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20 éves a hallgatói mozgalom is, 1989-ben a diákok maguk
is tettek arról, hogy leszaggassák az ország bilincseit. Felnőtt
emberként figyelemmel kellene, hogy kísérjük a politikát, el
kellene járnunk szavazni, s felelősen kellene gondolkoznunk.
Mert MI is kellünk egy MÁS Magyarországhoz...
Balogh Mariann
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ZéTéeM (Zenés-TáTK-os Mulatság)

I. évfolyam, 9. szám 2009. április 20..

Budaörsi Napok,
a mindig visszatérő szerető

Be kell, hogy valljam, hogy csak hoztad a kötelezőt. Mármint
véletlenül se haragudj rám, kedves Budaörsi Napok, jó volt Veled, de még mennyire, csak hát tudod, lehettél volna valahogy
átütőbb is.
Idén voltunk együtt harmadjára, s azt hiszem, már egészen kezdelek megszokni, lehet, hogy itt a hiba, vagy máshol!?
Az elsőt mennyire vártam – te jó ég! – , úgy készültem rá,
mint egy beavatásra, a bevásárlókocsinkban annyi „hasznos”
dolog volt a hétre vasárnap este, hogy kanyarodni se bírtunk
vele hárman, lányok. Az együtt töltött hét pedig maga volt az
eufória… még sokáig Veled voltam gondolatban.
A második? Azt hiszem, már rutinosabban ment, egészen
megismertük egymást, a bevásárlásra már nem stresszeltünk
rá, a szobabulikkal is óvatosabbak voltunk, a szőnyeget mindenesetre felcsavartuk...
És eljött a harmadik… Talán vasárnap tudatosult
igazán
bennem, hogy
már megint itt
vagy, lelassíthatatlanul közeledsz, és én a
munkámmal se
végeztem arra
a hétre, és még
az egyetemen se
maradt
nagyon
hiányzásom.
A hétfő volt nekem a legjobb. Igaz, idén nem volt koncert,
csak Tibi bácsit hoztad el, ő meg a pöttyös labdáit és a „megunhatatlan” retróját, de a régi kolis banda ott bulizott nálunk, végre együtt. Panaszra nem is maradt okom, csak másnap reggel.
A keddet vártam talán a legjobban, a jól bevált
Quimbyt idén sem hagyhattad ki a műsorból, ahogy én
sem, pedig tavaly majdnem odavesztünk a tömeg talpa
alatt. Kiss Tibiék pedig azt adták, amit megszoktunk tőlük, jók voltak. Ajjajjjaj, de jók. Koncert után pedig várt
ránk a hajnalig tartó tombolás a klubok jobbnál jobb
színpadai előtt.
Szerdán megszeretetted velem a Borit, tudod a
Péterfyt, egész jó kis koncertet adott, és hiába nem volt
kedvem hajnalig maradni, nem akartalak megbántani.
A csütörtöki Republic és a keddihez majdnem hasonló
tömeg már nem vonzott annyira, inkább a kluboknál beszélgettünk, iszogattunk, táncoltunk, beszélgettünk, iszo-

4

gattunk, táncoltunk….
Péntek este? Hát jó, be kell valljak Neked valamit: megcsaltalak, máshol voltam és mással, de gondoltam Rád, hidd
el. Arra, hogy melyik klub kapja meg a kolink kulcsát, és hogy
minden rendben van-e, vannak-e elegen, fogyasztanak-e eleget… ám idén ki kellett hagynom a gálaestet, de így utólag nem
is bánom.

És hogy mi lesz jövőre? Tudom,
hogy ott leszel, és bármennyire is várlak majd vagy sem,
én is ott leszek, mert az elmúlt évek igazolják, hogy összeillünk.
Egy hét Veled az ötvenkettőből formabontó, rendszerváltó, felforgató. Ilyenkor megváltozik minden, a szobánk
lakóinak összetétele és száma, a nappalok és az éjszakák
hossza, a napi rutinunk… kis időre megváltozik jól bevált
rendszerünk.
De kellesz, mert lendületet adsz a tavasznak, öt héttel a
vizsgaidőszak előtt feltankolhatunk jókedvből, táncból, barátokból, alkoholból és szerelemből…
Dorci

ZéTéeM (Zenés-TáTK-os Mulatság)

BN

Érzés, kicsit másképp
Csodaszép keddi este, otthon készülődöm még, mire barátnőm szégyenkező arccal bejelenti, hogy ő inkább mégsem
jönne, mert nagyon fáradt, és képtelen lenne bulizni. Oké,
semmi baj, majd legközelebb, én útnak indulok, mert már bennem van a boogie. A KCSSK-ban már a bejáratnál nagy a party,
számomra ismeretlen csapat muzsikál, s a közönség tombol.
Barátnőm szobájába sietünk, hogy gyorsan, még Quimby előtt
felöntsünk a garatra. :) Ilyenkor gyorsabban megy a haverkodás, máris beépülök, közös pózolós fotók – „iWiW” vagy „szifilisz” hívószóra előjönnek a mosolyok! Rohanunk a koncertre,
de közben pittyeg egyet a telefon, segítséget kérnek tőlünk kint
rekedt barátaink. Eltelik az idő, így a koncert végére érünk oda,
felugrok a hangfalra, hogy megnézhessem Tibcsit, s miután lemászok, olyan ismerősöket pillantok meg, akiket ezer éve nem
láttam, de nem egyet, nem kettőt, sokkal többet. Aztán jön a
Sehol se talállak – amikor észreveszem, hogy elvesztettem a
barátaimat a nagy tömegben. De kis idő múlva itt a „Halleluja”,

amikor meglátom őket a pultnál. Kifulladásig járjuk a klubokat,
és mindenhol lejtünk egyet, újabb és újabb embereket kebelezve be társaságunkba.
Ha egy kolis azt mondja, BN-érzés, mindenki sokatmondóan ránéz, és nem kell mondani semmit, egyszerűen érzed.
Érzed, hogy már lejártad a lábad, hogy már a második napon
kifogyott az energiád és még van három, de még bírom, még
bírom. Én kicsit átértékeltem magamban ezt a fogalmat. Külsősként a bensőséges, családi hangulat, a rengeteg ismerős,
barát, a fejvesztve bulizás, a közös, héliumhangú röhögések
és az, hogy nem egy „idegen helyen” bulizok, hanem „otthon”.
Persze ez más egy ott élőnek, de keddre és szerdára számomra
is otthonommá vált a Kőrösi koli.
Aki ott volt a Budaörsi Napokon, annak remélem, kellemes
nosztalgiát hozott e pár sor, aki pedig nem, annak remélhetőleg kedvet csinál a jövő évi BN-hez!
Ági

Mi volt a legjobb élményed a BN-en?
Az utca embere válaszol

Palotai Nándor, szociológia BA, I. év:
Még sohasem jártam a KCSSK-ban, és
már a hely hangulata is nagyon megtetszett. Tök jó, hogy ennyi fiatal volt egy
helyen. Voltunk szurkolni a HÖK-ös focikupán, és nagy élmény volt látni a TáTKos csapatszellemet.

Farkas Edina, társadalmi tanulmányok
BA, II. év: A csütörtöki nap volt a legjobb, akkor jöttek volt osztálytársaim,
ismerősök, velük buliztunk. KCSSK-s
vagyok, és kollégiumi lakóként teljesen
más részt venni a BN-en, főleg úgy, hogy
az egyik klubbal voltam.

Pusztai Roland, szociális munka, IV. év:
Végzősként a legjobb élményem a sok
ismerős volt. Legjobban a keddi Quimby
koncert tetszett, és utána persze a buli
reggelig.
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Kovács Annasára

HÖKÉletes

I. évfolyam, 9. szám 2009. április 20..

Társadalomtudományi Piknik
A Társadalomtudományi Piknik egy olyan rendezvény, melyet
először 2007-ben kezdeményezett a TáTK Hallgatói Önkormányzata, azzal a céllal, hogy egy életvidám, kötetlen légkörben foglalkozzunk a társadalomtudományok sokféle területének kérdéseivel, szélesebb társadalmi összefüggéseivel,
mégpedig a szakma más és más álláspontot képviselő jelentős
szakértőivel.
Idén
– az előző két év
sikerére tekintettel
– ismét megszervezzük a konferenciát,
időpontja április 2930. lesz.
A 2009-es Piknik (a jeles évforduló
és már csak az aktualitások miatt is) a
„Húsz éves a Harmadik Magyar Köztársaság” témája köré
szerveződik, tehát döntően az 1989-90-es rendszerváltással
foglalkozik, különféle társadalomtudományi területek szemszögéből. A mostani Pikniken terítékre kerülő témák között
mindenki megtalálhatja azt, ami a legjobban foglalkoztatja: szó

Év oktatója
Az idei évben új hagyományt indítanánk útjára.
A Társadalomtudományi Piknik keretében idén először megválasztanánk az Év Oktatóját! A legjobb az egészben, hogy a
választás teljes mértékben a Ti kezetekben van. Küldjétek el
2009. április 17-ig (péntek) jelöléseiteket azon oktató(k)ról,
akik szívetekhez közel állnak, jó véleménnyel vagytok Róluk
vagy az ő előadásaikról; akik szerintetek megérdemlik az Év
Oktatója címet! Miután megérkeztek a jelölések, április 20-tól
(hétfő), a Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának honlapján szavazhattok egészen április 28-ig (kedd).
A szavazás eredményét április 30-án, a Piknik második napján,
ünnepélyes keretek közt hirdetjük ki.
Jelöléseiteket a komm@tatkhok.elte.hu címre küldjétek, tárgynak az Év Oktatója legyen megadva. További információt
ugyanitt kaphattok.
Várjuk jelöléseiteket és szavazataitokat!
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Várszegi Sándor
TáTK HÖK Kommunikációs Bizottság

lesz többek között az Alkotmányról és a rendszerváltás külpolitikai vonatkozásairól, elitváltásról, gazdasági helyzetünkről a
szociálpolitika tükrében, non-profit szervezetekről, mezőgazdaságról és alternatív zenéről, valamint természetesen a legaktuálisabbnak tűnő gazdasági válságról.
Szót kell ejtenem továbbá a Pikniken immár hagyományként kezelendő Társadalmi tanulmányok című tanulmánykötet
bemutatójáról, mely idén is helyet kapott a konferencia programjában. Ennek keretében a kötet karunkon tanuló szerzői saját maguk fogják ismertetni tudományos szárnybontogatásaik
korai gyümölcseit. Külön figyelmet érdemel majd a Diákjóléti
Bizottság Mire látsz esélyt 2009-ben? című fotópályázata. Az
erre érkezett legjobb alkotásokat szintén a Társadalomtudományi Piknik idején állítjuk ki.
Ha valakinek mindezek után még hiányérzete támadna,
nem kell csalódnia: a komoly tudományos programhoz mellékelünk egy kőkemény piknikes bulit is április 29-ére – csak
hogy levezessük a szakmai ártalmakat. ;)
Sok szeretettel invitálok tehát minden TáTK-ost, illetve bárkit, akit a programban szereplő témák foglalkoztatnak: vegyetek részt a Pikniken, és érezzétek jól magatokat!
Czinderi Kristóf
a 2009-es Társadalomtudományi Piknik szakmai szervezője

MIRE LÁTSZ ESÉLYT 2009-BEN?
Ha szeretsz fotózni, van mondanivalód
és látod a felszín alatt a lényeget, akkor
jelentkezz Te is a Diákjóléti Bizottság
fotópályázatára!
Az esélyegyenlőség témaköre nem szab
határt fantáziádnak – minden fotót
szívesen várunk, ami valamilyen szinten
kapcsolódik ehhez a címhez; szociális
jellegű.
Április 20-ig küldhetitek el képeiteket
a mirelatszeselyt@hotmail.com
e-mail címre! A fotókat kiállítjuk,
és a legjobbakat díjazzuk is a
Társadalomtudományi Piknik keretében
(április 29-30.)! Bővebb információért
írjatok a fenti e-mail címre!

HÖKÉletes

Hallgatói Önkormányzati Választások
Kedves társadalomtudományi kari hallgatók!
A TáTK Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése által kijelölt Választási Bizottság kihirdeti a HÖK Alapszabálya alapján a
2009. évi hallgatói önkormányzati választásokat!
Ennek megfelelően sor kerül a Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése képviselőinek, a Hallgatói Önkormányzat Elnökének, valamint a Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottsága
Elnökének a megválasztására!
A TáTK HÖK hatályos Alapszabálya értelmében 14 szakon történik választás:
alkalmazott közgazdaságtan BA szak
általános szociális munka szak
kulturális antropológia szak
kulturális antropológia MA szak
nemzetközi tanulmányok szak
politológia szak
szociálpolitika szak
szociális munka szak
szociológia szak
szociológia BA szak
szociális munka BA szak
társadalmi tanulmányok BA szak
esti és levelező tagozatosok szakjai
doktoranduszok szakjai.

A jelöltállítás 2009. április 15-én (szerdán) kezdődik, és április
20-án (hétfőn) fejeződik be. Jelölt lehet minden egyes hallgató, aki a Társadalomtudományi Karon hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik.
A jelöltté válás feltétele egy hivatalos űrlap benyújtása, melyen tíz, a karon jogviszonnyal rendelkező hallgató támogató
aláírása szerepel. Az űrlapokat a HÖK irodában vehetitek fel,
illetve ott is adhatjátok le a megfelelő mennyiségű támogatás
megszerzése után. A Választási Bizottság kizárólag olyan jelölőlapot fogad el, melyet a HÖK irodája pecséttel hitelesít, illetve
melyen minden ajánló a kar beiratkozott hallgatója.
A megfelelő számú támogató aláírást összegyűjtő jelöltek számára a Hallgatói Önkormányzat Kommunikációs Bizottsága
biztosítja a HÖK honlapján való bemutatkozás lehetőségét.
A szavazási időszak április 22-től április 30-ig tart. Ennek keretei között szavazhattok a küldöttgyűlési jelöltjeitekre! Szavazati
joggal rendelkezik a kar összes beiratkozott hallgatója. Egy hallgató legfeljebb tíz személyre szavazhat a szavazólapon.
A választási időszak folyamán bármely jelölt kampányolhat,
azonban az Egyetem területén kizárólag olyan plakátot helyezhet el, melyen egyértelműen megjelöli a plakát felelős kiadóját, illetve amelyet a HÖK iroda vezetője lepecsételt.
A kampány folyamán csak olyan kiadványok jelenhetnek meg,
amelyeken fel van tüntetve azok felelős kiadója, illetve amelyek semmilyen megtévesztő jelzést nem alkalmaznak, amely
bármilyen megválasztott vagy hivatalban levő szervhez való
kapcsolatra utalna.
A szavazás helyszínei a Lágymányosi Campus Északi Épületének bejárata mögötti rész, illetve a HÖK iroda előtti rész lesznek.
A szavazásra szolgáló helyszíneken, valamint közvetlen közelükben nem lehet kampánytevékenységet folytatni.
A választás akkor érvényes, ha a kar jogviszonnyal rendelkező
hallgatóinak legalább 20 százaléka részt vesz a szavazáson.

Közös lista érvényes a szociálpolitika, az általános szociális
munka és az egyetemi szociális munka szakos hallgatókra,
valamint a kulturális antropológia és kulturális antropológia
MA szakos hallgatókra. A többi szak külön választókerületet
képez.

A HÖK Alapszabályának megfelelően a HÖK Elnökére, illetve
az Ellenőrző Bizottság Elnökére benyújtandó ajánlások leadási
határideje május 7. (csütörtök). A HÖK Elnöknek, illetve az EB
Elnöknek 30 támogató aláírás gyűjtése szükséges.
A HÖK Elnökét, valamint az Ellenőrző Bizottság Elnökét az alakuló Küldöttgyűlés választja meg.
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Tóth H. László
a Választási Bizottság elnöke

HÖKÉletes

I. évfolyam, 9. szám 2009. április 20..

A szociális munka alapképzés
Szakdolgozati követelmények
1. Követelmények
Tartalmi követelmények:
A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása.
A szakdolgozat fejezetekbe tagolása történhet az egyes kérdéskörök, a kifejtés logikája vagy időbeliség szerint. Az alábbiak
egy logikus felépítést ajánlanak a hallgatóknak, amit értelemszerűen, a dolgozat jellegének, a kutatás típusának megfelelően szükséges követni.
1. Bevezető fejezet(ek)
– A kutatandó téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a
munka célja
– A témán belül a kutatandó kérdés, probléma felvetése, pontos leírása, meghatározása
– A kutatás adekvát módszere
– A dolgozat felépítésének ismertetése
2. A témával kapcsolatos fontosabb szakirodalom és kutatási
eredmények áttekintése
3. A kutatás bemutatása
– A téma elméleti keretbe való illesztése
– A feldolgozás során használt fogalmak értelmezése, definiálása
– A kutatás, vizsgálat részletes ismertetése, leírása (minta, kutatási eszközök – kérdőív, interjúvázlat stb.)
– Tartalmi és formai megoldások indoklása, az esetleges korlátok, torzítások ismertetése
4. A kapott eredmények ismertetése, elemzése, értelmezése, megvitatása, a bevezetőben felvetett kutatandó kérdések megválaszolása
– Az eredmények pontos ismertetése
– Az eredmények elemzése, értelmezése, megvitatása (mit jelentenek ezek az eredmények a téma vizsgálatában)
5. Összefoglalás
– Következtetések: a szociális munka elmélete és gyakorlata
számára való hasznosíthatóság
– A témában rejlő további kutatási lehetőségek
Formai követelmények
− Tartalomjegyzék: a dolgozat elején
− A dolgozat belső tagolása: az egyes fejezetek, alfejezetek stb.
számozással különülnek el
− Hivatkozások: akár szó szerinti, akár tartalmi hivatkozás, utalás esetén a szövegbe ágyazva szükséges megadni (zárójelben)
a szerző vezetéknevét, a kiadás évét, illetve idézőjeles hivatkozás esetén az oldalszámot is.
− A dolgozat befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok stb., a forrás megjelölésével. (Táblá-
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zatok a szövegben is elhelyezhetők!) Amennyiben több van
belőlük, számozottan különüljenek el
− A témával kapcsolatos, a szakdolgozatban hivatkozott irodalmakat (és csak azokat) szerzők szerinti ábécérendben felsorolva a dolgozat legvégére kell beszerkeszteni. A következő adatokat szükséges minden egyes tételnél megjelentetni, ebben a
sorrendben: szerző, cím, kiadó, a megjelenés helye, a megjelenés éve, folyóiratoknál a folyóirat száma. Szöveggyűjtemény
esetén: szerző, cím, In: szerkesztő neve (szerk.), kötet címe,
kiadó, a megjelenés helye, a megjelenés éve. Amennyiben a
hallgató egy szerzőtől több, ugyanabban az évben megjelent
művet is idéz, ezeket a szerző nevéhez illesztett /a, b, c,… módon kell megjelölni
− Margó: szélen 2,5 centiméter, kötésnél 3,5 centiméter
− Sortávolság: 1,5-es
− Betűméret: 12-es
− Betű típusa: Times New Roman
− Oldalszámozás: jobb oldalon alul
− A dolgozat tartalmi részének a terjedelme: minimum 30,
maximum 40 oldal, amely legalább 50000, legfeljebb 70000
karakter (a belső első oldal első leütésétől számítva)
− A tartalmi rész nem tartalmazza a tartalomjegyzéket, a mellékleteket, függelékeket, irodalomjegyzéket stb.

2. Alapképzéses szakdolgozatok bírálati rendje
A szakdolgozatot ketten bírálják. Az egyik a szakigazgató által
a kar oktatói közül felkért opponens, aki a hallgató konzulense
által elektronikusan leadott szakdolgozatot bírálja el. Az opponens a szöveges bírálatát ötfokozatú, ajánlott érdemjeggyel
zárja le. A másik bíráló a hallgató konzulense, aki szöveges bírálatot nem készít, de szintén ötfokozatú jegyet ajánl, és legalább három kérdést fogalmaz meg a védésre.

3. Alapképzéses hallgatók záróvizsgája
A záróvizsgán a hallgató először ismerteti dolgozatát a záróvizsga-bizottság előtt, reagál az opponens által a bírálati szövegben megfogalmazott bírálatokra, és válaszol a konzulens által feltett kérdésekre. A záróvizsga-bizottság tagja a konzulens
és az opponens is. A záróvizsga-bizottság ötfokozatú érdemjeggyel értékeli a hallgató védését. Ezután a hallgatók szociális
munka ismeretekből tételes, komplex szóbeli vizsgát tesznek
egy szaktanár előtt, amit a záróvizsga-bizottság ötfokozatú jeg�gyel értékel.

HÖKÉletes
4.
Alapképzéses
minősítése

hallgatók

oklevelének

Az alábbi négy érdemjegy két tizedesjegyre
kiszámított számtani
átlaga:
− tantervileg előírt két
szigorlat érdemjegye
− a szakdolgozat érdemjegye (= a konzulens által adott érdemjegy, az opponens által
adott érdemjegy és a
bizottság által a védésre adott érdemjegy
számtani átlaga)
− a záróvizsga-bizottság által a tételes feleletre adott érdemjegye

kitűnő, ha az átlag: 5,00
jeles, ha az átlag: 4,51−4,99
jó, ha az átlag: 3,51−4,50
közepes, ha az átlag: 2,51−3,50
elégséges, ha az átlag: 2,00−2,51
A határozati javaslat, elfogadása után, a 2009/10. tanév 1.
félévétől kerülne bevezetésre a szociális munka alapképzési
szakra vonatkozóan.

5. Határidők:
Tavaszi szakdolgozat témaválasztási időszaka: május 15-től június 15-ig
Dolgozat leadása: október 15. (az osztatlan képzésben részt
vevő hallgatók számára a leadási határidő október 15-e és március 15-e)
További információkat a tatk.elte.hu honlapon a Tanulmányi Hivatal/Záróvizsga fül alatt olvashattok.
Czina Veronika
TáTK HÖK Tanulmányi Bizottság elnöke

2009/2010-es felsős kollégiumi felvételi határidők
Jelentkezés kezdete : 2009. április 06-án 06 óra
Jelentkezés vége : 2009. április 26-án 12 óra (hiánypótlással
együtt!)
A felvételi kérelmeket kizárólag elektronikus úton, a
kollegium.elte.hu címen lehet benyújtani.
Az eljárás eredményéről 2009. május 13-tól minden pályázó e-mailben értesítést kap.
A jelentkezés megkezdéséhez szükséges adatok:
– Egységes Hallgatói Azonosító (EHA)
– Jelszó
A jelszót (akik még nem használták) az ETR-be belépve az
Információ/Dinamikus listák/Kollégiumi rendszer jelszava linkre
kattintva ismerhetik meg.
Az igazolásokat elektronikus úton kell csatolni, tehát
szkennerrel vagy digitális fényképezővel digitalizálni kell, majd
az adott képfájlt az Igazolások menüpontban fel kell tölteni.
Az igazolásokat ezen felül faxon is el lehet küldeni a 06 1
381-2336-os fax-számra.
Az igazolások feldolgozásáról értesítést kapsz e-mailben!
Ezután csatolni kell őket a kérelemhez, ami annyit tesz,
hogy újra meg kell nyitni a felvételi kérelmet, és a listából párosítani az igazolásokat. A jelentkezés csak így érvényes!
A ponttáblázat kollegium.elte.hu oldalon a Dokumentumok menüponton olvasható, illetve innen tölthető le.

Az esetleges elutasító döntés ellen a Hallgatói Jogorvoslati
Bizottsághoz lehet fellebbezni. A fellebbezés pontos módjáról
a Kollégiumi Felvételi Bizottság az elutasító határozatban részletesen tájékoztatja az érintetteket.
FIGYELEM! Változás a felvételi rendszerben! Azok a felső éves pályázók, akik jelen félévben az alapképzésben (BA/
BSc) végezni szándékoznak és mesterképzésre (MA/MSc) jelentkeztek, a felsős felvételi eljárásban csak akkor kaphatnak
kollégiumi férőhelyet, ha hallgatói jogviszonyuk nem szűnik
meg a tavaszi szemeszter végeztével (azaz mégsem végeznek
az alapképzésben). Amennyiben jogviszonyuk megszűnik,
de valamely mesterszakra felvételt nyernek, azaz jogviszonyuk szeptembertől a mesterképzésben újrakezdődik, akkor
a felsősként kapott Felvételi Határozatuk érvényét veszíti, és
jelentkezésüket az elsős (MA/MSc) felvételi eljárásban kötelező jelleggel meg kell újítaniuk! Erre a változtatásra a 2009.
szeptemberétől egyetemünkön is meginduló mesterképzések
miatt volt szükség.
Amennyiben az internetes rendszer működésével kapcsolatban kérdésed van, írd meg a segitseg@kollegium.elte.hu címre, 24 órán belül válaszolunk!
Egyéb kérdéseddel fordulj bizalommal Balog Péterhez, a
kollegium@tatkhok.elte.hu címre!
Balog Péter
TáTK HÖK kollégiumi referens
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Szenvedélyeink
A szüleink is voltak fiatalok. Még ha hihetetlenül is hangzik,
előbb-utóbb előkerül a szekrény mélyéről egy bizonyító erejű fénykép, amin édesapánk hosszú hajjal, alföldi papucsban
pózol, vagy édesanyánk bájosan mosolyog a pöttyös kartonruhájában. Lehet, hogy cigaretta lóg a kezükből, vagy van előttük egy üveg sör. Az én szüleim mindig az egyetemista éveikről mesélnek, néha kísérteties hasonlóságot fedezek fel az ő
szorgalmi időszakuk és az enyém között. De akkor mi változott
1989 után?

ben az országos trenddel, ami a tömény szesz visszaszorulását
és a sör egyre kedveltebbé válását mutatja – a fiatalok körében
a tömény szesz különösen nagy népszerűségnek örvend.” (Sági
Matild: Társadalmi folyamatok a rendszerváltás után, 1997)

Dohányzás

Vásárlás
Újkeletű szenvedélyről beszélünk, hiszen a II. világháború
befejeződésétől egészen a kapitalizmus megjelenéséig „…a
népboltban kétféle szappant árultak, mindkettőt csomagolás
nélkül, az egyik egy kutyát formázott, a másik meg egy kislányt;
volt Diana sósborszesz cukorka, zizi, lyukas kétfilléres, átszállójegy, kalauz, szemfelszedő, töltőtolljavító, szódás és szódásüveg, ószeres, köszörűs; kosarakban hozták a szenet; volt az
Úttörő Áruházban egyfajta pántos lakkcipő és egyfajta fűzős,
magasszárú; egyfajta télikabát minden méretben...” (Kapecz
Zsuzsa: Csudajó, gyönyörű az élet, 2000). ’89 után már lehetett külföldre járni, aztán a globalizmus forgószele Magyarországot is felkapta, és azt gondolom, egy jól sikerült vizsga után
mindenki szereti megjutalmazni magát egy cipővel, egy táskával… esetleg kettővel…
Annasára

Alkohol
A rendszerváltás előtt, a ’70-es, ’80-as években tartotta magát az
a törvény, amely szerint középiskolás diák este kilenc óra után
nem tartózkodhatott egyedül, engedély nélkül közterületen,
pláne nem kocsmában. Ezt persze a legtöbben megszegték,
de egy füstös kocsmánál népszerűbb volt a baráti társaság egy
tagjának lakása, ahol összeverődhetett a banda. A törvények
most már nemcsak a dohányáru, hanem a szeszesital eladását
is tiltják 18 éven aluliak számára, mégis a rendszerváltás után
jelent meg a fiatalok alkoholfogyasztásának problémája. „A fiatalok egyre korábbi időpontban kezdenek inni, és – ellentét-
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kép : allposters . com

A ’60-as, ’70-es évek népszerű „pöttyös” és „csíkos” könyveiben mindenki dohányzik. Szilvási Lajos Egymás szemében című
regényének tizenhét éves főhősei, a Dániel Anna által papírra
vetett Szecső Irén és Sugár Karesz, Szabó Magda Auer Szilviája talán minden huszadik oldalon rágyújtanak. Ezek a könyvek
kiadásukkor a középiskolás, jellemzően tizenöt-tizenhét éves
korosztálynak szóltak, akik pedig nyugodt szívvel dohányozhattak – akkor. 1999-ben kezdődött Magyarországon a változás, ekkor fogadták el a törvényt, amely többek között azt is
kimondta, hogy 18 éven aluliak nem vásárolhatnak dohányterméket. Pár év elteltével ezt újabb módosítás követte, így most
már akár be is zárhatják azt a boltot, amelyről bebizonyosodik,
hogy 18 éven aluliaknak cigarettát ad el.

Interkultúra

BazE! - Tavasszal bringázz az egyetemre
Indul a tavaszi hajtás! Április 6-tól május 8-ig tart a Magyar
Kerékpárosklub által szervezett országos Bringázz a Munkába!
kampány, amelynek fő célja, hogy népszerűsítse a kerékpározást, és felhívja a figyelmet a fenntartható városi közlekedés kialakításának fontosságára. Az akció ideje alatt a résztvevőknek,
egyéneknek vagy maximum ötfős csapatoknak, nyolcszor kell
bringával közlekedniük a munkahelyre. Hogy minél szélesebb
körben elterjeszthessék a szervezők a bringázást, idén bevonták a felsőoktatásban tanulókat is. A Bringázz az egyetemre!
kampány célja, hogy kiderüljön, melyik Magyarország legbringásabb főiskolája vagy egyeteme, illetve kara. A regisztráltak
bringanaplót vezetnek, teljesítményüket pedig az interneten
követhetik nyomon. Akik legalább nyolc alkalommal tekernek
az öt hét alatt, garantált ajándékot kapnak és egy nyereménysorsoláson is részt vesznek. Győzd meg a csoporttársaidat, és
tekerjetek együtt óra előtt és után! Részletek és regisztráció:
www.bringazzmunkaba.hu

Tévhitek a bringázásról – és cáfolatuk

kép : allposters . com

1. „Nincs elég bringaút, veszélyes az autók között
tekerni”
A közlekedésben
a legfontosabb a
láthatóság: látni
és látszani. Ezért
használj éjszaka
lámpát, és ezért
biztonságosabb
gyakran az autók
között, a forgalomban tekerni a
bicikliút helyett!
A közúton a gépjárművezetők
előtt tekersz, látnak és számítanak rád, ellentétben a bringaút és autóút kereszteződésével,
ahol a legtöbb baleset történik. A kerékpár jármű, egyenrangú
közlekedési eszköz, amit szerencsére egyre többen fogadnak
el és ismernek fel. Félelmetesnek tűnhet forgalomban tekerni, de gyorsan megszokod! Próbáld előbb a kisforgalmú utakat, kövess egy tapasztalt bringást vagy gyere el április 19-én a
Critical Massre. Ha viszont a járdát választod, ne feledd, hogy
ott a gyalogosnak van elsőbbsége!

2. „A barátom bringáját ellopták, az enyémet is
el fogják!”
A kerékpárod biztonsága Rajtad múlik, mégpedig azon, hogy
milyen lakatot használsz. A spirál-, sodrony- és gerinclakatokat
még csípőfogóval is fél perc elvágni, erővágóval pedig mindössze néhány másodperc és egy mozdulat. Használj U-lakatot
vagy acélláncot és a vázat rögzítsd, méghozzá olyan tárgyhoz,
amelynek szilárdságáról meggyőződtél (például nem lehet
kihúzni a földből). További hasznos tanácsokat és meggyőző
erejű videókat itt találsz. www.criticalmass.hu/lakat

3. „Bringáznék, de ilyen levegőben nem
egészséges”
Bringával nem állsz a dugóban, mint más közlekedési eszközön és gyorsabban haladsz mint gyalog, de nem lélegzel be
annyival több levegőt. Tudományos felmérések kimutatták,
hogy a gépkocsiban ülők valójában a káros anyag nagyobb
koncentrációját szívják be, mint a bringások! Sajnos Budapest
levegője nem éppen friss és üde – de majd akkor az lesz, ha
már mindenki bringázik! :)

4. „A bringán megizzadok”
Válassz megfelelő sebességet és ruházatot. 15 km/h mellett
a biciklizés kisebb erőkifejtéssel jár, mint a gyaloglás, de ha
hosszabb távra mész vagy sietsz, akkor egyszerűen öltözz vékonyabban és rétegesen. Nem kell méregdrága high-tech cuccokat venni, pár nap alatt kitapasztalod, mi a legjobb. Ha nem
hiszed, hogy lehet stílusosan és egyszerűen öltözve is bringázni, nézd meg itt!
www.cyclechic.hu

5. „Rossz időben nem lehet tekerni”
Magyarországon a napsütéses napok túlnyomó többségben
vannak (még ha az ablakon kinézve nem is értesz egyet ezzel),
az éghajlat ideális a kerékpáros közlekedés számára. Ha mégis
esne, a megfelelő sárvédő és az esőkabát csodákra képes!

6. „A bringával az utazás tovább tart, erre nekem
nincs időm.”
Bringával ajtótól ajtóig közlekedsz, nem rostokolsz a dugóban,
nem kell a buszra várnod vagy hosszasan parkolóhelyet keresned, városban 5-8 km-en belül a kerékpár helikopteren kívül
mindennél gyorsabb (annak meg nem találsz leszállópályát).
De időt takarítasz meg azáltal is, hogy a bringázással a napi
testmozgás is le van tudva.
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Reklámok a rendszerváltás előtt és után
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mint a Skála Kópét, a Traubiszódát és még sorolhatnám. De a
rendszerváltás, a kapitalizmus megjelenésével ránk zúdult a
reklámtömeg. Kinyílt a világ. S ezzel a média csipája is. Egyre
polgárpukkasztóbb, figyelemfelkeltőbb reklámokat gyártottak,
a tabuk hamarosan elhalványultak.
A régi Fabulon reklámban nem mutattak hiányos öltözékű
nőt. Egy meztelen szoborral reklámozzák a dezodort, amin
befújják magukat a kőemberek, majd megelégedve szippant a
levegőbe egy ott álló ember. A mai Fa reklámokkal összevetve
azért ez elég nagy kontraszt. A nőideál is jelentősen megváltozott, ami nem csupán a reklámoknak köszönhető, hanem az
akkor megjelenő sorozatoknak is, mint például
a Dallasnak. Lehet, hogy nem gondolnánk, de
Ewingék is hozzátettek ahhoz, amivé váltunk.
(Köszi Jockey, Bobby, Samantha, Pamela!:))
Egy szó, mint száz, a rendszerváltás óta már
nem az a lényeg, hogy habfürdőt veszel vagy tusfürdőt, hanem hogy Babát, Niveát, Fát, Dove-ot
vagy Tesco Gazdaságost. A reklámok egyre figyelemfelkeltőbbek, polgárpukkasztóbbak – csak
hogy nosztalgiázzunk az előző szám témáján… A
rendszerváltás nélkül nem lenne most „Köszönjük, Emese!” vagy „ronda és finom”, lenne viszont
„nem lehet megunni”, „kis mosógép, nagy kényelem” vagy „cipőt a cipőboltból”, amiket én sem ismernék,
ha nem kattantam volna rá erre a témára. Régi reklámok jeligével egész sokat kidob a rendszer! Megéri megnézni! ;)

kép : mindenidok . hu

– Még nem akarom! – mondja felháborodva egy kockásruhás
lány a barátjának, amint kifut az erkélyre. – Akard! – vág vissza
a férfi. Civakodnak még ezen a kérdésen egy ideig, mire kifutnak a szénaboglyához, és a férfiú egyre meggyőzőbb: – Higgyél
nekem! Jó lesz! – mondja már erősebb hangon, mire a lány kérdőre vonja: – De most? Itt? Rögtön…? – Majd a férfi odanyújt a
halálfélelem határán lévő leánynak egy Róma nevű üdítőitalt.
Mindenki boldog, a tévé előtt ülő néző ledermed a drámai játéktól, és elmegy a boltba, hogy vegyen egy kis frissítő Rómát.
Ez a hatásos kisfilm már a rendszerváltás után készült.
A szocializmusban márkákat is alig ismertek. Maga a termék volt a szenzáció. Ez
a reklámokon is látszik,
hisz ha nem lenne nagy
szám a tejföl, a műanyag, vagy az utánfutó,
akkor biztos, hogy nem
reklámozták volna. A
legviccesebb szerintem
a hurkareklám. Először
egy férfikórustól, majd
„Hupikék Törpikék hangon” hallhatjuk az „ez a
Jóska, ez a Gyurka, ez
meg itt a véres hurka” kezdetű slágert, miközben a képernyőn
mindenki olyan beleéléssel harap rá a hurkára, hogy menten
összefolyik az ember szájában a nyál. Piros kockás ing, bajusz,
simlis sapka, vastag szemüveg; a lányoknál középen elválasztott frufru, egyszóval szocialista trend tárul a szemünk elé.
Ebben az időben nagyrészt magyar termékeket reklámoztak,

Ági

H irdetés

XIII. Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napok
A Pszinapszis az eddigi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül. Ezévi rendezvényünk főcíme: Színpadon a Díszlet!. A főcím a következő témát foglalja magában: a környezet hatása életünkre és életünk hatása a
környezetre számos szempontból (környezettudatosság, környezeti változások, ergonómia, szociális környezet).
Vajon a valóságban élünk vagy már egy virtuális világ is uralja életünket? Megszabhatjuk, hogy kik vagyunk, vagy
szerepeink uralnak minket? Mit tehetünk, hogy eligazodjunk a média sűrűjében, hogyan kezelhetjük az ezer
irányból ránk ható befolyásolásokat, manipulációt – akarjuk ezt egyáltalán kezelni? Hogyan tudunk egyensúlyban
élni önmagunkkal és környezetünkkel egyszerre? Vegyük észre, hogy kikkel és mivel vesszük körül magunkat, hogy
hogyan határozzuk meg azt a világot, amiben élünk.
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Az előző évekhez hasonlóan idén is előadóink között van:
• Popper Péter
• Ranschburg Jenő
• Bagdy Emőke
• Tari Annamária
• Dúll Andrea
• Vekerdy Tamás
Ahogy a tavalyi évben, idén is jelen lesznek külföldi előadók a rendezvényen személyesen vagy videokonferencián:
• James W. Pennebaker
• Rudi Dallos
A szakmai program mellett színes kulturális programmal várjuk látogatóinkat. Ahogy minden évben, idén is lesznek koncertek, színházi előadások, kiállítások, mozi és ezeken felül sok érdekes program. Az idei Pszinapszison
fellép a Kaukázus zenekar új formációja, a Kaukázus Sound System is.

Az időpontot úgy választottuk meg, hogy a Pszinapszis idén is igazán tavaszi program lehessen. A tavalyihoz hasonlóan idén is az évszak közepén, 2009. április 17–19. között rendezzük meg. Pénteken ezúttal is csak délután,
szombaton és vasárnap egész nap, azaz reggel 8 órától az esti koncert végéig tart majd a rendezvény.
A Pszinapszis idén is a 2006-ban felújított, modern, akadálymentesített Angyalföldi József Attila Művelődési Központba várja a látogatókat: 1131 Budapest, József Attila tér 4.
Idei jegyáraink:
Diák és nyugdíjas napijegy 2200 HUF
Diák és nyugdíjas bérlet 5400 HUF*
Felnőtt napijegy 3000 HUF
Felnőtt bérlet 7200 HUF
Esti belépő 1000–1500 HUF**
Beluscsák Márk Tibor
Megjegyzések:
*A „bérlet” a mindhárom napra érvényes jegyet jelenti.
**Az „Esti” jegy aznap 19.00-tól jogosít belépésre. Az árak az aznapi fellépőtől függnek.
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I. évfolyam, 9. szám 2009. április 20..

„Volt valódi politikai konszenzus”

Először szeretnénk egy személyes jellegű kérdést feltenni. Milyen
tevékenységet folytatott a rendszerváltás idején?
Kölnben voltam 1988 decemberétől egy évig Humboldtösztöndíjjal. Ezalatt nem is jöttem haza, tehát a kerekasztal
tárgyalásoknak – ha úgy tetszik – az igazi, forró időszakából
emiatt kimaradtam. Könyvet írtam, konferenciákon vettem
részt – például az egyik témája, hogy a majdani rendszerváltó
országokban hogyan fog működni az alkotmánybíráskodás –,
de ezek szigorúan tudományos és nem politikai jelleget öltöttek. Mielőtt elmentem, addig elég sok mindenben rész vettem,
alapítója voltam a Nyilvánosság Klubnak és az első demokratikus szakszervezetnek, a Tudományos Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének. Ezekben jogi jellegű témákkal foglalkoztam, véleményeztem az akkor készülő új egyesülési és gyülekezési jogi szabályozásokat, de az eltávozásom után ezekből
kimaradtam. Sólyom László már Németországban keresett
meg, hogy nem akarok-e az Alkotmánybíróságon tanácsadója
lenni, úgyhogy amikor lejárt az egy éves ösztöndíjam, 1990. január 1-jén ott kezdtem dolgozni.
A németországi sajtóban milyen visszhangot keltett a magyar
rendszerváltás?
Nagy érdeklődés volt, és még azt is mondhatnám, hogy lényegesen nagyobb érdeklődés volt Magyarország iránt az
egykori szocialista országokhoz képest, hiszen a határnyitással
„kedvenc országgá” váltunk. Úgy értékelték, hogy a Némethkormánynak nagy szerepe volt a német egyesítésben azzal,
hogy kiengedte az NDK turistáit Magyarországon keresztül az
NSZK-ba. Mindenütt kifejezetten baráti viszonyulás volt, így ha
Magyarországról kérdeztek, az mindig egy nagyon jóindulatú kérdezősködés volt. Szerepeltem is a médiában – például
a Deutsche Welle rádióadásában –, ha arról kellett beszélni,
hogy mi várható itt, Magyarországon.
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Hogyan értékelné Magyarországon a sajtó szerepét a rendszervál-

táskor?
Fontos szerepet játszott akkor a sajtó. Kölnben a Magyar Nemzetből tájékozódtam, ami egy jó lap volt akkor, és azzal sem
vádolnám meg, hogy bármelyik irányban elfogult lett volna.
Nyilván az MSZMP pártelitje nem kedvelte, de a rendszerváltó, ellenzéki körök fontos tájékozódási pontnak tekintették. A
rendszerváltás elveinek közös étoszát testesítette meg. Aztán
fokozatosan ez a szerep szerintem tévútra ment, amikor kialakult és természetessé vált, hogy a sajtó pártos, ami egy normális
demokráciában szerintem nem így van. Abba a mókuskerékbe
kerültek bele a lapok, hogy mindenki megpróbált magának
„csillagot” választani.
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„A politikai kultúra sokat romlott, ami leginkább egy kényszer szülte
kompromisszumnak az
eltűnésével
magyarázható” – mondta el a konszenzus megszűnésének
okait boncolgatva Halmai
Gábor Tanár úr, akit még
a rendszerváltás éveiről, a
sajtó akkori szerepéről és
az alkotmányunkról kérdeztünk.

Miért éppen a konszenzusos demokrácia modelljét követte a rendszerváltás?
Az Ellenzéki Kerekasztalt valóban összekovácsolta egyfajta „közös ellenség”, az állampárt, illetve az, hogy itt akkor még szovjet
csapatok voltak. Megvolt az igény arra, hogy félretéve az ideológiai különbségeket – amik nyilvánvalóan az ellenzéken belül
léteztek –, közösen lépjenek fel, hogy az alkotmányos rendszer
a lehető legtöbbet tudja biztosítani az állampárttal szemben.
Mert a felállás úgy nézett ki, hogy egy alkupozícióban kellett
megvédeni azokat az alkotmányos értékeket, melyeket az ellenzéki mozgalmak minimumértékként fogadtak el: egy jogállami rendszert. Ezt csak egy konszenzusos modellben lehetett
létrehozni, és igyekeztek a megegyezés kényszerét egy kicsit
transzformálni a demokratikus választások utáni időszakra is.
Erre utal a 2/3-os törvények intézménye, mely eleve azt feltételezte, hogy nemcsak a kormánypártok egyeznek meg, hanem
egy minimális ellenzéki egyetértést is szükségesnek tartanak.
Az egy nagyon fontos közös érdek volt, hogy a lehető legkevesebb kompromisszummal valósuljon meg a rendszerváltás. Ha ott az ellenzéken belül is megosztottság lett volna, és
az MSZMP ki tudta volna játszani az ellenzék erőit egymással
szemben, akkor máshogy is alakulhattak volna az erőviszonyok. Egyébként voltak erre utaló jelek, például az eredeti alkotmányszövegben a köztársasági elnök közvetlen választása – ráadásul még a parlamenti választásokat megelőzően –, amihez
az MDF első körben hozzájárult. Azonban a négyigenes népszavazás kiszabadította az MDF-et ebből az MSZMP-vel kötött
valószínűleg hallgatólagos megállapodásból, és ez kovácsolta
igazán össze az ellenzéki koalíciót.
Mennyiben nevezhető „naiv demokráciának” a létrejövő alkotmányos rendszer, ahogy ez elhangzott egy éve a közjogi-alkotmányos
rendszert fenyegető veszélyekről szóló vitán, ahol jelen volt Ön
mellett Körösényi András, Tölgyessy Péter is?
Tölgyessy kiinduló álláspontja az, hogy ami konszenzus létezett, az inkább csak egy fogcsikorgatva kieszközölt látszat-
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konszenzus volt, mert nem volt más mód, mint megegyezni.
Valójában kezdettől fogva nem akartak ezek a politikai erők
– jobboldal és baloldal – együttműködni. Körösényi András
is határozottan cáfolja, hogy valaha létezett volna konszenzus
mert ennek sosem volt meg az alapja. Az én felfogásom szerint
itt volt egy valódi konszenzus, ami ’90-ben és az első ciklusban
még biztosan megvolt, és azután valóban elveszett. Tehát nem
használnám a „naiv demokrácia” kifejezést. Itt nagyon komoly
politikai átrendeződések következtek be, ez pedig óhatatlanul kihatott a konszenzusképességre és -készségre. Az, hogy
ma nincs konszenzus, az részben annak tudható be, hogy más
felek között kéne, hogy konszenzus legyen, mint ’90-ben. Kétségtelen, hogy a politikai kultúra sokat romlott, ami leginkább
egy kényszer szülte kompromisszumnak az eltűnésével magyarázható. Nem volt már kényszer a kompromisszum, mert nem
voltak itt a szovjet csapatok, nem volt itt az MSZMP, egy olyan

erő, amely visszarendeződést akarna.
Egy új alkotmány nem jelentené sokaknak a rendszerváltás folyamatának a végét?
Tudomásul kell venni, hogy aki azt üvölti a Kossuth téren, hogy
Magyarországon nem volt rendszerváltás, Magyarország nem
jogállam, az egy új alkotmányt se tekintene legitimnek. Igaz
ugyan, hogy az alkotmányunk egy régi parlament által elfogadott, a szónak nem a nemes értelmében vett legitim szöveg.
De öt parlamenti választás legitimálta, melyek során lehetett
volna azt mondani, hogy mi ezt nem fogadjuk el a működés
alapjául, ezen az alapon nem vagyunk hajlandóak választásokat tartani. De ezt senki se mondta, tehát magyarul semmi
okunk az alkotmányt illegitimnek tartani.
Dörgő Benedek, Hajdu Miklós

A magyar nép zivataros századai
Vajon minek köszönhető, hogy Magyarország az 1960-as évektől
1989-ig szinte világelső volt az öngyilkosság előfordulásának gyakoriságában? Történelmi, társadalmi okai lennének? Igazolható-e
Magyarország esetében a szociális dezorganizáció elmélete, miszerint a társadalom konzisztens, illetve konfliktusos időszakai
hatással vannak az öngyilkosságok gyakoriságára?
Az öngyilkosság problémája mindenképpen társadalmi probléma. Létezett minden olyan korban, melyről írásos feljegyzések maradtak ránk. „Minden népben működik tehát valamilyen kollektív erő, meghatározott energia, mely öngyilkosságra
készteti az embereket. Az egyén cselekvése, mely első pillantásra csak személyes vérmérséklete következményeinek tűnik,
valójában valamilyen társadalmi állapot folyománya és vis�szatükrözése, ennek külső kifejezése.” – fejti ki Durkheim. Egy
társadalomban akkor van konformitás, ha a társadalmi rend
stabil, konzisztens, kiismerhető és harmonikus. Ellenben, ha
inkonzisztens, szervezetlen és konfliktusos, akkor szociális dezorganizáció lép fel, ami valójában nem más, mint a hatályban
lévő viselkedési normák elértéktelenedése a társadalom tagjai szemében. A társadalmi dezorganizáció később személyes
dezorganizációhoz vezethet, vagyis az egyén képtelen lesz a
társadalomban egyéni életteret felállítani és megvalósítani, és
esetleg deviáns viselkedést produkál. Gergely Mihály (újságíró,
író – a szerk.) Röpirat az öngyilkosságról című művében leírja,
hogy az állandósuló öngyilkossági arányszámok mögött fő determinánsként az egyes országok és népek sajátos adottságai,
jellemzői húzódnak meg, vagyis hogy lényegében minden
országnak megvan a maga stabil, lassan változó öngyilkossági
arányszáma. Az öngyilkosságok száma és aránya Magyarországon mindig magas volt. Sajnos cikkemben kevés a hely, hogy

igazán messzire utazzunk a magyar nép zivataros századaiba,
azonban érdemes megvizsgálni néhány történelmi fordulópontot.
Az 1850-es, 1860-as évek a passzív ellenállás időszakai
voltak. Bibó István a nemzeti értelmiség megtorpanásáról beszél, sajátos nyugtalanságot és csüggedést diagnosztizál a társadalomban. A kor irodalmi ábrázolása is magáért beszél: az
abszolutizmus korának Tompa-versei, az 1870-es évek keserű
Arany-strófái, majd az Új versek Adyja. Az egész félszázad egyik
legdrámaiabb hazai vonatkozású eseményét kell megemlítenünk, Széchenyi István öngyilkosságát 1860-ban, melyet Arany
„egy utolsó honfi tettnek” minősített, s egy történelmi elemzés
ugyanígy értékeli: „Utolsó tette nemcsak menekvés volt, hanem egyúttal félelmetes erejű tiltakozás is, amelynek országos,
mozgósító visszhangja lett”. Mindazonáltal életének saját kezű
kioltása az emberi vagy társadalmi problémák egy lehetséges
megoldásaként tüntette fel az öngyilkosságot.
1867 és 1918 között bár az önkényuralmi rendszer jelleg
megszűnt, de az ország nem létezhetett szuverén államként.
Megfigyelhető, hogy a korszak öngyilkossági statisztikáiban a
világranglista élén jó ideig három ország állt: Magyarország,
Ausztria és Csehszlovákia. Érdemes volna megvizsgálni, nem
munkálnak-e a mélyben a több évszázados együttélés következményei, a Habsburg Birodalom annyira sajátos körülményei, melynek befejező korszakában megjelenhetett Sigmund
Freud pszichoanalízise és Franz Kafka szorongásos atmoszférájú életműve. A Monarchia világának jellegzetessége volt egy
viszonylagos (mintegy kapitalizmusban mindig relatív) gazdasági stabilizáció, a polgári konvenciók nyugodt látszaturalma,
de ugyanakkor az abszolutizmus teremtette létbizonytalanság,
a felülről erőltetett modernizáció rátelepedett az egész életre.
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a társadalom túlnyomó részére. Bár az ezt követő kádári puha
diktatúra már javuló létbiztonsággal és teljes foglalkoztatottsággal jellemezhető, a forradalom leverésének nyomai olyan
mélyen beivódtak a magyar köztudatba és mentalitásba, hogy
az öngyilkossági tendenciák nem javultak.
1989-től, tehát a rendszerváltás óta lassú, de biztos javulás figyelhető meg az öngyilkossági tendenciákat illetően. Lelki
szempontból mindenképpen egy biztató folyamatot tapasztalunk: a jó értelemben vett szabadság olyan hatalmas érték,
amelynek egyértelműen pozitív hozadéka az öngyilkosságok
arányának csökkenése. Elmondhatjuk tehát, hogy a rendszerváltás mind a mai napig érezhető reményhullámként söpört
végig a magyarokon. Szemben az alkoholizmussal, amelybe
a beteg csak évtizedekkel később hal bele, az öngyilkosság
azonnali reakció, így kijelenthetjük, hogy az 1989-es események pozitív hatással voltak a magyar emberek lelkivilágára.
Összességében azonban Magyarország még mindig a
világranglista előkelő helyén szerepel az öngyilkossági statisztikákban. A kapitalista szemlélet nem segíti elő a szociális
dezorganizáció eltűnését, mivel az egyéneket önös érdekek
vezérlik, nem a társadalmi szolidaritás és konszenzus érdekében működnek. A fogyasztási cikkek tömeges megjelenésével
új igények születtek, és az emberek növekvő számban csúsznak át a deviáns viselkedés területére: nem tudnak többé ellenállni annak, hogy vágyaikat bármilyen formában kielégítsék.
Bár a rendszerváltás mindenkiben új reményeket ébresztett,
hamarosan milliók csalódtak az új ideológiákban is, a kezdeti
évek őszinte lángolásai kialudtak és az egyének szembesültek
a realitás kegyetlen törvényeivel, vagy inkább csak ezeknek a
bennük kicsapódó érzelmi következményeivel, a kiábrándulással, a világgal és eszmékkel való meghasonlással, a befelé
fordulással.
Gergely Mihály szavai magukért beszélnek: „egy nép történelmének tragikus eseményei maradandóan formálják a nemzeti jellemet, nemzeti önismeretet és közérzetet, kimunkálják
fő vonásait, s mindez áthagyományozódik nemzedékről nemzedékre, és talán újabb évszázadokra van szükség, hogy a komor, sötét vonások elhalványuljanak a nemzet karakterében.
Petrik Csilla
Irodalom:
Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem.
Válasz, 1948
Böszörményi Ede: Az öngyilkosság múltja és jelene. Budapest,
1991
Durkheim, Émile : Az öngyilkosság. Budapest, 1967
Gergely Mihály: Röpirat az öngyilkosságról. Budapest, 1981
Kosáry Domonkos: Széchenyi Döblingben. Magvető, 1981
Zsitvay Tibor: Tények és találgatások Teleki Pál halála körül
Hermann István: Sigmund Freud avagy a pszichológia kalandja

A mnesty I nternational

Mindezt tükrözik például a kafkai regények. Az Osztrák-Magyar
Monarchiában az emberek érzésvilágában tehát csíra formájában megvoltak az ellentmondások, melyek később a kifejlett
imperializmus szellemi atmoszférájára általában jellemzőek.
Ilyen módon természetes, ha az imperializmus okozta aggódás és rossz közérzet első kimondói éppen ebben az államban
születtek. Hogy ez a világ kézzelfoghatóan létrehozta a neurózisokat, kiderül Franz Kafka naplójából, aki olyan neurotikus
tüneteket ír le önmagáról, melyek nagymértékben hasonlítanak Freud pácienseinek kórtörténetéhez.
Az első világháború (csakúgy, mint a második) ideje alatt
az öngyilkosságok száma csökkent, jellemző ez rendszerint a
hasonlóan tragikus, de valódi kihívást jelentő helyzetekre. A
szuicídiumok száma egyébként a nemzeti lelkiállapotnak egy
különösen érdekes mutatója. A magyarországi öngyilkossági
arányokban az első nagy csúccsal Trianon után néhány évvel
találkozunk, amikor az emberek kénytelenek voltak beletörődni a megváltoztathatatlanba, s ez elviselhetetlennek érzett
frusztrációt okozott. Valószínűleg ebből kifolyólag jellemző az
erős öngyilkossági hajlam a határon túli magyarságra is. Ez nem
más, mint a Trianon-szindróma.
Azt ezt követő Horthy-korszakot (1920–1944) a trianoni trauma miatt a magyar társadalom átmeneti időszaknak tekintette, amelyen a revízió előtt nem érdemes változtatni. Az alábbi
öngyilkossági átlagok jól tükrözik a Magyarországon uralkodó
létbizonytalanság, szegénység és nyomor hatását. Ezt érzékelteti Kosztolányi Litánia című versében: „Az én koromban:
öngyilkosok ezrei földre borultak./Az én koromban: méreggel
aludtak el a nyomorultak.”
A második világháború éveiben, az öngyilkosságok száma
valamelyest lecsökkent, ám ez újfent a háborúnak mint speciális helyzetnek volt köszönhető. A magyarokra nehezedő
nyomás hatalmas volt a háború alatt. Szimbolikus jelentősége
volt 1941. április 3-án Teleki Pál öngyilkosságának. Tettének tragikuma kifejezte az ország akkori tehetetlenségét a háborúba
sodródásban, melynek köszönhetően Winston Churchill angol miniszterelnök mindig a legnagyobb elismerés hangján
szólt Telekiről.
A második világháború utáni kommunista diktatúra időszaka alatt folyamatosan nőtt az öngyilkosságok száma Magyarországon, mindössze két évben mutatott csökkenő tendenciát: 1954-ben és 1956-ban. 1956 után néhány esztendővel,
a hatvanas évek elején ismét negatív rekordot döntöttünk,
ekkorra ugyanis bár viszonylag konszolidált, de a tömegek
számára reménytelennek látszó helyzet alakult ki. Bár akkoriban hazánkban erről nem illett beszélni, de világszerte sokan
foglalkoztak azzal, hogy miért éppen nálunk a legmagasabb az
öngyilkosságok aránya. A Rákosi-korszak kemény diktatúrája,
az ÁVH működése, az államosítások, a beszolgáltatási kötelezettségek és a megfélemlítések elviselhetetlen terheket róttak
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kép :

Terítéken a tudomány

Kül-Ügyes

Húszéves „mennyei a béke” a Tienanmen téren?

kép :

A mnesty I nternational

Nemcsak a Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltására figyelt föl
a világ 20 éve, hiszen Pekingben június 4-én, a Tienanmen téren,
óriási vérfürdőben, diáklázadók tömegét gyilkolták meg.
A mészárlást kiváltó események okait Kína történelmében
kell keresnünk. 1949-ben a kommunisták Mao Ce-tung (Mao
Zedong) vezetésével hódították meg az országot, több mint
két évtizedes elkeseredett harcot követően. A Kuomintang elleni sikeres polgárháború győztesei radikális társadalmi reformokat vezettek be, melyek többször is szélsőséges baloldali
mozgalomba torkollottak (1958–59-ben a „nagy ugrás”, illetve
1966–76-ban a „kulturális forradalom”).
A kudarcok utáni „talpraállásban” Teng Hsziao-ping (Deng
Xiaoping) vállalt vezető szerepet, aki bár nem mondott le a katonai ellenőrzésről és a pártvezetésről, de elhatárolódott Mao
Ce-tung korábbi „tévedéseitől”. A dogmáktól megszabadult
Kínában ennek köszönhetően megindult a néhol még piacgazdasági elveket is használó gazdasági fejlődés.
Az új konfrontáció akkor született meg, mikor az 1989-es
„demokrácia-mozgalom” résztvevői a politika területén is reformokat követeltek, s ez a kínai párt hatalmi monopóliumát
veszélyeztette. Az pedig csak tovább fokozta a vezetés aggodalmát, hogy figyelemmel kísérhették a kelet-európai kommunista hatalmak bukását (köztük például a magyarországi rendszerváltást is).
1989 áprilisában Hu Jao-pang (Hu Jaobang) reformpárti
politikus halála indította el a lavinát. A Kommunista párt volt
főtitkárát ugyanis azért váltották le 1987-ben, mert „burzsoá
liberalizmust” tanúsított a demokrácia-követelések kezelésének ügyében. A Teng körül csoportosuló kemény mag ezt
nem nézte jó szemmel, így eltávolította a hatalmi pozíciójából.
Jao-pang halálakor hivatalosan bejelentették – kiváló előrelátással –, hogy megtiltják az érte való nyilvános virrasztást vagy
tüntetést. A diákok ennek ellenére 17-én a Tienanmen térre
vonultak, s az eredetileg négyezres tömeg fokozatosan százezressé dagadt. A demonstrálók a kínai kommunista párt vezetését szólították meg, s demokratikus változásokat sürgettek. A
jelszavak azonban hamar radikalizálódtak, a diákok, akikhez
munkások és értelmiségiek, sőt a főváros környékén élő parasztok is csatlakoztak, elítélték a nepotizmust, a korrupciót és
a szigorú cenzúrát, helyettük demokráciát, gyülekezési jogot,
sajtó- és szólásszabadságot, valamint politikai reformokat követeltek.
Április 27-én a tüntetők áttörték az előzetesen fölállított
kordont és elfoglalták a teljes Tienanmen teret (itt található
az Országos Népi Gyűlés [a kínai parlament] épülete, az állami zászló, a Mao-mauzóleum és a Kína jelképének számító
Tienanmen [Mennyei Béke] kapu). A kiürítésére adott utasítások sorra kudarcot vallottak, ezért a párt úgy érezte: kicsúszik a
kezéből az események irányítása, s anarchia fenyeget. A kínai

legfelső vezetés megoszlott, Teng Hsziao-ping és a veterán tábornokok április közepén az erő alkalmazását, Csao Ce-jang
(Zhao Ziyang) akkori főtitkár és mások a tárgyalásokat szorgalmazták. Csaót leszavazták, aki ezt követően május 19-én
könnyekkel a szemében kérte a Tienanmen téren a diákokat,
hogy menjenek haza – hiába. Négy nappal később valamennyi
posztjáról leváltották. Május 20-án a kínai kormány bevezette
a rendkívüli állapotot, és vidéken állomásozó katonai egységeket irányított fel a fővárosba.
A tüntetők május 30-án felállították „a demokrácia és a szabadság istennőjének” műanyagból készült, 10 méteres szobrát,
amely az amerikai Szabadság-szobor mása volt. Válaszképpen
június 4-én a kínai hadsereg páncélos és gépesített egységei
behatoltak a Tienanmen térre. Bár több egyetemi vezető tárgyalásba bocsátkozott velük, és a diákok java békésen távozott is, de még így is rengetegen maradtak a demonstráción.
22:30-kor a harcjárművek tüzet nyitottak rájuk, a felfegyverzett
katonák pedig a protestálókra rontottak. A „véres vasárnapon”
különböző jelentések szerint több száz vagy még több tüntető
vesztette életét (a kínai kormányzat soha nem hozta nyilvánosságra az áldozatok számát), több ezren sebesültek meg, majd
országos letartóztatási hullám bontakozott ki.
A „demokrácia-mozgalom” összeomlott, ami annak is köszönhető, hogy vidéken, de még más városokban is csekély
visszhangja volt. A kínai társadalomban ugyanis kevés hagyománya van a nyugati demokrácia-modellnek, annál több a
központosító, tekintélyelvű, országösszetartó birodalmi hagyománynak, amelyet a ma kormányzó pártelit tudatosan és
gondosan megőrzött.
A nemzetközi szervezetek – többek közt az Amnesty
International (az ő plakátjukat láthatjátok a képen) és a Human
Rights Watch – napjainkban is követelik, hogy bocsássák szabadon azt a több tucat embert, akiket a tüntetések óta folyamatosan börtönben tartanak a kínai hatóságok. A kínai sajtó 20
éve hallgat a véres eseményről, a külügyminisztérium szóvivője nemrégiben pedig azzal intézte el a dolgot, hogy a kormány
már 1989-ben meghozta róla az ítéletét, s ez amúgy is belügy.
Így 1989 értékelésének felülvizsgálata továbbra sincs napirenden. A személyi tényezőkön túl valószínűleg azért sem (még
befolyásos posztokat tölt be a 15 évvel ezelőtti döntés nem egy
résztvevője), mert az 1989 óta elért bel- és külpolitikai sikereket és az új gondokat mérlegre téve a mai pekingi vezetés egésze egyetért abban, hogy összességében az akkori erőszakos
fellépés elkerülhetetlen és szükséges volt, felülvizsgálata pedig
beláthatatlan következményekkel járna (Baracs Dénes, Panoráma). Június 4-én azonban valószínűleg idén is erős őrizet alatt
tartják majd a Tienanmen teret, mint 1989 óta mindig. Vajon
ha mindez Magyarországon történt volna, sajnálkozáson kívül
tennének is valamit nemzetközileg az ügy megoldásáért?
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Kontroll Csoport: 1983
(Bahia, 1992)

Na de kérem, a Kontroll
Csoport a rendszerváltáskor már rég nem létezett!
Igen, valóban nem, hiszen 1980-ban alakultak,
és ’83-ban már föl is oszlottak. Akkor most miért
is ők vannak ennek ellenére az újságban?
Azért, mert nemcsak hogy óriási hatással
voltak évtizedük végének és a ’90-es évek elejének alternatív
zenei szcénájára, hanem a tagok is egytől egyig más együttesekben folytatták tovább, vagyis nem csupán ihlető forrásai
voltak a rendszerváltás kori popzenének, hanem résztvevői is.
Így például a Sziámiban Müller Péter Deák Bárdos Ágival (aki
később az Ági és a fiúkban folytatta), a Kampec Doloresben pedig Hajnóczy Csaba.
Dalaik témái szinte mindenről szóltak: szexről, szerelemről, depresszióról, öngyilkosságról, drogokról. Pont azt a „mindent” fogalmazták meg, amit az akkori kultúrpolitika még csak
tűrni sem tűrt. Hivatalos lemezük ezért jelenhetett meg csak

archív felvételeikből a Bahia által, a rendszerváltás után, 1992ben. Másrészről egyébként is értelmiségi rétegzenekar voltak,
kis színpadokon léptek föl, kivéve a Hobo Blues Banddel való
koncertjüket, de akkor is kifütyülte őket a bluesra számító közönség.
Zenéjük már csak azért is nevezhető gyakran nehezen befogadhatónak, mert minden stílusból merítenek, amiből csak
eszükbe jut: punk, reggae, new wave, sanzon. A kulcsszó náluk
a szabadság; azt és akkor használnak fel, amit és amikor csak
akarnak.
Nagyon jól szemlélteti ezt a számaikban is könnyedén
észrevehető, de a színpadon még látványosabb teatralitásuk.
Köszönhetően annak is, hogy többük a zenekar előtt, alatt és
után is más képzőművészetekkel is foglalkozott, mint a színház
vagy a filmezés.
Mi, akik ide járunk az egyetemre, még túlzottan fiatalok
voltunk akkor, amikor a rendszerváltás megtörtént, de ha mégis
szeretnénk látni, hogy 1989 mit is jelentett az embereknek, mi
is az igazi különbség a két rendszer között, ajánlom, hallgassuk
meg ezt a lemezt – talán valamit átad az emberek érzéseiből.
Értékelés: 9/10
saxa

Tegyél érte Te is!

Mindenkit érint valahogy
TemNap ’09
… – azaz tematikus nap a Kortárs Segítő Csoport szervezésében, amikor szakirodalmi háttérrel megtámogatva végigrághatod magad
valamilyen témán, esetünkben a párkapcsolatok szövevényes dzsungelén. Nyugi, nem
előadások, inkább ráébresztős, elgondolkodtató meg laza játékok, tesztek, szerkeszthető
üzenőfalak segítségével, interaktív és nézelődős programokkal egyaránt. Minden ELTEsnek. Belépés ingyenes.
Amikor, ahol: április 29., szerda, 11 órától
késő délutánig, a MUK-on (Múzeum krt. 4.,
D épület, 1088 Bp. – vagyis a BTK campus)
Érkezés: egyedül, párban, haverokkal, ahogy
tetszik; amikor odaérsz

Ha Te is elgondolkodtál már azon, hogyan tegyél a Kampuszért, a környezetedért, ami körülvesz, azért, hogy megvalósuljon a szelektív
hulladékgyűjtés, azért, hogy élhető hallgatói
terek alakuljanak ki az egyetemen, akkor most
itt a lehetőség, segíts nekünk!
Támogasd Te is és Szüleid is az egyetemen
működő Hallgatói Alapítványt adótok 1 százalékának felajánlásával, ha nem tettétek meg
eddig más, közhasznú szervezet számára! Ha
szimpatikusak céljaink, eddigi eredményeink,
akkor támogass minket abban, hogy továbbra
is tevékenyen tudjunk érted és hallgatótársaidért tenni!
Bővebben rólunk az alapitvany.elte.hu weboldalon olvashatsz. Kattints oda! Érdemes!
Adataink: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány /
Adószám: 19652595-2-43
Köszönjük!

H irdetés

H irdetés
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Nagy utazás
Sose halunk meg – magyar, 1993. Írta és rendezte: Koltai Róbert.
Zeneszerző: Dés László. Szereplők: Koltai Róbert (Gyuszi bácsi),
Szabados Mihály (Imi), Máté Gábor (Imre), Gáti Kati (Nusi). 86
perc
A Nyugati pályaudvaron a vastag
SZTK-szemüveget
viselő,
hózentrógeres Tordai Gyuszi bácsi
(Koltai Róbert) azzal a feladattal veszi át Imit (Szabados Mihály) szüleitől, hogy gondját viselje a zöldfülű
kamasznak. A folyamatosan humorizáló és rímekben beszélő nagybácsi azonban már az út elején letér
a szülők által kijelölt ösvényről, az
indulás után néhány perccel megállítja a vonatot, hogy a fiúval még
gyorsan fogadjanak a lovin, majd a
„kaja, pia, nők” hármas jelszavával
vezeti be a félénk, ám nagyon is
kíváncsi fiatalt a felnőttek világába.
Természetesen az élvezetek mellett a munkára is sor kerül: a két barát együtt indul vállfát árulni
a piacra, ahol Gyuszi bácsi elmagyarázza Iminek a rátukmálás
csínját-bínját.
A sok szórakozás és a nők becserkészése következtében
a fiú férfivá válik, legalábbis vállfaárus nagybátyja mindent
megtesz, hogy átadja neki tapasztalatait: Nusinak (Gáti Kati), a
könyvárus feleségének, amikor csak alkalma nyílik rá, udvarol a
két férfi, malacságokat mondva a túlfűtött nőnek. A Koltai által

Ajánló
megformált figura habzsolja az életet, megszállottan imádja a
lóversenyt és a szerencsejátékot, még Imire is fogad egy házaspárral, vajon a fiú képes-e még pár krémest eljuttatni a már
amúgy is telt hasába. Koltai zseniálisan alakítja a sokat tapasztalt szoknyapecért, aki bár mindenkinek túljár az eszén, humo-

ra miatt mégis szerethető alak; minden pillanatban mozgásban
van, produkcióival megállás nélkül szórakoztatja fiatal rokonát,
még Nusikát is megszerzi a fiúnak, és bár számos nehézségen
megy keresztül a két társ, Gyuszi bácsi mindvégig megőrzi humorát és életszeretetét, melyből minél többet próbál átadni
Iminek.
A film bemutatásánál a zenét vétség lenne kihagyni: a Dés
László által szerzett és Presser Gábor által előadott Nagy utazás
szomorkás dallamával melankolikus és
egyben kellemes érzést hagyva mászik
bele a néző fülébe. A Sose halunk meg
zenéjével és szereplőivel meseszerű,
mégis hű képet fest a hatvanas évek
Magyarországáról, érzékletesen adja
vissza a szocializmus éveinek rezignált
hangulatát. Akárcsak a Megáll az idő
című Gothár Péter film, Koltai rendezése is bemutatja a korszak jellegzetes
figuráit, és bár komédiáról van szó, a
nevetés mögött végig ott lapul a bánat.
Gyuszi bácsi és Imi nagy utazása a
keserűség és a boldogság köveivel van
kirakva, melyre ha a néző egyszer rálépett, nem akar róla többé letérni.
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Hegyalja fesztivál

A Basement Jaxx és Transglobal Underground nyáron Tokajon bulizik
Tokaj, 2009. március 26. – Gitárhúrból vagy bakelitből kell-e
több a tízéves Hegyalja fesztiválra? A zenei felhozatalt tekintve
nehéz kérdés, de az biztos, hogy Roni Size, Adam Freeland, és
az Irie Maffia is alaposan felpakol a tokaji kiruccanásra. És még
nem beszéltünk a N.O.H.A. vagy akár Parov Stelar fúvósairól és
mindenféle hangszerkentyűjéről. Továbbá a legfrissebben igazolt
Quimby zenekart sem említettük még – pedig őket semmiképpen
sem hagynánk ki.
Kétségtelenül az egyik legnagyobb bulit a Faithless csapja majd.
A ’90-es évek közepe óta jelenlétük meghatározó a pompásan
táncolható elektronikus zenék terén. Sikerük nem véletlen,
1996-os első albumuk óta gyártják a toplistás slágereket, közben számos zenéjüket remixelték az underground világ nevesebb művészei is. A Faithless az a banda, amelyikre nem azt
mondjuk, hogy „koncertet ad”, inkább azt, hogy „együtt koncertezik” a közönséggel – azaz a formáció tagjai mindig gondoskodnak arról, hogy közönségük egyetlen tagja se maradjon
pusztán passzív befogadó. Igényes zenei világuk minden korosztályban megtalálja rajongóit. A Hegyalján most mindenki
betekinthet Sister Bliss, Maxi Jazz és társaik lemeztáskájába.
A Transglobal Underground sem arról híres, hogy hagyná egy
helyben állni rajongóit, zenéjük igazi etalon. Munkásságuk
irányt adott számos napjainkban ismert zenekar fejlődésének.
A TGU stílusát nem egyszerű meghatározni, alapvetően az
elektronikus alapokkal felturbózott tradicionális arab, klasszikus indiai, polinéz, ázsiai és afrikai ritmusok jellemzők rájuk.
Nekik köszönhető az ethno-techno fellendülése, továbbá ők
fedezték fel Natacha Atlas énekesnőt is. A TGU egy élő legenda: nem csak az elektronikus zenék kedvelőinek kötelező,
hiszen produkciójuk különleges és páratlan látványban és hangulatban egyaránt.
A Hegyaljára pörgést nem csak ők hoznak, de a Basement Jaxx
is. Koncertjük már előre és megcáfolhatatlanul az egyik legmozgékonyabb napja lesz a fesztiválnak. Felix Buxton és Simon
Ratcliffe duója, számos saját szerzeménnyel, remixszel, illetve mixösszeállítással bizonyította, hogy mesterek a közönség
„elbűvölésében”: a house-funk keverék magas fordulatszáma
kortól függetlenül táncoltat meg mindenkit. A készüléshez Kish
Kash című albumukat nyugodt szívvel, magas pulzusszámmal
ajánljuk.
Hogy Roni Size-hoz alacsonyabb vagy magasabb pulzusszám
dukál-e, azt mindenki eldöntheti maga, de ő az, akit minden
törtütem-kedvelő ismer és tisztel, hiszen meghatározó alakja ő
a drum ’n’ bass történetének. A Reprazent album és kollektíva
egy új mércét állított fel, számos napjainkban ismert producer
az albumnak köszönhetően ismerkedett meg a stílussal. Roni
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Size nem csak producer, de DJ-ként is a legjobbak közül való: a
profi mixelő és a scratch-virtuóz egy testben forrt össze. 2009
minden bizonnyal ismét egy sűrű év lesz a számára, hiszen idén
jelenik meg az új Reprazent album, amiből elsőként a Hegyalja
Fesztiválon kaphatunk ízelítőt.
A hazai kedvencek közül nem csak a játékosan komoly, komolyan játékos Quimby zenekar mutatja meg magát a tízéves
fesztiválon, de Lovasi is ott lesz minden jelentős formációjával.
Csodálkoznánk, ha Kispál vagy Kiscsillag koncerteken csak lézengenének az emberek… Akinek pedig ez nem lesz elég, azt
a 30Y is a Hegyalján várja.
Idén a Pannonia Allstars Ska Orchestra tagjai is úgy gondolták,
hogy van rájuk igény a Hegyalján. Az „Új albumotokon hány
szám van?” klasszikus újságírói kérdést pedig a Bëlga együttes
válaszolja majd meg Tokajban – de természetesen csak az után,
hogy közönségüket kellő színvonalon szórakoztatták. Kowalsky
meg a Vega is ott lesznek a fesztiválon, ahogy Péterfy Bori és
szerelmes bandája is – mindazok örömére, akiknek a melódia
mellett a szöveg is fontos.
Barabás Lőrinccel, a hazai jazz egyik pápájával fejezzük be ezt
a felsorolást. Csak annyit teszünk hozzá, hogy egyértelmű legyen: ezen a nyáron ő is hegyaljás lesz.

A Hegyalja Fesztiválról
A Hegyalja Fesztivált idén nyáron tizedik alkalommal rendezik
meg, a Világörökség részeként jegyzett, lenyűgöző szépségű
Tokaj határában. A fesztivál a régió legjelentősebb zenei eseményéből az elmúlt években Magyarország meghatározó nyári fesztiváljává nőtte ki magát: szervezői nem csak élvonalbeli
előadókat hívnak meg évről évre, de a fesztivál környezettudatos gyökereit sem hagyják feledésbe merülni.
Idén nyáron, július 15-től 19-ig Tokaj határában találkoznak a
hegyaljások a hazai kedvencekkel, a metál, a rock és persze az
elektronikus szcéna legizgalmasabb nemzetközi előadóival.
A Hegyalja látogatói már most eldönthetik, hogy kit akarnak
még a fesztiválon látni: ha a kedvencek elég szavazatot gyűjtenek a www.bandland.hu-n akkor az egyértelmű jelzés a nyári,
tokaji gyülekező szervezőinek...

Linkek:
http://www.hegyaljafesztival.hu
http://www.bandland.hu
http://www.myspace.com/hegyaljafest

Gasztrománia

Mediawave
Idén április 25. és május 2. között rendezik meg Győrött a
MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztivált. Ahogy a
rendezvény törzsközönsége már megszokhatta, évről évre speciális tematika – ezúttal 1969 negyvenedik évfordulója, azon
belül a szexuális forradalom – köré szerveződik a programok
jelentős része. Ennek megfelelően „vérbő” zenei koncertek,
valamint olyan művészi erotikus filmek várják majd az érdeklődőket, amelyek bár a maguk idejében nagy vihart kavartak,
messze állnak a pornófilmek világától.
A fesztivál először hirdetett versenyt játékfilm kategóriában.
Így az idei versenyprogramba nevezett 1250 alkotásból – amelyek a világ 78 országából érkeztek – a MEDIAWAVE–en már
hagyományosnak számító animációs, kisjáték-, kísérleti és dokumentumfilmek mellett egészestés játékfilmek közül is csemegézhet a közönség. A filmek között szép számban vannak
olyan díjnyertes művek, amiket Magyarországon ezelőtt még
nem mutattak be. A MEDIAWAVE’2009 filmes szekciójának
kiemelt vendége Románia lesz – az ország izgalmas, évről évre
meglepetésekkel szolgáló filmművészetét igyekeznek minél
átfogóbban bemutatni a szervezők.
Az idei zenei program ismét bőven tartogat meglepetéseket.
A nyitónapra két dél- és közép-amerikai zenekart, az argentin Astirellót, valamint a kubai Omar Sosa Triót sikerült Győrbe
csábítani. Fellép továbbá a jazzlegenda Lee Konitz Minsarah
nevű formációjával, aztán Jamaaladeen Tacuma a Coltrane
Configurations élén.
Újdonságnak számít a THANKS JIMI FESTIVAL. Az egynapos
minifesztivál lényege és csúcspontja, hogy az itthonról és a

környező országokból jelentkező blues és rockzene rajongó
gitárosok rövid próbát követően neves zenészek vezetésével
közösen játsszák majd el Jimi Hendrix Hey Joe című számát.
A lengyelországi Wroclaw főterén 2008-ban már 1951 gitáros
játszotta el a számot, jelenleg ez a döbbenetes hatású koncert
Guinness-rekordnak számít a világon. Az első magyarországi
eseményt egész napos – bluesra hangolt – zenei fesztivál vezeti
fel és koronázza meg. Az est főzenekara a TM Stevens & Shocka
Zooloo Band.
Ismét működnek majd zenei workshopok neves külföldi zenészek vezetésével, melyekben hazai és külföldi muzsikusok
több napig azon dolgoznak, hogy munkájuk gyümölcsét egy
zárókoncerten mutassák be az érdeklődők számára. A stílusalkotó Zion Train angliai dance-dubcsapat fúvósszekciója által alapított Love Grocer a győri reggae fiatal tehetségeivel, az
Újkut HK-val fog együtt dolgozni. Pavel Fajt cseh dobfenomén
Drummediawave név alatt ütősegyüttest vezet majd. A tavalyi
fesztivál legnagyobb közönségsikerét magáénak tudható francia Pulcinella zenekar, amely a zenén túl színházi elemeket is
alkalmaz, tovább folytatja műhelymunkáját a Dzsindzsa névre
keresztelt magyar jazzformációval. Lewis Jordan amerikai költő-szaxofonos Grencsó István közreműködésével a big band
(nagyzenekari) forma megújításával fog kísérletezni osztrák és
magyar muzsikusok társaságában.
További információ: www.mediawave.hu
www.mediawavefestival.hu

Sonkás rakott tészta
Hozzávalók:
Füstölt, főtt sonka (húsvétról tutira marad majd), tészta , tejföl,
sajt
A nagy húsvéti lakomák után az ember már alig bír ránézni a
sonka-tojás-torma-kenyér kombinációra, melyet minden locsolkodás/rokonlátogatás alkalmával kénytelen volt századjára is megkóstolni és agyondicsérni. Finom, finom, de hát napokig azt enni, kicsit már túlzás, nem!? És itt jön be a szegény
kollégista esete, akinek anyukája vagy nagymamája a tavaszi
szünetről való visszatéréskor a legjobb szándékkal csomagolja be a maradék (legjobb esetben) fél kilós sonkadarabot,
mondván: „Nehogy éhezzél ott a kollégiumban nekem, drága
gyerekem!”. A kolis pedig mosolyogva megköszönni, de legszívesebben elsírná magát, hogy megint egy hétig füstölt sonkán
kell élnie. Ezeknek az elkeseredett lelkeknek ajánlom a követ-

kező, rendkívül egyszerű receptet, amely garantáltan feledteti
velük a húsvéti ízvilágot.

Elkészítés:
A húsvéti sonkát apróra vágjuk (aki nagyon profi és van rá ideje,
az esetleg hagymán megpiríthatja még kicsit), a tésztát pedig
sós vízben megfűzzük. Egy kivajazott hőállótálba a következő
rétegeket helyezzük: tészta, sonka, tejföl, tészta, sonka, tejföl
stb., amíg el nem fogynak az alapanyagok. Az utolsó réteg a
tejföl maradjon, és ha akad a hűtőben egy kis darabka sajt, reszeljük rá az egész tetejére. Azután be a sütőbe – 10 perc bőven
elég neki –, és már kész is van a tejfölös-sonkás rakott tészta.
Minden kedves változatosságra vágyó kollégistának szeretettel
ajánlom ezt a pénztárcakímélő ételt!
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Viccek

I. évfolyam, 9. szám 2009. április 20..

Párosítsd össze!

Viccek
„Amióta kikapcsolom lefekvés előtt a mobilom, azóta utolérhetetlen vagyok az ágyban...”
Felirat az állatorvosi rendelőben: „Odabenn rendelés folyik.
Leül! Úgy marad!”

Utolsó mondatok:
– Olyan fura íze van ennek a kajának, nem?
– Anyu! Hogyhogy Te vezetsz?
– Ne aggódj, nincs megtöltve...
– Süsü, Te ittál? Lehelj rám!
– De hülye ez, bundában szedi a málnát!
– Szia, Drágám! Ez itt Réka...
– Kettőnket még kibír!
– Nem túl erős ez a pálinka?
– Miért ketyegne egy levél?

22

– Átférünk még azon a piroson!
– Nyugi! Nincs áram a kerítésben, látod?...
– Rendben, Herr Vilmos. A fejemre tettem az almát.
– Ha még egyszer lefagy a Windows, kinyírom magam!
– Hülye kutya, mit vicsorogsz?
– Már látom a fényt az alagút végén…de miért dudál?
– Rendben, fiúk, vége a tesiórának! Dobjátok ide a gerelyeket!
A kommunizmusban: – Sajnos ebben a kérdésben ellent kell,
hogy mondjak Sztálin elvtársnak!
Kerékpáros: – Hiába repesztesz, hülye, nekem van elsőbbségem!
Bill Gates: – Nem akarok Windows-os lélegeztetőgépre kerülni!!!
Zrínyi: – Vadkan? Szelíd ez!

