TaTKontur_5szam.indd 1

12/11/08 11:02:43 PM

NYITÁNY

TARTALOM
SZÉ negyedszer .......................................4
Gólya-móka.............................................5
Interjú Egri Péterrel .................................6
Mikulás party a BTK-sokkal ....................8
Az OMHV, és ami mögötte van ..............8
Vizsgaidőszak – minden, amit tudni kell 10
„Menni, menni, muszáj menni” ............11
Legyen hozzá KÖZÖD! .........................13
A szomszéd ország nem mindig zöldebb 14
(H) Álló Tibet? Itt Kína! .......................16
A szlovák-magyar konﬂiktusról .............17
Kazimozi ...............................................19
Csak agresszíven! ...................................20
Henry Rollins: Get in the Van ...............20
The Killers: Day & Age (Island, 2008) ..21
Poéngyár................................................21
Karácsonyi sült pulyka ..........................22
Játék ......................................................22
TátK
Tá
tKon
K tú
túr,
ú II. évffollyam, 5.száám
Felelős kiadó: Pálﬀy Dorottya, az ELTE TáTK HÖK
K
elnöke
Kiadja: ELTE TáTK HÖK
Vezető szerkesztő: Balogh Mariann
Címlap: Várszegi Sándor
Tördelés: Hann András
Olvasószerkesztő: Nyíri Tihamér
Újságíróink: Lőrincz Dalma, Mezei Brigitta, Czinaa
Veronika, Gőcze Ágnes, Szőke Johanna, Bandulaa
Julianna, Kovács Anna Sára, Egri Gergely, Bogdán
n
Brigitta, Dörgő Benedek, Gulyás Barnabás, Sántaa
Orsolya, Schultz Antal, Szabó Dénes
Megjelenik 3 hetente 600 példányban az ELTE
E
Eötvös Kiadó gondozásában.
tatkontur@gmail.com
h tp
ht
p:/
://t
/tat
/t
atkh
at
khok
kh
ok.e
.elt
elt
ltee.
e.hu - T
e.hu
TáT
áTKo
áT
Kont
Ko
ntúr
nt
úr m
men
enü
en
ü
Érzell magadb
dban ambí
db
bíció
iót arra, hogy ú
újjsáágot írj,
j
szerkessz, tördelj, lektorálj, vagy csak lenne kedved
segíteni kis csapatunk munkáját? Ne habozz, várjuk
j le
je
lent
ntke
nt
kezé
ke
zése
zé
sede
se
dett a ta
de
tatk
tkon
tk
ontu
on
tur@
tu
r@
@ggmai
aill.co
l.co
com
m-rra!

TaTKontur_5szam.indd 3

NN YITÁNY
YITÁNY

Nyakunkon a vizsgaidőszak. Választás elé
kerültünk: tanuljunk
vagy ’éljünk’? Bulizzunk vagy beadandót
írjunk? Bízzunk a szerencsében, vagy ne
hagyjunk minden a véletlenre? Együtt, egymás mellett a két opció. Döntenünk
kell. Egyszer vagyunk ﬁatalok, a ’régi szép idők’ az most
van. Kihasználjuk a lehetőségeinket? ’A mostani döntéseid kihatnak egész életedre’ – ﬁgyelmeztetnek szüleink,
ismerőseink. Érdemes föláldozni a tudást és ösztöndíjat
a szórakozás oltárán? Nem biztos. És egyébként is, vajon
jól tudunk lavírozni életünk útkereszteződéseinél? Hívjam fel vagy várjam meg, míg ő teszi meg? Próbáljam ki
magam egy új munkahelyen, vagy törekedjek a meglévőn
jobb eredményre? Vállaljak (még) egy gyereket? Higgyek
a szerelemben vagy maradjak amellett, akit őszintén szeretek? Fogadjam el az előléptetést vagy hagyjam abba,
amit eddig csináltam és valósítsam meg a gyerekkori álmom? Őrizzem meg az önállóságomat vagy megadjam
neki magam? A saját kérdéseimre a Főbűnösök című
antológiában kerestem mások válaszait. Kortárs magyar
szerzők novellái, példákként nagy kedvenceim, Karaﬁáth
Orsi, Hazai Attila, és muszáj megemlítenem a remeket
alkotó Gerlóczy Mártont is. Bűnök és bűnösök, irigység,
kapzsiság, büszkeség, harag, vágy, falánkság, lustaság.
Mind olyan tulajdonság, mely a hedonista életet jellemzi, s mely miatt fölmerülnek bennem/bennünk a problémák. Létezhet-e igazi élet hibák és bűnök nélkül? Ér-e
valamit a valóság az álmaink nélkül? Ugyanakkor megéri-e föláldozni további létünket emlékezetes pillanatokért? Szabadak vagyunk-e, mikor döntünk? A választási
lehetőségeink EGYÜTT, EGYMÁS MELLETT vannak… Megihletett minket is a Szakkollégium Éjszakája,
s ebben a szellemben készítettük a mostani újságot…
Balogh Mariann
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„EGYÜTT – EGYMÁS MELLETT” –
SZÉ NEGYEDSZER
November 20-án délután három órakor a Társtudkoli
tagjai – az ismeretlen eredetű égett gumiszag ellenére –
a rájuk jellemző optimizmussal fogtak hozzá az Északi
épület alagsorának ünnepi díszbe öltöztetéséhez. A dekoráció idén is sokféle formát öltött: piros fenekű műanyagpoharak, színes teaﬁlterek és csíkos zoknik jelezték,
hogy elérkezett a 4. Szakkollégium Éjszakája, amelynek
mottójául az „Együtt – Egymás mellett” szolgált. Ebben
az évben ugyanis nem csupán az volt az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium célja, hogy a különböző
karok oktatói és hallgatói magukénak érezhessék a Lágymányosi épületet, és közösségi illetve kulturális élményeket szerezzenek, hanem egyúttal az is, hogy minden
„másság”, és minden előítéletekkel megküzdeni kényszerülő társadalmi csoport elfogadása aktív, megismerő folyamat legyen, ne csupán egy politikailag korrekt kifejezés. Az ideális (hiperaktív és ingerekre éhes) SZÉ-vendég
ennek értelmében megnézte a Szociálismunkás-képző
Tanszék fotókiállítását a szegénységben élőkről, részt vett
az értelmi fogyatékosokból álló Baltazár Színház előadásában, megismerkedett a Magyarországon élő bevándorlók véleményével, jelnyelvet tanult a Szociális Szhék
tagjaitól, megtudott valamicskét a prostituáltak helyzetéről, és kikölcsönzött az Élő Könyvtárból egy muszlimot,
egy homoszexuálist vagy esetleg egy rendőrt. Az átlagos
(régen látott ismerősökkel forraltborozni vágyó) SZÉvendég valószínűleg ennek csak a töredékét tette meg, de
talán eközben mégis megérezte azt a szellemiséget, amely
többek között a Társadalomtudományi Kart „társadalomtudományivá” teszi.
Sajnos én magam sem voltam ott minden programon,
de megijedtem például kifestett arcú emberektől, akik
a Néprajzi Múzeum standja felől kúsztak viccelődve a hátam mögé, és többen elkeserítettek azzal, hogy
a NEMADOMFEL együttes mennyire jó volt, de már
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sajnos vége, ne is fussak. Az „Együtt - egymás mellett
a politikában” moderátorától megtudtam, hogy alig fért
el a közönség, és a többi helyszínen is voltak legalább
annyian, mint a dohányzóban (ez utóbbi vált a „házibuli konyhájává” még a chillout –teaház beindulása előtt).
Bár a Tanár-Diák szembesítésen az oktatók száma meglehetősen csekély volt az összes résztvevőhöz képest, talán
éppen ez a tény vezetett el gyorsan ahhoz a kérdéshez,
hogy hogyan lehetne serkenteni az oktató-hallgató kommunikációt. Vajon a ﬁataloknak kellene bátrabban személyre szabott útmutatást kérni, és tudatosan kihasználni a szakmai lehetőségeiket, vagy a tanároknak kellene
meglátni mindenkiben a lelkesedést, és aktívan kezdeni
ezzel valamit? Az mindenesetre kiderült, hogy a jelenlévő
hallgatók élvezik, ha az oktatók teljes személyiségükkel
vesznek részt egy órán – személyes példákat mondanak,
beszámolnak tudományos pályájuk alakulásáról, és nem
zárkóznak el attól sem, hogy leüljenek a jövendőbeli
kollégákkal sörözni. (Vajon ezek a dolgok tényleg csak
a szocmunkásoknál működőképesek, mert kevesen vannak, elkötelezettek, és van nekik egy Bass Lászlójuk? –
merül fel a féltékeny szociológushallgatóban.)
Persze azt mindannyian tudtuk már délután háromkor
is, hogy egy éjszaka nem fogja megoldani a társadalom
és a vendégek összes problémáját. De az égett gumiszag
elmúlt, a büfé kis késéssel üzemelni kezdett, a megnyitó
közben megérkeztek a vendégek, és ezután jó ideig csak
Cerbonát enni jártak fel a ruhatárhoz, nem a kabátjukért. Hajnali fél négykor a lámpákat fel kellett kapcsolni, de a Presszó Tangó Libidó tovább játszott, mert az
emberek tovább táncoltak. Ez volt talán a legőszintébb
„együtt”-pillanat.
Lőrincz Dalma
Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégiumról a http://tarstudkoli.
tatk.elte.hu/ oldalon tudhatsz meg többet. Ugyancsak itt lesz majd olvasható e cikk hosszabb változata. Látogass el a Csütörtök Esték programjaira,
és ﬁgyeld tavaszi felvételi kiírásunkat!
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ZÉTÉEM
GÓLYA-MÓKA (GÓLYÁK ÉS FELSŐBBÉVESEK
EGY ELEGÁNS BULIBAN)
November 27., New Orleans Music Club. Szerencsés
vagy, ha ott voltál. Nincs szerencséd viszont, ha kihagytad. Mert a gólyabál szinte kötelező – főleg, ha gólya
vagy.
A jól bevált kiscsoportos találkák és a kora esti iszogatás
után irány a Club! Irány a főváros egyik legelegánsabb
szórakozóhelye! Ruhatár, belépő… És itt vagyunk! Ez
a gólyabál! Aztán elkezdődött a nyitótánc. Majd a buli.
Ezen az estén báli öltözetbe bújt mindenki: magas sarkú topánkák, elegáns ruhaköltemények, nyakkendők
és zakók lepték el a táncparkettet. Olyan volt, mintha
egy marcipán torta tetejére csöppentünk volna. Az urak
„Vad”-ul megtáncoltatták az „Orchideák”- hoz hasonló,
csodálatos hölgyeket. De csak akkor indult be igazán

a mulatság, amikor a Mystery Gang hangolni kezdett.
Felcsendültek a rockabilly dallamok, lekerültek a lábakról a magas sarkú üvegcipellők, s ráztuk, amíg bírtuk. A
Trio sem játszhatott örökké, a koncert után DJ Squash
pörgette a lemezeket. Nem mondom, hogy mindenki hallhatta kedvenc dalait, viszont akkorra már a kellő alkoholmennyiség a rendszerben volt, így egészen jó
hangulat alakult ki. Minden megvolt, amire ott és akkor
szükségünk volt: zene, tánc, vidámság és ott voltunk mi,
a gólyák.
Sajnos semmi sem tart örökké, a hajnal közbeszólt, és
mindennek vége lett: kiürült a helyiség. Viszont új ismeretségek, és talán szerelmek szövődtek – ahogy a tündérmesékben.
Ilyen volt a gólyabál. Csupa móka és kacagás. Mint abban a bizonyos „nagy könyvben”.
briGirl

ELTE Lágymányosi Síparty
Síparty február 1-6. között Ausztriában, a Gerlitzen lábánál a Dorf Hotelben

A buli ára 63500 forint, amely tartalmazza az utazást, szállást, félpanziót, síbérletet és az oktatást. Nincs benne a szoba kauciója és az utasbiztosítás.
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INTERJÚ A KULISSZÁK MÖGÖTT EGRI
PÉTERREL, A MYSTERY GANG ÉNEKESGITÁROSÁVAL
A Mystery Gang Trio neve mára már egybeforrt a rockabilly
műfajával, s a ﬁúk nemcsak hazánkban, de Európa-szerte
méltán nagy elismerésnek örvendenek. A 1998-ban alakult
zenekar az ’50-es évek muzsikáját játssza, s népszerűségük nemhogy töretlen, de egyre inkább fokozódik a ﬁatal,
egyetemista-főiskolás korosztály körében is. Kétségkívül ők
voltak a november 27-i TáTK Gólyabál legnagyobb szenzációja, hiszen a mulató szerintem inkább szórakozó közönség
kifulladásig ropta zenéjükre. Még a fellépés előtt kaptam el
pár szóra Egri Pétert, a zenekar énekes-gitárosát, aki készségesen válaszolt kérdéseimre.

6
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- Kérlek, mesélj a kezdetekről! Hogyan és mikor alakult a
Mystery Gang?
- Az már nagyon régen volt. Tizenhárom éves korunkban kezdtünk együtt játszani a ﬁúkkal. Először a rock ’n
roll iránti szeretetünk volt meg, nem a hangszerek iránti érdeklődés. Idővel szépen elosztottuk egymás között,
hogy ki milyen hangszeren játsszon, így kezdtem pl. én
(Egri Péter: ének-gitár) először a nagybőgőzéssel. Egy
környéken laktunk ﬁatal korunkban, és szabadidőnkben egymáshoz jártunk fel zenélni. Így indult a Mystery
Gang. 1998-ban, mikor komolyabban elkezdtük, nem is
gondoltuk volna, hogy nemzetközi szinten is ilyen sikeressé tud válni a zenekarunk.
- Külföldön talán még sikeresebbek is vagytok, mint itthon.
Hogyan élitek ezt meg?
- Ez egy érdekes dolog. Most jöttünk ki egy új videó
klippel, amit a magyar zenetévék is játszanak: az MTV
december 1-jétől kezdi el nyomni. Erre már nemzetközileg olyan jó kritikákat kaptunk, hogy libabőrösek lettünk
tőle… Jóleső érzés volt az amerikai és a brit sajtó dicséreteit olvasni. El voltunk ájulva az új klipünk nemzetközi
fogadtatásától, és attól, hogy mellette Magyarországon is
nagyon népszerűek vagyunk.
- A Mystery Gang rétegzenét játszik. Hogyan lehet eladni
az ’50-es éveket mind itthon, mind külföldön?
- Úgy, hogy nagyon sokat újítottunk rajta. Nemzetközi
körökben erre a műfajra, amit mi játszunk, azt mondják,
hogy ’modern vintage’. A saját image-ünkre, a saját világunkra alakítjuk a dalainkat. Ez azt jelenti, hogy az ’50-es
évekből azt láttatjuk, ami mai szemmel és füllel is menő,
jól néz ki és hangzatos. Amit nem érzünk emészthetőnek
a mai zenekedvelők számára, arról mi nem beszélünk. A
korszaknak a legjobbjait igyekszünk bemutatni.
- Már a kezdetektől ezt a stílust játsszátok?
- Nekünk mindig is ez a műfaj volt a kedvencünk,
nem volt törés, stílusváltás a pályánk során. Ezzel kezdtük egész kicsi korunkban, az volt a vágyunk, hogy a
rockabillyt nyomjuk, s ez az őrült fanatizmus megmaradt mind a mai napig.
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ZÉTÉEM
- Sokan nem is tudják, hogy mi az a rockabilly… Hogy

ezer fős rockabilly hétvégén. Mi ezt a Balatonon egy

jut eszébe egy tizenhárom éves kisgyereknek, hogy ilyet játsz-

Mystery Gang hétvégeként aposztrofáljuk majd 2009

szon?

nyarán. De ez még messze van… addig új lemezt, új

- Az osztálytársaink közül a legtöbben mást hallgattak.

videoklipet és még egy csomó meglepetést tartogatunk

A csajok például Depeche Mode-osok voltak… Mi vi-

főiskolásoknak, egyetemistáknak és minden koncertlá-

szont az ’50-es évekre voltunk rákattanva.

togatónak.

- Sok felkérést kaptok gólyabálokra, más egyetemi rendez-

- Még valami a jövő évi terveitekről?

vényekre?

- Tervezem egy hangoskönyv kiadását, melynek témája

- Igen, az egyetemi, főiskolás bulik kiemelt helyen szere-

merőben kapcsolódik a rockabilly zenei kultúrához. Jack

pelnek a koncertlistánkon. Szeretnek minket a ﬁatalok.

Kerouac 1953-as Úton – On the Road című, igazi láza-

Itt szeretném elmondani, hogy jelenleg egy nagykoncert-

dó, klasszikus művét fogom magyarul felmondani az én

re készülünk: a Művészetek Palotájában január 20-án

stílusomban, melyhez a Mystery Gang fogja szolgáltatni

egy érdekes előadást fogunk tartani. A Mystery Gang be-

a zenei alapot. 2009 őszén, október-november környékén

mutatja: Privát Buddy Holly Story – avagy a mi Buddy

pedig nagykoncertre készülünk a Petőﬁ Csarnokban.

Hollynk. Buddy Holly egy ’50-es évekbeli ismert rock
’n roll, rockabilly szerző, előadó volt, aki 1959. február

- Ezek szerint sok mindent tartogattok még a ﬁatal rajon-

3-án éjjel 1:30-kor, huszonhárom évesen tragikus kö-

góitok számára…

rülmények között meghalt. Egy olyan legendát hagyott

- Természetesen, hiszen általában őket fogja meg a ze-

maga után, amiről most, halálának 50. évfordulóján az

nénk a legjobban. Az ’50-es évek alatt azért Magyaror-

egész világ megemlékezik. Amerikában a Rolling Stones,

szágon, bármit is mondunk, nem nagyon volt népszerű a

Nagy-Britanniában Paul McCartney adnak koncertet

rockabilly zene. Még Európában is úgy működött, hogy

az emlékére. Ezeken a bulikon olyan hírességek tűnnek

az ’50-es évek végén egy-egy amerikai előadó behozta és

fel szokatlan szerepben, mint Bill Clinton szaxofonnal,

eljátszotta. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy egy réteg

vagy Gery Busy, a hollywoodi akcióhős, a rosszﬁú, akiről

zenének tudtunk nemzetközi sikert csinálni. Nagyon jó

kevesen tudják, hogy Buddy Holly imitátorként kezd-

észrevételeket írnak velünk kapcsolatban. Nemrég olvas-

te. Tehát ez egy igazi ünnep, amit mi itt Budapesten a

tam egy amerikai kritikát, és lefordítottam anyukámnak,

Mystery Ganggel a Művészetek Palotájában ünnepelünk

hogy mit írnak rólunk Los Angelesben… Rendkívüli

majd meg egy kerek Buddy Holly történettel. A sztori

érzés volt! Én magam sem gondoltam volna, hogy a 21.

saját rendezésben zajlik majd, és egy olyan összetett elő-

században a világ e szegmenséből, Budapestről, Magyar-

adás lesz, ahol keveredik a ﬁlm, a színház és a koncert.

országról újítja meg ezt az American Roots Music-ot egy
Mystery Gang nevű formáció. Ezeket olvasni libabőr,

- Ez azt jelenti, hogy a szokványos koncerteken kívül más,

könnycsepp…

egyedi előadások felé is kacsingattok?
- Igen, igen. Nyáron lesz pl. egy Mystery Gang hétvé-

Ezek után mi is libabőrözve hallgattuk a Mystery Gang

ge, ahol egy nagyon jó kis szörf- és bikini party lesz. Mi

zenéjét. Nem bírtuk megállni, hogy ne perdüljünk táncra,

már voltunk ilyen partykon, most mi szervezünk egyet a

és végig ne bulizzuk a koncertjüket. Köszönjük, ﬁúk!

Balatonnál. Három évvel ezelőtt Közép-Olaszországban,
Senegaliában volt szerencsénk részt venni egy ilyen több
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MIKULÁS PARTY
-EGYÜTT, EGYMÁS MELLETT A BTKSOKKAL
Hull a pelyhes fehér hó… helyett eső. A Mikulás a
TáTK-os és a BTK-s ”gyerekeket” is meglátogatta. Igaz,
hogy nem volt piros alma, mogyoró, de szaloncukrot
minden jó gyerek kapott. (Ugye nem csak én?)
Egy kis késéssel érkeztem a buliba, s ahogy beléptem,
egész szép kis tömeget láttam. Már az is mutatja a népek
sokaságát, hogy a ruhatáros bácsi egy kis gondban volt,
amikor beadtam a kabátom. Lehet, hogy kicsit elfogult
vagyok, de szerintem szuper volt a zene. A ’80-as évektől a magyar slágereken keresztül a mai dalokig minden
volt. Én személy szerint nagyon örültem a Bubamarának!
Ahogy körbenéztem, mindenki ütemre csettintgetett és
ugrált. Az egyetlen gondot a zsúfoltság jelentette. Két
kar apraja nagyja kipucolt csizmákban ropta, vagy éppen toporgott a pult előtt. Így az italvásárlás egy kisebb
tortúrával ért föl.
A buliból a tombola sem maradhatott ki. Az igazságos
Mikulás a mázlistákat megajándékozta. :) Jókedvemben
odamentem a szakállas jótevőhöz, és kértem, mondja be
a mikrofonba, hogy boldog születésnapot kívánunk barátnőmnek. Ő teljesítette a kívánságom, majd kihúzta
a fődíjat. 45-ös, karika nélkül. Gondoltam, megnézem,

HÖK ÉLETES
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nekem milyen papiros van a zsebemben. – Wow! – kiáltottam, hiszen én lettem a főnyeremény boldog tulajdonosa!
Örömködésem után tovább ﬁgyeltem az eseményeket.
Azaz, ﬁgyeltem volna, ha nem feledkeztem volna bele
a dínomdánomba. A bulikon mindig rájöhetsz valamire, vagy megtudhatsz valami újat. Ha az alkoholszint
megemelkedik, mindig okos gondolataink születnek.
Ezen a bulin egy velem táncoló ismeretlen srác jelezte
előre nekem, hogy biztosan papucs férjem lesz... Eme
velős gondolat fontolgatása után gyorsan továbbálltam,
és leültem egy kicsit szusszanni. Az asztalok felől nagy
hahotázások, a csocsó felől pedig sikítozások kusza egyvelegét hallottam. Jól éreztem magam, s elnézve barátaimat, ismerőseimet, szuper volt a party. Az utolsó hajrá
a Zorba hallatára történt. Lélekszakadva lengette lábát a
kör minden tagja. Nah, ezután próbált volna meg valaki
egyenes vonalú egyenletes mozgást végezni! A buli végén
a biztonsági őrrel akadt némi probléma: láttam, ahogy
több embert is gyors távozásra biztatott. Vélhetőleg attól
félt, ha nem rakja ki a csizmáját időben az ablakba, lemarad a meglepetésről.
Reméljük, hamarosan hull a hó és hózik-zik-zik, de ne
búsuljon az sem, aki vizsgázik-zik, hiszen a TáTK jövőre
is bulizik-zik. 2009-ben vizsgatemető, farsangi „ereszd el
a hajam” és felezőbál is várja a partizni vágyókat!
Ági

ÉLETES

AZ OMHV, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
Nyakunkon az újabb vizsgaidőszak, és azzal együtt a
sokszor nyűgnek tartott OMHV (Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése) időszaka is. Szükséges rossznak
kell-e tekintenünk az ETR felületünkön idegesítően villogó „Töltsd ki Te is!” felhívást, vagy küldetésének megfelelően hasznos feladatot lát el ez a felmérés? Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Baranya Tiborral, az EHÖK
tanulmányi alelnökével.
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Elmondanád, hogyan kezdődött ez a felmérés, és miért is
fontos az egyetem számára?
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A 2005-ös felsőoktatási törvény előírja, hogy minden
egyetemnek minőségbiztosítási programot kell létrehoznia, amelynek feladatkörébe az elkészített felmérések
feldolgozása; annak alapján az oktatás színvonalának
fejlesztése és az állandó magas szint biztosítása áll. Az
OMHV eleinte minden karon papír alapon működött.
Az ETR létrehozásával azonban az összes kar, kivéve a
PPK-t, áttért az elektronikus formára. A mostani félévtől
pedig már a PPK is az ETR-en keresztül fogja lebonyolítani a felmérést. A papírforma azért volt előnyös, mivel
magasabb kitöltési arányt lehetett vele elérni. A mérés és
az értékelés több célt szolgál. A hallgatók – amennyiben
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HÖKÉLETES
ehhez az oktató hozzájárul – megismerhetik hallgatótársaiknak az egyes kurzusokról alkotott véleményét, az oktatók pedig visszajelzést kaphatnak kurzusuk megítéléséről, amelyet megfontolva (tovább) javíthatnak kurzusuk
jellegén.
Hogyan működik a véleményezési folyamat?
Az OMHV minimum kérdőívét, mely 6 kérdésből
áll, az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága
(OHÜB) dolgozta ki, és a Szenátus fogadta el. Az intézményi minimum kérdőívet a Karok további kérdésekkel
egészíthetik ki. Ezeket a plusz kérdéseket nagyrészt az oktatók kérik. Egy kurzus véleményezései csak akkor értékelhetőek, ha a tárgyat felvett hallgatók legalább 25%-a,
de minimum 5 fő kitöltötte a kérdőíveket. A kérdőívek
feldolgozása után az oktató az ETR felhasználói számára
nyilvánossá teheti a kurzusaihoz tartozó eredményeket.
Sokakban fölmerült már, hogy valójában nem is anonim
ez az egész rendszer, hiszen bejelentkezve töltjük ki a kérdőíveket. Ez valóban így lenne?
Egyáltalán nem. Szeretném is ezt a tévhitet eloszlatni.
Mint ahogy a népszavazásnál is külön kezelik a szavazatokat és azt, hogy ki szavazott, az OMHV esetében is
ez a helyzet. Külön adatbázisba kerül, ki töltött már ki
kérdőívet, és külön adatbázisban vannak a válaszok. Ezt
a két adatbázist lehetetlen összepárosítani, és meglelni,
egy hallgató mit válaszolt.
És mi történik az adatokkal? Mekkora jelentőségük van?
Számít-e egyáltalán az, ha kitöltjük az ívet?
Természetesen számít. A beérkezett adatokat összesítjük, és eljuttatjuk az oktatókhoz, akik ebből különféle
következtetéseket vonhatnak le. Hagyhatják a kurzust
változatlanul, de akár változtathatnak is a kérdőívvel kimutatott esetleges hiányosságokon. Továbbá az oktatók
előléptetésébe és kitüntetéseibe beleszámít a tudományos
és közéleti tevékenység mellett az oktatói tevékenység értékelése is. Valamint a hallgatóknak is segítséget jelent
ez a felmérés, mert tárgyfelvételkor hasznos támasz lehet
a tanárválasztásnál. Tehát, szeretném hangsúlyozni, van
jelentősége az OMHV-nek, az adatok nem vesznek el az
éterben – számítanak. Ezért is fontos, hogy minél töb-
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ben töltsék ki a kérdőíveket, hiszen ezzel az egyetemnek
és magunknak is segítünk.
Mennyire jelentenek hasznosítható információt a jelölgetős
kérdésekből érkező válaszok, és az egyéb észrevétel dobozba
írnak-e egyáltalán valamit a hallgatók?
Mivel a felmérés nem az oktatót vagy a hallgatót, hanem
az oktató kurzuson végzett munkáját értékeli, a legtöbb
értékelhető és építő jellegű információt az egyéb megjegyzések rovatba érkezett válaszok hordozzák, ám erre
nagyon ritkán válaszolnak a hallgatók.
Milyen módon próbáljátok népszerűsíteni az OMHV-t?
Mint ahogy az előző félévekben is, most is megpróbálunk minden szinten megjelenni, tehát tervezünk a
kampányt népszerűsítő plakátokat,
szórólapokat, ETRes üzeneteket, hírleveleket és ehhez
hasonló interjúkat
is. Mivel a kérdőív
szinte egy örök ördögi körben vesztegel – hiszen ha
nincs elég publikált
adat, akkor nem lesz hallgató, aki szerint megéri kitölteni a kérdőívet; ha pedig nincs elég válasz, akkor nincs
mit kiértékelni és nyilvánosságra hozni –, ezért a legfontosabb célunk az, hogy megnöveljük a kitöltési arányt,
amelynek segítségével kitörhetünk a 22-es csapdájából.
Tehát, a most következő vizsgaidőszakban próbáljatok
egy kis időt szánni a kérdőívek kitöltésére, hiszen elegendő válasz és valódi eredményesség esetén mi proﬁtálhatunk a felmérésből.
Az ELTE Minőségbiztosításáról a http://minoseg.elte.
hu oldalon találhattok bővebb információt, ahol többek
között felvételi statisztikák, a nemrég elindított pályakövetés és az OMHV féléves kiértékelései is szerepelnek.
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Szőke Johanna
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VIZSGAIDŐSZAK – MINDEN, AMIT TUDNI
KELL
A vizsgaidőszak 7 hétből áll.
Vizsgaidőszak előtti 5. hét vége
Addigra közzé kell tenni az írásbeli és szóbeli vizsgák
• időpontját,
• a vizsgák maximált hallgatói létszámát
• tételsort az ETR-ben
Vizsgázás előfeltétele
• A vizsgára való jelentkezés. Csak az jelentkezhet vizsgára, aki a kurzust felvette.
• Vizsgahalasztás a vizsga előtt legkésőbb 36 órával lehetséges.
Vizsgákról általában
• Ha adott napon nincs pontos időpont megadva, a
vizsga kezdete automatikusan reggel 9 óra.
• A vizsgán az oktató köteles ellenőrizni a személyazonosságot (leckekönyv vagy azt pótló hivatalos irat).
• A vizsga a tétel átadásával kezdődik.
• Az oktató adhat elégtelent nem megengedett segédeszköz használata esetén.
• A vizsga helye az egyetem épülete (dékáni engedéllyel
azon kívül is lehet vizsgáztatni).
• 1 vizsgaidőszakban 1 kurzusból maximum 3-szor lehet vizsgázni.
Írásbeli vizsga
• Legalább 3 alkalmat köteles az oktató biztosítani,
egyenlően elosztva (köztük minimum 2 hétnek el kell
telnie).
• Ha írásbeli (nem utó- vagy javító-) vizsgán a vizsgázók
67%-a elégtelen érdemjegyet szerzett, az ügyet az oktatási szervezeti egységnek ki kell vizsgálnia.
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Szóbeli vizsga

• A vizsga maximált létszáma a hallgatói létszám minimum 120%-a kell legyen.
• Az 1-3. és a 4-6. hétben azonos számú vizsgaidőpontot kell megadni. Ha csak 2 időpont van, köztük minimum 2 hétnek el kell telnie.
• A tétel átadása után biztosítani kell a felkészüléshez
szükséges időt.
• A szóbeli vizsga oktatók és hallgatók számára nyilvános.
• Bizottsági vizsga esetén a vizsgát a bizottság elnöke
értékeli, a bizottság tagjainak véleménye alapján.
A vizsgán való megjelenés elmulasztása hallgatók és
oktatók részéről
• Hallgató: igazolt távolmaradás vizsgahalasztásnak minősül, míg az igazolatlan távolmaradás érvénytelen vizsgának számít. Új időpontot az oktató csak igazolt halasztás esetén köteles biztosítani.
• Oktató: az oktató távolléte vizsgapótlásnak minősül.
Utó- és javítóvizsga
• A javító- vagy utóvizsga időpontokra csak a javító- és
utóvizsgázók jelentkezhetnek.
• A vizsgaidőszak utolsó hetének végéig a sikertelen
vizsgázók létszámára való tekintettel utóvizsgát kell meghirdetni.
• Egy hallgató, egy szakon, egy vizsgaidőszakban 1 tárgyat javíthat.
• Egy vizsgaidőszakon belül 2 sikertelen vizsga után 7
napon belül a hallgató kérésére bizottság előtti vizsgát tehet (a vizsgaidőszak 6. hetének 3. napjáig). Az időpontot
a bizottság határozza meg, erről a hallgatót a vizsga előtt
legkésőbb 4 nappal értesíteni kell.
• Utó- és javítóvizsgára kollokvium esetén a vizsga napját követő 3., szigorlat esetén 5. napon kerülhet sor.
• Utó- és javítóvizsgára csak az adott képzési időszakban kerülhet sor (kivéve nyelvi alapvizsga).
Vera

• Csak a vizsgaidőszakban történhet.
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„MENNI, MENNI, MUSZÁJ MENNI”
FOTÓKIÁLLÍTÁS – ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÉPEK GYEREKEKRŐL, CIGÁNYOKRÓL,
SZEGÉNYSÉGRŐL
„...és szorult-e össze a szíved, amikor megláttad az arcát
annak a gyereknek? A szakadt pólóját, maszatos arcát, fürkésző szemét, indulásában megállt mosolyát? És szorult öszsze már a gyomrod, amikor ránéztél a helyre, ahol laknak?
Szorult-e össze az öklöd, amikor a visszajáró uzsorásról hallottál? Érezted-e rosszul magad azért, mert tehetetlen vagy,
képtelen megváltoztatni mindezt? Sejtetted-e meg a valódi
szegénység válogatás nélküli pusztítását, az igazságtalan
nyomort? A felelőtlen pazarlás kontrasztját? Akartál-e tenni
mindezért? Nem tanult szólamokat fújva, csak azért sem
rövidre zárva, hanem igazán közhelytelenítve? „
A képkiállításról egy blogon
Ott álltam az egyik gadnai házban…
Hihetetlen mennyire más minden, úgy éreztem, mintha
egy másik bolygón élnék. Nem csak a berendezés hiánya
miatt, nem csak a falak miatt, a lyukas tetőt látva. Az
ott élő cigány emberek, arcok miatt. Gadna, az a falu
a környéken, amit a nép a legveszélyesebbnek tartott.
Előző héten öltek meg itt egy öregasszonyt. Mondták
is nekünk: megölnek, feltörik a kocsit, gyerekek kővel
dobálnak majd, különben is, paraszt ember ne menjen
oda, hiszen ott a cigány a cigányt is megtámadja abban a
faluban. Nem ez történt.
Ott voltunk mi, a „szocmunkás” hallgatók, a
szociotáborban – tele sztereotípiákkal. Amik szép lassan
meghasadtak. A valóság miatt… Az élet néhány szelete: kedves emberek, de a helyzetük rendkívül kemény.
Bolt sincs a faluban. Buszra sincs pénzük, akkor sem,
ha gyógyszer kell. A gyermekek éheznek, nincs cipő a
lábukon, az udvaron veri a gyerek a kutyát, mert nincsen semmi játéka, miért is lenne, mikor még wc sincs a
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házban, nemhogy még a faluban bolt! Egyik szaktársam
mesélte, mikor kint volt egy családnál, a kisgyerek kezébe adtak egy fogkefét, és azt hitte, hogy borotva, fogalma
sem volt, hogy hogyan kell használni. Ez a tankönyvekben kicsit más, itt már kézzelfogható, közel hozzánk,
igazán, érthetően.
Nagy kedvvel indultam neki a tábornak, de a kezdeti
kalandvágyból valami más lett. Tenni akarás. Amit tapasztaltunk, nem érdekesség, nem egy rezervátumban
voltunk. Amit láttunk, amit fényképeztünk: szégyen és
botrány. Így élnek emberek Európában. A tankönyvszagú tételekből benyomások és érzések lettek. Tenni akarás, továbbindulás. Legalább egy kis szeletét megosztani
másokkal. Külön érdekes, ahogy a hallgatókból álló csapat a valóság súlya alatt összeérett.
Ott álltam a kiállítás megnyitóján…
Nagyon izgultam a megnyitó előtti órákban, hogy
minden rendben legyen, hogy ne legyen baj. Egy hete
ez ment. Az utolsó képek is lassan a helyükre kerültek,
bár a megnyitó előtt pár órával még dolgoztak rajta a
szervezőtársaim. Lassan minden készen állt. A fotókiállítást Daróczy Ágnes nyitotta meg. Nyugtató hatással volt
rám az, ahogy beszélt, és amiket mondott, nekünk, az
őt körülálló embereknek. Nagyon személyes volt, sugárzott belőle a tapasztalat és az őszinteség. Beszélt a reális
helyzetről, a nehézségekről, és a munkánk értékességéről.
Megerősítés, bátorítás. Hogy jól éreztük. Hogy valahogy
így kell – később, nagyban. Mesics György és muzsikustársai zenéje pedig továbbemelt minket. Összerázták a
hangok a képeket.
Jó lett volna látni gondolatokat, amiket kiváltottak a
képek az emberekből. A képek belső visszhangját. Van,
amit tudok, az egyik szaktársbarátnőmtől kaptam egy
smst, azt mondta, milyen jó, újra ráébredt, hogy szociális
munkás akar lenni, és hogy értékes, amit csinálunk. Mert
igazából a tábor alatt találkoztunk ténylegesen a szociális
munkával először. A forma tartalmat is kapott…
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Aztán ott álltam hétfőn délelőtt a „mínuszelsőn”…

rafelé a cigány kisgyerekeknek nincs mivel és nincs mire

Gondoltam, megnézem a kiállítást, még úgysem lát-

rajzolniuk! Szeretnék gratulálni Neked, mert alkottál.

tam „nyugodt állapotban”. Nézegettem a képeket és

És persze köszönjük, Mi, a diáktársaid, akik annyi időt

akkor vettem észre, hogy öt kép össze van ﬁrkálva. No

és energiát fektettünk ebbe az egészbe. De tudod, mit?!

comment. Vagy mégis? Legalább valami kreatívval „tisz-

Nem baj, így teljes a kép… Ez is Magyarország: a társa-

teltek” volna meg minket, de csak egyszerű X–ek, piros

dalmi szegénység mellett a szellemi szegénység (ez vagy

ﬁlccel, az arcok áthúzva tollal. GRATULÁLOK! Eötvös

te). És így legalább ténylegesen is rádöbbentetted arra a

Lóránd Science University! Ez a mi campusunkon meg-

kiállítás látogatóit, hogy az értelem nincs összefüggésben

történhet. Nem a kis falusi „művház”, nem egy vasútál-

az egyetemre járással.

lomás, vagy a Blaha. A honi ﬁatal értelmiség fellegvára.

A képek (tisztán és ﬁrkálva) megerősítenek abban, hogy

Ennyi. Itt tartunk. Ismét csak a valóság.

volt értelme ennek az egésznek… Volt miért – van miért.
És ezt tudják a társaim, akikkel együtt csináltuk ezt a
kiállítást, tudják a tanárok, akik vezették a munkát, és
a szociális munka BA SzHÉK . És tudja mindenki, aki
nyitott szemmel, nyitott szívvel nézte a fotókat…
Bandula Julianna

Eszembe jutsz te, aki összeﬁrkáltad, ha olvasod ezt a pár
sort. Ahogy bejössz reggel az egyetemre, veszel két szendvicset a büfében, megeszed az egyiket, a másik már nem
fél beléd. Eldobod. Ezután a kiállítás felé mész és kifejezel
valamit a benned lévő sötétségből, azzal hogy összeﬁrkálod a képeket, amiről igazából fogalmad sincs. Fogalmad
sincs arról, hogy a gyerekek, akik a képeken szerepeltek
nem reggeliznek, sőt nem is ebédelnek, úgy mint Te!
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Ezután beülsz a kis előadásra, előveszed a jegyzetfüzeted
meg a tollad, mert ez neked természetes. Neked az, de ar-
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LEGYEN HOZZÁ KÖZÖD!
December a várakozás hónapja. Várunk a könyvtárban,
várunk a fénymásolónál, várunk a jegyzetekre, várjuk,
hogy végre leessen és elálljon a hó, várunk a vizsga előtt,
a balszerencsésebbek még talán némi csodára is várnak.
A karácsonyt azonban kivétel nélkül mindenki várja. A
szeretet, a hagyományok, az ajándékozás ünnepe, kiszakít az éves rutinból, nyerünk egy kis időt megállni, viszszanézni, ünnepelni.
2008. december 5-e és 7-e között nyugat-magyarországi
ﬁatalok rendhagyó módon kezdték a karácsonyra való
készülést. Kaposvárra utaztak, mikulássapkát húztak, és
szombaton délelőtt tíztől délután fél egyig a számukra
ismeretlen város főbb csomópontjain állva játékokat,
könyveket gyűjtöttek, amiket aztán a Kaposi Mór Oktató Kórház gyermekosztályának javára ajánlottak fel.
Flashmobra hasonlító akciójuk valójában nem más,
mint a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) KÖZÖD! Találkozó nevű programja. Az alapítvány 1999
óta támogat helyi kezdeményezéseket, vagyis ﬁatalok
csoportjait, akik szeretnének önkéntesen tenni valamit
környezetükért, településükért, az ott élő emberekért.
Ezek a 14 és 25 év közötti ﬁatalok egész évben saját lakóhelyükön tevékenykednek, ám minden évben lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, megosszák egymással élményeiket, tapasztalataikat, és új ötleteket adjanak
egymásnak. Ezekből az új ötletekből lesznek aztán felújított játszóterek, elültetett virágok, szelektíven gyűjtött
szemét, megtisztított buszmegállók és még sok minden
más.
A Kaposvárra érkezett ﬁatalokat kis csoportokba osztották a szervezők. Az első nap ismerkedéssel, csapatépítő
játékok megoldásával telt, és amikor már mindenki tudta mindenkinek a nevét, elkezdődhetett a felkészülés. A
másnapi ajándékgyűjtést megelőzte egy előzetes terepfelmérés, melynek során a ﬁatalok szaloncukrot és szórólapot osztogattak a szombati programról.
Szombat reggel korán indult a nap. Bár az ajándékgyűjtés nem tűnik nehéz feladatnak, valójában nagyon össze-
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tett, hiszen nem mindegy, hogy hogyan kommunikálsz
azokkal, akik ajándékot hoznak. Tudni kell válaszolni az
érdeklődő kérdésekre, és akadhatnak váratlan, furcsa szituációk is. A csoportok két és fél órán keresztül fogadták
a felajánlásokat, beszélgettek a járókelőkkel, és ﬁgyelték
az egyre halmozódó ajándékkupacot. Az önkéntes tevékenység után sokan pihentek, mások elindultak felfedezni a várost, a legtöbben pedig a napközben szerzett
élményeiket mesélték. Várt még rájuk egy feladat, saját
csoportjukkal fel kellett dolgozni azt a rengeteg dolgot,
amit átéltek. Megbeszélni, hogy mi volt jó, és mi nem
volt az; hogy mit lehetett volna másként; hogy mi az,
amit magukkal visznek ebből a pár órából.
Szinte meseszerűen hangzik az egész. Fiatalok, önként,
egy számukra idegen városban, idegenektől, idegeneknek
gyűjtenek – ez sokak számára érthetetlen, furcsa. A Kaposváron ajándékot gyűjtő ﬁatalok legtöbbjét ismerem,
és tudom, hogy semmiben sem különböznek másoktól. Ugyanúgy tanulnak, buliznak, dolgoznak, várnak a
könyvtárban, várnak a fénymásolóra, várják a jegyzeteket. Az egyetlen különbség, hogy ők már most adtak és
kaptak valamit karácsonyra. Volt hozzá közük.
További információ:
www.i-dia.org

Kovács Anna Sára
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A SZOMSZÉD ORSZÁG NEM MINDIG
ZÖLDEBB – NEMZETI SZTEREOTÍPIÁK AZ
ELLENSÉGESKEDÉS HÁTTERÉBEN?
A német alapos, a skót fukar, a spanyol szenvedélyes,
az olasz hangos, az angol hidegvérű, a francia szerelmes
természetű, a svéd hallgatag, a magyar vendégszerető és
pesszimista. Mindannyian ismerjük ezeket a közhelyes
sztereotípiákat, és akkor még nem szóltunk a szőke nőkről. Az ő példájuk is jól mutatja, milyen könnyen válik
az emberekről alkotott kép – az információk könnyebb
feldolgozhatósága okán – agyunk leegyszerűsítésének áldozatául.
A sztereotípiák tulajdonképpen a társadalom megismerésére alkalmazott sémák. A szociálpszichológusok szerint, ha meg akarjuk érteni kialakulásuk okait, egészen
a kezdetekig kell visszamennünk az ember történelmében, ugyanis azok magában az evolúcióban gyökereznek.
Őseinknek a túlélés érdekében gyakran kellett gyors
döntéseket hozniuk, s ehhez arra volt szükség, hogy a
környezetből érkező hatalmas információáradatot hatékonyan tudják kezelni. Ezt a hasonló információk
csoportosításával, rendszerezésével tudták elérni. Mivel
célravezető volt ez a gondolkodási mód, ma is ezt használjuk. A sztereotípiák alkalmazása által az a nem tudatos célunk, hogy könnyebben eligazodjunk világunkban,
könnyebben megértsük a körülöttünk zajló eseményeket. Így a világ dolgai kiszámíthatóbbá, irányíthatóbbá
válnak. Legalábbis ezt gondoljuk. De az igazság mindig
összetettebb. Valójában a túlzott leegyszerűsítés leggyakrabban a valóság torzításához vezet.
Ha nemzetekre gondolunk, szintén sztereotípiákkal
élünk, s az adott nemzet tagjaira is alkalmazzuk ezeket
az elfogult és felületes benyomásokat. A sztereotípiák
fő működési elve, hogy felnagyítjuk a csoporton belüli hasonlóságokat és a csoportok közötti különbségeket
(kontraszt-elv). Jellemző még a sztereotípiákra, hogy
annyira átszövik gondolatainkat, hogy rendkívül ellenállóak a változásokkal szemben. A csoportokról alkotott
kezdeti benyomások – ugyanúgy, mint az egyénekről
kialakított első benyomások – hajlamosak tartósan meg-
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maradni. Vagyis sztereotípiáink egy adott nemzetről a
nemzet adott tagjával való találkozás után sem változnak
meg számottevően.
Azt, hogy kinek milyen tulajdonságok jutnak eszébe a
nemzetekről, először Katz és Braly vizsgálta 1932-33ban. A kísérleti személyek amerikai egyetemisták voltak,
akiknek nemzeti, etnikai csoportokra nézve jellemzőnek
talált tulajdonságokat kellett kiválasztaniuk egy hosszú
tulajdonságlistából, s azokat adott nemzetekkel párosítani. Meglepő eredménynek számított, hogy a diákok
véleménye az egyes nemzetekről sok esetben egészen
magas százalékos arányban egybeesett, s a szerzők ezeket
a nemzetjellemzéseket tekintették sztereotípiának. Meglepő eredmény volt továbbá, hogy olyan nemzetekről és
csoportokról is megfogalmazódtak egybecsengő sztereotip jellemzések, melyek tagjaival kapcsolatban a kísérleti
személyeknek egyáltalán nem volt tapasztalatuk (pl. a
törökökről). Ebből a kutatók arra következtettek, hogy
tapasztalat nélkül is adott érzelmi viszonyulással (pl. az
idegenkedés) rendelkezünk más nemzet tagjaival szemben, s ez sajnos azt is jelenti, hogy a sztereotípiák előítéletek is egyben. Ez a kutatás arra is rámutatott, hogy hiába élnek a köztudatban széles körben elterjedt nézetek a
különböző nemzetekről, ezek valójában nem a jellemzett
nemzetekről, hanem a jellemzést adó személyekről és
kultúrájukról nyújtanak információt.
1994-ben Hunyady György szociálpszichológus professzor készített egy kutatást arról, hogy a román diákok
hogyan vélekednek a magyarokról. (Módszertanilag fontos, hogy nem a Romániában élő magyar kisebbségieket,
hanem a magyar népet általánosan kellett megítélni.) A
kérdőívben a megkérdezetteknek nyolc országot kellett
jellemezni (magukkal együtt). A kérdés az volt, hogy
mennyire tartják értelmesnek, műveltnek, politizálónak,
öntudatosnak, hazaﬁasnak, becsületesnek, szorgalmasnak, barátságosnak, jó humorúnak és népszerűnek az
adott országok lakóit. Magyar diákokkal az évek során
több hasonló kutatást is végzett Hunyady, s a két országban kapott eredmények összehasonlítása érdekes tényekre hívta fel a ﬁgyelmet. Köztudott, hogy a románok és
a magyarok nem szívlelik egymást. Az összevetésekben
a magyarok románokról alkotott képe a legrosszabb he-
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lyen szerepel másik hét ország mellett, míg a románoknál a magyarokat csak az oroszok előzték meg. Ez azt
mutatja, ők kicsit kedvezőbben látnak minket, mint mi
őket. A románok pozitívnak ítélték meg hazaﬁas, politikában involvált, öntudatos tulajdonságainkat, de szerintük a szorgalom, a humor és a műveltség egyáltalán
nem jellemző ránk. A negatív jellemzések tekintetében
hasonlóképpen ítéltük meg egymást; az önérvényesítő,
barátságtalan és műveletlen jelzők használatával mindkét
ország erősen fenyegetőnek véli a másikat.
Ahogy említettük, a kutatások kitértek arra is, hogy a
nemzetek tagjai hogyan vélekednek önmagukról. Ezt
nevezzük autosztereotípiának. A két önjellemzés alig tért
el egymástól, a magyarok és a románok is elsősorban a
szociabilitást (közösséghez való alkalmazkodás) és a nemzethez való kötődést hangsúlyozták, míg a szorgalmat és
a becsületességet tartották legkevésbé jellemzőnek önmagukra. A magyarok az önmagukról vallott értelmességet
és műveltséget azonban kevésbé hangsúlyozzák, mint a
románok.
A rendszerváltással egyébként megváltozott a nemzetek
jellemzési tere. Ez azt jelenti, hogy a rendszerváltás előtt
a magyarok a „legvidámabb barakkban”, a „gulyáskommunizmus” előnyeit élvezve magukat a keleti blokkhoz
hasonlították, ami kedvezőbb autosztereotípiát eredményezett. Míg a vasfüggöny leomlása után kitágult az
értelmezési tér, megnyitva az utat a kelet-nyugat összehasonlításnak, melyben mind önjellemzésünk, mind a
nyugati országok megítélése is negatív irányba tolódott.
A kelet-nyugat összehasonlítás vizsgálatát más népek
nemzeti sztereotípiáiról szintén Hunyady Györgynek
köszönhetjük (1997). Spanyol, belga és szlovén diákokat kérdezett, célja pedig annak bizonyítása volt, hogy
Közép-Európában is van jelentősége ennek a különbségtételnek. A magyarokat a már korábban is használt tulajdonságskálán kellett megítélniük, egyszer a némethez,
egyszer a pedig a románhoz mérten. A német emberrel
való összehasonlítás alapvetően előnytelen volt a magyarokra nézve, de a „barátságos” vonás kiemelése árnyalta a különbségeket. A románokkal való összehasonlítás
azonban különböző megítélésben részesült. A belgák
következetesek voltak, és fokozatosságot követtek a nyugati–keleti megkülönböztetésben, a szlovén válaszok
többé-kevésbé hasonló tendenciát mutattak, míg a spanyolok teljesen határozatlanok a kérdésben – ők jobban
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megértik a románokat, míg a magyarok és a németek
közti különbségeket tompábbnak látják.
A nemzeti sztereotípiák kialakulásban nagy szerepet játszanak a történelemi sérelmek és az ideológiák, melyek
Kelet- és Közép-Európában élénken élnek. Az ideológiák befolyását bizonyítják a 80-as évek fordulóján végzett nemzeti sztereotípia-vizsgálatok, melyek szerint az
„orosz” ember magyarok által kinyilvánított értékelése és
megítélése az egyik legpozitívabb volt, míg a rendszerváltás után megítélésük a románok megítéléséig süllyedt.
Ellenben az korántsem tanulság nélküli, hogy a nemzetek tablóját tekintve meddig hatolt el a Kádár-kor politikai-ideológiai nyomása: a nyugati nemzetek – élükön
az angollal – presztízse nálunk töretlenül fennmaradt.
Egy valami viszont nem változott, még ha a szocialista
rendszerekben ez felszín alá szorult is. Ez a környező államokkal való kölcsönös negatív megítélés, mely történelmi sérelmekből táplálkozik.
A nemzetiségek békés egymás mellett élése illúziónak
tűnik, mert a közös múlt tisztázása során újabb és újabb
történelmi csontvázak bukkannak elő a szekrényből. A
legutóbbi a dunaszerdahelyi DAC futballcsapat meccse
kapcsán vált láthatóvá. Az esemény nagy lehetőség volt
a két ország szélsőségeseinek, hogy megmutassák magukat a közvéleménynek, mellyel tovább mélyítették a két
ország közötti szakadékot. Ezek a politikai mozgalmak
előszeretettel alkalmazzák egymásra a bűnbakelméletet,
melyet a gazdasági feszültségek növekedésével eredményesen lehet felhasználni arra, hogy társadalmi elégedetlenségből politikai tőkét kovácsoljanak. De nem csak a
periférikus politikai mozgalmak élnek a leegyszerűsített
sztereotípiák használatával diszkriminatív politikájuk érdekében, hanem a nagyobb támogatottsággal bíró populista politikusok is ezzel a módszerrel igyekeznek kifogni
a szélsőségesek vitorlájából a szelet. A helyzet megváltozásához a térség társadalmának, és az azokat reprezentáló
politikai eliteknek gondolkodásban is be kell lépniük a
21. századba, a nemzeti sztereotípiáknak pedig méltó
helyre kell kerülniük:
A magyar, az orosz és a román kutya beszélget.
Mondja a magyar: Én mindig kapok csontot, ha hűséges
vagyok!
Erre az orosz: Mi az a hűség?
Erre a román: Mi az a csont?
Írta: Bogdán Brigitta, Dörgő Benedek
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(H) ÁLLÓ TIBET? ITT KÍNA!
A szójáték után a téma komolyságát szeretném hangsúlyozni. 49. évfordulója volt idén a Tibeti Nemzeti Felkelésnek, és a hírekből szerintem mindenki értesült arról,
hogy milyen mértékű zavargások történtek Tibetben –
vagy Kínában. Elmagyaráznám, miért a kicsit groteszk
szójáték.
1949-től kezdődően Tibetben olyan példa nélkül álló
események játszódtak le, amelyek azt jelezték, hogy az
ország történelmében egy új fejezet kezdődött. A vonatkozó dokumentumok szerint Tibet sorsáról 1951-ben
született döntés a központi kormányzat és az önkormányzatok közötti megállapodás formájában, amely tekintetbe vette Tibet speciális státuszát és tényleges helyzetét. A dalai láma – annak érdekében, hogy biztosítsa
egy olyan politika alkalmazását, amely lehetővé teszi a
tibetiek számára az önrendelkezést és a valódi autonómiát a Kínai Népköztársaság keretein belül – elősegítette azoknak a feltételeknek a megteremtését, amelyek
mellett a tibetiek összhangban és egységben élhetnek, a
kínai nemzet nagy családjának tagjaként. A láma 195455-ben látogatást tett Pekingben, a tibeti nép képviseletében. Ezt az alkalmat arra használta fel, hogy megvitassa a tibeti nép jövőjét Mao Ce-tung pártfőtitkárral,
valamint a párt, a kormány és a hadsereg vezetőivel. A
tárgyalások sikeresen zajlottak, a tibetiek megerősítést és
reményt kaptak autonómiájuk megőrzésére. 1955 végétől azonban az ultrabalos túlkapások általánossá váltak
Tibet egyes részein. 1959-re Tibet egésze mély válságba süllyedt. A végeredmény az lett, hogy a dalai láma
és több mint százezer tibeti került száműzetésbe, immár
negyvenkilenc éve.
Így talán már érthető, hogy nekem is olyasmi jut először
eszembe, mint az Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg
című könyvének első oldalain látható kép, mikor a kígyó
bekebelezte az elefántot, de a felnőttek kalapnak nézik
a rajzot. Itt is hasonló történik. Kína bekebelezte Tibetet, és akik a változásért tehetnének, nem látják, csak a
„kalapot”.
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2008-ban, mikor Kína a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokat rendezte, pár hónappal a kezdőnap előtt zavargások
törnek ki Tibetben. Lázadásokról, kínai katonák jelenlétéről, a Tibetet védő csoportokról kapunk információt a
híradásokból. Miért lázadnak? Mi az oka?
Nem kell messzire menni: ott van először is az oly régóta tartó száműzetése a tibeti népnek. Abszurdum, hogy
a XXI. században olyan dolgokról beszélünk, mint demokratikus jogállam és társai. Nekünk se volna ínyünkre zárt ajtók között élni 49 évig. A Tibetet támogató
európai országok is inkább csak a propaganda mezsgyéjén kezdtek el lépkedni, mikor azzal fenyegették a
kínai kormányt és a NOB-ot, hogy nem vesznek részt
az olimpián – ilyen volt Németország. A baj az, hogy
a kínai kormány másként látja a helyzetet. Sok találkozót kezdeményezett Kínával az EU. Az eredmény nem
meglepő. Kína zárt kormányzása és a kommunizmus
tradíciói – amit egyébként tisztázhatnának, mert hiszen
a kommunizmusra ilyen jellegű gazdasági modell nem
jellemző – együttesen kijelentették: „Tibet kérdése belügy, senkinek nincs joga beleavatkozni”. Ilyen formában
tette hozzá megjegyzését a kínai külügyminisztérium a
kérdéshez a párbeszédek kapcsán. Hogy lehet akkor bármit is kezdeményezni így?
Szó mi szó, a végére azért elszomorító adatokat is közölhetek. Több mint 100 embert vettek őrizetbe a zavargások ideje alatt, a tibeti vezetők a kitörésre való lehetőséget látták az olimpiában, amit aztán derékba tört
a kínai kormány. Az olimpiai láng Tibetbe is eljutott, a
szabotázsakciók nem végződtek sikerrel, az olimpiának
vége. Tibet pedig vár az 50. évfordulóra.
A témához egy kevés kultúrmorzsát is elszórnék: Elliot
Pattison A tibeti démon c. könyve soha nem látott hitelességgel mutatja be a tibeti nép helyzetét. Rideg és
lángolóan gyönyörű háttér előtt váltakozva játszódik a
történet, mely remekbe szabott thriller, ugyanakkor az
ostrom alatt álló Tibet hiteles bemutatása.
Bubu
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súlyos megkülönböztető intézkedéseket vezettek be: a
Beneš-dekrétumokban és az 1945-ös kassai kormány-

probléma.

programban rögzítették, hogy a magyar nép háborús

Manifeszt jellegét mutatja a sajtóból jól ismert, novem-

bűnös. Hatvanezer magyart kitelepítettek, ekkor történt

ber elsején történt magyarellenes incidens a DAC –

a csehszlovák-magyar lakosságcsere is. 1993. január 1-én

Slovan Bratislava mérkőzésen, de említhetnénk Malina

Szlovákia független állammá vált.

A

szlovák-magyar

konﬂiktus

aktuális

Hedvig esetét 2006-ban, vagy a jelenleg is napirenden
lévő magyar helységnevek ügyét a magyar tanítási nyelvű

A szlovák hozzáállás

szlovák iskolákban. Vajon mi szolgáltat alapot egy ilyen

A szlovák köztudatban már régóta él a magyarsággal

konﬂiktus létezéséhez két olyan nemzet esetén, amelyek

szembeni ellenérzés, amely leginkább 2006 – tehát a leg-

történelme évszázadokon át szorosan összefonódott?

utóbbi szlovák választások – óta, folyamatosan erősödik.

Szlovákia 1918-ig nem létezett önálló nemzetállam-

Ezeket az érzületeket be nem bizonyított, kétségbe von-

ként, a mai Szlovákia területe 1918-ig a Magyar Király-

ható vagy hamis történelmi mítoszok táplálják.

ság része volt. A XIX. században a romantika hatására a

A Képes Krónika alapján tudhatjuk meg, hogyan űzte

nemzeti öntudat fontossága megnőtt, és az 1860-as évek

ki Küsid hírvivő Szvatoplukot Árpád megbízatásából

közepén szlovák értelmiségiek egy autonóm térség létre-

a saját földjéről: „Árpád és vitézei neked azt mondják,

hozását kérvényezték. Az akkori magyar politikai vezetés

hogy azon a földön, amelyet tőled vettek, tovább semmi-

elutasította ezt a kérelmet, és úgy vélte, hogy az auto-

képpen se maradj. A földedet lovon, a füvedet féken, a

nóm szlovák terület hátrányosan érintené az ott élő né-

vizedet nyergen megvették, és te szegénységed meg kap-

met vagy magyar kisebbséget. Szlovák nemzetiségi moz-

zsiságod miatt a földet és a vizet nekik átadtad.”

galom csak a pánszlávizmus keretében jelentkezett újra,

Az idézett szöveg azonban egy olyan monda része, amely

melynek célja a szláv népek egyesítése volt. E koncepció

soha nem nyert bizonyítást. Robert Fico, szlovák minisz-

keretében jött létre a csehszlovák állam 1919-re. A cseh

terelnök Szvatoplukra mégis úgy tekint, mint a szlovák

dominancia azonban nem engedélyezett nagy befolyást a

Szent Istvánra. Úgy gondolja, szükség van a szlovák hé-

szlovákok számára, így azok – önállósodási törekvéseiket

roszokra, hiszen az embereknek tudniuk kell, hogy „ami-

újból és újból megfogalmazva – bíztak egy szlovák állam

kor a jelenlegi európai országok területén még csak álla-

létrejöttében.

tok rohangáltak, akkor a szlovákok már államalakulatban

1938-ban, az első bécsi döntés és a müncheni egyez-

éltek.” A konﬂiktusokat az is erősíti, hogy a szlovák kor-

mény értelmében Csehszlovákiát feldarabolták, így egy

mányban koalíciós partnerként van jelen a nacionalista

része Magyarországhoz került, a maradék területen pedig

Jan Slota és Szlovák Nemzeti Pártja, valamint Vladimir

létrejött az első Szlovák Köztársaság Jozef Tiso vezetésé-

Meciar Néppártja – Mozgalom Egy Demokratikus Szlo-

vel. 1944-ben – a fasiszta csatlósállami lét ellen fellá-

vákiáért. Jan Slota nevéhez több magyarellenes megnyi-

zadva – kitört egy szlovák nemzeti felkelés. A második

latkozás is fűződik. Nevezetesen ő tett olyan kijelentést,

világháború után megalakult a második Csehszlovákia,

hogy Budapestet tankokkal kell elsöpörni; a magyarok

amely a ’68-as prágai tavasz után vált szövetségi állam-

paraziták (ez választási plakáton is szerepelt), akiknek

má. A szlovák-magyar viszony Csehszlovákia létrejötte

hazája nem a Kárpát-medence, hanem a Góbi-sivatag;

óta fontos, konﬂiktusokat generáló témaként állandóan

valamint 2007-ben egy beszédében szintén felszólalt:

jelen volt. A világháború után a magyarsággal szemben

„Hiba volt, hogy annak idején menedéket nyújtottunk
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a törökök elől gyáván megfutamodó, és a mi szlovák he-

vák-magyar konﬂiktushoz vezetett a bős-nagymarosi

gyeinkbe menekülő magyaroknak, ahelyett, hogy hagy-

vízlépcső kérdése. A magyar környezetvédelmi mozgal-

tuk volna, hadd marcangolják szét és hadd hurcolják el

mak határozottan tiltakoztak ennek megépítése ellen –

a törökök őket Isztambulba.” Kritizálta külügyminiszter-

sikertelenül. Pozitív esemény volt azonban a párkányi

asszonyunk hajviseletét; a magyarokat görbelábú mon-

híd felépítése és a révkomáromi magyar nyelvű egyetem

goloknak, Szent Istvánt lovasbohócnak, a magyarság

létrejötte.

egyik ősi jelképét, a mitológiai Turult pedig papagájnak

Novemberben azonban a két ország vezetője négypontos

nevezte. Slota arra is utalt korábban, hogy Felvidék nem

nyilatkozatot írt alá: kísérletet tesznek a szélsőséges meg-

létezik: az Szlovákia, az ott élők pedig nem magyarok,

nyilvánulások és ideológiák elleni fellépésre, törekednek

hanem magyarul beszélő szlovákok.

a nemzeti kisebbségek kulturális és etnikai önazonossá-

A konﬂiktusok felerősödéséért tehát az ország vezetése

gának megőrzésére.

is felelős. Az állami szinten megfogalmazódó radikális,

Hogy az együttműködés mennyire lesz sikeres, nem

nacionalista nézetek egyértelműen növelik az ellenérzést

tudhatjuk pontosan, de Fico december 3-ai kijelentése

a magyar kisebbséggel szemben. Az oktatásban, kultú-

kétkedésre ad okot. Elutasította ugyanis a magyar mi-

rában is megjelenik a magyarellenes attitűd, amely így

niszterelnök javaslatait, így a szlovákiai magyar és a ma-

egyre jobban elmélyül a köztudatban, és elvezethet olyan

gyarországi szlovák oktatás kiemelt támogatását; nemze-

szomorú eseményekhez, mint a magyarverés. Egy mo-

ti-nemzetiségi magatartáskódex elfogadását a politikusok

dern demokráciában megengedhetetlen a negatív diszk-

által is; azt, hogy közösen vizsgálhassák ki a nemzeti-

rimináció, a kirekesztés.

nemzetiségi sérelmek körülményeit; valamint azt, hogy a
magyar állami jelképek Szlovákia területén történő hasz-

A magyar hozzáállás

nálatának megtiltásáról hozott törvényt függesszék fel.

A szlovákiai magyar kisebbségeket érő sérelmek itthon

Fico nyilatkozata tehát nem mutat pozitív jövőkép felé,

nagy visszhangot kapnak. Így történt tiltakozó jelleg-

de talán reménykedhetünk abban, hogy a jelenlegi fe-

gel zászlóégetés Szlovákia budapesti nagykövetsége előtt.

szültségek nem mélyülnek tovább, és sikerül visszaszo-

Szélsőségesek zárták le a szlovák határátkelőt. A kor-

rítani a szélsőséges megnyilvánulásokat mindkét ország-

mányzat a szélsőjobboldaliaktól ugyan elhatárolódik, de

ban.

komolyabb lépések eddig nem történtek.
A nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején szlo-
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KAZIMOZI
Tekerd vissza, haver! – amerikai, 2008. Rendezte: Michel
Gondry
A pályafutását kliprendezőként kezdő, majd nagyjátékﬁlmes rendezőként folytató Michel Gondry legújabb
alkotásában, a Tekerd vissza, haver! című vígjátékban a
ﬁlmezés örömeiről vall. Bár előző mozijai, a Makulátlan
elme végtelen ragyogása (2004) és Az álom tudománya
(2006) a tudat és az álomképek világában játszódtak, addig a Tekerd vissza terepe a valóság. Aki viszont fél, hogy
Gondry a realista történetekhez nyúlt, az megnyugodhat:
ebben a ﬁlmben sem mindennapi a cselekmény, és a szereplőkről se mondható el, hogy
két lábbal a földön járnak.
Az öreg Elroy Fletcher (Danny
Glover) lerobbant videotékája polcain öreg VHS-ek sorakoznak, látogatói száma pedig
rohamosan csökken – ha nem
cselekszik, lebontják otthonos
munkahelyét. Beosztottjára,
Mike-ra (Mos Def ) bízza a vezetést, míg ő más, jól menő üzleteket kutat fel, hogy meglelje
a titkát, mi kell ma a tékába
járó halandóknak. Mike-nak
nem indul könnyen az üzlet, haverja, Jerry (Jack Black)
egy eszement küldetés során
áramütést szenved, amelynek
következtében letörli az összes
kazetta tartalmát. A biznisznek viszont mennie kell, ﬁlm
viszont egy szál se, így a páros nekilát, és elkészíti saját
pár perces moziverzióit. A városlakóknak bejönnek az
alkotások, a duó pedig „veszi az adást”, és sorra gyártja
őrültebbnél őrültebb VHS-mozijait.
Gondry ﬁlmjének első fele tobzódik az ötletes megoldásokban. A két eladó frappáns és gazdaságos módon

TaTKontur_5szam.indd 19

forgat le bármilyen mozgóképet, legyen az kétszemélyes
dráma, big budget szuperprodukció, a nagyköltségvetésű
rajzﬁlmről nem is beszélve (az alkotások között sajnos kevés a klasszikus, azonban a 2001: Űrodüsszeia és a King
Kong utalások tökéletesen sűrítik pár másodpercbe a két
ﬁlm legjelentősebb képeit). Gondry videoklippes múltja
megmutatkozik: a szellemes gegek, a ﬁatalos frissesség és
a pörgő montázsok egy sokat tapasztalt, vizuális művészről tanúskodnak. A képi világra sem lehet panaszunk:
bár nem mászunk bele a szereplők makulátlan elméjébe,
és nem veszünk részt szürreális bolyongásban, a két, felvevőgéppel szaladgáló videotékás kreatívan kísérletezi ki
saját ﬁlmezési technikáit.
Gondry nemcsak a forgatás
öröméről, hanem annak közösségalkotó erejéről is szól.
A két barátnak és a város lakóinak össze kell fogniuk,
hogy egy közös ﬁlm elkészítésével megmentsék kedvenc
mozibarlangjukat a bezárástól.
A rendező megmutatja, milyen az, amikor a közös forgatás élménye összehozza az
embereket; amikor mindenkinek ki kell vennie a részét a
feladatból, hogy a remekmű
elkészülhessen.
Története nem emelkedik
ﬁlozóﬁai magasságokba, nem
kívánja szociálpszichológiai
részletességgel boncolni a közösség tagjainak lelki világát.
Gondry az együtt megélt élményről beszél, milyen érzés a vászonra meredve ﬁgyelni
a pörgő képek sorozatát. Kimeríthetetlen ötlettára, a számos ﬁlmes utalás és az önreﬂexív játék nemcsak a ﬁlmbéli város lakóit, de a mozinézőket is a székekbe szögezi.
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CSAK AGRESSZÍVEN!
Azon a kellemesen induló, nyári estén, a baráti sörözés
közben egyikünk sem gondolta volna, hogy hajnalig egy
baleseti kórházban fogunk majd ücsörögni az orvosra
várva, feldagadt arccal és hiányos fogazattal... A baj mégis megtörtént – pedig nem is kerestük. Elég az hozzá,
hogy egy éjszakai bolt előtt minden előzmény vagy konfliktusforrás nélkül vadidegenek belénk kötöttek (értsd:
egyből ütöttek). Mire felocsúdtunk, egy felrepedt arccal,
egy feldagadt szemmel, egy betört orral és egy fog maradványával lettünk gazdagabbak – illetve szegényebbek.
Ekkor jöttem rá, mennyi potenciális veszélyforrást rejteget a város, amikre eddig nem is ﬁgyeltem fel, miközben
teljesen nyugodtan olvasgattam az éjszakai buszjáratokon. Rádöbbentem, hogy valamiféle hathatós önvédelmi
rendszer ismerete nélkül szinte teljesen védtelen lennék
egy esetleges újabb incidens kirobbanásakor. Így jött
az ötlet, hogy el kéne kezdeni a Krav-Magát. A 2007es gólyatáborban ismerkedtem meg egy nálunk végzett
szocmunkással, Szikra Csaba Gyulával, aki megerősített
a döntésemben, és ő lett egyben az első edzőm is.
A Krav-Maga a leghatékonyabbnak mondott önvédelmi és taktikai rendszer. A szó szoros értelmében véve
nem sport, hiszen nem rendeznek belőle versenyeket.
Filozóﬁája nemes egyszerűséggel az, hogy „Érj haza épségben!” (jól fejezi ki ezt az alábbi angol nyelvű mottó
is: „So that one may walk in peace.”). A Krav-Magában

HENRY ROLLINS: GET IN THE VAN
(PUNK A PLATÓN)
Ez a könyv Henry Rollinsnak, az egykori nagyhatású
punk zenekar, a Black Flag énekesének naplója. Az alapjául szolgáló naplóbejegyzések valóban a ’80-as években
születtek, 5 év történetét mesélik el. Henry Rollinsnak
biztos állása volt, szinte már borítékolni lehetett hátralévő élete összes mozzanatát, mikor úgy döntött, hogy
felad mindent, és beszáll a Black Flag-be. Ezután jött a
folyamatos turnézás. Nyers őszinteséggel ír mindenről:
éhezés, verekedések, mocsok, pénztelenség, kiszámíthatatlan, soha véget nem érő vándorlás. Arról, hogy milyen érzés rendőrök elől menekülni, vagy éjszaka saját
kezűleg készített plakátokat ragasztgatni. Arról, hogy
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nincsenek szabályok. Nem tilos tehát például az „övön
aluli” ütés sem. De miért is lenne? Akit megtámadnak
az utcán, az használja a lehető leghatékonyabb módszereket, hogy sérülés nélkül kikeveredjen a szituációból! Az
alapelv azonban mindig az, hogy ne okozzunk nagyobb
fájdalmat és kárt az ellenfelünknek, mint amekkorát feltétlenül szükséges.
A rendszeres edzések során a védekezési módokon kívül
„szárazon” és párnákon begyakorlásra kerülnek mind az
ütés-, mind a rúgásfajták. Nemcsak puszta kezes támadásra készít fel a módszer: bot, kés és pisztoly ellen is reális és működőképes alternatívákat kínál. Mindeközben
pedig végig szem előtt tartja, hogy a támadók általában
nem egyesével, hanem többedmagukkal fordulnak elő.
Különösen érdeklődő és rutinos Krav-Magások egészen
speciális technikákat is megismerhetnek (például VIP
védelme, gépkarabély elvétele közelharcban), és a tanulók valamennyien betekintést nyerhetnek az önvédelem
büntetőjogi hátterébe is.
Valljuk be őszintén, a ﬁatalsághoz és az egyetemi évekhez
szorosan hozzátartozik az éjszakai életmód! Senki nem
szeret ugyanakkor hajnalban hideg orvosi rendelőkben
órákig ücsörögni, arra várva, hogy összevarrják az arcát.
Kerüljétek el tehát a bajt! Gyertek Krav-Magázni!
Bővebb infó: Szikra Csaba Gyula (06-30-502-90-07;
csaba.szikra@gmail.com), www.krav-maga.hu
Egri Gergő
milyen lehetetlen állapotok uralkodtak annak idején a
punk színtéren, és végül arról, hogy mindezen negatívumok ellenére mégis megérte vállalni ezt az életmódot – a
zene szeretete miatt. A könyv tele van sokatmondó, és
mára kultikussá vált képekkel. Nagyon is olvasmányos,
de anélkül tartja fenn a ﬁgyelmet, hogy hatásvadász lenne. Nem is annak készült, hiszen mikor Rollins lapra vetette e sorokat, nem is gondolhatott arra, hogy azokból
egyszer majd könyv születik. Gondolatait és határozott
véleményét anélkül írja le, hogy bölcselkedni vagy prédikálni akarna. Egy olyan világba enged bepillantást, amitől sokan rettegnek. Sokan lenézik, mások viszont rajonganak érte – vagy sajnálják, hogy nem élhettek azokban
az időkben. Ez a könyv mindannyiuknak szól.
Nagyrőczei Anna
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POÉNGYÁR
THE KILLERS: DAY & AGE (ISLAND,
2008)
Először természetesen az elmúlt hetek legnagyobb hírt
kavaró albumáról akartam írni, vagyis a Guns N’ Roses
új albumáról, a Chinese Demokracyról (kapcsolódási
pontként e számunk témájához: a kisebbségi jogok eltiprásával vádolt Kínában azonnal be is tiltották). De egy
ilyen silány lemez még annyit sem érdemel, mint amenynyit itt már leírtam róla. Viszont talán a Killers!
Mindenekelőtt érdemes leszögezni, ez már egyáltalán
nem az az együttes, aki a Sam’s Town vagy a Hot Fuss
alatt volt. A las vegasi indie banda elkezdte hanyagolni
a gitárt. Nem is csoda, hisz Brendon Flowers frontember a lemez megjelenése előtt a riporterek azon kérdésére, hogy mi hatott rájuk lemezük megírásakor, Elton
Johnt, David Bowie-t és Lou Reedet emlegette. Tehát a
lemezen van minden, ami teljesen elüt a Killers eddigi
munkásságától, ami vélhetően meg is osztja az együttes
rajongótáborát, de „stadinorientáltságukat” csak jobban
hangsúlyozza. Így az is elképzelhető, hogy új rajongókat
is szereznek.
Na, de lássuk, mik is ezek a hatások! Kezdjük az első
kislemezzel, a Humannal. Ez a single már az album előtt

PP OÉNGYÁR

megjelent, következtetésképpen már akkor láthattuk,
megérkezett a szintipop. Kíváncsi leszek, mikor jelennek
meg a jobbnál jobb elektro-remixek róla, mert ez a szám
valóban jó. Furcsa ezt hallani a Killerstől, de belefér –
valahogy mégiscsak jól áll nekik ez a stílus. Ugyanúgy,
mint a jó néhány számban megjelenő karibi és latin hatás, így a Joy Ride
vagy az I Can’t
Stay (ami egyébként egy az egyben
Maroon 5 nyúlás).
Kiemelkedik még
a számok átlagából
a Spaceman, ami
az egyetlen olyan
szám a lemezen, ami kicsit is hasonlít a régebbi számaikra. A többi szám viszont csak lagymatag pop, egynehány
ballada közöttük, semmivel sem több, egyszerű töltelékszámok.
Végighallgatva a lemezt, csak egy kérdés merült fel bennem: vajon a gyilkosok tényleg mást gyilkolnak, vagy
inkább saját magukat?
Értékelés: 7/10
Saxaaya

OÉNGYÁR

Két szőke nő beszélget
-Képzeld el ma megcsináltam a terhességi tesztet.
-Húú... és nagyon nehezek voltak a kérdések?

Két tehén unatkozik az istálóba. Az egyik
megszólal:múúú,mire a másik:én is ezt akartam mondani.

Doktor úr!! Olyan mintha kilenc egér mászna a hasamban!
- Akkor nyeljen le kilenc macskát!

Két rák ül a tengerparton. Az egyik elkezd cigizni. Mire a
másik:- Te teljesen hülye vagy? Ettől embert lehet kapni!

Békakisﬁú a szülei elé áll, és megkérdi:
- Apuuu, Anyuuu, hogy születik a kisbéka?
Békaapuka: - Ö öö ööö..., ....hááát a gólya hozza.
Békaanyuka: - Gratulálok! Jó, hogy nem egyből a vérfarkas!!!
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Szia kígyó! Bocs hogy a múltkor csúfoltalak, amiért
nincs lábad...
- Semmi baj!
- Biztos?
- Persze!
- Akkor kezet rá!
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ASZTROMÁNIA

KARÁCSONYI SÜLT PULYKA SONKAKRÉMES
BURGONYÁVAL
Közeledik a karácsony. Íme egy kis segítség ahhoz, hogy
hogyan tálalhatunk fel családunknak/barátainknak egy
olyan ünnepi ételt, melyet könnyen elkészíthetünk úgy,
hogy a konyhai sürgés-forgás mellett a többi teendőre is
bőven jusson időnk.
Hozzávalók:
A pulykához:
• 1 ﬁatal pulyka (6-8 kg)
• 20 dkg füstölt, szeletelt bacon
• só, bors
A krumplihoz:
• 6 nagy főtt krumpli
• 1 hagyma
• fél liter tej
• 20 dkg füstölt sonka
• 5 dkg vaj
• 1 kanál őrölt bazsalikom
• 1 kanál őrölt petrezselyem
• 3 kanál liszt
• só, bors

JJ ÁTÉK

Elkészítése:
A pulykát dörzsöljük be kívül-belül sóval és borssal,
majd borítsuk be a baconnal, és kötözzük meg. Ezután
tegyük előmelegített sütőbe 220 fokon, 50 percre. 50
perc elteltével vegyük lejjebb a hőmérsékletet 180 fokra,
és további 3 órán keresztül süssük. 2 és fél óra múlva
szabadítsuk meg a húst a bacontól, hogy szép piros színt
kaphasson. Közben készítsük el a krumplit: pirítsuk meg
egy serpenyőben az apróra vágott hagymát és a vajat. Pár
perc múlva vegyük le a tűzről, és adjuk hozzá a lisztet,
majd apránként a tejet. Ezután tegyük vissza a tűzre, és
kevergessük. 10 perc múlva adjuk hozzá a sonkát, a petrezselymet és a bazsalikomot. Szeleteljük fel vastag karikára a krumplit, és tegyük egy kivajazott tepsibe vagy
hőálló tálba, majd öntsük rá a sonkás krémet. Süssük
előmelegített sütőben 180 fokon, 15 percig.
Bár az elkészítése kissé hosszadalmas, de garantáltan ízletes, kiadós lakomában lesz részünk! Miközben a pulyka
a sütőben sül, nyugodtan díszíthetjük a karácsonyfát. :)
Ezzel az étellel egy egész vendégsereget levehetünk a lábáról! Jó étvágyat hozzá, és kellemes ünnepeket!
Vera

ÁTÉK

1. Mikor volt a Szakkollégium Éjszakája?
2. Egészítsd ki a gólyabál egyik fellépőjének nevét: …és
a Vad Orchideák!
3. Mikor alakult a Mystery Gang?
4. A hallgatók hány százalékának kell kitöltenie az
OMHV-t, hogy értékelhető eredményeket kapjunk?
5. Egy vizsgaidőszakban egy tantárgyból maximum
hányszor mehetsz el vizsgázni?
6. Ki nyitotta meg a szociális munkások fotókiállítását?
7. A KÖZÖD Találkozó melyik korosztálynak szól?
8. Mit jelent az autosztereotípia fogalom?
9. A láma kivel tárgyalt Tibet jövőjéről 1954-’55-ös lá-
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togatása alkalmával?
10. Melyik együttestől lopta a The Killers az I Can’t Stay
című számukat?
11. Sorold fel a Tekerd vissza haver című ﬁlm főbb szereplőit!
12. Milyen posztot töltött be Henry Rollins a Black
Flag együttesben?
13. Mi az „Érj haza épségben” mottó angol megfelelője?
14. Mit javasol gasztronómusunk időkitöltésképp a
pulyka sülése közben?:)
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