kamera, sose igyál annyit, hogy elvegyék
tőled és lefilmezzék, hogyan fetrengsz az ágyon/ágy
alatt!
11. A borkóstolón sose igyál annyit, hogy
a.

vinni kelljen

b. lehányd magad
c.

levizeld a téged vivőket

d. megharapd a téged vivőket
e. ájultan feküdj és gyűjtést szervezzenek neked
f.

a-e pontig egymásutánjában bekövetkezzen

12. Ha a kamerást már a vonaton leitatod, nem garantált,
hogy lesz mit visszanézned!
13. Ha fiú vagy, mindenképp hozz hálózsákot, nem lesz
senki se annyira szociálisan érzékeny, hogy megossza
veled a sajátját!
14. Hajnali ötkor hárman ugrálni a tánctéren nem menő…
15. Ha VIP-vendégnek adsz szivatókártyát, biztos lehetsz
benne, hogy nála sokkal szivatósabb kártya lesz, méghozzá rengeteg!
Sanyi & Pipesz

ZéTéeM (Zenés-TáTK-os Mulatság)

Kocsmatúra és Gólyatábor Afterparty
A kockázatok és mellékhatások tekintetében olvasd
el ezt a cikket vagy kérdezd meg csoportvezetődet,
felsőéveseket!
A kocsmatúra és a gólyatábor afterparty olyan
események, ami minden ember életében csak
egyszer vannak! Egyszerűen kihagyhatatlan!
Nem fogod megbánni!;)
A parti nem csupán a gólyatábor résztvevőinek készült, hiszen aki nem vett részt a GT-n,
azokat is beosztjuk csapatokhoz, és átvehetik a
ritmust!

asztalon. Viccesen néztünk ki a játék
után… A feladványok általános műveltséget mérnek (pl. hány százalékos a
Heineken) vagy a gólyatábor emlékeit idézik. Tavaly volt olyan kérdés, hogy
X.Y. hány emberrel smárolt a GT-n. Egyszóval készüljetek a legrosszabbakra.:)
A fő feladat persze mindenhol a csapatinduló, csapatkiáltás performansza,
így igyekezzetek nem elfelejteni ezeket a nótákat gólyatábor után! És persze eddzétek a hangszalagotokat, mert
NIIINCSEN HAAAANGOTOK!
A kocsmamustra után pedig nem jöAz est egyenlete: filmvetítés+kocsmatúra+GT Afterparty, 3
az 1-ben, mert megérdemlem.

het más, mint a Gólyatábor Afterparty! A hangulat garantált, hiszen az elfogyasztott különböző nedűk jókedvet, derültséget

A filmvetítés az egyetemen kerül megrendezésre, melynek

okoznak. Ez a parti az év egyik legjobb bulija, ilyenkor újra át-

keretein belül hasunkat fogva röhöghetünk a GT jeles pillana-

élheted (vagy újdonságként élheted meg) a gólyatábori hangu-

tain, néhol boldogan, néhol pedig zavarban („Atyaég! Hogy le-

latot. Aki pedig a tánc helyett a könnyed beszélgetéseket vá-

hettem ilyen gáz? Erre nem is emlékszem!”) A filmvetítés után

lasztja egy sör/bor/feles mellett, az sem fog unatkozni, hiszen

pedig irány az utca!

ilyenkor intenzívebben előjönnek az emlékek, vagy annak hitt

A kocsmatúra alkalmával nevéből adódóan kocsmákat jár-

események képei a GT-ről, a videóról, az estről, vagy komoly

nak a csapatok, és különböző feladványok, feladatok elvég-

eszmecseréket lehet folytatni arról, hogy például mi a helyzet

zése és a szervezők megvendégelése után feltöltik a tankot

Csecsenföldön.

és irány a következő állomás! Az egyik kedvenc feladatom az
volt, amikor egy asztalt körbe kellett tenni poharakkal. Így addig kellett innia mindenkinek, míg elég ivóedény nem áll az

Egy szó, mint száz, ha nem jössz, megbánod! Én szóltam!:)
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Csak szabadon
EFOTT, a mi szemünkkel

Ha az ember lányai ingyen kapnak jegyet egy fesztiválra, csak
azért, mert újságírók, akkor biztosan elfogulttá válnak a rendezvénnyel kapcsolatban. A mi hozzáállásunk azonban korábban is
hasonló volt. Mikor fesztiválokról beszélgettünk, mindkettőnk számára egyértelmű volt, hogy az EFOTT lesz az, amit semmiképpen
sem hagyhatunk ki, s lázasan készültünk az eseményre.
Már napokkal az indulás előtt megrendeltük a buszjegyet, mel�lyel eljuthattunk a várva várt fesztiválra. Az EFOTT-busz a Népligetből indult, tömve hátitáskás, hálózsákos fiatalokkal. Két óra
múlva pedig megérkeztünk a bajai Petőfi-szigetre, s csupán
pár méterre a főbejárattól parkoltunk le: irány a kapu (semmi
sorban állás). A fesztivál másnapján érkeztünk meg, s kis csapatunkkal már birtokba is vettünk egy frankó kis sátorhelyet.
Igen, volt hely, ugyanis a második napra a szervezők kibővítették a kempinget, amely megoldás igen hasznosnak bizonyult.
(Az persze hamar kiderült, hogy mégsem a legjobb helyet je-

lölték ki kempingnek: mintegy 20 méterre a sátorhelyek szélétől működött a non-stop sátor, ahol folyamatosan bömbölt a
zene. Igen, még a reggel 6-9 közötti pihenőidőben is…) Kipakolás után körbenéztünk kicsit, meglátogattuk kedvenc sátrunkat, az ELTE bódéját, s végigizgultunk egy egyetemek közti sörváltót, ahol a BME-sek diadalmaskodtak, s az ELTE csapata a középmezőnyben végzett. A helyszínről egyébként annyit, hogy
nagyobb területen folyt a muri, mint tavaly Dunaújvárosban,
ám ez nem feltétlenül jelentett pozitívumot. Arra, aki el akart
jutni egyik sátorból a másikba, sokszor kemény séta várt, s a
por-kosz- sár miatt elkellett a sportcipő is. A civil falu résztvevőinek felhozatala egyébként a szokásos volt: főiskolák, egyetemek, pártok, civil szervezetek (politika, pszichológia stb.). A
tömeg már este 7-kor gyülekezni kezdett, s beindult a hangulat
a Magna Cum Laude szimpatikus előadásban megtartott, élvezetes koncertjére a Pepsi nagyszínpadon. Ugyanitt őket követte a P.A.S.O., de az én utam a Jagermeister HÖOK Party Arénába vezetett, hogy a Cozombolisra rázzam kicsit. Előtte azonban
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elkaptam még a Riddim Colony fergeteges játékának utolsó negyedóráját, s nem értettem, miért csak 10-20 ember lézengett
a színpad alatt, miközben a srácok a lelküket is kibulizták a pódiumon. A Cozombolis könnyed limonádéjára már gyülekezett
a tömeg, s mindenkinek felforrt a vére. A hangulathoz hozzájárult a sokszínű és elérhető áron kapható italválaszték. A „Fröccs
Pont”-nál isteni nedűt mértek, ezt az előtte álló 10-20 méteres
sor is mutatta. Este 11-kor ismét a Nagyszínpad felé vettük az
irányt, s részt vettünk életünk eddigi legjobb Quimby koncertjén (pedig volt már egy pár!). Tibiék oltári hangulatot csináltak!
Két órán keresztül nyomták a legjobb muzsikáikat: a sorrend,
a hangzás, a tempó tökéletes volt. Mind a színpad, mind a tömeg megőrült. Ezután a reggel hatig tartó tánc következett Dévényi Tibi bácsinál és DJ Juhász Lacinál. Ja, kifelejtettem azt a negatívumot, amely az egész napot megkeserítette egészen pár
pohár alkoholos tartalmú nedű elfogyasztásáig: szúúúnyogok.
Szörnyű volt az a mennyiség, amiben támadtak. Az OFF-on és
SZUKU-n nevelkedett mutáns generációt elfelejtették kiirtani a fesztivál előtt, ami nem kis bosszúságot okozott.
Pénteken azonban a fejünk felett permetezték le a szigetet… no comment. Másnap igénybe vettük a helyszín
adta lehetőségeket, s elsétáltunk az EFOTT strandra (100
méter a bejárattól), ahol napozás, fürdés, felfújható vízi
játékok osztogatása fűtötte a hangulatot. Aki unatkozott
a délután folyamán, jót derülhetett a Dumaszínház sztárjainak stand-up comedy előadásán. Aranyosi Péter óriási show-t csinált. Este Ganxstáék, majd a 30Y koncerteztek a szabadtéren: mindkettő a tőlük megszokott színvonalat és tömeget hozta magával. A péntek este két nagy
attrakciója a Kispál a Nagyszínpadon és a Belga a HÖOK
sátorban volt. Azzal nem lehetett próbálkozni, hogy ideoda mászkál az ember a két helyszín között, akkora volt
a tömeg. (Na meg sok az irtástól feléledő vérszúnyog…)
Kispálék nem voltak rosszak, de kissé túlkáromkodták magukat
és talán koncert előtt túl sokat fogyasztottak kis zöld barátjukból, ami mind a zenén, mind az összekötő monológokon meglátszott. A Belga rövid volt, és a hangosítás is hagyott némi kívánnivalót maga után. Kétség sem fér hozzá: ezen az EFOTT-on
a Pepsi volt a legjobb helyszín. Kifogástalan színpadot építettek a szervezők. Hajnalra maradt a densz, ami már kicsit sok
lett volna Dévényinél vagy Juhásznál, így maradtak a Roxy DJ-k
a Red Bull sátorban.
Vera
Szeretünk, EFOTT. Szeretünk, mert magunk vagyunk, nincsenek külföldiek, tele vagy ismerős arcokkal. Szeretünk, mert
hallgatóbarát árakkal dolgoztok, szeretünk, mert nem taposnak el az emberek koncert közben. Szeretünk, mert figyeltek
ránk, s figyelünk egymásra. Szeretünk, mert a miénk vagy.
Mariann

Beszélgetés Tausz Katalinnal,

HÖKéletes

a TáTK frissen megválasztott dékánjával.
TátKontúr: Miért szeretett volna dékán lenni? Melyek a személyes

TátKontúr: Mit gondol a Társadalomtudományi Kar helyéről az

rövid- illetve hosszú távú céljai a következő hároméves ciklusra?

egyetemen, és jövőjéről a felsőoktatásban?

Tausz Katalin: Mivel több évig dékánhelyettesként dolgoz-

T. K.: Büszkeséggel mondom, hogy a TáTK az ELTE egyik leg-

tam Rudas Tamás mellett, szeretném, ha megvalósulnának

modernebb módon működő kara, a hallgatói létszám dinami-

mindazok a tervek, amelyeket közösen kialakítottunk. A meg-

kusan növekszik, színes oktatási portfoliót sikerült kialakítani.

kezdettek szellemében kívánom folytatni a kari vezetés mun-

Modernség alatt arra is gondolok, hogy az oktatási adminiszt-

káját, ahogy személyes hangvételű pályázatomban is írtam.

ratív ügyintézés egyedülálló informatikai támogatással rendel-

Helyettesként többféle egyetemi, illetve kari szervezetben dol-

kezik - ez persze ilyen létszám mellett nélkülözhetetlen. Az EL-

goztam már, így részt vehettem olyan tevékenységekben, ame-

TE-n belül a régi, hagyományosan nagy karok (BTK, ÁJK, TTK)

lyek valamilyen új képzési forma, új szervezeti egység létreho-

rendelkeznek a legmagasabb presztízzsel, mi pedig a többi kar-

zására irányultak, többek között Huszár Tibor és Ferge Zsuzsa

ral együtt újnak számítunk. Mindig foglalkoztatott, hogy van-e

partnereként. Úgy gondoltam, hogy egyszer megpróbálok ki-

valamilyen jelentése az ünnepélyes alkalmakkor előírt dékáni

lépni a helyettesi szerepkörből.

viselet (talár) színeinek. [a fentebb felsorolt három kar színei az

Amikor a társadalomtudományi képzések meghonosodtak

arany és az ezüst, a többi kék, zöld, stb.] Úgy vélem, van ben-

az ELTE-n, az ezzel foglalkozókat és a tanulókat kicsit ’alsóbb-

ne némi szimbolika, de ebből nem következik, hogy mi nem

rendűként’, alapvetően másféle tehetségekkel bíró emberek-

vagyunk jók, vagy fontosak, hiszen ez a kar rendkívül innovatív

ként kezelték. Annak elismertetésében, hogy a szociális mun-

és vállalkozó szellemű, nem utolsó sorban pedig fenntartható

ka, a szociálpolitika, stb. komoly egyetemi szak, akadémiai

gazdálkodást folytat. Korunkban rendkívül nagy jelentőséget

diszciplína, már az nagy előrelépés volt, hogy dékánhelyettes

kapnak a természet- és műszaki tudományok, és valóban min-

lehettem. Úgy érzem, hogy egy szociálpolitikával foglalkozó

den támogatást megérdemelnek, hiszen versenyképes gazdál-

vezető visszavonhatatlanul nagykorúsítja az előbb felsorolt tu-

kodás nem képzelhető el magas szintű természeti, műszaki,

dományok helyzetét az egyetemi világban, és világossá teszi,
hogy ezek fontos részét képezik egy egyetem oktatási kínálatának.

stb. tudományok nélkül. Fontos azonban tudnunk, hogy ezeknek eredményeit intézményekben, szervezetekben hasznosítják, és nagyon gyenge lesz a hatékonyságuk, ha ezek a szervezetek és intézmények nem működnek jól. Azt gondolom, hogy

TátKontúr: Hogyan értékeli megválasztásának körülményeit? Mit

ma már sem a társadalomtudományok, sem a többi tudomány

gondol, az egyetem vezetése miért Ön mellett döntött?

nem arról szól, hogy okos emberek egy szobában merenge-

T. K.: Ez egy sugalmazó kérdés...ha ez a kérdés szerepel-

nek és fontos felfedezéseket tesznek, hanem arról, hogy ezek-

ne egy olyan kérdőívben, amelyet osztályoznak, az illető rossz

kel a felfedezésekkel mit is lehet kezdeni. Az egész egy embe-

osztályzatot kapna, hiszen az interjú fontos szakmai kritériu-

ri társadalomban zajlik, ezért, ha úgy tetszik, a társadalomtu-

ma, hogy tartózkodjunk a sugalmazó kérdésektől. Bár a sajtó-

dományok jelentik egyfajta keretét olyan tudományoknak is,

ban megszokott kérdezési módszerek eltérnek a szociológia

melyek megismerési kerete ettől nagyon távol esik. Engedjen

módszereitől, reméltem, hogy a TátKontúr nem követi a rossz

meg egy személyes példát: a gödöllői agráregyetemen kezd-

hagyományt. A választási szavazás titkos volt, ezért elvben nem

tem el oktatni, itt mezőgazdasági mérnököket képeznek. Azért

tudhatjuk, hogy a Kari Tanács tagjai kire és milyen arányban

kezdtem el szociológiával foglalkozni, mert rájöttem, hogy az

szavaztak – azonban hazudnék, ha azt mondanám; nem tu-

ott tanuló diákok mindent tudnak a traktorokról, kukoricáról,

dom, hogy a HÖK szavazatai döntötték el a választást. Azt nem

különféle szarvasmarhákról, de semmit nem tanulnak a faluról,

feladatom sem kutatni, sem tudni, hogy a HÖK szavazatai mi-

a paraszti társadalomról, a társadalomtörténetről, ami érthető-

ért rám estek, mindenesetre köszönöm a bizalmat.

vé tehetné számukra, hogy miért végzik a drága ’John Deere’
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traktorok nálunk az árokban, miközben Amerikában tökéletesen működnek.

»
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TátKontúr: Milyen szerepet szán a Hallgatói Önkormányzatnak,

TátKontúr: A hallgatók számára fontos, hogy információkat és

vagy bármilyen egyéb hallgatói képviseletnek? Hogyan, milyen fó-

értékelést kapjanak az oktatók munkájáról - ez mindeddig az

rumokon illetve szinteken kíván együtt dolgozni a hallgatókkal?

OMHV-n keresztül valósult meg. Mit gondol, elégséges a jelenlegi

T. K.: Szeretném, hogy továbbra is élő és kölcsönösen hasznos együttműködés alakuljon ki, illetve működjön a HÖK-kel
és általában a hallgatókkal, mert azt gondolom - és ez is szerepelt a pályázatban -, hogy az egyetem alapvetően a hallgatókért van. Komolyan gondolom, hogy a lehetőség, hogy oktathatok, fizetésem van, irodám és számítógépem, annak köszönhető, hogy a hallgatók ránk szavaztak jelentkezésünkkel. Ez komoly felelősség! Ha azt akarjuk, hogy továbbra is legyenek hallgatóink, arra kell törekednünk, hogy a jelenlegiek jól érezzék
magukat. Most kezdtem el a ténykedésemet, és jelenleg szocializálódom a dékáni szerepkörhöz. Egyik első teendőm lesz
a HÖK vezetőivel megbeszélni, hogy mi legyen a rendszeres
kapcsolattartás formája, milyen kérdésekben egyeztessünk, mi

rendszer az egyetemi vezetésben semmilyen szinten szerepet nem
vállaló, kvázi laikus hallgató szempontjából?
T. K.: Mint ahogy nagyon sokfajta vita kísérte az OMHV bevezetését, az akkor észlelt ellentmondások érzékelhetőek ennek kezelésében is. Persze ha a hallgatók kitöltik a kérdőíveket,
a tanárok pedig nyilvánossá teszik, akkor az információ eljut a
célközönséghez – a hallgatók megtudják, hogy melyik óra, tanár jobb, népszerűbb, de ennek az egésznek az igazi, valós értelme az lenne, ha tanszéki értekezleteken, munkatársi közösségekben szó lenne ezekről az értékelésekről, az ezekből levonható konklúziókról – akár a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek jelenlétében. Ennek természetesen nem az a célja,

az, amiben a HÖK előrelépést szeretne látni, és mi az, ahol én

hogy megszégyenítsük egyes kollégáinkat, hanem hogy közö-

szeretném az együttműködés erősítését.

sen átgondoljuk: adott esetben min és hogyan kellene változ-

Elsősorban azt szeretném, hogy annak ellenére, hogy a két

tatni. Egyelőre nem sok jelét tapasztalom bármiféle közös gon-

épületben nehezítettek az izgalmas hallgatói lét megteremté-

dolkodásnak erről. Kétségkívül szerepet játszik ebben, hogy

sének körülményei – hiszen alig vannak közösségi terek - leg-

nagyon bonyolult a közzététel adminisztrációja. Volt olyan kol-

alább olyan fontossá váljon az, ami a tanórán kívül történik,

léga, akinek emiatt nem sikerült elérnie, hogy nyilvános legyen

mint maga a tanóra. Jó lenne, ha minél több hallgatói vitaklub,

a véleményezés.

bármilyen kis közösség alakulna, tehát ha igazi civil hallgatói
közélet folyna. Minden ilyen kezdeményezést maximálisan támogatni fogok. Jó példa a Kuss! projekt, amely olyan diákok
kezdeményezésére jött létre, akik érzékeltek feldolgozatlan,
megbeszéletlen problémákat diáktársaik között.
Vannak kérdések, melyeket a tanárok-diákok között fennálló demokratikus viszony ellenére sem lehet tanórán megbe-

TátKontúr: Mind a hallgatók, mind az oktatók számára jövedelmező lehet a két csoport közötti nem hivatalos, „ismerkedő” jellegű kommunikáció. A SzocBA SzHÉK ebből kiindulva hirdette meg
az idei évre „Szociológusok Testközelben” elnevezésű programját,
melynek lényege, hogy ezt elősegítse, erősítse. Mennyire tartja ezt
jó ötletnek? Tanárként részt venne ilyen jellegű programban?

szélni, mert az órán nincs helye politikai és egyéb hitvallások-

T. K.: Ahogy már elmondtam, minden ilyesmit remek ötlet-

nak, de fontos ezekről beszélni, így ők teremtettek egy tanórán

nek tartok, bármilyen informális közösségi megmozdulást tá-

kívüli helyzetet. Nekem vendégként úgy tűnt, hogy ott őszin-

mogatok a „más szerepben, más arccal” elvem alapján, tanár-

tén lehet beszélni ezekről a kérdésekről. Szeretném, ha minél

ként pedig kifejezetten örülnék egy ilyen meghívásnak.

több ilyen típusú alkalom, akció, projekt lenne, és irtóznék attól, ha mindezt formális keretek közé próbálnánk szorítani, hiszen ezek az alkalmak azokéi, akik ezt elkezdték csinálni, és
akik később csatlakoztak hozzájuk. Hasonlóan fontosnak tartanám, ha lenne igazi kulturális és sportélet, kórus, zenekar, focicsapat, akár csocsóbajnokság! Ez ugyanolyan közösségépítő
tud lenni, mint bármilyen szakmai program. Fontos észben tartani, hogy három kar diákjai töltik idejüknek viszonylag nagy
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szegmensét ebben a két épületben, és ezeknek közvetlen környezetében.

Bartkó Bence

HÖKéletes

ELTE TáTK Szociológia BA Szakos
Hallgatói Érdekképviselet
Mindenekelőtt szeretnénk köszönteni a szociológia BA szakos gólyákat, és gratulálunk a sikeres felvételihez! Üdvözöljük
a másodéveseket is!
A SzHÉK-ek ama szent cél érdekében alakultak, hogy az
egyes szakokon képviseljék a hallgatókat, könnyítsék a kapcsolattartást a hallgatók és a Hallgatói Önkormányzat között, teremtsenek egy tudományos és kulturális közeget, valamint segítsék az elsőévesek beilleszkedését, és szabadidős programok (buli, sport stb.) szervezésével tegyenek hozzá a kari élet
lüktetéséhez. A közelmúltban létrejött egy internetes oldal is,
Név
Bartkó Bence
Berényi Diána
Bollók Anikó
Dudinszky Nándor
Érchegyi Dorottya
Kovács Anna Sára
Lukács Anikó
Palotai Nándor
Sziva Dániel
Túri Gergő

Tisztség
jegyzetfelelős
alelnök
rendezvényszervező
tanulmányi és tudományos felelős
jegyző
kommunikációs felelős
rendezvényszervező
rendezvényszervező
elnök

ahol az aktuális programokról kaphattok tájékoztatást, illetve
különböző esszék, cikkek, olvasnivalók, érdekességek és fórumok várnak rátok:
www.szociomoka.blog.hu
A SzocBASzHÉK tagjai lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, hogy a szociológia BA szakos hallgatókat segítsék. Forduljatok hozzánk bátran!

E-mail cím
hesterchief@gmail.com
spez@pro.hu
bollokaniko@freemail.hu
dudikiraly@citromail.hu
manolany@indamail.hu
kovacs.annasara@gmail.com
helado@freemail.hu
stagemaster@citromail.hu
degedani@gmail.com
addicios-tetel@hotmail.com

Telefonszám
30/811 24 27
70/934 32 85
30/519 59 84
30/627 35 91
20/491 25 30
20/395 45 10
20/517 91 38
30/306 43 05
30/630 47 76
30/623 19 02
H irdetés

Alaptámogatás
Az első beiratkozás támogatása – az ETR-en keresztül pályázhatsz kizárólag online formában 2009. augusztus 24-től szeptember 18-ig a szükséges igazolások feltöltésével! A részleteket és a pályázati feltételeket megtalálod a http://hok.tatk.elte.hu honlapon!
H irdetés

Segítsd munkánkat!
Töltsd ki te is a
kérdőívet!
http://bit.ly/bwWku
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Egy ingyenélő naplójából
Ahogy telt a nyár, egyre közelebb került a dátum, aztán valamiféle csoda folytán augusztus elején döbbentem rá: körülbelül
egy hét, és itt a Sziget! Az első hirtelen örömömnek aztán gyorsan véget vetett az üresen kongó pénztárcámra vetett pillantásom. Még nálam is vékonyabb! Ez nem jó előjel, ha azt nézzük, hogy már 46 ezer forintot kóstált egy hetijegy, ami nem
kis pénz, és bizony nem a kispesti gettónak lett kitalálva. Persze áprilisban még harmincegynéhány ezer forintért is megkaptad, de akkor még a helyszínen kívül semmit nem lehetett
tudni. Na, a napijegy, az meg 10,500, annyi lehet, hogy akadt
volna, de akkor viszont – ismerve az árakat – inni nem fogok.
Lassan belenyugodtam: idén nem lesz Sziget.
Aztán pár óra internetes szörfözés után ráakadtam egy-egy
érdekes, belógós, erdőben kommandózós történetre, és arra
jutottam, hogy talán csak egy dologgal tudhatnak többet ezek
az emberek másoknál… meg merik tenni! Nekem se kellett
több, 0. nap, este kilenc órakor elhatároztam: én bemegyek,
ha törik, ha szakad. Egyedül egy kis Google Maps-es kukkolás
kellett a Hajógyáriról (Sziget idején készült a műholdkép), és
már indultam is. Mikor odaértem, sajnálattal vettem tudomásul hogy az általam preferált déli hídon tilos a gyalogos forgalom. Itt se jutok be! (Bár később hallottam, hogy riksával be lehet lógni.) Azért, ha már arra jártam, gondoltam, megnézem a
főbejáratot, hátha csurran-cseppen valami. Össze is haverkodtam kedves, mosolygós punkokkal, akik nagy táblával szedték
az aprót a néptől napijegyre gyűjtve. Megkérdeztem, hogy jövedelmez, mert kinézek valamikor gitárral, talán úgy még jobb
lesz a hozam. Aztán jött a srácoktól a füles: van itt egy ember,
aki ingyen adja a napijegyeket. Nem létezik! Aztán rájöttem,
hogy igen. Nemsokára jött egy mosolygós vézna arc fekete pólóban, egy kis üveg körömlakklemosóval a kezében. És íme a
nagy trükk: már este tíztől jönnek kifele néhányan, akik egész
egyszerűen megunták az egészet, és már mennek is haza. Neked meg csak kérdezni kell! Csak a kis lemosó-okosságból kell
pár csepp a ragasztóra, majd szépen karcolásmentesen lejön
a szalag. Húsz másodperccel később valamiféle csoda folytán
aztán mégis újra ragad. És bizony másfél órával az indulásom
után már a K-hídon sétáltam befele a Szigetre, és van egy olyan
érzésem, hogy az emberek csak egy nagy vigyorgó szájat láttak
belőlem. Aztán mentem is megkeresni egyik nagyon kedves –
és a tervemmel kapcsolatban meglehetősen szkeptikus – barátomat, aki mint infós osztotta a tudást a különböző nemzetiségű és véralkoholszintű embereknek. Aztán hollandokat tanítottunk káromkodni reggelig.
A következő pár napban nagyon ráéreztem az ízére a dolognak. Napról napra több és több embert vittünk így be, persze a legtöbbje meg is hálálta, és bizony a szeretet megtette a
hatását. Így fordulhatott elő, hogy utolsó nap mire mindenkit
bejuttattam, úgy eláztunk, hogy engem és még két pajtásom
már kiszűrtek. Percekig csuklott az összes anyuka, aki valaha is
biztonsági őrnek adott életet. Aztán észrevettük, hogy van egy
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2 méteres rés a rakpartot elzáró betonfalon… egy pár bokor,
és három kerítés után már a Duna-parton találtuk magunkat.
Csendben lopóztunk, amikor hirtelen működésbe lépett egy
mozgásérzékelős lámpa. Volt is nagy futás a következő sötét
bokorig, és az a fránya lámpa csak nem akart eloltódni. Kénytelenek voltunk rágyújtani egy gondolkodó cigire. Miután elszívtuk, négykézláb lopózva jutottunk át a lámpa alatt a következő bokorig. Nem sokkal később észrevettük, hogy vannak előttünk mások is. A híd pillérén leskelődtek, finoman várva azt a
pillanatot, amikor felmászva a híd oldalán majd átdobhatják
magukat a korláton, és szépen sétálhatnak be. Mi a srácokkal
egy kicsit távolabb vártunk, bár elsősorban azt, hogy velük mi
lesz. Negyed óra feszült várakozás után aztán egyszeriben nagy
mozgás támadt, majd hopp, lendült is át a korláton az első potyautas, és még három utána. Nekünk se kellett több, pár másodperc múlva már én gubbasztottam a pilléren, azt sasolva,
hogy merre mászkálnak éppen azok a kukásjelmezes, világító
szekrények. Nem sokkal később már a hídon kocogva néztem
hátra, és figyeltem, merre lehetnek a pajtások, amikor észrevettem, hogy ott ül a kimászó helyünkkel szemben egy őr. Amikor már azt hittem, reménytelen, hogy a többiek is jöjjenek, az
emberünk mégiscsak úgy döntött, hogy leül háttal a Dunának
és rágyújt. Rögtön ment az SMS a híd alá: „Háttal ül a szeku,
másszatok bmeg!”. És nem sokkal később már hárman indultunk, hogy megnézzük az Isten Háta Mögött koncertjét.
Utolsó reggel fáradtan, kiégve, egy „rock stage artist” passal a nyakamban hagytam el a Szigetet. Elkezdett fúrni a lelkiismeretem. Itt sétálok körülbelül 50-60 ezer forintnyi karszalaggal a hátizsákomban, és bizony az italozást leszámítva egy
fillért sem fizettem a Szigetnek. Vajon lehet, hogy Gerendai
majd pont miattam nem fogja tudni megvenni az új színarany
Hammerjét? Aztán hamar elszállt az érzés. Nonszensz a jegyár, de az italár is, ha azt nézzük, hogy egy doboz cigi árába kerül egy széthidratált Dreher. Nem beszélve a fellépőkről. Eddigi években még az én furcsa rétegműfajaim is képviselve
voltak neves külföldi fellépőkkel, ám idén bizony már eltűnt
a Hammerworld mellől a kis Zúzda színpad, illetve az előbbi
is gyakorlatilag döglődik MTV Headbangers Ball néven. Brutális zúzás lehetett a Zanzibáron például. Eddig minden műfajnak megvoltak a képviselői a világ élvonalából, ám egy-egy
kivételtől eltekintve a rocknak szentelt színpadon szinte csak
hazai fellépőket tekinthettünk meg, illetve olyan zenekarokat,
akiket egyébként se olyan nehéz vagy különleges dolog elhívni kis hazánkba. Ami pedig az információs pultokat illeti, a srácoknak gyakorlatilag csak ugyanaz a kis füzet állt a rendelkezésére, mint a mezei fesztiválozónak, se több, se kevesebb.
Mindezeket egybevetve talán mégsem fogok olyan sokat „meakulpázni”, hogy én meg mertem tenni azt, amit, hiszen a Sziget ugyanúgy leszedi a maga hasznát. Nem baj. Én jövőre is le
fogom szedni a sajátom… :)
Nándi

Sziget 2009
Tizenhetedik alkalommal került megrendezésre a Sziget Fesztivál az óbudai Hajógyári szigeten. Idén is megdőltek a látogatottsági rekordok, rengeteg külföldi töltötte Budapesten
ezt az 5+2 napot, számos nemzetközileg elismert zenekar lépett fel, ugyanakkor a válság okozta helyzet kihatott a fesztiválra is, kevesebb színpad, kevesebb underground fellépő, a hazai másod-harmadvonal teljes hiánya jellemezte a programot.
A Sziget nemcsak a jó koncertekről szól, hanem a bulizásról, ismerkedésekről, a hangulatról. Most azonban dióhéjban összefoglaljuk, mit is láttunk a színpadokon!
Az első nap délutáni attrakciója a francia Nouvelle Vague
előadása volt. Nem voltak túl sokan a Nagyszínpad előtt a délutáni napsütésben – úgy látszik itthon kevesen ismerik ezt a 80as évek new wave/punk zenéit bossa nova/lounge stílusban
feldolgozó zenekart, pedig a két énekesnő fülledt előadásmódja elvarázsolta a jelenlévőket. Az amerikai Calexico műsora a Sziget egyik leghangulatosabb koncertje volt, a Világzenei Nagyszínpadon. Zenéjük az amerikai folk (ld. Út a vadonba
című film zenéje), a mexikói mariachi és némi pszichedelia tökéletes elegye, többnyire melankolikus, van, amikor felpörög,
de minden pillanatában magával ragadó. (Pipesz) A WAN2 sátorban lépett színpadra a brit White Lies, akik az egyik legjobb
koncertet adták, még akkor is, ha ennél sokkal melankoliku-

sabb bulit vártam tőlük. De nem is volt ez így baj, sőt! Dinamikusak voltak mind saját szerzeményeik, mind a feldolgozott
számok a Joy Divisiontől és a Portisheadtől. (saxa)
A csütörtöki nap ismét a Nagyszínpad erős délutáni programjával kezdődött, ugyanis a brit The Ting-Tings duója zúzott,
hatalmas tömeg előtt. Az „otthon barkácsolt popzene” jel-
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ző tökéletesen illik rájuk, ugyanis a dobos hol gitározott, hol
prüntyögött valami kütyün, közben énekelt. Katie White az
éneklés mellett gitározott, samplerezett és még arra is volt energiája, hogy magyarul szóljon a jelenlévőkhöz. Koncertjük után
a német Die Toten Hosen került színpadra, a közönségben pedig a németek maradtak túlsúlyban. A veterán „dajcspankok”
nagyon pörgős programot adtak, igazi meccshangulat uralkodott végig, lengtek a zászlók. Csúcspont volt, amikor egy rajongót a színpadra hívtak, hogy elénekelje a Paradies című számot, ugyanakkor sajnos a Bayernt nem játszották, pedig jól
esett volna. (Pipesz) Az utánuk színpadra lépő Bloc Party a koncert előrehaladtával vált egyre jobbá. Valahol a zaj és a dallam
között lavíroztak a zenéjükkel, mégis végig táncolhatóak voltak
és ezzel igen sokan éltek is. (saxa) Fatboy Slim esti, Nagyszínpados bohóckodása helyett a norvég Satyricon black metal miséjét választottam. A Headbanger’s Ball sátor szépen megtelt,
ami nem csoda, hiszen a színtér egyik leginnovatívabb bandája
lépett fel. Remek hangulatot csináltak, Satyr minden megmozdulására egy emberként reagált a rajongóhad.
Magyar zenekar koncertjéről még nem is tettem említést,
úgyhogy a pénteki délutánt az mr2 Színpad előtt kezdtem, ahol
a Fish! lépett fel. Kriszék nagyon laza koncertet adtak, a Majdnem Kalifornia kivételével minden fontos számukat eljátszottak, sőt a Lady Marmalade feldolgozása is megmozgatta a
korai órán jelen lévő közönséget. (Pipesz) A JET rendkívül erőtlen és unalmas koncertet adott, még az Are You
Gonna Be My Girl sem volt
olyan jó, mint az az első albumon volt hallható. Utánuk lépett a Nagyszínpadra a Primal
Scream. Sajnos nagyon kevesen voltak a koncerten, valószínűleg annak is köszönhetően, hogy Magyarországon
szinte alig-alig ismerik őket,
pedig sokkal jobban megérdemelnék, hisz olyan együttesekkel lehet őket egy lapon
emlegetni, mint a Jesus and
Mary Chain vagy a Stone Roses. Ráadásul a Sziget egyik legerősebb koncertje volt az övék, de főleg azoknak tetszhetett, akik
ismerik is őket és szeretik a zajos zenét. (saxa) A hazai stand-up
comedy egyik csillaga, Kőhalmi Zoltán is ekkor lépett fel. Nem
is bántam meg, hogy megnéztem műsorát, hiszen hasfogós
egy órát nevettünk végig sokan a Civil Színpadon, ami alatt rá-
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pihenhettünk az estére.Először az ausztrál Pendulum koncertjét ugráltuk végig, amin hatalmas tömeg volt, a keverő mögött
a pultokig álltak az emberek. A zenekar jó formában volt, hatalmas lendület áradt a színpadról. Hallhattuk tőlük is a slágereket, sőt még a Calvin Harris-féle I’m Not Alone átdolgozását
is. Őket követte a Prodigy, ami tudjuk, hogy nagyon gáz. Ennek ellenére ők is alaposan megdolgoztatták a közönséget,
sorjáztak a tíz évvel ezelőtti bulihimnuszok, ugyanakkor az új albumot sem hanyagolták el. Kicsit erőtlenül
szóltak, de ez nem érdekelt
senkit, hiszen a tömeg önfeledten táncolt. (Pipesz)
Szombaton
a
The
Subways volt a második példa arra, hogy délután háromkor is lehet jó buli a Szigeten a Miss Platinum után.
De ugyanúgy, mint a német-román hölgyről, a britekről is lemaradtam szinte teljesen. Viszont maradandó emlék lett még így
is a koncert, hisz láthattam a Rock&Roll Queent, és
a szám közben az először az In-Kalosokat a hátáról lekaparó,
majd elég hosszúra nyúltan stagedivingoló énekest. Az Editors
viszont tipikus példája annak, hogy vannak a Nagyszínpadra
nem illő zenekarok, mert nem hiszem, hogy a britek sötét és
melankolikus zenéje passzol a délutáni hőséghez és a szikrázó napsütéshez. Az utánuk jövő Klaxons még egy koncert volt a
top5-ből. Végig feszesen és dinamikusan hozták egyetlen albumuk anyagát egy-két új számmal megspékelve, valamint hozzáadva egy teljesen meztelen nézőt és egy fém vödröcskét,
amibe sokan sok féle italt töltöttek, de még többen ittak belőle. Nekem csak az a furcsa az utóbbival, hogy hogy nem félnek
ilyenkor mindenféle fertőzéstől? Ennek ellenére én is adtam
bele egy kis sört. (saxa) A szombati nap nem sok érdekeset tartogatott, de azért így is sikerült elcsípni a neo buliját, ami nem
volt több egy kötelező rutinfeladatnál, ugyanakkor jó hangulatot varázsoltak a WAN2 Színpadra. A Placebo rendkívül energikus bulit adott, köszönhetően elsősorban új dobosuknak, ettől függetlenül nem az én zenémet játsszák, így belenéztem a
Belga koncertjébe is, ami nem bizonyult jó döntésnek, ugyanis idegtépő és ritka unalmas volt. Hihetetlen, hogy a tökéletes
első két album helyett a semmitmondó újabbakat erőltették és
másfél órát kellett várni arra, hogy hallhassuk A gyaloglás végét,
majd a Nemzeti Hip-Hopot. Így legalább jó szájízzel távozhatott mindenki.
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Eljött a vasárnap, a fesztivál zárónapja. Lecövekeltünk a
Nagyszínpadnál, ahol a kanadai rockisten Danko Jones fergeteges bulit csapott délután. A tőle megszokott módon rengeteget dumált egy-egy háromszámos blokk között, kiosztott mindenkit, aki nem az ő koncertjén volt, perlekedett a rajongókkal,
hogy miért a basszer CJ-t éltetik, amikor ez az ő bandája, volt
közönségénekeltetés, tehát összességében tökéletes show-t

láthattunk. Nem mondható el mindez a The Offspring botrányos hakni koncertjéről. Rendben, a mindenki által ismert számokat eljátszották, ennyi a mentségük. Ugyanakkor háromszor
vonultak le a színpadról, teljesen felesleges zongorás lírai dalt
énekelt Dexter, egy újabb intermezzo alatt óriás labdákkal és
zsonglőrmutatvánnyal szórakoztatták ismeretlenek a közönséget, aztán 50 perc után újra le a színpadról és nagy nehezen
tértek csak vissza a ráadásra. Ez a zenekar az Americana lemez
óta ki van égve, és semmi újat nem tudnak mutatni, csak a kötelező darabok miatt lehet őket megnézni. Ami viszont utánuk
következett, az a tökéletes koncert volt, életem legjobb koncertélménye, az újra összeállt Faith No More nagyszínpados fellépése. Másfél óra zenei tökély és Mike Patton kiszámíthatatlan
előadásmódja. Nem akarok ódákat zengeni erről a koncertről,
mert aki ott volt, tudja, miről beszélek, aki nem, annak pedig
nem lehet szavakkal visszaadni az élményt, azt a nyers és őszinte energiát, ami áradt a színpadról. Mindenesetre érdemes rákeresni az interneten a videókra. (Pipesz)
Hát, ezek voltak a Sziget számunkra legfontosabb pillanatai! Jövőre újra, ugyanott!!!
Pipesz & saxa
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Szép VOLT...
Az utolsó UV-k után végre behuppantunk a kocsiba, és irány Sopron, mert már a 0. estét is ott kellett tölteni. A magenta-fekete karszalag csiklandozta a jobb csuklómat, a sör cirógatta a bal torkomat, és nyilvánvaló VOLT, hogy méltó megnyitója lesz a fesztiválszezonnak.
Úgy vélem, hogy a kronológiai sorrend nem lesz teljesen helytálló, amit szerintem minden fesztiválrajongó megért. Aki a
megtévesztés eme finoman szőtt hálóján, mely a sör és egyebek fogyasztására vonatkozik, nem látna át, annak még annyival egészíteném ki, hogy az egyik „híres” pálinkaház személyzete már második este előre köszönt, és este 8-kor már kitöltve várt a mézes szőlőpálinka. A lényeg, hogy az időrend nem
feltétlenül fogja beszámolóm keretét szabni, inkább megpróbálom az élmények helyszíne, vagy valamilyen más közös vonása alapján tagolni.

Koncertek
A zenei paletta idén is színes, mindenféle igényt kielégítő
VOLT, és noha – bárcsak tehettem volna – nem lehettem ott
minden sátorban, minden színpadnál, mégis bátran kijelentem, hogy a színvonalra sehol nem lehetett panasz.
Sajnos az égnek pont a Tankcsapda fellépése előtt kellett leszakadnia, de az eső sem jelentett problémát a több ezer rajongónak, érdeklődőnek. A debreceni zenekar elképesztő
koncerttel nyitotta meg 20 éves jubileumának koncertsorozatát. Sajnos a papucsom leakadt a sárban, és el is szakadt, de kit
zavart volna ez a Törölközők teniszütőkkel alatt?
Számomra a legemlékezetesebb a kaliforniai rapbanda, a
Delinquent Habits volt. A koncert közepén az egyik rapper eltűnt, majd megjelent a közönség előtt egy asztallal a kezében – ami akkor tálcaként üzemelt – és tequilát osztogatott a
jónépnek, akik természetesen örömmel fogadták. Koncert
közben a frontember kiszólt a közönség egyik lelkes tagjának,
hogy ő sajnos túl messze áll a színpadtól, úgyhogy koncert végén oda kéne mennie a színpadhoz egy üveg tequiláért, mert
annyira szimpatikus. Sajnos nem én voltam.
Már egy ideje titkos Kovbojok-rajongó vagyok, és gondolom nemcsak nekem esett jól, hogy nagyon sokan voltak a koncerten…
Ami kicsit csalódást okozott, az Manson bácsi fellépése. Állítólag előfordult már olyan a koncertjein, hogy levizelte rajongóit, esetleg egy sörösüveggel hasogatta habtestét, vagy épp
önkielégített a színpadon. Erre fel Sopronban csak köpködte rajongóit, hát én igazán többet vártam volna! Van szerencsém nagyon fanatikus rajongókat is ismerni – én magam sem
tudom, hogyan és miképp, de ez így van –, a lényeg, hogy szerintük nem is az igazi Marilyn Manson lépett a színpadra, hanem egy imposztor! Képzeljük csak el, hogy ebből az emberből több is van… Klónozzák, vagy valami… Félelmetes.

Parkoló
A parkoló már tavaly is egy dologról szólt, a bulik előtti alapo-

zásnak ad teret eme bizarr mesevilág, ahol mindenki megérti a
másikat, és senki nem haragszik senkire, mindenki jól érzi magát, és csak jól akarja érezni magát. Megkapó élményeim sorába itt lép be az egyik „legesleg”, amikor szlovák fiatalokkal teljes egyetértésben a programot böngésztük, miközben kóstoltattuk egymással nemzeteink barack-, körte- és szilvaízű készítményeit (baracklé, körtelekvár, szilvapuding, természetesen).

Esti bulik
….

Esti bulik utáni reggelek
Az előző rész nem véletlenül maradt üresen. Viszont reggel a
tárcák, a fényképezőgépek, a szomszéd sátrak felől érkező kedélyes köszöntések mind-mind arról tanúskodtak, hogy az esti
bulik jól sikerültek. Egyik reggel barátom ingjéről négy darab
gomb hiányzott, valamint egy-két cafat. Ezt akkor reggel még
nem tudtuk mire vélni, azonban napokkal később találkoztunk két leányzóval, akik nagyon kedvesen integettek, és nagyon megörültek nekünk. Később kiderült, hogy ők okozták a
balesetet az inggel… És még egy sört sem kapott szegény barátom kárpótlásul…

Furcsaságok, érdekességek
•
•

•

•
•

•

•

Kovbojok koncerten egy cimbora óvszerből itta a sörét
az utolsó napon érkező Manson-rajongók (senkit nem
akarok megbántani, csak arra utalnék, hogy megnőtt a
„festettarcú-túlnyomórésztfeketében” típusú egyének
négyzetméterenkénti előfordulása)
az Earth, Wind & Fire koncerten, bár a számok nagy részét kevesen ismerték, mégis felejthetetlen funky előadás volt, a közönség nagyon élvezte, bármikor újrahallgatnám őket
kiderült az új soproni sörről, hogy nem is citromos, hanem más malátából csinálják, és ezért más az íze
Ganxstáék fél órát késtek a koncerttel, mert Big Daddy
„beteg lett”, bár a csapat többi tagjára sem lehetett panasz, Zoleeval előfordult, hogy nem jutott eszébe a
szöveg
Quimbyt kicsit sajnáltam, hiszen Manson előtt léptek
fel, és a legelszántabb Manson-drukkerek már órákkal a koncert előtt is a színpad előtt álltak, nagyon sokan, és elég nyilvánvaló volt, hogy nem a Quimbyre kíváncsiak
mivel évek óta nyíltan Copy Con-rajongó vagyok, mindenképp meg kell említenem, hogy elképesztő az első
sorban végigtombolni a kedvenc előadód koncertjét

Befejezésként annyit, hogy jövőre is megyek. Többet nem nagyon lehet elmondani. Még a végén bárki azt hihetné, hogy
megszállott vagyok. Sopron, 2010-ben is találkozunk…
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Diákmunka
Pro

Kontra

Erős idegekre van szüksége annak a diáknak, aki nyáron

A saját munkatapasztalatom sokban rímel Annáéra, bár én

munkát akar vállalni. A túl nagy számú konkurenciához képest

„közalkalmazottként” töltöttem el egy hónapot a Munkaügyi

túl kevés az állás. Válogatni persze sokféle lehetőség közül le-

Központban. Számomra ott vált nyilvánvalóvá, hogy a rend-

het, de attól, hogy mi kiválasztjuk magunknak a tökéletes mun-

szerváltás gyermekeként a versenyszférában érzem jól magam.

kát, még nem biztos, hogy az is kiválaszt minket.

Be szerettem volna azonban bizonyítani, hogy fiatalok nem

Ha végigfutjuk a kínálatot, akkor van adatrögzítés, irodai,

csak kényszerből dolgozhatnak, erre a legjobb példa az a ba-

raktári, pénztáros, telefonos, nem telefonos, amiről kiderül,

rátnőm, aki a nyara jelentős részét is a moziban töltötte. Dol-

hogy mégis az, hostess, kérdőívezés, csomagolás és még ezer-

gozott pénztárosként, árult pattogatott kukoricát, szedett je-

féle. Belvárosban, külvárosban, agglomerációban. A diákmun-

gyet. Ez sem leányálom, de őt a társaság és persze a mozi va-

ka minimálbére 411 Ft/óra, és a diákok rászorultságát kihasz-

rázsa mindenért kárpótolta. A Harry Pottert huszonegynéhány-

nálva sok helyen nem is térnek el jelentősen ettől az összeg-

szor látta, ilyen mennyiség után szerinte a legviccesebb szerep-

től. Vannak komolyabb, hosszabb távra szóló munkák, ahová

lő nem Ron Weasley, hanem Voldemort. Megkérdeztem, mi a

nemcsak magyar, hanem idegen nyelvű önéletrajzot is kell kül-

legemlékezetesebb története a moziból. Azt mondta: „A pénz-

dened, aztán ha vissza is

tárban üldögéltünk, vagy egy órá-

hívnak, a második körben

ja nem járt felénk még a takarító-

tuti kiszórnak. (Legalább-

robot se, egyszer csak megérke-

is engem.) Az nem elég,

zett egy nagyon vicces figura. Elő-

hogy minden feltételnek

ször megkérdezte, hogy van-e

megfelelsz, ha rajtad kí-

jegy. Mondtam, hogy igen, én tu-

vül a másik száz jelentke-

lajdonképpen pont azért ülök itt.

ző is ugyanígy van ezzel,

Aztán azt kérdezte, hogy meleg

bár jó lenne azt is tud-

étkezési utalvánnyal tud-e fizetni.

ni, hogy a munkaadó ho-

Mondtam, hogy sajnálom, uram,

gyan dönt ilyen esetek-

de rántott húst nem árulunk. Utá-

ben. De legalább több-

na megkérdezte, hogy melyik vá-

ségben vannak azok, akik

rosban van, mert összezavarodott

ismeretlenül is közös erő-

a GPS, és nem látta a lakott tele-

vel utálják azt az egy embert, aki végül mégiscsak megkapja az

pülés táblát. Ekkor már a főnököm is ott állt mögöttem, és sza-

áhított munkát.

kadt a röhögéstől. Ja, az úr végül megnézte a Harry Pottert.”

Leltároztam egy napig egy nagyáruházban, ahol mindent

Egy másik barátnőm párra talált a nyári munkahelyén, sok

beleszámítva kb. 2 órát töltöttem munkával, mégis 8 órára kap-

ismerősöm remek napbarnított színre tett szert, miközben az

tam bért. Végülis megérte. Egy napig pénztáros voltam egy

Aquaparkban palacsintát árult, és ha valaki fagyispultba kerül,

nagy bútoráruházban, de otthagytam, mert rájöttem, hogy én

illik szólni a haveroknak!

csak vásárló tudok lenni, eladó nem. És másfél hónapig mono-

A nyári diákmunka lehet szórakozás is – ezt a következte-

ton adatrögzítést csináltam napi 8 órában egy budapesti cég-

tést vontam le. Főleg akkor, amikor megkérdeztem édesanyá-

nél. A munkakörnyezet meg a hozzáállás tökéletesek lettek

mat az ő élményeiről, aki rám nézett, és a következőt vála-

volna, de hát 420-as órabérből még normális mennyiségű piz-

szolta: „Én soha nem dolgoztam nyaranta. De először a cse-

zát se tudok magamba tömni minden hónapban. Meg hát fél

resznye érett, utána a meggy, utána a barack. Lekvárt főztünk,

9-re munkába járni nyáron se leányálom.

fagyasztottunk, közben kitapétáztuk a kisszobát. Felfúrtunk egy

Hosszú töprengés után végül is arra a megállapításra jutottam, hogy ha nincs munka, akkor az a baj, ha meg van, akkor az.
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Nagyrőczei Anna

polcot valahova, közben leszakadt a redőny. Egy nyáron sem
kaptam esélyt unatkozni.”
Kovács Anna Sára

Mesék az Uralon túlról

Terítéken a tudomány

Oroszországról, azt hiszem, sokaknak egy hagymakupolák-

Angarán fekete szeme, de ettől kezdve Angara sem gondolt

kal tarkított, arannyal borított, óriási, nyüzsgő város jut eszük-

másra.

be, hiszen a legtöbbet talán Moszkváról és monumentalitásá-

Kis idő múlva búcsúzniuk kellett a szerelmeseknek. Angara

ról hallhatunk, ha ugyan hallottunk valamit. Gyakran megfeled-

képéről eltűnt a mosoly. Éjszakánként nyugtalanul aludt, a szép

kezünk Oroszország más tájairól, a vidékről, a végtelen sztyep-

északi vitézről álmodott.

pékről és Szibériáról.

Jenyiszej sem feledkezett el róla: a fehér sirályokkal min-

Melyik magyar gondolna rokonként, esetleg őseinkként az

dig küldött üzenetet. Egyszer azonban másik vitéz állított be

északi, kis törzsekre? Pedig a szibériai manysik és hantik kultú-

Bajkálhoz, Irkut herceg, Angarát ő is megszerette. Irkut herceg

rája is abból a családból származik, mint az egykori honfoglaló

nagy úr volt, leggazdagabb a gazdagok között, a szipirtyónak

magyaroké. De ezeknél a törzseknél mai napig megfigyelhető

bizony megtetszett. Irkut elhatározta, feleségül kéri magának
Angarát.
Egy napon elindult Bajkál jurtája felé, hogy eljegyezze a legidősebb leányt, de a sikoltozó sirályok hírül vitték Angarának:
kérője, Irkut herceg, másnap megérkezik. Angara kiszaladt a
jurtából a zúgó szélbe, zokogva hívta Jenyiszej vitézt, könnyei
mállasztani kezdték a hatalmas sziklákat, és Angara a feltárult
úton megszökött Bajkáltól.
A szipirtyó felriadt a zajra, éktelen haragjában felkapott
egy hatalmas követ, utána hajította. Az eldobott kő a lány után
úszó, hosszú fátyolát érte.
Irkut herceg utánaeredt, és ahol ma Irkutszk városa áll, ott
lelt rá Angara nyomára. De a leány már messze északon futott,
és odaért Jenyiszej vitézhez.
Angara és Jenyiszej el nem szakadt egymástól máig sem.
Ettől az éjszakától fogva csak háromszázharmincöt leány
hordja a vizet Bajkál szipirtyónak, az engedetlen Angara azonban elviszi mind testvérei ajándékát.
A hoppon maradt kérő könnyei mind a mai napig Angara

a természettel való szoros kapcsolat.

után patakzanak.

A manysik és a hantik az Ob és az Ural között, a Soszva és
a Szigva völgyében, valamint az Irtisbe torkolló Konda partján,

A manysi és hanti kultúráról legtöbbet Reguly Antal, Munkácsi

továbbá a Tavda folyó mentén telepedtek le. Hagyományosan

Bernát és Kálmán Béla műveiből tudhatunk meg. De leginkább

halászattal, vadászattal, rénszarvastartással foglalkoznak. Hitvi-

a manysik leghíresebb írójának, Juvan Sesztalovnak az írásaiból

láguk alapja az ég, a föld, a természeti jelenségek, növények,

ismerhetjük meg hitvilágukat. Ő népének első híres költője, és

állatok, elsősorban a medve tisztelete. Történeteik is ezekről

bár oroszul ír, és évek óta Moszkvában lakik, még mindig őrzi

szólnak, megszemélyesítik, lélekkel, szellemekkel töltik meg

gyökereit, emlékeit a halászatokról, vadászatokról, a szarva-

az őket körülvevő világot. Így hát a folyók kialakulását is törté-

sokról, a sámánokról. Természetesen az ember mindenhol el-

netbe ágyazzák, így szól az egyik:

kezdte pusztító tevékenységét, ez a manysiknál sem volt más-

Egyszer volt, régen volt: volt pedig Bajkálnak, a gonosz szi-

képp. Az 1960-as évektől a fokozatos természetrombolás által

pirtyónak, háromszázharminchat leánya. Valamennyi leány

hagyományaik, és szoros kapcsolatuk a föld szellemeivel kezd

rettegett anyjától; parancsszó nélkül hordta neki a vizet.

megromlani. Erről eszembe jut egy öreg mese:

Bajkál legidősebb lánya, Angara volt a legszebb egész Szibériában.
Mikor Jenyiszej vitéz betért Bajkál jurtájába, megakadt szép

Régen sok vad élt a tajgán, sok hal a folyóban, sok madár az

15

égen. Örvendtek az emberek. Madarásztak, halásztak, vadász-

tak. Így volt, ki tudja meddig. De egyszer csak a tajga rengetege

»

Terítéken a tudomány

II. évfolyam 1. szám – 2009. szeptember

mintha holtra vált volna. Megcsöndesedtek az emberek. Félelem nyomasztotta őket. Erős félelem. Megremegtek, halálukat érezték.
– Ki ölte meg az erdőinket, ki vitte el vadjainkat, madarainkat? – kérdezgették.
– Ha-ha-ha! – hahotázott a szarka. – Ha-ha-ha! Az Erdei szellem – a
Tajga Haragja büntetett meg benneteket. Öldöstétek a vadat, a halat, a
madarat. Sokat gondolkoztatok. Hát
megbüntetett benneteket a Tajga Haragja. Ha-ha-ha! Nem, nincs nevetős
kedvem. Féltelek benneteket is. Meg
magamat is: még rám fanyalodtok!
Megeszitek a piszkos, fekete húsomat. Ti, emberek, ilyenek
vagytok. Mindenre képesek. Félek tőletek. Ó-ó-ó!
Volt azonban a nép között egy Ember. Taszmánnak hívták.
Egyszer, mikor az erdőt járta, megmentett egy jávorszarvast egy
medve karmai közül. Azóta fogyatkoznak a medvék, a manysi ember azonban soha nem mondja: „Medvét öltem”, hanem
azt mondja: „Leterítettem.” A megmentett jávorszarvas hálából
elvitte Taszmánt az Erdő Szellemének sátráig. Ő a vadak, madarak és minden lelkes lény királya. Birodalma bűvös, az emberek, akik elmennek mellette, nem veszik észre. Magát az
Erdő Szellemét nem látta, csak a hangját hallotta. Taszmán valamennyi manysi nevében imádkozott, minden halász és vadász nevében. Egyszer csak így szólt a Szellem:
- Ember! Nem tudsz élni hús nélkül, nincs örömöd hal nélkül. Visszaadom neked a vadat, a halat, ha a Földnek gazdája
leszel, nem vendége.
A másik népcsoportot, a hantikat, Jeremej Ajpin leírásai alapján ismerhetjük meg. Ő a hód nemzettség tagja, ősi vadász-halász család gyermeke. Mai napig harcol a hantikért és a szibériai kis lélekszámú őslakos népekért. Ajpin műveiből sok mindent megtudhatunk hagyományaikról, hiedelmeikről. Saját
törzsét az író így jellemezte:
„Mindenki tudta, hogy verhetetlenek az ugor vitézek. Félelmetesek, akár a medvék. Fürgék és ügyesek, mint a hermelinek. Gyorsak, akár a jávorszarvasok. Szívósak, mint a hétfejű
óriások. Nemes lelkűek, akár az ugor istenek. Egy vitéz számára
szégyennek számított becsapni és becstelen harcban legyőz-
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ni az ellenséget. Csak gyenge lélekkel és testtel lehet hazugságokhoz folyamodni, és ezáltal győzelmet aratni. De ilyen nem
akadt az ugor hősök között.”

Az állatokkal való szoros kapcsolatukat mutatja az is, hogy a
fehér szarvas születése mindig örömteli esemény volt. Valószínű, hogy a fehér szarvasok szintén Istentől valók. Rendszerint
fel is ajánlották őket a Felső Égatyának. Egy magas fenyő csúcsára akasztották fel az állatok bundáját. Sokáig megoltalmaztatott minden bajtól az az ember, aki ilyen fehér öltözékben
járt. Ezek rendszerint fejedelmek, vitézek, sámánok, vének és
egyszerű bölcsek voltak.
Megtudhatjuk azt is, hogy a hantik hite szerint minden földi
ember, aki természetes halállal hal meg, az Alsó Világba, a holtak birodalmába kerül. Ez közvetlenül a Középső Világ, az emberek birodalma, vagyis a föld alatt van. Ez a világ az egyszerű
halottaké. A harcosok, akik csatában estek el, és azok, akik idő
előtt nem természetes halállal haltak meg, a Felső Világba, az
istenek világába távoznak.
Azt hiszem, hasznos dolog megismerni e két nép történetét, szokásait, hisz ki tudja, talán tanulhatunk rokonainktól, hogyan is éljünk együtt békében a természettel, tisztelve, csodálva azt. Ne szennyezzük, romboljuk tovább környezetünket,
hisz mi belőle élünk, és ő mibelőlünk. Nehogy a végén holtra váljon erdőink rengetege, eltűnjenek halaink, és elnémuljon az ég.
Nagy Klaudia
Felhasznált irodalom:
Juvan Sesztalov: Amikor a nap ringatott, Magvető, Budapest,
1975, Rab Zsuzsa fordítása
Jeremej Ajpin: Szűzanya a véres havon, Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2003, Nagy Katalin fordítása

Vonattal akárhova
Nem tudom, hogy ki milyen elvárásokkal indul nyaralni, mindenesetre mindig újdonságra szomjazunk, amikor befizetünk
egy utat/felszállunk a repülőre/beülünk a kocsiba. Vannak,
akik az all inclusive, minél több csillagost kedvelik, ahol minden előre meg van szervezve, és egy légkondicionált buszból
lehet a látványosságokat megcsodálni, ahol a saját nyelvünkön
szól hozzánk az automata idegenvezető. Nem ragoznám, ez
az egyik véglet. Én a másik irányba indultam, ahol nincs előre meghatározva, hogy mikor hova érkezem, amikor nem tudni, hogy este még lesz-e ágy, ahol kinyújtózkodhatok, és ajtó,
amit bezárhatok magam mögött, vagy megint úgy kell aludni, hogy jól magamhoz szorítom azt a kevés kápét, ami van
még, nehogy valaki elvegye a pályaudvarnál. Vagy a tisztálkodás. Vajon holnap melyik város főterének a szökőkútjában mosom meg a fogam? Ez az utazás egy olyan formája, amire ha az
ember nem cuppan rá egyből, akkor sajnos felesleges győzködni. Kell hozzá egy jó nagy adag bátorság, hogy ne gondoljuk végig, milyen veszélyek
leselkedhetnek ránk. Kell hozzá egy adag igénytelenség is, hogy ne érezzük magunkat elviselhetetlennek, ha kicsit büdösek vagyunk két nap után.
És nem utolsósorban fel kell nőni hozzá! Mert a
magunk urai vagyunk, mi döntjük el, merre indulunk, mit eszünk és mikor. Mert nem jár magától.
Ha nem eszünk, nem adnak, ha sokat eszünk, elfogy a pénzünk, és akkor a végére nem marad. Szóval igazi próbatétel, pláne ha tényleg nagyon kevés
pénzből szeretnénk bejárni Európát.Csupa rossz
dolog, akkor minek is menjek? Ha valaki ezeken
túllendül, akkor viszont olyan élmények és emberek várják, amiket a „hop on sightseeing” buszból soha nem lehet meglátni. Sorstársainkkal, a többi hátizsákossal rögtön felismerjük egymást, és tök mindegy, hogy van -e közös nyelv, ha
szimpatikus a másik, akkor együtt folytatódik az utazás részben érdekből, részben pedig mert ezért is utazunk el. Bárhova. Így találkozhat az ember Aragornnal, aki valójában ausztrál, vagy Hassannal, aki még a nyaralása alatt is a testvérei által készített csecsebecséket próbál rásózni mindenkire. Szórakoztató emberek ezek, mindenféle álmokkal és célokkal, amit
jóval hamarabb megtudunk, mint ha a megszokott, itthoni közegben szeretnénk megtudni. Talán nem is igaz, mert egy ilyen
helyzetben akárki lehet az ember, még egy másik nemzetiség
tagjának bőrébe is belebújhat. És ezt nem rosszindulatból teszi. Mert talán azért indulnak el ők is meg mi is, hogy végre valami szokatlan történjen. Elképesztő, hogy milyen nehéz teljesen gyanútlannak lenni az idegenekkel szemben, ezért általában utólag jövünk rá arra, hogy nem kellett volna végig élesen
figyelni az átverést, mert ők csak tényleg Rád voltak kíváncsi-

Kül-ügyes
ak. Jót tenne évente egyszer egy ilyen túra az összes magyarnak, sokkal nyíltabbak lennének egymással az emberek. Ha pár
hét utazgatás után hazajössz, és rámosolyogsz egy szimpatikus
emberre a metrón, akkor lehet, hogy hülyének néznek, vagy
minimum mutogatós-cukros bácsinak, akinek van valami hátsó szándéka.De ha még nem is vagyunk ennyire extrovertáltak,
akkor is rövid idő alatt eljuthatunk az összes áhított városba.
Egyik este még Firenzében a Piazza della Signorián bámuljuk I.
Cosimo lovas szobra tövében a téren zajló eseményeket, miközben egy lengyel utcazenész flamenco számokat játszik gitáron, és végül csak ránk sóz még egy üveg sört a téren levő étterem jó kedélyű pincére. Másnap már a Cote d’Azuron történik valami nagyon hasonló, csak már minden franciául van,
és a gyönyörű fekete lányok elvonják a figyelmünket az amúgy
sem túl szép városról. Pedig az se rossz. Kedvem szottyan vala-

mi kávézóba pincérkedni. Milyen gondtalan is lehet az az élet,
eltöprengek rajta, aztán eszembe jut, hogy a következő városban még jobb lehet pincérkedni, ezért megnézem azt is. Aztán
hirtelen egy háztetőn találom magam, marokkói dohányt szívok, amit a helyi katalán arcoktól lehet venni, és néhány háztetővel arrébb mászva egy dán gyerekkel is megismerkedek, aki
gyanútlanul kijön teregetni a tetőre. „Milyen jó innen a kilátás”
mondom én, mire ő – megenyhülve, hogy nem valami besurranó tolvaj vagyok – cigivel kínál, és beszélgetünk egy fél órát.
Az utolsó nap már csak sétálok egyet egyedül a vonatindulás
előtt, a reggeli kihalt La Ramblan, ami talán reggel 5 és 6 óra
közt nincs tele élettel. Ritka pillanatok ezek, talán még a barcelonaiak sem igazán ismerik…Ez lenne az, a magára hagyott
ember, Európában, a kezében egy all access vonatjeggyel. Ne
hagyjátok ki, mert pár év múlva már menthetetlenül kényelmesek lesztek, és megrendelitek a netről a kirakatos-vitrines előrecsomagolt, silány minőségű, műanyagszagú verziót.
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Szerelem fél tizenegykor
Játszunk. Arra kérlek, hogy mondj olasz városokat, melyekbe két óra leforgása alatt bele lehet szeretni. Te azt mondod:
Róma, Milánó, Firenze. Ekkor arra kérlek, mondj olyanokat,
amik a tenger partján fekszenek. Te sorolni kezded: Ancona,
Velence, Rimini. Nem nyert.
Szerintem Trieszt.
Az olasz is egyike azon nemzeteknek, melyekről a legtöbb
sztereotípia él napjainkban
is. Az olasz család, az anya-fiú
kapcsolat (mamma mia!), a
spagetti, a pizza, az olasz férfiak, az olasz nők, a Vespa, az
olasz vendégszeretet, a divat,
a heves gesztikuláció, az igazi olasz kávé… és a lista még közel sem teljes. És hogy ebből
mennyi igaz?
A kikötő felől sétálunk a város központja felé. A kis utcában
kávézó, kerthelyiséggel. Fél tíz van, mindössze egy férfi ül kinn.
50-55 év közötti lehet, ősz hajú, napszemüveggel, kék teniszinget visel, khaki nadrágot, sárga cipőt. Kezében a La Gazetta
dello Sport, kávét iszik és dohányzik. Olasz férfi.
A belvárosi kávézó teraszán egy család ül, házaspár és egy
kislány. Az édesanyán könnyű nyári ruha, magassarkú, fatal-

pú papucs, napszemüveg. A kezében pedig két bukósisak. Az
egyiket ráadja a kislányra, a másikat a saját fejére húzza. Felszállnak a kávéház mellett parkoló robogóra, integetnek a családfőnek és elhajtanak. Olasz nő.
Széles sétálóutca, egymást érik a kávézók. (Igen, újra a kávé.) Már fél tizenegy van, egyre többen ülnek az asztaloknál. Amit a leghamarabb megtanultam Triesztben az olaszoktól, az az, hogy szombat délelőtt a legbölcsebb, amit tehetek,
hogy a reggeli kötelező kávét nem melegítőben döntöm le a kollégium folyosóján, hanem egy kávézóban. Életérzés.
Egy másik boltban sajtot és felvágottat
árulnak. Egy idős olasz pár azon lamentál,
hogy melyik sonkát vegyék meg. Az eladó
levág egy-egy kis darabot mindkét sonkából, és átnyújtja nekik,
kóstolják meg. Vendéglátás.
Szűk utca, péksüteményeket áruló bolt. Frissensült
croissant-t és muffint veszünk, és leülünk a Piazza dell’Unita
d’Italiára, a VI. Károly szobrát körülvevő padokra, mögöttünk a
Városháza, előttünk a kikötő és a tenger. Történelem.
Két órám volt bejárni Triesztet – nem sikerült. De két órán
keresztül éltem Triesztben. Ezt hoztam haza szuvenírként, na
meg egy La Gazetta dello Sportot.
Kovács Anna Sára

Arctic Monkeys: Humbug
(Domino, 2009)

A gitár-revival egyik leghíresebb zenekara a lemez megjelenése előtt azt ígérte, hogy a Josh Homme-mal (Queens of the
Stone Age) felvett harmadik albumuk sokban fog különbözni
az ezt megelőző albumaiktól. Tulajdonképpen nem is csapott
be minket a sheffieldi banda, valóban nagy különbségek vannak az előző lemezekhez képest, a kérdés inkább az, jól tették-e, hogy váltottak? Milyen eredményességgel és sikerrel teszik mindezt?
Már az első szám elején hallhatjuk, ez tényleg már nem
ugyanaz az Arctic Monkeys, akit idáig ismertünk. Sokkal bluesosabb, rockosabb, férfiasabb és lassabb, mint korábban, valamint jól felismerhető a Black Sabbath, és a producernek köszönhetően a QOTSA hatása.
Visszatérve a kérdésre, hogy mennyire eredményesen változtattak a stílusukon a keményebb rock felé, a válasz nem túlzottan könnyű. Az biztos, jó volt a stílus változtatása, hiszen az
a gitárközpontú indie már nem menő, illetve unalmassá is válnának, ezért szinte kötelező is volt megtenniük ezt a lépést. Vi-
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szont nagyon csapongó a lemez, tele van jó ötlettel, de valahogy nincsen meg a kohézió, és itt nem csak a számok közötti összetartásra gondolok, hanem egy-egy számon belülre. Súlyos (már amennyire egy ilyen zenekarnál beszélhetünk erről)
és ötletes riffekkel vannak tele a számok, mégis az az érzésem,
mintha egy lapra tök szép színekkel elkezdene valaki festeni,
de aztán, amikor a festő kész van a művével, akkor látjuk, hogy
igazából csak össze-vissza maszatolta a lapot.
Ami mégis megmenti az albumot, az az, amivel mindig is
rendelkezett a banda, egy tökéletes ritmusszekció és az énekes előadói stílusa. És ezek nem kis pluszok, olyannyira nem,
hogy ameddigre alszunk egyet az album meghallgatása után,
újra szeretnénk meghallgatni azt, főleg a Crying Lightningot és
a Dangerous Animalst.
Értékelés: 8/10
saxa

Egy közeli galaxisból

Ajánló

Fanboys, Rajongók háborúja – amerikai, 2008. Rendezte: Kyle Newman.
Szereplők: Eric (Sam Huntington), Linus
(Chris Marquette), Hutch (Dan Fogler),
Windows (Jay Baruchel) Zoe (Kristen
Bell). 90 perc.
Bár már rég elkészült a második Star
Wars trilógia befejező része, azóta is töretlenül folytatódik a csillagháborús sorozatok készítése, melyek közül a legutóbbi CGI-technikával készült animáció formájában, a legközelebbi pedig
élőszereplős változatban fog napvilágot látni. Tavaly azonban Kyle Newman
elkészítette azt, amire eddig még nem
volt példa: filmet a Star Wars-rajongók
fanatizmusáról.
Nem is olyan réges-régen, 1998ban négy ohiói srác elhatározza, hogy
bejutnak George Lucas rezidenciájára, ahol még idő előtt megnézhetik a várva várt trilógia első részét. Egyikük ráadásul halálos beteg, a premiert már nem fogja megélni, így tervüket mindenképpen teljesíteniük kell.
A Skywalker Ranch-re azonban korántsem egyszerű a bejutás, ráadásul hőseink Ohiótól San Franciscóig tartó küldetésük során több humoros akadályba ütköznek. Ezek közül az egyik legizgalmasabb az „intergalaktikus” találkozás az SW-fanok ádáz ellenségeivel,
a Star Trek-rajongókkal, nevezetesen a
„trekkie”-kel, akik között sorozataik különbözősége miatt feloldhatatlan, antagonisztikus ellentétek feszülnek; továbbá a csajozás, mely

A Fanboys igazi fanfilm rajongóktól rajongóknak, mely meg-

egy elborult, csillagok között járó fanatikusnak nehéz fejtörést

tekintése előtt – a számos SW-utalás és az eredeti filmekből fel-

okoz.

bukkanó színészek miatt – erősen javallott a klasszikus trilógia

A szereplők jól eltaláltak, igazi megszállott figurákkal lesz

(és helyenként a Baljós Árnyak) ismerete is. Aki viszont ezzel

dolga annak, aki jegyet vált a filmre. A rajongói mozifilmben

a tudással és élményanyaggal rendelkezik, valamint úgy érzi,

azonban nem csak a bolygóközi problémák, de az igazán föl-

hogy az Erő vele van, annak egy garantáltan „földöntúli” szóra-

di gondok, mint a munkavállalás, a szerelem és a helyes életút

kozásban lesz része.

megválasztása is főszerepet kapnak.
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Mit olvassak?
Olvasni jó. Ezt majdnem mindenki elismeri. Még az is, aki va-

is, ami konkrétan megmondja, hogy mit illik elolvasni: 1001

lójában nem is így gondolja. Egyetemi berkekben elég gáz-

könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz. A nagy számok

nak számít, ha az ember nem tud órákig csevegni írókról meg

törvénye alapján, ez a kiadvány is egy csomó jó könyvet ajánl,

a könyveikről. És könyvmolynak lenni nem csak a tarisznyás

de azt mindenki csak maga tudja eldönteni, hogy ő milyen

bölcsész lányok privilégiuma. Nap mint nap látok idős néni-

könyveket venne fel a saját 1001-es listájára, vagy a 101-esre.

ket vagy munkába igyekvő öltönyös és kigyúrt férfiakat jobb-

Mindenesetre kiindulópontnak és tájékozódásul tökéletes. De

rosszabb regényekkel a kezükben bandukolni, amit még arra

ott van például Nick Hornby Vájtfülűek brancsa (The Complete

a két percre sem tudnak félretenni, amíg lemennek a lépcsőn.

Polysyllabic Spree) című kötete. Tudjátok, ő az, aki a Pop, csa-

Mégis elkeserítő statisztikák szólnak arról, hogy mennyire ke-

jok, satöbbit (High Fidelity) is írta. Ez a könyv tulajdonképpen az

vés időt töltenek az emberek a könyvek társaságában. Ha le-

ő „olvasónaplója”. Egy folyóiratba írt éveken keresztül Stuff I’ve

het hinni az adatoknak, akkor a magyarok 60 százaléka egyet-

been reading címmel, és a könyv ezeknek az írásoknak a gyűjteménye.
Szórakoztatóan és lelkesítően ír számunkra sokszor teljesen ismeretlen angol vagy amerikai írók könyveiről, szóval ezt
tuti érdemes átlapozni, ha angolul akarunk angolszász irodalmat
olvasni, mert a legtöbb általa tárgyalt könyvnek nincs is magyar
fordítása. De egy próbát megér,
mégiscsak Hornby.
2. Blogok. Ma már blogok ezreivel van tele az internet, és kevesebb fáradtságba kerül egy jó
könyves blogot találni, mint lemenni a boltba tejért. Ha szeren-

len könyvet sem vesz a kezébe egy adott évben, vagyis soha. Ez

csénk van, olyanok internetes naplóira is ráakadhatunk, akiket

elég kiábrándító, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy

a miénkhez hasonló ízléssel áldott meg a sors, és a könyveik

azok, akik egyet elolvastak 12 hónap alatt, vajon mit vettek a

között bogarászva igazi aranybányára akadhatunk.

kezükbe. Mert valószínűleg azok dobnak nagyot ezen a statisz-

3. Közösségi oldalak. Nem csak az iWiW létezik. És most

tikán, akik karácsonyra megkapták VV Nagy Ő Molnár Anikó

nem arra gondolok, hogy van Facebook meg Myspace is. Ha-

könyvét, és átrágták magukat rajta. De akkor ők nem is igazi ol-

nem arra, hogy vannak bizonyos tematikára épülő közösségi

vasók? És akik semmi mást nem olvastak, csak a Harry Pottert

oldalak, így olyanok is, amelyek az olvasást és a könyveket he-

vagy A gyűrűk urát? Hát, mindenki döntse el maga. Abban vi-

lyezik a középpontba. Létrehozhatod a saját virtuális könyves-

szont biztos vagyok, hogy sokat veszítenek, akik csak a hájpolt

polcodat, ahol felvághatsz a barátaid előtt az újonnan szerzett

könyveket hajlandóak fellapozni. De az is lehet, hogy csak egy

könyveiddel vagy a kifinomult ízléseddel. Könyvekről vitáz-

kis útmutatásra lenne szükségük. Annak pedig több fajtája van:

hatsz, értékelheted őket, és a végletekig bogarászhatsz mások

1. Az olyan könyvek, amelyek olvasásról meg más könyvek-

könyvespolcán, hogy rátalálj azokra a darabokra, amelyek ta-

ről szólnak. Ott vannak például Szerb Antal irodalomtörténeti munkái, amelyek a lehető legszínvonalasabb módon pró-
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bálnak műveltséget csepegtetni az emberek elméjébe, vagy
legalább felkelteni a vágyat az olvasásra. De van olyan könyv

lán a te kedvenceid is lesznek. (www.konyvkolonia.hu)
Nagyrőczei Anna

Ajánló

Verses kocsmaajánló
Grafika borozó
Megénekelték Himmelék is a Terézanyába,
Hogy a Grafika egy jó hely, bizony nem hiába!
Villamossal a Borárosig, s ott balra át a zebrán,
Majd menjetek be az utcán, ott a kínainál.
Ott egyenesen a Lónyaiig, vagy meddig én már nem tudom,
Sokszor jártam arra, de egyszer sem ám józanon.
Valahol majd jobb kéz fele lesz az a híres borozó,
Van ott mindenféle nedű, ami részegséget okozó.
Az árakról már gőzöm sincs, de menj oda, majd meglátod,
Csak arra vigyázz, hazafele le ne hányd a kabátod!

BEAC büfé
Indulj csak el újra a fentiek szerint,
Pláne ha a szomjúság a hatalmába kerít.
Menj a kockáig, majd fordulj el jobbra,
De ott se igyál majd annyit, hogy jöjjön a boa.

Kocka büfé

A következő saroknál jön majd egy balos,
Aztán lesz egy nagy épület,az anyaga nem farost.

Ahogy kilépsz a suli ajtaján,

Betonból van a cucc, masszív elég rendesen,

Rögtön fordulj balra, babám!

Van is ott egy portás, sötét, de nem szerecsen.

Menj csak nyugodtan, egyenesen tovább,

A lényeg kb. annyi, hogy a BEAC egy sportos hely,

Annál a kék kockánál úgysincs rondább.

Tele van szép lányokkal, meg a sok arc is elég jófej.

Észre fogod venni, az egyszer biztos,

Megvan ennek az ára, drágább mint a kocka,

Ha egy kocsma mellet csakúgy elmész, az kínos.

De legalább van csocsó, és sok tökjóarc forma.

Olcsó itt minden, a sör, a bor, a fröccs,
Nem véletlen jár ide az összes csóró pöcs.
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Ajánló

II. évfolyam 1. szám – 2009. szeptember

Tavaszi tojáskrém
Hozzávalók:
2-3 avokádó
2 paradicsom
metélő-/vöröshagyma
citromlé
víz
só, ízlés szerint erőspaprika

Elkészítés:

Mit tehet a kolis, ha a sok tanulás/bulizás/lébecolás mellett egy kis nassolnivalóra vágyik, de nincs kedve a szokásos
mogyi/chips variációhoz? Feltalálja magát, és a szokványos
chips helyett tortillát vesz, amihez ő maga készít szószt. Méghozzá a mexikóiak isteni guacamoléját! A zöld ragyás gyümölcsöt, az avokádót 2-300 Ft-ért már kapni lehet a zöldségeseknél (a TESCO vagy Spar is oké, a TESCO-ban egyébként a
tortilla is olcsó ). Egy kis különleges mártogatnivalóval mind
saját magunkat, mind esetleges partivendégeinket is meglephetjük. A legjobb módja az új koliszomszédok megismerésének így szeptemberben .

Sudoku
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A megmosott paradicsomot és a hagymát apróra vágjuk, s összekeverjük egy nagyobb csészében egy kis őrölt
erőspaprikával, sóval, vagy ízlés szerint bármilyen mediterrán
fűszerrel. A citromlét ráöntjük (az igazi citrom leve még jobb!),
és egy kis vízzel felengedjük. A megmosott avokádókból eltávolítjuk a magot, kikaparjuk a húst, pépesítjük, és összekeverjük az imént elkészített paradicsomos szósszal. Ennyi az egész!
Az elkészítése egyszerű, és tökéletes szószt kapunk, ha egy kis
változatosságra vágyunk nasi terén! (Ja, és nem drágább, mint
a bolti salsaszószok! )
Vera

