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Napok óta lázban
égek, könyvet és internetes blogokat olvasok,
recenziókat,
gúnyos
hangvételű
fórumhozzászólásokat figyelek, transztextualitást
vizsgálok,
rajongok
és undorodom, egy olyan könyv miatt, ami fölkavarta
a magyar irodalom állóvizét, s mely a végletekig megosztja a közmegítélést. Spiegelmann Laura Édeskevés
című írása pontosan leképezi a kortárs magyar irodalom
helyzetét: mindenkinek van róla véleménye, s azoké a
legmarkánsabb és legnegatívabb, akik sosem olvasták
– persze a kritikák valahol érthetőek, hiszen a szöveg a
pornográfia határait súrolja, trágár megjegyzésekben bővelkedik (de ezt a poént Esterházy már régen lelőtte), s
a nihilista, alkoholista, mindenkivel szexelő, önpusztító
„én”-t nem könnyű szeretni. Még akkor sem, ha a beszéd
struktúrája gondosan kidolgozott, s tele van tűzdelve
inter- és hypertextualitással (Tandori Dezső: Egy talált
tárgy megtisztítása, B.E.Ellis: Nullánál is kevesebb, A
vonzás szabályai, Amerikai pszicho, Flaubert, Nietzsche,
J.K.Rowling, Garaczi Laci, Pilinszky, Quimby dalszövegek, stb.), mert bár érzi az olvasó, hogy profi munka, a
kortárs irodalomhoz – akárcsak a mai világhoz – erős
gyomor kell. Miért került ennek ellenére az érdeklődés
középpontba? Az író nem jelent meg a nagyközönség
előtt, így fölvetette a szerző kilétének kérdését. Volt
már erre bőven példa, gondoljunk csak Lónyai Erzsébet Psychéjére (Weöres Sándor), Csokonai Lili Tizenhét
hattyúk (Esterházy Péter), vagy Sárbogárdi Jolán A Test
Angyala (Parti Nagy Lajos)című regényére! Ezért most
mindenki keresi a férfit, aki a „női hang” mögött meghúzódhat. Aki tudja, ki a szerző, vagy ismeri Laurát, az
jelentkezzen nálam,és én meglepem egy amerikai ajándékcsomaggal!
Balogh Mariann
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Halloween-party – amerikai
hagyomány TáTK-os módra
Idén halottak napja környékén becsöngettek hozzánk
gyerekek. Még mielőtt kinyithattuk volna az ajtót, már a
pincében is hallatszott, hogy ’Boldog mindenszenteket’! Ezt
az amerikai filmekből úgy ismerjük, hogy ’Csokit vagy csalunk!’. Ha már Magyarországon is ezt kiáltva mennek körbe a gyerekek, akkor az egyetemisták körében is hagyományt
lehet teremteni. Ebből az apropóból született a Halloweenparty.
A hagyományépítésből természetesen az ELTE-TÁTK
sem maradhatott ki, így idén is megrendezésre került
a Halloween buli. Elég sokan jöttek el a rendezvényre,
ahol Jokertől Pocahontason át a halott menyasszonyig
minden figurát meg lehetett találni. Érdekes látványt
nyújtott, ahogy a különböző mesefigurák és kreált szörnyek egy ritmusban ropták a táncot a parketten. Mielőtt
eljutottak az emberek a buliba, mindenkinek része lehetett abban a furcsa pillanatban, amikor a tükörbe bámulva meglátták magukat egy félig kész mázolmánnyal
az arcukon. A vidámabbak azt mondhatták, hogy már
ezért a látványért is megérte. Majd következett a kínos

utazás a Wigwam 2-ig, míg a villamoson az idősebb korosztály félelemteljes arccal, dermedten bámulta őket. Én
mint Joker, természetesen TÁTK-s hallgatóhoz illő nyugodtsággal és empátiával magyaráztam el mindenkinek
kinézetem okát. Arről a viselkedésről, ahogy az idősek
viszonyultak az ifjabbak dőreségeihez, érdemes lett volna
egy szociológiai kutatást készíteni…
Picit laposan indult a buli, de a DJ váltással megjött a
jó zene és a kitűnő hangulat. Néhány korty ”üdítő” után
megvoltak a nagy egymásra borulások, a világot és egymást megváltó beszélgetések, s míg egyesek az élet nagy
dolgairól vitáztak, addig természetesen a tánci-tánci sem
maradhatott el. Szerencsére mindenre volt lehetőség, mivel nagy tánctér és jól elszeparált helyek is akadtak. Akik
csak néha mentek be táncolni, azok nyugodtan, a tánctér
melletti boxokban tudták kipihenni magukat két szám
között, akik eszmecserét akartak folytatni, azok pedig
hátul, kényelmes bőrkanapékon helyezkedtek el.
A hajnalig tartó buliból mindenki jókedvűen és elkenődött sminkkel távozott. Itt már tényleg beszélhetünk
hagyományról, hiszen idén még többen jöttek el, mint
tavaly. S befejezésként, hogy stílszerű legyek, mi más jöhetne: ’WHY SO SIRIUS?’…
Szatmári Ferenc (alias Joker)
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ZéTéeM
Salsa-Samba-Rumba Party – forró
ritmusok az amerikai kontinensről
November 12., szerda…
21:00 - Vérpezsdítő zenére gyűlt az éji vad…Egyre több
ember alapozta a hangulatot a Kamra Klubban, hogy vadul rophassa majd a forró salsa-samba-rumba dallamokra. A fantasztikus italakcióknak hála, ez a folyamat most
gyorsabb volt, mint valaha.
22:00 - Széles András és Czina Boglárka, egy remek táncpáros, akik műsorukkal elbűvöltek minket. Nem hiába
lettek hetedikek a Latin Táncok Magyar Bajnokságán a
felnőttek között, megelőzve a Szombat esti lázból ismert
Angyal Andrást és Molnár Andreát! Megmutatták, hogyan kell salsázni, rumbázni, cha-cha-cházni és jive-ozni.
A konferanszié hölgy egy kis bajban volt, hiszen mikrofon
híján túl kellett kiabálnia a nézőközönséget. Szóval, aki
netán nem hallotta volna, Bogi és András tánctanárai a
világbajnok Törökgyörgy Melinda és Maurizio Vescovo!
A dolog pikantériája, hogy a bemondó előszeretettel intézte szavait kaliforniai hallgatóinkhoz, akik persze nem
értettek semmit az egészből... A csodaszép táncbemutató
után – mikor rájött, hogy a vendégek amerikaiak – így
próbált kedvet csinálni külföldi barátainknak: „come on,

dance with me!”, majd indult a parti.
24:00 - A táncparkett ördögei és angyalai megmutathatták, mennyire tudnak salsázni, de azok is, akik csak
gondolták, hogy tudnak. A hangulat fergeteges volt, a
zene talpunk alá való. A székeken csupán azok ülnek,
akik már kifulladtak.
02:30 - A táncoló tömeg fogyatkozott, de akik maradtak, lelkesedésükkel pótolták a távozottakat. Ezután
mutattak új figurákat a mulatók, körben ropták, vagy
éppen ritmusosan ugráltak egymásra, majd felálltak, és
kezdődött az egész elölről… Körülbelül ebben az időben
két jó barátom megpillantott az asztalon egy szülinapi
tortamaradványt.
02:35 - Az említett két személy gondolkodás nélkül
egymás arcába dögönyözte a habos sütit, a nézőközönség
pedig hasát fogva nevetett a történteken („Nézd már, ennek a srácnak egy tortaszelet van a szakállán!”).
03:00 - Egy másik jókedvű vendég elkezdett ugrálni az
emelvény széléről. Hogy nagyobb legyen a poén, hozott
magának egy zsámolyt, hogy veszélyesebbé tegye body
surfing-jét…
04:00 - Vége volt a mókának, köpött a maci, így indulnunk kellett haza.
11:00 - Fáj a fejem, hasizomlázban szenvedek, de boldogan emlékszem vissza a halvány, de mégis felejthetetlen
emlékekre.
Köszönjük TT BA SzHÉK!
Ági
						

TáTK Mikulás-buli
Fergeteges félévzáró buli vár Rátok!
Jó zene, hangulat, fergeteges buli, szédületes italakciók és természetesen
a Mikulás is meg fog jelenni! Kinekkinek ajándékot-virgácsot, amit épp
megérdemel :)

TaTKontur_4szam.indd 5

5

11/20/08 11:28:54 PM

HÖK életes
HÖK

I. évfolyam, 4. szám
2008.november 26.

életes

Amerikai álomba illő karrier –
interjú Dr. Rónay Zoltánnal, az
ELTE főtitkárával
Még a húszat sem töltötte be, amikor
HÖK elnök lett, és harminc volt, amikor főtitkárrá nevezték ki. Mindvégig
az ELTE kötelékében maradt, és a világ legtermészetesebb dolga számára,
hogy ide jár be dolgozni. Dr. Rónay
Zoltánnal beszélgettem ELTE-ről, HÖK-özésről, karrierről, és ’Az elnök embereiről’.
„… hallgatói közéleti tevékenységemet már 1998-tól
országos szinten is folytattam…”
– Honnan indult? Milyen fontosabb mérföldkövek jellemezték eddigi ELTE-s pályafutását?
– Az indulás első lépése a diplomázás előtti időszakban
található. 1994-ben kezdtem az egyetemen az ÁJTK
nappali tagozatos jogász hallgatójaként, és rögtön hallgatói önkormányzati képviselő és Kari Tanács tag lettem.
Rá egy évre az Egyetemi Tanács tagjává választottak, ’96
tavaszi félévétől pedig a jogi kar HÖK elnöki tisztségét
tölthettem be két és fél éven keresztül. Ezáltal hivatalból az ELTE EHÖK alelnökeként is tevékenykedtem.
Az 1999-es esztendő már a tanulmányok befejezése és
a pályakezdés éve volt. Azonban hallgatói közéleti tevékenységemet már 1998-tól országos szinten is folytattam mint a HÖOK jogi ügyekért felelős elnökségi
tagja, majd a következő évben mint HÖOK választmányi tag. 2000-től pedig még egy félévig – már mint
doktorandusz hallgató – újra HÖOK elnökségi tagként
tevékenykedtem. Amikor diplomáztam, az ELTE alkalmazásába kerültem, először a Rektori Hivatal Önálló
Jogi Csoportjához, majd a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály vezetője lettem. 2006. július 1-jével nevezett ki Klinghammer István akkor hivatalban lévő rektor
úr Hudecz Ferenc megválasztott rektor úr egyetértésével
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főtitkárnak, a Szenátus támogató véleményezését követően. Azóta az ügyvédi tevékenységemet szüneteltetem
és csak a főtitkári teendőket látom el. Egyetlen egyéb
tevékenységem e mellett az oktatás: kurzusokat tartok a
Jogi Karon és a Bibóban, de sajnos a jelenlegi tendencia
szerint egyre szűkülőbb körben. Szeretnék majd később
visszatérni a kicsit aktívabb oktatásra, de jelenleg már
egyik munkám a másik rovására ment volna.
„…egy főtitkár olyan az egyetemen, mint a minisztériumban a közigazgatási államtitkár…”
– Miből állnak pontosan az ELTE főtitkárának teendői,
mindennapjai?
– Valaki azt mondja, hogy egy főtitkár olyan az egyetemen, mint a minisztériumban a közigazgatási államtitkár. Azt is lehetne mondani, hogy a főtitkár olyasmi,
mint a kancelláriaminiszter. De olyan párhuzamot is lehet vonni, hogy olyan, mint a jegyző egy önkormányzatnál. Kicsit lazábban megközelítve: nekem a kedvenc sorozatom ’Az elnök emberei’, amelyből jól látható, hogy a
kabinetfőnök az az ember, aki az adminisztrációért felel,
közvetlenül az elnök alatt. Számomra a legkedvesebb
megközelítés talán ez lehetne… Nagyon leegyszerűsítve
azt lehet mondani, hogy a főtitkár a jogi, igazgatási és
humánpolitikai vezetője az egyetemnek, és ha a kari tanácsok és a Szenátus is úgy akarja, 2009. január 1-jétől
az újra létrehozott Rektori Hivatalnak a vezetője. Jelenleg a főtitkár feladatai közé tartoznak az általános igazgatási feladatok, biztonságszervezés, rendészet, iratkezelés,
a humánpolitikának az ügyintézési része, illetve bizonyos
szempontból a humánpolitikai stratégiai feladatok ellátása, a szabályzat-, utasítás-előkészítő munka, a teljes jogi
tevékenység, az összes törvényességi-felügyeleti panasznak, a szerződéseknek a kivizsgálása, peres, nem peres
eljárásokban való egyetemi képviselet megszervezése. Ha
létrejön az egyesített Rektori Hivatal, akkor ide fog tartozni a minőségbiztosítás, az oktatási igazgatás és a pályázati innovációs tevékenység is.
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Hökéletes
„…az, hogy én másodévesen, amikor még 20 éves
sem voltam, HÖK elnök lettem, kuriózum volt. Hogy
utána kétszer még újraválasztottak, az is szinte egyedülálló volt…”
– Melyek azok a tényezők, melyekről úgy gondolja, szerepet
játszottak abban, hogy Ön most a főtitkár? Ha végigtekintünk a pályáján, azt gondolom, nagyon fontos volt, hogy
már a hallgatói életben is aktívan részt vett.
– Igen, azt hiszem, ez egyértelmű. Azok az egyetemi
vezetők, akik akkor vállaltak komoly feladatot vagy szerepet az egyetem irányításában, amikor az integráció zajlott (1999-ben), ismertek, és ez nagyon fontos volt. Akkoriban egyébként más volt a hallgatói önkormányzati
karrier, mint most. Akkor általában egy ember beiratkozott az egyetemre, elvégezte a szakot, amire felvették, és
befejezte az egyetemet. 4-5 évig volt valaki egyetemista,
ebből adódóan sokkal fiatalabbak voltak a HÖK-ösök,
25 éves korig kifutott a hallgatói önkormányzati generáció. De az, hogy én másodévesen, amikor még 20 éves
sem voltam, HÖK elnök lettem, kuriózum volt. Hogy
utána kétszer még újraválasztottak, az is szinte egyedülálló volt. A vezetők felfigyeltek arra, hogy én már régóta ott vagyok, és ez tényleg komoly szerepet játszott a
későbbi pozíciómban, nem titok. Akkor még általános
rektorhelyettes volt Klinghammer professzor úr, aki kifejezetten meghívott, hogy dolgozzak itt. Az akkori főtitkár úrral, Hársfalvi Rezsővel együtt kezdtük meg ezt
a munkát be 1999. június 1-jén, és együtt csináltunk
végig nagyon sok mindent. Közösen, szoros együttműködésben, közvetlen munkatársakként. Nagyon sokat
köszönhetek neki, tulajdonképpen mesterem volt. Aztán
valahogy – mások legalábbis azt mondják – kézenfekvő volt, hogy amikor főtitkár úr távozott, akkor engem
javasolt, és Klinghammer rektor úr is kapacitált, hogy
adjam be a pályázatomat. Tehát valóban azt gondolom,
hogy a HÖK-ös múltam sokat számított.
„…azt gondolom, fiatal korban karriert befutni csak
tudatossággal lehet…”
– A szerencse akkor nem játszott szerepet… Nagyon sokan
azt mondják, ahhoz, hogy valaki fiatalon karrier fusson be,
sok szerencse kell.
– Inkább azt mondanám, hogy jó időben jó helyen kell
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lenni. Ha nem jut eszembe, hogy HÖK-ös legyek, ha
nem választanak meg, akkor aztán nem így alakulnak a
dolgok. Amikor én a HÖK elnökségért indultam, velem
szemben egy negyedéves hallgató indult, az akkori Jurátus főszerkesztő. Kétkörös választás volt, és gyakorlatilag
már az csoda volt, hogy nem első körben nyert ő. Az,
hogy a második körben én nyertem, tényleg elképesztően nagy siker volt számomra. Ezt is nevezhetjük egyfajta szerencsének. Ugyanígy a főtitkári pályázatomat a
Szenátus nem egyhangúlag támogatta, elég szoros volt
az igenek, nemek aránya. Nyilván velem szemben voltak
fenntartások, nem vitásan – és ezzel szembe kellett néznem – a korom nagyon komoly hátrányt jelentett. Egy
ilyen hagyományosan konzervatívan a világba tekintő
egyetemen, mint az ELTE, ahhoz, hogy valaki 30 évesen ezt a posztot betöltse, természetesen fenntartásokkal
viszonyultak. De azért mégis ott volt az a pár plusz szavazat… A vakszerencse viszont sosem játszott szerepet az
életemben, és azt gondolom, fiatal korban karriert befutni csak tudatossággal lehet. Egy egyenes pályát tartani
és a bizonyos posztokat megtartani – ahhoz tudatosság
kell.
„…Nekem az ELTE minden értelemben alma mater,
a világ legtermészetesebb dolga, hogy ide jövök be
dolgozni…”
– Hová tart?
– Ez egy nagyon érdekes dolog… 2011 júniusáig én
az ELTE főtitkára vagyok, de viszonylag fiatalon egy
viszonylag magas pozíciót elérni azzal a hátránnyal jár,
hogy fölmerül a kérdést, hova tovább… Viccesen azt is
mondhatnám, hogy van az a helyzet, ahonnan már csak
lefelé vezet út. De visszatérve a komolyabb dolgokra:
2011-ben már túl leszünk a 2010-es rektorválasztáson,
és nyilván ez meghatározza az ezt követő lehetőségeket is.
Azt azért nem gondolom, hogy én a főtitkári pozícióból
megyek nyugdíjba, hiszen a jelenlegi szabályok szerint
is még 30 évem van a nyugdíjig… De az egyetemet nagyon elhagyni nem szeretném. Nekem az ELTE minden
értelemben alma mater, a világ legtermészetesebb dolga,
hogy ide jövök be dolgozni. És ez egy fontos szempont.
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Reiber Gabriella
ELTE Karrierközpont
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Amerika közelebb van, mint
gondolnád!
Amerikáról talán azt gondoljuk, hogy ismerjük, hiszen
széles körben terjeszti a kultúráját a hollywoodi produkciók és sorozatok segítségével. Tesz róla, hogy az „amerikai álom” csábítása megmaradjon minden más ország
lakosának számára. Persze nemcsak úgy lehet odajutni,
ha átvándorolsz a sivatagon, vagy egy hajó rakterében
gubbasztva kelsz át a nagy pocsolyán. Ennek sokkal
könnyebben, legális úton is elérhető - ösztöndíjakkal.
Számtalan lehetőség áll a rendelkezésetekre, munka,
szakmai gyakorlat és tanulás terén. Itt megpróbálok egy
kisebb áttekintést nyújtani nektek, hogy egyszerűbb legyen megvalósítani a célokat.

nálunk tanulhasson egy vagy két szemesztert. Cserébe
a mi hallgatóink is megtapasztalhatják a University of
California oktatási stílusát egy féléven keresztül. A pályázat októberben van. Fontos hogy előnyben részesülnek
azok a diákok, akik részt vesznek a „californiás” (az amerikai diákoknak tartott itthoni előadások) órákon.
Goldman Sach Global Leaders: Inkább egy program,
ami a világ tehetséges vezetőit kívánja támogatni. Másodéves hallgatók pályázhatnak. Fontos a nyelvtudás, a
kiváló tanulmányi átlag és a közösségi tevékenység. 3000
USD lehet nyerni, amely bármire fordítható, valamint
egy hetes New York-i szemináriumon is részt vehetnek a
győztesek. Mindent angol nyelven kell leadni a bizonyítványokat és az indexmásolatot is fordíttatni kell. Az első
forduló decemberben lesz.
Fulbright: Ez az ösztöndíj leginkább doktori képzés
iránt érdeklődőknek segít, de sok fajta lehetőség közül
lehet választani, utazási és részleges támogatást is lehet
nyerni. Ezen felül nagyon jól felszerelt információs központjuk van a Rigó utcában a nyelvvizsga központ első
emeletén. Ha Amerikába szeretnél menni tanulni, itt
kell elkezdened a keresgélést.

Egyetemi részképzések:
Kellner: Az ösztöndíjat a Kellner Alapítvány finanszírozza. 1991 óta az Alapítvány 60 ELTE-s hallgatónak
tette lehetővé, hogy az Egyesült Államokban, a Trinity
College-on (Hartford, Connecticut), illetve a Bard
College-on (Annandale-on-Hudson, New York) tanuljanak egy évet. Az ösztöndíj teljes finanszírozást biztosít.
A pályázás kétfordulós az első kör decemberben várható.
Információt és jelentkezési lapot a www.kellner.hu címen találtok.
California: Csak a Társadalomtudományi Kar hallgatói számára adott a lehetőség. Évente több amerikai diák
érkezik a Californiai Egyetem számos campusáról, hogy
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Calasanctius: Ez egy új ösztöndíj lehetőség, amelyben
közéleti tevékenységre helyezik a hangsúly. Posztgraduális képzés fél évtől három évig, több a mesterdiploma
megszerzéséhez ösztöndíjat takar, de van lehetőség részképzésekre is. A tanulási lehetőségek Amerika elismert
katolikus szellemiségű egyetemein találhatók. Az elér-
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Interkultúra
hető szakterületek: közgazdász, média, kommunikáció,
nemzetközi kapcsolatok, pszichológia, idegenforgalmi
képzés, politológia, általános természet- és társadalomtudományok. A pályázás folyamatos.
Szakmai gyakorlat
HAESF: Elsősorban az osztatlan képzésben részvevő
hallgatóknak ajánljuk ezt a lehetőséget, amit az amerikai kincstár támogat. Különböző cégekhez, nemzetközi
szervezetekhez, NGO-khoz lehet menni egy féléves szakmai gyakorlatra, lehetőség van továbbá posztgraduális és
részképzésekre is. Nem teljes a finanszírozás, de elég jól
ki lehet jönni belőle. Azonban fontos, hogy céltudatos
és elszánt legyen az ember. Jelentkezés évente kétszer, októberben és áprilisban van.

Nyári munka:
Biztos mindenki látta már az amerikai filmek gyermektáborát és el tudja képzelni, miből állhat ez a munka. Az
alábbi szervezetek mind ilyen táborokba keresnek embereket nyári munkára. A felépítés általában 6-8 hét munka 6 hét utazás. A probléma az, hogy tényleg dolgozni
kell. Van regisztrációs díj minden ilyen szervezetnél, de
cserébe elintéznek mindent és a meló utáni utazásban is
segítenek. Ilyen szervezetek pl.: CCUSA, YMCA és még
sokan mások.

Ha felkeltettük érdeklődésedet ne habozz, keresd a
HÖK Külügyi Bizottságát vagy az IRÁNYTŰ kiadványunkat, vagy gyere el december 9-én az ELTE PPK-ra
(Kazinczy u. 23-27.) az USA-dayre hogy bővebb tájékoztatást kaphass. Aztán kalandra fel!!!
Kökényesy Orsolya
Külügyi Bizottság elnöke
													

ELTE Jeges Est
December 11-én ismét mienk a Műjég! Hagyományaihoz híven az EHÖK ismét
megörvendeztet minket a
Jeges Esttel. Lesznek jeges
vetélkedők, jégkorong és
természetesen a jó zene
sem fog elmaradni.
Egészen éjfélig
tombolhatunk a jégen, és még
az utolsó
merót
is
elérjük☺
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False Teeth and Theatre Ticket?
So Yesterday

FOTÓ: DUSA GÁBOR

In the Name of a very enthusiastic festival team, let me
recommend you something different than old people with
season tickets and boring plays.
If you are interested in fine contemporary plays we can
give you a little inside look at a Hungarian festival that
exclusively deals with the introduction of new Hungarian and foreign dramatic works.

A little history about the Contemporary Drama
Festival:
The first was organized in 1997. Due to the big interest,
the organizers decided to hold it in every two year, but
from last year it is hold annually. There are also complementary program, aiming to let young theatre experts
of the Middle-East-European region to get acquainted
with a certain way of creating a performance.
Why is it important for us to have such a unique festival? First of all it provides a possibility to watch fine
quality performances from several European and overseas countries. Second we all like performances that has
the essence of reality, that is covered in a magical set-up.
The magic brings us to our world that makes us laugh,
cry or shocked. But the enchantment lightens it, and
helps us to see ourselves and life from outside. These
plays will all have that.

10

TaTKontur_4szam.indd 10

About the Program:
In the history of the
festival we offer you the
coolest program ever!
This year the guest of
honour is Slovenia. A
project from this country called Via Negativa
brings a breath of eroticism in the play called
Would Would Not.
Dealing with sexual exteriorisation (lust) the
performance presupposes active collaboration of the audience. Also this is the
first time that the festival will host a premier: Curators,
the TÁP Theatre’s brand-new project will be performed
simultaneously in different rooms of the Tűzraktér building. The name is funny and the play will be absolutely
refreshing. Viktor Bodó’s project The Sputnik Shipping
Company founded in the beginning of 2008, and their
piece, the Council House Stories 0.1 is one of the most
awaited in this year’s program. Let’s not forget about
Dave St-Pierre who is a returning artist to Hungary.
“In this piece he features the emotionally handicapped,
men and women who cling like drowning men to the
life raft that capsized along with them. UN PEU DE
TENDRESSE BORDEL DE MERDE! holds out a
mirror that is misted over with tears. Suffering, pathos,
disillusion, distress, solitude and the quest for love.”
(Stéphane Lépine)
We hope that you find interesting how colourful will
these eight days in contemporary art be. For more information please check out our website, www.dramafestival.hu
You can purchase tickets on kulturalis@hok.elte.hu, or
cseh.andrea87@gmail.com.
Andrea Cseh
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Terítéken a tudomány

TTerítéken
e r í t é k e n aattudomány
udomány
Történelmi fordulópont vagy csak
egy kisebb kanyar?- Az amerikai
elnökválasztás
November 4-én Amerika regisztrált szavazói urnához járultak, hogy országuknak vezetőt válasszanak. Választási
ciklusban óriási figyelem kíséri mind a kampányt mind
a voksolás időszakát majd különböző elemzések jelennek
meg a világ minden táján, latolgatva, milyen változásokat hozhat az eredmény az országukra és a nemzetközi
politikára. Nem is csoda, hiszen az Egyesült Államoknak
van még mindig a legnagyobb befolyása a világ dolgainak alakulásába.

Ebben az évben különösen nagy volt a tétje a választásoknak, hiszen az dőlt el hogy folytatódik-e a republikánus politika, mely a neorealista, erő dominancia és
a hadsereg mindenek feletti alkalmazása lenne, vagy a
demokrata párt és annak jelöltje veszi kezébe az irányítást és akkor megváltozhatna, ez a vonulat mely a hidegháború vége óta jellemzi az Egyesült Államok világban
elfoglalt helyét és szerepét. Ezért mondja azt sok elemző,
hogy történelmet írtak az amerikaiak két hete, amikor
megválasztották Barack Husszein Obamát az Amerikai
Egyesült Államok 55. elnökévé.
Idén a jelöltek személyisége, társadalmi státusza és politikai múltja is igencsak eltért egymástól A republikánus
jelölt John McCain volt, Arizona állam szenátora, vagyis
képviselője a felsőházban. 72 éves, volt katona, aki megjárta a vietnámi fogolytábort és hősként tért haza a társaival együtt. A konzervatív neorealista vonalat támogatja,
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azonban a mérsékeltek közé tartozott, aki nem értett feltétlenül egyet a múlt politikájával.
Ellenfele a Demokrata Párt jelöltje Barack Obama, Illinois állam szenátora, 47 éves jogász, akinek nemcsak
afroamerikai származása, de politikai pályájának rövidsége is felvetett néhány érdekes kérdést a választások során.
Az iraki konfliktus végét és kemény gazdaságpolitikai
megújulást ígért a választóinak a kampányban. Szlogenje
a változás volt. Sokan Kennedy-hez hasonlítják és olyan
nagy dolgokat várnak tőle is, ahogy a nagy elődjétől.
Mindenki nagyon várta az eredményt nemcsak a tengeren túl, hanem az öreg kontinensen és a glóbusz minden
pontján. Az előválasztások és a közvélemény kutatások
alapján a demokrata Obama állt jobban. Nem csak hazájában, hanem az egész világon. A várakozások be is
igazolódtak, mivel az utóbbi évek legnagyobb arányú
győzelmét aratta.
Az amerikai választási rendszer elektoriális rendszer.
Nem hasonlít egyetlen európai rendszerhez sem. A választópolgároknak regisztrálniuk kell szavazati szándékukat. A választás nem kötelező, és sokan nem is élnek
ezzel a jogukkal egész életükben. A szavazást négyévente
mindig november első keddjén tartják, mikor az állampolgárok leadják a szavazataikat, majd ezt követően, decemberben történik meg az elnök tényleges megválasztása. Itt az elektorok, azaz választók adják le a szavazatokat.
Ezeket az embereket a pártok delegálják. Ha egy jelölt
megszerzi a szavazatok többségét egy államban, akkor az
egész államhoz tartozó szavazatot elnyeri.
Így lehetséges az, hogy Obama 349 biztos elektori szavaltra számíthat, míg ellenfele, John McCain csak 162re. A biztos győzelemhez 270 elektori szavazat szükséges,
ebből is láthatjuk a nagy arányú győzelmet.
Az elmúlt két hétben minden sajtó ezzel az eseménnyel
foglalkozott. Számos érdekes kérdést lehetett olvasni a
publicisztikákban, nemcsak a magyar, de a nemzetközi
sajtóban is. Ezek az írások három nagy kérdéssel foglalkoztak:
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gazdaság is érzékenyen reagált a választásokra, hiszen a
tőzsde nem esett akkorát azon a héten, amikor még tartott a választási eufória. Obama nemcsak a pénzpiacon,
de a környezetvédelemben is hozhat változást, hiszen
sokszor mondta, hogy változtatni kell a zöld politikán és
el kell fogadni azokat a szabályokat, amiket a nemzetközi közösség már végrehajtott. Ez jelentheti azt, hogy az
1. Amerikának először afroamerikai elnöke lett

Egyesült Államok csatlakozhat a kiotói egyezményhez is.

2. Gazdasági kérdések - mit lép majd a világ pénzügyi

Sajnos ezeknek a döntéseknek feltétele a gazdasági hely-

problémájára?

zet stabilizálása, valamint a közvélemény és a támogatók

3. Nemzetközi politikai kérdések - mi lesz a jövőben

reakciója is.

a nemzetközi szervezetekkel, hogyan viszonyul majd

A harmadik kérdésben szinte minden szakértő egyet ért.

Amerika a globális kihívásokhoz, mennyire lesz, majd

A szlogen reményeik szerint itt érvényesül majd a legin-

együttműködő?

kább. Obama nyíltan ellenzi az iraki háborút, és megígér-

Ezekre a kérdésekre keresik a választ az elemzők.

te, hogy nem maradnak a csapatok tovább a közel-keleti

Sokan az első körhöz kapcsolódóan azt írták, hogy,

országban, csak amíg azt a megállapodások megkövete-

Martin Luther King álma végre beteljesült. Vége a meg-

lik. A másik nagy kérdés hogy mennyire változik meg az

különböztetésnek, Amerika társadalma végre leküzdette

Egyesült Államok szerepe a világpolitikában. Tudnak-e

az előítéleteit és nyitott befogadó és elfogadó közösséggé

változtatni a mára túlhaladott neorealista kurzuson, és

vált. Mások a demográfiai változásokkal indokolják vá-

ténylegesen belépni a hidegháború utáni korszakba?

laszukat, mely kimutatja, hogy az országban nem a kö-

Reményeink szerint újra megnő a nemzetközi szerveze-

zép amerikai, fehér bőrű középosztály az, aki a többséget

tek szerepe. Európában szeretnék, ha Amerika átállna a

adja. Tehát a republikánusok szavazóbázisa egyre fogy,

konfliktusok tárgyalásos úton történő rendezésére és a

míg a partvidékek nagyvárosaiban élők száma egyre nő,

világ csendőréből a világ szupervizorává lépne elő.

így lehet az, hogy a demokraták jelöltje lett népszerűbb,

Az biztos, hogy nagyok az elvárások és sok a tennivaló.

függetlenül a bőrszínétől.

Reméljük, hogy a fiatal politikus új lendületet, dinamiz-

A gazdasági kérdésekben mindig is Obamát tartották

must és ötleteket hoz majd a kissé elfáradt és elfásult

felkészültebb politikusnak. Kérdés az hogy mennyire

amerikai politikába. Bízzunk abban, hogy be tudja válta-

lesz majd képes népszerűtlen lépéseket tenni a gazdaság

ni a világ álmait és valóban „Változást” hoz.

helyreállítására, és hogy mennyire hagyja, hogy az amerikai gazdaság tovább függjön az ázsiai befektetőktől. A
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ü l ü g ye s

Kibaki és Odinga – zavargások
Kenyában
Kenyáról a közelmúlt híradásai mámorosan ünneplő országként tudósítottak. Örömük forrása Barack Obama,
amerikai elnökjelölt győzelme volt. Ugyanis a –most
már – leendő elnök édesapja kenyai. Sajnos azonban
saját országuk politikai helyzete nem ad okot a derűre. A korábban az afrikai viszonylatban
belpolitikailag stabilnak tartott Kenya
mindennapjait idén tavaszra zavargások,
csalások határozták meg.
Az utolsó választások alkalmával 2007.
december 27.-én a kenyai választópolgároknak egyszerre kellett dönteni az elnök
személyéről és a parlament összetételéről.
A körülmények a köztársasági államforma ellenére korántsem voltak demokratikusnak. Az egyenlőtlen számú szavazókat
magukban foglaló választási körzetek, a
hanyagul összeállított választói névjegyzék (még Raila Odinga elnökjelölt neve
is hiányzott az első névsorból), a választás titkosságának
és az alapvető emberi jogoknak a megsértése nem kedveztek a választások békés lebonyolításának. Továbbá az
sem, hogy őrült verseny indult a parlamenti képviselői
pozíciókért, ugyanis fizetésük az utóbbi időben havi
8000 euró fölé emelkedett.
A szóban forgó választásokon a legnagyobb eséllyel a
kikuju Mwai Kibaki, kenyai elnök, a Nemzeti Egységpárt elnöke és a luó törzshöz tartozó Raila Odinga, a Narancs Demokratikus Mozgalom ellenzéki jelöltje indult.
Az előzetes felmérések Odinga győzelmét prognosztizálták még az után is, hogy egy jelentős, körülbelül 8%-os
szavazatveszteséget jelentő szakadás történt a Narancs
Demokratikus Mozgalomban. Ezzel szemben a szavazatszámlálás meglepő eredményt hozott: a feldolgozás során
kezdetben Odinga határozottan vezetett, de végül Kibaki
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győzött. A hír hallatára azonnal zavargások törtek ki országszerte, Odinga csalással vádolta Kibakit, a szavazatok
újraszámlálását követelte a Kenyai Választási Bizottságtól, valamint kikiáltotta a magát a „nép elnökének”.
A megmozdulások során egyre több ember veszítette
életét. Nem egészen egy hét alatt közel 200 áldozatról
szóltak a tudósítások. A viszálykodás etnikai alapokra
helyeződött, ami nem szokatlan Afrikában. „Egyoldalú

erőszakról van szó. Etnikai tisztogatás folyik Odinga vezetésével a kikuju törzs ellen” – nyilatkozta Kibaki kormányszóvivője január elején. Természetesen Odinga és a
hozzá közel álló ellenzéki politikusok pedig Kibakit vádolták a törzsi alapú tisztogatással. Január közepére humanitárius válságba süllyedt az ország, rengetegen váltak
földönfutóvá, sok rászoruló nem jutott megfelelő orvosi
segítséghez, élelmiszerellátáshoz. A menekültek száma is
rohamosan nőtt.
Mindeközben az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió választási megfigyelői is kifejezték aggályaikat a
kenyai választási rendszerrel és a választások eredményével kapcsolatban. Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy
a belpolitikai válságot külföldi közvetítők nélkül nem
lehet megoldani. John Kufuor, az Afrikai Unió elnöke és
Jendayi Frazer, amerikai külügyi államtitkár-helyettes is
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Kenyába érkezett, hogy elősegítse a két fél közötti megegyezést. Az ENSZ is bekapcsolódott a közvetítési kísérletekbe Kofi Annan, volt főtitkár vezetésével.
Február közepére, amikorra az összecsapásoknak már
több mint ezer áldozata esett, nagyjából körvonalazódni kezdett egy lehetséges megoldás, miszerint egy
új miniszterelnöki pozíciót kellene kialakítani Odinga
számára. Ezt a lehetőséget támogatta számos afrikai ország valamint az Egyesült Államok külügyminisztere,
Condoleezza Rice is. Meg is kezdődtek a tárgyalások
Kibaki és Odinga között, de nem meglepő módon újabb
viták alakultak ki a leendő új miniszterelnök hatalmának, befolyásának mértékéről.
Február 28.-án Kibaki és Odinga aláírták a megegyezést
az új miniszterelnöki pozíció létrehozásáról és a koalíciós kormányzásról. A miniszterelnök és a köztársasági
elnöki egymáshoz való hatalmi viszonyát nem tisztázták
pontosan, de úgy tűnt, hogy végre megnyugodhat az
ország. Sajnos nem így történt, ugyanis újabb ellentétek alakultak ki Kibaki és Odinga között, melyek ismét
zavargásokhoz vezettek. A legfőbb problémát az jelentette, hogy a két fél képtelen volt megegyezni a nemzeti
egységkormány tagjainak számát illetően. Emellett az
elhúzódó bizonytalanság alatt újraszerveződő milíciák is
további tüntetésekhez vezettek.
Április közepére a felek végül megegyeztek. A nagyko-

alíciós kormány letette az esküt. Kibaki maradt az államfő, Odinga pedig kormányfő lett, a két rivális pártja
pedig 20-20 minisztert delegálhatott a kormányba. A
zavargások lassan lecsillapodtak, a belpolitikai helyzet
stabilizálódni kezdett.
Ezzel a megoldással a hatalom nem egy etnikum kezében koncentrálódik. Ez az egyik legfontosabb feltétele a

belpolitika stabilitásának az afrikai országokban meglátásom szerint. De persze még rengeteg problémával meg
kell küzdenie a kenyai kormánynak, mint például a korrupció, a gazdasági problémák és a továbbra is meglévő,
lappangó etnikai feszültségek. Reméljük, megdolgoznak
a parlamenti képviselők az óriási fizetésükért, és Kenya
megint legalább olyan békés lesz, mint korábban volt.
Hajdu Miklós

													

Helsinki, a mindig nyugodt város –
egy hely, ami nagyon nem amerikai
Finnországról mindenkinek a Mikulás vagy helyi nyelven a Joulupukki hazája jut először az eszébe. Sokan
nem tudnak szinte semmit az oly szép, és mégis nyugodt
városról, Helsinkiről, ami 1917-ben lett főváros, mikor
Finnország elnyerte függetlenségét. Remélem ajánlómból
sokan kedvet fogtok kapni egy finnországi utazáshoz.
Helsinki Finnország legnagyobb városa, több, mint 500
000 ember él itt. Ebből azért leszűrhetjük, hogy a város nem éppen metropolisz, de az utóbbi évtizedekben
nagyvilági és európai szintű várossá nőtte ki magát, és
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folyamatosan fejlődik. A főváros igazán szép területen
helyezkedik el, a Balti-tenger mentén, a Finn-öböl partján. Helsinkibe eljutni a legegyszerűbb módon menetrendszerinti repülőjárattal lehet (legalábbis Budapestről biztosan). A repülőtérről a központba 3,80 euróért
juthatunk be. Célszerű ezt a módot választani, hiszen
egyből az egyik leglátogatottabb és legforgalmasabb
csomópontjára érkezünk a városnak, a Vasútállomásra.
Megjegyzem, hogy egyébként Tallinból, ami Észtország
fővárosa, helikopterrel és komppal is közlekednek az emberek Helsinkibe. A merészebbek választhatnak egyéb
vízi és közúti alternatívákat a Helsinkibe jutáshoz, de az
biztos, hogy nem kevés idő.
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Kül-ügyes
Helsinki nagyon tematikus városnak tűnik, ám ha nem

Kis pihenő után megnézhetjük még az Ateneumin

figyelünk, egyből el lehet tévedni. Az első jó tanács, hogy

Taidemuseo-t, ami tulajdonképpen a helyi „Szépművé-

az első hely, amit meglátogattok, mindenképpen a turis-

szeti”, illetve a Sibelius-emlékművet. Belvárosi sétánkból

ták számára létrehozott információs iroda legyen, ami az

nem szabad kihagyni a piacot, ahol a kofák árulják bő-

Öreg-piacnál található a tengerparton. Itt még magyar

séges portékájukat, ám ne számítsunk ahhoz hasonlóra,

nyelvű tájékoztató füzeteket is találhattok Helsinkiről és

amilyen nálunk Magyarországon. Itt minden standnak

arról, hogy mit

külön kis helye

érdemes

van,

meg-

párhuza-

nézni.

mosan állíthat-

Rögtön a turista

nak fel árusító

pont elől indul a

helyeket,

3B villamos, amit

nincsenek az ép-

Helsingfors-nak

pen még szabad

neveztek el. A

helyeken

jármű

modern

nénik, akik a

belső tere hason-

kertben termett

lít az általunk

gyümölcsöket

már megszokott

vagy

Ko m b i n ó h o z ,

tukmálnák

és

helyi

virágokat
az

ám van egy nagy különbség. A villamos egy olyan nagy

emberre. Minden kulturált környezetben zajlik, az árak

kört tesz Helsinkin belül, ami az összes fontos látnivalót

sem eget verők, 1 kg kék áfonya például 4 euró, ami

érinti a városban. Így rajta ülve eljuthatunk a Katedrá-

Finnországban abszolút nem számít soknak.

lisig, az Olimpiai Stadionig - fontos megjegyezni, hogy

Érdemes legalább két napot eltölteni a városban, mert

1952-ben Helsinkiben rendezték a Nyári Olimpiai Játé-

a látnivalók annyira elragadtatják az embert, hogy gyak-

kokat -, és a Finlandia Hall-ig. Érdemes jegyet vásárol-

ran elidőzik azoknál órákig, ezért általában nem otthon

nunk, ha körbe akarunk utazni egyszer a villamossal. Ezt

kerül sor a vacsorára. A finnek étkezési kultúráját au-

a villamosvezetőnél tehetjük meg, 2 euróért egy órára

tentikus oldalról ismertem meg, mivel én két hétig egy

szóló jegyet kapunk.

közép-kelet finnországi központban laktam, nevezetesen

A belvárosban érdemes kicsit bámészkodni és sétálgatni,

Metsäkartano-ban, ahol a szarvaspörköltön keresztül a

és megéri megnézni a Stackhouse-t, ami egy óriási bevá-

kapros–lazac levesen át a lakkakrémet is megkóstolhat-

sárlóközpont, és Helsinki első bevásárlóközpontja volt.

tam. A lakkakrém egy málnaszerű gyümölcsből készül,

Helsinkiben az árak nem járnak alacsonyan, de azért az

nagyon édes és kicsit olyan, mint a vattacukor. Evés

sem mondhatjuk, hogy megfizethetetlenek. Városnézés

után, a kandalló mellett ülve, egy-egy pohár lakka likőr

közben egy hangulatos étteremben elfogyaszthatunk

vagy vodka társaságában kellemesen el lehet tölteni az

egy-két jóféle sört, vagy a különleges skandináv és balti

időt.

italt, a Cidert, ami szerintem habzóbor, szerintük körte

Remélem sokan kedvet kaptatok az utazáshoz, és minél

és alma ízesítésű sör. Ennek az ára magyar tekintetben

többen meglátogatjátok az oly szép Finnországot, és töb-

500 HUF körül mozog, persze a sarki trafikban itt is

bek között Helsinkit is.

minden drágább.
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A legvidámabb Barack
„Yes, we can.” – szólt és szól ma is Barack Obama mindenki által jól ismert jelmondata. Január 20-án költözhet
be a Fehér Házba az Egyesült Államok 44. elnöke.
A különböző médiumok nem győzik harsogni ezen
tény történelmi voltát, és valljuk be, ennek a nagy lelkesedésnek jelen esetben van létjogosultsága. Rosa Parks 50
évvel ezelőtt nem gondolhatta, hogy 2008-ban az USA
afroamerikai elnököt választ, és ez talán még Martin Luther King legszebb álmait is felülmúlta. Obama anyja
kansasi lány volt, apja pedig kenyai ösztöndíjasként került a Harvardra, szülei végül a Hawaii Egyetemen ismerkedtek meg. Középiskolás évei alatt anyai nagymamája
nevelte, aki győzelmét már nem érte meg, egy nappal a
választások előtt vesztette el a harcot a rák ellen. Obama
a Columbián és a Harvardon hallgatott nemzetközi kapcsolatokat és jogot. 1992-ben került kapcsolatba először
a politikával, majd 2005-től már az amerikai szenátusban kezdhette meg hivatali idejét Illinois állam képviseletében. 2007 februárjában jelentette be, hogy indul az
elnöki posztért, vagyis minden idők talán leghosszabb,
21 hónapos kampánya van mögötte. Először természetesen a demokrata párti jelöltségért kellett megküzdenie,
és ez ebben az esetben szó szerint értendő, hogy a győzelem nem jött magától. A legtöbb pályázó hamar elhullott, ám Obama és Hillary Clinton még akkor is hosszú
és keserves harcot vívott, mikor McCain republikánus
jelölt már hónapok óta a novemberi végső küzdelemre
készülhetett. Sokan attól tartottak, hogy a demokraták
széthúzása túl sok vizet hajt majd a konzervatívok malmára, ám a volt First Lady veresége után nem késlekedett
azonnal teljes támogatásáról biztosítani Obamát.
Már a választások előtt is sejteni lehetett, majd be is
igazolódott, hogy minden idők egyik legmagasabb részvételi arányát produkálták az amerikaiak. Azóta nem
mentek el ilyen sokan szavazni, hogy a nők 1920-ban
választójoghoz jutottak. Hosszú sorok kígyóztak a szavazóhelyiségek előtt, de a tömegek - részben a viszonylag
jó időjárásnak köszönhetően - türelmesen bírták a sor-
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ban állást. Azért is tarthatott ilyen sokáig a várakozás,
mivel a választópolgároknak nem csak az elnökjelöltek
közül kellett választaniuk, hanem különböző állami és
helyi szervek vezető posztjára pályázók közül is. Így egy

többoldalas listát kellett kitölteniük, ami átlagosan akár
10 percig is tarthatott. Ahogy Obama, úgy McCain is
saját városában szavazott, majd várta az eredményeket.
Onnantól kezdve, hogy elkezdtek szállingózni az első
adatok, körülbelül öt órára volt szükség, hogy eldőljön
az elnöki szék sorsa. Az eredmények szinte teljes mértékben a megjósoltak alapján alakultak. Volt viszont
három olyan nagy, sok elektorral rendelkező állam, amelyekről előzőleg nem lehetett megjósolni, hogy merre
fognak szavazni. A szakértők jól gondolkodtak, valóban
Massachusetts, Florida és Ohio képezték a mérleg nyelvét, és mindhárman Obama oldalára billentek. Állítólag
amikor kiderült, hogy Ohio is a 47 éves szenátoré lett,
McCain már nem is volt kíváncsi a további adatokra,
mert tudta, hogy már nincs esélye. Keleti parti idő szerint este 11-kor futottak be az adatok Kaliforniából, a
legtöbb, szám szerint 55 elektor sorsáról döntő államból, amely szintén Obama mellett tette le a voksát, és
így a demokrata szenátor már behozhatatlan előnyre tett
szert. McCain nem sokkal ezután támogatói előtt méltóságteljesen elismerte vereségét, és bár csalódottnak tűnt,
gratulált Obamanak, akit immáron a saját elnökének is
nevezett. Ezalatt a chicagói Grant parkban összegyűlt tömeg önfeledt ünneplésbe kezdett. Egy órát kellett várni
a frissen megválasztott elnök beszédére, aki éjfélkor családjával együtt jelent meg a pódiumon. Barack Obama
szavai a legtöbb szakértő és laikus szemében is elismerést
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váltottak ki. „Ha van odakint bárki is, aki kételkedik
benne, hogy Amerika egy olyan hely, ahol bármi lehetséges, aki megkérdőjelezi demokráciánk erejét, annak a
mai este kell, hogy válaszul szolgáljon.” – mondta. „Mindenek felett azonban sosem felejtem el, hogy kié ez a
győzelem: ez a győzelem a tiétek, az embereké.”
Sok tényezőt fel lehet sorolni, amelyek végül Barack
Obama diadalához vezettek. Sokkal rugalmasabban és
szakértőbb módon reagált a világgazdasági válságra, mint
ellenfele. Háborús kérdésekben egyértelműen kiviláglott
pacifista volta, ami Bush heves vérmérsékletű évei után
sokaknak lehetett szimpatikus. Kampányában körülbelül
másfélmillió önkéntes vett részt, és soha senkinek nem
sikerült még ennyi támogatói pénzt összegyűjtenie, valamint a média jelentős része is mellé állt. Mindamellett
sokakat elbizonytalaníthatott, hogy McCain az alaszkai
kormányzót, Sarah Palint választotta alelnök-jelöltjéül,
ami inkább ártott, mint használt kampányának, mivel a
legtöbb esetben ultrakonzervatív nézeteivel és tapasztalatlanságával került a címlapokra. A demokrata alelnökjelölt ezzel szemben a gyakorlott, külpolitikai ügyekben
is járatos Joe Biden lett. Jobboldalról sokan úgy vélik,
hogy Obama győzelmében nagy szerepe volt annak,
hogy az afroamerikaiak szinte mérlegelés nélkül szavaztak rá, és hogy sokakat elragadott a lelkesedés, az amerikai álom megvalósulásának vágya. Ám az is belátható,
hogy ha Obama nem lenne fekete, akkor valószínűleg fel
sem merült volna annak a lehetősége, hogy Bush elhibázottnak tartott 8 éve után ismét egy republikánus üljön
az elnöki székbe. Hiába mutatták a statisztikák az illinoisi szenátor magabiztos előnyét, biztosra senki nem mehetett. Létezik ugyanis az úgynevezett Bradley-effektus,
mely Los Angeles egykori afroamerikai polgármesteréről kapta a nevét, aki Kalifornia kormányzói posztjáért
pályázott. Minden közvélemény-kutatás a kétszámjegyű
vezetését mutatta ki fehér ellenfelével szemben, ám végül
mégis alulmaradt. Ezt azzal indokolják, hogy sokan an�nyira féltek a rasszizmus vádjától, hogy nem merték azt
válaszolni, hogy egy fehér jelöltre szavaznának egy fekete
ellenében, ám végül mégis így tettek. Ám ez 1982-ben
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történt, 26 évvel ezelőtt. Ma 2008-ban talán kijelenthetjük, hogy Bradley példája többé nem ismétlődhet meg,
Amerika felülemelkedett önmagán. És bár McCain sem
volt rossz jelölt, nem tudta magát függetleníteni a Bushkormányzattól, az emberek viszont változásra vágytak.
Sok mindennel lehet tehát magyarázni, hogy miért
Barack Obama nyerte a választásokat, ám valószínűleg
a legtriviálisabb magyarázat egyben a leghelytállóbb is:
egészen egyszerűen ő volt a jobb jelölt.
Az Obama-láz és az eufória még mindig nem hagyott
alább. Habár még George W. Bush az elnök, „béna kacsaként” már nem tehet sokat, elkezdhet csomagolni.
Obamára pedig beiktatása után annyi feladat vár, és oly
sokak igényeinek és elvárásainak kell megfelelnie, hogy
legalább két klónra is szüksége lenne, hogy mindenki elégedett legyen. A legégetőbb kérdés, hogy sikerül-e majd
hatásos módszert kitalálni a gazdasági válság enyhítésére,
és kivezetni Amerikát a recesszió időszakából, hogy újra
vezető szerepet tölthessen be a világban. Csökkenteni
kell a költségvetési hiányt, ki kell szélesíteni a dolgozók
egészségbiztosítását, reformokra van szükség az oktatásban, valamint mindenképp szükséges a nyugdíjreform
is, tekintve, hogy Obama elnöksége alatt vonul vissza a
munkától a második világháború utáni baby-boom időszaka alatt születettek nagy része. Általában mindenhol a
világban üdvözlik Obama győzelmét, sokat várnak tőle,
és hisznek a változásban. Az iraki és az afganisztáni háború sorsa most már rajta múlik. Európában a transzatlanti
kapcsolatok javulásában reménykednek.
Sok hír ebben az átmeneti időszakban még Michelle
Obama öltözködéséről szól, vagy arról, hogy milyen
kutya költözik majd a Fehér Házba az új elnöki családdal. Ám hamarosan elkezdődhet az érdemi munka, és
kiderül mennyire képes beváltani Obama a hozzá fűzött
reményeket. Nehéz dolga lesz, de ha lelkesedése és eltökéltsége elnöki évei alatt is kitart, akkor a társadalom
többségének közreműködésével megvalósíthatja terveit,
és visszaállíthatja az ország tekintélyét egy békés, kiegyensúlyozott Amerika képében.
Nagyrőczei Anna
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Klímaébresztő filmfeszt – avagy ki
ölte meg a kaliforniai elektromos
autót?
A kollektív tudat - ha létezik ilyesmi - érdekesen működik. Amikor a tejeskávét
kortyolgatva reggelente nézem az erkélyről a sok embert
az utcán, akik sietnek, vagy
nem sietnek, de mindenképp mennek valahová, elgondolkozom azon, hogy milyen közös dolog van a rohanó emberekben és bennem, aki az erkélyen állva kávét
iszom. Nem a városra gondolok, vagy a kerületre, ahol
ők is és én is élek, hanem valamire, amit mindannyian
megéltünk egyszer, ugyanúgy. És aztán eszembe jutott
egy „kollektív” élmény. Egy nap, 1993-ban, ami, mint
utólag megtudtam, egy decemberi nap volt, vasárnap.
Disney-rajzfilmeket vetítettek, pontosabban a Kacsameséket, amikor Dagobert bácsi az asztalon fetrengve
kiabálta, hogy egy tengeri szörny felfalta a vagyonát, és
ekkor elsötétült a kép, gyászzene szólt, én pedig nem
értettem semmit abból, ami történt és soha nem tudtam meg, hogy mi lett Dagobert bácsi pénzével. Ez az
a decemberi vasárnap, amikor meghalt Antall József, az
akkori miniszterelnök. Jól emlékszem arra, hogy másnap
az óvodában mindenki azon tanakodott, hogy vajon vasárnap levetítik-e a tévében a megszakított epizódot vagy
nem? Sok emberben megmaradt ez az emlék, legalábbis
sok ismerősömmel beszéltünk már arról, ki hogyan emlékszik arra az estére.
Vajon hány ilyen emlék van még? Hány ilyen nemzedéki élmény? Hány olyasmi, amire sokan emlékeznek, de
mindenki kicsit másképp?
Például ki emlékszik a kilencvenes évek elektromos autóira? Valószínűleg a mi korosztályunkból nem sokan,
hacsak nem filmekből.
Pedig léteztek, méghozzá Kaliforniában jelentek meg
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1994-ben. Csendesek, tiszták és olcsóbbak voltak, mint
benzinnel működő társaik, de ami a legfontosabb: nem
szennyezték a környezetet. Az emberek szerették az EV1est, de nem állt a „világ” (vagyis a világ eseményeinek
nagytőkés, gazdag, hatalommal rendelkező irányítói) érdekében piacra dobni valamit, amihez tulajdonképpen
csak elektromos áram kell. Nem adtak el sokat belőle,
és nem is csináltak nagy reklámot neki. Nem állt érdekükben az olcsó és megbízható autó elterjesztése. Mert
ki veszi meg a benzint, ha nincs szükség rá, mert helyettesíthetővé válik? Mi lesz akkor a nagy olajkitermelő
cégekkel?
Amikor végignéztem a „Ki ölte meg az elektromos autót
?” című filmet, elgondolkoztam azon, hogy vajon ki emlékszik még ezekre az autókra, és elgondolkoztam azon
is, hogy ha nem maradt volna meg egyetlenegy darab
muzeális értékű elektromos autó sem, akkor hogyan tudnánk bebizonyítani azt, hogy valaha létezett, hogy valaha
volt? Ha csak emlékszünk valamire, olyan az, mintha álmodnánk? Ha tényekkel nem bizonyítható, akkor nem
is létezik?
Hogy az elektromos autó csak a mesékben létezik?
Hogy majd nemzedékek múlva azt mondják, az elektromos autó csak élénk fantáziájú elmék szüleménye, és
sohasem létezett valójában? Csak kitaláltuk? Vagy több
ennél? Lesz még valaha tömegek számára is elérhető, olcsó elektromos autó, vagy akkor, amikor General Motors
az utolsót is bezúzta, bezúzott vele mindent? Persze ma
is vannak elektromos autók, és környezetkímélő hibridautók, mint a Honda Civic Hybrid, de az Audi, a Ford, a
BMW, a Chevrolet, a Mazda, a Toyota és a Lexus is gyárt
hasonlóakat. A kilencvenes évek elektromos autóit azonban maradéktalanul zúzták be, anélkül, hogy válaszokat
adtak volna a miértekre és a hogyanokra.
Én nem is igazán arra voltam kíváncsi, hogy ki és mért
ölte meg az elektromos autót, hanem inkább arra, hogy
mi lesz ezután? Hogyha ilyesmi megtörténhet, és mi elviseljük, pedig elméletileg demokrácia van, akkor hová
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megyünk tovább? Mit várhatunk? Arra jutottam, hogy a
világ legtöbb országában, ahol hisznek a demokráciában,
nem is tudnának elképzelni más államformát, ugyanakkor arra csak kevesen gondolnak, hogy a világot irányító
nagy multik vezetői uralják a világot, anélkül, hogy ismernénk őket, pedig kezükben összpontosul a pénz és
a hatalom, és hoznak a mi életünket meghatározó vagy
korlátozó döntéseket -nélkülünk.
Ha a fejlett országok többsége demokratikus, akkor a
világ miért antidemokratikus elvek alapján működik?

a jövőhöz vezető lépéseket, miközben demokráciában
élünk? De valóban demokráciában élünk, ha elveszik
alólunk az elektromos autót, és mi semmit sem tehetünk
ellene?
Talán erősebbek nálunk, talán mi vagyunk erősebbek,
de ahol pénz van, ott hatalom is van. Nekünk nincs pénzünk, nekünk hangunk van és fizikai erőnk, amit nem
használunk, mert a világ egocentrizmusa által fordultunk
magunkba, és azon gondolkozunk, „mit fogok én csinálni?” és nem ébredünk rá mennyire képtelen kérdés ez
és mennyire felesleges évmilliárdok távlatából 40-50 év.
Nem ébredünk rá, hogy a világ nem önmagunkról szól,
hanem egymásról, hiszen mindannyian csak homokszemek vagyunk a gépezetben, parányi részecskék.
Elsőként, azt hiszem, szembe kell néznünk a tényekkel,
erre pedig kiváló eszközt nyújt a december 5-én és 6-án
megrendezésre kerülő Klímaébresztő filmfeszt a Toldy
moziban, ahol a Ki ölte meg az elektromos autót? című
Még reggeli kábulatban gondolkozom azon, hogy autó film mellett más érdekes dokumentumfilmeket is megnélkül talán lépéseket sem tudnánk tenni?
nézhetünk, valamint beszélgethetünk a klímaváltozásról,
Mivel indokoljuk az autó létét? Vagy az autó léte indo- a fair trade-ről, a permakulturális mezőgazdaságról, vákol minket?
ros és vidéktervezésről, egyszóval: alternatívákról.
Szükségünk van autókra? Nem csupán az évek során Aki úgy érzi, tenni akar, vagy csak érdeklődik a világban
megtanult magányos létünk által kialakult impotenciánk történő események iránt, mindenképpen jöjjön el, nem
elől menekülünk? Egymástól való elszeparálódás miatt? fogja megbánni. Tapasztalatból mondom.
Vagy abban bízunk, hogy az autókkal tudjuk megtenni
Sánta Orsolya
													

Isten Háta Mögött: A kényelmetlen
lemez (Edge Records, 2008)
A több helyütt bölcsész-metalként aposztrofált IHM
(nem a mirigyek) harmadik albumára három évet kellett
várni. Az 1999-ben alakult zenekar ebben a három évben sok viszontagságon ment át, basszercsere, külföldön
tartózkodás. Derült égből a villámcsapásként ért a hír,
hogy új lemezük jelenik meg, ráadásul dupla korong
lesz. Rögtön meg is rendeltem a cédét, hiszen egyik kedvenc magyar bandám új albumáról van szó. Úgyhogy
objektivitás kizárva!
Az album a „szokásos hátborzongató kora reggeli ordí-
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tással” és egyben a Tipikus árvajelleg c. nótával indul.
Tool-os basszuskezdésre egy akkora riff érkezik, ami tuti
ledönti az összes falat. Váltakozó hangulatok jellemzik
a nótát, nyugtalanító verze, robbanásszerű refrén, már
amennyire lehet ennél a zenekarnál verzéről, meg refrénről beszélni. A nyugtalanító alaphangulat folytatódik a
következőkben is. Megbántani egy szabót, ez a második
szám címe. Itt már feltűnik a billentyű használata, mint
egyik új elem az IHM zenéjében. Tipikusabb szám, lassú
kezdéssel, majd az ének érkezésével beindul a dal. Eszem
éjjel és baglyot az első igazán meredek tétel a korongon,
Palika itt úgy kiabál, visít, mint akit most szíjaztak bele
a kényszerzubbonyba, viszont a refrént megint úgy te-
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szik oda, hogy beragad a hallgató fülébe. Annak ellenére, hogy Három a címe, a következő már a negyedik
nóta. Az előző elborult zúzása után jólesik a finomabb
hangvétel, persze mindez csak a dal feléig tart. A bas�szusfutamra építkező alaptémát pedig még az Incubus
is megirigyelné. És egy újabb hangulati ingadozás, egyszerre érdes és sima, hihetetlenül fogós dallamokkal. Az
ezután következő Robot feláll a c. szám egy zúzósabb
tétel, a gitárok hasítanak, egészen a közepéig, ahol bejön egy funkytéma, változatosságot véve a riffelésbe.
Egyébként az album egyik legösszetettebb dala, rengeteg
váltással, de az általánosságban az albumra jellemző hangulat fenntartásával. Majd jön a lemez első csúcspontja:
Berepülés. Szinte thrashes riffek keverednek az elszállós
énektémákkal. A pontot az í-re pedig a refrén teszi fel. A
„Közelítő távolító” óta ekkora dallamot nem írtak, aki
nem érez kényszert, hogy együtt énekelje a refrént Palikával, az nem szereti ezt a zenekart, és lépjen tovább.
Egy feldolgozással folytatódik a sor, a VHK, klasszikus,
Aláírhatatlan történelem c. számának IHM-esített változatával. Az eredeti tömény zúzása itt is visszaköszön,
némi plusz keménységet adva hozzá. Grandpierre Attila
tébolyult üvöltéseit persze nem lehet utánozni, de Palika itt is kitesz magáért. Egy rövid átvezető (Közelítő
távolító kettő) után, jön egy újabb szinte slágeres tétel,
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a Jósolni bélből. Hihetetelenül fogós, fülberagadós dal,
erős filmzene jellegű billentyűdominanciával. Akár rádiós nóta is lehetne, persze tudjuk, hogy sose lesz az. Erre
rátesz a védjegyszerűen elborult, megfoghatatlan szöveg
is, valamint az, hogy a végére bedurvul. Az első lemezt
az Itt valami megült c. track zárja. Kőkemény riffelés és
elborult noise-rock, csakhogy tényleg kényelmetlenül
érezzük magunkat a végére. A kettes cédé, amin a csapat régi demós nótáinak újrafelvett változatai találhatóak
egyből egy beindulós témával nyit, Változzunk késekké
címmel. Tökéletes indítás, amit megfejelnek a Páros lábbal-fejbe 58 másodperces punkos/stoneres rohanásával.
Majd jön egy IHM-stílusgyakorlat, a Lélektelenné-tétel.
Kínzó lassússággal indul a szám, felüdülést nyújt a váltás a felénél, hogy eljuttasson a zajrock mennyországba.
Ha túléltük ezt a nyolc percet is, akkor az Istenszabású c. nóta már megváltásnak hat. Palika éneke dominál
és darabjaiból építi össze az előző szám pusztítása utáni
maradványokat. Majd jön az Élettér-elmélet. Na ez az
a szám, ami lazán kenterbe ver sokmindent, amit itthon hip-hop-nak neveznek. Nem viccelek! Palika úgy
köpködi az „utca bölcsességét”, mint ha ő lenne a pesti
Eminem. Ezután a Távirányító már csak egy újabb zúzdának hat, mely végleg megsemmisít. Az albumot az előző albumos Az Orionaranyadért zárja.
Nos, mit mondhatnék röviden erről a lemezről. Nagyon
nehéz hallgatnivaló, elsőre nem biztos, hogy hatni fog,
nem is abból a célból készült. Nem könnyíti meg mindezt, a két lemez összesen több, mint másfél órás hosszúsága, valamint az elsőre nehezen emészthető szövegek.
Viszont, ha megkapja a neki járó időt, akkor megmutatja értékeit. A külcsín és a belbecs maximális igényességű,
a hangzásba nem lehet belekötni (Bakery), a gitárok, ha
kell letépik a fejedet, minden hangszer a helyén van. A
hazai rock underground egyedülálló zenekara, sajátos atmoszférával, mind a zenét, mind a mondanivalót tekintve. Ilyet garantáltan nem hallasz máshol… (10/10)
Támogasd a zenekart, megérdemlik:
www.istenhatamogott.hu
Pipp
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Kultúrsarok
Ínyencség Dániából
Gengszterek fogadója – dán, 2000. Rendezte: Anders
Thomas Jensen
Andres Thomas Jensen dán rendező groteszk akció-vígjátéka nyolc évvel elkészülte után végre a hazai mozikban
is debütál. Az Ádám almáit jegyző alkotó véres gengszterfilmjében támadást intéz a közízlés ellen, miközben
pimaszul szórakoztatja nézőjét.

A gengszterfőnök Torkildnak nem megy az üzlet, tartozik Eszkimónak, a nagydarab, csöppet sem joviális megbízójának, aki legszívesebben eltenné láb alól hősünket.
Emellett a bűnöző magánéleti problémákkal küzd (elvégre a gengszter is emberből van), barátnője közli vele,
hogy otthagyja egy zsurnaliszta miatt. Torkild mégis kap
egy esélyt, Eszkimó megbízza egy betöréssel, a férfi vi-

szont három rosszarcú bajtársával meglép, hogy változtasson életén: a lopott pénzből erdei házat vesz, melyet
hangulatos étteremmé alakít.
A történet egyszerre tartalmaz nyugodt pillanatokat, és
erőszakos, olykor abszurdba hajló jeleneteket, melyek
nem egyszer zavarba hozhatják a felkészületlen mozilátogatókat. Ez a kettősség a négy gengszter lelki problémáinak gyökerét bemutató szürreális álom- és fantáziaképekre is igaz: meghittek, ugyanakkor a felszín alatt
nyomasztóak, rávilágítva a nézőt az élet rideg valóságára.
Akárcsak Tarantino klasszikusának záró epizódjában
Jules, Torkild is felismeri egy másik életút lehetőségét,
hátrahagyva a gengszterlét árnyait. Ehhez a rendező,
mint ahogy szakácsnak állt bűnözői is egy jó főételhez,
minden hozzávalót felhasznál, hogy a nézőnek ízes szórakozást szolgálhasson fel. Az eredmény egy bizarr Ponyvaregény dán módra, északi humorral fűszerezve, véresen.
Erős és csípős, fogyasztása csak ínyenceknek ajánlott!

Szabó Dénes
													

PP oéngyár
oéngyár

Egy vámpír megy a sivatagban és megpillant egy csontvázat:
- Jé, ropi…
- És mi a hasonló a férfiban és a wc-ben?
- Vagy üres, vagy foglalt, vagy szar az egész.
- Miért van a szőke nő ágya felett egy „A” betű?
- Hogy szeretkezés közben el ne felejtse a szöveget.
A legyek fociznak az asztalon, az egyiket kiállítja a bíró,
bánatában elrepül. Mikor visszatér, látja, hogy a többiek
ott fekszenek az asztalon, megkérdi:
- Mi történt srácok? Lefújták a meccset?
- Kiből tud egy feleség milliomost csinálni?
- A milliárdosból.
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GG asztrománia
asztrománia

Bounty torta
Hozzávalók:
A tésztához:
• 4 tojás
• 25 dkg porcukor
• 1 dl hideg víz
• 15 dkg finomliszt
• 1 csomag sütőpor
• 4 dkg kakaópor

A töltelékhez:
• 4 dl habtejszín
• 1 csomag vaníliás cukor
• 3-4 evőkanál porcukor
• 2 csomag habfixáló
• 20 dkg kókuszreszelék

A mázhoz:
• 2 evőkanál liszt
• 15 dkg cukor
• 3 evőkanál kakaó
• fél kiskanál őrölt fahéj
• 1,5 dl tej
• 2 dl hideg víz
• 8 dkg vaj

Elkészítés:
A tésztához a tojások sárgáját a porcukorral habosra keverjük, a vizet apránként hozzáadjuk, majd belekeverjük
a lisztet, sütőport és a kakaót. Végül óvatosan beleforgatjuk a tojásfehérjék felvert habját. Egy 24 cm átmérőjű
tortaforma alját kivajazzuk. (Fontos, hogy az oldalát ne
vajazzuk be, mert akkor nem jön fel a tészta!) Előmelegített sütőben 170 fokon kb. 20 percig sütjük. Hogy
megbizonyosodjunk arról, hogy szépen átsült a tészta,
egy hústűt szúrunk bele: ha nem ragadnak tésztadarabok
a tűre, akkor kivehetjük a tortalapot a sütőből. Hagyjuk
teljesen kihűlni, majd borítsuk ki a tortaformából.
A töltelékhez a tejszínt kemény habbá verjük, hozzákeverjük a vaníliás- és a porcukrot, a habfixálót, majd legvégén a kókuszt. A tortakorong tetejét kb. 1 cm vastagon
levágjuk, majd a belsejét kikaparjuk úgy, hogy kb. 1 cm

vastag perem maradjon. Beleöntjük a kókuszos tejszínt,
a tetejét visszarakjuk rá, és berakjuk a hűtőbe.
A mázhoz valókat a vaj kivételével egy lábosba tesszük,
kevergetve pár perc alatt sűrűre főzzük. A tűzről levéve
beledobjuk a vajat. Amikor már szinte hideg, a tortát
körbekenjük, majd hűtőben dermesztjük egy egész éjjelen át. Forró vízbe mártott késsel fölszeleteljük. Ez a
máz nem lesz szilárd, hanem inkább puding állagú. Ha
egy könnyebben elkészíthető mázat szeretnénk, akkor
egyszerű tortabevonót (pl. Katica) olvasszunk fel gőz fölött, és azzal kenjük be a tortát. Hűtőben dermesszük
meg szintén egy éjszakán át, s így egy kemény bevonatot
fogunk kapni. Jó étvágyat kívánok hozzá és sok boldog
szülinapot azoknak, akiket ilyen tortával lepnek majd
meg szeretteik! :)

													

ELTE Lágymányosi Síparty
Síparty február 1-6. között Ausztriában, a Gerlitzen lábánál a Dorf Hotelben
4 km fekete, 9 km kék és 38 km piros pálya
A buli ára 63500 forint, amely tartalmazza az utazást, szállást, félpanziót, síbérletet és az oktatást. Nincs benne a szoba kauciója és az utasbiztosítás.

22

Jelentkezni a HÖK irodákban tudsz. infó: elte.siparty@gmail.com, siparty.elte.hu
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