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„Bomba csirke. 100%
hús” – ez állt a betiltott
óriásplakáton,
amin egy hölgy háttal
ült hiányos öltözékben
(egészen pontosan egy
tangában), s kinek testét szaggatott vonalakkal telerajzolt hát, far,
comb és lapocka feliratok díszítették. A reklám nemcsak polgárpukkasztó volt, hanem sok ember
szerint a nemek közötti egyenlőséget is súlyosan sértette.
A különböző médiumok beszámoltak róla, majd a közvélemény nyomására az illetékes szervek megvizsgálták
és jogsértőnek találták. Általánosságban elmondható az
eset kapcsán, hogy napjainkban csak az olyan reklámok
lesznek sikeresek vagy ﬁgyelemfelkeltőek, amelyek
meglepik az embereket, vitát indítanak, s élménymegosztásra késztetnek. A legsikeresebben az emberi jogokat
és állatokat védő szervezetek marketingkampányai
szokták sokkolni a közönséget. A PETA élő kiállítása,
melyben óriási fehér műanyag dobozba csomagolt,
művérrel lelocsolt meztelen emberek feküdtek, fóliával
bevonva, „human meat” felirattal, óriási sajtónyilvánosságot kapott; csakúgy, mint az Amnesty International hamburgi ambient kampánya, melyben ”Mentsd
meg egy ember életét!” feiratú papír embereket „akasztottak föl” a busz kapaszkodóira, ahonnan bárki levehette őket. Vajon mihez fogunk még hozzászokni,
hogy egyszer már semmi ne lepjen meg bennünket?
Balogh Mariann
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ZÉTÉM ((ZENÉS-TÁTK-OS MULATSÁG)

I. évfolyam, 8. szám 2009. április 1.

EGY „FELEZŐTLEN” ESTE...
Aktuális számunk a polgárpukkasztás témakörét járja
körül, így hát, szeretett főszerkesztőm kérésének eleget téve, egy rendhagyó beszámolót olvashattok most
a március 19-i TáTK-os Felezőbuliról. Aztán, hogy a
polgárpukkasztás mennyire valósul meg, azt döntse
el mindenkinek az ingerküszöbe!
Úgy mentem le aznap este a bulinak otthont adó
Szeparé Bisztróba, hogy ma este biztos nem fogok csalódni a mókában, elvégre két fasza hazai banda koncertjét csíphetem el, ami kellő alaphangulatot ad majd a kulturált szórakozáshoz. A veszprémi eSKAbbe koncertjére
erős félháznyi közönség gyűlt össze, és a lendületes skapunk muzsika néhány lelkes táncost egyből a tánctérre
vonzott. Eddig úgy voltam ezzel a bandával, hogy „a jó,
de minek”-kategóriánál ugyan többet nyújtanak, de nem
hallgatnám őket rendszeresen. Aztán lehet, hogy csak én
hallottam régen már ilyen zenét, de a koncertet nyitó The
Wolf olyan szinten talált be, hogy egyből mosolyra állt a
szám. Nem is bírtam ki, hogy másnap ne töltsem le, és
illesszem be a winamp playlistembe. Sajnos azonban zenéjük nem talált befogadásra teljes mértékig. A „műértő”
ELTE-s közönség vagy az asztaloknál unatkozott, vagy a
pultnál várta a sörakció kezdetét, meg azt, hogy az idő és
az elfogyasztott alkoholmennyiség előrehaladtával végre
gátlások nélkül bulizhasson. Sőt, sokan – jó magyar szokás szerint – még le sem érkeztek a majdnem 23 órai
koncertkezdésre. A nyitózenekar szerepe nem egy hálás
feladat, de az eSKAbbe aznap mindent megtett, és erőfeszítésük sikerrel járt. A banda végig feszesen együtt volt,
jól szóltak, a harsonás Gyula felszántotta a táncparkettet.
Lendületüket sikerült átragasztani a jelenlévők nagy részére is. A buli háromnegyedétől azt vettem észre, hogy
egyre többen vannak a színpad előtti dühöngőben, és
végre táncolnak a népek.
Utána következett a Metrosection, akiktől – köszönhetően az elmúlt időszak „hype”-jának – teli táncteret
és egy energikus koncertet vártam. Az, hogy mindezt
nem kaptam meg maradéktalanul, több tényezőnek is
köszönhető. Egyrészt, jelentősen kevesebben voltak rájuk kíváncsiak, mint azt megérdemelték volna. A közönség továbbra sem volt vevő maradéktalanul az élő koncertre. Másrészt, aznap este a zenekar és a keverős közti
kommunikáció sem működött rendesen, hiszen sem
a rendkívül hosszas beállás után, sem koncert közben
sem sikerült megtalálni a kellő arányokat, ami főleg az
éneknél csúcsosodott ki. A banda ismertebb nótái (Soha
ne, Nyugtató) ismerősként köszöntek vissza a jelenlévőkben, az is bebizonyosodott, hogy nagyon együtt vannak
a színpadon, de nekem aznap este nem dörrentek meg
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úgy, ahogy kellett volna – sokkal energikusabb bulira
számítottam tőlük.
A koncertek után DJ Endy vette kezelésbe a
cédélejátszókat, és igyekezett kielégíteni a zenei igényeket, több-kevesebb sikerrel. A táncparkett szépen megtelt
a sokaknak csak retrót jelentő zenére. Érdekes megélni,
hogy a ’90-es évek slágerzenéi a mostani generációnak
már a retrót jelentik, nekem viszont tinédzserkorom
sulibulijait juttatják eszembe. Ilyenkor vet számot az ember, és kezd el szembe a nézni az elkerülhetetlen öregedéssel. Mivel a muzsika semmilyen különösebb hatással
nem volt rám, így rutinos öreg rókaként a söntés felé
vettem az irányt, másfajta időtöltés (alkoholfogyasztás)
gyanánt. A bulvármédia iránt fogékonyak számára megjegyzem, hogy idén is találkozhattunk „sztárvendéggel”.
Míg egy évvel ezelőtt a Megasztár egykori döntőse tette
tiszteletét bulinkon, addig idén a konkurens csatorna
szappanoperájának egykori üdvöskéjével lehetett egy-két
italt elfogyasztani, persze miután mindenkibe belecsapott a felismerés, hogy „bakker, ez tényleg ő”…
Egy átlagos TáTK-os buli sikeredett. Aki ott volt az
igyekezett jól érezni magát, a tavalyi felesező felező sikerét azonban nem sikerült megismételni. A vártnál jóval
kevesebb felezős jött el, és összességében is kevesebben
voltunk, mint egy éve, már ha szabad a jól ismert politikai szlogent ily módon kifricskáznom.
Pipp

Jön! Jön! Jön!
Társadalomtudományi
Piknik
Húsz éves a harmadik Magyar Köztársaság.
Időpontja: április 29-30. (szerda-csütörtök)
Helyszín: a 0.99, 0.100A és 0.100B termek.
A piknik célja, hogy a kerek évforduló (19892009) kapcsán felelevenítse, és több különböző
társadalomtudományi szemszögből megvizsgálja
a rendszerváltás eseményeit, kiemelve néhány aspektusát, melyeket külön-külön szekciókban neves
szakemberek elemeznek. További információk a
hok.tatk.elte.hu weboldalon lesznek hamarosan!

HÖKÉLETES

SZAKDOLGOZATI KÖVETELMÉNYEK
1. ALAPKÉPZÉSES szakdolgozatok követelményei
Tartalmi követelmények
Bevezető fejezet
– a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a munka célja
– a témával kapcsolatos fontosabb szakirodalom és kutatási eredmények áttekintése
– a szakdolgozó témával kapcsolatos hipotézise vagy kutatási kérdése
– a feldolgozás módszere
– a dolgozat felépítésének ismertetése

• oldalszámozás jobb oldalon alul
• minimum 30 oldal, maximum 40 oldal tartalmi rész, ebben nincs benne a belső első oldal, a
tartalomjegyzék, a mellékletek, a függelékek stb.
2. ALAPKÉPZÉSES szakdolgozatok bírálati rendje
A szakigazgató által a kar oktatói közül kijelölt opponens
a konzulens által elektronikusan leadott szakdolgozatot
bírálja el. Az opponens a szöveges bírálatot ötfokozatú
érdemjeggyel zárja le, és legalább három kérdést fogalmaz meg a védésre.
3. ALAPKÉPZÉSES hallgatók záróvizsgája

A téma fő- és al-, illetve közcímekkel tagolt elemző kifejtése:
– A tagolás történhet az egyes kérdéskörök, a kifejtés logikája vagy időbeliség szerint.
– az elemzés ajánlott struktúrája
– a téma elméleti keretbe való illesztése
– a feldolgozás során használt fogalmak értelmezése, deﬁniálása
– a hipotézis megerősítése vagy cáfolata vagy empirikus
vizsgálati anyag elemzése, logikus érvelési összefüggésrendszerbe helyezése, a szakirodalom főbb állításai – a
szakdolgozat jellegének megfelelően
Összefoglalás
– következtetések
– az eddigi kutatási eredményektől való eltérés (vagy
azok megerősítése)
– a témában rejlő további kutatási lehetőségek
Formai követelmények
• Tartalomjegyzék (a dolgozat elején)
• A dolgozat belső tagolása, az egyes fejezetek, alfejezetek stb. számozással való elkülönítése
• Hivatkozások (a lap alján, szöveg közben stb.)
• A dolgozat befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok. (Táblázatok a
szövegben is elhelyezhetők!) Amennyiben több van
belőlük, számozott formában helyezendők el, a forrás megjelölésével.
• A témával kapcsolatos – hivatkozott – fontosabb
irodalom szerzők szerinti ABC-rendben való felsorolása (szerző, cím, kiadó, a megjelenés helye, a
megjelenés éve, folyóiratoknál a folyóirat száma)
• 2,5 centiméteres margók, a kötésnél 3,5 centiméter
• 1,5-es sortávolság
• 12-es betűméret (Times New Roman)

A záróvizsgán a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt ismerteti dolgozatát, és megvédi azt. Az opponensi bírálatban feltett kérdésekre válaszol. A záróvizsga-bizottság
tagja a konzulens és az opponens is. A záróvizsga-bizottság ötfokozatú érdemjeggyel értékeli a hallgató vizsgáját.
4. ALAPKÉPZÉSES hallgatók oklevelének
minősítése
Az alábbi négy érdemjegy két tizedes jegyre kiszámított
számtani átlaga:
– tantervileg előírt két szigorlat érdemjegye
– a szakdolgozat (opponens által adott) érdemjegye
– a záróvizsga-bizottság által adott érdemjegy
kitűnő, ha az átlag:
jeles, ha az átlag:
jó, ha az átlag:
közepes, ha az átlag:
elégséges, ha az átlag:

5,00
4,51-4,99
3,51-4,50
2,51-3,50
2,00-2,51

A fentiek a 2008/09. tanév 2. félévétől kerülnek bevezetésre az alábbi alapképzési szakok esetén:
– társadalmi tanulmányok (magyar és angol nyelven)
– szociológia
A további követelményekről a tatk.elte.hu oldalon, illetve Coospace-es portálotokon tájékozódhattok.
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Czina Veronika
Tanulmányi Bizottság elnöke
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KOLLÉGIUM SZEPTEMBERTŐL – MA/MSC
Ismét jelentkezned kell a kollégiumba tavasszal, a már
jól ismert kollegium.elte.hu oldalon. Felsőbb évesként a
Felvételi Határozatodat úgy fogod megkapni, hogy ha
megszűnik a hallgatói jogviszonyod a tavaszi szemeszter
végeztével (meglesz a diplomád), és szeptembertől az
ELTE egy más képzési formájára (pl. MA/MSc-re) felvételt nyersz, a többi elsőssel együtt újra kell jelentkezned.
Ez esetben augusztusban újra meg fog nyílni számodra a
leadott felvételid, és lehetőséged lesz a már feltöltött és
elbírált igazolásaidon változtatni. Mivel elsősként felvételizel, az addigi tanulmányi pontjaidtól megszabadít az
EKIF rendszere, de a feltöltött diplomádért az érdemjegy
függvényében fogsz plusz pontot kapni. Nem a BA/BSc
elsős hallgatókkal fogsz versenyezni a férőhelyért, hanem
külön rangsorban a többi MA/MSc-sel. Az MA/MSc
kvótája úgy fog meghatározásra kerülni, hogy a felvettek
aránya az összes jelentkezőhöz képest nagyjából ugyanannyi legyen, mint a tavaszi felsős felvételiben.

A kollégiumi férőhely odaítélésének szempontjai az elsőéves, MA/MSc felvételi eljárásban részt vevő hallgatók
esetében a szociális rászorultság, a tanulmányi eredmények (BA/BSc diploma átlaga alapján), az állandó lakhely Budapesttől való távolsága, valamint a kiemelkedő
sport- és tanulmányi eredmények után szerezhető többletpontok.
A felsőbbéves, a felvételi eljárásban részt vevő hallgatók
esetében a szempontok a szociális rászorultság, a tanulmányi eredmények, az állandó lakhely Budapesttől való
távolsága, valamint a kiemelkedő tanulmányi, sport- és
közösségi munkáért adható többletpontok.
Kérdéseddel fordulj nyugodtan hozzánk a HÖK-irodába,
vagy hozzám a kollegium@tatkhok.elte.hu címen.
Balog Péter
kollégiumi referens

Szeretsz újságot írni?
Úgy érzed, hogy vannak közlésre érdemes gondolataid?

Akkor jelentkezz hozzánk!
tatkontur@gmail.com
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Szeretettel várunk a TátKontúr csapatában!

HÖKÉLETES

ELTE TÁTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS
2009. február 19-én ült össze a Küldöttgyűlés, hogy
meghallgassák a TáTK HÖK elnökségének beszámolóját. Az előzetesen kiküldött féléves összefoglalót szóban
minimálisan egészítették ki az elnökségi tagok, s ennek
keretében Balogh Mariann, a Kommunikációs Bizottság
elnöke megköszönte az eddig kapott bizalmat és lemondott. Úgy érvelt, hogy az újságra szeretne maximálisan
koncentrálni, s emellett a továbbiakban elnöki megbízottként fog dolgozni. Varga Lilla, a Bizottság másik tagja is lemondott, ezért a Küldöttgyűlés döntési helyzetbe
került, s 11-11 szavazattal megválasztotta Kovács Anna
Sárát és Szatmári Ferencet új tagnak. Ezután módosították a TáTK HÖK Alapszabályát, melyet azóta az ELTE
Szenátusa jóváhagyott. A 10 igennel, 1 nemmel és 6
tartózkodással elfogadott változtatásban a Küldöttgyűlés
létszámarányai a következőképpen alakultak a szakok
között:

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:
Szociális munka BA szak:
Társadalmi tanulmányok BA szak:
Esti és levelező tagozatosok:
Doktoranduszok:
Összesen:

1
1
1
1
2
2
1
1
4
1
4
6
1
1
27

Ha szeretnéd elolvasni a jegyzőkönyvet, fáradj a hok.tatk.
elte.hu oldalra és ott a Dokumentumok – Jegyzőkönyvek
fül alatt megtalálod!

KARI TANÁCS
A Társadalomtudományi Kari Kari Tanácsa 2009. március 3-án tartotta legutóbbi ülését, ahol többek között
szavazott a TáTK Szociológiai Intézet igazgatójának
megválasztásáról. A két érvényesen pályázó jelölt (Fokasz
Nikosz, Örkény Antal) közül egyik sem kapott a megválasztáshoz elegendő szavazatot, így az intézet megbízott igazgatója továbbra is Heller Mária. A Kari Tanács
tárgyalta a szociális munka BA szakosok szakdolgozati
követelményeit, és elfogadta Hegyesi Gábor tanár úr
előterjesztését. A tanár úrnak volt másik javaslata is, egy
pszichológiai diáktanácsadó alkalmazásáról az egyetemen – ezt a kérdést későbbi kidolgozás után a Tanács

újra napirendre veszi majd. Ezen az ülésen fogadta el a
testület a TáTK HÖK Alapszabályának módosítását is.
Az EHÖK által beterjesztett javaslatot az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, mely a
tankönyv- és jegyzetelőállítási, sport és kulturális normatíva részleges központosításáról szól, a Kari Tanács nem
szavazta meg (a hallgatói frakció támogatóan szavazott).
Azóta az egyetem Szenátusa elfogadta azt. Ha további
információkra vagy kíváncsi, keresd a jegyzőkönyveket a
tatk.elte.hu oldalon!
Czina Veronika
Kari Tanács tag
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TALÁLKOZÁS AZ IBM DOLGOZÓIVAL AZ
ESÉLYEGYENLŐSÉG JEGYÉBEN:
GYAKORNOKI MUNKALEHETŐSÉG, NYELVI LABOR LÉTREJÖTTE

Március 19-re meghívást kaptak a fogyatékkal élő
hallgatók egy személyes találkozóra az IBM dolgozóival, valamint arra is lehetőség nyílt, hogy amennyiben szeretnék, gyakorlatukat az IBM-nél végezhessék
el. Ha munkájukat jól végzik, akár állást is kaphatnak hosszabb távra.
A találkozón részt vettek a hallgatók, az oktatók részéről
a kari koordinátorok, a kari hallgatói önkormányzatok
esélyegyenlőségi biztosai, valamint Tausz Katalin, az
ELTE Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke is.
Mivel is foglalkozik az IBM?
Az IBM az egyik legrégebbi és legnagyobb befektető cég
Magyarországon. Hazánkban már öt telephelyről három
üzletág juttatja el a világ minden pontjára szolgáltatásait
és termékeit, az “on demand” üzleti modell megvalósításával.
A budapesti IBM Magyarországi Kft., a legrégebbi magyarországi IBM-egység feladata az IBM termékeinek és
szolgáltatásainak értékesítése.
A budapesti székhelyű IBM ISC Hungária Informatikai
Kft. olyan speciális, informatikával összefüggő komplex
szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, melyek egyedülállóak
a magyar piacon: alkalmazások támogatása, felhasználói
tanácsadás és támogatás, valamint különféle infrastrukturális szolgáltatások biztosítása.
Az IBM International Shared Services Centre Budapest
az IBM egységeinek, valamint más ügyfeleknek nyújt
szolgáltatásokat. A Budapestre telepített központ egységes keretbe foglalja a beszerzési, a humánerőforrás, a
pénzügyi, valamint a számlafeldolgozási és kiﬁzetési központok szervezeteit.
Az IBM Data Storage Systems 1997 óta folytat összeszerelési tevékenységet Vácott, ahol – a világon egyedüliként – a világszínvonalú DS8000 háttértároló rendszer
is készül. A világ minden országába exportál számos, a
biztonságos adattárolást lehetővé tévő terméket.
A székesfehérvári IBM Integrated Delivery Center 1997
óta biztosít különféle informatikai szolgáltatásokat.
Az egység másik jelentős tevékenységi köre az ERP rendszerek (pl.: SAP) üzemeltetése, valamint az ehhez kapcsolódó adatbázis- rendszerek karbantartása.
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Mit kínál fel az IBM?
Mindenki számára adott a lehetőség tehetsége kibontakoztatására. A vállalat támogatja munkatársai ambícióit,
előrelépési szándékait, és alkalmat teremt, hogy megfelelő
szakemberek cégen belül egymástól eltérő karrierutakat
járjanak be.
Az IBM nem csak munkát kínál, hanem lehetőséget biztosít munkatársainak terveik megvalósítására, szakmai
fejlődésére és kreativitásának kamatoztatására.
Hová lehet jelentkezni gyakorlatra?
Két helyre várják a hallgatókat: az ISSC, valamint az IDS
részre, mely Székesfehérváron található. Nagyon fontos
a nyelvtudás, főként az angol. Van olyan hely, ahová felsőfokú tudás kell, de van, ahol a középszintet is elfogadják.
A jelentkezési határidő 2009. április 20. Bugarszki
Zsolttal kell felvenni a kapcsolatot, aki majd továbbítja a
jelentkezéseket Tausz Katalinnak. Az IBM munkatársai
ezután megkeresik a hallgatót, és behívják egy személyes
interjúra.
Bugarszki Zsoltnak csupán az érdeklődést kell jelezni,
önéletrajzra nincs szükség. A jelentkezésnél elég feltüntetni a nevet, az elérhetőséget, valamint hogy milyen pozícióban szeretnél dolgozni.
Nyelvi labor
Az IBM támogatásának köszönhetően létrejön két nyelvi
labor is az ELTE két épületében; az egyik a Lágymányosi
Campuson, a másik a BTK Esélyegyenlőségi szobájában.
Ezeket nem csak a fogyatékkal élő hallgatók használhatják, ugyanakkor ők élveznek prioritást, mivel elsődlegesen az ő nyelvtanulásuk megkönnyítése érdekében hozzák létre a laborokat.
Amennyiben érdekel benneteket ez a gyakornoki lehetőség, mindenképpen jelentkezzetek, mert később akár
egy szakmai önéletrajzban sokat nyomhat a latban, hogy
az IBM-nél dolgoztatok! Ha pedig munkát is ajánlanak
Nektek, hosszú távon biztos karrier állhat előttetek. További információért forduljatok bizalommal Tausz Katalinhoz, valamint Bugarszki Zsolthoz, vagy írjatok az
eselyegyenloseg@tatkhok.elte.hu e-mail címre.
Demjén Ildikó
esélyegyenlőségi referens
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„NEKEM MEGVOLT BRITNEY!
(ELSŐ ALBUMA)”

Kezdetben voltak az egyszínű pólók. Aztán jöttek a
márkásak, a mintásak, ezen belül együttesek, énekesek, s más ismert személyiségek arcával, nevével díszített felsők, s végül, de nem utolsósorban elért hozzánk is a „viccespóló láz”. Már egy pár éve nem látsz
mást az aluljáróban és a butikokban, csupán halálfejes, Hello Kittyt parodizáló és egyéb vicces mintázatú
felsőket. Azonban új lapot nyithatunk a pólóminták
történelemkönyvében, hiszen egyre belevalóbbra,
egyre polgárpukkasztóbbra vették a ﬁgurát eme ruhaneműk készítői. Az én mosolygós, göndörhajú fejjel
és „mintagyerek” felirattal ellátott pólóm pite a mai
trendhez képest…
A pólóminták kreatívjai bizony rengeteg témában
készítenek humoros, ﬂegma,
bunkó, polgárpukkasztó feliratokat T-shirtjeink előlapjára. Ezek a minták szavak
– van, amikor helyettünk beszélnek. Ha kora reggel sietsz
a suliba, és már a harmadik
ember állít meg, hogy segíts
rajta, akkor a „Nincs cigim,
nincs apróm, hagyjál békén!” felirattal mindent elárulsz. Vagy ha éppen a kéregetők népes sorát szeretnéd gazdagítani, akkor jól jöhet egy „Diplomás vagyok,
kérlek segíts ki pár forinttal!”-póló. Beérsz a suliba, és
meglep, hogy senki sem akar ma Veled beszélgetni. Va-

jon miért? Jah, csak mert „A fejemben lévő hangok azt
mondják, hogy köcsög vagy!” lenyomatú felsőd van
rajtad. Meg is unod a sulit, így hazasietsz, és lelkesen
készülsz az esti partira. Ha felpakolsz vagy 5-6 pólót a
ritikülödbe/farzsebedbe, beszélned sem kell a buli ideje
alatt, és kedvedre pukkaszthatod az ott tomboló polgárokat. A „Kezdj valamit az életeddel! Hozz nekem egy
sört!” felirat nagyon lényegretörő lehet, ha olcsón meg
akarod úszni a melegítést. Csajoknak hangulattól függően a „Ne is próbálkozz, még nem vagyok részeg!”,
vagy az „Itass le, megéri! ;)”
mottó ajánlott. Fiúknak pedig a „Ronda vagyok de gazdag!” állítás hirdetését ajánlom. Ha elég volt a táncból,
de hazafelé úton még plusz
energiákat érzel magadban, a
„Valaki mondja már meg,
mi az a böszmeség?!”, vagy
a „Minden homokos buzi!”felsők viselésével egy kiadós
bunyóban is részed lehet!
Persze nem csupán mások által gyártott vicces, megdöbbentő feliratok (lásd cím ☺) vagy ﬁgurák díszítette
pólókkal hívhatod fel Magadra a ﬁgyelmet, hiszen létrehozhatod a saját mintáddal, poénoddal ékesített felsőd
is. Látogass el pólóboltokba, vagy nézd meg a kínálatot
a neten, s ne feledd, a lényeg: légy kreatív, légy polgárpukkasztó!
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KONFORMIZMUSBA CSOMAGOLT SZABADOSSÁG
AVAGY A

PIGALLE

Mi jut eszünkbe Párizsról?
Kultúra, divat, romantika. A bohém világ művészei, akik különcségükkel vonták magukra a ﬁgyelmet.
Baudelaire és A dög. Rimbaud és az ópium mámorában
írt impresszionista versei. Ady Endre és a Gare de l’Esten, valamint Kassák Lajos, aki gyalog, pénz nélkül, éhesen, üres zsebekkel, de magával ragadó szabadversekkel
érkezett ide, majd – megörökítve élményeit – továbbállt.
Megannyi színes ﬁgura, akik alakítottak a világon pusztán azzal, hogy mások voltak, mint amit a világ elvárt
tőlük. A művészvilág központja a Montparnasse volt:
Van Gogh, Gaugin, Monet, Manet festegetett itt, Picasso pedig a Montmartre közelében bérelt lakást.
Mégis mi az, ami ebben a
városban a művészeknek ihletet
adott, és ad ma is? Erre nem ad
választ a Louvre, vagy a kilátás
az Eiﬀel-torony tetejéről. Ehhez kevés végigsétálni a Rue de
Rivolin, vagy leülni a Szajnaparton, esetleg uzsonnázni a Luxemburg-kertben. Párizs varázsa,
amiért valószínűleg a művészek
is megkedvelték, a Boulevard de
Clichy mentén rejtőzik, a Pigalle
és a Blanche metrómegállók
közti rövid, de izgalmakat tartogató távolságon. Nappal egy
átlagos utca: magas házak, függöny nélküli ablakok, jókedvű,
elharapott végű „bonjour”-ok a
péknél, ajtócsilingelés a boltban,
zöldbe borult fák, autók tülkölése a lámpáknál. Hívogató táblák
a kávézókban, a művészek kedvenceként számon tartott, híres Chat Noir kényelmes
székeivel a körútra néz. Délutánra kinyitnak az ajándékboltok, estére viszont más fényekbe öltözik az utca:
vibráló neonfények hirdetik egymás mellett a számtalan
szórakozási lehetőséget kínáló helyek nyitvatartását.
Szexshopok, night clubok tárják ki kapuikat az eﬀajta
igényeket kielégíteni vágyó – elsősorban férﬁ – közönség számára. Egymást kényeztető lányok kívánnak még
márciusban is „boldog” új évet a kirakatok plakátjain, az
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utcán sétálgató ﬁatal és kevésbé ﬁatal emberek örömüket lelhetik már pusztán a vizuális élményekben is, de
kedves hölgyek csalogatják be őket a szórakozó helyekre,
ahol biztosan talál minden vendég valami „neki tetszőt”.
Két night club közt ajándékboltokat is láthatunk, ahol
kedvünkre válogathatunk erotikus, perverz, vicces vagy
egyenesen obszcén, de mindenképp fantáziadús szuvenírek közt. A videokölcsönzőkben, DVD-shopokban
ne keressük a Hófehérke és a hét törpe Disney-változatát
(az itt fellelt, nem Disney-változatot pedig ne gyerekkel
akarjuk megnézni), és nem valószínű, hogy az ilyen jellegű boltokban a Jules et Jim címet viselő ﬁlm valóban
a nagy a Truﬀault-klasszikus (azt pedig végképp kizártnak tartom, hogy szerepel benne Jeanne Moreau). Két

szexshop közt „alig” észrevehetően bújik meg az 1997
óta létező Erotika Múzeum. Már a kirakat is híven
demonstrálja Párizs szabadosságát, de a tárgyakat megﬁgyelve arra is rájövünk, miért elsősorban a nők kíváncsiak erre a múzeumra. (Egyértelmű cáfolatát kapjuk
ugyanis annak az állításnak, mely szerint a nők szexuális
igényei a XVIII.-XIX. században kielégítetlenek maradtak.) Ha elég bátrak vagyunk, nő létünkre végigsétálhatunk egészen a Moulin Rouge-ig, de ne csodálkozzunk
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a francia férﬁak sokat ígérő tekintetén, kacsintásukon,
bókjaikon: a vöröslámpás negyedben járunk. Befordulva
egy kis utcába azonban az egész Pigalle hangulata magunk mögött marad: egy barátságos kis párizsi utcácska
tárul elénk, ahol nyoma sincs a szabados erkölcsnek, a
meztelenségnek. Reggelre a Boulevard de Clichy újra
polgári köntösbe bújik: kinyit a pék, csilingel az ajtó,
elharapott „bonjour”-ok, munkába siető emberek töltik
meg az utcát élettel. A kettős élet varázsa hozza magával
a szabadság érzetét. Egyik percről a másikra fordul viszszájára itt a világ: munkába siető, dolgos, ﬁgyelmes, kedves emberek és vágyaikat hajszoló, érzelmileg igénytelen
férﬁak, nők. Ez pedig az, amit megérteni nem lehet, de
megérezni igen: ez Párizs szeszélyessége, amit magunkba
szívunk, amit megfogni és megörökíteni vágyunk egy
versben, egy festményben, képben, öltözködésben. Ez a
szeszélyesség, ez a felfoghatatlan szerepcsere, a felháborító szabadosság és konform magatartás kontrasztja ejtette
rabul bohém művészeink szívét is.
Sánta Orsolya
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KONFLIKTUSOK ÉVE?
2009. az első két hónap tapasztalata alapján a konfliktusok éveként vonulhat be a történelembe. Egyre
több a harc a parlamenti patkó két oldala, a társadalom leszakadó és gyarapodó oldala, a többség és a
kisebbség között. Lakó- és munkahelyi közösségek,
barátok és családtagok közötti viták fajulnak egyre
gyakrabban vérre menő küzdelemmé, miközben valamennyi szakértő egyetlen kiutat lát az egyre mélyülő gazdasági és társadalmi válsághelyzetre; ez pedig a
kooperáció.
A kooperáció fogalmát a következőképpen határozza
meg az egyik internetes enciklopédia:
„Az együttműködést szokás a kooperáció névvel is
illetni, és ebben az értelemben az együttműködés a versengéssel áll szemben. Vagyis az együttműködés a cselekvések vezérlő elve, egy cselekvési stratégia. Önmagában
tekinthető értéknek is, amennyiben az egyik cselekvési
stratégia a másik fölé helyezhető, márpedig bizonyos
szempontból a kooperáció értékesebb a versengésnél,
mégpedig a konszenzus szempontjából, mely a csoportés társadalom-szerveződés legfontosabb elve. Ezzel szemben a versengést inkább az individualizmus motiválja.”
Ahhoz, hogy kooperáció következzen be, mindenképpen szükséges az, hogy a két fél partnerként fogadja el egymást, és ésszerű kompromisszumok mentén, a
közös munka és felelősség útján valósítsák meg közös
céljaikat. Ez törvényszerű következménye annak a bizalmatlanságon alapuló intézménynek, melyben egy adott
környezetben több döntéshozó közös felelősségeként állapítja meg az adott rendszer működését, azaz a demokráciának.
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Háromfajta demokratát ismerek:
1. Azon demokraták, akik hisznek az eszmében, képesek vállalni a honpolgárok döntéseit, legyen az magukra nézve akár előnyös, akár előnytelen. Ez még nem azt
jelenti persze, hogy a törvény adta keretek közt ne próbálnák befolyásolni a választók döntését, de a végeredményt magukra nézve is kötelező érvényűnek fogadják
el.
2. Azon demokraták, akik hisznek az eszmében, de
azokat saját képükre formálják, és mérlegelik a választók
véleményét; amennyiben az ellentétes az ő érdekeikkel,
akaratukkal, belátásukkal, akkor igyekeznek alternatív
megoldásokat keresni.
3. Akik valójában nem demokraták, de hát mit tehetnek, a huszonegyedik századba születtek.
Ugyanezen analógia alapján háromfajta kooperációt
lehet megkülönböztetni:
Ésszerű kompromisszumok eredményeként létrejövő, valamennyi fél számára elfogadható, partneri viszonyban meghozott közös döntés.
Időleges kooperáció, amely nem hosszú távú együttműködésen, hanem ad hoc-jellegű összefogásokon alapuló munka, ami az egymás mellett élés alapkövetelménye.
Gyakorlatban meg nem valósuló kooperáció. Eredménye a konﬂiktus.
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A kompromisszum kényes dolog, hiszen azzal jár,
hogy a felek kölcsönösen engednek álláspontjaikból, követeléseikből, ráadásul megvalósítása roppantmód időés energiaigényes tevékenység. Előfordul, hogy valami
meggátolja a szembenálló feleket a kiegyezésben még
olyan esetekben is, amikor az együttműködés törvény
adta kötelessége lenne az adott szereplőknek. Példáért
nem kell messzire mennünk, ez a probléma jól nyomon
követhető a parlamentben, egy társasházban vagy akár
egyetemünkön is.
Felmerül a kérdés, milyen szinten kellene kezelni ezt
a problémát? Honnan eredeztethető a kiterjedt konﬂiktusos helyzet gyökere?
Több elemzői munka kereste már ennek okát, és egybehangzóan a ﬁatal demokráciák sajátos problémájaként
aposztrofálták az együttműködések nehézségeit. Talán
valóban kevés az eltelt 19 esztendő ahhoz, hogy ne csupán ismerjük, hanem be is tartsuk az elemi együttélés és
demokrácia szabályait – az együttműködés, a szolidaritás
és kollegialitás keretei között. Valóban sokkal egyszerűbb
ehelyett az „oszd meg és uralkodj” elvét alkalmazni a kisebbségek és szociálisan hátrányos helyzetű állampolgárok csoportjainál, törvény által biztosított lehetőségekkel
élve megakadályozni, hogy egy mozgássérült lakótárs
számára rámpa kerüljön a társasház bejáratához vagy a
hallgatói önkormányzatok részvételi jogát megvonni vezetői vagy kari tanácsülések kapcsán. Olyan ez, mint a
viccben:
Vannak olyan lépések, amelyek törvényesek, de nem
jogosak, és vannak, amelyek jogosak, de nem törvényesek, illetve léteznek a se nem jogos, se nem törvényes lépések. A jogos és törvényes eljárásokra nem vesztegetném
a szavakat, hiszen azt hívjuk normális működésnek.

A játékelméletet ismeretében minden társadalomtudós számára világos, hogy produktum kizárólag összefogással érhető el, ennek hiányában minden más esetben
kisebb pozitívum, legtöbb esetben pedig eredménytelenség érhető el.
Országunkat több nemzetiség alkotja, nem felejthetjük el őket, hiszen nélkülük „csak” nemzet van, de „ország” nincs. Az ország vagyonos rétege csupán elenyésző
kisebbség, ezért a leszakadó rétegek munkájára is szükség
lenne; ha pedig nincs munkája, akkor a vagyonosabb
kisebbség kényszere terheik átvállalása. Az egyetem sem
működik kizárólag oktatókkal, ha nincs hallgató, ha már
nem él az universitas eszménye, megszűnik a felsőoktatás
egésze.
Együttműködésre ítéltettünk a rendszerváltáskor,
amikor a demokráciát választottuk államformaként és
ideológiaként. Ezen alapelv alól kibújni roppant veszélyes és felelőtlen tett, melynek eredményét most mindannyian tapasztalhatjuk az ország gazdaságának és társadalmának jelenlegi helyzetében.
Mindehhez nem is kell közösen az utcára vonulni,
talán nem is kell törvényt módosítani, talán nem is kell
illetékes döntéshozói testületekhez leveleket írogatni.
Vannak nekünk erre jogszabályaink. Ha másra nem is,
azok meghozatalára elég volt 19 év.
Tartsuk be őket!
Javasolt jogszabályok:
Minden állampolgár számára: 1949. évi XX. törvény a Magyar
Köztársaság alkotmánya
Társasházak számára: 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Az ELTE vezetői és hallgatói számára: 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, ELTE SZMSZ
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TERÍTÉKEN A TUDOMÁNY
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A LÁZADÁS LÉLEKTANA
1517, Wittenberg. Luther Márton
kiszögezi 95 pontból álló vitairatát a
vártemplom kapujára, élesen bírálva
a katolikus tanokat. 1968, Párizs. Diákok székekkel és kövekkel dobálják
meg a rendőröket. A fenti események
közti hasonlóság könnyen belátható.
De vajon mi áll a dolog hátterében?
A köznapi, a megszokott, a tradicionális felbőszíthet.
„Ez az élet rendje” – halljuk sokszor, de hogy ténylegesen
lenne ilyen, az erősen megkérdőjelezhető. Körforgás valóban van. Tavasz, nyár, ősz, tél – virágzás, strand, levélhullás, hóember. Ennyiben igaz a mondás: hidegben jól
felöltözünk, dinnyét nyáron eszünk. Rengeteg cselekvési
helyzetben azonban nincs „helyes út”, csak „helyesnek”
beállított. Ezekre reﬂektálnak a mindenkori lázadók.
Ez már az etika területe. A reformáció ugyanúgy ellenkultúraként jött létre, ahogy a ’68-as diáklázadások
is. A felsorolás ráadásul vég nélkül folytatható – dadaizmus, hippik, munkásmozgalmak, egy merész ugrással
akár a graﬃtizés is. Mindez valami ellen irányul, a status
quo megdöntésére. Képviselői újat akarnak hozni, mert
nem elégíti ki őket a megszokott. Szerintük más értékek
volnának „helyesek”. A paradoxon azonban éppen ebben
rejlik: a lázadó megdönti a fennálló értékrendszert, mindeközben viszont újat állít fel. Így örök körforgás alakul ki,
amit „megoldani” képtelenség. „– Igen, mi mind egyéniségek vagyunk! – Én nem!” – hangzik el a Brian élete című
zseniális ﬁlmben, rámutatva az ellenkultúrák sajátos irracionalitására. A szembenállást és lázadást megtestesítő
acélbetétes bakancs ugyanúgy divatjelenséggé avanzsált
bizonyos körökben, ahogy a piercing is. De akkor mégis
mi motivál az elkülönülni vágyás megfogalmazására?
A kérdés megválaszolásában a deviancia szociológiájának irodalma, mindenekelőtt Émile Durkheim értékválságról írott gondolatai sietnek segítségünkre (Durkheim:
1967). A 19. században született kiváló tudós azt az állapotot nevezte anómiának, amikor a társadalmi normák
bizonyos körökben megkérdőjeleződnek. A hagyományosan fontosnak tartott dolgok jelentősége eltörpül,
és az értékválságba került egyének súlyos lelki válságba
zuhanhatnak, ami végső esetben akár öngyilkossághoz
is vezethet (ezt nevezi szerzőnk anómiás öngyilkosságnak,
elkülönítve azt az egoista, illetve az altruista típusoktól).
Mindez azonban csupán a világból való kifutás,
a menekülés perspektíváját veti fel. Ahhoz, hogy az új
értékrendek keletkezésének dinamikáját megértsük,
tanácsosabb inkább Robert Mertonhoz fordulni, aki továbbgondolta Durkheim anómiaelméletét, és alkalmazta
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azt saját kora amerikai társadalmára (Merton: 1993).
Nála az anómiás állapot már a célok és az ezek eléréséhez szükséges eszközök közötti eltérést, diszkrepanciát jelöli. A 20. század elejének Amerikájában a gazdagság, az
anyagi jólét volt a legfontosabb cél az emberek számára,
mindenekelőtt ugyanis ezt hangsúlyozta elérendőként a
társadalom. Nem mindenki tudott ugyanakkor a megfelelő státusszimbólumok birtokába jutni, ugyanis nem
mindenki rendelkezett az ehhez szükséges legitim eszközökkel (úgymint megfelelően ﬁzető állás, „középosztályi
viselkedési kultúra” stb.). Számunkra itt most nem is
annyira a pontos mertoni tipológia a lényeges, hanem
sokkal inkább annak egyik kiragadott eleme, mégpedig
a lázadó típusú hozzáállás. Az amerikai kutató szerint az
sorolható ebbe a kategóriába, aki teljesen kívülálló abból
a szempontból, hogy nem fogadja el sem az intézményesen hangsúlyozott célokat, sem az ezek eléréséhez szükséges
eszközök helyénvalóságát. Szembenállását abban juttatja
kifejezésre, hogy – dacolva a többséggel – új világot akar

építeni, új értékekkel és viselkedésmintákkal. Merton
egyik példaként erre a típusra a szektákat említi, ami –
ha jól meggondoljuk – már vissza is vezet bennünket a
protestantizmus és a reformáció témaköréhez. Sőt, egy
bátor gondolati szökkenéssel elég sok dologról belátható
és beláttatható, hogy ugyanúgy egyfajta ellenhatásként
jöttek létre, mint a fentiek. A kereszténység – napjaink
legnagyobb vallása – például nem a zsidó vallásról szakadt le évezredekkel ezelőtt?
A hatás-ellenhatás mechanizmusa tulajdonképpen
természetes. Természetes, mert konstruktív. Hiszen,
mint ahogy azt mindannyian tudjuk, a konﬂiktus nem
feltétlenül negatív dolog – nemritkán az épülés és az
előrehaladás elősegítője. Ilyen szempontból a polgárpukkasztás, a lázadó magatartás megjelenése soha nem tekinthető egyértelműen és kizárólagosan negatívnak vagy
destruktívnak. Mégpedig azért, mert új perspektívákat

TERÍTÉKEN A TUDOMÁNY
nyit meg. Erről szólt a dadaizmus, az
expresszionizmus, sőt az egész avantgárd. Emiatt törtek ki a ’68-as diáklázadások, majd jött Woodstock és a
szexuális forradalom. Ezek utódai ﬁrkálják össze a metrókat, és járkálnak
rózsaszínre festett tarajjal, szögekkel
kiverve.
Nem kell mindezt persze feltétlenül szeretni. A kérdés komplex, amit
mi sem mutat jobban, mint hogy már
magában foglalja a büntetőpolitika
(gondoljunk a graﬃtisekre) és az esztétika világát is.
Fontos azonban, hogy megértsük: bár deviancia létezik,
mindenki mást tart annak. Arról nem is beszélve, hogy
a fogalom jelentése koronként és helyenként is változó.
Egyvalami viszont mindig benne van: az elkülönülés és
a szembenállás.
A provokáció azonban nem mindig a meglévő értékrendek megdöntését célozza – sokszor csupán a hatásos
ﬁgyelemfelkeltés eszköze kíván lenni. Fényesen példázza

Ezek a reklámozási megoldások
azonban már csupán távoli leszármazottjai a hagyományos értelemben
vett polgárpukkasztásnak. Hiányzik
belőlük az az elementáris erő, amelylyel változtatni lehet a világon. Itt már
nem elvekről és etikáról van szó, csupán pénzről. Ennek ellenére működik
a dolog, hiszen a szokatlan mindig is
felhívta – és mindig is fel fogja hívni
– magára a ﬁgyelmet. Erre az általános pszichológiai sajátosságra építenek
napjaink rendhagyó marketingesei.
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy vajon mindig lesznek-e lázadók? A fentiek értelmében a válasz egyértelmű
igen. Az emberek mindig sokféleképpen gondolkodtak,
és a tendencia jövőbeni megváltozására semmi sem utal.
Azt is fontos észrevenni azonban, hogy bár kortársaik
mindig furcsán néznek az ellenkultúrák képviselőire, és
gyakran kiközösítik őket, utólag más megítélés alá eshet
szerepvállalásuk. Nem feltétlenül azért, mert a régmúlt
dolgok többnyire megszépülnek, hanem gyakran abból
kifolyólag, hogy jelentőségük csupán az utókor számára ismerszik meg. A feketék felszabadításáért küzdő
abolicionista mozgalom akkor deviáns hívei nélkül ma
ugyanúgy nem beszélhetnénk emberi jogokról, ahogy a
harcos feministák nélkül sem. Ne legyünk tehát mindig
szkeptikusak és elítélők a forradalmárokkal szemben –
hisz lehetséges, hogy épp nekik lesz igazuk...
Egri Gergő
Irodalom
• Cloward, Richard A.: Tiltott eszközök, anómia és deviáns
viselkedés. In: A deviáns viselkedés szociológiája (szerk.
Andorka Rudolf, Buda Béla, Cseh-Szombathy László),
pp. 178-204. Gondolat. Budapest, 1974

ezt a gerillamarketing megjelenése a reklámiparban a 20.
század végétől. A nem tradicionális marketingmegoldásokat összefoglaló kifejezést először Jay Conrad Levison
használta, 1982-es Guerilla Marketing című művében.
Az irányzat képviselői újszerű, szokatlan, meghökkentő
módszereket használnak üzenetük célba jutattására, így
keltve fel a szélesebb társadalmi érdeklődést. Gyakori
eszközük a humor, a morbiditás és az ötletesség. Külön
ﬁgyelmet érdemel, hogy a bizarr hirdetések megjelentetésében részt vevő cégek gyakran igyekeznek elhitetni,
hogy a reklámok szándékaik ellenére készültek. Sőt, az is
előfordul, hogy a plakátok, videók készítői függetlennek
látszó kritikákat írnak kiadásaikról, így hívva fel a ﬁgyelmet saját magukra.

• Durkheim, Émile: A bűnözés normális jelenség. In: A deviancia szociológiája – Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára (vál. és szerk. Gönczöl Katalin és Kerezsi
Klára), pp. 9-13. T-Twins Kiadó. 1993
• Durkheim, Émile: Az anómiás öngyilkosság. In: Uő: Az
öngyilkosság, pp. 245-282. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1967
• Lemert, Edwin M.: Társadalmi struktúra, társadalmi
kontroll és deviáció. In: A deviáns viselkedés szociológiája (szerk. Andorka Rudolf, Buda Béla, Cseh-Szombathy
László), pp. 64-79. Gondolat. Budapest, 1974
• Merton, Robert K.: Társadalmi struktúra és anómia. In:
A deviancia szociológiája – Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára (vál. és szerk. Gönczöl Katalin és
Kerezsi Klára), pp. 14-25. T-Twins Kiadó. 1993
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I. évfolyam, 8. szám 2009. április 1.

ATEISTA BUSZOK
Különös plakátok tűntek fel Londonban. Az emeletes
buszokon a következő szöveg volt olvasható: „There’s
probably no God. Now stop worrying and enjoy your
life!” Azaz „Valószínűleg nincs Isten. Hagyj fel az aggodalmaskodással most, és élvezd az életed!” Lassan
egyre több európai és tengeren túli város tömegközlekedési eszközein lehet találkozni ezekkel a merész
mondatokkal.

Ariane Sherine londoni újságíró 2008 nyarán arra
lett ﬁgyelmes, hogy az emeletes buszok oldalain egy bibliai idézet és egy Jézus szavait hirdető honlap címe volt
látható. Meg is látogatta a weblapot, ahol azzal a megállapítással szembesült, hogy a pogányok az örökkévalóságig a pokol tüzeiben fognak égni. Egy cikkben reagált
az olvasottakra, melyben már meg is fogalmazódott egy
lehetséges ellenkampány ötlete, sőt a támogatók toborzása is megkezdődött.
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Az ateista propaganda 2008 októberében indult. Ekkorra számos szervezet és magánszemély Sherine mellé
állt, mint például a Brit Humanista Szövetség és Richard
Dawkins, evolúciós biológus, tudományos író. Valamint
apránként nagyjából 135 ezer dollár gyűlt össze a kampány ﬁnanszírozására. 2009 januárjától már London

mellett több városban is lehetett találkozni az Istent –
valószínűleg – tagadó felirattal.
Nem meglepő módon a történtek fogadtatásában
megosztottság fedezhető fel. Természetesen a szkeptikusok körében pozitív visszhangot váltottak ki a plakátok.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Ariane Sherine
nevezésre került az Egyesült Királyságban működő
Nemzeti Világi Társaság által kiosztott Irwine-díjra. Az
istenhívők pedig mérsékelt felháborodással fogadták az
esetet. Mérsékelt, mert komolyabb párbeszéd kialakulásának nyoma sincsen.
Ami viszont – számomra – meglepő, hogy azon ismerőseim számára, akik a kampány ideje alatt Londonban
jártak, semmi se tűnt fel az egészből. Igaz, egyikőjük sem
érdeklődik különösebben a vallási kérdések iránt, de egy
ilyen propagandának a közömbös embereket is el kellene
érnie. Az Egyesült Királyságon és azon országokon kívül,
ahol előfordulnak, nem keltettek nagy sajtóvisszhangot a
feliratok. Úgy tűnik, hogy a hatásvadász szöveg mégsem
eléggé ﬁgyelemfelkeltő. Nem tűnik ki az olyan vallási
hirdetések közül, mint amilyenekre válaszul született.
Miért is tűnne, hiszen nem sokban különbözik a többitől, csak most megszólalt egy másik oldal is.
Hajdu Miklós

KÜL-ÜGYES

GRANADA

A MÓROK UTOLSÓ SÓHAJA („EL ÚLTIMO SUSPIRO DEL MORO”)
XII. Muhammad Abu ’abd-Allah (1460-1528),
„Boabdil”, Granada utolsó mór királya!
Boabdil – ez a neve annak a bárnak, mely lakásom alatt alatt fogadja vendégeit keddtől vasárnapig.
Boabdil tulajdonosai drága szomszédaim, így kávé- és
reggeliproblémáim igen ritkán adódtak.
Boabdil a megcsalt, elűzött utolsó mór király!
Boabdil feleségének (az egyik a háremből) egy egész
kert jutott szökőkutakkal, virágoskerttel, lugasokkal és
egy fával. Azzal a fával, ami rejtekhelyül szolgált, hogy
egy katonával szerelmi életet éljen, veszélyes, titkokkal
teli, tiltott, de annál inkább szenvedélyes szerelmi életet . A fa a leghíresebb fa egész Granadában (talán egész
Andalúziában), Boabdil az egyik leghíresebb mór király,
a legkedveltebb férﬁ, akit felszarvaztak, a legmegbecsültebb király, aki elvesztette királyságát. Sírva, sóhajok között, keserűséggel hagyta ott Granadát

Boabdil, talán tőle indul Granada spanyol történelme, és nekem is Boabdilban indul a napom, és a
Boabdilból indulnak estéim.
Azok a granadai esték. Szerettem a granadai estéket,
főleg a fényeket, ahogy sétáltam a sárgás esti lámpafényben. Az éjszaka sosem volt ugyanaz, sosem volt unalmas.
Szerettem az embereket, főleg az éjszakai embereket,
akik velem, mellettem élték a granadai éjszakákat. Szerettem a stílust, a ruhákat, a hajakat, a piercingeket, az
egyéniségeket, a kutyákat, a szemeteseket, takarítókat, a
klubokat, a lázadást, a graﬁttit, a reggaet, a ﬂamencót, a
hippiket, a zenész cigányokat, a jazzt a funkyt, a szenegáli árusokat, a táncosokat, az utcán illegálisan sörözőket, a
legális marihuánafogyasztókat és a barlanglakókat.
Különleges találkozóhelye volt ez, több nemzedéknek, több kultúrának, több gondolatnak, szerelmeknek.
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Nem egyszer hallottam azt a vicces kérdést, hogy a
Sziget Fesztivál előtt-után hová lesz a rengeteg punk.
Megtaláltam őket. Jönnek a granadai éjszakába, hogy
együtt mulassanak a világ többi utasával, kalandorával.
Például azzal a venezuelai „művésszel”, aki hajón érkezett
Portugáliába, onnan jött át Spanyolországba, aki néhány
évvel ezelőtt a La Rambla (Barcelona) hírhedt Ollókezű
Edwardja volt, és ma Granadában hajszobrász.
Csak semmi unalmas haj, nem készített kétszer egymás után ugyanolyan művet. Nincs ismétlés, nincs rutin.
Olyan volt, mint a granadai éjszaka, mindig más, mindig egy újabb kaland, és olyan volt, mint amilyennek én
éreztem magam akkor, nem ismételtem meg magamat,
nem voltam kétszer ugyanaz, nem ugyanúgy lépkedtem,

I. évfolyam, 8. szám 2009. április 1.

másképp táncoltam és másképp emeltem
a poharat a számhoz. Csak Boabdil volt
állandó. Na és persze azok a végtelen egyszerű erasmusos bulik, ahol ugyanazok a
kérdések, ugyanazok a gesztusok ismétlődtek, mindez persze dupla áron, és a cél
sem volt más, minél inkább ismerkedni,
minél gyorsabban hatékonynak lenni
és megmutatni magad – jétákszabályok
egyszerűek és megszokhatóak. Persze itt
is, mint általában – közhelyesen - kivétel
erősíti a szabályt, és sokszor éri az embert
kellemes meglepetés. Találsz magadnak
egy társat, egy percre, egy órára vagy egy
éjszakára, aki elkísér és akinek megfoghatod a kezét, vezetheted vagy éppen ő vezet
téged, átadhat mások kezébe, vagy kisajátít egy időre. Nincs ellenállás. csak sodródás. Mész, amerre a fények és a hangok
visznek, követed az ösztöneidet, követed a ritmust, amit
a város ad. Nincsenek hamis hangok, csak tiszta nevetések és csillogó szemek, melyek csillogása csengő magas
hangon énekli be az éjszakát, és festi meg a falat, a tetőt,
és ad hátteret a csillagoknak. Boabdil városa változatos,
a környezete is az. Fél órára vannak a Sierra Nevada havas csúcsai (3000 méter felett) és 45 perc Európa talán
legszebb tengerparti része. Jó éjszaka távozni és sötétben
érkezni, és jó a városon kívül vagy a hegyekben vagy a
parton pihenni, és élvezni a nap támadását.
Mindig egy mosollyal indultam, minden éjszaka,
minden nap, és mindig több mosollyal az arcomon tértem haza. Minden este egy felfedezés volt, külön utazás,
egy kaland. Én is megláttam valahol Albaizyn (Albaicyn)
kerületében, az Óváros szívében, ami Granada szimbóluma, ékköve, lelke. Rögtön mögötte a barlanglakásos Sacramonte, ahonnan a ﬂamencozenész muzsikus cigányok
indulnak. Fehér házak, fehér falak, vörös színbe festett
gitárritmusok és sárga lámpafény, kék cserepek. Színes
város, színes emberek, színes, de nem felszínes kapcsolatok. Gyönyörű város, annyira gyönyörű, hogy egy
koldus kiírása lett Granada jelmondata: „Dale limosna,
mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser
ciego en Granada”. Ami annyit tesz magyarul: „Szánj
meg, drága asszony, hisz nincs szánalmasabb dolog az
életben, mint vaknak lenni Granadában”.
Galamb Ádám
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ÓRIÁS: JÖN.
Mostani jelszavunk a polgárpukkasztás. Emiatt ismételten egy magyar albumról lesz szó újságunkban. És hogy
ez miért is polgárpukkasztás? Mert a
magyar zenéről arányaiban többet is
beszélünk, mint az megérdemelné. De
az alábbi együttesről van miért szólni,
mert jók, nagyon is!
Az Óriás az annabarbi hamvaiból született együttes, hisz
abból a formációból érkezett a szövegíró-gitáros-énekes
Egyedi Péter (aki az IHM basszerosa is!) és Örményi
Ákos basszista, sőt az alapfelállásban a dobok mögött
helyet foglaló, volt kispálos Michael Zwecker is. Utóbbi
helyén azóta Nagy Dávid ül.
Számaik valahol a gitárpop és az alternatív rock között
helyezkedik el, köszönhetően a sokszor rendkívül rádióbarát részeknek és az azt darabokra szétszaggató, rendkívül húzós riﬀeknek. Nem találtak fel semmi újat, de
valahogy olyan hangulatvilága és szerkesztettsége van a

számaiknak, mint senki másnak idehaza. Külföldről is nehezen találok ismerős
zenekart, vagy azt is csak ráerőszakolhatnám zenéjükre (egyébként a Foo Fightersre
gondolok itt). Egyszerű zene ez, sallangoktól mentes. Látható ez abban is, hogy
a srácokon kívül nem játszik senki sem
az albumon, csak szintetizátoron Hortobágyi László (szintén IHM),de ő is csak
három szám erejéig. Kihagyhatatlan része
zenéjüknek annak szövegvilága, amire találunk egy talán nem is olyan véletlen példát, ez pedig az
Isten Háta Mögött. Nem is az a fontos elsősorban, amit
mond, hanem hogy annyira szerves része az egésznek,
hogy ez is csak erősíti bennünk a zenekar senkihez sem
hasonlítható karakterét.
“Polgárpukkasztásként” pedig három szám, akit érdekel:
Az a kellő hő, Ólompehely, Fát dönteni.
Értékelés: 8/10
saxa

A BAADER MEINHOF CSOPORT
A négy évvel korábbi világháborús eseményeket feldolgozó A bukás – Hitler utolsó napjai című alkotás
után a német ﬁlm egy újabb traumával nézett szembe.
Uli Edel 2008-as ﬁlmje nem kímél senkit és semmit,
a német történelem második világháborút követő legvéresebb időszakának eseményeit, a Vörös Hadsereg
Frakció terrortámadásait dolgozza fel hiteles és sokkoló formában.
A történet 1967-től, attól a forrongó évtől indít, mikor a német ifjúság, hogy kifejezze a rendszer elleni nemtetszését, megmozdulásokat indít a fennálló hatalom
ellen. Ebben az átalakuló értékrendszerű környezetben
Andreas Baader (Moritz Bleibtreu) és barátnője Gudrun
Ensslin (Johanna Wokalek) egyre agresszívabb merényleteket tervez, hogy lázadó magatartásukkal megbénítsák

Der Baader Meinhof Komplex – német, 2008.
Rendezte: Uli Edel. Szereplők: Moritz Bleibtreu
(Andreas Baader), Martina Gedeck (Ulrike Meinhof ),
Johanna Wokalek (Gudrun Ensslin). 150 perc
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számos intézmény működését. Akciójukra felﬁgyel a középkorú újságírónő, Ulrike Meinhof (Martina Gedeck),
aki miután férjét megcsaláson kapja, gyerekeivel elhagyja
a családi házat, hogy az agresszív, szabályokat nem ismerő pároshoz szegődjön, és segítse terveiket.
Bár A Baader Meinhof csoport történelmi dráma, a
ﬁlm mégis kitűnően megállja a helyét akcióﬁlmként is,
a bő két órás játékidő alatt a cselekmény egy pillanatra
sem nyugszik meg, a terrorcsoport tagjai tervről-tervre
haladnak, megalakítják a RAF-ot (Rote Armee Fraktion)
és Jordániában katonai kiképzésen vesznek részt. A ﬁlm
egyik fő hibája feszes tempója, többször percek leforgása
alatt ismerünk meg összetett eseményláncolatokat, melyeket az idő szűkössége és a pontos történelmi kép felvázolása végett nem nyílik lehetőség kibontani. Ez alól
kivétel Baader és merénylőtársai börtönbüntetése, ahol
több idő jut a szereplők megértéséhez: a RAF-tagok a
tárgyalóteremben végig lázadó hangnemben, a hatalommal feleselve fejezik ki nemtetszésüket, zárkájuk csendjé-
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ben pedig terrorcsapatuk újabb generációját segítik tanácsaikkal jeladó készülékeiken keresztül, míg a hármójuk
közötti ellentétek egyre csak feszülnek.
Bár Uli Edel ﬁlmje sűrű, mégis átfogó képet rajzol a
hatvanas, hetvenes évek Németországának zavaros hangulatáról. Kiemelendő szempont, hogy az NSZK-beli
’68-as lázongásokat világtörténeti kontextusba helyezi,
archív felvételekkel demonstrálva Franciaországnak, az
USA-nak és Mexikónak a prominens évben zajló eseményeit. A rendező nem kíván állást foglalni ﬁlmjében,
Baaderék terrorhármasát távolságtartóan, olykor közelről ábrázolja, történetüket szervezetük létrehozásától
halálukig tudatosan végigvezeti. A ﬁlm másik erénye,
hogy ha az olvasó egyes történelmi ismeretei hiányosak a
háború utáni Németország történéseinek megértéséhez,
Edel drámája kitűnő választás, hogy egy látványos és izgalmakban bővelkedő alkotással hozzuk helyre az üres
foltokat.
Szabó Dénes

LEGÁLIS ILLEGALITÁS
A graﬃtiről sokan alkotnak ilyen vagy olyan véleményt.
Letakarítják, felfestik. Érvelnek mellette és ellene. Angyalföldi underground - Graﬃti. „Miért, és miért nem?”
címmel kiállítás nyílt az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermében.
A tárlat az aluljárók hangulatát idézi – mintha csak az
utcán sétálnánk le meg fel. A falakat színes falﬁrkák fedik, ezúttal legálisan, fénykép formájában. A képeket az
alkotók egy-egy megszólalása egészíti ki. Mesélnek a falﬁrkálásról, az azt körülölelő életérzésről, gondolkodásról,
kultúráról és a miértekről. A teremből felfelé vezető lépcső a „felszínre” irányítja a látogatót, ahol a kerület „nagy
emberei” alkotnak véleményt az eﬀajta önkifejezésről.
A tárlat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző (szub)kultúrákat, és hogy az eltérő véleményt alkotók
között kommunikáció alakuljon ki. Vagy vita – ha úgy
tetszik. Szót kapnak a festékszórósok és a városvédők. Mi
a graﬃti? Mire jó? Kik csinálják? Miért így? És miért házfalakra vagy vonatokra fújnak? Ilyen, és ezekhez hasonló
kérdésekre kaphat választ az idelátogató.
A kiállított falﬁrkákat lehet minősíteni. Kinek tetszik,
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kinek nem. Fel lehet háborodni, meg lehet mondani a
magunkét. Ennek itt a helye. Mindezt tehetjük a szokásos módon: a vendégkönyvben üzenve, vagy otthagyhatjuk szignónkat a falon is. Ahogy tetszik…
briGirl

AJÁNLÓ

CHRISTOPHER MOORE: BIFF EVANGÉLIUMA
„ – Hadd mondjak valamit, Jozsó. Csak egyetlen szó:
kő.
– Kő?
– Nézz körül! Van itt kő, ameddig a szem ellát. Galileában
más sincs, csak kő, por és még több kő. Legyél kőfaragó,
mint apám meg én. Építünk városokat a rómaiaknak.
– Igazából azon gondolkodtam, hogy megváltom az emberiséget.
– Felejtsd el, Jozsó! Én mondom neked: a kőben van a
jövő.”
A fenti diskurzus szereplői Jézus,
másképpen Józsua és legjobb barátja,
Biﬀ. A könyv az ő történetüket meséli el. Jézus életének arról a korszakáról szól, amelyre a Bibliában még
csak utalásokat sem találunk. Mert ki
az, aki le tudná írni, hogy hogyan élt
Jézus, születésétől 30 éves koráig és
keresztre feszítéséig? Még szerencse,
hogy a nem éppen éles eszéről ismert
Raziel angyal azt a feladatot kapja,
hogy támassza fel Biﬀet, Jézus gyermekkori barátját, hogy megírhassa saját evangéliumát. Egy szállodai szobába zárkózik be vele, s amíg Biﬀ el nem
készül a nagy művel, Raziel kitűnően
lefoglalja magát a tévében futó szappanoperákkal és bokszmeccsekkel.
Biﬀ pedig újjászületésekor ajándékba kapja a modern
nyelveket, így mai szóhasználattal, sokszor trágár kifejezésekkel tarkítva osztja meg velünk mondandóját.
Józsua és Biﬀ 6 éves korukban ismerkedtek meg, mikor Biﬀ arra lett ﬁgyelmes, hogy Jézus éppen egy gyíkot gyömöszöl a szájába. Ő is csak ugyanolyan kisﬁú
volt, mint bárki más, egy kicsit több komolysággal és
felelősségtudattal, mivel mindig is tudta, hogy ő Isten
gyermeke. Csak éppen azt nem tudta, hogy hogyan is
kéne pontosan Megváltóvá válnia. Biﬀ mellette volt jóban-rosszban, örök barátokká váltak. Jól kiegészítették
egymást, Jézus érettebb volt, míg Biﬀ kelekótya, aki sokszor idiótán viselkedett. Még az sem okozott közöttük
különösebb zűrzavart, mikor megjelent a színen Mari,
azaz Mária Magdolna, és mindketten első látásra beleszerettek. Józsua azonban már ekkor tudta, hogy neki
önmegtartóztató életet kell élnie, így Marinak végül a

seggfej farizeushoz, Jakanhoz kellett akaratán kívül hozzámennie. Éppen ekkor, az esküvő hajnalán kerekedik
fel Jézus és Biﬀ, hogy megkeressék Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt, akik jelen voltak Jézus születésénél, és
talán útmutatást adhatnak Isten gyermekének. Hosszú
vándorlásuk során rengeteg kalandba keverednek. A
három napkeleti bölcs segítségével bepillantást nyernek
különböző vallásokba: megismerkednek a taoizmus és a
konfucianizmus, a buddhizmus és a hinduizmus tanaival. Vagyis leginkább Jézus ismerkedik meg velük, Biﬀ
ugyanis kevésbé fogékony ezek elsajátítására. Megtapasztalja viszont, milyen a mérgek hatása,
megtanul nyitott szemmel aludni és
végigveszi a Káma Szutrát egy indiai
prostituálttal. Hazatérésük után történnek azok az események, amelyeket
már mi is jól ismerhetünk a Bibliából.
Manapság sok könyv és ﬁlm születik a kereszténység témájában. Elég
csak a kasszasikernek számító Passióra, vagy Dan Brown Da Vinci-kódjára gondolnunk, amely világsikert
aratott. Biﬀ evangéliumában és a Da
Vinci-kódban nagyjából annyi a közös, hogy mindkettő ﬁktív történet,
de színvonalban a kettő összehasonlíthatatlan. Míg Brown könyve inkább
egy mai krimi, és sokak szerint inkább
csak szenzációhajhászás, mint értékes alkotás, addig
Biﬀ evangéliuma valódi irodalmi csemege. Christopher
Moore humora az, ami letehetetlenné varázsolja a könyvet. Douglas Adams és Kurt Vonnegut legjobbjait idézi
az inkább fanyar angol humorral megáldott amerikai
szerző munkája. Biﬀ nemtörődöm leírásai ennek ellenére sok helyen lényeges vallási kérdéseket feszegetnek,
és helyenként csúfot űznek nemcsak a keleti, hanem a
keresztény és zsidó vallásokból is. Mégsem valószínű,
hogy elolvasása után sértettség maradna akár a mélyen
vallásosakban is, hiszen nyersesége ellenére a könyv közelebb hozza és szerethetővé teszi Isten ﬁát. És végül, de
nem utolsósorban kiderül belőle, hogy Biﬀ találta fel a
szarkazmust és a tejeskávét.
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FAHÉJAS PULYKAMELL
A polgárpukkasztó számba mi sem lehetne pompásabb recept, mint egy különleges, az édes és a sós íz
harmóniáján alapuló étel. Azok is nyugodtan kipróbálhatják az ilyen, szokványostól eltérő, „hús és gyümölcs együtt” jellegű fogásokat, akik a hagyományos
kosztot szeretik. Egy ilyen receptben az a legjobb,
hogy kreatív hajlamokat ébreszt a fűszerezés és a gyümölcsök összeválogatásának terén, úgyhogy hajrá,
kísérletezésre fel!

Hozzávalók:
• pulykamell
• őrölt fahéj
• 3-4 alma vagy körte (a gyümölcsöket lehet változtatni, a lényeg, hogy ízeikben passzoljanak és édesek
legyenek)
• aszalt szilva
• olívaolaj
• annyi szelet bacon, ahány szelet hús
• szeletelt füstölt sajt (szintén annyi, ahány szelet
hús)
• 3-4 evőkanál barna- vagy kristálycukor
• 1 pohár tejföl vagy joghurt

A pulykamellet felszeleteljük és vékonyra klopfoljuk.
Ezután mindegyik szeletet beleforgatjuk a fahéjba úgy,
hogy teljesen befedje. Olívaolajban pár perc alatt kisütjük
őket, majd mindegyikre rátekerünk egy szelet bacont, és
rájuk helyezünk 1-1 szelet sajtot. Hőálló- vagy cseréptálba tesszük a húsokat, és a felszeletelt gyümölcsöket (ízlés
szerinti összetételben és mennyiségben) rájuk szórjuk.
Abban a kevés olívaolajban, ami maradt a serpenyőben,
karamellizáljuk a cukrot, és a tejföllel vagy a joghurttal
együtt ráöntjük a gyümölcsökre. (Nem baj, ha a hideg
tejtermék miatt a karamell megkeményedik, utána úgyis
megolvad majd.) Az egészet lefedjük, és mehet a sütőbe.
Akkor van kész, amikor a gyümölcsök már kellőképpen
megfőttek, és a karamell újra elolvadt. Rizzsel tálaljuk.
Jó étvágyat hozzá!
Vera

NICKNAME@DÉLUTÁN.COM
Ülök a Gép előtt, nézegetem az internetes oldalaimat,
és információkat szívok magamba! Elég állott a levegő
- – már érzem a tavaszt - –, de nem megyek le focizni,
mert ott nem tudok MSN-ezni, és a Józsi is rondán nézett rám, mert a múltkor luftot rúgtam… Nem tudom,
mit hisz! Legalább egy méterre volt a kapu. Az a Szar
meg pattog és zavar. Folyton elgurul, Én meg mehetek
utána! Nem azért, de Az a kiscsaj, akit a büfében láttam
a múltkor, nem ír vissza az IWIWiWiW-es üzenetemre!
Lehet, hogy meg kéne próbálnom élőszóban...? Vajon
miért hiszik azt, hogy Én nyomulok, amikor alig beszélek? Csak mert sisteregnek a poénok a billentyűzetemről?
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☺ (Szerintem igenis aranyos, ha a magam arcával küldök ☺! )
Nem hiszem el, hogy nem válaszol! Pedig már igazán visszajelölhetne! Nem baj kommentezek neki a
MyspaceMySpace-én, az biztos bejön! Hiszen olyan nagyot sóhajtott, mikor megkérdeztem a folyosón, hogy Ő
is ELTE-s-e. Még hogy nem ismer! Aha. Mindenki tudja a nicknevemet! Lehet, hogy a Józsi meg beteg, mert
már két napja nem lépett be, vagy csak szar a rooterje, és
nem tud csatlakozni. De az is lehet, hogy letiltott. Biztos
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megsértődött! Majd kap tőlem; csak jelentkezzen be!
Hihetetlen, hogy milyen cuccokat hordanak ezek
mostanában… Azt hiszi, hogy menő?! Pedig ez a lila
rúzs igenis szexi!? De mért ezen a csávón van! Ki kéne
próbálni, eszem megáll, milyen nőkkel pózol az adatlapján! Letöltök egy fotoshopot! Nekem is be fog jönni!
Majd néz ám a sok genya, hogy nekem bejött az élet,
ŐK meg… Bár Anya biztos megrémülne, mikor behozza a szendvicsemet és rámosolygok! Mondja majd, hogy:
– Fiam, Te megvesztél!!!! Apa meg majd nem aggódik,
mert lila: – Legalább nem lett fradista!
De mért nem írt még vissza? Lehet, hogy sokat kérek? Miért ne aludhatna nálam, már kétszer láttam, és
beszéltem is vele! Az a sóhaj lehet, hogy igen volt? Vagy
az lehet, hogy észrevette, hogy azt néztem, hogy Hogy!
Vagy rájött, hogy a mellette álló barátnőjének is írtam!
Lehet, hogy ezek beszélgetnek? Vagy belinkelte az MSNjébe! Úristen, mindennek vége…. Most kezdhetek el
mást fűzni… De kit? Mikor találkozom újra egy nővel?

Bassza meg! Elment az áram… A letöltésem!!!! Mivan
má’? Nincs mit tenni… kimegyek! Mi ez a szar, izé…
NA! Ja, kilincs! Nemá, hogy is volt? Ja, lenyomom, és
magam felé húzom! Ez az, mindjárt kinn vagyok!
– Csókolom, Magdi néni!
Vissza se köszön! Ilyet! Fogom én strapálni magam
köszöngetéssel! Biztos megijedt. Hát igen, kicsit zsíros a
hajam, és beesett a szemem, de attól még megismerhetne!
Biztos a szájfény. Na mindegy, majd máskor! Mégiscsak
itt lakik a házban! Majd megbánja, ha beakad a telóján
a billentyűzár! Akkor majd jön sírva, hogy: Ferike segíts
kérlek, nem érem el a… Na, itt is volnánk!
Mi ez a harangos bigyó? Remélem, nem ráz meg. Ja,
áramszünet van! Akkor mit is kell? A francba, mi az, izé,
hogy is…? Ezaz!!!!! (Kopogás!)
– Csókolom! A Zsuzsi itthon van?! Csak mert nem
válaszolt az e-mailemre!
Laci

VICCEK
Vannak olyan lépések, amelyek törvényesek, de nem jogosak, és vannak, amelyek jogosak, de nem törvényesek,
illetve léteznek a se nem jogos, se nem törvényes lépések.
A jogos és törvényes eljárásokra nem vesztegetném a szavakat, hiszen azt hívjuk normális működésnek.

Mi a különbség férﬁak és nők között?
– A nő egyetlen férﬁt akar, aki teljesíti összes kívánságát.
– A férﬁ az összes nőt akarja, akik teljesítik egyetlen
kívánságát.

– Mi az, kicsi, barna, büdös és gőzölög???
– ???
– A mókus izzad.

Ellenőr:
– Jegyeket, bérleteket kérek!
Pistike megszólal:
– Anyád tudja, hogy kéregetsz?

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren s az
Üveghegyen is túl, ott lakott a kurta farkú malac. Feljött a nap, fölébredt a malac, s azt mondta:
– De rohadt messze lakom!
Szórakozóhelyen csajszi odalibeg a pulthoz, és foghegyről mondja a pultos srácnak:
– Helósziókaaa, aggyá’ valami rostosat!
– Bútorlap jó lesz...?
– Miért nincs a nőknek agya?
– Mert az oldalborda nem velőscsont.

– Ne haragudjon, de maga szerint a bal oldali gyermek a színpadon ﬁú vagy lány?
– Fiú!
– Honnan tetszik abban olyan biztosnak lenni?
Talán Ön az apja?
– Nem, az anyja!
– Mit mond Kőműves Kelemen a ﬁának vacsora közben?
– Egyél ﬁam, anyád már fal.
– Most kezdődik a tánc – szólt a papagáj, és berepült
a ventilátorba.
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