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Nyitány

Nyitány

Tiltakozom.
Nem
bírom a hideget!
Ha legalább havat
látnék az utcákon,
szánkózni mennék
a Gellért hegyre,
hógolyóznék a koli
udvarán vagy jégcsapokkal kardoznék, mint gyerekkoromban… De nem! Budapest
makacsul tartja magát, olvad, folyik minden, s a
sétányon arcomba fújó jeges szelet csak a román
bácsi harmonikázása enyhíti valamennyire. Egyértelműnek tűnt, hogy az újság témája a télűzés
lesz, a karnevál, farsang, amire gondolva egy csapásra fölmelegszik az ember. Brazíliára gondolok,
tengerpartra, fürdőruhára, szamba táncosokra.
Mindjárt elviselhető a viharos orkán. Velencére,
ahol bár nincs meleg, de álarcban és jó hangulatban nem is érdekel. Mohácsi busók, miskolci
kocsonya, február végi TáTK-os buli: Magyarországon sem unatkozhatunk, bármennyire piros
is az orrunk a mínuszoktól. S ha a mindennapok
hidegsége után szenvedélyre, mámorra, vidámságra vágyunk, miért ne tanulhatnánk a régiektől?
Hódoljon Bacchus előtt testünk, bolondozzunk,
nevessük ki saját magunkat, szokásainkat, életünket… Hogy a ráhangolódás könnyen menjen, itt a
mostani szám, forgasd jókedvvel !
Balogh Mariann

TátKontúr, I. évfolyam, 6. szám
Felelős kiadó: Pálffy Dorottya, az ELTE Újságíróink: Sánta Orsolya, Kökényesy Orsolya,
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Az irodavezető titkos élete
Minden hallgató ismeri a HÖK irodavezetőjét, aki legalább
egyszer lejött kérdezni valamit, nyomtatni, fénymásolni. Ő
bármikor szívesen
segít, ha tud. Bulikon
a keverőpult mögött vagy a pult előtt
iszogatva látható.
De mégis mi minden
rejlik még Freigang
Istvánban?
– Szerintem egy kezeden meg tudnád számolni, hogy
hányan hívnak a becsületes neveden a suliban. Mégis honnan kaptad a Pipesz nevet?
– Az előző sulimban ragadt rám ez a név. A koli udvarán gyakran fociztunk, és tudod, én voltam az a
srác, aki állt a kapu előtt, és amikor jött egy jó helyzet, berúgtam a gólt! Olyan voltam, mint az olasz
focista, Pippo. Így az elején még csak Piponak hívtak, aztán utána az Istvánból jött a Pityesz, majd a
mostani Pipesz.
– Hogyan indult a karriered a HÖK-ben?
– Az előző irodavezető, Bay Gábor megkeresett,
mert végzett a sulival – azaz írta már a szakdogáját,
és nem volt ideje dolgozni –, hogy adjam be a pályázatot erre a posztra. Be is adtam 3-4 emberrel
egyetemben, akik közül a felvételi elbeszélgetés
után engem választott a bizottság. Így 2007 szeptemberétől vagyok a HÖK irodavezetője, és nagyon élvezem.
– Mi az előnye és a hátránya ennek a munkának?
– Az abszolút előnye, hogy sok embert megismerek, nagyon sok emberrel találkozom nap mint
nap. A másik, hogy a közösség tagja vagyok, itt az
irodában is jó a hangulat, meg persze a bulikon is
van, hogy szerepet kapok a korongoknál. Tapasztalatot is szerzek, ami majd jól jön, ha munkát vállalok. A szervezet részeként sok mindent tanul az
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ember. Negatívumként azt mondhatnám, hogy
nem tudok bejárni órákra.
– Mesélj az egyetemhez fűződő „kapcsolatodról”!
– 2004 szeptemberében kezdtem a sulit, most
vagyok ötödéves szociálpolitikán. Nem azért jelentkeztem ide, hogy majd szociálpolitikusként
megváltom a világot, vagy valami nagyon nagyot
viszek véghez a köz érdekében. Nem készültem
erre. Akkoriban csupán az volt a célom, hogy barátaimmal együtt jelentkezzek. Máté barátommal
és Lacikával (Jakabfi László) vágtunk neki együtt a
felvételinek, s mindhármunknak sikerült bejutni.
A beiratkozáskor beültünk hárman egymás mellé
az előadóba, majd amikor ki kellett volna tölteni
az indexet, elhülyültük az időt, és a két jóbarátom
összecserélte az indexét. Lacika lement Vékony
Edithez segítséget kérni, mire ő lenéző szemek és
fejcsóválás kíséretében letépte a borítón lévő papírt, és ezt kérdezte: „Maguk ide fognak járni”? És
azóta is ide járunk!
– Mi az, amit nagyon szeretsz? Persze az irodavezetői hivatáson kívül!
– Sorozatfüggő vagyok, gyakorlatilag bármilyen sorozatot megnézek. Persze nem a Jóban rosszbant,
meg a Barátok köztöt, de szinte teljesen mindenevő vagyok. Szeretek a barátaimmal „leugrani egy
sörre”. S persze a zene a mindenem.
– A bulik szerves része vagy, van, hogy Te forgatod
a korongokat, és egyéb HÖK-ös rendezvényeken is
megtalálhatunk. Melyik programot találtad az eddigi legjobbnak?
– A legutóbbi gólyatábort. Az a négy nap Kánaán
volt! A hely varázsa, a jó hangulat… A sajátom nem
volt jó, nem éreztem jól magam, de ez egy csoda
volt. Az előző tábor, Bodajk, nagyon gyorsan eltelt, szinte nem is észleltem semmit, de most mint
szervező is felhőtlenül szórakoztam. A gólyák is
kivették a részüket a programokból, nem volt jellemző a punnyadás.
– Mi volt a legmaradandóbb történés a gólyatáborban?
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– A bortúra után, amikor zengett az ebédlő a skandálástól, az fantasztikus volt! Ilyenre nem volt példa korábban. Na, az volt az a momentum, amire
azt mondom, hogy ezért megérte!
– Mi az, ami nélkül most nem ez a Pipesz lennél, aki
most vagy?
– A barátaim és a zene. Legtöbb időmet a barátaimmal töltöm, hiszen hétköznap itt vagyok Pesten,
s így sok lehetőség adódik a találkozókra. A zene
szeretete pedig végigkísérte az életem. Kicsiként
a bátyám zenéit hallgattam, a ’80-as évek végi és
’90-es évek eleji muzsikákat. Persze nem Halász
Juditot, hanem keményebb zenéket, amik már
gyerekfejjel is vonzottak. Általános iskolában a
sulibulikon is DJ voltam, abban az időben sokat
hallgattam a rádiót, fel is vettem a jobb zenéket.
Középiskolában zenekart alapítottunk, amiben én
voltam a basszusgitáros. Heavy metalt játszottunk.
– És azóta is gitározol?
– Nem, a gitárt abbahagytam 2003 körül, mert
sem motiváció nem volt, sem egy társaság, akikkel
lehetett volna.
– Mi kedvenc zenei műfajod?
– A zenei ízlésem nagyon széles körű, szélsőségesnek is mondható. Amit nem szeretek, az a ’90-es

évek zenéje, meg a tüc-tüc, meg azok a magyar
számok, amik sem régen, sem most nem jelentenek semmit. A rockzenén belül bármi jöhet, elektronikusból már nem egészen. Nem ragadok le egy
műfajnál, szeretek újat felfedezni.
– Mik a terveid a jövőben?
– Nem vagyok olyan tervezős típus, inkább ami
jön, azt ragadom meg. A spontaneitásban hiszek.
Az irodavezetőséget viszont jövőre is szeretném
vállalni. Ha minden összejön, jövőre is a HÖK lesz
a második otthonom…
– Mit mondanál el még magadról?
– Nem vagyok az a beszédes figura, vagy fergeteges partiarc. Nem rólam szólnak a bulik, de úgy
érzem, hogy fontos szerepet töltök be. Jó érezni
azt, hogy fontos vagy egy csapatban, és köztük Te
vagy Pipesz.:)
– Végezetül a sötét oldaladról kéne mondanod valamit…
Ezután a kérésem után vagy két órát mesélt titkairól,
legdurvább sztorijairól, sötét múltjáról, és mindenről, amit csak el tudtok képzelni. Ha érdekel Titeket,
menjetek le a -1.68-ba, bátran kérdezzétek Pipeszt,
és egy fénymásolás vagy nyomtatás ideje alatt majd
szívesen elmeséli ezeket a történeteket!
Gőcze Ági

Tavaszi félév a rendezvények tükrében
Újabb félév kezdődött, úgyhogy itt egy gyors áttekintés, mi vár rátok tavasszal rendezvényfronton:

április vége: Társadalomtudományi Piknik – 20
éves a rendszerváltás

február 25.: Farsangi buli – exkluzív meseparty
sztárvendégekkel

május 5-7.: Lágymányosi Egyetemi Napok – három
nap móka a szeretett Campusunk előtt felállított
sátorban és környezetében, napsütés, olcsó sör,
jó koncertek

március 19.: Felezőbál – idén is megremegtetjük
a Szeparé falait, felezőknek kötelező, többieknek
erősen ajánlott
április 23-24.: Politológus Hallgatók Országos
Vándorkonferenciája – „Valahol Európában” (Európai Parlamenti választások – esélyek és vélemények, határon innen és túl; Nyugdíjasok Európája;
az Unióról másként – az Európai Unió helyzete a
világban)
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vizsgaidőszak végén: Beach Party – a tavaly debütált strandolós party idén is megrendezésre kerül,
éjszakai csobbanást imádóknak, vízőrülteknek
alapprogram a vizsgaidőszak végének megünnepléséhez!
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Vizsgatemető tivornya TáTK-os módra
Január 29-én a vizsgaidőszaktól megfáradt TáTKosok a Balekavató kapcsán már jól ismert Oktogon-közeli Vespa Klubban gyűltek össze, hogy
levezethessék a másfél-két hónap alatt felhalmozódott feszültséget, és egyben megünnepelhessék a sikeres (vagy nagyrészt sikeres) vizsgákat. A
vidám hangulatot és a gátlások levetkőzését segítette a helyszínen az akciós vodka-narancs és természetesen a sör, amit a szorgalmas hallgatók eleinte félszegen, később már felbátorodva és egyre
gyakrabban fogyasztottak.
Éjfél előtt viszonylag kevés ismerős arcot lehe-

tett látni, de annál több külföldit, akiknek egy része
Erasmus hallgató, másik része pedig csak „véletlenül beesett walesi vendég” volt, akik megdöbbenve tapasztalták, hogy „itt mindenki szociológus”.
Ez a tény azonban nem gátolta meg őket abban,
hogy sikeresen asszimilálódjanak és elsajátítsák a
társadalomtudósok mulatós attitűdjét.
A népszerű és jól összeválogatott zene végül
egyre több ELTE-s hallgatót vonzott a táncparkettre, akik bebizonyították, hogy nem csupán a
vizsgák során teljesítenek jól, hanem a táncban,
és az ünneplésben is. Kettő óra tájban már egyre
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nehezebbé vált a söntéspult megközelítése a sok
szomjas TáTK-os kitartó sorban állása miatt, amit
valószínűleg a jegybeíratások alkalmával, vagy a
Tanulmányi Osztályon történő ügyintézések során
sajátítottak el. Megérte kivárni a sort, már csak azért
is, mert köztudott, hogy a pult környékén lehet
igazán könnyen ismerkedni, és a lányok számára
bizony az sem kizárt, hogy valamelyik gáláns férfi
még meg is hívja egy italra, ami egy jó kapcsolat
kezdete is lehet. Most sem volt ez másképp, ezek
a szokások még nem haltak ki, ezt biztosan állíthatom. Barátok-barátnők, ismerősök körbe gyűlve
és énekelve, táncolva mondtak búcsút
egy újabb félévnek.
A bőrfotelekben ös�szebújó párok mellett a beszélgetésre
vágyók is találtak maguknak helyet.
A kreditpontok
és a jó érdemjegyek
megszerzése mellett
már csak azért is érdemes volt tanulni,
mert a legszorgalmasabb két tanulót koktéllal
jutalmazták.
Miss Eminens címet
érdemelt ki Félix Anikó, Mr. Eminens pedig Egri
Gergely lett, akiknek ezúton is gratulálunk.
Fél ötkor még javában ünneplő egyetemisták
töltötték meg a táncteret. A péntek reggel józansága kinek hamarabb, kinek később váltja a vizsgatemető buli mámoros hangulatát. A körúti villamos csilingelés élesen rántja vissza az embert a
budapesti valóság kellemes melegségébe, mintha
mindez meg sem történt volna. Ugyanezt olvasni
le a hazafelé menetelő ismerős hallgatók arcáról,
s innen tudni csak, hogy de igen, megünnepeltük.
Sánta Orsolya
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Erasmus – (Ex)change Your Life!
Ha már megfordult a fejedben a külföldi tanulás
gondolata, ha mindig irigykedve nézed az itteni külföldieket gondtalan életük miatt, ha vágysz
egy kis interkulturális pörgésre a határokon kívül,
akkor itt a nagy lehetőség. Elindult az Erasmus pályázat. Az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb
ösztöndíj lehetőség az egyetemen.
Az Erasmus program, az „Európai Unió határokon átnyúló tanulás” csoportba tartozik. Az általa
támogatott rendszerben fél évet tölthetsz el egy
tagállam vagy társult tag egyetemén, ahol ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetnek meg téged is, mint a helyi hallgatókat. Minden ország és
egyetem más, ezért jól meg kell fontolnod, hova is
adod be a jelentkezésedet.
A helyeket a tanszékek és intézetek szerzik. Egy
kétoldalú megállapodás keretében megegyeznek
a kiutazó hallgatók létszámáról ami megegyezik a beutazó hallgatók létszámával - a képzések
formájáról és a hallgató kötelességeiről. Ezekre a kapcsolatokra
lehet most pályázni. A teljes lista
elérhető a http://tpik.elte.hu/
erasmus/ - intézményi megállapodások menüpont alatt.
Olyan helyekre tudtok jelentkezni, ahol van
nektek megfelelő képzés, így nem elég a TáTK- s
szerződés, hanem fontos, hogy a neked megfelelő
tanszék vagy intézet kösse meg azt. Ha megtetszett
valamelyik hely, akkor keress rá a holnapjukra és
nézd meg a kurzuskínálatot.
Fontos, hogy csak a kiutazáskor aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezők pályázhatnak. Így sajnos ha már kifelé áll a kocsid rúdja, ez a lehetőség
nem adott neked. De ne keseredj el! Rengeteg
más ajánlat is létezik, és sok- sok lehetőség közül
választhatsz.
Pályázni februárban lehet, elektronikus formában az ETR-en, 28-ig lehet feltölteni és véglegesíteni a pályázatokat. Fontos, hogy ha nem véglegesíted a jelentkezésed, akkor nem érvényes, és
így lemaradsz az idei lehetőségről. Az Erasmus
menüpont alatt találod az űrlapot és az interaktív
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felületet, ahol fel kell tölteni az adatokat. Az elején
elég bonyolultnak látszik, de aztán rájön az ember,
hogy nem is olyan nagy ördöngösség.
Megemlítendő, hogy papír alapon is le kell
majd adnod minden dokumentumot. A pályázat részleteit a HÖK honlapján találod meg, az
Erasmus cikk után. Fontos, hogy minden utasítást
és követelményt tarts be, nehogy formai okokra
hivatkozva kizárjanak.
Minden jelentkezéshez csatolni kell motivációs levelet, ami döntő fontosságú, hiszen a bíráló
bizottság ez alapján dönt a kiutazásról. Ebben az
adott képzési helyen szimpatikus tárgyakat kell leírni - miért illeszkedik bele a tanrendedbe, miért
jó az a te szakmai fejlődésednek, hogy kiutazol. Ez
a legnehezebb az egész pályázat során, azonban
ha ezen túl vagy, már gyerekjáték az egész.
Eredmény tavasszal várható,
hiszen rengeteg bizottság és tanács dönt majd a pályázatodról.
De nyugalom, nem lehetetlen!
Az eredmény lehet ösztöndíjas,
label vagy elutasított.
Az ösztöndíjas státuszban
nemcsak a lehetőséget nyered
meg, de egy kis támogatást is. Azt
azonban tudnod kell, hogy ez az összeg nem fedezi az összes költségedet. Jó esetben a szállásra
elég. Ezért ezt a döntést mindenképpen előre át
kell gondolni, és más pénzforrások után is nézni.
A Label státusz már keményebb dió, mert ott csak
a lehetőséget nyered meg. Fontos, hogy itt meglegyen a megfelelő anyagi háttered ahhoz, hogy
gondtalanul élvezhesd a lehetőségeket kimm.
Ha idén nem sikerül, akkor se csüggedj, pályázási
időszak minden februárban van, megpróbálhatod
jövőre is!
Ha szeretnél több információt, keress fel minket a HÖK irodában vagy e-mailben. Bátran kérdezz, szívesen állunk rendelkezésedre!
Jó pályázást és még kellemesebb utazást kívánunk!
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Interkultúra

Nevetés, mámor, szabadság
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karneválok, és ami mögötte van

ták mozdulatait, járását-kelését, s
kellemetlen igazságokat mondtak
– a megtorlást azonban törvény
tiltotta. Bírák, ügyvédek rabszolgái
tárgyalási komédiát rendeztek, felöltöztek prætornak, szónokoltak,
vádoltak, bolond ítéleteket hoztak.
Az iskolákat és hivatalokat ilyenkor
bezárták, mindenki kötelességszerűen mulatott, s a régi rend csak
hét nap múlva tért vissza.
A karnevál másik előzményeként a Bacchanáliákat említik még, melyek a bor
és kicsapongás istenének tiszteletére rendezett
orgiák elnevezése. Misztérium jellege miatt éjjel
tartották meg az ünnepet, s eleinte csak nők vehettek részt rajta. Később bevonták a férfiakat is az
ekkor már havonta ötször ismétlődő titkos szertartásba, melyeknek célja Bacchus féktelen őrjöngésig fokozódó ünneplése volt, ivászattal, tánccal.
Ahogy a történetírásból megtudhatjuk, ezeken az
eseményeken a nők és a férfiak a lehető legszemérmetlenebb módon viselték magukat.
A középkorban a keresztény egyház képtelen
volt a nép tudatából és igényeiből kitörölni ezeket a pogány korbeli ünnepeket, ezért keresztény
színezettel ruházta föl a tréfás felvonulásokat, kicsapongásokat és bolondünnepeket. A karneválban az élet ellentmondásos élményei és szélsőséges pólusai kapcsolódtak össze. Klaniczay
Gábor szerint a karnevál típusú ünnepek élesen
elkülönültek a hivatalos (egyházi, állami) rendezvényektől. Míg az utóbbiak a fennálló társadalmi
hierarchia és az uralkodó hatalmak szentesítésére
kínáltak rituális formát, addig a bolondünnepek
az egyenlőség eszméjén alapultak. A középkori
karneválok tulajdonképpen keresztény köntösbe
öltöztetett Saturnáliák voltak, amelyekben az alsó
klérus is kedvét lelte, hiszen borsot törhettek a főpapság orra alá. A mulatság fénypontja ekkoriban
ugyanis a bolondpüspök kifigurázása volt. Mialatt
ő nagy komolyan misézett az oltárnál, addig hívei
a kórusba nyomakodtak, s ott világi nótákat rikoltoztak. Voltak, akik az oltár lépcsőjére ültek, s ott
kolbászt falatoztak, mások kártyáztak, kockáztak,

„A bolondság, mely második természetünk, és úgy látszik, vele született az emberrel, legalább egyszer egy évben kapjon szabad folyást.
A bor is szétvetné a hordót, ha időről időre nem lazítanók ki a dugót és nem engednénk be egy kis levegőt. Mi, emberek, valamen�nyien rosszul tákolt hordók vagyunk, s a józanság bora széjjelvetne
bennünket, ha szüntelen kegyes istenfélelemben forrna. Levegőt kell
adni neki, nehogy megromoljék. Ezért némely napokon megengedjük magunknak a tréfacsinálást (a bolondozást), hogy aztán annál
buzgóbban szolgáljuk tovább az Urat.”
/a párizsi teológiai fakultás 1444. március. 12-én kelt körlevele/
Karnevál… Buli, maszkok, csinos lányok, alkohol,
extázis, szabadság… A mai ember szeme előtt a
karnevál szó említésére a harsány, zenés-táncos
mulatság, látványos felvonulás képzete lebeg. Ha
az etimológiai gyökereit vizsgáljuk, nem állunk
messze az igazságtól. A latin „carrus navalis” hajót
ábrázoló szekér volt, melyet álarcos, állati alakot
öltő tömeg vontatott végig dalokat énekelve és
tréfákat űzve. Más értelmezések szerint az olasz
„carnevalevale” szóból ered a karnevál szavunk,
ami a húsétel elhagyását jelenti – a böjti időszak
kezdetét vagy végét. Az azonban vitathatatlan,
hogy a mai értelemben vett karneváli ünnep archetípusa Itáliához kapcsolódik.
A karnevál általában jelmezes, álarcos, vidám
népünnepély, mely a megújulásnak, a földi élet
örömeinek, s a bőségnek féktelen, lármás, közösségi ünneplése. Eredete visszavezethető a római Bacchusnak és Hertának, a termékenység és
föld istennőjének rendezett látványos tavaszköszöntő felvonulásra, melyen jellemzőek voltak a
kicsapongások és engedetlenségek. A középkori
karneválok közvetlen előzményei a Saturnáliák
voltak, a Saturnus isten tiszteletére szervezett ünnepek, amik alatt teljes munkaszünet és korlátlan
jókedv uralkodott, cirkuszi versenyek, gladiátorjátékok és alakos felvonulások követték egymást.
Ráth-Végh István leírása szerint „nem volt akkor
különbség úr és szolga közt, mindenki egyenlő
volt, mindenkit eltartottak az anyaföldnek bőven
ömlő kincsei”. Azon a héten megengedett volt
minden móka, minden ingerkedés, a szolgák például kifigurázták a gazdájuk szokásait, majmol-
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rossz cipőtalpakat égettek tömjén helyett. Egyes
kolostorokban a rendtagok ilyenkor kifordított
papi köntösben, pápaszem helyett narancshéjakat szemük elé helyezve imádságoskönyvből hadartak mindenféle zagyvaságot, másutt a papok
humoros bűnbocsánatokat hirdettek. A bolondünnepeken (festa stultorum) a vallási szertartások
és szimbólumok groteszk lefokozása és anyagitesti síkra történő vetítése vált általánossá (nagy
zabálások és ivások közvetlenül az oltáron, obszcén mozdulatok, ruhacserék és vetkőzések). Hogy
történhetett, hogy a „sötét középkorban” megengedték az effajta istenkáromlást?
A természeti népeket vizsgáló antropológusok
– mint például Caillois, Eliade vagy Gluckmann
– „biztonsági szelepként” definiálták ezeket az
ünnepeket. Szerintük a felgyülemlett feszültség
levezetése és a normák ideiglenes felfüggesztése
könnyebbé tette a hétköznapokban elfogadni a
társadalmi kötöttségeket. Ez a fajta rituális lázadás,
mely a kötöttségek és szabályok ellen irányult,
ugyanakkor hozzájárult a rend megerősítéséhez –
hiszen azt konfirmálta, hogy éppen az tilos a hétköznapokban, amit az ünnepen szabad. Mihail
Bahtyin a középkori karneválok mélyebb magyarázataként az ünnepeket a népi nevetéskultúra
egészébe ágyazta be. „A hivatalos ünneppel szemben a karnevál az uralkodó igazság és a fennálló
rend alóli ideiglenes fölszabadulásnak, a hierarchikus viszonyok, kiváltságok, normák és tilalmak
átmeneti fölfüggesztésének ünneplése. Benne az
idő, a keletkezés, a változás, a megújulás ünnepelte önmagát. A karnevál szemben állt minden
örökkévalóval, befejezettel és véglegessel.” Ez a
különleges helyzet olyan érintkezési módokat tett
lehetővé, melyek a mindennapi életben elképzelhetetlenek lettek volna. S az ilyen úton létrejövő
paródia, groteszk, vásári beszéd és szekularizált
viselkedés bizony nevetést fakasztott, mely mindig össznépi volt– „a karneválon mindenki nevet,
a nevetés itt az egész világ kinevetése; a karneváli
nevetés továbbá egyetemes, mindent és mindenkit célba vesz (beleértve a karnevál résztvevőit is);
színe előtt az egész világ nevetségesnek mutatkozik, csak mulatságos oldalait, vidám viszonylagosságát teszi láthatóvá; és végül, e nevetés ambivalens: örömteli, ujjongva örvendező, de csúfolódó
és gúnyolódó is; egyszerre tagad és állít, egyszerre
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temet és új életre kelt”.
A nevetés ugyanis nemcsak a vidámságot szolgálta akkoriban, hanem legyőzte „az ember tudatát
béklyóba verő, nyomasztó és megzavaró erkölcsi
félelmet” is. Hiszen „aki nevet, az nem fél semmiféle szentséget és tilalmat („mana” és „tabu”),
semmiféle isteni és emberi hatalmat, autoritatív
parancsot és tilalmat, nem törődik a halállal és a
túlvilági jutalmakkal, fütyül a pokolra és általában
mindarra, ami félelmetesebb a földnél”. Ami máskor félelmetes az ember számára, az a karnevál
kontextusában játék és nevetség tárgya – a szörnyűségek nevetséges „mumusok” csupán a résztvevőknek, nincs felelősség, nincs rettegés, nincs
döntéshelyzet, csak az élet élvezete, a jókedv van
karnyújtásnyira.
A kérdés csak az, hogy napjainkban vajon hol
találjuk az ilyen lehetőségeket. A középkorban és
reneszánszban a népi nevetés kultúrájának hatóköre és jelentősége óriási volt – szükség volt arra,
hogy egy kicsit „kiengedje az ember a gőzt” magából; az ókorban pedig nélkülözhetetlenek voltak az erkölcsileg elítélhető orgiák, rítusok. Vajon
ezek a szükségletek, vágyak a mai emberekben
nincsenek ugyanúgy jelen? Jó-e az, hogy a társadalom nem engedi „kilazítani hordónk dugóját”?
Megváltozhatott-e alapjaiban az emberi természet? Ezekre a kérdésekre nehéz válaszolni. De érdemes elgondolkozni azon, hogy miért olyan sikeresek manapság a fesztiválok, ahová ha elmegy az
ember, rengeteg ismeretlennel találkozik, akikkel
lehet, hogy soha nem látják többé egymást; ahol
sokkal több dolog szabad, mint a való életben;
ahol általánosak a rövid távú szexuális kapcsolatok; s ahol úgy érezheti magát bárki egy hétig,
mintha teljesen szabad lenne és egyenlő a többi
fesztiválozóval…
Balogh Mariann
Felhasznált irodalom:
Szleng és karnevál előadás (http://mnytud.arts.klte.hu)
Bahtyin, Mihail: François Rabelais művészete, a középkor és a
reneszánsz népi kultúrája; Budapest, 1982
Klaniczay Gábor: A karnevál szelleme (Bahtyin). In: Klaniczay
Gábor, A civilizáció peremén (Kultúrtörténeti tanulmányok);
Budapest, 1990. 37–57.
Elias, Norbert: A civilizáció folyamata. Második, javított kiadás.
Bp., 2004
Szilárd Léna: A karnevál-elmélet. (Vjacseszlav Ivanovtól Mihail
Bahtyinig). Bp., 1989
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Hazánkban és hazánkon kívül
Télűző szokások a világ számos pontján
Kevés olyan ember él szerte a világban, aki szereti
a telet, mint évszakot. Igaz, ha számításba vesszük
azokat az embereket, akik télen ünneplik születésnapjukat, akkor biztosan találunk olyanokat, akik
másképp álnak a zord és fagyos három hónaphoz.
A világ minden táján hatalmas mulatságokat
rendeznek a tél utolsó hónapjaiban. Több helyen
január közepétől egészen hamvazószerdáig bálokkal és utcai rendezvényekkel búcsúztatják el a
hideget és köszöntik a közelgő tavaszt. Országonként más és más módon ünnepelnek az emberek.
Nálunk az egyik legnevezetesebb télűző esemény
összekapcsolódik a törökök Mohácsról való kiűzésével. ezt szimbolizálja a busójárás.
Hogy mi is a busójárás? Egy kicsit a történelem
órák emlékezetbeli mezejére kell kalandoznunk,
és máris eszünkbe jutnak a török hódoltság idejéről tanultak. A busójárás nem magyar eredetű
hagyomány, hanem dél-szláv szomszédjainkhoz
köthető. Egy ravasz tervvel a Mohácson élő szerbhorvátok kergették el a törököket, úgy, hogy az éjszaka leple alatt a jól ismert faálarcokkal, maszkokkal és ijesztően csattogó kereplőkkel ráijesztettek
a Mohácson portyázó törökökre, akik menten eliszkoltak. A történetet legalábbis így maradt fönn
napjainkig. Azóta minden év februárjában megrendezik a busójárást Mohácson, ezzel is tisztelegve az emlékeknek, és mivel az utóbbi években
nagy hírnévre tett szert a farsangi karnevál, országunk első számú télűző rendezvényévé nőtte ki
magát.
Magyarországon az utóbbi évek egyik legsikeresebb és első számú téli rendezvényévé nőtte ki
magát Miskolcon a télkedvelő vagy épp télbúcsúztató látogatók számára megrendezett esemény.
Miskolc köztudottan a legendák városa, s az egyik
híres ezek közül a kocsonya legendája, melyről
a fesztivál is kapta a nevét: Több mint legenda Kocsonyafesztivál. (A közmondások között sem
véletlenül szerepel az, hogy „pislog, mint miskolci kocsonyában a béka”. A szólás elterjedésében
nemcsak a szájhagyomány, hanem két emléktárgy
is szerepet játszott. Az egyik ilyen dolog egy miskolci kiadású képeslap, a pedig egy miskolci emléktányér volt. A két világháború között több száz,
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talán több ezer tárgy és képeslap vitte hírül a kocsonya történetét. De hogy az eset megtörtént-e,
vagyis pislogott-e a kocsonyában a béka, mind a
mai napig nem derült ki.) Minden évben február
végén az eseménynek köszönhetően három napon keresztül felborul Miskolc város nyugalma. A
belvárosban minden talpalatnyi helyen kocsonyát
árusító bódékat találunk. Széles zenei programkínálattal egybekötött kavalkád ez, ami a világ minden tájáról vonzza a békakedvelőket és azokat,
akik szeretik a hasukat kocsonyával megtölteni. A
város apraja-nagyja kerekedik fel, hogy együtt ünnepeljék a hagyományt, és fogadják a Miskolcra
látogató turistákat híres vendégszeretetükkel.
Máshol is sokan búcsúztatják
Tőlünk távolabb sem hagyják karnevál vagy ünnepség nélkül elmúlni a telet. A híres velencei
karnevál az egyik legismertebb olasz turistalátványosság. A mesés csatornáiról ismert Velencében messze a karnevál a leghíresebb program.
Több hónapos készülődés előzi meg, és a világ
minden tájáról érkeznek érdeklődők, nem is beszélve a sokszor más országokban letelepedett,
ám ilyenkor hazalátogató helyiekről, akik mindig
összejönnek a karnevál idejére. A mostoha időjárás ellenére a hatalmas tömeg az utcákat járja, és
különböző összejöveteleken ünnepel. Párizsban a
boeuf gras-t (kövér ökröt) álarcosok vezetik körül
a városban, s ezzel fejezik be a farsang ünnepét.
Spanyolországban a temperamentum télen sem
vész ki az emberekből, különösen Madridban,
Sevillában és Cadizban, ahol rendkívüli fényes álarcos felvonulások divatoznak. Németországban
farsang utolsó napján hajószekeret vezettek körül
a helységekben, az újra megnyílt hajózási időszakot jelezve. A Németországban is divatozó álarcos
felvonulásokról és az ezekkel összekötött pajkosságokról nevezték el a húshagyó keddet bolondok
keddjének (Narrenfest). A német reformátorok
majdnem végképp elnyomták e népünnepeket, s
csak a múlt század elején kezdték egyes német városokban külön e célra alapított farsangi egyesületek a régi hagyományokat újra feléleszteni (például az aacheni és a düsseldorfi farsang különösen
nagy hírnek örvend).
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Tengerentúlon…
Ki ne ismerné a híres riói karnevált. Dél-Amerika
egyik leggyorsabban fejlődő országa Brazília, s fővárosa Rio de Janeiro az ország kulturális metropolisza. Tél végéhez közeledve karnevált rendeznek a városban, amire hónapokkal, sőt, a karnevál
utáni hetekben már elkezdenek készülni a következő évi látványos felvonulásra. A város tánciskoláinak nagy versenye ez, ahol a látogatók szeme

elé tárt nyilvános versengés csupán szórakoztatás
és élménykeltés. A brazil város és a karnevál fogalma szinte teljesen összeforrt. Ilyenkor megállni
látszik a mindennapok élete, minden a karneválról szól, mindenki a karneválra összpontosít. Ez
az igazi nagybetűs ünnep minden brazil számára.
Észak-Amerikában sem nyugodtak a kedélyek, a
kontinens vezető téli rendezvénye Saint Paulban
található.
Bubu

Diplomáciai bonyodalmak
„A kávé annyira nem ízlett, hogy sokáig tartott, amíg
megbirkózott vele. Persze, megitta, akkor is megitta volna, ha egyértelműen rossz, mert a sok minden között,
ami a képzése befejezését megelőzte, azt is meg kellett
tanulnia, hogy a gyomra tudomásul vegye a legszokatlanabb összeállításokat, félig nyers vagy az otthoni
konyha szerint gusztustalan, nem emberi fogyasztásra való ennivalót. […] Hogyha volna Kannibálország,
és ott a nemzeti ünnepen emberhúst szolgálnának fel,
ugyan megenné-e? Mondta, hogy igen, ha volna állama és Kannibálország között diplomáciai kapcsolat.
Nemzeti ünnepen elképzelhetetlen visszautasítani a
nemzeti eledelt. Nem ennék belőle sokat, csak pár falatot, de azt feltétlenül.” (Szabó Magda)
A diplomáciát az államügyvitel, az állam külügyeinek vezetése, valamint az arra vonatkozó szabályok tudományaként definiálták. Vonzó szakma,
hiszen számtalan előnnyel jár, a diplomata idegen
országokban élhet, utazhat, diplomata útlevél illeti meg, és persze a diplomáciai mentesség. A diplomataoktatás mégsem vált tömegképzéssé, azért,
mert a kiváltságok mellett komoly kötelezettségek
is felmerülnek, amelyeket kevesen képesek teljesíteni.
A fogadó ország nyelvét felsőfokon illik ismerni, és tisztában kell lenni az adott ország történelmével, írott és íratlan szabályaival. (Például Angliában a királynő rendezvényén sárga ruhát viselni
tilos.)
A diplomaták képzése teljes körű, tanulmányaik során többször hozzák őket szándékosan
váratlan helyzetekbe, hogy mindig, mindenhol

06.indd 11

megállhassák a helyüket. Ettől függetlenül azonban előfordulnak olyan esetek, amikor a diplomata nem tud megfelelően reagálni, és diplomáciai
hibát vét. 2001-ben az USA moszkvai nagykövete
kivette a szabadságát egy olyan esemény előtt,
amelyen Putyin elnök is részt vett. Egy spanyol
újság több oldalon keresztül foglalkozott tavaly
Bush elnök bakijával, amikor „Ansar” néven emlegette José Maria Aznar spanyol miniszterelnököt. Szintén Bush „feledkezett el” Jack McConnell
skót miniszterelnök nevéről, és szólította Jack
Connellnek.
Az elmúlt időszak legfrissebb diplomáciai híre
az Európai Unióhoz kapcsolódik. Brüsszelben
megnyílt az Entropa című kulturális tárlat, ami
elméletileg 27 ország művészeinek közös alkotása. A gyakorlatban azonban egyetlenegy cseh
művész készítette az alkotást, görbe tükröt tartva
ezzel a tagországok elé, kifigurázva a sztereotípiákat. A diplomaták azonban nem értették a viccet,
és többen azonnal felszólaltak az alkotás és a művész, David Cerny ellen.
A diplomaták úgy viselkedtek, ahogy országuk elvárta, reakciójukban megfogalmazták hazájuk véleményét. Bár látom magam előtt, ahogy a
nagykövetek térdüket csapkodva nevetnek a saját
országuk Cerny-féle képén, mert felismerik a sztereotípiát, és értékelik az iróniát, amivel megjelenítette, majd kilépnek a közönség elé, és a legmélyebb felháborodással ítélik el a művészt.
Diplomáciai módszerekkel sok apróbb problémát el lehet simítani. A kérdés már csak az, vajon meddig lehet végezni egy nehéz, kihívásokkal
teli, ámbár érdekes munkát, a saját vélemény száz
százalékos megjelenítése nélkül.
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Terítéken a tudomány

I. évfolyam, 6. szám 2009. február 20.

Egy mű, amelyben mindannyian szereplünk
Szinte már közhelyszámba megy, ha azt mondjuk,
hogy az emberek a különböző helyzetekben különböző viselkedésmintákat követnek. A közhely
ugyanakkor másnéven bölcsesség. Nézzünk tehát
a dolog mögé, és vizsgáljuk meg, konkrétan mit is
takar a szerep fogalma!
A színház és a film világából ismerősnek csengő kifejezés a tudományban is hasonló jelentéssel bír. A szerep egy olyan viselkedésmintát jelöl,
amely jellegzetességei, sajátosságai folytán felismerhető a „többiek” számára. A tudományosabb
megfogalmazáshoz Talcott Parsonst hívnánk segítségül: „A szerep fogalmát tehát úgy határoztuk
meg, mint komplementer elvárások összességét
és mint olyan cselekvéseket, amelyek összhangban állnak ezekkel az elvárásokkal.” (Parsons 1988,
14.)
A fentiek elolvasása után azonban egyből kérdések merülhetnek fel. Egy ember csak egy szereppel bírhat? És fordítva, egy szerephez mindig egy ember tartozik? A válasz mindkét esetben határozott
nem. A második kérdés tekintetében a magyarázat talán könnyebb, hisz természetesen senki
nem gondolja úgy, hogy csakis az ő háziorvosa
bír az orvosoknak tulajdonított jellegzetességekkel, vagy hogy az ő utcájában lévő boltos teljesen
egyedi a világon. Természetesen itt nem az individuumok különleges és megismételhetetlen voltát
kérdőjelezzük meg, csupán azt jelentjük ki, hogy
az orvos, a boltos és az egyéb gyűjtőfogalmak bírnak bizonyos olyan jellegzetességekkel, amelyek
szinte mindig (a társadalomtudományokban ugyebár soha nem beszélhetünk determinisztikus ös�szefüggésekről...) előfordulnak az adott kategória
képviselőinél. De mi a helyzet az első kérdéssel?
Ha kizárólag foglalkozási kategóriákban vizsgálódnánk, mint ahogy azt fent tettük, kijelenthetnénk,
hogy igen, egy ember mindig egy szereppel bír
(eltekintve most azoktól az esetektől, amikor egy
embernek több állása van, vagy akár nincs munkája). A szerep fogalma azonban természetesen
sokkal tágabb ennél. Hatósugarába tartozhat a
szülői szereptől az edzőtársi minőségig szinte bármi. A szereplehetőségek listaszerű felsorolásával
felesleges is lenne próbálkozni, mert a fogalom
gumiszerűen szűkíthető és tágítható. Nincs olyan
„felsőbb tekintély”, aki megmondhatná, hogy mi
tartozik ide, legfőképpen azért, mert az emberek
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maguk definiálják saját valójukat, nevezetesen
azt, hogy minek tartják magukat (pl. anyának, testvérnek és menedzsernek, hívőnek, vagy akár az
előbbieknek együttesen). Arról nem is beszélve,
hogy ez az önmeghatározás nem statikus, hanem
dinamikus, az időben változó konstrukció. A dolog számunkra érdekes konklúziója csupán annyi,
hogy egy ember számtalan szereppel bírhat egyidejűleg.
Különböző szerepeink azonban sokszor szükségszerűen összeütközésbe kerülnek egymással.
A szerepkonfliktusnak több fajtája is lehetséges. A
legfontosabb ezek közül talán a szerepek közötti
konfliktus, amikor az történik, hogy az egyén által
felvett viselkedésminták konfrontálódnak, és emiatt az illetőben frusztráció alakulhat ki (például
ha egy nő vezető funkciót lát el munkahelyén, és
emiatt kevéssé tud törődni családjával, akkor ez
megviselheti lelkileg – bár nem túl gyakori eset,
hogy gyermekes anyák nagy karriert futnak be,
mint ahogy arra a feminista teóriák előszeretettel
rámutatnak). Hasonlóképpen egy szerepen belül
is keletkezhet konfliktus – gondoljunk csak az egyszeri szülő esetére, akitől a tanárok gyermekének
fegyelmezését várják el, míg gyermeke a minél negédesebb bánásmódot.
Térjünk most vissza Parsons fenti definíciójára!
Szerzőnk szerepelvárásokról beszél, vagyis olyan
követelményekről, amiket a „többiek” támasztanak egy adott kategória megtestesítőjével szemben. Számomra azonban ez a mozzanat kérdések
tömkelegét veti fel. Ki mondja meg, például, hogy
hogyan „kell” kinéznie vagy viselkednie egy orvosnak? Megint olyan jellegű problémába ütközünk
itt, mint amilyenről már fentebb volt szó: nincs
„felsőbb tekintély”, aki diktáljon. Valamiképp mégis kialakultak bizonyos igények az emberekben: a
doktor úr csak akkor „hiteles”, ha fehér köpenyben
jön szembe, minimum két nővér kísérgeti, és sztetoszkóp lóg a nyakában. Ez azonban megint konfliktusokat kelthet, ugyanis ha egy (amúgy kiváló)
orvos – személyiségéből adódóan – „le szeretné
vetkőzni” a köpenyt, akkor emiatt presztízséből
is sokat veszthet. Ismerünk olyan kutatási eredményeket, amelyek azt bizonyítják, hogy csupán
ruhája lecseréléséből adódóan egészen másképpen viselkedik valakivel szemben a környezete.
Úgy is lehet mondani, hogy szankcióval járhat, ha
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valaki nem a szerepének megfelelően viselkedik.
Ralph Dahrendorf a szerepelvárásokat a megszegés következményének súlya alapján osztályozza,
és három kategóriát különböztet meg. A Kannelvárások megszegése csekély szankcióval jár.
Ezeket az illem és a jó modor szabályaiként azonosíthatjuk. A Soll-elvárások a közösségi normákra
vonatkoznak, megsértésük kiközösítést, megbélyegzést von maga után. A harmadik csoportba a
Muss-elvárások tartoznak. Ezek megszegése társadalmi szintű szankciókat von maga után – például
büntetőjogi következményeket.
Etikailag azonban itt is felmerülnek problémák.
A köpenyt kifejezetten nem kedvelő orvos viselje-e az elvárt ruhadarabot tekintélyének megóvása
érdekében, vagy inkább ne adjon fel személyiségéből egy piciny részt sem? „Bűn”-e a konformitás?
Ezek a kérdések nem válaszolhatók meg egyértelműen. Nyilvánvalóan mást felelnének rájuk a harmóniaelmélet és a konfliktuselmélet képviselői,
ahogy a yuppie-k és a punkok is. Célom csupán
annak megmutatása volt, hogy a szerepelvárások
rengeteg dilemmát ébreszthetnek azokban az emberekben, akik szembe találják magukat ezekkel.
A szerepelvárásokból a fentieken túl „kínos
szituációk” is adódhatnak. Elég csupán a fiatal,
sportosan öltözött – tehát a róla kialakított képnek
nem megfelelő – egyetemi oktatóra gondolni, akivel megeshet, hogy szóbeli vizsgájára megérkezve
kétségbeesett hallgatók tömege kezdi kérdezgetni:
– Te mit tudsz a vizsgáról? Nem szivat nagyon,
ugye? Sajnos nem volt időm bejárni az órákra...
jófej a tanár, ugye? Szerinted kérdezni fog a 28.
tételből is?
Egy ilyen szituáció valószínűleg mindegyik
érintett fél számára feszélyező, miután kiderül a
szörnyű valóság a diáksereg számára.
Az ilyen helyzetek is sokszor csupán azért állnak elő, mert konkrét elvárásaink vannak bizonyos
szerepek betöltőivel szemben. De vajon szükségszerűek-e ezek? Józan megfontolások mindenképp
arra sarkallnak, hogy egyszerűsítsük le bizonyos
mértékig a világot elvárásainkkal. A kategorizáció
valamilyen mértékű foka híján ugyanis képtelenek
lennénk feldolgozni az egész világot, annak összetett és komplex voltában. Nem szabad azonban a
túlegyszerűsítés közkeletű hibájába beleesnünk,
amikor nem tudjuk elfogadni, hogy a huszonéves,
mosolygós fiatalember is képes megtervezni szá-
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munkra a kívánt épületet, mivel mérnökként végzett. Megint közhelyes azt mondani, hogy a világ
nem fekete-fehér, de mint már fentebb volt róla
szó, a közhely egyben bölcsesség is. Felejtsük tehát el, hogy a mérnöknek minden esetben ősz
hajúnak és aktatáskával közlekedőnek kell lennie,
továbbá azt is, hogy az orvosunknak elmaradhatatlan kelléke a sztetoszkóp! Ebben a formában az
egész elvesztené az összetettségét, és ezzel együtt
a szépségét is.
A szerep fogalmának minden aspektusra kiterjedő tárgyalása messze meghaladja egy ilyen
terjedelmű tanulmány kereteit. A szociológián
át az antropológián keresztül a vezetéstudományig szerzők és művek sokasága foglalkozott már
a kérdéskörrel. Ez az írás így csak szerény bevezetést nyújthat az érdeklődök számára a témába,
amelynek kutatásában olyan tudósok rakták le
a mérföldköveket, mint Durkheim (A társadalmi
munkamegosztásról), Parsons (A társadalmi rendszer), Berger és Luckmann (A valóság társadalmi
felépítése), Buda Béla (A szerep fogalma a szociálpszichológiában), Csepeli György (Szociálpszichológia), George Herbert Mead (A pszichikum, az én
és a társadalom), Allport (Az előítélet), Berne (Emberi játszmák) vagy Goffman (A hétköznapi élet szociálpszichológiája).
A kérdéskör mindannyiunkat érint. Mindan�nyian különböző viselkedésmintákat, „álarcokat”
váltogatunk, attól függően, hogy éppen milyen
szituációban vagyunk, és ki áll velünk szemben.
Nincs olyan ember, akinek ne lenne szerepe az
Élet című darabban. Végre egy mű, amelyből senki
sem marad ki: amelyben mindannyian szereplünk.
Egri Gergő
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„Valahol Európában”

I. évfolyam, 6. szám 2009. február 20.

POLITOLÓGUS HALLGATÓK
ORSZÁGOS
VÁNDORKONFERENCIÁJA 2009
2009. Április 23-24.
Mottó:
„Ahol nincs válság, ott válság van”- Winston S. Churchill
A Politológus Hallgatók Vándorkonferenciáját (2006-ig Politológus Hallgatók Vándorgyűlése) 1999 óta
minden évben megszervezik a politikatudományt hallgató, és a szakma iránt érdeklődő egyetemisták. A
konferencia történetének első időszakában a rendezvény előkészítését és lebonyolítását az ELTE BTK
Politikaelmélet Tanszékének hallgatói vállalták magukra, más budapesti intézmények politológus hallgatóival együttműködve.
Az első kísérlet a szélesebb körű együttműködésre 2005-ben történt, amikor a szervezés feladatát
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara vállalta fel. Ez évben jelentek meg először más városok egyetemeinek hallgatói is a konferencia szervezőiként. A POLI jelenlegi formája 2006-ban alakult ki, amikor a
rendezvény a – még bírósági bejegyzés alatt lévő – Politológus Hallgatók Országos Egyesülete, illetve a
Politológiai Párbeszéd Társasága szervezésében valósult meg. Főszervezői az ELTE TáTK Politikatudományi Tanszék (korábban ELTE BTK Politikaelméleti Tanszék) hallgatói voltak, a szervezésben pedig
együttműködött velük az ország összes ilyen jellegű képzést folytató intézménye (Debrecen, Miskolc,
Pécs). Ebben az évben a rendezvény először hagyta el az egyetemek campusait, és külső helyszínen került
megrendezésre, a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban, az egykori Károlyi Palotában.
A POLI fő célja, hogy évente egy alkalommal összehozza a tudományággal foglalkozó hazai hallgatókat, oktatókat és kutatókat, és egy nagyszabású konferencia keretében segítse elő a politikatudományi
diskurzust megteremtését.
A POLI azonban nem csupán egy konferencia, hanem olyan kezdeményezés is, mely integrálja a szakma képviselőit és minden olyan (szakmai) szervezetet, amelyek lehetőséget biztosíthatnak a pályakezdő
társadalom- és bölcsészettudományi tanulmányokat folytató hallgatók elhelyezkedésében.
Célja továbbá a különböző kutatási irányok bemutatása, elsősorban a társadalomtudományok (politológia, történelemtudomány, közgazdaságtan, jogtudomány, szociológia stb.) körében, továbbá a professzionális politika tudományos igényű vizsgálata, valamint a politikai kultúra fejlesztése.
A Politológus Hallgatók Vándorkonferenciája jelentős mértékben járul hozzá a politológiát-politikaelméletet hallgatók és valamennyi érdeklődő közéleti és politológiai ismereteinek szélesítéséhez. A szervezők munkájukat teljes mértékben pártatlanul, pártoktól és ideológiai elkötelezettségtől függetlenül, a
szakmaiság jegyében folytatják.
Konferenciánkon olyan kérdések kutatása kerül előtérbe, melyek támpontot adhatnak az érdeklődők
számára a politikatudomány több területén, mint például politikai rendszerek, nemzetközi kapcsolatok,
európai ismeretek, politikatörténet.
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Karnevál Velencében
Ha február, akkor Velence, és ha Velence, akkor
karnevál. A tél elmúltát a legtöbb országban mulatozással, vigadalommal ünneplik, miért éppen a
lagúnák városa lenne kivétel?
Bár Velencében az év többi részében sincs
hiány látnivalóból és programokból, ebben a két
hétben minden szem az olasz városra szegeződik.
A velencei karneválról legtöbbünknek a díszes,
korhű jelmezek, az egyedi, kézzel festett álarcok
és a vidámság jut eszébe. Ezek mind elengedhetetlenek a karneváli hangulathoz. Kicsit talán úgy
érezheti itt magát az ember, mintha visszautazott
volna az időben.
A dózsék világába
csöppenünk, amit
eddig jobbára csak
a történelemkönyvek lapjairól ismerhettünk. Itt aztán
kortól, nemtől függetlenül mindenki
kivonul az utcára
saját készítésű vagy
kölcsönzött maskarájában,
hogy
együtt vigadjon a
többiekkel. Mindez
egyedülálló hangulatot, sajátos miliőt
teremt. Bennem a
jól ismert Shakespeare - mondatot
idézte fel a karnevál, miszerint „Színház az egész világ”. A sok, díszes
jelmezbe öltözött ünneplő ember mind egy-egy
színész, a több ezer turista pedig maga a közönség. A bálok, színházi bemutatók, ősi játékok mind
ezt az érzést erősíthetik meg az ide látogatókban.
A karneválhoz hozzátartoznak még az óriási
falatozások is. Cannareggióban, a legészakibb negyedben a mulatság végéig helyi ételekkel ismerkedhetnek meg az ide látogatók. Itt akár rögtönzött
főzőtanfolyamokon is részt vehetnek a turisták.
A karnevál fénypontjainak egyike az Angyal repülése, amire idén február 15-én kerül sor. Ilyenkor egy sztárvendég ereszkedik le kötélen a Szent
Márk térre a harangtoronyból. Szintén ezen a
napon kerül megrendezésre a Feste delle Marie,
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azaz a Máriák ünnepe, amikor hét kiválasztott velencei szépséggel az élen átvonulnak a San Pietro
di Castellóból a Szent Márk térre. Garantáltan
nem lesz hiány szépségekből, hiszen a Máriák
ünnepén kívül a másik nagyszabású rendezvény a
„Drag Queen” nevű szépségverseny, ahová egész
Európából érkeznek jelentkezők.
Akik inkább kulturális programokra vágynak,
azok is válogathatnak kedvükre. Minden nap megrendezik a „Carnevale al Buio”-t (azaz „Karnevál a
sötétben”), aminek alapgondolatát a Párbeszéd a
sötétbencímű méltán híres kiállítás adta. Különleges élményben
lesz részük a résztvevőknek, ugyanis
világtalan idegenvezetők viszik őket
körbe teljes sötétségben. Így a többi
érzékszervükre hagyatkozva kell felfedezniük a várost.
Ha már Velencében jár az ember,
érdemes
inkább
több napot szentelni a város felfedezésére. Egy nap
bizonyosan kevés a
meghitt sikátorok,
zeg-zugos csatornák és a számos
helyi látványosság
feltérképezésére. Ezen kívül érdemes megemlíteni, hogy bár a velencei karnevál a legpatinásabb,
legközkedveltebb ünnepség, Olaszországban
számtalan más város is kínál rendezvényeket a
karneválok iránt érdeklődőknek (Ivrea, Parma,
Arezzo, Offidia).
Remélhetőleg sikerült mindenkinek meghozni
a kedvét a karneváli hangulathoz, amit a több ezer
turista és legalább ennyi röpködő, éhenkórász galamb sem fog elvenni. Azért az élmény, amit Velence nyújt ebben a két hétben, mindenképpen
kárpótol minket ezekért az elhanyagolható kellemetlenségekért.
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Carnival of Rio
The Carnival of Rio is held since 1928, although its
history goes back high in the past. It is the most
well- known carnival of all times, despite the fact
that originally Italy is the cradle of this type of celebration.
The Portuguese origin of the Carnival of Rio is
the so- called ’Entrudo’. The participants of this
cheerful celebration traditionally threw cologne
water, addled egg and citrus peel at each other.
In 1855, the ’friendly association of carnival youth’
was formed, organizing ’cidade maravilhosa’
which was a procession in colourful costumes. Today’s carnivals throughout the year are still being
organized by these companies.
Rio de Janeiro becomes the capital of the
world for a few days because of its famous Carnival. Besides the spectacular costumes samba
is also an important element of the parade. The
most reputed samba dance schools compete on
the main street of the carnival- the almost two kilometres long Sambadron.
The competing dancers start to prepare for the
show months before the event. Almost 300 thousands tourist visit the festival every year willing to
pay for the shockingly expensive tickets.
The word carnival originates from the Latin expression ’carne vale’ which means ’farewell from
the meat’ though nobody would hardly believe
it seeing the amount of uncovered body parts
throughout the four-day festival.
The organization of the carnival derives from the
ancient times. The ancient Greeks organized a festival every spring in honour of Dionysos, god of wine.
The Romans took over this tradition – their god of
wine was Bacchus and the fiest was called ’ Bacchanalia’ . They also had a celebration named ’Saturnalia’ when the slaves changed dresses with their masters. In the middle ages the Church made an attempt
on forbiding all pagan ceremonies and wished to
celebrate the first day of the forty-days long fastening before Easter. This idea however seemed to be
doomed – the festival became the celebration of
eating, drinking, rejoice, music and sex.
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The first official Carnival of Rio was organized
in 1723 by Portuguese immigrants coming from
the islands of Azore, Green Cape and Madeira.
These colonizers could hardly predict that their
carnival would become a global, allegoric event
within three centuries. The first costume ball of
Rio took place in 1840 and within a decade bands
and dancers marched on the streets in fascinating
costumes. At the beginning the carnival was the
privilege of the richest – the year 1872 was the first
time when the poor people could also participate
in the procession. In 1852 the percussion group ’Zé
Pereira’ was formed by José Nogueira de Azavedo
Paredes. The band marched on the streets of the
city thus opening the carnival. That time the carnival mainly had European features because of the
exclusive participation of the Portuguese colonizers while nowadays it is becoming more and more
’Brazilian’.
The competition of the samba dance schools is
being organized since 1928. This is the most spectacular event of the carnival. Every dance school
chooses a theme which is expressed by music and
almost four thousand professional dancers however anyone can dance who feels like it. Samba
as dance and rythm started to spread around 1917.
The genre itself derives from a special celebration of women in Salvador da Baia. The carnival
became typically Brazilian due to the rythm of
samba. Nowadays it is rather about businesspostcards, books, commercials and records mean
a remarkable income.
Cidade Maravilhosa however is no more as
marvellous as it used to be due to the increasing
drug crimes and threats of terrorism and the maffia in the slums of Rio. The police tries to prevent
crime but strenghtening their forces is the olny effort they can do. Surely it would be a tragedy for
Rio to get on the list of the world’s most dangerous
cities considering that tourism is the main source
of income for this festive capital.
Petrik Csilla
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Carnavales de France
C’est la période de carnaval partout dans le monde, les festivals très connus donnent l’opportunité
de faire la fête. Une fête immense, pour ceux qui
aiment la foule et ceux qui ont un porte feuille assez rempli.
Nice, Côte d’azur
Du 13 février, jusqu’au 1 mars, pendant deux
semaines se passe le carnaval très connu de Nice.
Cette fête existe depuis le XIX. siècle, et depuis
ce temps là, elle est devenue l’un des plus connu
festival du monde. Bien réalisé, avec beaucoup
d’idées formidables et de beaux défilés. Cette année, les organisateurs attendaient plus d’un million de visiteurs.
Le thème de cette année est l’art de toutes sortes de transformations. Ils ne veulent pas diminuer
les possibilités de déguisement, mais en lisant les
journaux, tout le monde réalise une metamorphose visuelle.
Cette année, on va voir une vingtaine de camions et plus de 150 énormes marionettes qui circulent autour du Jardin Albert.
Durant le carnaval, a lieu la bataille des fleurs,
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c’est un moment sensationnel. Cette année les
organisateurs ont décidé de le faire le matin et le
soir aussi car les effets sont différents selon la lumière du jour.
Cette parade se passe sur La Promenade des
Anglais. C’est alors que les voyageurs se rendent
de compte que Nice et tout la Côte d’azur est un
endroit formidable en dehors de la saison touristique.
Carnaval de Paris
Le carnaval de Paris existe depuis le XVIe siècle
et était connu dans le monde entier. Cette année
c’est la douzième édition du carnaval, qui est revenu après une longue absence. Il aura lieu le 22
février, et le thème est „l’espace”.
Parmi les carnavaliers, on retrouve des extraterrestres, des astronautes, des jedi et toutes sortes de créatures de l’espace. Ils s’appliquent tous
pour montrer quelque chose de bien aux spectateurs.
Le cortège débutera Rue le Vau, dans le XXe
arrondissement de Paris, ce dimanche 22 Février à
quinze heure, pour se terminer à l’hotel de ville.
Páldi András

Legyél Te is HÖK-ös!

H irdetés

Gondoltál már arra, hogy HÖK-ös legyél? Szeretnél része lenni egy igazán
jó csapatnak? Akkor itt a helyed! Jelentkezz a HÖK Utánpótlásképzésére és
felkészítünk az előtted álló kihívásokra! Megtanulhatod a jogaidat, kötelességeidet, és segítünk, hogy képes legyél felelősséget vállalni másokért.
Rávezetünk, hogy hogyan tudsz megfelelően csapatban dolgozni, alkalmazkodni másokhoz és mégis érvényesülni. Kiváló tapasztalatokat szerezhetsz
nálunk, amiket a leendő munkahelyeden felhasználhatsz.
Jelentkezni lehet a hokutanpotlas@gmail.com-on (név, szak, évfolyam, telefon, e-mail cím)! Várunk szeretettel!
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Ladyhawke: Ladyhawke

I. évfolyam, 6. szám 2009. február 20.

(Island Records/Modular Recordings, 2008)
Na, ki van otthon az új-zélandi popéletben? Ugye,
jól gondolom, hogy nem sokan. Ha korábban
megkérdeznek, hogy mondjak a „hobbitos szigetről” származó előadót, akkor valószínűleg csak
néztem volna bután ki a fejemből. Azonban mára
ezt a kérdést is meg tudjuk válaszolni, hiszen nem
kell jóstehetség ahhoz, hogy a Ladyhawke név
mögött megbújó Pip Brown rövid időn belül ismertségre tehet szert bizonyos körökben. Mivel
Új-Zéland nem egy zenei metropolisz, így Ms.
Brown is a zeneipar egyik Mekkájába, Londonba
tette át székhelyét, és ott próbál szerencsét.
A 27 éves énekes/dalszerző a nyolcvanas évekbeli Rutger Hauer film után választotta a Ladyhawke
művésznevet és a „Paris is Burning” című nótával
robbantott, amit 2008 szeptemberében követett
a cím nélküli debütáló album. Az rögtön le is kell
szögezni, hogy hősünk nem ügyes fülű producerek és hangmérnökök kreálmánya, hanem egy
tehetséges, saját hanggal rendelkező előadó. Zeneileg nem váltja meg a világot, ugyanakkor az az
elektropop, new wave vonal, ami főleg a nyolcvanas években gyökeredzik (Cyndi Lauper-t meg kell
említeni, mint fontos hatást), manapság újra divatját éli. A dalok egységes síkon mozognak, nem kalandoznak el a szélsőségek felé, viszont kellemes
hallgatnivalót kínálnak az elejétől a végéig, és kel-

lően fogós dallamokat ahhoz, hogy újra meg újra
meghallgassuk a korongot. Legjobb példa erre a
„My Delirium” című opusz, amit nincs olyan nap,
hogy ne hallgatnék meg legalább egyszer. Annak
ellenére, hogy a lemez abszolút rádióbarát hangzásvilágú (elég csak a klipnótákat megemlíteni a
már említett két dal mellett, a „Dusk Til Dawn” és a
„Back of the Van”), nem valószínű, hogy a toplisták
csúcsait fogja ostromolni, hanem megmarad annak, ami. Egy őszinte poplemez.
8/10.
Pipp

Rendszeres szociális támogatás!
Pályázataitokat a rendszeres szociális támogatáshoz február 12-13. és február 16-19. 10 órától 16
óráig a HÖK iroda előtt adhatjátok le. Hiánypótlás: február 23-25., korrekciós kérelem: március 2-6.
Űrlapokat a HÖK irodában kérhettek, vagy letölthetitek a hok.tatk.elte.hu honlapról a dokumentumok menüpont alatt. A szükséges igazolásokról az űrlap hátulján olvashattok. Kötelező igazolások: személyi és lakcímkártya fénymásolat, önkormányzati igazolás az egy háztartásban élőkről.
Kérünk benneteket, tartsátok magatokat a határidőkhöz!
Kérdéseitekkel forduljatok a diákjóléti bizottsághoz (jolet@tatkhok.elte.hu)!
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A sólyom nyomában
A film noir meghatározása számos nehézségbe
ütközik: tekinthetjük stílusnak, kiemelhetjük a világítás fontosságát, a fény-árnyék játékot, az éjszakai jeleneteket; de vizsgálhatjuk műfajként is, mint
gengszter-, rendőr- vagy nyomozófilmet. A film
noir alkotások motívumaikkal és a rájuk jellemző
egyedi stílussal egy fullasztó atmoszférát teremtenek, a múlt század elején kialakuló, kapaszkodók
nélküli világot mutatják be. Főhőseiknek az esetek
többségében egy gyilkosságot kell felkutatniuk,
vagy ők követnek el emberölést - végzetük elől nem
térhetnek ki, a sokasodó bűn
és az újabb szereplők az elkerülhetetlen fátum felé sodorják őket.
A film noir egyik fő nyitódarabjának számos ítész John
Huston 1941-es klasszikusát,
A máltai sólymot tekinti. A
rendező Dashiell Hammett
azonos című regényét ültette át filmbe, mellyel előtte
már kétszer is próbálkoztak,
kevés sikerrel. A történet
főhősét, Sam Spade magándetektívet (akit az addig csak
többségében
gengsztereket alakító Humprey Bogart
formál meg) egy dekoratív
hölgy (Mary Astor) látogatja
meg, hogy segítsen neki megtalálni elveszett húgát. A detektív társát, Archert a nyomozás során
lelövik, Spade pedig női megbízója után kezd kutakodni, akiről kiderül, hogy nem is olyan ártatlan,
mint ahogy azt a gyanútlan néző gondolta.
Bogart és Astor körül forr a levegő, minden
mozdulatukból, finom gesztusaikból érződik az
egymás iránt érzett szenvedély. A hölgy, akár a
későbbi film noirok cselszövő nőalakjai, fokozatosan vonja körül végzetes pókhálójával hősünket,
hogy magával rántsa a férfit a bűn mélyére. Spade
eleinte ellenáll, de mint minden noir-hős, beadja
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a derekát, és nyomozásba kezd, melynek során
egyre több ismeretlen alakkal hozza össze a sors,
akik mind a titokzatos és felbecsülhetetlen értékű
máltai sólymot keresik. A későbbi noir alkotásokban, mint a Kettős kárbecslés vagy a Postás mindig
kétszer csenget, a femme fatale az, aki elindítja a
férfi hőst az egyre sötétebb útján, melynek végén
a bűnhődés várja. A Bogart által megformált detektív azonban Huston művében még minden nehézséget könnyen vesz, a rászegezett pisztolyokat
sebesen rántja ki riválisai kezéből, jól ismeri
ütőkártyáit, és átlátja
az egyre kuszálódó
cselekményt, melyben
mindenki egyért hajt hogy magának tudhassa a becses madarat.
A máltai sólyom
számos színészóriást
sorakoztat fel: a már
említett Bogar-Astor
páros mellett Sydney
Greenstreet-et,
„Fat
Man”
szerepében,
vagy a magyar származású Peter Lorre-t
(eredeti nevén László
Löwenstein), aki Fritz
Lang első hangosfilmjében, az M – egy város
keresi a gyilkost című krimiben alakította a zavart
elméjű főszereplőt. Hammett regénye pedig garancia az izgalmas történetre, a meglepő fordulatokra és a számos önző szereplőre, akik mind a
történelmi ereklye megszerzésén munkálkodnak.
A máltai sólyom helye ott van minden idők legjobb filmjei között, azonban megnézése nemcsak
zseniális színészei és remek története miatt ajánlott, hanem mert a sólyom mutatta meg az irányt a
klasszikus film noir két évtizedig tartó útjának.

19

Szabó Dénes

2/16/09 12:35:56 AM

Ajánló

I. évfolyam, 6. szám 2009. február 20.

Jonathan Lethem: Amerikai amnézia
Lethem regénye a bizonytalanságról és az útkeresésről szól egy olyan világban, ahol soha semmiről
sem lehet biztosan tudni, hogy valódi-e, vagy csak
a fantázia szülötte.
Képzeld el, hogy egy olyan helyen élsz, amelynek még a pontos elhelyezkedését sem ismered!
Nincs múltad, mivel volt egy „törés”, amelyről mindenki különböző elméleteket gyárt - sokak szerint
a bombák háborúja –, és azelőttről nem emlékszel
semmire. Nincs múltad, nincsenek céljaid, csak
élsz egy világban, ahol minden falatért küzdeni
kell, ahol mutánsok járják az utcákat, és ahol valaki nagyhatalmú álmai mozgatják a dolgokat. A
regény főhőse, Chaos úgy dönt, hogy elmenekül
ebből a világból, és megismeri a múltját, felkutatja, hogy ki is volt ő azelőtt. Útitársa egy fiatal lány
lesz, Melinda, aki szintén a háború kárvallottja, és
akinek egész testét finom szőr borítja. Így utaznak
ők egyik városból a másikba, és nemes egyszerűséggel alkalmazkodnak a különböző helyek eltérő
valóságaihoz. Egyik helyen propeller nélküli helikopter üldözi őket, máshol tévéfejű robotokkal
találkoznak, akik már a vallás egyedüli őrzőinek
számítanak. Vacaville-ben kormányzati sztárok

L!

LO

irányítják az emberek életét, akiknek szerencsevizsgát kell tenniük, és aki ezen elbukik, azt szerencsefogyatékosnak bélyegzik, és nem számíthat
sok jóra a jövőben. Mindenkit elcsúfítanak, hogy
csak nekik legyen csak előnyös külsejük, és mindenki értük rajongjon. A sok megpróbáltatás után
Chaosnak végül sikerül megismernie múltja egyes
darabkáit, de azok már nem valódiak. Legjobb
barátjával, és ámított szerelmével már csak drog
hatása alatt képes beszélni. A múltban ő Everett
volt, és most kis időre ismét azzá válik, de végül
úgy dönt, hogy már csak Chaosként szeretne élni.
Nem akar hatalmat, nem használja fel képességét,
miszerint álmaival ő is megváltoztathatná a dolgokat. Ő már csak Edie-re vágyik, aki már Chaosként
ismerte meg őt, és egy nyugodt életre a zsarnokok
fennhatósági területén kívül.
A könyv izgalmas utazás egy olyan fantáziavilágba, ahol egyszerre tűnik minden egészen valóságosnak és lehetetlennek. Letham egyéni, torzító tükörszerű látásmódja végigkíséri majd teljes
munkásságát, így érdemes belepillantani más, hasonlóan érdekes műveibe is.
Anna

A Lágymányos Online portálhoz keresünk cikkés ajánlóírókat, adminisztrátorokat és moderátorokat,
partyfotóst és idővel kari koordinátort is!

Ha úgy érzed, hogy hozzá tudnál tenni a kezdeményezéshez és szeretnél lelkes és
dinamikus csapat tagja lenni, amely a hallgatókat szolgálja ki a legfrissebb információkkal, akkor ne habozz jelentkezni! Bővebb információért fordulj Várszegi
Sándorhoz e-mailben (sandor.varszegi@gmail.com), telefonon vagy személyesen a HÖK irodában (fogadóórát és telefonszámot a HÖk honlapján a Szervezet
menüponton belül a Kommunikációs Bizottság alatt találsz).
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Várjuk jelentkezésed!
H irdetés
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Csak szorgalmasan!
Végre vége. Elrontottuk, ismételtünk, megcsináltuk. Index a helyén. Ünneplés. Nagy buli. Biztosan
mindenki ismeri ezt a folyamatot – a vizsgaidőszakról beszélek. De örömmel jelentem: új korszak veszi kezdetét!
A félév során folyamatosan értesülhettek majd
a jobbnál jobb egyetemi rendezvényeinkről. Most
azonban szeretnék nektek néhány kellemes pesti
estet ajánlani, melyeket nem érdemes kihagyni.
A rendes, becsületes egyetemistának már vasárnap elkezdődik a hét, amikor anyu becsomagolja az utolsó morzsa pogácsát is. Felszállunk a
vonatra/buszra, és irány a koli vagy az albi. Már a
vonaton meggyújtjuk az első cigarettát, elengedjük magunkat, ismét önállóak lehetünk! Ennek
legjobban a Gödörben örülhetünk egy Sunday
Session buliban. Másnap a suli nem vár ránk, elindul. Nekünk pedig fel kell vennünk a ritmust:
például az Instantban, ahol a Tilos Rádió DJ-i kábítanak minket minden hétfő éjjel. A Blaha Lujza
teret nem lehet eltéveszteni, kedvenc villamosunk
egyik fontos megállóhelye. Állj meg hát keddenként Te is a Blahán, mert a Corvintetőn fergeteges
dancehall mulatságok vannak a város tetején az
Irie Maffia Soundsystem jóvoltából! A hét közepén

Ajánló / Gasztrománia
ideje egy kicsit megkomolyodni. De csak annyira, amennyie a Take Five-ban teheted a Random
Szerdákon. Vigyázz, Barabás Lőrinc szolgáltatja a
zenét! Azonban minden rendes egyetemistának
el kell mennie legalább egyszer a Rewind-ra „zúzni”, ami szintén szerdánként van, a Corvin Áruház
tetején. Akinek még van ereje és ideje, nézzen le
a Nagymező utcában található Instantba, és szavazzon a legjobb reggae selector-ra, emellett pedig rázzon egy jót a legnagyobb fekete zenékre!
És itt a péntek, eljött az ideje dönteni: hol töltöd a
hétvégédet. Menj, vagy maradj? Ha maradsz, biztosan nem bánod meg – maximum csak a pénztárcád. Válogathatsz bőven: A38, Dürer-kert, Merlin.
Valahol úgyis történik valami, ahol ott a helyed! És
itt a szombat. Ha még van erőd, hát ne maradj otthon, vedd a nyakadba a várost! Vagy lazíts inkább
egy vörös bor mellett a Cöxpon andalító fényeiben!
Egy hét eltelt, mi pedig nem állunk meg, csak
lassítunk, és pihenünk néhány napot! Még annyi
idő van a következő vizsgaidőszakig. Addig pedig
szórakozzunk a lehető legszorgalmasabban, a levét meg majd megisszuk, amikor itt lesz az ideje.
BriGirl

Farsangi fánk
Ha farsang, akkor fánk, egyszerűen és gyorsan elkészíthető finomság a tél végére.
Hozzávalók: 500 g liszt, 200 ml tej, 40 g élesztő, 50 g porcukor, 60 g olvasztott vaj, 5 db. tojás
(csak a sárgája), a díszítéshez: baracklekvár, porcukor.
Elkészítés: A lisztet egy edénybe tesszük. A langyos tejet, a porcukrot és az élesztőt egy edénybe
kimérjük, és 15 percig hagyjuk pihentetni. A pihentetés után a kettőt összekeverjük a felolvasztott vajjal és a tojások sárgájával. Kevergetés után
gyúrjuk össze a tésztát, majd ha már nem tapad
a kezünkhöz, kelesszük 30 percig meleg helyen,
letakarva. Miután megkelt, ujjnyi vastagságúra
nyújtsuk ki és kb. 5 cm-es körökre szaggassuk ki.
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A fánkokat ezután tálcára téve
konyharuha alatt további 10
percig pihentetjük. Ezek után
a fánkok közepébe kis lyukakat nyomunk az ujjunkkal és
egyszerre 2-3 darabot sütünk
forró olajban. Fontos, hogy
kb. 3 percig süssük az első
oldalukat, majd ha már megfordítottuk, elég 1-2 percig.
A fánkokat, miután kihűltek,
porcukorral meghintjük, és
a közepükbe baracklekvárt
töltve tálaljuk.
Bubu
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Viccek / Sudoku

Viccek

Szavak, amelyeket nehéz kimondani ittas állapotban:
– Manifesztáció
– Innovatív
– Prejudikáció
Szavak, amelyeket NAGYON nehéz kimondani
ittas állapotban:
– Dezoxiribonukleinsav
– Individualizmus
– Cogito, ergo sum.
– Termékspecifikáció
Szavak, amelyeket LEHETETLEN kimondani ittas
állapotban:
– Köszönöm, de inkább nem feküdnék most le veled.
– Nem kérek több italt, köszönöm.
– Sajnálom, de a szőke nagymellű nők nem az én
eseteim.
– Jó estét, biztos úr, szép esténk van, nemde?
– Á, senki nem szeretné hallani, ahogy énekelek.

I. évfolyam, 6. szám 2009. február 20.

Vicces idézetek:
– „...és Isten megteremté a férfit. Aztán támadt egy
jobb ötlete!!!”
– „A feleségem azzal vádol, hogy sose figyelek rá.
Vagy valami ilyesmivel.” (Paolo)
– „Mivel mindig az okos enged, már rég a hülyék
uralkodnak.”
– „Megfogadtam, hogy nem zabálok és nem vedelek, és tizennégy nap alatt leadtam két hetet.”
– „Nem szenvedek elmebetegségben. Minden
percét élvezem.”
– „A férfiak egyes témákról órákat képesek beszélni. A nőknek nem kell hozzá téma sem.”
– „A férfi olyan, mint a hűtőtáska. Csak töltsd meg
sörrel, és bárhova magaddal viheted!”
– „Aki sokat tanul, az sokat tud. Aki sokat tud, az
sokat felejt. Aki sokat felejt, az keveset tud. Akkor minek tanulni?”
– „Ha a vajas kenyér a megkent oldalára esik, a
macska pedig a talpára, akkor mi történik, ha a
macska hátára vajas kenyeret teszünk?”

Sudoku
Töltsd ki a rácsot úgy, hogy
egy-egy sorban, oszlopban,
valamit a kis, 3x3-as négyzetekben is 1-től 9-ig minden
szám pontosan egyszer szerepeljen!
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