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Milyen sokszínű a világunk! Ez járt a fejemben, miközben a World
Press
Fotókiállításon
nézelődtem. Annyi különböző népcsoport él,
eltérő társadalmakkal,
szokásokkal, rítusokkal
és
hagyományokkal,
más-más népviselet, különböző értékrendek és létszemléletek… Kezdeti lelkesedésem azonban hamar átfordult
egy gyomorszorító érzésbe, ahogy az iraki háborúról,
afrikai zavargásokról, pakisztáni merényletekről, kurd
női harcosokról vagy épp megerőszakolt dél-amerikai
áldozatokról készült fényképeket ﬁgyeltem. Egészen más
megvilágításban mutatta apró létezésemet a világban.
Erőszak, háború, könnyek, vér és halál, s bár én ezt csak
egy papírlapon látom, akár lehetnék az is, aki árván, fájdalommal teli arckifejezéssel bámul a fotós lencsevégébe.
Elgondolkodtam, vajon hogyan látnám a világot, ha kubai lányként a prostitúciót tartanám az egyetlen kitörési
lehetőségnek, vagy ha én lennék az az amerikai anya, akinek a ﬁát öngyilkos merénylők fölrobbantották. Mintha
egy kaleidoszkóp forgásában formálódtak volna szemem
előtt a nézőpontok, egyszerre mindent megértettem és
semmit sem, átéreztem az egész világot és olyan egyedül
voltam, mint még soha. Ebben a számban megpróbáltuk a pici színes darabok változó formáit és ezt az érzést
Számodra is megfoghatóvá tenni, ezért olvashatsz Afganisztánról, Benazir Bhutto-ról, Krakkóról, a felnőtté
válás aktusairól vagy a klímaváltozásról. De mivel a világ
nemcsak szomorú és kegyetlen dolgokból áll, találsz számunkban interjút Kovács András Péterrel, mérlegelheted
a lehetőségeidet a különböző MA-szakokon, vagy részt
vehetsz a játékunkban, ha elveszítesz egy könyvet. Rajtad
áll, hogy melyik formát és perspektívát választod…
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ZÉTÉEM

Z E N É S TÁ TK
TK- O S M U L A T S Á G
INTERJÚ A NOVEMBER 27-I ELTE TÁTK
GÓLYABÁL MŰSORVEZETŐJÉVEL, KOVÁCS
ANDRÁS PÉTERREL

„…állandóan írni, gondolkodni, agyalni, próbálni,
csiszolni, szenvedni, küszködni kell... Szerintem ez
viszi előre a világot.”
Kovács András Pétert a Rádiókabarén és a Dumaszínházon keresztül ismerte meg a nevetni vágyó közönség, s ma
már a stand-up comedy többi fenegyerekével együtt kicsiny
országunkban ő számít a humor nagyágyújának. Tanulóévei alatt mindvégig eminens diák volt: az iskolában jól
teljesített, emellett gimnáziumban a Latinovits Zoltán Diákszínpadon játszott. Aztán jogi diplomát szerzett, s pár
évig még a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán is
oktatott. „Az adót mindig rendesen megﬁzeti, rendezvényről sose késik, az ebédet az utolsó szemig megeszi, naponta
háromszor fogat mos, nem iszik, nem dohányzik, a kávét
is mérsékelten fogyasztja...hát élet ez?” - olvashatjuk a Dumaszínház honlapján. Többek között ezt is megtudtam a
Karinthy-gyűrűs humoristától, akivel pályájáról, egyetemi
éveiről beszélgettem, és akivel ti is találkozhattok november 27-én a New Orleans Music Clubban az ELTE TÁTK
Gólyabálján.
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- Mesélj a kezdetekről! Hogyan keveredtél a humor világába?
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- Teljesen véletlenül. Az egyetemen eggyel felettem járt
Litkai Gergely, a Dumaszínház kitalálója. Ő már akkor
írogatott a Rádiókabaréba, s én irigykedve néztem fel rá
ezért. Az egyetem után 1-2 évvel indult a Komédium
Színház felhívása, a HumorHozam, melynek célja egy
házi kabaréműhely létrehozása volt. Oda jelentkeztem
sokadmagammal, többek között Bödőcs Tiborral. A
kétszáz jelentkezőből a végére tízen maradtunk, s fel is
léptünk pár kabaréesten. Ez nem volt túl hosszú életű.
Pár hónappal ezután indult a Dumaszínház, ahová szintén többen jelentkeztünk a HumorHozam-os csapatból.
Meglepett, mikor kaptam egy sms-t Litkai Gergőtől,
hogy ha van kedvem, akkor menjek, mert stand-upot
szerveznek. Nagyon megörültem, hiszen váratlan és
sorsszerű volt, hogy az a ﬁckó, akire évekkel azelőtt felnéztem, most megkeresett. Így indult az egész. Kőhalmi
Zoltánnal, Beliczai Balázzsal, Aranyosi Péterrel, Bödőcs
Tibivel mi lettünk az új nemzedék, az új generáció. Onnantól sok bukdácsoláson keresztül vezetett az út a sikerhez, de nekünk szerencsénk volt, hiszen mi voltunk
az elsők, és így senkihez sem kellett felnőnünk: olyanra
csináltuk a műsorunkat, amilyenre akartuk.
“…szerencsénk volt, hiszen mi voltunk az elsők, és
így senkihez sem kellett felnőnünk: olyanra csináltuk
a műsorunkat, amilyenre akartuk…”
- Sok kollégádtól különbözöl abban, hogy a te produkcióid
nem a politikusok és a médiaszemélyiségek kiparodizálásáról szólnak, hanem inkább a mindennapi életből meríted
a gondolataidat. Társadalomkritikának szánod ezeket a
történeteket?
- Az igazi jó poén a tudat alól jön. Amikor az embernek
ilyen az eszébe jut, nem azon gondolkozik, hogy milyen
frappáns társadalomkritikát talált ki, de amivé összeáll
az egész, óhatatlanul társadalomkritika lesz. Azért merítek a mindennapi életből, mert az érdekel. Az én tudatalattimat nem foglalkoztatják sem a politikusok, sem a
sztárok.
Örülök annak, ha olyan dolgok jutnak az eszembe, ami
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biztos, hogy mással is ugyanúgy megtörténik. Ezeken a
mindennapi apróságokon azért nevetünk, mert olyan
közös élményekről van szó, melyek óhatatlanul összeállnak egy kritikává, s így az egyénen keresztül az egész
fejére állt társadalom elé görbetükröt tartanak.
- Ilyenek például a szingliket cikiző poénjaid.
- Igen, és nyilván van úgy, hogy megsértek ilyenekkel
másokat. Én azért szeretek a mindennapoknál maradni,
mert sokszor elsősorban saját magamat cikizem, és ha
saját magamat is kiﬁgurázom, talán kevésbé sértődnek
meg az emberek.
- Van olyan korosztály, amelyikkel jobban megtalálod a
hangot?
- Természetesen van, bár a humor nem generációs kérdés,
hiszen idősebb humoristák is megszólíthatnak ﬁatalokat
és fordítva. Azért én mégis azt érzem, hogy a 20-35 év
közötti egyetemet végzett, vagy egyetemista közönség az,
amelyik a legjobban élvezi ezt a fajta humort. Én nagyon
szeretek egyetemistáknak fellépni. Egyrészt mert nagyon
tiszta és nyitott az agyuk, nagyon befogadók, másrészt
pedig azért, mert könnyen megértik azokat az összefüggéseket, amikről mi beszélünk, és nagyon termékeny talajra hullik az, amit mondunk. Meg persze általában már
egy kevés alkoholt is fogyasztanak a jókedv zálogaként,
és mernek felszabadultan nevetni. Vannak közöttünk
stand-uposok, akiket jobban szeretnek a ﬁatalok: Kiss
Ádámot például imádja a 14-25 év közötti korosztály,
míg mondjuk Kőhalmi Zolinak olyan a humora, hogy a
40-50 évesek körében tud igazán telibe találni.
“… nagyon szeretek egyetemistáknak fellépni. Egyrészt, mert nagyon tiszta és nyitott az agyuk, nagyon
befogadók, másrészt pedig azért, mert könnyen megértik azokat az összefüggéseket, amikről mi beszélünk…”
- Sok gólyabálra és egyéb egyetemi rendezvényre kapsz felkérést?
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- Igen. Szoktak hívni gólyabálra, gólyatáborba, egyéb
egyetemi eseményekre. Az a jó, hogy bármilyen nevet
is adnak egy egyetemi rendezvénynek, a lényeg, hogy a
ﬁatalok együtt legyenek és jól érezzék magukat. Lehet
a neve gólyabál, vetélkedő, vagy pörköltfőző verseny, a
vége mindig ugyanaz: áll a stand-upos a színpadon, a diákok pedig nevetnek, s ezt mi nagyon szeretjük.
- Te milyen emlékeket őrzöl az egyetemi éveidről?
- Nagyon pozitív élményeket őrzök, bár én az egyetemen
jó gyerek voltam. De tényleg! Nem nagyon jártam bulizni és nem alkoholizáltam, szóval kimaradtam a tutiból.
Ezt utólag kicsit bánom is, bár nem volt olyan korszak
az életemben, amikor úgy éreztem volna, hogy feltétlenül be kell pótolnom a lemaradásomat e téren. Tanultam és sokszor bejártam az előadásokra, mert érdekelt,
s így summa cum laude végeztem az egyetemet. Teljesen
unalmas voltam, mindössze két barátnőt emésztettem
föl az 5 év alatt. De jó volt nagyon, szívesen emlékszem
vissza erre az időszakra. HÖK-öztem is, és képzeld, teljesen véletlenül választottak meg hallgatói önkormányzati
képviselőnek! Az évfolyamról öt embert kellett megválasztani, és pont annyi ember indult. Engem kértek fel,
hogy induljak hatodikként, hiszen az nem választás, ha
pont annyi induló van, ahány hely. Én beleegyeztem és el
is mondtam a beszédemben, hogy én kizárólag a demokrácia látszatát vagyok hivatott fenntartani, és aki rám
szavaz, az nagyon rosszul jár, mert én egy báb vagyok:
semmiféle koncepcióm, programom és világmegváltó
ötletem sincsen. Végül harmadikként futottam be...

- Meddig tartott ezek után a HÖK-ös pályafutásod?
- Másodévtől ötödévig voltam HÖK képviselő, sőt kétszer évfolyamtitkár is, ami azt jelentette, hogy én kaptam a legtöbb szavazatot. Dolgoztam a kari újságnak is:
rengeteg novellát írtam bele. Sok művészeti estet szerveztünk a jogi karon, és amikor lediplomáztam, kaptam
Egyetem Ifjúságáért díjat. Szóval nem ittam, nem dohányoztam, nem volt valami romlott életem, de nagyon jó
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eredménnyel és kitüntetésekkel végeztem el az egyetemet. Én voltam a tipikus stréber, akit ma valószínűleg
mindenki laposra akarna verni.
“…nem ittam, nem dohányoztam, nem volt valami
romlott életem, de nagyon jó eredménnyel és kitüntetésekkel végeztem el az egyetemet. Én voltam a tipikus
stréber, akit ma valószínűleg mindenki laposra akarna verni…”
- Ezek szerint igaz az a sok szép és jó, amit a Dumaszínház
honlapján olvashatunk rólad? Ennyire a konvenciók embere
vagy?
- Teljes mértékben. Én azt szeretem, ha minden rendben
van körülöttem, nyugodt a lelkiismeretem és mindenkinek őszintén a szemébe tudok nézni, beleértve a saját magamét is. Nincsenek nagy lelki bajaim: én sem csinálok
magamnak és más se csinál nekem. Nincs olyan, hogy
nagyon szomorú lennék, vagy elkenődött, vagy haragos,
kerülök minden ilyesmit. Egy tiszta, nyugodt víztükör a
lelkem, amiből aztán megszülethetnek a poén tavirózsáihogy ilyen szép képpel éljek. De a viccet félretéve tényleg
ez a helyzet. Vannak a stand-upos csapatban ilyen rock
’n roll csávók, én nem az vagyok.
- Mit szólsz ahhoz, hogy a stand-up műfaja egyre elterjedtebb lesz? Egyre több tehetségkutató versenyt rendeznek humor kategóriában, s egyre több ﬁatal próbálgatja szárnyait
e téren. Mi erről a véleményed?
- Egyrészt örülök neki, mert ez mutatja azt, hogy jó
döntés volt belevágni ebbe az egészbe. Öröm látni, hogy
van rá igény. Másrészt kicsit aggódom is, például azért,
hogy mi fogjuk-e bírni anyaggal. A közönségnek nőttön
nő az elvárása, mindig új poénokat szeretne hallani. Nem
vagyunk könnyű helyzetben, mert nem tudjuk olyan
gyorsan frissíteni a repertoárunkat. Azért is bennem
van a félsz, hogy nehogy jöjjenek olyan ﬁatalok, akikről
most ugyan még nem tudjuk,hogy kicsodák, de pár év
múlva elsöpörnek minket. Örülök, ha új tehetségek tűnnek fel a színen, mert inspirálnak, de kissé aggódom is,
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mert tudni kell tartani velük a versenyt, ami nem könynyű. Anno mikor kezdtük, mi még underground csávók
voltunk: szájról szájra terjedt a hír, az emberek továbbadták egymásnak, hogy esténként a Godot-ban jókat lehet röhögni pár ﬁatal előadásán. A közönség nem tudta,
hogy kik vagyunk, de fél óra elteltével valóságos sztárként jöttünk le a színpadról. Manapság undergroundból
kezdünk átmenni mainstreambe, sőt, ha nem vigyázunk,
celebet csinálnak belőlünk. Vannak, akik alkalmasak lehetnek erre a szerepre, de én nem szeretném viszontlátni
magamat egy bulvármagazin címlapján. Jó az, ha híresek
vagyunk, de nagyon kell vigyázni, hogy mennyit engedünk, mennyit adunk magunkból.
“…nem szeretném viszontlátni magamat egy bulvármagazin címlapján. Jó az, ha híresek vagyunk, de nagyon kell vigyázni, hogy mennyit engedünk, mennyit
adunk magunkból…”
- Kiben, vagy miben hisz Kovács András Péter?
- Hiszek a szorgalmas, becsületes munkában, és az üzleti
korrektségben, valamint az őszinte, nyílt emberi kapcsolatokban minden téren. Loyolai Szent Ignác mondta, hogy „Higgyél úgy Istenben, mintha minden rajta
múlna, és csináld úgy a dolgod, mintha minden rajtad
múlna.” - én ezzel maximálisan egyetértek. Egyrészt jó,
ha az ember bizakodik és tud reménykedni abban, hogy
nem csak minden őrajta múlik, másrészt viszont tudnia
kell elhivatottan, mindent beleadva véghez vinni céljait. Tudniillik nálunk sokszor a helyzet, hogy az ember
összerak magának egy 30-40 percnyi vicces anyagot és
azzal elhaknizgat 2-3 évet. Aztán szép lassan elmondja
a rádióban és a tv-ben: mindig csak annyit, hogy ne felejtsék el őt teljesen, és közben ül otthon a babérjain.
Ez kevés. Én abban hiszek, hogy mindig bekapcsolva
kell lenni az agyamnak, és állandóan írni, gondolkodni,
agyalni, próbálni, csiszolni, szenvedni, küszködni kell...
Szerintem ez viszi előre a világot.
Czina Veronika
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TES
Kedves végzős és érdeklődő TáTK-osok!
Bizonyára sokan kíváncsiak vagytok arra, hogy karunk
a 2009/2010-es tanévben milyen mesterszakokat indít majd. Immár bizonyossá vált, hogy nyolc szak közül
választhatnak majd azok, akik az ELTE Társadalomtudományi Karán kívánják folytatni tanulmányaikat az alapképzés után. Íme a kínálat, tessék bátran válogatni!
• Egészségpolitika, tervezés és ﬁnanszírozás MNÁ/
MNK/MEK
- Az egészségpolitika mesterszakon végzettek alkalmasak
többek között az egészségügy nemzetközi folyamatainak
és a magyar egészségügyre gyakorolt hatásuknak az elemzésére, a magyar egészségügy teljesítményének értékelésére, folyamatainak, lehetséges jövőbeli alternatíváinak
elemzésére, valamint az egészségügyi ﬁnanszírozó és szolgáltató intézmények gazdálkodásának, teljesítményének
és működési problémáinak elemzésére.
• Kisebbségpolitika MNÁ/MNK
- A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik az Európai Unió etnikai, nemzeti és kisebbségi
problémáit. Megszerzett jogi, politikai, szociológiai, antropológiai, közpolitikai és történeti ismereteik birtokában képesek a kisebbségpolitika területén önállóan vagy
teamben végzendő döntéshozói, irányítási, szervezési és
szakértői feladatok ellátására önkormányzatoknál, tömegkommunikációs szerveknél stb.
• Kulturális antropológia MNÁ/MNK
- Az MA végzettséget szerző kulturális antropológusok
szakértők, akik a tudományterület sajátos módszertani
és elméleti ismereteinek birtokában korunk társadalmainak, közelebbről a közép-európai társadalmaknak
és elsősorban a magyar társadalomnak átalakulási fo-
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lyamatait értelmező módon, közvetlenül alkalmazható
ismeretek megfogalmazásának igényével tanulmányozzák. Tevékenységük elősegíti jó döntések meghozatalát a
közvetlen döntéshozatal szintjén a társadalmi lét számos
érzékeny területén, főként ahol közösségszervezési, emberjogi, etnikai konﬂiktusok, a helyi és civil társadalom
szervezésével és működésével kapcsolatos feladatok adódnak. A kiemelkedő tehetségű MA végzettségű kulturális
antropológusok részben az utóbbi években rohamos
léptekben kiépült felsőoktatási valamint a kutatási intézményhálózat szakember utánpótlását biztosíthatják.
• Politikatudomány MNÁ/MNK
- A politológia mesterképzést az ELTE Állam- és Jogtudományi Karával közösen indítja a Társadalomtudományi Kar. Ez a képzés négy szakiránnyal fog elindulni,
melyből kettőt a TáTK gondoz majd. Ez a két szakirány
A politikai gyakorlat és kutatás-módszertan és a Választási tanulmányok. A felvételizőknek az ÁJK-n kell jelentkezni.
• Survey statisztika MNÁ/MNK
- A survey statisztika mesterszak a különböző pl: gazdasági, egészségügyi, politikai, népszámlálási felmérések
tervezésének, végrehajtásának és kiértékelésének szakembereit képzi. A tananyag középpontjában a szükséges
társadalomtudományi, matematikai és számítástechnikai ismeretek állnak. A végzettek a piac-és közvéleménykutatásban, államigazgatásban, tudományos kutatásban
helyezkedhetnek el beosztottként, vezetőként, de ezen
tevékenységek vállalkozás formában történő végzésre is
lehetőség van. A survey statisztika mesterképzés az ELTE
Társadalomtudományi Karán 15 éve sikeresen folyó
survey statisztika szakirány tapasztalatain alapul.
• Szociális munka MNÁ/MNK/MLK
- A szociális munka MA diplomát megszerzett szakemberek a szociális közigazgatás és a szociális szolgáltatások területén helyezkedhetnek el. A diplomát szerzett
hallgatók képesek lesznek az ellátó rendszer különböző
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szintjein döntési alternatívák kidolgozására, programok
és szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére. Az egyetemi diploma lehetőséget nyújt a végzettek
számára a magas színvonalú segítő tevékenységre, illetve az ellátórendszer érdemi befolyásolására. Képesek
lesznek az integrálódó európai szociális ellátórendszer
alakítására, valamint az európai unió tagállamaiban hasonló területeken működő szociális intézményekkel való
együttműködésre.

Megjegyzés: A nemzetközi tanulmányok szak indítása
- mind BA-ben, mind MA-ben - jelenleg is folyamatban
van, a Magyar Akkreditációs Bizottság tárgyal róla.

• Szociálpolitika MNÁ/MNK/MLK
- Az új szociálpolitika mesterszak a Ferge Zsuzsa alapította első magyarországi, egyetemi szintű szociálpolitika
szak mesterszak-szintű utóda. Mint probléma orientált
diszciplína és tevékenység művelése során elsősorban a
szociológiai, közgazdaságtani, jogi és szociális munka ismeretek együttes alkalmazásából építkezik. A szociálpolitika MA diplomát megszerzett szakemberek elsősorban
az államigazgatás központi szerveinél, helyi önkormányzatoknál, közigazgatási hivataloknál, oktató- és kutatóintézményekben, nemzetközi szervezeteknél, szociális
intézményekben, a non-proﬁt és a piaci szociális szektorban valamint vállaltoknál a humán erőforrás menedzsment területén, az oktatásban és kutatóintézetekben helyezkedhetnek el.

Czina Veronika

• Szociológia MNÁ/MNK/MLK
- A szak jövendő hallgatói elmélyítik ismereteiket a szociológiaelmélet és a szociológia elmélettörténete területén, az európai és a magyar társadalomtörténet körében,
korszerű módszertani ismeretekre tesznek szert, amelyek
segítségével magas szinten tudnak megfelelni a későbbi
elemző és kutató munkájukkal szembeni elvárásoknak,
ezen kívül számos szakszociológiába nyernek bevezetést.
Mind a szakszociológiai, mind a módszertani képzés során módjuk lesz gyakorlatokon részt venni. Bővíthetik
ismereteiket a rokon- és határtudományok területein is.
Szociológusokat várnak a társadalomkutatásban, oktatásban, államigazgatásban, önkormányzatoknál, civil
szervezeteknél, valamint üzleti és vállalati szférában is.
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Jótékonysági koncert!
2008. november 14-én a Papp László Budapest
Sportarénában nagyszabású jótékonysági rendezvény
és koncert kerül megrendezésre, „Jobb velünk a világ”
címmel. Sérült emberek, zenészek, sportolók fogtak össze „ép” barátaikkal azért, hogy támogassák
a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. Ennek létrehozója Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, aki szegény,
árva gyermekek felkarolásának szentelte életét. Mind a
délután kezdődő kiállításon és vásáron kapható termékek, mind a belépőjegyek árával a nehéz sorsú ﬁatalokon segítenek a résztvevők. Találkozzunk ott!
Bővebb információ: http://konnyen.jobbvelunkavilag.
hu/
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FIÚKBÓL FÉRFIAKKÁ, LÁNYOKBÓL NŐKKÉ – BEAVATÁSI RÍTUSOK A FELNŐTTÉ
VÁLÁSÉRT
A tradicionális kultúrákban csakis úgy válhat egy ﬁú férﬁvá, egy lány pedig nővé, ha a beavatási aktuson túlesik.
Napjaink nyugati kultúrája azonban úgy véli, hogy erre
nincsen szükség sem a ﬁatal ﬁúk, sem a lányok esetében.
A beavatás olyan vallástudományi fogalom, amelyet
leginkább a vallástörténetben és vallásetnológiában használnak. Lényegi tartalma egy egyénnek a számára adott
vallási kultúrába és gyakorlati világába való bevezetése,
mely feltételezi a közösség hitével való megismerkedést,
tanulást, illetve a testi felkészülést és alkalmasságot. Általában ünnepélyes, szertartásos körülmények között történik. A beavatás által a serdülő ifjú a szakrális közösség
teljes jogú tagjává, a vallási „valóság” részesévé válik,
s ezáltal a csoportot oltalmazó istenek „gyermekévé” is.
(Magyar Virtuális Enciklopédia, 2004)
Mindez csak akkor működőképes, ha létezik egy közös spirituális bölcsesség, amelybe a ﬁatalokat be lehet
vezetni (- s ez persze csak úgy nyerhet értelmet, ha az
emberek, a közösség felfogásában ez a tudás gazdag és
értékes jelentéssel bír). A mi dekonstruktív világunkban
már nincs mibe beavatni a serdülőket, ezért kényszerülnek arra, hogy saját maguk „találják meg” helyüket a világban, karriert építsenek, önigazolást találjanak, és személyesen vállalják a felelősséget a viselkedési mintáikért
és összes kapcsolatukért. Ezzel szemben egy beavatott
számára elég felfedezni és megtanulni a mintákat,
amelyek már léteznek. Megszenteltté válik, de nem a
saját személyes értékei miatt, hanem mert kapcsolatba
lép azzal, ami a lényege. (Richard Rohr, 1998) A nyugati kultúrákban élők csak a létező közmegegyezéshez tudnak fordulni (pl.: a ﬁúk a sporthoz, oktatáshoz,
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munkához, hadsereghez; beavatási rítusaik pedig olyan
dolgokhoz köthetők, mint az autóvezetés (jogosítvány),
dohányzás és alkohol, pénz-, kitüntetések-, diplomák-,
barátnők-, vagy saját lakás, autó megszerzése. A lányok
életében pedig fontos szerepet tölt be a divat, családalapítás és fenntartás, főzés, házimunka; számukra a jól
működő párkapcsolat, diploma- és férjszerzés, szülés,
karrierépítés és gyermeknevelés, és egyenjogú félnek való
megmaradás olyan kérdések és párhuzamos feladatok,
melyek megoldásával helyet szereznek a saját maguk és
közösségük világában.). A férﬁak utóbbi generációját a
háború avatta be, azzal, hogy önfegyelmet tanított nekik
a közös „jóért”, önfeláldozást olyan dolgokért, ami náluk
hatalmasabb. Zászlók és himnuszok előtt tisztelegtek,
megbecsülték a hazát és egy ideológiát, amiért harcoltak – ez kiválóan szolgálta az uralkodni vágyó egójuk
viszonylagossá tételét. Manapság már a sport és a hírességek képviselik számunkra azt, amelyet leginkább
közelebb érzünk a mitikus státuszhoz, a beavatottsághoz. Kultúránk elvesztette a spirituális deﬁníciókat
és nem vár hősökre, megelégszünk azzal, ha közismertté
válhatunk.
Rajtunk kívül az összes kultúrában úgy vélik, hogy ha
a ﬁatalok nincsenek beavatva a „titkokba”, akkor nem
fogják tudni, hogy mit kezdjenek a fájdalmukkal és
szinte biztosan vissza fognak élni a hatalommal, ha az
a kezükbe kerül. A beavatás minden körülmények között a kitartásról, a fájdalom hatalommá való alakításáról szól, jellemző vonásai a halál és feltámadás, a régi
élet elfelejtésének szimbolikája, a tabuk (étel és coitus) elrendelése vagy feloldása, bizonyos tudásanyag
megszerzése (mely a mitológiától a szexuális tudásig
váltakozhat), továbbá testi csonkítások (körülmetélés,
kimetszés, bemetszés, torzítás, foghúzás és reszelés, egy
ujj amputálása, hegtetoválás, „normál” tetoválás, testsebzés, égetés, testsanyargatás), illetve különböző próbatételek ( pl.: élve eltemetés, stb). „Az emberi testet úgy
tekintették, mint egy darab fát, amelyet mindenki a saját
elgondolása szerint alakított és vágott méretre; levágták,
ami kiállt, átlyukasztották, ami elválasztott” (Arnold Van
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Gennep, Les Rites de Passage), mindezt azért, mert úgy
vélték és vélik a mai napig is a tradicionális kultúrákban,
hogy a testen hagyott nyomok leképezik az ontológiai
változásokat és az egyik szociális univerzumból a másikba való áthaladást, amely gyökerestől fölforgatja az egyén
addigi viszonyulását a világhoz. Minden testen viselt jel
pontosan körülhatárolható jelentéssel bír az adott kultúrában, és azt tolmácsolja, hogy a ﬁatal sikeresen beilleszkedett a közösség mélykultúrájába.
Sok társadalomban alsóbbrendű státuszúnak számít az az
illető, aki nem visel magán valamilyen megkülönböztető
jelet, mivel úgy gondolják ezekben a csoportokban, hogy
mindazok, akik természetes
állapotukban
maradtak, nem különböznek a vadállatoktól
(C. Levi-Strauss: Tristes
Tropiques). Erre jó példa, hogy Kamerunban
a Baﬁák abban hisznek,
hogy ha nem lennének
hegtetoválásaik,
nem
lehetne őket megkülönböztetni a csimpánzoktól. A maori nők számára pedig természetes, hogy vörösre tetoválják az ajkaikat
és genitáliáikat, mert ezzel szimbolikusan „elválasztódnak” a szintén pirosas szájú és fehér fogazatú kutyáktól.
Ezekben a közösségekben a szokások és rítusok azon a
véleményen alapszanak, hogy az emberiség csakis egy, a
testen is jelenlévő szimbolikus közvetítés során juthat el
a kiteljesedettség állapotába.
Az éretté váló nők és férﬁak számára különböző rituális
műtétek léteznek. A szamburu és a pitapita törzs rítusain keresztül megismerhetjük ezeket a hagyományokat.
A szamburuk a Turkána-tótól délre, a Rift Valley tartományban élnek, s Kenyán belül igen apró félnomád
közösségnek számítanak (mindössze 120 ezerre tehető
számuk a 30 milliós lakosságból). Tradicionális szokásaikból és életformájukból a legtartósabbnak a ﬁúkon és
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lányokon is egyaránt elvégzett körülmetélés bizonyul.
A ﬁúk általában nagyon várják a körülmetélésüket (a
circumcisiot), mivel ez jelenti, hogy belépnek a felnőttek
„világába”, ami nagyobb hatalommal és presztízzsel jár a
számukra. A műtétet (a hímvessző ﬁtymabőrének lemetszését) a falu „kovácsa”, egy idősebb férﬁ végzi, természetesen érzéstelenítés nélkül. A már beavatott idősebb
ﬁúk előzetesen fölkészítik a kisebbeket, hogy a fájdalmat majd jajszó és sírás nélkül viseljék el, hiszen ez
a férﬁasság bizonyítéka. A szertartáson nem lehetnek
jelen hölgyek. A nőknél mindez egészen másképp történik. A lányok körülmetélése a házasságkötési ceremónia része, de jóval előtte,
attól függetlenül végzik. Ők is nagyon várják az eseményt, azzal
a különbséggel, hogy
fogalmuk sincs arról,
mi fog velük történni,
pedig a szamburuknál a
körülmetélések legszélsőségesebb fajtája van
szokásban. Csak annyit
látnak, hogy hatalmas
ünnepséget rendeznek a
tiszteletükre, rengeteg ajándékot kapnak, majd egy kőre
fektetik őket, kezüket, lábukat asszonyok tartják, miközben az erre szakosodott falubéli öregasszony az erre
a célra kialakított késsel kivágja a teljes csiklót, a kisajkak és nagyajkak egy részét, majd a vulvát összevarrja
vagy összetűzi tüskékkel, csak egy kis nyílást hagyva a
vizelet és menstruációs váladék távozására. A műtétet
(inﬂabulációt) természetesen fertőtlenítés és érzéstelenítés nélkül végzik (bár a sebre végezetül gyógynövényeket helyeznek), de a lányoknak is tilos sírni vagy a
fájdalomnak bármilyen jelét adni. Ezután részt kell venniük a szertartáshoz tartozó táncban, vagy saját lábukon
megtenni az utat új lakhelyükre – de legtöbbször erre
már nem képesek, és a férj családtagjai viszik őket. Mivel
ez az eljárás teljesen eltünteti a hüvelybemenetet, ezért
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közösüléskor és szülés előtt fel kell vágni a heget, amit a
gyermek születése után azonban újra összevarrnak.
Hogy miért van erre szükség? A szamburu férﬁak a
ﬁúk körülmetélését higiéniai okokkal indokolják (pedig a fertőtlenítés nélkül végzett műtéteknek számtalan
szövődménye lehet, és van úgy, hogy fertőzésekkel, vérmérgezéssel és halállal végződik), míg az inﬂabulációval
a nők orgazmusra való képességét akarják megszüntetni
– elképzelésük szerint ez ugyanis megszünteti a nők szexuális vágyát, és így csökkenthetik az elcsábíthatóságukat. A seb elfertőződéséből ugyanakkor krónikus gyulladások, sipolyok, ciszták alakulhatnak ki, nem beszélve
arról, hogy a leszűkített nyíláson a váladék és vizelet nem
tud megfelelően távozni, s az állandó gyulladások végül
meddőséghez vezethetnek (avagy vérmérgezéshez és halálhoz). Ez óriási problémát jelent, de a törzsi kultúrát
egyszerűen képtelenek megváltoztatni azok tagjai. Ha
valaki lázad, nem lehet normális élete a törzsön belül,
hiszen nem lehet férje. A ﬁúknak mindig azt mondják,
hogy körülmetélt nőt válasszanak feleségül, mert ők sokkal rendesebb asszonyokká válnak (Tóth Vince). Ezeket
a csonkításokat más országokban és népcsoportokban is
végzik, a női körülmetélés természetesnek számít FeketeAfrikában, Közel-Kelet egyes régióiban és Délkelet-Ázsiában, illetve Dél-Amerikában, a férﬁ körülmetélés pedig
számos helyen (például a zsidó közösségekben is ) bevett
gyakorlatnak számít.
Léteznek persze másféle szokások is. A pitapiták (nyugatausztráliai Boulia közelében élő törzs) a szamburukétól
teljesen eltérő beavatási szertartásokat hajtanak végre. A
női beavatás az intocisio, vagyis hüvelynagyobbítás,
mikor az erre specializálódott szakember a hüvelybemenetet három ujjal kiszakítja, vagy más helyeken kőkéssel
elvágja a gátat. A műtét néhány helyen circumcisióval
párosul, amikor a csiklót fedő bőrt levágják, a csiklót
azonban meghagyják. A rítus célja, hogy megkönnyítse
a lányoknak a szexuális élet elkezdését és a vagina megnyitásával szimbolikusan is gyermekből felnőtté tegye a
kislányokat. A ﬁúk számára a körülmetélésen kívül pedig
van egy másik szokás is. A subincisio során a pénisz hát-
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oldalán a makktól lefelé egy hosszanti vágással fölvágják
a húgyvezetéket, ami a hegesedés folyamán szétnyílik, így
a vulvához lesz hasonló. Ez azért fontos, mert a művelet
(vagyis a fallosz női genitáliákhoz való hasonlóvá tétele) a születés feletti kontroll megszerzését szimbolizálja a férﬁak számára. Ennek a rítusnak lényeges eleme
a vérzés, mely számukra a termékenységet szimbolizálja,
a szülés előfeltételének számító menstruációt. Ezért ezt
a műtétet életük folyamán újra és újra megismételik, a
vágást egyre jobban meghosszabbítva. Bár a műtét nem
befolyásolja az erekciót, csökkenti az ejakuláció erősségét, és a megtermékenyítés esélyeit, mert a sperma nem
a megfelelő helyen távozik (erről azonban nekik nincs
tudomásuk, és nem is fontos a rítus szempontjából).
Nemcsak ilyen véres műtétek léteznek persze, mint beavatási szertartások. Az ókori Görögországban például a
beavatási homoszexualitás létezett, melyről a legrészletesebben Sztrabón írt. A ﬁatalok elrablása egy ősi, krétai szokás volt, mely során a szerelmes férﬁ három-négy
nappal a szöktetés előtt bejelentette a családnak, hogy
mire készül a kiszemelt ifjúval. A családtagok örültek a
megtiszteltetésnek, s ezért csak látszólag üldözték az elrablót, aki két hónapig élhetett együtt és vadászhatott a
ﬁúval (ﬁúra). Az idő lejártával – törvényben meghatározott módon – minimum egy hadiköpenyt, egy ökröt és
egy kupát kellett ajándékoznia az ifjúnak. Az ökröt végül
Zeusznak kellett föláldozni, s a lakomából az elrabló és
kísérői is falatozhattak.
A beavatás történhet „bátorságpróbával” is. Az
előkészület általában
böjtöléssel,
forró- vagy hideghatással, fájdalomkeltéssel, szociális
izolációval
(vadonba küldés), kikötözéssel, halálfélelem keltésével jár
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(Frecska Ede). Egyes népeknél mindössze egy bicskával
felszerelkezve küldik el a ﬁút a vadonba, hogy szembeszálljon a természet erejével, s egy állat bőrét hozza el. A
szárazföldi merülés, a nagol hagyománya évszázadok
óta létezik a Vanuatuhoz tartozó Pentecost nevű csendes-óceáni szigeten. A férﬁak és ﬁúk magas fatornyokat
építenek (10-15 méter magas, enyhén előre dől, karvastagságú faágakból elkészítve), liánból és szőlőindákból
sodornak kötelet hozzá. A torony tetejéről fejjel lefelé
kell leugrani a bokájukra erősített kötéllel, úgy, hogy az
inda megfeszül és centiméterekkel azelőtt, hogy a fejük
bevágódna a földbe, megállítja őket. A hajnak súrolnia
kell földet. Ezzel bizonyítja a ﬁatal a bátorságát, s így
válik a ﬁú férﬁvá…
Az új guineai pápua lányok illatosítási rituáléval válnak nővé. A lányok testét disznózsírral kenik be, amitől
egyrészt puhává válik a bőr, másrészt ez az illat szimbolizálja a bőséget és a termékenységet.

Könnyen rájöhetünk, hogy mi is a beavatás igazi rendeltetése a tradícionális társadalmakban. A halál bizonyosságát és valóságosságát kézzelfoghatóvá tenni,
a hatalom illúzióját fölváltani a saját gyengeség tapasztalatával, a világgal megfelelő viszonyba helyezni a beavatottat (ne értékelje se túl, se alul magát) és
ráébreszteni, hogy része valaminek, valami nála sokkal nagyobbnak. (Rohr, 1998) A rítusok célja (és a hozzá tartozó vallások lényege), hogy eligazítsa az egyént a
mindenség labirintusában, mely a tartós és mély emberi
méltóság alapja. Olyan dolog, amit a ﬁatal mindenben
és mindenkiben értékelni tud, mert nemcsak a sajátja. Ugyanakkor érdemes lenne átgondolni, hogy mi ér
többet: az emberek útkeresésének megoldása, a világban
való helyük biztosítása, avagy maga az emberélet, a testi
örömök és a személyiség, döntések, választások szabadsága…
Balogh Mariann

TTERÍTÉKEN A TUDOMÁNY

létrejöttére, hogy valóban szembesülünk azzal: nem létezik lehetetlen. Jelenti az életmód megváltozását, az életritmus gyorsulását és egyfajta egyszerűséget is, az állandó
elérhetőséget.
Másrészről leépülést jelent. Leépülnek és leértékelődnek az emberi kapcsolatok, mindenki csak magának él,
minél többet akar keresni, minél jobb pozícióba jutni.
Emiatt persze nem hibáztathatjuk egymást. (Azért nem,
mert természetes, hogy az ember számára önmaga
a legfontosabb és ebből kifolyólag még az
is „természetes”, ha ehhez néha át kell
taposnunk a másikon. ) Míg saját
karrierünk tégláit rakosgatjuk egymásra, elfeledkezünk egy fontos
dologról. Arról, amire a téglákat
pakoljuk. Arról, amibe karrierünk
alapját helyeztük: környezetünkről, a természetről, magáról a
Földről.
Hanyag módon felejtjük el, hogy a csodálatos módon kifejlődött homo sapiens nem tud
elszakadni attól, amiből és amibe született, bármennyire

ERÍTÉKEN A TUDOMÁNY

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS MI – RÖVIDEN
Ki ne hallott volna a globális felmelegedésről, klímaváltozásról és azokról a természeti és társadalmi válságokról,
katasztrófákról, amelyek felé haladunk? Ki ne gondolkozott volna el azoknak a hírforrásoknak
az igazságtartalmán, amelyek mind a
válságról adnak hírt, és arra szólítanak fel, hogy változtatni kell?
Valószínűleg nem sokan lepődnek meg, ha azt mondom, változások korát éljük. De mit is jelent
a változás? Egyrészről dinamikus
fejlődést jelent. Azt, hogy tudósok ezrei naponta találnak fel az életünket megkönnyítő eszközöket, hogy megszűnik a ﬁzikai
távolság, hogy új dimenziókat találnak a kommunikáció
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okos, leleményes vagy gondolkodó is. Ugyanis máshol
nem igazán tudnánk élni, csak itt, csak ez az élhető környezet számunkra. Igen, még Budapest belvárosa is élhető környezetnek számít a reggel nyolcas dugóban is
a Jupiter nevű bolygóhoz képest. Kérdéses persze, hogy

meddig. Egyes kutatók nem jósolnak ugyanis fényes jövőt a nagyvárosoknak. Többen is úgy vélik, hogy 50-60
éven belül a kisközösségek oldalán lesz az erő, ez pedig,
bármennyire is fájdalmas, azt jelenti, hogy a falusi életmód lesz a meghatározó, ahol mindenki a kiskertben
termeli az életéhez szükséges javakat és olyan módon
lesznek a nagyvárosok lakói rászorulva a kistermelők terményeire, hogy valószínűleg kiﬁzetődőbb vállalkozásnak
bizonyul majd felhagyni az üzleti karrierrel és a mezőgazdaságba fordítani minden energiánkat.
Talán az ötven év kissé korai datálása a nagy fordulatnak, de valljuk be, van némi igazság ebben, ha belegondolunk, milyen drága mulatság a globalizáció olyankor,
ha már nincs többé olcsó olaj.
Úgyhogy sajnos bele kell nyugodni, hogy amennyiben
nem akarunk genetikailag nullák maradni és van bennünk annyi bátorság, hogy erre az elvadult világra még
létrehozunk utódokat, bizony meg kell védenünk a bolygót.
Ilyesmit olvasva, ha az író kellő hatásossággal használta
a stilisztikai eszközöket és sikerült meggyőznie minket
arról, hogy valamit tenni kell, akkor általában ennyit
mondunk: „hát ez jó, ez szép, de én egyedül úgyis kevés
vagyok megváltani a világot”. Igen, ez így van. Ezért kell
összefogni. Ezért kell közösségeket létrehozni, szervezeteket alakítani, ezért kell mindenkinek elmondani, hogy
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mit tegyen és hogyan, mert együtt képesek lehetünk
egy jobb jövő alapjainak lerakására. Elmondhatjuk, miért van szükség a szelektív hulladékgyűjtésre, másokkal
együtt bekapcsolódhatunk a tudatos vásárlók körébe,
odaﬁgyelhetünk a háztartási eszközeinkre, gazdaságosan
bánhatunk a vízzel, a gázzal, a villannyal. Használhatjuk
a tömegközlekedést, vagy mehetünk biciklivel.
Nagyon fontos, hogy civil megmozdulásokat szervezzünk annak érdekében, hogy felhívjuk a lakosság ﬁgyelmét a közelgő problémára. De mi is az a közelgő probléma?
Éghajlatváltozás, mely amellett, hogy kihat a környezetünkre, egyes területeken elsivatagosodást,
máshol nagy esőzéseket eredményez, az egészségi állapotunkat is befolyásolja: a nagy meleget az idősebbek nehezebben bírják, és ugyanúgy követel halálos
áldozatokat, mint a téli fagy, a cunamik, az árvizek,
a tornádók. (Meg sem említem már a sarkvidéki jég
olvadását, ami borzalmas gyorsasággal megy végbe
napjainkban.)
Be kell látni, hogy az éghajlatváltozás már nem éri be
azzal, hogy kopog az ajtón és várja, hogy beengedjük.
Igazából dörömböl, és betöri az ablakokat. Most még
van időnk arra, hogy felismerjük, másképp kell csinálni.
Most még van időnk arra, hogy átalakítsuk életmódunkat, hogy közösségi szinten szerveződjünk és létrehozzunk klímabarát településeket, átalakuló városokat, de
kevés időnk van. Észnél kell lenni.
Sánta Orsolya
Idén is Reklámzabálók Éjszakája!
Magyarországon az év legfergetegesebb reklám - habzsolása. Idén a Budapest Congress & World Trade Centerben (a volt Kongresszusi Központ),
November 29-én, szombaton délután majd
az ezt követő, díjkiosztóval egybekötött
Éjszakán zabálhatjuk magunkat pukkadásig.
ELTÉ-s diákigazolványoddal, most 15%
kedvezménnyel vehetsz részt a rendezvényen!
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K Ü L - Ü G YE S
MI LESZ AFGANISZTÁNNAL?
Afganisztánban annyi a probléma, hogy ha csak felsorolás
szintjén próbálnám meg mindet összegyűjteni, abból is kijönne egy kétszáz oldalas könyv. Az ország jelenlegi helyzete
kilátástalannak tűnik, kaotikus viszonyok uralkodnak.
Afganisztán sanyarú sorsa bizonyos mértékig predesztináltnak tekinthető, lévén az ország választóvonalat
és ütközőpontot képez kultúrák és vallások között.
Az idők folyamán sokszor kényszerült behódolni idegen
népek uralmának, többek között részét képezte a Perzsa
Birodalomnak, hódolt Nagy Sándornak, valamint a törökök és a mongolok is fennhatóságuk alatt tartották. A
20. század sem telt eseménytelenül. Az angolokkal való
csatározás végét jelentette, hogy 1919-ben Afganisztán
elnyerte függetlenségét. Ám a második világháború után
beköszöntött a hidegháború időszaka, és az oroszok
jobbnak látták egyértelművé tenni, hogy sakkban tartják
az országot. 1979-ban vonultak be. Sok hasznuk nekik
sem származott a megszállásból, de Afganisztánnak felbecsülhetetlen károkat okoztak. A legmerészebb becslések
szerint akár 2 millió afgán civil halálát okozhatta az
orosz invázió, és 5 milliónál is többen kényszerültek
arra, hogy külföldre meneküljenek.
Afganisztánnak már jó pár alkalommal kellett szembenéznie nem csak külső fenyegetéssel, hanem belső csatározásokkal is. A lakosság törzsi-etnikai összetétele olyan
mértékben bonyolult és szerteágazó, hogy annak pontos bemutatásával vagy elemzésével még csak meg sem
próbálkozom. Annyi bizonyos, hogy a leghírhedtebb és
legnagyobb befolyású csoportosulás a Talibán, melyet
ultrakonzervatív vallási és politikai erők alapítottak.
A szovjet kivonulás utáni zűrzavarból emelkedtek ki, elfoglalták a fővárost, Kabult, 2000 végére pedig már az
ország 95%-a az ő fennhatóságuk alá került. A tálibok
uralmával Afganisztán egyik legsötétebb időszaka
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köszöntött be. Az emberi– és szabadságjogokat gyakorlatilag a földbe taposták, az iszlám jog minél hathatósabb betartatására törekedtek.
Nem szép így fogalmazni, de a 2001. szeptember 11-i
terrortámadások Afganisztánnak „kapóra jöttek”. Az
amerikaiak hozzájárultak ugyan az oroszok ’79-es kivonulásához, de a hangzatos siker után nem sok ﬁgyelmet
fordítottak a frissen felszabadult ország további sorsára.
Afganisztán a hirtelen kapott szabadsággal nem tudott
mit kezdeni, eluralkodott a káosz és a korrupció, és ennek eredménye lett végül a „véreskezű” Talibán színrelépése. Azonban az Oszama bin Laden és az al-Káida
ellen forralt bosszú gondolata ismét az afgánokra terelte
az amerikaiak ﬁgyelmét. Még 2001-ben megkezdődött
a háború a bűnösök felkutatására, és akkor már a „két
legyet egy csapásra” elve alapján az afganisztáni állapotok helyreállítására is. Az afgán emberek nagy része a
NATO-katonák intézkedéseit támogatta, a tálib vezetésnél már csak jobb jöhetett. A átmeneti hatóság
élére a déli területekről származó Hamid Karzai került,
aki 2004-től már mint az ország megválasztott elnöke
díszeleg.

Nagy lendülettel indultak meg a műveletek, de a lelkesedés idővel alábbhagyott. A tálibok hatalmát végső soron sikerült megdönteni, de hatástalanítani nem
tudták őket. Folyamatosan tevékenykednek, területekért küzdenek, és sikerült újra maguk mellé állítani a
lakosság egy részét, a NATO-beavatkozás ugyanis nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A tálibokkal való
csatározás nem áll éppen győzelemre. A szélsőségesek
robbantásokkal és merényletekkel hívják fel magukra a
ﬁgyelmet. Egyes elemzők szerint a tálibok propagandája
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sokkal jobbnak bizonyul a szövetségesekénél, Goebbels
jól bevált módszerét követik, miszerint a cél szentesíti az
eszközt. Ők azt mondják, amit a meggyötört emberek
hallani szeretnének, a nyugatiak pedig képtelenek újítani
és folyton csak a megszokott frázisokat ismételgetik. Az
amerikaiak küzdenek a máktermesztés és az ópiumkereskedelem ellen, ami azonban a teljes GDP-nek
nagyjából a felét adja, és megszüntetése, ha lehetséges,
még a mostaninál is nagyobb szegénységbe taszítaná
Afganisztánt. Sokak szerint nincs a rend fenntartásához elég katona az országba vezényelve, és így a hazai
terepen a magabiztos fanatikusok leküzdhetetlenül
nagy fölényben vannak.
A harc továbbra is nyílt, a helyzet nem túl bíztató, de
azért fennáll a lehetősége egy esetleges javulásnak is az
Ezeregyéjszaka hazájában. Ám sok kitartásra van szük-

ség, az út még nagyon hosszú, és egyelőre nem látszik az
alagút vége.
Lezárásul két nevet szeretnék említeni:
Az egyik David Petraeus tábornoké, akit már most
megváltóként emlegetnek. Ő volt az, akinek csapatai
élén bizonyos mértékű stabilitást sikerült elérnie Irakban. Most ő áll az afganisztáni katonák élére, és sokan
remélik, hogy rövid időn belül látványos eredményeket
sikerül majd felmutatnia.
A másik név Rohullah Nikpai, aki tékvandóban elért
harmadik helyezésével megszerezte Afganisztán történetének első olimpiai érmét, és ezzel valóságos nemzeti
hőssé vált. Optimista nyilatkozata a győzelem után így
szólt: „Remélem sikerem a béke üzenete lesz, harmincévnyi háború után”.
Nagyrőczei Anna

EGY KELETI POLITIKUS NYUGATI GONDOLKODÁSSAL – BENAZÍR BHUTTO

21.-én jött világra Benazír Bhutto egy prominens siíta
családban. Gyermekkorát Karacsiban és Ravalpindiben
töltötte. 16 évesen bebocsátást nyert az Amerikai Egyesült Államokba. Tanulmányait a Harvard Egyetemhez
tartozó Radcliﬀe College-en (bölcsészettudományokkal
foglalkozó leánykollégium) folytatta, ahol - saját állítása szerint - kialakult a demokrácia iránti elkötelezettsége. 1973-ban szerezte BA diplomáját, majd az Egyesült
Királyságban tanult tovább az oxfordi Lady Margaret
Hall-ban, az első oxfordi leánykollégiumban és a St.
Catherine’s College-en.

35 évesen az arab országok első szabadon választott
női miniszterelnöke az 1980-as évek végén. Fő célja
a demokrácia meghonosítása Pakisztánban. A világ
legnépszerűbb politikusaként emlegették 1996-ban,
életét azonban a későbbiekben korrupciós botrányok
sora övezte. 2007. december 27.-én választási kampánybeszéde után meggyilkolták. Ezt követően óriási
zavargások törtek ki az országban.

Pakisztán 1947-ben önállósodott a Brit Nemzetközösség domíniumaként, majd 1956-ban köztársasággá alakult. Ebben zavaros politikai légkörben, 1953. június
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Bhutto 1977-ben, miután Angliában megszerezte második diplomáját, hazatért Pakisztánba. Az ország ekkorra megalakulása óta már három háborún volt túl Indiával Dzsammu és Kasmír tartományok hovatartozása
miatt. A belpolitikai helyzet továbbra is tisztázatlan volt,
katonai diktatúrák és demokratikus kormányok váltották egymást. Ebben az időben éppen Bhutto édesapja,
Zulﬁkar Ali Bhutto állt a miniszterelnöki pozícióban. Ő
a lányához hasonlóan szintén az Egyesült Államokban és
Angliában járt egyetemre, majd 1967-ben megalapította
a népszerű Pakisztáni Néppártot. Pártja programjával a
demokrácia kiépítését és megerősítését szorgalmazta az
országban. Lányát visszatérésekor szerepeltetni akarta a
parlamenti választásokon, de ﬁatal kora miatt ez nem volt
lehetséges, így saját tanácsadójává tette. 1977 júliusában
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Zulﬁkar Ali Bhuttot gyilkosság vádjával letartóztatták,
lánya pedig házi őrizetbe került. Pakisztán alkotmányát
felfüggesztették, Zia ul-Hakk tábornok puccsal átvette
a hatalmat, és kiépítette katonai diktatúráját. Benazír
Bhutto egyre népszerűbbé vált ekkoriban a Pakisztáni
Néppárt szimpatizánsainak körében, ugyanis igyekezett
politikai támogatókat gyűjteni, hogy ejtsék az édesapjai elleni vádakat. 1979-ben felakasztották Zuliﬁkar Ali
Bhuttot. Pártja élére felesége került, lányát több évnyi letartóztatás után 1984-ben Angliába száműztek. Benazír
Bhutto innen nem tudta politikai befolyását fenntartani,
azonban Zia ul-Hakk tábornok pozíciójának gyengülésével új lehetőségek elé nézett.

1986-ban újra visszatért szülőföldjére Benazír Bhutto,
ahol a két éves távollét ellenére milliók ünnepelték megérkezését. Beteg édesanyjától átvette a Pakisztáni Néppárt irányítását és több, a demokrácia helyreállítását
szorgalmazó mozgalomban is részt vett. 1987-ben öszszeházasodott Asif Ali Zardarival, egy pakisztáni üzletemberrel. 1988-ban repülőgép-balesetben meghalt Zia
ul-Hakk, így lehetővé vált a demokratikus parlamenti
választás megtartása, melyet követően Benazír Bhutto
1988 decemberében, 35 évesen miniszterelnök lett. Ekkortájt jelent meg híres önéletrajzi könyve, a Kelet lánya. Leginkább az ország modernizálására, a demokrácia
megszilárdítására törekedett, amit konzervatív ellenzéke
igencsak rossz szemmel nézett. Olyannyira, hogy 1990
augusztusában Pakisztán akkori elnöke, Ghulam Ishaq
Khan állítólagos korrupció miatt menesztette a kormányt. Bhutto az ellenzék élére került.
Az 1993-as választásokon ismételten győzedelmeskedett
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a Pakisztáni Néppárt, így újra miniszterelnöki pozícióba
került Bhutto. Folytatta reformtevékenységét, intézkedéseket tett a nők és fejletlen területek lakosságának helyzetének javítására. Kapcsolatba került Hillary Clintonnal
is, ezzel jelentősen javította az ország külpolitikai megítélését. Azonban számos botrány övezte miniszterelnökségét. Vád érte a sajtó oldaláról, miszerint Észak-Koreával
fegyverekkel és urándúsítással kapcsolatos információkat
cserélt, továbbá korrupcióval és pénzmosással is gyanúsították férjével együtt. Eközben lassan szimbólummá vált,
1996-ban a világ legnépszerűbb politikusának tartották,
több neves magazin beválogatta a legszebb, legfontosabb
hölgyek listájára. Azonban 1996 őszén Farooq Leghari
mégis elbocsátotta a kormányt korrupciós vádak miatt a Legfelsőbb Bíróság egyetértésével. Ellenzői – akik
többnyire előkelő pandzsábik és a földbirtokosok voltak
– korruptnak és színlelt demokratának titulálta Bhuttot
és kormányát. Az 1997-es választásokat elvesztette a Pakisztáni Néppárt, majd Asif Ali Zardarit letartóztatták
s végül Bhutto gyermekeivel száműzetésbe vonult Londonba, ahol további erőfeszítéseket tett a pakisztáni demokráciáért.
Indiát követve 1998-ban Pakisztán megkezdte a nukleáris fegyverek tesztelését. A két ország viszonya még
mindig meglehetősen feszült volt, de lassú megbékélés
kezdődött. A pakisztáni alkotmány 1999 októberében
újra felfüggesztésre került, visszaállt a katonai diktatúra.
Pervez Musharraf, az új elnök államcsínnyel került hatalomra, és jogilag is megpróbálta ellehetetleníteni Bhutto
esetleges újabb miniszterelnökségét, aki eközben nemzetközi muzulmán szervezetekkel együttműködve igyekezett javítani az iszlám országok oktatási és jóléti rendszereit. Természetesen a Pakisztáni Néppárttal továbbra
is kapcsolatban állt, pozícióját támogatók gyűjtésével
igyekezte erősíteni. 2004 decemberében már újra együtt
voltak férjével, majd két év múlva megint felmerült velük szemben a korrupció vádja. Bhuttot 2007 elején
meghívta magához George W. Bush valamint többször
feltűnt a BBC műsoraiban.
Az iszlám szélsőségesek halálos fenyegetéseinek ellenére Bhutto 2007 októberében visszatért hazájába, hogy
megkezdhesse a 2008-as választást megelőző kampányt
a Pakisztáni Néppárt élén – ugyanis újra célba vette a
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miniszterelnöki posztot. Megérkezésekor tömegek üdvözölték – és több merényletet is elkövettek ellene. Az
országban szükségállapotot hirdettek ki. 2007. december
27.-én, Rawalpindiben egy kampánygyűlés után öngyilkos merénylők próbálták megölni Benazír Bhuttot. A
merénylet sikertelen volt, Bhutto túlélte, azonban többen meghaltak. Viszont amikor Bhutto el akarta hagyni
a helyszínt, az autójánál lelőtték. Óriási zavargások törtek ki országszerte. A világon a pápától kezdve Barroso-n
keresztül a kínai külügyminiszterig az összes jelentős vezető mély megrendülését fejezte ki.

Bhutto halála után programját férje vitte tovább. 2008
augusztusában ő nyerte el a pakisztáni elnöki posztot.
Benazír Bhutto nevével a legtöbben a pakisztáni demokrácia, a modern államberendezkedés meghonosítását hozzák kapcsolatba. Azonban ellenzéke szerint miniszterelnöksége idején a demokrácia leple alatt virágzott
a korrupció, a pénzmosás. Halála azonban mindenkit
megrázott, és Pakisztán népe újra bizalmat szavazott a
korábban Bhutto által vezetett Pakisztáni Néppártnak.

KRAKKÓ - A SÁRKÁNY ÉS A NAGYSZERŰ

legdrágább megoldás az utazásra.

KLUBOK VÁROSA

Szállás és ellátás:
A lengyel ﬁzetőeszköz a zloty, amit 75-80 Ft között
váltanak jelenleg. Az árak egy kicsit magasabbak, mint
nálunk. Csak hogy a fontosabb élelmiszereket említsük:
a sör 5-8 zt, a vodka 6-8 zt között ingadozik. Egy literes
Wiborova vagy Zubrowka vodka nagyjából 40 zloty-ba
kerül. A helyi ételek közül a prilogi és a bigos az, ami a
legnépszerűbb a turisták körébent. A magyar ízvilágnak
kissé szürke ételek olcsók és laktatóak, de azért egy kis
tejföl mindegyikre kellene. A szállások közül mind a
diákszállók, mind a panziók ára az elfogadható kategóriába tartozik, már 30 zloty-tól találhatunk szállást, és
persze a határ a csillagos ég. A szállodai árak hasonlóak,
mint nálunk.

Lengyelország második
legnagyobb városa kedvelt
úticél a magyar egyetemisták körében. Nemcsak
azért, mert árai a ﬁatalok
pénztárcájához mértek,
de számtalan szórakozási
lehetőséget is nyújt az ide
látogatóknak.

Utazás:
Krakkót könnyű megközelíteni, naponta indul menetrend szerinti vonat és buszjárat is a városba, valamint autóval is csupán 6 óra az út a Tátrán keresztül.
Tapasztalataink szerint a legolcsóbb autóval menni. Ha
egy négyfős társaság összeáll, fejenként 4000 forintból
kijön a benzinpénz és nem is kényelmetlen az utazás
- kivéve a sofőröket. Mehetünk még vonattal, ez kedvezmény nélkül 19000 Ft oda vissza, míg kedvezménynyel, amely minden vonatra 6 db jegyet jelent 14000
oda vissza. Mehetünk busszal is, több társaság ajánlatai
közül választhatunk, a legjobb - ez itt a reklám helye - az
OrangeWays, ami 8600 Ft oda-vissza, és egy négy keréken guruló repülőgépes kiszolgálást kapsz. Aki nagyon
siet, utazhat repülővel is, hiszen Katowicében, a Krakkó
melletti városban van repülőtér és fapados légitársaságok is repülnek oda, szerintem ez a legkörülményesebb és
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Hajdu Miklós

Ha már megvan a kellő alapanyag a mulatáshoz, nézzük, milyen látnivalókat kínál a város. Természetesen
itt is a főtérrel kell kezdeni a városnézést. Itt található
a posztócsarnok, a Mária templom, és a Városháza tornya rengeteg történettel. Minden órában egy trombitás
hangját hallhatjuk. Ez a dallam egy kisﬁú emlékére szól,
aki trombitájával ﬁgyelmeztette a városlakókat, mikor a
tatár seregek betörtek a városba. Azonban mielőtt befejezhette volna, egy íjász észrevette, és megölte, ezért marad abba a szóló olyan hirtelen minden egyes órában.
Ez a város tele van meglepetéssel! Gyönyörű épületek,
hatalmas kebabok és remek italok várják az ide látogatókat. A legtöbb látnivaló a kiskörút és a főtér között található. A Wavel, a királyi vár és a zsidó negyed egyaránt
csupa régi emléket és legendát rejt magában, csakúgy,
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mint az egyetem, amelyen számos kiválóság tanult, mint
például Kopernikusz, vagy II. János Pál pápa is.
A nappali látnivalók mellett rengeteg klub, kocsma és
kávézó várja a látogatókat, minden zenei műfaj kedvelője megtalálhatja a magának való mulatót. Az éjszakai
élet megfelel annak, amit a nagy múltú egyetemi várostól
elvárunk. Rengeteg ﬁatal, diák és turista látogatja a he-

KK ULTÚRSAROK
ULTÚRSAROK

VESZÍTS EL EGY KÖNYVET!
Az elmúlt években számos könyvekkel,
irodalommal, olvasással kapcsolatos
program indult el Magyarországon. Beolvadt a köztudatba a Nagy Könyv-akció,
„divattá” vált Tisza Kata,
kötelező olvasmánnyá Varró
Dani. Mivel manapság mindenki
írhat könyvet (lásd Sebestyén Balázs listavezető (!) kötetét, vagy Kelemen Anna önéletrajzát), szükség van olyan mozgalmakra, melyek a minőségi irodalmat
közvetítik az olvasóközönség felé.
2001-ben kezdődött egy nemzetközi „könyvelhagyós”
akció, amely akkor eljutott Magyarországra is, de nem
járt sikerrel. Idén év elején aztán ismét elindult hazánkban ez a mozgalom, ami egyszerre ötvözi az olvasást a
kalanddal, az irodalmat a kincskereséssel.
A történet valójában nagyon egyszerű. Minden háztartásban előfordul, hogy az évek során egy-egy könyvből
több példány is összegyűlik. A könyvespolcok tavaszi takarításakor aztán szembesülünk három József Attila-összessel, dupla Szabó Magdával, vagy A láthatatlan ember
ötféle kiadásával. A Veszíts el egy könyvet!-mozgalom
erre a problémára kínál megoldást. Az elveszíteni kívánt
könyvbe helyezz egy cédulát a következő írással: „Ezt
a könyvet szándékosan veszítettem el. Ha megtaláltad,
olvasd el, majd veszítsd el Te is! Tedd le a parkban egy
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lyeket, akik nagyon nyitottak és boldogan osztják meg
az éjszakai élményeiket. A magyarok különösen szívesen
látott vendégek, sok honﬁtársunk választja úticélul. Csodás környezet, fantasztikus és barátságos emberek, minden, ami fontos egy kellemes kikapcsolódáshoz.
Kökényesy Orsolya

padon, buszon vagy vonaton, orvosi váróban, vagy a
hivatali folyosó ablakpárkányán, az oviban, a suliban,
kedvenc kocsmád pultján, vagy a legközelebbi telefonfülkében – bárhol, ahol sokszor megfordulsz, ahol sok
ember jár, és ahol megtalálhatják. Ha kedved van, kapcsolódj be Te is a játékba úgy, hogy megválsz egy kedves
könyvedtől. Helyezd el benne ezt a szöveget, és hagyd
el valahol. Esetleg beszélj rá másokat is ugyanerre. Ha
olyan könyvet találnál, melyet nincs kedved elolvasni,
nem muszáj, de kérünk, a játékot akkor se szakítsd meg:
veszítsd el máshol!”
Aranyszabályként még két dolgot kell megemlíteni. Az
egyik, hogy ha találsz egy könyvet, ami nagyon tetszik,
és nem akarod újra elveszíteni, akkor veszíts el helyette
egy másikat, de semmi esetre se gyűjtsd be az elhagyott
könyveket, hiszen úgy véget ér a játék. A másik csak egy
ﬁgyelmeztetés: szerző által dedikált, vagy jó tanulmányi
eredmény (stb.) miatt aláírt példánytól megszabadulni
illetlenség, még akkor is, ha lassan már külön polcot kell
csináltatni nekik.
Most pedig jöjjön a felhívás! A játék a Lágymányosi
Campuson is elindult. A TáTKontúr megjelenésének
napján ünnepélyesen elveszítettem egy könyvet valamelyik épületben. Lehet bárhol, a büfében, a HÖKirodánál, valamelyik előadóban, a lépcsőn, a liftben…
Jó könyvvadászatot, és veszítsetek el Ti is minél több
könyvet!
További információ: www.bookcrossing.com
Kovács Anna Sára

2008.11.02. 23:00:32

KULTÚRSAROK
AC/DC: BLACK ICE (COLUMBIA, 2008)
Ki ne ismerné az AC/DC-t? Ki nem ismerné az olyan
klasszikusokat, mint a Highway to Hell, a Back in Black,
vagy a Big Gun? (Persze ezeket a példákat még sorolhatnám
percekig.) Egyáltalán lehet- e valami újat mondani a még a
70-es éve elején Sydneyben alakult bandáról? Hisz teszneke valami olyat, amit idáig nem?
Az utolsó mondatra
igazán könnyű a válasz: nem. Két fajta
együttes létezik: az
egyik, aki folyamatosan ugyanazt a
zenét adja elő, de
rosszul teszi, illetve
a másik fajta, amelyik bár semmit sem változtat zenéjén, mégis ezt nagyon
helyesen nem teszi. Könnyen kitalálható, hogy az AC/
DC az utóbbi kategóriába tartozik, még mindig ugyanaz
a zenekar, amelyik alakulásukkor volt, annak ellenére,
hogy azóta számos tagcserét megéltek, sőt az első (illetve
az első híres, mert igazából csak a második) énekes, Bon

VÁG AZ ESZE
Mikor egy első ﬁlmes rendező először „színre lép”, általában két problémával kell számolnia: művén meglátszanak
a kezdeti hibák, érződik alkotójának szárnybontogatása
vagy nem az érdeklődési körének megfelelő témához nyúl, és
emiatt hoz létre gyengébb alkotást. Gigor Attila ezt a két fő
problémát sikeresen elkerülte, mozgóképe precízen felépített
történettel és szereplőgárdával bír, és kedvenc műfajaihoz,
a krimihez és a ﬁlm noirhoz nyúlt, melyek világát és szabályrendszerét kitűnően ismeri. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint A nyomozó Filmszemlén elnyert közönségdíja és
a Karlovy Varyban kapott elismerő oklevele.
A harmincas éveiben járó Makláv Tibor boncmester
(Anger Zsolt) élete sivár: semmi sem okoz neki örömet,
mindennapjai kiüresedettek, embertársaihoz nem fűzi
érzelmi viszony, egyedül a rákbeteg édesanyjával áll kö-
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Scott halála sem rémítette el őket a folytatástól.
Hogy akkor miért is írok róluk? Mert megkerülhetetlenek. Azon kevés zenekarok közé tartoznak,
akiknek a koncertjére már szinte az első nap elfogynak a jegyek, még Magyarországon is… Egy olyan
branddé nőtték már ki magukat, hogy ha valakitől azt
kérdezzük, mi jut eszébe Ausztráliáról valószínűleg azt
felelnék: AC/DC.
Nem változtattak semmit zenéjükön, ez még mindig ugyanaz a heavy metal, ugyanazok a bluesos riﬀek,
ugyanaz a színpadi koreográﬁa, ugyanaz a fejdöngetős
rock’n’roll, ugyanaz a feszültség, miközben hallgatjuk.
Ezért azok ők, akik, és ezért szeretjük őket.
Ráadásul új lemezükön, a Black Ice-on mindezt úgy
teszik, hogy a képzeletbeli lécet még feljebb teszik, hisz
olyan új slágereket hallhatunk, mint a Rock ’n Roll
Train, a Big Jack, és az Anything Goes. Megérte erre a
lemezükre nyolc évet várni, még akkor is, ha korábban nyolc lemezt is készítettek ennyi idő alatt.
És hát március 23., Papp László Sportaréna. Menjen
mindenki, akinek még jutott rá jegy!
Értékelés: 8/10
saxa
zelebbi kapcsolatban. Anyja életben maradásáért képes
bármit megtenni, még egy Küklopsz nevű rejtélyes idegen (Zágoni Zsolt) ajánlatát is elfogadja: meg kell ölnie egy embert, hogy cserébe megkapja a pénzösszeget,
mellyel anyján segíteni tud. A véres küldetés végrehajtása
után levelet kap, melyből kiderül, hogy a megölt férﬁ az
ő féltestvére volt.
Az eleinte lassú folyású történet összetettebbé válik, és a
ﬁlm „egyenletében”, akárcsak egy jól működő krimiben,
egyre több ismeretlen változó bukkan fel. Gigor műve
viszont nem egy egyszerű Poirot epizód, történetébe
számos olyan fantasztikus elemet csempész, mellyel átformálja azt, teljesen más hangulatot adva a ﬁlmnek. A
nyomozó első felében, mikor Makláv egy rákkutató társaság brosúráját vizsgálja, megjelenik a címlapon látható angyalszerű nő, és maga a betegség egy tarisznyarák
képében megelevenedve. Később, a férﬁ lelkiállapotától
függően változik meg fantáziaképe: mikor megtudja,
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hogy anyja kezelését nem támogatják, álma hófehér
égboltja borúsra változik. Másik példa, mikor Makláv
gondolatban elemzi a bűntényt: egy egyetemi előadóban
láthatjuk a történet összes szereplőjét, akik számot adnak
magukról, elmesélik azokat az információkat, melyeket a
hősünknek sikerült eddig felkutatnia.

Emellett A nyomozó a priori magyar környezetbe helyezi a krimit, mely egy pesszimista, kilátástalan hangulatot kölcsönöz a ﬁlmnek. Ezt az érzést erősíti fel a
színészek, közöttük kiemelkedően Anger Zsolt alakítása
és az operatőr, Herbai Máté hideg színei és pontos, kimért kamerajátéka. A szűkszavú Maklávval együtt járjuk
be az elhagyatott pesti utcákat, a kórházi folyosókat és a
gyanúsítottak magányos lakásait. Az apró információcso-

TUDOM, MIT TESZEL PÉNTEKENKÉNT!
Bizonyára keveseknek okoz örömet, hogy már hetek óta az
iskolapadot koptatjuk, és az előadásokon jegyzetelünk aktívan. Mégis vannak, akik tárt karokkal várják az őszt és
a telet…
Egyre kevesebb napsütés. Egyre ködösebb és hidegebb
idő. Mégis tudni kell örülni az év e szakaszának is, mégpedig azért, mert ilyenkor talán még több buli vár ránk,
mint máskor. A Love Alliance kollektíva legalábbis
gőzerővel indította el idei esős szezonját, amely korántsem lesz olyan borús, mint az időjárás. A szeptember 26-i szezonnyitón hajnalig táncoltatták a népet.
Nem is akármilyen dallamokra!
A 2003 óta rendületlenül lüktető DanceHall Fever
nélkül Budapest éjszakai élete nem lenne az, ami – legalábbis a reggae-t és dancehall-t kedvelők számára. A
Bob Marley-n nevelkedett raszta srácok itt rádöbben-
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magokban adagolt történet során Gigor végig fenntartja
a feszültséget, gyanúsítottaink száma egyre nő, hősünk
türelme pedig egyre fogy. A kutatás során Makláv folyamatosan ismeri meg önmagát, ebben egy barátnő, Edit
(Rezes Judit) segíti, aki megpróbál szorosabb viszonyt
kialakítani kettejük között.
A nyomozót ihlető ﬁlm noir-os motívumok többször
visszaköszönnek, nemcsak a főszereplő elidegenedett jellemén keresztül, de egyes jelenetekben is, mikor Makláv áldozatát követi vagy egyik cigaretta füstbe
burkolózó női gyanúsítottját hallgatja ki. A noir ﬁlmek
mellett a krimi kap főbb hangsúlyt: Gigor főhősének
nemcsak éles bonckése, de az esze is jól vág, akárcsak a
rendező precíz forgatókönyve, mely óramű pontossággal
halad végig a feltárt nyomok ok-okozati kapcsolathálóján.
Gigor ﬁlmjével sikerült feltámasztania a magyar krimit a 82-es Dögkeselyű óta tartó „hosszú álmából”,
műve viszont nem csak egyszerű zsánerﬁlm, számos
elemével képes újat mutatni a műfaj konvencióihoz
szokott nézők számára is. Reméljük, új tehetségünk
nem csak a krimi, hanem más, hazánkban elhagyatott
műfaji ﬁlmbe is képes lesz új lendületet vinni.
Szabó Dénes
hetnek, hogy a reggae nem csak a Buﬀalo Soldier-ből
áll, a Sean Paulra rázók-riszálók pedig további dancehall
nagyágyúkkal bővíthetik „szaktudásukat” minden péntek este.
A Love Alliance selectorai (Bosi, Krama, Biggiebwoy)
idén különösen ütősre vették a ﬁgurát. Olyan közönségcsalogató soundsystem-eket hívtak hazánkba,
hogy szaunát csináljanak a Trafóból, mint például:
Massive Sound, Bongo Chilli, Bassrunner Soundtribe,
Trenchtown Rockers.
A nagy fekete korongokról tehát minden péntek éjjel
valódi, hamisítatlan jamaikai
muzsika szól. Így, ha odakint deremesztően hideg
van, törekedjünk
bátran a Trafóba!

briGirl
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POÉNGYÁR

GG ASZTROMÁNIA
ASZTROMÁNIA

SÜTŐTÖKKRÉMLEVES
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg sütőtök
1 fej hagyma
2 gerezd fokhagyma
6 dkg vaj
2 evőkanál ételízesítő
2,5 dl száraz fehérbor
20 dkg tejszínes krémsajt
egy csipet gyömbér
só, bors
3 szelet szendvicskenyér

Bár a Halloween, mint ünnep nem ősi magyar szokás,
hanem az amerikai kultúrából kölcsönözzük, kezd egyre
népszerűbbé válni kis hazánkban is. Egyre többen rendeznek ilyenkor bulit, vagy jelmezbált, melynek elengedhetetlen kelléke a töklámpás. Ha Halloween, akkor

PP OÉNGYÁR

sütőtök, már ami a dekorációt illeti. Nézzük meg hát,
milyen egy jó kis sütőtök leves, hogy megtudjuk, amiből
lámpást faragtunk, az milyen ﬁnom is valójában!
A tököt meghámozzuk, magjait kikaparjuk, húsát falatnyi kockákra vágjuk. A hagymát, és a fokhagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk. Felforrósítunk 6 dkg vajat, megfuttatjuk benne a hagymát. Hozzáadjuk a fokhagymát,
kissé megpirítjuk (ne égessük meg, mert keserű lesz!),
majd mehet bele a kockákra vágott sütőtök. Kevergetve
5-10 percig pirítjuk, rászórjuk az ételízesítőt, felöntjük
2,5 dl vízzel, és 15 percig forraljuk. A levesbe öntjük a
fehérbort, és botmixerrel összetörjük vagy turmixban
pépesítjük. Hozzáadjuk a krémsajtot, és addig keverjük,
amíg teljesen elolvad. Sóval, borssal, és egy kis gyömbérrel fűszerezzük. A szendvicskenyeret megpirítjuk, és kis
kockákra vágjuk: azzal tálaljuk ezt a pikáns krémlevest.
Igazán gusztusos, ha szépen vájjuk ki a tök belsejét, és
így magában a sütőtökben tudunk tálalni. Garantáltan
felmelegít a hideg november-eleji estéken.
Jó étvágyat hozzá!
Vera

A bolha kijön a kocsmából, körülnéz és bosszankodik:
-A fenébe! Ellopták a kutyámat!

OÉNGYÁR

Mikor van abszolút hideg?
- Amikor a jegesmedve még szivatóval sem indul.
- Amikor a családfát is eltüzelik.
- Amikor a sertésbőrkesztyű libabőrös lesz.
- Amikor az embernek ajkára fagy a mosoly.
- Amikor a műfogsor vacog a pohárban.
- Doktor úr, egész héten rossz volt a közérzetem.
- Vetkőzzön le, megvizsgálom. Sajnos nem tudom igazán megmondani, mi a baja. Biztos a sok sör az oka.
- Jó. Akkor visszajövök, ha már kijózanodott.- Dohányzik? – kérdezi az orvos a beteget.
- Inkább innék valamit, ha már ilyen ﬁgyelmes.
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- Mi a hasonló a nőben és a parkolóhelyben?
- Amelyik normális, az mind foglalt. Ha találsz egy szabadot, az vagy ﬁzetős, vagy rokkant.
Az eladósorban lévő lány megkérdi az apjától, a kiváló
üzletembertől:
- Papa, az István erősen udvarol nekem, azt mondja: nagyon szeret és el akar venni feleségül. Adhatok hitelt a
szavának?
A papa elgondolkodva válaszol:
- Hitelt adhatsz, csak előleget ne adjál!
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Van jó vicced? Küldd el a tatkontur@gmail.com címre,
hogy megjelenhessen a következő Poéngyárban!
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I. évfolyam, 3. szám
2008.november 5.

JÁ T É K
Játékunk helyes megfejtői gólyabáli jegyeket nyerhetnek, ahova egy kísérőjüket is magukkal hozhatják. A
HŐK irodában leadott Sudokuhoz mindenképpen mellékeljetek e-mail címet, hogy tudjunk értesíteni Titeket.
A kvíz megfejtéseit pedig e-mailben várjuk a tatkontur@
gmail.com címre. Hajrá-hajrá! :)
Beküldési határidő: november 14. péntek.
Előző nyerteseink, akik ELTE 1635 pulóvert nyertek:
Fodor Andrea és Jákfalvi Anett
1. Hányadik helyen végzett Kovács András Péter a
HÖK-ös választásokon?
2. Milyen mesterszakok indulnak jövőre a TáTK-on levelező formában?
3. Mi az idegen neve a női körülmetélések legszélsőségesebb fajtájának?
4. Ki hozta létre a „Jobb velünk a világ” jótékonysági
koncertet?
5. Mi az a közelgő természeti probléma, amire fontos
lenne a lakosság ﬁgyelmét fölhívni?
6. Mi a neve Afganisztán leghírhedtebb és legnagyobb
befolyású vallási és politikai csoportosulásának?
7. Hogy hívták Benazir Bhutto férjét?
8. Milyen hírességek tanultak a Krakkói Egyetemen?
9. Mikor kezdődött a ’Veszíts el egy könyvet’ akció?
10. Mennyit kellett várni az AC/DC új cédéjére?
11. Ki játssza Makláv barátnőjét ’A nyomozó’ című
ﬁlmben?
12. Kik a Love Alliance selectorai?
13. Mennyi fehérbor kell a sütőtökkrémleveshez?
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!!!Lágymányosi Jeges Est!!!
2008. november 19.
Westend Jégterasz
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