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Nyitány

Ha március, akkor
15-e. Mindig a zászlófelvonáskor volt
ébresztő, anya csatasorba állított minket,
kokárdát tűzött ránk
(hosszas vádaskodó
keresés után persze,
mert „biztos te tetted
el”) és elénekeltük a himnuszt. Az egész ünnep,
ahogy rügyező fák között, félénk napsütésben Petőfi szobrát koszorúztuk, a szélben felcsavarodó
zászlók csattogó hangját hallgattuk, s kora délután
valamelyik Jókai-regény filmes adaptációját bámultuk a tévében, azzal a büszkeséggel töltött el,
hogy magyar vagyok. Nem volt szükségem semmilyen sörrreklámra, hogy figyelmeztessenek, milyen
csodálatos is nekem. Aztán felnőttem, s valahogy
megfeledkeztem erről az érzésről. Szerelmes lettem Párizsba, majd Barcelonába, s azt kezdtem
gondolni, hogy nem csak el lehet innen menni,
de lehet, hogy el is kellene. Aztán jött 15-e. Reggel vidáman ébredtem. Újra gyönyörűnek láttam
a várost, az országot, a nemzetet. Ekkor éreztem
igazán, hogy Magyarország nélkül nem tudnék az
lenni, aki vagyok. Erre biztatlak titeket is, ezért készült el a kezedben tartott „magyaros” szám. Zsíros
kenyérrel és pálinkával ajánlom fogyasztani.
Balogh Mariann
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Interjú a Metrosectionnel
A Metrosection zenekar március 19-én a
Felezőbuli keretein belül fogja lebontani a Szeparé falait. Ahhoz azonban, hogy képben legyetek, kik ők, meg hogy mi közük is van a TáTK-hoz,
diktafonvégre kaptuk a csapat felét, Havai Gábor
gitárost és Kocsis Bence gitárost/énekest.
Srácok, elöljáróban annyit, hogy miért is tekinthető tulajdonképpen TáTK-os zenekarnak a Metrosection?
Bence: Nos, jómagam és Gábor is társadalmi tanulmányok szakos hallgatók vagyunk itt a TáTK-on.
Én másodéves, Gábor pedig elsőéves.
Gábor: Én később kezdtem az egyetemet, előtte
a Kőbányai Zenei Stúdióban tanultam, de aztán
ennek a szaknak a tárgyai nagyon megtetszettek,
úgyhogy felvételiztem ide is.
Néhány szóban mutassátok be, kérlek, a zenekart,
illetve azt, hogy Ti miket tartotok eddigi pályafutásotok fontos mozzanatainak!
Bence: 2005 óta vagyunk együtt ebben a négyes
felállásban (Kocsis Bence – ének/gitár, Havai Gábor – gitár, Simon Ádám – basszusgitár, Koszti Márk
– dob), és minden évben sikerült valamelyest előrébb lépnünk. 2007-ben megnyertünk két tehet-

ségkutató versenyt, az Emergenza magyarországi
megmérettetését, ami után lehetőségünk nyílt
megmutatnunk magunkat Kölnben, a nemzetközi
döntőn is. Ott hetedik helyezést értünk el. Emellett a Klebelsberg tehetségkutatón is első helyezést értünk el, ahol olyan neves zenészek alkották
a zsűrit, mint Presser Gábor vagy Novák Péter. Már
az elmúlt két évben is sokat játszottunk külföldön,
Németországban, Olaszországban és Ausztriában,
illetve tavaly megjelent az első nagylemezünk,
„Hiányzik a városnak a csend” címmel. Az idei év
eddigi legfontosabb eseménye, hogy hallhatóak
vagyunk az MR2-Petőfi Rádióban, valamint a klipünket játssza az MTV is.
Gábor: Az alakulásról annyit még érdemes megjegyezni, hogy a többiek régóta jóbarátok, én pedig egy közös barátunk révén kerültem a zenekarba. A tehetségkutatókon kiemelték, hogy milyen
energikus és dinamikus volt az előadásmódunk,
s a koncerteken is megmozgatjuk a színpadot, és
ösztönből zenélünk.
Bence: Egyébként a németországi tehetségkutatón szembesültünk azzal, hogy míg mi nem sorolódtunk be egyik zenei szubkultúrába sem, tehát
nem lehet a zenénkre nyíltan azt mondani, hogy
ez indie vagy metal vagy bármi, addig a zenekarok
nagy része az aktuális trendet igyekezett követni.
Végül hetedikek lettünk, de ebben azért szerepe
volt annak is, hogy a németek hazai pályán a saját
bandáikat részesítették előnyben.
Ez mennyiben köszönhető annak, hogy van a zenétekben egy tipikusan magyar szegmens, valamint ez
a magyaros-alternatívos vonal, ami a szövegekben is
megjelenik, legyen angol, vagy magyar? Ezt külföldön nem fogadják be?
Bence: A lemezünkre már megkaptuk párszor azt
a kritikát, hogy amint megszólalok magyarul, és
nem tipikus popszám szövege van az adott dalnak, akkor egyből mindenki a Kispálra asszociál,
pedig én életemben nem hallgattam Kispált, és
csak kevés más, magyar nyelven éneklő zenekart.
Ez tipikus beidegződés. Az a tapasztalatunk, hogy
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külföldön inkább a magyar nyelvű cédéket keresték, mert érdekesebb számukra, hogy nem a sokadik angolul éneklő zenekar vagyunk, hanem egyfajta egzotikum azáltal, hogy az anyanyelvünkön
szólalunk meg. A magyar nyelv inkább segítség, a
közönség elfogadja.
Angol és magyar szövegeitek is egyformán vannak.
Itthon tipikus probléma, hogy ha egy magyar zenekar
angol szövegeket használ, az nem arat ugyanolyan
tetszést, mintha magyarul énekelne. Nálatok hogyan
alakult ez, hogy két nyelven is íródnak szövegek?
Gábor: Van, aki azt várja, hogy legyen több magyar nyelvű szám, mert neki nagyon tetszettek a
szövegek, és azt hallaná szívesen. Ugyanakkor a
számok lüktetése fontos, és van, amikor ehhez
jobban passzol az angol nyelv. Ekkor a magyar
szövegekre várókat kárpótolja a zene.
Bence: Szövegírásilag én jobban szeretem a magyart, mert angolul bármit le lehet írni, úgysem
veszik észre az emberek. A magyar nyelv nagyobb
kihívás, ugyanakkor sokkal többet át lehet adni
így, és az emberek is sokkal jobban bele tudják
élni magukat. Viszont az angol nyelv talán jobban
passzol a zenénkhez, és emiatt nehéz dönteni a
kettő között. Én mindkettő mellett állok, csak azt
az utat kell megtalálni, hogy angolul, magyarul is
úgy írjunk számokat, hogy azok zeneileg ne üssenek el egymástól.

I. évfolyam, 7. szám 2009. március 13.
földön. Az olasz koncertek egy a Millenáris által
szervezett csereprogramnak köszönhetően jöhettek létre, melynek során játszhattunk Trentóban,
illetve Levicóban.
Milyen zenék hatottak rátok? Gondolom, nem lövök
nagyon mellé, ha olyan neveket említek meg, mint az
Incubus, vagy a Faith No More.
Bence: Igen, ezek a zenekarok abszolút megvannak, még a Rage Against the Machine-t szoktam
megemlíteni. De például a Faith No More-t a dobosunk meg én hallgatjuk nagyon sokat. Azt viszont
nem lehet mondani, hogy a zenénk incubusos
vagy Faith No More-os lenne. Igazából ezeknek a
zenekaroknak a felfogása, a zenéről való gondolkodása, nyitottsága hatott ránk. Ez működik akkor,
amikor zenét írunk. Nem foglalkozunk azzal, hogy
egy-egy téma belefér-e vagy sem. Ha tetszik, akkor
megcsináljuk.
Gábor: Ugyanakkor ezt kritikának meg is kaptuk a
magyar lemez után, hogy túl sok a különböző stílusú, hangulatú szám.
Bence: Ehhez azért hozzá kell tenni, hogy a lemez
két év termése, és az összes akkori dalunkat tartalmazza, tehát benne van az is, hogy miként változtunk ez alatt az idő alatt.

Az Emergenza tehetségkutatóra mint a zenekar történetének egyik fordulópontjára tekintetek vissza?
Gábor: Igen, egy fontos tapasztalatszerzés volt,
mely után sok mindent másképp láttunk, mint korábban.
Bence: Elég sokat lendített az ismertségünkön, sok
helyen megjelent a nevünk, lévén a sorozatnak az
volt az első itthoni éve. Sokat számított az, hogy a
nevünk elterjedt azáltal, hogy egy nemzetközi tehetségkutatón részt vettünk.

Végezetül arra lennénk kíváncsiak, hogy mik a jövőbeni terveitek?
Bence: Nyáron minél több fesztiválon megjelenni,
Volt fesztivál, Sziget fesztivál. Következő lépcsőfok
lesz év végén, jövő év elején egy javarészt angol
nyelvű, de itt-ott magyar szövegeket is tartalmazó
album.
Gábor: Az elkövetkező album magában rejti azokat a lehetőségeket, amiket kihasználva külföldön
is sikerrel próbálkozhatunk.
Bence: A háromszámos EP-nk jellemzi azt az
irányt, ami felé most tartunk, és leszűrhető belőle
az is, hogy mi várható tőlünk koncerten.

A külföldi turnékra hogyan kerülhetett sor? Mennyiben köszönhető ez az Emergenzának?
Bence: Az első német fellépés volt csak, ami az
Emergenza miatt volt, a többi kinti koncertünk
mind-mind saját szervezés. Kihívás, kaland volt
számunkra, hogy megmutathatjuk magunkat kül-

Ne feledjétek, március 19-én ELTE TáTK Felezőbuli
a Szeparéban, a Metrosection zenekarral. Addig
is látogassatok el a zenekar egyelőre hivatalos
oldalaként is funkcionáló http://myspace.com/
metrosection weblapra!
Pipp & saxa
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Lágymányosi Síparty
Február 1-jén reggel kilenc és fél tíz között
utazótáskákkal, sícipőkkel és sílécekkel felpakolt
egyetemisták vették birtokba az ELTE Lágymányosi Campusának parkolóját. A két busznyi fiatal
Gerlitzenbe indult, hogy egy ötnapos sítáborral
alapozza meg a második félév szorgalmi időszakát.
Az indulás ugyan nem volt zökkenőmentes, de
egy megtalált raktárkulccsal, a KCSSK-ból megszerzett munícióval és nagyjából ötven perc csúszással
mégis kigördültünk a parkolóból, és Ausztria felé
vettük az irányt. A közel nyolcórás útért kárpótolt
a hóesés, ami a Dorf Hotelhez érve fogadott minket. Az apartmanok elfoglalását, a háromfogásos
meleg vacsorát és a szervezőktől elhangzott hasznos információkat kötetlen ismerkedés, „szomszédolás” követte.
Hétfő reggel, miután mindenki megkaparintotta az egész hétre szóló síbérletét, végre elindulhattunk felfedezni a síterepet. A profi oktatóknak,
a kényelmes pályáknak és a még kényelmesebb
hüttéknek (vendéglátóipari egységek a pályán)
köszönhetően az ötödik nap végére a legtöbb
kezdő teljes biztonsággal síelt, a haladók új technikákat sajátíthattak el, az időjárásnak köszönhetően pedig a síelés néha extrém sporttá fajult. A
Síparty ideje alatt volt részünk hó- és szélviharban,
tejfehér ködben, de ragyogó napsütésben is. (Ez
utóbbi napon voltak, akik apait-anyait beleadtak a
csúszásba, és voltak olyanok is – mint például én
– akik bojkottálták a sílécet, és minden idejüket a
napozásnak szentelték.)
Az egész napos fizikai megerőltetés után minden esetben hajnalig társasági életet éltünk. A
hétfői welcome-buli kellőképpen összehozta a
társaságot. A vélemények megoszlanak, a sikert
egyesek az italbónok, mások a zene és a tánc,
megint mások a Mészi-Iván gitárduó javára írják.
A saját, négyfős apartmanunkra egy idő után
már csak átjáróházként tekintettünk, mert nem
volt olyan napszak, amikor ne érkezett volna látogató, eladó italbónnal, mosószert keresve, vagy
akár locsolókanna után kutatva – ez utóbbi tit-
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kát azóta sem sikerült megfejtenünk. A spontán
szobabuliról alkotott elképzelésünket azonban
felülírta a szerda este, amikor a síoktatók apartmanjában az eredetileg ott lakó hét fő helyett hirtelen megközelítőleg harminc ember evett, ivott
és beszélgetett. (Talán nem lehet elégszer bocsánatot kérni azoktól, akik hajnali három előtt aludni
szerettek volna.)

A társaság az ország minden részéből érkezett.
Nemcsak a különböző ELTE-s karok, hanem Győr
és Pécs is képviseltette magát, a pókerversenyt
azonban mégis egy tizennégy éves fiú nyerte. Ki
tudja, pár év múlva talán már ELTE-hallgatóként
érkezik a sítáborba.
A csütörtök esti búcsúbulin a hangulat ismét
a tetőfokára hágott, és a társaságot még az sem
riasztotta vissza, hogy a péntekünket is a pályán
töltöttük, és csak délután öt óra körül indultunk
haza Magyarországra. A szerencsésebbek már
útközben kiszálltak a számukra megfelelő településen vagy annak közelében, a kevésbé szerencsések egészen Budapestig utaztak, és valamikor
a hajnali órákban érkeztek vissza a Lágymányosi
Campushoz.
Kedves Ti, akik ott voltatok 2009. február 1-je és
6-a között Gerlitzenben: jövőre, Veletek, ugyanott! És kedves Te, aki nem voltál ott: szeretném,
ha jövőre Veled is találkozhatnánk ugyanebben a
táborban!
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Bálozni jó!

I. évfolyam, 7. szám 2009. március 13.

Lágymányosi Eötvös Bál
Február 13-án szép estélyi ruhát öltött lányok és
öltönyös fiúk gyűltek össze az ELTE Lágymányosi
Campusának Északi Tömbjében, hogy eleget tegyenek az évente megrendezésre kerülő Lágymányosi Eötvös Bál hagyományainak. A kapunyitás
után Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora mondott
köszöntő beszédet, majd a három lágymányosi kar
(TTK, IK, TáTK) nevében a TTK HÖK elnöke, Jancsó
Tamás beszélt a közösségszervezés fontosságáról
és nehézségeiről, kellemes szórakozást kívánva a
bálozóknak.

alagsorban elrendezett asztalok körül. Akire nem
volt hatással a péntek 13-a babonája, az kipróbálhatta szerencséjét a Casinoban, ahol lehetőség
nyílt rulettezni vagy black jacket játszani. A hangulatról a Cotton Club Singers kvartettje gondoskodott, őket pedig éjfél magasságában a Mystery
Gang követte. Akinek még ez után sem volt elég a
mulatozásból, cipőt, zakót a sarokba dobva, mezítláb táncolhatott az ismerős slágerek ütemeire a
zárásig tartó báli diszkóban. Az idei bál sajnos nem
vonzotta tömegével az ELTE hallgatóit, de aki eljött, biztosan nem bánta meg. Talán jön jövőre is,
hiszen ebben az évben is bebizonyosodott, hogy
a Lágymányosi Campus személytelen és kissé falanszterszerű mivolta igenis alkalmas arra, hogy
egy hangulatos rendezvény színtere lehessen.
Sánta Orsolya

Az ekkor még igen szerény létszámban jelenlévő hallgatóság az ízlésesen feldíszített Harmónia
teremben csodálhatta meg az amatőr táncosok
bemutatóját. Akit a tánc varázsa nem kerített hatalmába, az biztosan megtalálta kedvenc italát a
felállított pultnál, ahol többek között megkóstolhatta a Burn energiaital és a vodka stimuláló párosítását, esetleg beszélgetésbe elegyedhetett az
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Párhuzamos képzés kompenzáció
Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos képzés
kompenzáció elnyerésére a 2008/09-es tanév
tavaszi félévére. A párhuzamos képzés kompenzáció egy félévre szól. Párhuzamos képzés kompenzációjában részesülhet az a hallgató, aki az
Egyetemen – akár ugyanazon a karon – egyszerre
vesz részt államilag támogatott és költségtérítéses,
korábbi rendszerű egyetemi, illetve főiskolai képzésben, alapképzésben, mesterképzésben, valamint felsőfokú szakképzésben.
Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az
általa befizetett összeg 80 százalékos kaphatja
vissza. Az elbírálás során két csoportba osztjuk
a pályázatokat: kiemelt (garantált 80 százalékát
visszatérítés), normál. Kiemelt csoportba tartoznak azok a hallgatók, akik a gyógypedagógiai szak
mellett tanári vagy tanítói szakon is tanulmányokat folytatnak. Normál csoportba tartozik minden
egyéb hallgató.
A pályázatok elbírálása során az ETR adatait
vesszük alapul. Minden hallgató az általa befizetendő, az ETR-ben rögzített költségtérítés(ek) ös�-

HÖKÉletes

szege után részesül támogatásban. A támogatás
kifizetésére kizárólag a költségtérítés teljes összegének befizetése után kerül sor.
A pályázatot kizárólag az ETR-en keresztül
megtett nyilatkozattal, online formában lehet benyújtani.
A pályázatok benyújtásának végső határideje:
2009. március 23. A határidőn túl benyújtott pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB) nem tudja figyelembe
venni.
A beadott pályázatokat az EHSZÖB bírálja el,
várhatóan 2009. március 27-ig. Az eredményről a
kari Hallgatói Önkormányzatnál lehet érdeklődni, 2009. március 30-a után. A végső eredmény
nyilvánosságra hozatalát követő 15 napon belül a
hallgató fellebbezést nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve, az Oktatási Igazgatóság címén (kizárólag postai úton: 1364 Budapest, Pf. 109.).
Petrik Csilla
Diákjóléti Bizottság elnöke

FELHÍVÁS
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet tudományos és szakmai ösztöndíj elnyerésére.
Pályázhat a kar minden olyan graduális képzésben részt vevő hallgatója, akinek a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye” (azaz első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz
tartozik).
Pályázni lehet az idei tanévre tervezett kutatással, illetve folyamatban levő tudományos
tevékenységgel.
A pályázatokat a HÖK-irodában lehet leadni 2009. március 13. (péntek) 12 óráig.
A pályázat feltételei:
1. a HÖK-honlapról letölthető jelentkezési lap, amely tartalmazza a pályázó nevét, EHAkódját, évfolyamát, szakját és képzésének jellegét, a kutatás tárgyának és céljának rövid
meghatározását, valamint a pályázó elérhetőségét
2. kutatási terv, amely a kutatás költségvonzatait is részletezi
Kérdéseiddel fordulj a TDK-titkárhoz (fanni.m.szabo@gmail.com)!
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I. évfolyam, 7. szám 2009. március 13.

A tudományos ösztöndíjról
A tudományos ösztöndíj esetében talán helyesebb volna „egy összegben igényelhető kutatási
támogatásról” beszélni. Ezt a kutatási támogatást
minden félévben a tudományos titkár hirdeti meg,
és valamennyi graduális képzésben részt vevő
hallgató igényelheti, akinek a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye” (azaz első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik). A pályázónak egy
kutatási tervet, illetve ahhoz csatoltan egy költségtervet kell benyújtania, amelyben kifejti kutatási
témáját, és részletezi várható költségeit. Előnyben
részesülnek azok a pályázatok, amelyek empirikus vizsgálat dologi kiadásainak finanszírozásához
kérnek támogatást (pl.: terepmunkára, adatfelvételre, adatrögzítésre, diktafon-, illetve kazettavásárlásra, utazási, étkezési és szállásköltségekre
stb.). Megfelelően indokolt esetben nem empirikus vizsgálatok támogatását is biztosítani tudjuk.
Előnyt jelent továbbá a kutatás vezetésével, illetve
felügyeletével megbízott oktatónak a pályázathoz
csatolt ajánlása is.
Fontos a tervezett kutatás társadalomtudományi relevanciája, s hogy a pályázó tisztázza a kutatás elméleti keretét, módszerét, időigényét. A
pályázónak az elvégzett munkáról, illetve a kutatás eredményeiről nyilvánosan számot kell adnia
(publikáció, konferencia-előadás, tudományos
diákköri előadás stb.). A kutatás eredményeinek
összefoglalását előzetesen TDK-dolgozat formájában is vállaló pályázók előnyt élveznek.
A pályázathoz kitöltendő adatlap a HÖKirodában elérhető, illetve a HÖK honlapjáról
letölthető. Már eddig is több jó pályázat nyert
100.000 Ft feletti támogatást. Folyamatban levő
kutatással a következő félévben újra lehet pályázni.

8

07b.indd 8

A tudományos ösztöndíj elbírálásának alapelvei
A pályázatokat elbíráló „Tudományos Ösztöndíj Kuratórium” (tagjai: a kari TDT elnöke, a karon
működő tudományos diákkör /TDK/ titkára, a
kari HÖK tanulmányi felelőse) megvizsgálja, hogy
a kutatási terv…
— a rendelkezésre álló időben, a potenciálisan
rendelkezésre álló eszközök és körülmények között megvalósítható-e?
— társadalomtudományi relevanciával bíró kérdést tesz-e fel, illetve tudományos igényű problémát fogalmaz-e meg?
— elméleti kerete alkalmas-e a vizsgálat várható eredményeinek értelmezésére, általánosabb
érvényű következtetések levonására?
— témájához és volumenéhez mérten adekvát
empirikus eljárásokat kíván-e igénybe venni?
— várható költségei arányosak-e a kutatás várható eredményeinek jelentőségével?
A beérkezett kutatási tervek számától és jellegétől függően a Kuratórium mérlegeli a pályázók
szóbeli meghallgatásának szükségességét.
A pályázatok elbírálása során jelentős előnyt
jelent, ha…
— a pályázó(k) ígéretet tesznek arra, hogy kutatásuk eredményeit TDK-dolgozat formájában is
közzé teszik;
— a pályázók kutatócsoportként együtt dolgozva több TDK-dolgozatot is ígérnek;
— a pályázatot a kutatás előzetesen felkért témavezető oktatója írásbeli ajánlásával támogatja.
Mindez megtalálható az interneten a TáTK
HÖK honlapján (http://hok.tatk.elte.hu)!
Szabó Fanni
tudományos referens
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Csillagászati elismerés a tudósoknak
A Nobel-díj és a magyarok
A díjról

egyáltalán felkereste őket a Nobel-díj odaítéléséről döntő bizottság! Az ide vonatkozó dokumentumok 50 évig nem kutathatók, vagyis 2009-ben
csupán azt tudhatjuk bizonyosan, hogy 1959 előtt
kik voltak a jelöltek és a jelölők. A kortársakról szóló hírek így mindössze ellenőrizhetetlen pletykáknak minősülnek. Kérdés, hogy mennyire igazságos
ez a rendszer, ugyanis természetesen felveti annak
a veszélyét, hogy a Nobel Bizottság esetleg nem
az arra leginkább érdemes személynek ítéli oda a
díjat...

Alfred Nobel svéd kémikus és feltaláló 1895
novemberében kelt végrendeletével olyan elismerési formát szeretett volna létrehozni, amely
méltóképpen díjazza a különböző tudományterületek kimagasló eredményeket elért tudósait.
Ezért rendelkezett úgy, hogy halála után vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a Nobeldíjat elnyertek. Az elismerésre a fizika, a kémia, a
fiziológia és orvostudomány, az irodalom, továbbá
a béke területén kiemelkedő erőfeszítéseket tett
személyek váltak jogosulttá (sőt, a Nobel-békedíj
esetében a díjazott nemcsak természetes személy, A magyarok
hanem akár szervezet is lehet). Ez a paletta bővült Az alábbiakban a magyar Nobel-díjasok táblázata
ki 1968-ban a közgazdaság-tudomány terén elért látható. A lista természetesen felveti annak a kérteljesítményeket jutalmazó Nobel-emlékdíjjal. dését, hogy mi alapján kategorizálható valaki maA nobeli hagyományokon alapuló díjak elnyerői gyarnak. A témakörről hosszú oldalakat lehetne
számára a magas presztízshez természetesen csil- írni. Most nemes egyszerűséggel azt mondanám,
lagászati pénzösszeg is társul.
hogy magyarnak a magyar származású, a magyar
Az emlékérem nem egy életművet jutalmaz kultúrához többé-kevésbé kötődő személyeket
– az elismerés konkrét Név
Díj fajtája
Díjazás éve
teljesítményért ítélhető
Lénárd Fülöp
fizikai
1905
oda. További feltétel,
Bárány Róbert
fiziológiai, ill. orvosi
1914
hogy a jelölt csupán
kémiai
1925
életében nyerheti el a Zsigmondy Richárd
fiziológiai, ill. orvosi
1937
díjat. Az odaítélésről Szent-Györgyi Albert
kémiai
1943
szinte minden esetben Hevesy György
a Svéd Királyi Tudomá- Békésy György
fiziológiai, ill. orvosi
1961
nyos Akadémia dönt Wigner Jenő
fizikai – megosztva
1963
– az egyetlen kivételt a Gábor Dénes
fizikai
1971
Nobel-békedíj képezi.
Friedman, Milton
közgazdasági
1976
A jelölés folyamata ropGajdusek, Daniel Carleton
fiziológiai, ill. orvosi – megosztva 1976
pant érdekes. Szakmai
Polányi
János
kémiai – megosztva
1986
szervezetek
vezetői,
béke
1986
akadémikusok, tudósok Wiesel, Elie
terjeszthetik fel pályatár- Harsányi János
közgazdasági - megosztva
1994
saikat, azonban szigorú Oláh György
kémiai
1994
titoktartási kötelezettség Kertész Imre
irodalmi
2002
van érvényben: a jelölők
Herskó Ferenc
kémiai – megosztva
2004
nem árulhatják el, kit jeIAEA (International Atomic Energy béke - megosztva
2005
löltek, sőt azt sem, hogy Agency) 2005. évi dolgozói (15 magyar)
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tekintettem. A kört a lehető legszélesebben húztam meg – némelyik tudós esetében ugyanis talán
lehetne vitatni a besorolás jogosságát. Mindenesetre az ő magyarságuk mellett is ugyanolyan jó
érvek hozhatók fel, mint ellene, így részemről korrekt eljárásnak tekintem magyarrá minősítésüket.
Látható, hogy hazánk különösen nagy arányban adott Nobel-díjjal kitüntetett, kiemelkedő
tudósokat a világnak. Arról nem is beszélve, hogy
nem egy olyan magyarról beszélhetünk, aki bár
jelentős kutatási eredményeket ért el, kiválósága ellenére nem kapta meg az elismerést. Ebbe a
kategóriába tartozik Polányi Mihály, Szilárd Leó,
Kármán Tódor, Teller Ede és nem utolsósorban intézményünk névadója, Eötvös Loránd is. Utóbbit
három évben is felterjesztették a kitüntetésre, de
azt – sajnos – egyszer sem ítélték neki oda.

I. évfolyam, 7. szám 2009. március 13.
A jövőre nézve az
lenne fontos, hogy a
kutatás és a fejlesztés területei sokkal
nagyobb
támogatást kapjanak hazánkban. Észre kell
ugyanis
vennünk,
hogy a Nobel-díjas
magyar tudósok közül rengetegen nem Magyarországon dolgoztak.
A Nyugat, az Európai Unió kiváló lehetőségekkel
hívogatja hazánk fiait. Ahhoz, hogy ne csábuljanak
el végérvényesen, a kutatás feltételein sürgősen
javítani kellene – ellenkező esetben még megélhetjük, hogy kiváló tudósaink külföldi „színekben”
aratják le a tudományos babérokat...
Egri Gergő

Török hódoltság – másképp
Samet Dogru Törökországból származik, és
mindössze néhány éve tartózkodik Magyarországon. Most ő hódol hazánk szépségei előtt – és
itt nem csak a tájra kell gondolni... De számoljon
be erről ő maga!
Innen másképpen néz ki a világ, nagyon más. Kívülről szürke, de az emberei nagyon színesek,
kedvesek. Pedig az első pillantásom az volt, hogy
nem tudnék barátkozni velük. Tanultam magyarul,
és minden gondolatom változott. Már sok barátom van, és nagyon jól érzem magam velük.
Budapestről azt mondanám: „szerelmesek városa”. Azt gondolom, hogy ha valaki látja ezt a várost, és nem tetszik neki, akkor biztos ő nem tud
szeretni. Én csak tanulni jöttem, azt terveztem,
hogy visszamegyek haza, amikor már vége van a
tanulásnak. Minden nap egyre többet szerettem,
és már nem akarom hagyni azt a szép várost. Csak
egy kicsit hideg van, és hosszú a tél. De ez nem
annyira nagy probléma, mert esték szórakozóhelyeken eléggé melegek…
Magyarok nagyon sokat isznak. Szerintem vér
helyett alkohol folyik ereikben. Azt is kéne mon-
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dani, hogy tudják, mikor kell inni, és mikor kell
tanulni. Vizsgaidőszakban például számomra egy
kicsit unalmas volt, mert nem volt semmilyen buli,
mindenki csak tanult. Szóval... isznak, de helyesen!
Még az ellenőrök Budapest valósága, nem
nagyon szeretik a munkájukat, az biztos. Amikor
jönnek ellenőrök, általában angolul beszélek, és
szabadon hagynak engem. Máskor pedig nem is
figyelnek. Jó munkájuk van. Egy film is van róluk,
Kontroll című. Szerintem olyan nincs az egész világon, ellenőrökről film, érdekes. De magyar filmek
nem tetszettek nagyon. Talán azért, mert nyelvtanfolyamon csak fekete-fehér, régi filmeket mutattak.
Nem emlékszem a címére, de Ti biztos tudjátok...
egész filmben dobozokat csinálnak. Egy másikban
pedig valami magyar narancs vagy citrom volt…
Ami a kedvencem, a Csak szex és más semmi...
Mert nem akarom hosszúan mesélni, milyen
szép helyek vannak, milyen szép lányok vannak
Magyarországon, inkább látni kell, sürgősen, ajánlom
Samet Dogru

3/9/09 11:20:46 PM

Minden éremnek két oldala van

Interkultúra

– nem is beszélve az éléről...

Nem is olyan ritkán fordul elő, hogy arról hallunk: valamely esemény „szükségszerű” volt ahhoz, hogy „helyes” irányba mozduljon tovább
történelmünk. De vajon tényleg van „helyes” út?
Nemcsak politikai konstrukció ez, mely természetszerűleg egy beszűkült látókörrel jár együtt?
A történelem szemléletének determinisztikus
mivoltára számtalan példát említhetnék. Ezek közül mégis kiemelnék egyet, mivel véleményem
szerint különös fontossággal bír a magyar identitás
meghatározásában. Nem másról van szó, mint István és Koppány (ábécésorrend!) hatalmi csatározásáról. Az ezzel kapcsolatos vélekedés elég egyöntetű minden fórumon, a
középiskolás tankönyvektől
kezdve a közbeszédig mindenhol. „István és Koppány
harcában nemcsak az forgott kockán, hogy ki lesz a
magyar nép uralkodója, hanem nagy valószínűséggel
az is, hogy a magyar államiság fennmarad-e egyáltalán”
– olvasom a Wikipédián1,
kétkedve. Nem vonom kétségbe, hogy a történészek
tehetnek viszonylag helytálló kijelentéseket a valószínű kimenetelekkel kapcsolatban egy-egy esemény tárgyalásakor. Ugyanakkor kevéssé tartom helyesnek olyan súlyos
következtetések levonását, mint például a fenti:
„ha A időpontban más történt volna, akkor rossz
útra tértünk volna, és elveszett volna nemzetünk”.
Hangsúlyoznám, hogy nem kívánok átgázolni
senki érzelem- vagy gondolatvilágán. Mondandóm csupán annyi, hogy túl egyszerű úgy szemlélni a világot, hogy „szükségszerű” eseményeket
tételezünk fel a mostani állapothoz vezető úton.
Egyrészt más irányból is eljuthattunk volna ugyanide. Másrészt ki mondta, hogy „a lehető világok
1. http://hu.wikipedia.org/wiki/I._István#Fejedelemk.C3.A9nt
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legjobbikában” vagyunk?! „István legyőzte Koppányt, és hozzácsatolta országát a keresztény Európához, megmentve ezzel népét a pusztulástól”.
Leegyszerűsítve így hangzik a sztori. De milyen
jogon engedhetjük meg magunknak a kijelentést,
miszerint Koppány győzelme kérlelhetetlenül
pusztulásba vitte volna az országot? Nem csupán
egy politikai konstrukcióról van szó, mely az identitás létrehozását/megerősítését hivatott szolgálni?
Ha így van, az teljesen érthető. A nemzeti érzés fenntartásához és ápolásához mindenképpen
szükséges a közös történelem tudata, melynek
természetszerű velejárója a hősök
és a mumusok kijelölése. Lássunk
azonban a dolgok mögé, és ne felejtsük el végiggondolni az egész
hátterét sem! Annak kijelentése,
hogy egy adott történelmi „útelágazásban” az volt a „helyes”
irány, amerre az események sodra ténylegesen folyt, alternatívák
sokaságát hagyja figyelmen kívül
– teljesen önkényesen. Lehetséges, hogy Koppány győzelme és
a „pogány út” követése nehezebb
sorsba taszította volna az országot,
mint amilyenbe az így került. Sőt, talán valószínű
is. Mégsem jelenthetjük ki fölényes biztonsággal,
hogy mi „történt jól”. Ehhez sajnos kevés az információnk...
Természetesen tisztában vagyok vele, hogy
eléggé felesleges a történelem tárgyalásakor „Mi
lett volna, ha...?” típusú kérdéseken rágódni. Nem
szabad ugyanakkor a másik végletbe sem beleesni,
és teljesen figyelmen kívül hagyni a dolognak ezt
az oldalát. Próbáljuk meg minél kevésbé leegyszerűsíteni a világot, hogy ne eshessünk az egyoldalúság vádja alá! Ennél jobbat úgysem tehetünk...
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I. évfolyam, 7. szám 2009. március 13.

Akiktől 2008-ban búcsúztunk...
Ezzel a cikkel szeretnék emléket állítani néhány olyan művésznek, médiaszemélyiségnek,
színésznek, akikre méltán lehet büszke Magyarország, s akiktől sajnos 2008-ban búcsúznunk kellett. Felkaptuk a fejünket, amikor az esti hírekben
a bemondó szomorú arccal közölte a gyászhírt,
talán meg is néztünk róluk egy-egy emlékműsort,
de személy szerint úgy érzem, ezek a személyek
megérdemlik, hogy újra és újra emlegessük őket.
Először is Körmendi Jánosról, a nagy szemű
humorista színészről beszéljünk, aki biztosan a Te
arcodra is csalt mosolyt, vagy Téged is nevettetett
meg. Eredetileg bohócnak készült, de aztán színésznek állt, na de kezdjük az elején. 1927-ben
született Szegeden, a Színház- és Filmművészeti
Főiskolát 1946 és 1951 között végezte. A háború
utáni első nagy színésznemzedék tagja, főiskolai csoporttársai többek között Sinkovits Imre,
Márkus László és Gyurkovics Zsuzsanna voltak. A
megfelelő háttér elsajátítása után két színház vált
meghatározóvá pályafutása során, a Madách Színház és a Mikroszkóp Színpad. Vendégszínészként
azonban a Thália Színházban, a Budapesti Operettszínházban és a Radnóti Színházban is játszott.
Szerepet kapott az Ahogy tetszik, A csárdáskirálynő,
a Godot-ra várva című jeles színművekben, és a
felsorolást még napestig folytathatnám.
Filmeken is láthatta a közönség (például Te
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rongyos élet). Több kabarétréfát és tv-bohózatot
írt, melyek közül a legismertebb Csehov Három
nővérének paródiája. Ez a darab a Magyar Televízió egyik szilveszteri műsorában kapott helyet, az
óévet búcsúztatók nagy örömére. Sokszínűségét
bizonyítja, hogy az 1986-os Macskafogóban Mr.
Gatto, a gonosz, kövér macska hangja bizony Körmendi Jánosé volt.
81 éves korában, 60 éves színpadi munkája
után, január 6-án elhunyt.
Művészi munkájáért Jászai Mari-díjjal tüntették
ki, 2002-ben pedig megkapta a Köztársasági Elnök
Érdemérme kitüntetést. 2005-ben Kossuth-díjjal
jutalmazták.
Cikkem következő alakja Antal Imre, akit bizonyára mindenki látott a Szeszélyes évszakok című
műsorban, vagy akinek szilveszteri poénjait hallván biztos mindenki fogta a hasát a nevetéstől.
Ráhangolódásképpen az imént néztem néhány
videót a műsorról YouTube-on, s ajánlom Neked
is, kedves Olvasó! Már a zenéje mosolyt csalt az
arcomra, s vele együtt a viccek is. Igaz, más volt
akkor a poéntrend, de mit is várhattam. Régen
volt…
Mint az köztudott, Antal Imre nem műsorvezetőként vált híressé, hanem zenei talentuma hozta
meg számára a sikert elsőízben. Egyik unokabátyját kísérte el rendszerint a zongoraóráira, ahol fel-
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figyeltek a kis Imikére. Ezután ő is eljárt az órákra,
de már mint tiszteletbeli tanuló. Addig-addig tanult billentyűzni, mígnem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán találta magát, majd díjátadókon
jelenhetett meg. A diplomamunkájához szükséges
gyakorlóoktatás során ismerkedett meg az akkor
nyolcéves Presser Gáborral, akit tanítványaként
maga mellé fogadott.
Az Országos Filharmónia szólistája lett, 1966ban a Liszt-versenyen első helyezést ért el. Utazott, amilyen sokszor csak lehetett, itthon pedig
a Fiatal Művészek Klubjában engedte ki a fáradt
gőzt. Ekkor figyeltek fel laza, vicces stílusára, mely
aztán médiakarrierjét mozdította elő. 1970-ben
görcsösödni kezdtek jobb kezén az ujjai, így maradt a televízió. Műsorvezetőként elismertté vált
– 1988-ban Érdemes Művész díjjal tüntették ki.
2005-ben daganatot fedeztek fel a szervezetében,
állapota az utóbbi két évben vált kritikussá. Több
százan kísérték utolsó útjára.
Előző év szeptemberében búcsúztunk Jászai Joli színésznőtől, aki 102 évesen hunyt el a
piliscsabai Nagyboldogasszony Házban. Az előbb
említett művészuraktól eltérő módon alakult szí-

nészi pályafutása, hiszen csaknem nyolcvanéves
korában fedezték fel. Jászai Mari húgát ugyancsak
nagy tehetséggel áldotta meg az ég. Látható a Szerelem első vérig, a Szerelem második vérig, valamint
az Édes Emma című filmekben, és még sorolhatnám. Az ő életútja talán példa arra, hogy nem
érdemes feladni, és az idős kor nem egyenlő az
értékcsökkenéssel – mint ahogy azt többen gondolják.
A fent bemutatott három személy bizony csak
töredéke azoknak a jeles magyar művészeknek,
akiktől a múlt évben búcsúztunk. Raksányi Gellért, a Szomszédokból ismert „Kutya”, vagy akár
Gyurkovics Tibor, a méltán ismert író is helyet
kaphatna a cikkben. Ha azonban felsorolnám a
többi művész alkotásait, alakításait, produkcióit, a
TáTKontúr jelenlegi száma nagyon gyorsan betelne. Úgy gondolom, méltó emléket csak akkor állítok e jeles embereknek, ha felkeltem érdeklődésed, és tovább kutatsz. Így arra buzdítalak, kedves
Olvasó, hogy a napi hírek elolvasása vagy egy kis
kikapcsolódást nyújtó böngészés után nosztalgiázz, és keress! Sok értékes kincset rejt a múlt…
Ági

Felvételt hirdet az
ELTE Társadalomtudományi
Szakkollégium
Ha szeretnél elmélyülni a társadalomtudományokban, ha nem elég, amit a
tömegoktatás nyújt, ha szeretnél egy jó társaságban fejlődni, akkor
kattints: tarstudkoli.tatk.elte.hu
Sok érdekesség és március 9-től a felvételi
is elérhető honlapunkon.
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Szeretsz újságot írni? Úgy
érzed, hogy vannak közlésre
érdemes gondolataid?
Akkor jelentkezz hozzánk!
tatkontur@gmail.com
Szeretettel várunk a
TátKontúr csapatában!

TátKontúr
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I. évfolyam, 7. szám 2009. március 13.

Megfogyva bár, de törve nem
Egy friss felmérés szerint a magyarok 89 százaléka büszke arra, hogy magyar. Úgy látszik, nem
hiába nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke
vára, de kinek jut eszébe a C-vitaminról Magyarország? Mostanság már csak az alkoholizmusban
sikerül magunk mögé utasítani a világot. Mégis
mire vagyunk büszkék, mi adja magyar identitásunk alapját?
Ez egy túlpolitizált téma. Elég csak a december
5-ei népszavazásra, vagy a 2002-es „kokárda-mizériára” gondolni. A két nagy politikai párt versenyében sokszor a „nemzeti kártya” a jobboldal
fegyvereként szerepel, ezzel szemben a baloldal a
demokratikus hagyományokat tagadja el ellenfelétől. Valóban két nemzet létezik? A történelem ismétli önmagát? Nem erről szóltak a kuruc-labanc
ellentétek, a dualizmus közjogi vitái? Romsics
Ignác a következőket mondja erről a jelenségről
Identitáspolitika és történelem című munkájában:
„a jobb- és a baloldali múltképek identitásépítő
versengése egy bizonyos pontig érthető. Nem
érthető és nem elfogadható azonban, ha egymás
diszkreditálására, kizárására, sőt megsemmisítésére törekszenek. Ennek tartós fennállása lehetetlenné teszi a köztársaság történelmi identitásának
rögzítését, megfoszt a nemzeti múlt átélésének
közös élményétől, hitelteleníti a történelemoktatást, s mindezek révén tartósan roncsolja a nemzet
más, külső tényezők által is gyengített kohézióját.”
Most, hogy megleckéztettük politikusainkat,
lássuk be, hogy már nincs elnyomó hatalom,
nincs megszállás, amely identitásunkat adja, vagy
amellyel szemben megfogalmazhatnánk azonosságtudatunkat! Magunkra maradtunk nemzeti
identitásunk megalkotásában. Szembe kell néznünk történelmünkkel és jelenkori önmagunkkal,
amely nem egyszerű feladat. Ráadásul a Kádárkorszak elfojtó politikája miatt a rendszerváltás
után ránk szakadt múltunk (a szocialista tartalmat a
nemzeti tartalom váltotta fel, tabutémák nélkül) és
olyan szellemek bújtak elő a palackból, mint Trianon vagy a szent gráli magasságokba emelkedő
Szent Korona tana. Némelyeknek talán még Szent
László is megjelent. De próbáljuk meg kibogozni,
miről is van szó!
„Már a »nemzet« szó jelentésének meghatá-
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rozása sem könnyű feladat, melynek közelebbi
történeti, szociológiai és pszichológiai vizsgálata
sokasítja, mintsem gyéríti a rejtélyeket és megválaszolhatatlan dilemmákat – írja Csepeli –, biztosan
csak annyit tudunk, hogy minden egyes nemzet
neve (s van-e nemzet név nélkül?) szemantikailag
»kitöltetlen változó«, ami nem kevesebbet jelent,
mint azt, hogy a nemzet neve egy kitöltésre szoruló teljes világ, mely annyiféle, ahány féle kitöltője
akad. Más ez a világ, ha belülről nézzük, s más, ha
kívülről csodálkozik rá valaki. Más akkor, ha a személy jól, s más, ha rosszul érzi magát ebben a világban. Egyedül a bizonytalanság biztos. Aki azonban
használja a nevet, s a világot a maga nemzete neve
szerint szervezett szemantikai térben megteremti,
nem érzi a bizonytalanságot.”
Az egyén pozitív önértékeléséről beszél Tajfel
szociális identitás elméletében, a nemzeti identitás
funkcióját elemezve. „Amikor saját csoportunkat
másokéval hasonlítjuk össze – mondja –, pozitív önértékelésünk védelmére természetesen az
szolgál, ha saját kategóriánk a többiekkel szemben kifejezetten értékes.” Erre a jelenségre szépen
mutat rá egy Berger Ágnes által jegyzett tanulmány
a Magyar nemzeti identitástudat az EU-csatlakozás
tükrében címmel, mely egy multinacionális cégek
munkatársaival készített interjúkon alapuló kvalitatív elemzés, tehát nem reprezentatív, de mégis
nagyon tanulságos.
A „kicsiség” és a „tehetséges nép” képe, illetve az ország elhelyezése Európában (a csatlakozás előtt készült a tanulmány) ellentmondásosan
jelenik meg a válaszadóknál: „a nemzeti identitástudat jelentős részben az ország történelmi
narratívájának bizonyos konszenzusaként elfogadott normáira alapul – olvashatjuk a tanulmányban –, ezek a kognitív és érzelmi tartalmak az ún.
kollektív emlékezet részeinek tekinthetők”. Ezt a
fogalmat Durkheimnek és Habermasnak köszönhetjük. „A nemzet közös eredetéhez, gyökereihez
és történelmi időben való folytonosságaihoz kapcsolódó elképzelések, meggyőződések a nemzettel való azonosulás alapfeltételeinek tekinthetők”
– mondja Durkheim. Habermas ezt így egészíti ki:
„csak olyan események, tapasztalatok maradhatnak benne (a kollektív emlékezetben – D.B.), amelyek a csoport számára elegendő jelentőséggel
bírnak ahhoz, hogy a nemzet tudatában elevenen
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tovább éljenek”.
Az interjúkban az alanyok előszeretettel alkalmaztak utalásokat nemcsak a közelmúlt történelmére, hanem több évszázad távlatára is. Az ország
kicsiként, kiszolgáltatottként jelenik meg, többen
használták a „gyarmat” kifejezést. Erre a jelenségre
már Bibó István is felfigyelt nemzetkarakterológiai
tanulmányában, és Csepeli György is rábukkant a
magyar nemzeti öntudatot vizsgáló kutatásában
- szerinte ennek történelmi okai vannak (trianoni területvesztés). A „kicsiségtudat” olyan negatív
értékű kognitív elemmé válik, mely kompenzációt kíván, ezért jelenik meg a sorscsapások által
kikényszerített szívósságra és a kivételes szellemi
tőkére való büszkeség. Itt kerül elő a „tehetséges
nép” képe, melynek alappillére a magyar Nobeldíjasok száma („kis ország – nagy teljesítmények”
ellentétpár – Csepeli), de ez egyben egy sajátos
ambivalenciát is kölcsönöz, mert a tudósok közül
egyik sem Magyarországon szerezte érdemeit, és
csak hármuk végezte itthon tanulmányait.
A büszkeségre tehát igenis szükségünk van pozitív önképünk fenntartásához, mely büszkeség a
kutatások szerint meglepő módon növekvőben
van. A Magyar Gallup Intézet 2002-ben végzett
országkép-kutatásából kiderül, hogy akkor jelentősen több ember mondta azt, hogy nagyon
büszke arra, hogy magyar, mint két évvel korábban. Mindenesetre ebből a felmérésből az látszik,
hogy 2002-ben jóval nagyobb arányban (54 százalék) választják az emberek a skála legfelső értékét („nagyon büszke”), mint 1993-ban (41 százalék)
vagy 2000-ben (43 százalék). Társadalmi bontásban minél idősebb valaki, minél alacsonyabb az
iskolai végzettsége s minél távolabb él a fővárostól, annál büszkébbnek mondja magát. Feltűnően alacsony büszkeségi szintre teszik magukat a
legfiatalabbak és a budapestiek. Ha hozzátesszük
még a fenti adathoz a „meglehetősen büszkék”
arányát, 90 százalékos büszke tömeget találunk.
Ez az arány pedig változatlan maradt, derül ki a
Kopp Mária által szerkesztett Magyar lelkiállapot,
2008 című könyvből, amely azért is furcsa, mert
eközben a kutatások szerint – mondja Kopp – sehol nincsenek ekkora különbségek az elvárt értékek és a társadalom megélése között.
A hazai állapotok keserűségére gondolva nem
kell egyből a nemzethalálra asszociálnunk, még
akkor sem, ha a politika nincs a segítségünkre az
egészséges társadalmi együttélés megteremté-
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sében. „Az információs korszak nem egyszerűen
átalakítja a nemzeti identitást, hanem gyökeresen
megváltoztatja kialakulásának és fennmaradásának feltételeit” – írja Csepeli Átalakuló nemzeti
identitás című munkájában. Megmentésünkre siet
a 21. század? Az internet a politikai elit megkerülésével válhat a folyamatosan alakuló nemzeti identitásunk forrásává úgy, hogy egyrészt „megmarad,
már korábban elmúltnak hitt változatok feltámadásának helyet ad, s közben radikálisan új kifejezési formákat is ölt”. Nem kell tehát aggódniuk
a hagyományokat féltő honfitársaknak, hiszen ez
egy nagy lehetőség múltunk vitatott kérdéseinek
tisztázására és a konszenzuskeresésre. „A huszonegyedik században azok a nemzetek fejlődnek
tovább, amelyek képesek lesznek arra, hogy kiszabaduljanak a fizikai »testük« szabta korlátok hatalma alól, s belépjenek az emberiség kommunikációs univerzumába, miközben kitöltik azt a szellemi
helyet, melyre történelmük, kultúrájuk, teljesítményük feljogosítja őket” – fejezi be tanulmányát
Csepeli, egyben felhívást adva, hogy „tessék élni a
lehetőséggel”. A világ változni fog, ezt nem befolyásolhatjuk, viszont identitásunk tisztázása segíthet lehetőségeink kibontakoztatásában, és ahogy
Tajfel óta tudjuk, még boldogabbak is leszünk.
Akinek ez nem tetszik, az építsen egy időgépet, és
kövesse Jancsó Miklós filmjének, A mohácsi vésznek a főhőseit:
„Helyretoljuk a történelmet! Visszamegyünk a
mohácsi síkra. Viszünk néhány fegyvert. Kiverjük a
törököt, kicsináljuk Szulejmánt! Megőrizzük Corvin
Mátyás pompás Magyarországát! Persze, visszacsinálunk mindent, Péter! A francba a Habsburgokkal,
a nácikkal, Trianonnal, a bolsikkal!”
Irodalom:

Dörgő Benedek

- Berger Ágnes: Magyar nemzeti identitástudat az EU-csatlakozás
tükrében – Multinacionális cégek munkatársaival készített interjúkon alapuló kvalitatív elemzés. Forrás: http://epa.oszk.
hu/00000/00036/00057/pdf/114-126.pdf (utoljára megtekintve:
2009.02.27.)
- Csepeli György: Átalakuló nemzeti identitás. Forrás: http://www.
csepeli.hu/pub/2002/csepeli_kritika_2002_9.pdf (utoljára megtekintve: 2009.02.27.)
- Csepeli György – Örkény Antal: A nemzeti büszkeség könnyűsége. Forrás: http://www.csepeli.hu/pub/1996/csepeli_orkeny_
es_1996_07_05.pdf (utoljára megtekintve: 2009.02.27.)
- Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot, 2008. Semmelweis Kiadó. Budapest, 2008
- Nemzeti tudatosság és történelemkép {a Magyar Gallup Intézet kutatása}. Forrás: http://www.gallup.hu/Gallup/orszagkep/020329c.
htm (utoljára megtekintve: 2009.02.27.)
-Romsics Ignác: Identitáspolitika és történelem. Forrás: http://
www.elte.hu/file/romsics.pdf (utoljára megtekintve: 2009.02.27.)
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Kül-Ügyes

Hungarikum vagy?
Egyetemi hallgatóként a sokszor szajkózott általános műveltséget alapkövetelményként állítják
eléd. Ismerned kell valamennyit az Ómagyar Mária-siralomból és a Halotti beszéd és könyörgésből.
Általános vagy középiskolában biztosan hallgattál
műveket Kodály Zoltántól, Bartók Bélától, tanultál
népdalokat is. Osztálykirándulásokon a legtöbben meglátogattak valamilyen porcelánüzemet,
karikásostorral felszerelt hajdúkat, népművészettel foglalkozó múzeumokat.
A Balatonnál remélhetőleg mindenki járt már,
de biztosan nem cseng idegenül az Aggtelekicseppkőbarlang neve sem. Tisztában vagy vele,
hogy milyen egy magyar vizsla, egy szürkemarha,
ettél már bundáskenyeret, gyulai kolbászt, és tudod, hogy nem csak Te szedsz Béres Cseppet.
Az egyetemre kerülve pedig megadatott a lehetőség, hogy az eddigieknél is szorosabb kapcsolatot alakíts ki a Kadarkával, a Kékfrankossal; a
Borsodi, Kőbányai, Soproni sörrel; a szatmári szilva-, a kecskeméti barack-, a szabolcsi almapálinkával; talán még a tokaji aszúval is.
Ezeket a kiváló magyar különlegességeket a
köznyelv „hungarikumnak” nevezi. Fontos tudni
azonban, hogy jogilag „hungarikum” nem létezik,
csupán a Zwack Zrt. által alapított Hungaricum
Club, ahova az országkép erősítését célzó, magyar
márkák tartoznak. Hivatalos, államilag elismert
alapokon azonban ez sem nyugszik.
Globális
szinten
azonban
léteznek
„hungarikumok”, bár nem ilyen névvel illetik
őket. 1972-ben jött létre az UNESCO Világörökség Egyezménye, melyhez Magyarország 1985ben csatlakozott, és mára már több helyszínnel is
büszkélkedhetünk. Idetartozik Budapest Dunaparti látképe, a budai Várnegyed, az Andrássy út,
Hollókő, az Aggteleki-karszt, a pannonhalmi Bencés Főapátság, a Hortobágyi Nemzeti Park, a pécsi
ókeresztény sírkamrák, a Fertő-tó környéke és a
tokaji borvidék. Létezik egy Magyar Várományosi
Lista is, ahol a további jelöltek várnak az elbírálásra. Ezek között szerepel mások mellett a római limes magyarországi szakasza, a Tihanyi-félsziget és
a Hévízi-tó.

16
07b.indd 16

I. évfolyam, 7. szám 2009. március 13.

Most, hogy megtudtuk:
„hungarikumok” hivatalosan
nem léteznek, vajon párosíthatunk-e ehhez a szóhoz
tulajdonságokat? A „sírva vigadás”, a borúlátás, a „pató
páli viselkedés” jellemző
magyar tulajdonság lenne? A
Magyar Gallup Intézet 2002ben készített egy tanulmányt
Magyarország és a magyarok
megítélése külföldön címmel.
Ausztriában, Németországban és Franciaországban végeztek kutatásokat. Pozitív és
negatív jelzőket adtak meg,
majd az ezekre érkezett válaszokat összesítették. A három nemzet eredményeit
összevetve egyértelműen látható, hogy barátságos, közvetlen, nyílt, vendégszerető,
temperamentumos, szolgálatkész népnek látnak minket. Ugyanakkor negatív tulajdonságként a legnagyobb
százalékos eredményeket a
lustaság, a kényelmesség, a
hiányos higiénia, a megbízhatatlanság, a gyengeség és a
naivitás érte el.
A pálinka, a puli, a budai
Vár és a hangzatos történelmi múlt még így, együtt sem
elegendő. Figyelnünk kell
arra, hogy cselekedeteinkkel milyen képet alakítunk
ki magunkról, és nemcsak a
más nemzetiségű emberekkel, hanem egymással való
viszonyainkban is.
Kovács Annasára
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Határon túli magyarok az EP-ben
Magyarország huszonnégy fős küldöttséggel van
jelen az Európai Parlamentben (EP). Ehhez képest jelenleg harminc magyar nemzetiségű képviselő dolgozik Strasbourgban és Brüsszelben. A
különbség a Romániából és Szlovákiából érkezett magyar politikusoknak köszönhető.
A 2004. június 10. és 13. között tartott EPválasztások eredményeképp a határokon túlról két
szlovákiai magyar képviselő jutott be a parlamentbe. Annak tudatában, hogy Szlovákia az Európai
Unióban 14 mandátumos körzet, és hogy lakosságának mintegy 10 százaléka magyar, elmondható,
hogy a szlovák delegációban felülreprezentáltak a
magyarok. Ennek fő okai között szerepel többek
között valószínűleg az a tényező, hogy Szlovákia
többszörös államfői választásokon volt túl ekkorra; valamint az, hogy az emberek csak kevés információval rendelkeztek az EP-választásokról a
gyenge kampány miatt. Így csak rendkívül kevés
szavazó járult az urnákhoz a képviselőválasztás során, a részvételi arány nem érte el a 17 százalékot,
ami példátlan az Európai Unió történetében. A
két magyar képviselő, Bauer Edit és Duka Zólyomi
Árpád az ötödik legtöbb szavazatot gyűjtő Magyar
Koalíció Pártjának (MKP) jelöltjei közül került ki.
Ezzel az eredménnyel az MKP nem maradt el jelentősen a nála jobban szereplő pártoktól, hiszen
azok is csak három-három fővel jelenhetnek meg
az Európai Parlamentben.
Románia 2007. január 1-jén lépett be az Európai
Unióba, azonban belpolitikai feszültségek miatt
csak novemberben tartották meg az EP-választást
(melyet eredetileg egy májusi időpontra tűztek ki).
A köztes időszakban a csatlakozást megelőzően
parlamenti megfigyelőként tevékenykedők töltötték be a képviselői pozíciókat. Közülük hárman
voltak magyarok, Kelemen Attila, Kónya-Hamar
Sándor és Szabó Károly Ferenc, akik a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusai. A képviselőválasztáson a magyar politikai
erők a jelölést megelőző hosszas egyeztetés ellenére is megosztva szerepeltek. Az RMDSZ-ből
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korábban kilépett, és más szervezetek felé forduló
(Magyar Polgári Párt, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács – utóbbinak elnöke) Tőkés László független
jelöltként indult az RMDSZ jelöltjei mellett, illetve
velük szemben. Komoly veszélyként fenyegetett
az a lehetőség, hogy az RMDSZ nem éri el a parlamentbe való bejutáshoz szükséges 5 százalékos
küszöböt. Végül a szolid, kicsivel 30 százalék alatti
részvételi aránynak köszönhetően az RMDSZ két
képviselőt (Sógor Csabát és Frunda Györgyöt – ő
lemondott tisztségéről, Winkler Gyula váltotta)
küldhetett a parlamentbe, és Tőkés László is mandátumot kapott. A Nemzeti Liberális Pártból is érkezett továbbá egy magyar képviselő az Európai
Parlamentbe, Csibi Magor.
A magyarországi és Magyarországon kívüli EPképviselők több esetben is egymással egyeztetve,
egységes hangon szólaltak fel a parlamentben.
Példaként említhető az olaszországi romákkal
kapcsolatos szigorú, diszkriminatív intézkedésekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás (melynek
kapcsán Tőkés László és a magyarországi Jávorka
Lívia egy konferenciát is szervezett), a BabesBolyai Tudományegyetem ügye, illetve az egyre
többször felmerülő esetleges erdélyi autonómia.
2008. október 23-án továbbá a harminc magyar
képviselő közös, többpárti megemlékezést tartott
Strasbourgban az 1956-ban történtekről.
2009 júniusában lesznek a következő EPválasztások. Kérdéses, hogy hány magyar képviselő kerül be az Európai Parlamentbe. Romániában
továbbra is megosztottak a magyar politikai erők,
bár optimizmusra ad okot, hogy a napokban, február 22-én Tőkés László és Markó Béla, az RMDSZ
elnöke aláírta a közös listaállításról szóló megegyezést. E szerint a választási lista első helyezettje
Tőkés László lesz, akit két RMDSZ-es jelölt követ
majd, s a negyedik helyre az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) jelölhet valakit. A megállapodás aláírásával Tőkés László és az EMNT elvesztette
a Székely Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári Párt
támogatását. Kérdés, hogy ez a szavazóbázisban
mekkora csökkenést fog okozni, mint ahogy az is,
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hogy az egységes listával mekkora lesz a magyar
jelöltek nyeresége. Markó Béla két helyre számít
a választások után. Szlovákiában is megkérdőjelezhető, hogy megint viszonylagos sikere lesz-e
nyáron az MKP-nak. Miroslav Mikolášik, szlovák
EP-képviselő szerint az előző alkalomhoz képest
kétszeres lesz a részvétel idén. Bármennyivel is
többen mennek majd el szavazni, az mindenképpen veszélyes a magyar jelöltek szempontjából.
További fontos tényező, hogy idén Romániának
(és Magyarországnak) kettővel, Szlovákiának eg�gyel kevesebb hely jut az Európai Parlamentben.
Valamint az sem elhanyagolható, hogy a határon
túli magyarokra vonatkozó demográfiai előrejelzések meglehetősen kedvezőtlen jövőképet festenek.
Valószínűleg utoljára volt ilyen magas a magyarok létszáma az Európai Parlamentben. Létszám-
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növekedésre legközelebb majd Ukrajna és Szerbia
csatlakozásával lesz esély, de akkor is minimális.
Pedig nagy lehetőségeket rejteget magában, ha
egy ilyen jelentőségű nemzetközi intézménybe,
mint az Európai Parlament, egy nemzet képviselői
nemcsak az anyaországból, hanem annak határain túlról is érkeznek. Kétséges, hogy a lassan véget
érő ciklusban sikerült-e kihasználniuk a magyaroknak a kivételes helyzetükből származó előnyöket.
A választásokig hátralévő néhány hónapban még
megragadhatná a harminc magyar képviselő az
alkalmat, hogy kidolgozzanak olyan közös kezdeményezéseket, melyeket ha már végigvinni nem
is sikerül a bürokratikus útvesztőkön, de legalább
részben eloszlatják az imént felmerült kételyt.

Hajdu Miklós

Fallen in love with Hungary
I’ve always approached my travel as a kind of
love story. Even this article is shaping up like a
Dear John letter I’d be writing in an airport with
no intention of mailing it. I came to Budapest after
a brief relationship with Prague which probably
needs some exposition and more overarching
romantic metaphor. Prague was something like a
first girlfriend. It was my first time away from my
motherland of California, and I showed up after a
lot of contrivance, stumbled through those initial
cultural differences, spent too much money on
cheap trinkets to display my affection for her to
the world, and took hundreds of photos of us,
me and Prague, together. Then it was time for it
to come to an end and I went back home sulking
about it being over too soon, how it really was
true love, conjuring a way to find a replacement
for the experience I had. I saw I could continue
my studies in Budapest, and that the city was
available, and it seemed appealing. After all, both
cities had been raised near enough to each other,
I figured I’d know the territory well enough. So I
did what people are prone to do when they get an
eye-full of a new crush: I fantasized about every
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intricate detail, looked up more pictures than I
should have, imagined this new life as something
harmonious, manifest, decked out in the fin-desiecle style of men with top hats sitting around cafe
fireplaces and discussing Chekhov over glasses of
Palinka and smoking hand rolled cigarettes.
I arrived in late August with two duffel bags of
the bare essentials of my belongings and too many
books. It was hotter than I had expected, hot to a
point of stifling, which made it difficult to explore.
I found myself wasting a lot of time in the air-conditioned hostel lobby where I could chain smoke
and mull over the looks from sour faced older
women on the metro eyeing the tattered hem
hanging from my cutoff jeans. I was frustrated in
the way the city didn’t seem to need me as much
as I needed it. I was getting news from friends all
across Europe talking about the quaintness of Italian cafes and the crumbling architecture in Paris. I
thought they were deluding themselves. Their lives
were obviously full of gregarious produce vendors
and friendly municipal workers, perfect replicas of
every cinematic depiction they had frontloaded
themselves with. Meanwhile I was getting yelled
at by several check out ladies at the Match near
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my house for not having a barcode sticker on my
bag of paprikas, and trying to accept the fact that
the BKV didn’t contain the kind of characters I had
seen in repeat viewings of Kontroll.
So the honeymoon was over, which is a good
thing, the pragmatism started to set in and eventually I could start feeling my way back home after
a long night. I knew where to go to accomplish
what I needed to, and there were a few perks I got
accustomed to (the smoking inside, falafel permiation, and the nightlife scene which extended
until breakfast, most specifically), but I could feel
a restlessness writhing inside of me. I decided a
weekend away was the best cure for my feelings of displacement, and I went back to Prague,
something I thought I’d never be able to do. I had
a lovely time, of course, her looks hadn’t changed
at all and I still knew all the right spots to go, but
on the train ride out of town, I was happy to be
headed back to Budapest. “Back home” was the
phrase the slipped out of my mouth. Something
had changed with the distance. Budapest seemed
inviting, accessible, she opened the doors of her
bars and ruin pubs to me. There had been a heavy
weekend of rain and some of the stagnant soot and
general grit had been sloughed off the buildings,
and something about Budapest in grey looked
very appropriate. The days were getting shorter
and the yellow lights from the chain bridge were
inviting in the fog and sometimes I would wander
home discussing my love for the city with myself.
It took a while, but I’ve really adopted a great
love for the city. It would have been easy enough
to settle somewhere else, come to Budapest on
a weekend trip, end up at Szimpla or Corvintető
and leave with another check mark on my world
map and maybe a passport stamp or two. But this
is a city to dig in to, one that takes some nurturing
and careful exploration and an understanding of
its background to fully comprehend. This is a city
that doesn’t shy away from emotion, and it’s nice
to come from somewhere like California and not
be confronted with the plastic happiness I grew
up around. By now I’ve found my favorite bars,
met some wonderful people, and conducted my
life as happily as I imagined I would. It’s defied
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my expectations in every way, and the differences
are still exciting. Moreso, it has been completely
different from the stock education abroad experience that most come back from their studies with.
This is not a vacation and not the prefabricated
European experience I’ve encountered through
my conversations with aforementioned students
in other capitals. Except for a few times of being
hauled around on field trips or study tours, I’ve
never felt like I wasn’t first and foremost simply living in the city. The fact that I can conduct my life in
the way I would back home has convinced me that
this is a city that doesn’t cater to the amusement
park expectations of most Americans abroad.

In the end this has been entirely my subjective
experience. And it’s really hard to sum up in 1000
words the complex relationship I’ve had with Budapest and the understanding of the mechanism
inside it. The homesickness is there, of course, but
every good native son knows that nothing can replace their motherland. Some might say Budapest
and I had some miscommunication at first. Some
people never got in a fight with the city, others
knew her type immediately. She’s a temperamental lover, and sometimes it might not seem like she
wants you around, but once you open yourself to
her emotional being, she’ll start reciprocating.
She’s a resillient city, a little calloused, and rough
around the edges in some areas, but she’s strong.
And hey, we’ve only been seeing each other for a
couple months, and only now do I feel like I’m really getting to know her.
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Wass Albert világa
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Az antikrisztus és a pásztorok

Egy erdélyi kis falucska nyugodt élete
fordul a feje tetejére,
mikor Emmánuel, a
helyi boltos fia, vis�szatérve egy hosszú
vándorútról új eszméket kezd hirdetni,
egy új világról beszél,
mely már ott kopogtat a falu kapuján,
és
kommunizmus
néven vált ismertté.
Hittel vallja, hogy a Felszabadító Megváltó seregei elhozzák a békét és a boldogságot, a modern
technikát és a fejlődést, mely gyökeresen változtatja meg az addig megszokott mindennapokat.
A változást, melyet Emmánuel jövendöl, a
szovjet hadsereg hordozza, akik megszállják a falut, és a marxizmus-leninizmus gyakorlata alapján
szervezik át az életet.
A regény azonban sokkal több, mint a történelem egy szomorú szeletének bemutatása. Részletes jellemrajzot kapunk az erdélyi falucska lakóiról, akik egyszerű, szerény emberek, és az életüket
a naiv, feltétel nélküli szeretet, az odaadás és az
egymás iránti felelősség uralja.
Emmánuel a szovjet hadsereg előtt érkezik a kis
községbe, hogy elterjessze a felszabadulást hozó
eszmét, lelkesedése pedig mindenkit áthat. Így mikor a szovjet hadsereg bevonul, a lakók könnyen
átengedik nekik az irányítást, de sok ember számára hamar nyilvánvalóvá válik a rendszer sötét arca
is. A kezdeti örömmámor átfordul a gyötrelem, a
nyomorúság és a szenvedés elembertelenítő kegyetlenkedéseibe. A kivégzések sorozata vezet el
a falu erkölcsi megnyomorodásához és végső kipusztulásához. A dilettáns faluvezetés tehetetlenségei, az emberek testi és lelki kizsákmányolása
egy elsorvadt és élhetetlen élet terepére sodorják
az egyszerű, jóhiszemű lelkeket, akik menekülés-
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ben, öngyilkosságban, ellenállási mozgalmakban
keresnek kiutat.
Józan eszüket elvesztve tesznek kísérletet a
szovjetek kiűzésére, hogy visszaállítsák a régi rendet, a régi békét és a régi élet minőségét, ez azonban csak önfeláldozással és önpusztítással valósulhat meg.
A legfontosabb gondolatot a visszahozhatatlan múltról a falu bölcse, Lukács mondja el
Emmánuelnek, aki kétségbeesetten próbálja helyrehozni az elfajult állapotokat:
„Mert lássa, ha én fogom ezt a baltát, ni, egy kis
kínlódással egyensúlyba hozhatom úgy, hogy megálljon a tenyeremen, s nem billen egyik felé sem. Mert
úgy vagyon ez a balta csinálva, hogy egyensúlyozzék, érti? De ha levágok a nyeléből, vagy kettétöröm,
akkor bizony sok időbe telik, amíg újra jól egyensúlyozott baltát csinálhatok belőle. Hát így vagyunk
a világ rendjével is, látja. Sok-sok idő kellett, amíg
törvény, tisztesség s emberi jószándék egyensúlyba
tudták hozni ezt a mi világunkat. (…) Hát maguk ezt
most ugyancsak elrontották, úrfi. És sok idő kell elteljék, amíg itt valami is rendbe jöhet megint.”
Az érzelmi tetőpont, a történet legmeghatóbb
része az a monológ, mely a tragikus események
túlélőjétől, a falu sírásójától hangzik el, míg a barátját temeti:
„Fölséges Úristen, íme itt megyen Tehozzád
Dominik, ki csősz volt nálunk és jó keresztyén ember. Nem imádkozott sokat, az igaz, de hát mi már
csak ilyen gyarló fajta emberek vagyunk. Uram Isten,
éltünk, ahogy lehetett. Hát én biza nem sokat tudok
mondani, azt se tudom, milyen világ vagyon odaát,
ahová ő megyen. Vannak-e hegyek, fák, kicsi madarak. De lám, Uram Isten, Dominik itt az erdőt járta
mindig, azt kedvelte, meg a puskáját, ő már csak
ilyen volt, na. Így hát, ha akad odaát is valami csőszi állás, könyörgünk, uram, gondolj reá. Ha már így
adódott, hogy mennie kell. (…)”
A falu pusztulása után évekkel később
Emmánuel, az elbujdosott vándor visszatér, hogy
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újra lássa a helyet, ahol valaha emberek éltek a
legnagyobb boldogságban. Felismeri hibáit. A
fájdalmat, amivel évek óta küzdött a gyötrő lelkiismeret-furdalás miatt, csak akkor győzi le végleg,
mikor a vak leány, Rozika, a falu legtisztább lelkű
és legtisztábban látó csillaga elmeséli neki, hogy
a gyermeki egyszerűség, a „semmink sincs” érzete teszi igazán szabaddá és emberré az embert,
és hogy a hegyekbe zarándokolt túlélőket a szívükben őrzött igaz hit és lecsupaszított szeretetük
tartja össze. A boldog katarzist hozza el számára
a lánytól kapott feloldozás és a lehetőség, hogy
ő, aki a falura pusztulást hozott, felmehet megbocsátásért és az élhetőbb élet reményéért a hegyre,

az emberek közé, akik „magosabban élnek, mint
azok, akik itt laktak régen a faluban, magosabban,
nem csak lépésekkel mérve, de máskülönben is. Közelebb az éghez.”
A haza és az otthon szeretete, az egyszerű élet
szépsége és a gyermeki ártatlanság szólal meg
Wass Albert regényében. Lebilincselő élményt
nyújt mindazoknak, akik megcsömörlöttek már a
nagyvárosi lét közönyétől, és felüdülésre vágynak
egy olyan kissé utópisztikusnak tűnő világban, ahol
az emberek szeretik még egymást, összetartanak,
és együtt építenek egy jobb jövőt a felnövőknek.
Sánta Orsolya

Hiányzik a városnak a csend

A Metrosection lemeze – Hunnia Records, 2008
Két oka is van annak, hogy ebben a számban a
Metrosectionről olvashattok kritikát. Az egyik újságunk tematikájának köszönhető, hisz a mostani
szám „magyaros”, s mi másról írhatnánk, mint egy
magyar együttesről… A másik pedig az, hogy egyik
fellépője lesz a március 19-ei Felezőbálunknak.
De inkább beszéljünk a lemezről (és egy kicsit a
lemez után megjelent EP-jükről)!
A cd-t a lejátszóba téve egyből két együttes
juthat eszünkbe, mint erőteljesen meghatározó
hatás, a Faith No More és az Incubus, bár számom-

ra ez néhol már túlságosan is tettenérhető. Ennek ellenére jó számok szinte egytől egyig, főleg
az MR2-n is játszott Soha ne, illetve a Függtünk a
mától (amiben közreműködik a jazzékieles Fürge
is). Olyan számok ezek, amiket jó hallani, de nem
elsősorban valamiféle lejátszóból, hanem élőben,
ez ad zenéjüknek még egy plusz erőt, azt érzed,
hogy akkor most induljunk, és táncra fel.
A bandának tavaly megjelent albumán csak
magyar nyelvű számokat hallunk, ami azért fontos, mert rengeteg angol szövegű nótájuk van. Én
nem akarok választani a kettő közül, de talán egy
kicsit jobban illenek ezekhez a számokhoz az angol nyelvű strófák. A másik, ami problematikus a
magyar szöveggel, az az, hogy egyfajta válogatáslemez lett az album, viszont mindkét nyelven írt
számokkal egy sokkal egységesebb albumot lehetett volna létrehozni.
És hogy merre tart az együttes? Azt gondolom,
jó felé, főleg miután meghallgattam a három számos angol nyelvű Butcher’s Soul-ra keresztelt EP-t.
Sokkal kiforrottabbak, tudatosabbak,, bár ezt talán
annak is köszönhető, hogy igazából ez egy trilógia,
ami egy történetet mesél el. Tehát kezdésnek nem
rossz a folytatást meg egyre inkább várom! Meg
persze a felezős bulijukat is!
Album értékelése: 6/10.
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Gasztrománia / Viccek

Jókai-bableves
Hozzávalók: 1 füstölt csülök (hátsó), 30 dkg szárazbab, 1 szál lecsókolbász, egy kisebb darab füstölt
szalonna, 2-3 sárgarépa, 2-3 petrezselyemgyökér, 1
nagy fej vöröshagyma, 5-6 gerezd fokhagyma, egy
csokor petrezselyem zöldje, egy kis csokor zellerlevél, 1 tejföl, só, bors, őrölt kömény, pirospaprika.
A csipetkéhez: 1 tojás, kevés liszt, 1 csipet só.
A babot és a megmosott csülköt egy edényben
előfőzzük (kb. 40 percig). A szalonnát apró darabokra vágjuk, és egy fazékban elkezdjük pirítani.
Hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, melyet üvegesre pirítunk. Ezután hozzátesszük a karikára, vagy
kis kockára vágott zöldségeket és a fokhagymát
(egészben is beletehetjük a fokhagymagerezdeket, vagy összetörve, attól függ, ki hogyan szereti).
Együtt még pirítjuk egy kicsit, majd pirospaprikát
szórunk rá, és azonnal felöntjük némi vízzel. A le-
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vesbe beletesszük a fehér cérnával összekötözött
zeller- és petrezselyemcsokrot, adunk hozzá borsot és pici őrölt köményt. Lefedve felforraljuk. Míg
felforr, a kuktából kivesszük a csülköt, feldaraboljuk, a lecsókolbászt karikára vágjuk, majd a babbal
és a levével együtt az egészet a leveshez adjuk. Egy
tojásból liszt és só hozzáadásával csipetkét készítünk, és a majdnem kész leveshez adjuk. Az elforrt
vizet pótoljuk, és az egészet így még pár percig
főzzük, hogy a zöldséges és a füstölt húsos lé ös�szeérjen.
Ha a hozzávalók már mind megpuhultak, az
egészet a tejföl és liszt keverékével behabarjuk. A
petrezselyem- és zellercsomókat eltávolítjuk, és
forrás után a levest máris tálalhatjuk. Jó étvágyat
hozzá!
Vera

Viccek
Angolul Magyarországról
Nutty D = Diósd
Turkish Valentine = Törökbálint
Girlvillage = Leányfalu
Froggy Goes R = Békásmegyer
Saxon Pile Fucked It = Szászhalombatta
Eugene Nutty = Diósjenő
Her Lip = Ajka
Reach It = Érd
Your Peanut = Mogyoród
Big Smithy = Nagykovácsi
Hey Water = Hévíz
He Would Push You = Tolna
Castle Palace = Várpalota
Noble Customer = Nemesvámos
Veered Grass = Martfű
He Would Steal = Csorna
His Problem = Baja
Archbishop Wild Garden = Érsekvadkert
My Big Problem = Nagybajom
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(Vadkender) – What can there
(Hol van a WC?) – Hole one a wait say?
(Van két libám) – One Kate Lee bumm
(Alkatrész) – All cut race
(Hátsórész) – Hot show race
(Kicsengetnek) – Kitchen get neck
(Nyuszi, van apród?) – New see, one up road?
(Van két kecském) – One Kate catch came
(Határozószó) – Hut are row Zoe saw
(Hány varjú van a vetésen?) – How war you on
avatation?
(Szánkó) – Sun cow
(Disznóól) – This no all
(Két nomád tacskó van a bokron túl) – Kate no
mud touch cow one a bock Ron tool
(Bírlak!) – Beer luck!
(Szól anyu!) – Soul a new!
(Tapéta) – Tap eat a
(Fogpiszkáló) – Fog peace call low
(Tépett varjú van a fán) – Tape at war you one a fun
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