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YITÁNY

Ne olvass el…
De komolyan! Ne olvasd el a következő pár sort, az újságok előszavát úgyis mindig átlapozzák. Miért
haladsz tovább, tényleg nem kötelező… Nem hiszel nekem? Én se
hittem el, hogy máris vége a nyárnak, csak azon vettem észre magam,
hogy – egy kedves ismerősem szavait idézve – „új élmények, új mosolyok” érnek. Itt az év
eleje, pörögnek az események. Hol marad a napfény, pihenés, nyaralás – és miért kell beérnem Gutiérrez kötetével,
ha Kubáról van szó? Igen, a könyvajánló erről a bizonyos
írásról szól.
Még mindig ezt a cikket nézed? Miért nem haladsz tovább,
annyira jó dolgokról olvashatsz pedig! Például az emosok
és diszkósok összehasonlításáról, magyarországi Palesztin
Autonóm Terület nagykövetéről, a játéktermi agresszióról,
értesülhetsz a tanulmányi ösztöndíjszámításról, a köztársasági ösztöndíjasainkról, és megérhet benned is az elhatározás, hogy ’na most aztán rendesen fogok tanulni’ – ahogy
bennem is…
Megbocsátasz nekem, ha ﬁgyelmeztetlek, hogy még mindig ezen az oldalon időzöl? Én sosem bocsátok meg Dévényi Tibi bácsinak, aki immár harmadjára hagyta ﬁgyelmen
kívül, hogy a Lemezlovas című számára valaki a nyakába
vesz, és úgy táncolok azért a nyomorult pöttyös labdáért
– megint másnak dobta… Ha ott voltál az Egyetemi Napokon, úgyis tudod, miről beszélek. Az Utcabálra emlékszel
még? Negyedikek lettek a sötétszürke gólyáink.  Büszke
voltam rájuk, és most Rád is, hogy lassan végigolvasod,
amit írtam.
Örülök, hogy én üdvözölhetlek a mostani számban, és remélem élvezettel fogod lapozni az újságot. Próbáltunk minden fontos Eseményről tudósítani (még magáról a ﬁlmről
is). Feledtetni akarjuk Veled a hideget, szelet, a nyári szerelmeket, az unalmas órákat, a rosszul sikerült bulikat. És ha
mégsem derülnél jobb kedvre, tartsd szem előtt azt, amit
egy másik kedves embertől hallottam: ne azon szomorkodj,
ami elmúlt, mosolyogj azért, hogy megtörtént…
Balogh Mariann
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GÓLYAKUPA
Eltelt 2 hét a gólyatábor után, s mint minden évben, elkezdődött az integrálódás az egyetemi életbe. A gólyák is
kezdtek hozzászokni a szimpla bulikhoz, de a gólyakuapa
felelevenítette a gólyatábor hangulatát. Ismét csapatversenyeken kellett részt venni, bugyuta indulókat ordítani, és be
kellett bizonyítani - most már minden karnak, nem csak a
sajátunknak -, hogy a TÁTK sötétszürke csapata megállja a
helyét ezen a 33000 hallgatót számláló egyetemen.
16:00 - Gyülekező eligazításra, természetesen erről sikerült
lemaradnom. Mire odaértem, egymást túlharsogva kántálták a csapatok az indulókat. ”Jobbnál jobb” előadásokat
hallhattunk, ezzel együtt persze minden csapaton látszott
a ”most nem számít, mit teszek hangulat”. Körbejártuk a
Lágymányosi komplexumot, ahol ”furfangos” feladatokat
oldottunk meg, így a más karokról jött csapatok is megismerhették az ELTE-nek ezt a Campusát (ismerjük meg
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egyetemünket közelebbről!). A feladatokban nem csalódtam, persze mindezt ironikusan. Volt, hogy a ﬁúknak női
ruhát kellett magukra ölteniük és divatbemutatót játszani
(valahogy a libidóm nem jött elő pózoló hím gólyáimat látva), egy másik állomásnál pedig a tüdőkapacitásunkat kellett próbára tenni, mikor dohányozni és edzeni kellett egyszerre. Csapatzászlót kellett újra rajzolni, illetve aki nagyon
merész volt -mint én -, kipróbálhatott egy verekedős játékot
is (persze itt nem ment túl komolyan, mégis csak egy hivatalos ELTE-s rendezvényről volt szó, hogy nézett volna, ki
ha hívni kellett volna a mentőket…). Ezúton is köszönöm
az úriembernek, hogy nem adott bele mindent. A lényeg,
hogy csodálatos volt szinte minden helyen hülyét csinálni
magunkból, de ez erről szól, aki ezt nem tette meg gólyatáborban, az itt se érezte jól magát. Összességében azt kell,
hogy mondjam, az itt felsorolt negatívumnak tűnő dolgok
nem voltak azok. Kitűnő alkalom nyílt arra, hogy megismerkedjünk, beszélgessünk más karok hallgatóival. Ahogy
pedig a nyereményosztáson is látszott, nem a győzelem volt
fontos. Minden csapat kapott ajándékot, ezek a más karok
pólói, bögréi, rendezvényi belépők (talán a cél az lehetett,
hogy ne csak itt találkozzunk a megismert egyénekkel…)
stb. voltak.
Ezzel szereztünk egyetemista társainktól valami emléket
erről a felejthetetlen versenyről. Jövőre remélem ugyanígy
sikerül megrendezni az Utcabált és a Gólyakupát, mert fontos, hogy ezzel is leküzdjük az esetleges ellentéteket és távolságot a karok között. 1,2,3,4, Eötvös Loránd Tudományegyetem TE VAGY AZ OKA MINDENNEK!
Trash
Sötétszürke csopvez
(A szerkesztő megjegyzése: a TáTK-os gólyák az előkelő 4.
helyen végeztek a Gólyakupán.)

EGYETEMI NAPOK EGYETEMISTÁK NÉLKÜL
Szeptember 30-tól három napig bulizhatott volna minden ELTE-s diák az Egyetemi Napokon a Tüske Csarnokban. Igazából minden megvolt ahhoz, hogy szórakozzanak, de nem sok embert mozgatott meg ez a lehetőség,
mint később kiderült.
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Kedden, azaz az első napon a Supernem koncertjének csak a
végére értem le barátaimmal. Velünk máris jócskán megnőtt
a látogatók száma, hiszen körülbelül harmincan őrjöngtek a
zenekar előtt, és még maximum ennyien voltak össze-vissza
a csarnok egyéb részein. Nem baj, gondoltuk, biztos csak
később érkezik a tömeg. Meghallgattuk a Supernem végét,
amit bár én nem szeretek, de a színpad előtt tomboló rajon-
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gókból ítélve jól sikerült koncert volt. A következő fellépő
Varga Zsuzsa volt, akin látszott a próbálkozás, de az ő koncertjén annyira siralmasan kevesen voltak, hogy a vége felé
már mi is úgy gondoltuk, ezt az estet inkább fejezzük be
máshol, így hát elmentünk. Azért köszönöm szépen nekik a
Rock The Cashbah átdolgozást! Emiatt nem hallgattuk meg
sem a Magna Cum Laudét, sem a Zagart, pedig ezek alatt
állítólag nőtt a nézőszám, és a hangulat is fokozódott, bár
egyik sem drasztikus mértékben.
Második napra már bátrabban mentem le, hisz több ismerősöm is mondta, hogy ők aznap jönnek le - és azzal a
plusz tíz emberrel többen is voltak lent. Az első fellépő a
KFT volt, akikkel akkora „szerencsénk” volt, hogy még új
számot is mutattak be a novemberben megjelenő albumukról. Egyébként pozitívan csalódtam bennük, hiszen egész jó
koncertet nyomtak le. Úgy mentem le a zenéjükre - mivel
korábban még sosem hallottam őket élőben -, hogy ez egy
80-as évek elején megjelenő alternatív együttes, és csakúgy,
mint az URH, egy igen erőltetett haknit fog leadni, hisz
csakúgy, mint felettük, a zenéjük fölött is elszállt az idő.
Igaz, köztük nincsen egy Sziámi. Ehhez képest meglepően jó koncert volt, viszonylag energikus, és a slágereiket (
pl. Bábu vagy, Afrika, Siker, pénz, csillogás stb.) mindenki
együtt énekelte.
Utánuk egy kis kavarodás volt, hiszen az előre bejelentett
Heaven Street Seven helyett az eredetileg éjféltől fellépő Bikini következett. Na ez viszont tényleg hakni volt. Érdektelen, unalmas számokkal, amik ráadásul újak is voltak állítólag, bár a Bikini diszkográﬁáját nem igazán ismerem. Jobb
is, hogy a HS7 elé kerültek, mert ők nagyon kellemes hangulatot teremtettek, és az első naphoz képest legalább négyszeresére megnövekedett közönségük. Mondjuk ez lehet annak is köszönhető, hogy ekkora már igazán sok ital lefolyt
a torkunkon, de akkor is végigénekeltük az egész koncertet.
Legalább simán elfértünk a színpad előtt. Később hirtelen
azon vettük észre magunkat, hogy már a DJ pult felé vettük
az irányt, ahol a méltán híres, eredetileg humorista Dévényi
Tibi bácsi Best Of 1983 című cédéjét prezentálja nekünk.
Azt hiszem, nem is kell ezt bővebben kifejtenem.
Az utolsó napra már igen enerváltan mentem le, de nem
baj, egy utolsó buli, aztán jöhet a pihenés. Az első fellépőről
éppúgy lemaradtam, mint a Supernemről. Pedig a Kaukázus volt, igen jó, energikus, közönséget megmozgató utolsó
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két számmal. Sajnáltam is, hogy csak ekkora értem le rá,
de mint később megtudtam, nem maradtam le semmiről,
mert ezen a két számon kívül nem történt körülbelül semmi érdemleges a koncerten. Reméljük, hogy a tehetséges,
szerintem erőteljesen Kispál-utánzat zenekar nemsokára
megjelenő lemeze az utolsó két számra fog hasonlítani, és
akkor a kispálos félmondatomat kitörlöm utólag a cikkemből. Viszont ha már a közönséget is megemlítettem, ezen
a napon végre úgy nézett ki a csarnok, ahogyan ki kellett
néznie, háromnegyed ház, nagy buli. A Balkan Fanatik szintén semmi különöset nem tett (hasonlóan a Bikinihez, nem
volt túl meggyőző), leadták a számaikat, aztán levonultak.
Az Anima Sound System szintén. Annyira forradalmiak
voltak, mint ahogyan lemezszerződéseiket kezelik. És még
egy: Németh Jucit vissza a zenekarba! Viszont az előtte lévő
Péterﬀy Bori és a Love Band teljesen eklatáns koncertet
adott, nem olyat, amire ugrálni fogok, de jó volt hallgatni
őket. Számomra mostanra derült ki teljesen, hogy Péterﬀy
Bori nemcsak színésznőnek bámulatos, de énekesnőnek is.
Úgy húzza maga után az embereket, mint magyar szinten
senki, legyen az nő, vagy férﬁ.

Majd az Anima után eljött a tánc ideje, ami egyben az
Egyetemi Napok levezetése is volt, a PASO Soundsystem,
ami élvezetes volt, talán azért is, mert ekkor esett le nekünk,
hogy ez már a vége a bulihétnek, s méltón kellett búcsúztatni…
saxa
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HÖK ÉLETES
HÖK

HOGYAN TANULJUNK?
-AVAGY MIRE FIGYELJÜNK A FÉLÉV SORÁN-

ÉLETES

A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL
Ebben a félévben is kiszámításra kerültek a tanulmányi ösztöndíjak, amelyek az előző félévben bevezetett új
módszerrel lettek megállapítva.
A
módszer lényege,
hogy minden
hallgató az
általa felvett
kurzusokon
ve r s e n y b e n
áll az adott
kurzusra járó
többi hallgatóval. Tehát a kurzuson szerzett érdemjegye kerül összehasonlításra a többi hallgató érdemjegyével.
Az összehasonlíthatósághoz a rendszer kiszámolja, hogy a
félév során mennyi kreditet végeztek el összesen a hallgatók,
majd ezt a számot elosztja a tanulmányi ösztöndíjra fordítható összeggel. Így megkapjuk, hogy 1 kredit hány forintot
ér. Adott hallgató adott kurzusra, a kurzuson szerezhető
kreditmennyiségnek forintban kifejezett értékével száll be.
A kurzust elvégző hallgatókat az érdemjegyeik összehasonlításával rangsorba állítja a rendszer, és a kurzusra bevitt
összértéket felosztja közöttük. Ezt minden egyes, a hallgató
által felvett kurzussal megismétli a program, majd a megszerzett értékeket összeadja. Az összegzés után állítja rangsorba a hallgatókat szakonként és évfolyamonként, és ekkor
húzza meg az 50 %-os határt. A rangsorok első felébe került
hallgatók kaphatnak ösztöndíjat, köztük a rendszer felosztja
a többieknek kiszámított összeget, a számított ösztöndíjaik
arányában.
Ez a módszer azoknak kedvez, akik a mintatanterv szerint
folytatják tanulmányaikat, és nem azoknak, akik össze-vissza, elcsúszva krediteket halmoznak sorra.

6
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Hetyési Krisztina
TáTK HÖK
Gazdasági alelnök

„Na, ugorjunk neki, mert semmi nem lesz belőle...”- bizonyára sokatok száját hagyta már el ez a mondat, amikor az
íróasztalon halomra gyűlt tanulnivalóra pillantottatok. El
kellene menni a könyvtárba, meg kellene már látogatni azt
az előadást, készülni kellene a szemináriumi dolgozatra... .
Egy egyetemistának ismerősek lehetnek ezek a dilemmák. A
következő sorokban igyekszem egy kis ösztönzést adni nektek arról, hogy miért is jó, ha folyamatosan készültök, és
nem „éppen csak átmentek” majd egy vizsgán. Íme néhány
tipp arra, hogy mire ﬁgyeljetek, s hogy hogyan tanuljatok
úgy, hogy az minél hamarabb a hasznotokra váljék.

Az első ilyen motivációs erő lehet a tanulmányi ösztöndíj. Nehéz és költséges az egyetemista élet. Közhely, de igaz.
Mindenkinek jól jön havi pár ezer forint az ínséges időkben. Csakhogy sajnos semmi nincs ingyen, meg kell érte
dolgozni. A tanulmányi ösztöndíj egy olyan havi juttatás,
mely az államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatóknak jár, akkor persze, ha jól teljesítenek egy félévet az
egyetemen. Így értelemszerűen az elsőévesek legelőször a
második félévük során tudhatják majd bankszámlájukon az
áhított pénzösszeget. De mi alapján jár az ösztöndíj? Annál, hogy jól kell tanulni, egy kissé bonyolultabb a helyzet.
Törvényi szabályozás szerint csak a hallgatók legjobb 50%-a
kaphat tanulmányi ösztöndíjat. A Társadalomtudományi
Karon 2008 tavaszán újonnan bevezetett ösztöndíj-számítási rendszer lényege a verseny. Nem az számít, hogy minél
több kreditet felvegyél egy félévben. Az számít, hogy a felvett kurzuson belül a hallgatótársaidhoz képest jól teljesíts.
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Sokkal többet ér egy 4-es egy olyan tárgyból, melyből sokan
megbuknak, vagy éppen csak átevickélnek, mint mondjuk
egy 5-ös egy olyan tárgyból, amiből mindenki más is jelest
kapott. A lényeg tehát, hogy csoporttársaidhoz képest jól
teljesíts, és a mintatanterv szerint haladva végezd tanulmányaidat!
Egy másik nagy lehetőség a pénzszerzésre, meg persze az
elismerés bezsebelésére, a köztársasági ösztöndíj. Nos, ezt
nem osztogatják ám akárkinek. Ezt az ösztöndíjat a legjobbak kaphatják: azoknak érdemes benyújtani a pályázatot,
akik rendkívül jó tanulmányi átlaggal rendelkeznek, akik
kiemelkedő kutatói, tudományos, vagy közéleti tevékenységet folytatnak. A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév,
tehát 10 hónap időtartamára lehet elnyerni azon alap- vagy
mesterképzésben részt vevő hallgatóknak, akik adott vagy
korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. Erre a juttatásra a tavaszi félév végén ír ki pályázatot az Oktatási- és
Kulturális Minisztérium, s a Tanulmányi Hivatal teszi közzé
a hallgatók számára. Tehát a tanulmányi ösztöndíjjal ellentétben ez nem jár automatikusan, hanem jelentkezni kell
rá. A beadott pályázatokat egy oktatókból és hallgatókból
álló bizottság bírálja el. Szóval, ha úgy érzed, eleget letettél
már az asztalra ahhoz, hogy esélyed legyen megkapni a köztársasági ösztöndíjat, pályázz bátran! Ha pedig még van mit
dolgozni érte, akkor hajrá!
Most egy kicsit sötétebb vizekre evezünk. Eddig arról szóltam nektek, hogy mit kaptok, ha jól teljesítetek. De nagyon
fontos, hogy azzal is tisztában legyetek, hogy mi vár rátok,
ha nem teljesítitek az előírt követelményeket. Itt nem a hallgatói jogviszony megszűnésére gondolok, hanem egy speciálisabb dologra, az átsorolásra. Ez röviden azt jelenti, hogy
a legrosszabbul teljesítő államilag támogatott képzésben
részt vevő hallgatók átkerülnek költségtérítéses képzésbe, és
- itt az érem jó oldala- a legjobban teljesítő költségtérítéses
hallgatók átkerülnek államira. Ez egy igen új rendszer, mely
azon hallgatókra vonatkozik, akik hallgatói jogviszonyukat
2007-ben – és ezt követően felmenő rendszerben – hozzák
létre, illetve tanulmányaikat új szakon 2007. szeptemberétől – és ezt követően – kezdik meg. (A tanulmányaikat ennél korábban megkezdett költségtérítéses hallgatók külön
kérvényt nyújthatnak be a tanév elején, hogy átvételt nyerjenek a megüresedett állami helyekre.) De most foglalkoz-

TaTKontur_2szam.indd 7

I. évfolyam, 1. szám
2008.szeptember 24.
zunk a fent említett átsorolással. Az államilag támogatott
képzésből költségtérítéses képzésbe történő átsorolásban
azon hallgatók vehetők ﬁgyelembe, akik két félév alatt nem
teljesítettek legalább 27 kreditet. Ez nem túl nagy követelmény, úgy hiszem, de nem árt odaﬁgyelni! Az átsorolással
érintett hallgatói kör az egyes csoporton belüli hallgatók
15%-áig terjedhet, ami ezt jelenti, hogy a leggyengébben
teljesítő 15% búcsúzik az állami ﬁnanszírozástól. Ez az átsorolás automatikus, úgyhogy mindenki ﬁgyelje a kreditjeit,
és igyekezzen teljesíteni a minimum követelményeket, különben rossz vége lehet. Nem automatikus viszont a rendszer napos oldala, a visszasorolás. Ahhoz, hogy egy költségtérítéses hallgató átkerüljön államilag támogatott képzésbe,
a tanév vizsgaidőszakának végéig az ETR-ben ki kell tölteni
egy erről szóló nyilatkozatot. Erről ne feledkezzen meg egy
költségtérítéses sem! A rendszer lényege tehát leegyszerűsítve az, hogy a „ﬁzetősök legjobb 15%-a” helyet cserél a „nem
ﬁzetősök legrosszabb 15%-ával”.
Bízom benne, hogy sikerült némileg bemutatni ennek a
három rendkívül fontos tanulmányi lehetőségnek és egyben
korlátnak a működését. Nagyon fontos, hogy tisztában legyetek azzal, hogy mire vagytok jogosultak, ha jól teljesítetek, és milyen hátrányok érhetnek titeket, ha nem ﬁgyeltek
oda. Egy eredményekben gazdag, élvezetes és felhőtlen félév
reményében kívánok nektek jó tanulást, és ne feledjétek, mi
várhat rátok: tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj,
átsorolás!
Czina Veronika
TáTK HÖK
Tanulmányi Bizottság elnöke
Büszkeségeink
A 2008/2009-es tanév köztársasági ösztöndíjasainak
névsora
Fejős Anna
szociológia
Herman Zita
szociológia
Mihály Orsolya
szociológia
Mikolai Júlia
szociológia
Németh Krisztina
szociológia
Pordán Dóra
nemzetközi tanulmányok
Sneider Zita
nemzetközi tanulmányok
Szabó Gábor
szociálpolitika
Varga Krisztina
nemzetközi tanulmányok
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II NTERKULTÚRA
NTERKULTÚRA

WORLD PRESS FOTÓKIÁLLÍTÁS 2008
Egész nap hallgathatnánk az
Info Rádió adását, ha mindent
tudni szeretnénk a minket körülvevő világról, de van, hogy
egy - egy kép, vagy képsorozat
többet ad át, mint egy hírműsor a tévében, rádióban, vagy
akár egy cikk az újságban.
A World Press Fotókiállítás pont ezt tűzi ki céljául. A feladat: nézd a képet, olvasd el hozzá az ismertetést, s próbálj
választ találni a fotón feltett kérdésre.
A világ legrangosabb fotópályázata idén is elérkezett hazánkba, de ezúttal új helyszínen tekinthetjük meg a legtöbb
mondanivalóval s kérdéssel bíró fotókat. Az új helyszín a
Millenáris Fogadó épülete, ahol valamivel több látogatóra

KÉT KERÉKEN TAHIBAN
Október 5-én ismét a kétkerekűeké volt az országút, ugyanis nem más volt terítéken, mint az „Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam
versenye”.
Szép és drága kerékpároktól kezdve egészen a szakadt,
rozsdásodó tandemig mindenféle drótszamárral találkozhattunk az egyetemi bajnokság szombati versenyén. Az
időfutam verseny célja, hogy a kerékpáros adott távolságot
minél rövidebb idő alatt tegye meg.
Összesen 32 induló
állt rajthoz a délelőtti
napfényben,
országúti,
hegyikerékpár
(MTB),
női-férﬁ, budapesti és
országos
kategóriában.
Egyetemünk hírnevét 4 induló öregbítette, országúti kategóriában. A táv nem volt életveszélyes; 18 km-t kellett
megtenni Tahitótfalu és Kisoroszi között oda és vissza. Volt
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számítanak a szervezők, s nem utolsó szempont az sem,
hogy a kiállítás hagyományos kísérőrendezvénye, a Lumix
Digitális Fotópályázata is kényelmesen elfér.
A nemzetközi zsűri több mint 80.000 kép közül választotta ki azt a 185-öt, ami kiállításra kerül Budapesten is.
Három magyar nevező négy kategóriában nyert díjat, ami
külön büszkeségünk. Az MTI munkatársa, Szigetváry Zsolt
nyerte a korunk kérdései kategóriát a tavalyi Meleg Büszkeség Napján készült képével, míg Gárdi Balázs a Hír kategória legjobb fotónak és legjobb képriportnak járó első
díjat is megkapta az afgán lakosság szenvedéseit bemutató
alkotásaival. Sport kategóriában a harmadik helyezést pedig
Berekai Judit s vőlegénye, Tomasz Gudzowaty érdemelte ki,
indiai jógázókat megörökítő fotójukkal. A magyar nyertesek munkáiból külön ﬁlmösszeállítást is megtekinthetünk.
Hazafelé úton a sok semmitmondó hirdetés, reklám átfutása helyett térjünk be a Millenárisba, és lássuk, ne csak
nézzük, amit elénk tárnak!
Október 19-ig várja az érdeklődőket a World Press Fotókiállítás!
Ági
szerencsém egy kísérőautót vezetni, így végig szurkolhattam
karunk egyetlen indulójának (Albertini Balázs, nemzetközi
tanulmányok IV. évfolyam) futamát. Kisebb csalódás volt,
hogy végig üvöltöztünk neki a kocsiból („ragmeg!*, forgassad!” satöbbi…) és ő a menetszél miatt semmi sem hallott,
azonban sokkal nagyobb öröm volt, hogy Balázs kategóriájában a 4. helyen végzett, 28 perc 14 másodperces idővel.
Érmet is sikerült begyűjteni az ELTE-nek. Női országúti
kategóriában aranyérmes lett Laluska Veronika, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója.
Összesítve izgalmas versenyt tudhatunk magunk mögött.
Amit azonban sajnáltam, hogy az egyetemek közti rangadó
ellenére viszonylag kevés induló volt, és még kevesebb szurkoló. Azért így családiasan is jól éreztük magunkat, a versenyzők pedig egy kiváló rendezvényen vannak túl.
Végül megjegyezném, hogy nem csak a Tour-on vannak
izgalmak, ezért érdemes kinézni az egyetemi sportrendezvényekre is, mert ha mást nem is, de a győztesektől autogramot biztos tudunk szerezni.
SörSanyi
*értsd: rakd meg, avagy úgy tekerjél, hogy beleszakadj
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EMOSOK VS. DISZKÓSOK
Kutatásunk célja az emo és diszkós szubkultúrák összehasonlítása volt, melyet a kvalitatív terepkutatás módszerével végeztünk el. Vizsgálatunk főbb szempontjai az
alanyok külseje, egymással és a kívülállókkal szembeni
viselkedésük, társalgásuk és non-verbális kommunikációjuk voltak.
A szubkultúra fogalmát Albert Kohen vezette be a szociológiába. A kultúra egészének keretében ez magába foglal egy
sajátos életvitelt, értékrendszert, ideát, viselkedési szabályt és
normát. A kultúra meghatározott célokkal bíró tevékenységekre osztódik. Így szubkultúrák sora születik, amelyek nem
helyezkednek szükségszerűen szembe a globális rendszerrel,
csupán meghatározott értékek köré szerveződnek, amelyek
társadalmilag elfogadottak, ámde a szubkultúra szintjén nagyobb jelentőséggel bírnak. A szubkultúrák által a teljesség
részletekre bomlik. (Dr. Dragan Koković: Kultúra, szubkultúra, ellenkultúra című tanulmánya alapján.) Tanulmányunkban a Max Weber nevéhez fűződő ideáltípusokról lesz
szó, ami olyan absztrakció, amely a jelenség legáltalánosabb
jegyeit sűríti, a kutatás eszköze, fogalmi gyorsítás (olyan fogalmi konstrukció, ami ebben a formában soha nem fordul
elő a valóságban). Jelen esetben 13-18 éves, tanuló, otthon
élő, felső-alsó középosztálybeli egyénekről beszélünk, akik
egy bizonyos szubkultúrához köthetők, melynek legjellemzőbb jegyeit fogjuk leírni.
Emo
Az emo kifejezés egy rövidítés,
mely az angol
emotion (érzelem) szóból ered.
Egy 1985-ben
kialakult zenei
irányzatot deﬁniáltak vele, melyet
amerikai hardcore zenészek alapítottak. A kissé brutálisabb
zenei eszközöket is felvonultató dalokat az emocore stílusba
sorolták. Az irányzat azóta sokat változott. Az emo ma nem
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más, mint divatötletekkel egybe kötött zene stílus.
Főbb jellemzőik:
1. A külsejük elsődleges szempont, nézzük először a lányokat:
• Hosszú haj, félfrufru, általában eltakarja a fél szemüket.
• Erős, fekete smink a szem körül, kombinálva esetleg más,
rikító színekkel.
• Póló kedvenc együttessel, halálfejjel, Spongya Bobbal,
csíkos, ill. pöttyös mintával.
• Sok-sok karkötő (hogy eltakarja a vágások nyomait – ezt
általában nem mellőzik hozzáfűzni, mikor leírják kinézetüket); répafarmer, ill. szoknya, kitűzők és egyéb kiegészítők
minden mennyiségben, tornacipő (csakis Converse vagy
Vans).
A ﬁúk (ún. „emo kid”-ek) külseje alapjában véve ugyanaz,
természetesen a sminket is beleértve (plusz körömlakk!)
2. Az emo ﬁúkat és lányokat nem sok különbözteti meg
egymástól, az emóknak – szerintük – nincs neme (ergo:
színtiszta biszexualitás, ami megduplázza az esélyeket a
szombat esti randira – W. Allen után szabadon). A magyar
és külföldi oldalak tömegével mutatnak be egymással csókolózó emo kideket, amit az emo görlök állítólag nagyon
szexinek tartanak.
3. A mozgalom kulcsa egyébként éppen a net. Míg kulturális háttér tekintetében az emo elég hektikus, a stílus
legapróbb jegyei is pontosan terjednek a blogokon és a
honlapokon. A magyar oldalak jó részén pontosan ugyanaz a hosszú használati utasítás olvasható, amelyből kiderül,
hogyan néznek ki, miket gondolnak (többségük közzé teszi
„költeményeit” is), hogyan viselkednek az emók, a velük
szemben ellenérzéseket megfogalmazókat pedig általában az
oldaluk tetején megpróbálják egyből elterelni, nem kimondottan ﬁnom stílusban.
4. Érzékenység (ez leginkább a „Sz*r az élet”- kifejezésben
nyilvánul meg).
5. Passzív lázadás.
6. Filozofálás az élet dolgairól ( = depresszív látlelet a világról).
7. Saját szlenggel rendelkeznek.
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Diszkós
A közhiedelemmel
ellentétben a mai szórakozóhelyek, ahol
elektronikus
zene
megy, klubok, nem
pedig diszkók, a táncos szórakozóhelyek
olyan formái, ahol
a fogyasztói magatartás, a társkeresés,
az önreprezentáció fontos jegyek. Zenei stílusaik a techno,
trance, house, funky, a dance és napjaink popslágerei, tehát
lehet azt mondani, hogy zeneileg mindenevőbbek.
A diszkósoknál, ellentétben az emókkal, fontos, hogy szexisek legyenek. Tehát ruha terén lányoknál kivágott felső,
szűk naci, mini szoknya, ﬁúknál izompóló, farmer. Lényeges, hogy az öltözékük „márkás” legyen (értsd: drága, vagy
legalább annak tűnő) és változatos (lányoknál ciki, ha kétszer mennek bulizni ugyanabban a cuccban). Stílusérzékük
nincs, egymást másolják. Ebben a közegben kényelmetlen
kirívónak (egyedinek) lenni. Kiegészítőjük csakis az ékszer,
ﬁúknál lényegesebb szempont, hogy legyen egy minél vastagabb lánc a nyakukban, lányoknál opcionális.
Ebben a csoportban a hagyományos nemi szerepek uralkodnak, a lányok nőiességre, a ﬁúk férﬁasságra törekszenek,
mind külsőségekben, mind viselkedésben. Internetes aktivitásuk jóval alacsonyabb, igénybe veszik a fórumok és chatek
lehetőségét, de inkább programegyeztetésre használják. A
világháló nyújtotta lehetőségek közül ők a party fotók nézegetését, esetleges pontozását használják ki leginkább.
További különbség, hogy ezek a ﬁatalok nem próbálják
holmi ﬁlozóﬁával vakítani a külső szemlélőt. Őszintén vállalják, hogy számukra a bulizás a legfontosabb. Szlenget
ugyanakkor ők is használnak, mint az összes ﬁatal. Természetesen nem az emók édelgő beszédstílusát, legalábbis a
ﬁúk semmiképp.
Hipotéziseink
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1. Míg az emók esetében közösségről, a diszkósoknál
inkább falkáról beszélhetünk.
A diszkósoknál a csoport a domináns hímet követi, övé a
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legjobb nő, és az elsőbbség, kicsit márkásabb, divatosabb,
drágább öltözködés jellemzi, illetve a vele szembeni viselkedés más, mint a csoport többi tagja közötti interakciók. Az
etalon meghatározza a csoport többi tagjának zenei, öltözködési stílusát, viselkedési szokásait (beleértve fogyasztási
szokásaikat, testtartásukat, beszédmódjukat stb.) A csoporton belül emellett a lányszakasznak is megvan a hangadója.
S bár mindkét szubkultúra erősen reprezentál, a diszkósoknál ez élet-halál kérdés, komolyan veszik szerepeiket, és ezt
egymástól is elvárják.
Ezen falkák tulajdonképpen nagycsaládok, amelyek a vezető alfa-párból, és azok alárendeltjeiből állnak, de idegen
diszkósok is csatlakozhatnak hozzájuk. Nézzük meg például, hogy a ﬁúk „tesónak” szólítják egymást, egymást átkarolva, mégis férﬁasan pózolnak a kamerának, és egyáltalán nem
tartják cikinek, ha puszival köszöntik egymást. Elmondható
tehát, hogy a diszkósok társadalma patriarchális, vezetőjük

csakis az egyik ﬁú lehet, a hagyományos nemi szerepekhez
ragaszkodnak. Az alfa-hím férﬁassága szemben áll az emo
ﬁú nőiességével. A lányoknál az érvényesülés legfőbb feltétele a megfelelő pár megtalálása, akire felnézhetnek, és akire
a többiek is felnéznek. Választásaikat erősen meghatározza a
kiszemelt státusza, úgy a csoportban, mint anyagilag.
Az emók esetében nem ilyen egyszerű a képlet, hiszen első
látásra igazi közösségnek tűnnek, akiket összetart érzékeny
lelkületük s a velük szembeni ellenérzések. A parkokban
tett megﬁgyeléseink során láthattuk, hogy több (3-4) csoport telepszik le egymástól elkülönülve, ám világossá vált,
hogy mind ismerik egymást, volt átjárás a bandák között.
A kívülállóktól azonban mind igyekeztek távolabb elhelyezkedni, és bár csoportokban járkáltak az utcán, beszélgettek,
ők nem igazán csoportososan érzik jól magukat, szeretnek
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inkább egyedül lenni. Ezt magyarázhatja az a tény is, hogy
nagy, tíz fő fölötti csoportokat tapasztaltunk csak, vagyis
nem egy szűk, barátságon alapuló közösségről van szó, hanem egy csoportról, akik összeverődnek bár, de mégsem
a társaság a legfontosabb nekik, hanem saját maguk, saját
bensőjük. Hogy mégis a közösség szóval illetnénk őket, annak legfőbb oka, hogy ebben a szubkultúrában nem tapasztaltunk semmiféle hierarchiát. Nincs köztük vezető, nem
láttunk igazi hatalmi villongásokat, feszültséget, működésük teljesen demokratikus.
S ezen a ponton ismertetnénk vizsgálódásunk egyik legérdekesebb eredményét, az emo kultúra nőközpontúságát.
Mondhatjuk azt is, hogy a diszkósok patriarchális berendezkedésével szemben az emók inkább matriarchálisak. A
ﬁúkat a lányok irányítják (vagy mondjuk inkább úgy, hogy
vezetik). Tanúi voltunk annak, hogy miután a lányok rágyújtottak, a ﬁúk is követték példájukat, s például a helyváltoztatást is a lányok kezdeményezték. Miközben a ﬁúk
szégyenlősen ücsörögnek, a lányok állnak, cikáznak a csoportok között, harsányan üdvözlik az újonnan jövőket.
A lányok gesztusai saját nemükkel szemben igen bensőséges: megsimogatják egymást, össze-össze bújnak, általában
kézen fogva járnak. A ﬁúkkal is gyengédek, ám ezen megnyilvánulásoknak van valamiféle anyáskodó, sokszor lekezelő, birtokló felhangja. Például a pároknál azt láthatjuk,
hogy a lány karolja át a ﬁút, vagy tartja a térdén a kezét.
Gyakran előfordult az is, hogy a ﬁúk ültek a lányok ölében.
Ám annak ellenére, hogy megnyilvánulásaik erőteljesebbek,
többet gesztikulálnak, mozognak, és kommunikálnak, nem
mondhatnánk, hogy elnyomnák a ﬁúkat.
Összességében az emók szegényes kommunikációja, az
egymáshoz simulás egyfajta biztonságos burok benyomását
kelti. Az az ember érzése, hogy szavak nélkül is értik egymást, a kevés beszéd a tökéletes egyetértés látszatát kelti. Ez
a szubkultúra tökéletesen megtestesíti a ﬁatalok bizonytalanságát, az útkeresést, félelmüket a felnőtt világtól, gyermekségüket.
2. Az emóknál a belsőn, a diszkósoknál pedig a külsőn
van a hangsúly.
Mint arról már írtunk, az emók fennhangon hirdetik érzékenységüket, a passzív lázadást a személytelen és kegyetlen
világ ellen, sokat ﬁlozofálnak, verseket írnak, és általános-
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ságban igen depresszív képet festenek magukról. Elhiszik,
hogy közösségük több, mint divatötletekkel egybe kötött
zenei stílus, s úgy gondolják, külsejükkel is ezt bizonyítják.
Ám itt máris megﬁgyelhetünk valamit, ami nem igazán jellemző a (társadalmon) „kívül állókra”, mégpedig azt az általános trendet, hogy internetes adatlapjukon egytől-egyik
első helyen hangsúlyozzák, hogyan kell kinéznie az igazi (!)
emónak. Igen részletes leírásokat találhatunk, mondjuk a
privi.hu-t böngészve, konkrét márkák és beszerzési helyek
említésével.
Izgalmas jelenség az
ún. „egózás” is, amely lényegében az önfotózást
jelenti. Ezt a jelenséget
már a megﬁgyeléseket
megelőző kutatásunkkor észleltük a már említett privi. hu-n és egyéb
internetes tárhelyeken.
A júzerek gyakran több
oldalnyi képet töltöttek
fel magukról, melyek
70%-a a tükör előtt ábrázolja őket. Emellett megﬁgyeléseinkkor is többször láttuk, amint önmagukat fotózzák.
Emellett tanúi lehettünk olyan jelenetnek is, melyben miután két ﬁú játékból dulakodott, egyikük amint véget ért a
harc pár gyors mozdulattal rögtön megigazította frizuráját.
Itt az is meglepő, hogy a férﬁas(nak szánt) erődemonstráció
után az illetőnek önnön férﬁasságánál fontosabb volt külseje rendbetétele (talán úgy gondolta, a csoport hölgytagjainak is ez az elsődleges szempont…). Metakommunikációjuk elemzése is alátámasztja ezt: ezek a gyerekek sokszor
zavartnak tűnnek, a többiekre (lányokra) várnak, mi legyen
a következő lépés. Begubóznak, kezüket és lábukat keresztbe teszik, fejüket lehajtják, szemüket lesütik.
Szerintünk itt az az érdekes, hogy ezidáig nem lehettünk
tanúi annak a jelenségnek, hogy ez az igen ﬁatal korosztály
ilyen hangsúlyosan felvállalja női oldalát. Ebből az is látszik, hogy manapság a közép- és általános iskolákban valószínűleg nemigen vannak kitéve atrocitásnak az ilyen fokon „divatozó” ﬁúk. (Amit tulajdonképpen pozitívumként
is felfoghatunk.) Mindenesetre elmondhatjuk, hogy ezen
szubkultúra tagjai kimondottan nárcisztikusak.
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Térjünk vissza az emók ideológiai önmeghatározásához,
melynek elemei egytől-egyig megcáfolhatóak pár nap tapasztalatai alapján. Először is vegyük érzékenységüket, s
kezdjük egy netes példával, mely szerint a tagok oldaluk
tetején sokszor igen durva hangon küldik el a velük nem
szimpatizálókat. Aztán az sem vallt éppen ﬁnom lelkületre,
amikor a parkban kéregető idős hajléktalannak ordította
oda egy ﬁú, hogy „Takarodjál dolgozni!” (megjegyezném,
hogy nem is tőlük kéregetett). Továbbá itt van a fogyasztói
kultúra és a kemény és kegyetlen világ elleni „kiállásuk”,
természetszeretetük. Kezdjük ott, hogy távozásuk után a fűben tetemes szeméthegyek maradtak hátra utánuk, köztük
gyorséttermi csomagolóanyagok (antiglobalizmus, vegetarianizmus, ugye). Továbbá általános jelenség ingóságaik (általában mobil, mp3, fényképezőgép, drágább kiegészítők)
egymásnak mutogatása, a cserebere és a másik cuccának
csekkolása sem túl meggyőző.
A diszkós szcéna, mint azt már megjegyeztük, az individualizmust nem sokra becsüli. Nekik a külső valóban sokkal
fontosabb, mint a belső, hisz már ruházatuknak is jelentése
van, illetve az alapján már érzékelhető egyfajta hierarchia
közöttük. A rangsorban a jobban öltözöttek feljebb vannak
azoknál, akik kevésbé drága és divatos ruhát hordanak. Ez
nem csak a ruházatukon látszik, hanem például azon is,
hogy milyen ingóságaik vannak, vagy hogy egyáltalán van-e
nekik olyan. Így például: van-e kocsijuk, és ha van, akkor
milyen, vagy milyen ékszereket hordanak, milyen sokat
hordanak stb. Tehát minél drágább, divatosabb amijük van,
annál jobb a pozíciójuk a csoporton belül. Ezért is olyan
fontos a bulin való részvételük (reprezentáció!), illetve, hogy
mi van rajtuk akkor, mivel mennek a buliba. Sőt már maga
a buli megválasztása is jelzi, hogy ki hol foglal helyet a ranglétrán.
3. Végül mindkét csoport ugyanoda jut, tehát mindkét
szubkultúra tömegessé válik/vált.
Tehát az emóknál a diszkósokkal ellentétben elvileg az
egyediség a fontos, pedig ugyanúgy konformizálódnak,
mint a diszkósok. A képek alapján látható, hogy az emberek közül kirínak bár (így látható, hogy egy szubkultúrának
a tagjai), de két emo között már nincs nagy különbség sem
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külsőségekben, sem máshogyan. (Maradj távol a tömegtől
– az emók szerint ez a legfontosabb, ami megkülönbözteti
őket a többiektől. Lásd a Brian élete-jelenetet, mikor a tömeg egyszerre üvölti: mi mind egyéniségek vagyunk!)

Tény, hogy az undergroundként induló közösségek előbb
vagy utóbb divatjelenséggé válnak. Bár megvan a maguk
ideológia- és szabályrendszere, a stílus különbözteti meg
őket az átlagtól és más szubkultúráktól. De a stílus –külső,
hangulat, média preferenciák– könnyen másolható, s így
előbb-utóbb megjelennek az utánzók, vagy ahogy az emók
mondják: pózerek. Így válik a meghökkentő unalmassá.
Tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, hogy igen sok
hasonló külső magatartási formája van a két csoportnak.
Ki merjük jelenteni, hogy a hasonlóságok elsősorban abból
fakadnak, hogy megﬁgyeltjeink nagyjából azonos korúak.
Olyan mélységig szubkultúrájuk norma-, illetve szabályrendszere nem is határozza meg életüket, hogy azzal ellentmondjanak koruk tipikus viselkedési formáinak. Tehát
ezen ﬁatalok, annak ellenére, hogy élesen megkülönböztetik magukat egymástól (külsőségekben, életfelfogásban), viselkedésükben nem találni jelentős különbségeket. Hiszen
elsősorban koruk határozza meg őket, és stílusuk még nem
végleges. Úgy gondoljuk, hogy a szubkultúra választotta
őket, és nem fordítva, egyelőre még csak sodródnak az árral – bár meg kell hagyni, lelkiismeretesen -, környezetük
döntötte el, mely irányzathoz tartoznak. S mivel az egész a
véletlenen múlt, nem saját magukon, így lényegében mindegy is, melyik oldalon állnak.
Kővágó Zsóﬁa
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JÁTÉKTERMEK VILÁGA
A játéktermek megﬁgyeléskor azt vizsgáltuk, hogy hogyan működnek a csoportok
közösségként a játéktermen belül, hiszen
a játékterem egyfajta
élettér; és azt, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz.
Emellett az agressziót tanulmányoztuk, hogy megjelenik-e és ha igen, milyen formában és mértékben. És nem
utolsó sorban megnéztük, hogy a kisebbségek milyen
arányban találhatóak meg a játékteremben, hozzájuk
hogyan viszonyulnak a többiek, szegregálódnak-e, és ha
igen, ez hogyan nyilvánul meg? Vizsgálódásainkhoz a
(kvalitatív) terepkutatás nyújtott segítséget.

A terepkutatás egyik fő erőssége, hogy segítségével a kutató
átfogó, teljes szemlélethez jut. Ha a tanulmányozandó társadalmi jelenséget olyan közvetlenül és teljességgel ﬁgyeljük
meg, amilyennel csak lehet, azzal mélyebben és teljesebben megérthetjük. Ez a megﬁgyelési módszer, ha nem is
kizárólag, de olyan kutatási témák és társadalmi vizsgálatok céljára alkalmas, amelyek az egyszerű kvantiﬁkációnak
szemlátomást ellenállnak. Egy terepkutató olyan attitűd-és
magatartásbeli ﬁnomságokat ismerhet fel, amelyek egy más
módszerekkel dolgozó kutató ﬁgyelmét valószínűleg elkerülnék. A terepkutatás különösen alkalmas olyan attitűdök
és magatartások vizsgálatára, amelyeket a maguk természetes közegében lehet a legjobban megérteni; társadalmi történések időbeli alakulásának vizsgálatára.
Játéktermeken azon helyeket értjük, ahol konzol játékokat
lehet játszani, melyek célja a szórakoztatás, és nem a pénznyerés. A legnépszerűbb játékok közé tartozik az Exceed
„táncgép”, mely koncentrációt, és némi ügyességet, ritmusérzéket igényel. A másik nagy kedvenc a verekedős és
öldöklős játékok kategóriája, melybe a következő játékok
tartoznak: Tekken, Altered Beast és a Mortal Kombat. Az
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ilyen és hasonló játékoknál az ellenféle legyőzése/megölése a
cél a legkülönfélébb módokon. A száguldás szerelmesei sem
fognak unatkozni, ha ellátogatnak egy játékterembe, mert
rájuk várnak az autós (például SEGA Rally) és motoros szimulátorok. Sőt, a palettát színesítve, a science ﬁction rajongók is találhatnak kedvükre való játékokat, ilyen például a
Star Wars Arcade repülős szimulátor vagy a Jurassic Park
őslényes játéka. Továbbá megtalálhatóak a tipikus kocsmai
játékok, a csocsó és a darts. A bokszgép várja az erejüket
felmérni vágyókat. A felsorolást zárandó, fontos megemlítenünk a léghokit, melyről megﬁgyeléseink alapján elmondható, hogy a nagyobb társaságok, és minden korosztály által
igen kedvelt játék.
A kutatási helyszínek meghatározásakor ﬁgyelmet fordítottunk arra, hogy a meglátogatandó plázák közönség és
környezet szempontjából eltérőek legyenek. Így került sor a
Mamut, a Pólus Center, a Duna Plaza és a számunkra akkor
már jól ismert terep, a WestEnd City Center kiválasztására
„Játéktermi agresszió”
Ívet adva tanulmányunknak, beszámolunk egy olyan témáról, mely szorosan nem kapcsolódik a játéktermek közösségéhez, viszont elengedhetetlen tartottuk, hogy kutatásunk
során foglalkozzunk vele. Ez nem más, mint a „játéktermi
agresszió”. Nem véletlenül használjuk ezt a kifejezést, mert
hiba lenne azt felételezni, hogy aki a játékteremben agresszívan viselkedik egy-két negatív hatás miatt, az a játéktermen
kívül is hasonlóan viselkedik, és fordítva. Tehát nem látunk
közvetlen kapcsolatot a valós, illetve virtuális világban elkövetett agresszív viselkedés között, bár azt fenntartjuk, hogy
a játék által kiváltott düh lecsapódhat az egyén közelében
tartózkodókon, a játék során vagy közvetlenül utána – erről
bővebben lejjebb. Ellenben kevésbé tartjuk valószínűnek,
hogy az egyén későbbi agresszív magatartása kapcsolatba
hozható az agresszív játékok játszásával (H. Jenkins1 , 2000).
Viszont mit is értünk agresszió alatt? Anderson és Bushman
nyomán a következőként deﬁniáltuk: agresszív cselekedetnek tekintünk minden olyan viselkedést, amely szándékosan és a károkozás közvetlen, kívánt céljával egy másik
személynek ﬁzikai vagy lelki szenvedést okoz. Továbbá a
tudatos tárgyi rongálást is annak tekintjük. Úgy érezzük,
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nem elég csupán az agressziót deﬁniálni, fontosnak tartjuk
az agresszív játékok fogalmának tisztázását is. Mi minden
olyan játékot agresszív típusúnak tekintettünk, amelyben a
cél az ellenfél - legyen az gép vagy személy - megölése, likvidálása, továbbá az olyan játékokat melyekben a hangsúly
a ﬁzikai erő kifejtésén van. Ebbe a kategóriába tartoznak a
lövöldözős, verekedős, öldöklős játékok, és az erőﬁtogtató
„boksz” illetve „foci” gép (ez utóbbi kettőnél a cél mindig
az, hogy minél nagyobbat üss vagy rúgj a gépbe).
Lényeges megemlíteni, hogy a játékos és a környezet egymásra hatása során az agresszió nem csak következmény
lehet, hanem a környezet is képes előidézni azt. Megﬁgyelésünk során ezt akkor tapasztaltuk, amikor nagyobb
csoportok (több mint két személy) kezdtek el játszani. A
nem játékosok - nevezzük őket szurkolóknak - egyre jobban
izgatták és hergelték fel az éppen játszó társaikat, amiből
lineárisan következik, hogy a játékosokban a versenyszellem
egyre jobban eluralkodott, aminek hatása képpen mind a
játékgéppel, mind a társaikkal durvábban kezdtek bánni.
Erre jó példa:
A WestEnd City Center játéktermében történt, hogy egy nagyobb társaság (4-5 főből állhattak) két tagja elkezdett egymással autóversenyezni, amiről fentebb már megállapítottuk,
hogy nem agresszív típusú játék, mégis a szurkolók annyira
„felspanolták” társaikat, hogy azok játék közben elkezdtek egymásnak beszólogatni, ami egyre jobban elmérgesedett. Szerencsére tettlegességig nem fajult a csata, viszont olyan szempontból
nagyon tanulságos eset volt, hogy láthattuk, mire képes a versenyszellem és a szurkolók összehangolt hatása a játékosokra.
Az Így látjuk mi ’98-as tanulmányból még az is kiderül,
hogy a játéktermekbe járók nagy többsége nem (csak) a
társaság miatt jár le, hanem inkább a játékok vonzzák. Bár
ez mára a számítógépek és a játékkonzolok (PlayStation,
Xbox, Wii) elterjedésével némileg átalakult, azt biztosan
állíthatjuk, hogy aki gyakran, törzstagként látogatja a játéktermeket, annak elsődleges célja, hogy az általa kedvelt játékokon az ő neve szerepeljen legelöl. Ezen tény megemlítése
azért kapott itt helyet, mert ezekre a „veterán” játékosokra
már nem jellemző a túlzott beleélés, agresszivitás. Láttunk
olyan törzstagot játszani a WestEndben (a megadott három
kutatási napon kívül, itt többször is jártunk, és mindig ott
volt), aki a Tekken nevezetű verekedős játéknál békésen, ﬁnoman nyomogatta a gombokat, miközben az ő szavuk já-
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rásával élve „széjjelalázta” a gépet. Ebből két következtetést
vontunk le: vagy már megszokásból, egyfajta függőségként
játssza a játékot, anélkül, hogy élvezné, vagy egyszerűen
nem az a típus, aki hajlamos az agresszióra.
Összegezve tapasztalatainkat, megﬁgyeléseinket, elmondhatjuk, hogy a ﬁatalabbak (iskolások, őket tekinthetjük a
játéktermek fő bevételi forrásának) körében az agresszív
játékok nagy népszerűségnek örvendenek. Továbbá a játékosokból kiválthatnak az agresszív játékok arrogáns viselkedést, viszont nem szükségszerűen. Szerencsére az esetek
túlnyomó többségében a játékosok a játék végeztével visszakerülnek eredeti állapotukba, vagyis lenyugszanak. Sőt érdemes megemlítenünk egy mostanában publikált kutatást,
melyet a Middlesex University végzett. Arra az eredményre
jutottak, hogy az agresszív játékok2 lenyugtathatják az embert. 292 különböző korú és nemű kísérleti alanyt ﬁgyeltek
meg, és azt vizsgálták, hogy milyenek a reakcióik a játék
előtt és a játék után. Sokkal nagyobb arányban tapasztaltak
nyugodtságot, higgadtságot a résztvevők körében, mint haragot. Természetesen a nyilvánosság elé tárt eredményekhez
Jane Barnett kutatásvezető hozzáfűzte, hogy a kapott válaszok függenek az egyén típusától.
Összehasonlítva a megﬁgyeléseinket a ’98-as kutatással, elmondhatjuk, hogy a „játéktermi agresszió” szemszögéből az
elmúlt tíz évben különösebb változás nem következett be.
Ugyanúgy népszerűek ma is az ilyesféle játékok, akkor is
sokan játszottak ezekkel, ma is sokan játszanak, még sem
történt (szerencsére) Columbine3 -hoz hasonló eset Magyarországon.
Játéktermek közössége
Mióta világ a világ, az emberek törekszenek arra, hogy maguk körül tartós kapcsolatokat alakítsanak ki. Ez a törekvés
nem csökkent, csak az évek múlásával máshogy válik valóra.
Vegyük például Molnár Ferenc 1907-ben megjelent ifjúsági
regényét, A Pál utcai ﬁúkat. Tizenéves ﬁatalok, önmegvalósításra vágynak, kötődésre, barátokra. „Felépítenek” maguknak egy saját kis világot, a grundot. Itt töltik szabadidejü2 Kutatásukhoz a világ egyik leghíresebb MMORPG játékát, a World Of
Warcraft-ot használták, mely bőven dúskál harcban és öldöklésben
3 Columbine-ban (USA), 1999. április 20-án, két diák meggyilkolta tizenkét társát és egy tanárt, majd végeztek életükkel. Sokan a videojátékokat és
Marilyn Mansont hibáztatták a történtekért.
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ket, és mindent megtesznek, hogy megvédjék a konkurens
ﬁúcsapattól. A két közösség élén erős egyéniségek, vezetők
állnak. És milyen az élet, hosszas szemlélődés után ugyanez
a jelenség ﬁgyelhető meg 2008-ban a WestEnd City Center játéktermében. Vannak ugyan a fejlődéssel bekövetkező változások, de az alap történet lényegében semmit nem
változott. Adott két ﬁatalokból álló közösség, „bandák”,
„bandavezérrel”. A hétköznapok szürkeségéből menekülve
a játékteremben találják meg azt a fantáziadús környezetet,
melyre vágynak. Gitt helyett ugyan lehet, hogy rágógumit
rágnak vagy dohányoznak, és míg a Pál utcai ﬁúk – a regény olvasatában - még csak nem is gondolnak lányokra,
a mi hőseink életében már igen fontos szerepet játszanak
a Hölgyek. Közösségként léteznek, csoportjukon belül is
megvannak a társadalomban fellelhető normák, vagyis az
életünk során főleg megﬁgyeléssel megtanult viselkedési
szabályok.
A játékteremben egy, vagy maximum két állandó banda fér
meg egymás mellett egy játéktermen belül, de ez az „együttélés” csak a szigorú szabályok betartásával működik, melyeket ők maguk hoztak. Mindenkinek megvan a maga helye,
territóriuma; amíg annak biztonságát nem érzik veszélyben,
addig nincs baj. A csoport élén mindig egy erős vezető áll,
aki egyfajta példaként/modellként szolgál a csoport tagjainak. Esetünkben a bandavezér tölti be a modell szerepét.
Lássuk ki is ő:
Krisznek hívják –a többiek így szólították-, 20-25 év körüli,
láthatóan ő a rangidős. Biztos anyagi háttérrel rendelkező,
jól szituált ﬁatalember. Látszik rajta a sokéves rutin, „régi
motoros”, a legjobbtól tanult. A többiek tényleg úgy tekintenek rá, mint példaképükre, tisztelet övezi, lesik minden
szavát. Kedvelt játékaiban ő a legjobb, az eredményjelzők is
ezt bizonyítják. Ha játszik, senki nem megy oda, hogy „bocsi, de én is szeretnék”; a többiek ﬁgyelik, tisztelettel szólnak
hozzá, vele szemben nem engedhetnek meg mindent maguknak, ami az övé, az tabu, mint pl. az aktuális barátnő.
Már délután van ,15.00 körül járhat az idő, kezdetben
nincsenek sokan, elvétve lézeng egy-két ﬁatal, aztán hirtelen
elkezdenek szállingózni, teljes harci díszben; a ﬁúk belőtt séróval, a lányok (igaz elvétve) tökéletes sminkben és bulizásra is
alkalmas ruhákban. Vidáman üdvözlik egymást, persze az első
kézfogás Krisznek jár. Vannak, akik érkezés után rögtön ki-
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mennek egy cigire, mások az akciójátékok felé veszik az irányt,
de a banda nagy része a táncgép köré telepszik le. Mintha csak
egy kellemes pikniken lennének, persze azt leszámítva, hogy
hiányzik a kék ég; itt a nap helyett a neon lámpa világít, zöld
fű helyett pedig a játékterem színes padlójára ülnek. Mindenki
majszol valamit. Fiatalok, mindegyik mellett ott az iskolatáska,
beszélgetnek, vannak,
akik a játékokról,
mások az aznapi eseményeket mesélik társuknak. Az egyik ﬁú
táncolni kezd, mozdulatai rutinosak, de
látszik, hogy még nem
proﬁ. Páran felállnak és őt nézik. Vannak, akik biztatják, mások pedig hasznos
instrukciókkal látják el. A játék véget ér, a ﬁú arcán látszik a
csalódás. Ekkor a bandavezér –mintha tanítani akarná - felajánlja, hogy táncoljanak együtt4. Krisz ﬂegma proﬁzmussal
táncol, mintha minden nap ezt csinálná, és miről is beszélünk,
hiszen ez így is van.
Pár méterrel távolabb két huszonéves ﬁú „Tekkenezik”. Közben a játékról beszélgetnek, arról, hogy melyik módszer a legcélravezetőbb a győzelem érdekében. Kis idő után észreveszik,
hogy ﬁgyeljük őket, de nem zavartatják magukat. Már húsz
perce játszanak5; szakavatott játékosok, másodszor „viszik végig” a játékot. Összeszokott párosnak tűnnek, mozdulataik is
hasonlóak. A bal oldali ﬁú kiesik a játékból, majd mosolyogva
hozzánk fordul, és azt kiálltja: „Mortalban azért még mindig
én vagyok a nyerő” és nekünk meg sem fordul a fejünkben, hogy
megkérdőjelezzük az ellenkezőjét.
Vélhetőleg kutatásunk kezdetén még tele voltunk előítéletekkel, azokkal az emberekkel szemben, akik idejük nagy részét
egy játékteremben töltik. Persze rossz tapasztalatokat is szereztünk, viszont nagyon sok kellemes csalódás is ért minket. A
köztudatban sokszor élnek tévképzetek bizonyos csoportokról,
így a játéktermi közösségekről is, melyek többnyire megdőlni
látszanak.
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Etnikum
Nehéz meghatározni a Magyarországon élő kisebbségiek
akár hozzávetőleg pontos arányát, így értelemszerűen számunkra is nehézségekbe ütközött azt eldönteni, hogy mi
alapján tekintsünk valakit annak. További problémát jelentett az, hogy mivel megﬁgyelő kutatást végzünk, nem alkalmazhatjuk a klasszikus: „Az a kisebbségi, aki annak tartja
magát” meghatározást. Kénytelenek voltunk egy egyszerűbb
szempontot választani, vagyis akit mi négyen kisebbséginek
tartunk, azt annak tekintjük.
A magyar etnikumokat három csoportra osztottuk. Az
első a cigányság, a második a zsidóság, a harmadik pedig az
egyéb kisebbségek csoportja (nem magyar anyanyelvű, az
első két kategóriába nem sorolható csoportok).
A kutatás első napján a Mammut játéktermét ﬁgyeltük
meg, ahol az idegen nyelvű kisebbség tulajdonképpen megszűnt kisebbség lenni. Tapasztalatunk szerint a nyelvi sokféleség annyira megnehezítette a közösség kialakulását, hogy
az tulajdonképpen nem is jött létre. Akik együtt érkeztek
–még ha látványosan rendszeresen idejáró játékosok voltak
is- együtt is távoztak, nem kerültek kapcsolatba a többi játékossal vagy más a csoportjukon kívüli személlyel, kivéve,
ha pénzt váltottak az őrnél.
A játékosok ismerik egymást már a játék előtt is, így annak
során nem alakul ki bennük olyan mértékű indulat, ami
társuk származásának kritizálására ösztönözné őket. További ok lehet még az alacsony átlagéletkor, mert az etnikai
megkülönböztetés –a külső különbségeinek realizálásán kívül- valójában azon alapszik, hogy ha egy ismeretlen csatlakozik társaságunkhoz, alkalmazhatjuk rá a hozzá hasonló,
korábban megismert egyénekkel való tapasztalatainkat vagy
ellenőrizhetetlen sztereotípiáinkat (Erwing Goﬀman), amik
valószínűleg az évek számával arányosan gyarapodnak.
Elmondhatjuk, hogy kutatásunk során sokat tanultunk.
Sikerült megismernünk – ha nem is teljesen – egy olyan világot, mely a laikus szemlélő számára idegen lehet. Viszont
a közhiedelemmel ellentétben, ez nem egy zord, rút világ,
mert megvan a maga szépsége és érdekessége. Ajánljuk a
kedves olvasónak, hogy látogasson el egyszer egy játékterembe, biztosak vagyunk benne, hogy találni fog kedvére
való játékot.
Molnár Balázs, Paukovics Eszter,
Szalay Katalin, Varga Eszter
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Érdekelnek a hírek, a bulik, esetleg, hogy
mit tettél tegnap este? Te vagy a mi emberünk! Vagy mi vagyunk a te újságod?
A választ megtalálod a www.elteonline.hu
site-on.
Az ELTE Online Téged (is) érintő kérdésekről, az egyetem életéről, változásokról
ad információt napról napra, ráadásul
dinamikus programajánlója segít megtudni, hogy hol-mely bulik várnak téged.
Ez sem elég? Partyfotósaink mindenhol
felbukkanhatnak, hogy megörökítsenek
egy képet az estédből.
Szuper lehetőség ez arra, hogy átlásd
az egyetem dolgait, de nem csak ennyi!
Amennyiben érdekel az újságírás, netán
valóban jó minőségben tudsz fotózni, te
is részese lehetsz mindennek! Jelentkezz
hozzánk és Te is alakíthatod az információk forrását, sőt, ha nálunk dolgozol,
abszolút rugalmas munkaidő mellett még
versenyképes fizetést is kaphatsz munkádért. (Kell jobb diákmunka?)
Keresd fel a www.elteonline.hu-t, és böngéssz kedvedre!
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KK ÜL- -ÜGYES
Ü L Ü G YE S

BESZÉLGETÉS AHMAD ABDELRAZEK
ŐEXCELLENCIÁJÁVAL, A PALESZTIN AUTONÓM TERÜLETEK MAGYARORSZÁGI
NAGYKÖVETÉVEL
A Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének
Euro-mediterrán Kutatócsoportjának szervezésében
került sor Ahmad Abdelrazek ő Excellenciájának előadására október másodikán a Karunkon. Legnagyobb
örömünkre sok hallgató jelent meg a rendezvényen és
hallgatta végig a nagykövet urat.
Az előadás három nagy részre tagolódott. A mai közel-keleti helyzet, a Palesztin Autonóm Területek és az Európai
Unió viszonya és kapcsolatai, valamint a diplomáciai kapcsolatok hazánkkal, és az oktatási-, tanulási- és ösztöndíjlehetőségek a palesztin egyetemeken és főiskolákon voltak
a főbb vezérfonalak.
Az előadás először a közel-keleti térség helyzetének értékeléséről szólt. Kronologikusan haladt végig a mandátumidőszaktól a zsidó állam megalakulásán át, egészen a mai
napig. Érdekesség volt az előadásban, hogy olyan embertől
hallhattuk a már ismert dátumokat és eseményeket, aki jelen van a konﬂiktusban. Benne él és tudja, milyenek ezek a
viszonyok a valóságban és nemcsak a tankönyv lapjain.
Palesztina és az egész közel-keleti térség egy átjáróban fekszik, mely gazdasági, kereskedelmi és kulturális találkozóhely volt egészen az ókortól. Sok nép mondta hazájának
ezt a területet, és innen indult ki a világ három legnagyobb
vallása is: a zsidó, a keresztény és az iszlám. Az itt lakó népek
hatással voltak egymásra, függetlenül attól, hogy ki gyakorolta éppen a hatalmat. A nagykövet úr kifejtette, hogy ezt a
régiót nem lehet konﬂiktusokra bontani, az egészet egyszerre kell kezelni, amelyben a különböző politikai és katonai
problémák csak részegységek.
Izrael megalakulása csak a nyugatiak lelkiismeret furdalását
enyhítette, mely egy biztonságos és végső államot akart adni
a zsidó népnek az elszenvedett borzalmak után. A gond ez-
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zel mindössze az volt, hogy a kijelölt területen már élt egy
népcsoport, és a két nézet nem tudott kiegyezni egymással.
Az ENSZ pedig nem bizonyult erős közvetítőnek ebben a
periódusban. Így alakulhatott ki az az állapot, melyben Izrael elfoglalhatott olyan területeket, mely a palesztinok ősi
területeihez tartozott, mint pl. a Gázai-övezet, Kelet-Jeruzsálem vagy Ciszjordánia.
A legsötétebb időszak a 6
napos háború után jött el,
melyben a palesztinok teljesen
elvesztették önállóságukat, és
megszűntek szuverének lenni. Ettől kezdve a palesztin
nép küzdött az önállóságért,
hol keményebb, hol enyhébb
módszerekkel. Az 1987-es
Intifáda kezdetét a népek harcának nevezte, ahol a nem reguláris palesztin erők szálltak
szembe a világ egyik legkeményebb hadseregével.
Ezután vendégünk a béketárgyalásokra és a szerződésekre
tért ki, ecsetelve az amerikai és európai szerepeket a megállapodásokban, így az Oslói, majd a Camp David-i Nyilatkozat hatásait, vállalásait, valamint politikai körülményeit,
mely egészen új megvilágításba helyezte számunkra a tényeket.
Véleménye szerint az Oslói Nyilatkozatot mindkét fél
szükségesnek tartotta. A hosszú konﬂiktusterhes időszak
után szükség volt a békés megoldásra. Sok kompromisszum
született ebben a dokumentumban – ilyen például, hogy
a Palesztin Hatóság nem írhat alá semmilyen külpolitikai
szerződést vagy nyilatkozatot, valamint hogy mindkét fél
elismeri a másik létezését, és legitim tárgyalófélként tekinti.
Két nagyon fontos pont azonban kimaradt belőle, és a mai
napig a szőnyeg alá söprik a kérdést. Ez pedig nem más,
mint Jeruzsálem és a menekültek ügye. Mindkettő nagyon
fontos és égető, sok érdeket sértő kérdés, melyre ha nincs
válasz, nem lesz béke ebben a térségben.
A Camp David-i találkozóról azt mondta, hogy nem voltak
felkészültek a tárgyalásra, mert nem tudták, miről is tárgyalnak. Clintonnak különben is sietős volt a megállapodás aláírása, hiszen ciklusa végén járt és „pályázott a Nobel-díjra”,
így csak aláíratta a felekkel a szerinte megfelelő dokumentumot. Ezzel azonban sem az izraeliek, sem a palesztinok nem
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értettek egyet, így a pontokat sem tartották be.
A mai helyzetre kitérve elmondta, hogy szerinte az amerikaiak a Camp David-i ﬁaskó után letettek a közvetítésről.
Bush nem akart ebben a kérdésben igazságot tenni, neki
más országok voltak fontosak az arab térségben. Így az izraeli kérdés háttérbe szorult. Most már nekik is egyre világosabb, hogy a közel-keleti válsággócot nem lehet különkülön kezelni. Fontos, hogy minden konﬂiktust egyszerre
és folyamatosan próbáljanak megoldani, hiszen minden
mindennel összefügg. Ezért kezdtek újra a tárgyalások folytatásáról beszélni, és ahogy a legutóbbi alelnökjelölti vitán is
elhangzott, újra napirendre tűzik a palesztin-izraeli kérdést.
Ebben a pontban tett említést nagykövet úr az Európai
Unióval való kapcsolatokról. Fontosnak tartotta elmondani, hogy nagy szerepet tulajdonítanak az öreg kontinensnek a konﬂiktus feloldásában, hiszen organikus történelmi
kapcsolat van a két terület között. Már az ókortól hatással
voltak egymásra bármely kultúra vagy vallás volt is hatalmon. Szeretnék továbbá elérni, hogy az Európai Unió ne
csak a Fejlesztési Bank szerepét töltse be ebben a térségben,
hanem fontos közvetítő partner és szövetséges legyen a béketárgyalások során.
A Palesztin Autonóm Területek tagja az Euro-mediterrán
Partnerségnek, melynek keretében az Unióba vámmentesen exportálhatott. Azonban ezt Izrael igyekezett megakadályozni vagy megnehezíteni, méghozzá úgy, hogy visszatartotta az árukat a repülőtereken, valamint lerombolta a
fejlesztéseket, mint például a fontos katonai objektumokat,
melyek veszélyeztethették a biztonságot. Ilyen sorsra jutott
a gázai repülőtér.
Vannak erre a problémára nézve európai kezdeményezések
is, mint a már említett euro-mediterrán kapcsolatrendszer
ahol gazdasági, kulturális és politikai segítséget is nyújtanak a partnerországok. Ez az együttműködés azonban Izrael
és az arab országok között nem működött, hiszen ők nem
ismerik el egymást, és nincs meg a megfelelő diplomáciai
kommunikáció a felek között. Egyedül a Palesztin Autonóm Területek képviselői tárgyaltak Izraellel, hiszen megszállt ország lévén nekik nem volt más választásuk. Így a
közvetítés nem volt hatékony. A nagykövet úr reméli, hogy
a közeljövőben erősödik Európa diplomácia ereje, és hathatós mediátori szerepet tölthet be a rendezésben.
Magyarország és a Palesztin Autonóm Térség kapcsolatát
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Abdelrazek úr felfejlődőnek látja. Egyre több politikai és
gazdasági kapcsolat épül ki az arab világ és a volt szovjet
tagállamok között. A rendszerváltás előtt rengeteg tudományos, gazdasági és kulturális kötődés volt a két térség között, azonban ez a ’90-es évek elején egyre inkább elmaradt.
A nagykövet Úr csak diplomatikusan úgy magyarázta a jelenséget: „Magyarországnak és a többi posztszovjet államnak egyetlen és legfontosabb célja az Európai Unióhoz való
csatlakozás lett. Minden más kapcsolatot ezért háttérbe szorítottak, hogy a lehető legtöbb erőforrást fordíthassák az integrációra.” Most, hogy az álom teljesült, természetes hogy
újra felvesszük a kapcsolatot az arab világgal. Azonban ennek hátterében nemcsak a baráti és diplomáciai kapcsolatok
felélesztése áll. Ez a térség szinte teljesen az orosz földgáztól és kőolajtól függ, az pedig, ha egy ország egy forrásból
kapja az energiát, mindig nagy stratégiai kockázatot jelent.
Ahmad Abdelrazek üdvözölte ezt a nyitást és reménykedett,
hogy nem csak gazdasági, de kulturális és tudományos téren is megindul újra az együttműködés a két ország között,
melyben rengeteg potenciált lát.
Az előadás végén a hallgatók kérdéseire válaszolva kitért a
palesztin csoportok megosztottságára, az amerikai elnökválasztásra valamint a menekültkérdésre.
Szerinte csak a tárgyalásos megoldás a járható út, azonban
megérti azokat is, akik végső elkeseredettségükben erőszakos eszközökkel próbálják kifejezni a frusztrációjukat. Véleménye szerint a konﬂiktusnak 3 fajta megoldása van, azonban a palesztinok olyan megoldást nem tudnak elfogadni,
amiben nem teljesül a terület és a nép teljes és megkérdőjelezhetetlen szuverenitása.
Kökényesy Orsolya
Palesztináról - a szerk.
1967: Izrael megszállta a Gázai övezetet
1987: kitört az első palesztin Intifáda (felkelés)
1988. november 15.: a Palesztinai Felszabadítási Szervezet kinyilvánította Palesztina függetlenségét
1993: Oslói megállapodás
2000: második Intifáda kezdete és Camp David-i tárgyalások
2002: Út a békéhez békefolyamat
2005: Izrael kiürítette a gázai zsidó telepeket, és kivonult az övezetből
2007. november 27.: Ehud Olmert izraeli miniszterelnök és
Mahmúd Abbász palesztin elnök megállapodott, hogy tárgyalásokat kezdenek minden vitás kérdésről
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AZ ESEMÉNY (THE HAPPENING, 2008)
Ha a mostani ﬁlmalkotók közül kéne kiválasztani Hitchcock utódját, vajon ki lenne az? A furcsa világáról híressé
vált Tim Burton? Esetleg az ötletkirály James Wan? Nos,
akár a végtelenségig is sorolhatnánk a neveket, azonban
személy szerint csakis M. Night Shayamalan-t, az Indiából Hollywoodra szabadult rendezőzsenit jelölném meg.
Shyamalan (akárcsak Christopher Nolan) amolyan egyszemélyes ﬁlmkészítő. Saját maga ír, szervez és direktál, arról már nem is szólva, hogy minden ﬁlmjében vállal egy
nyúlfarknyi szerepet is. Ez alól a tendencia alól eddig egyedül Az Esemény kivétel, mint ahogy sok más megszokott,
Shyamalan rajongók által elvárt hozzávalótól is el kellett
köszönni. Örüljünk?
Az Esemény Shyamalan első 18 éven felülieknek készített
ﬁlmje, s mint ilyen, a rendező nagy büszkesége is egyben.
A történet szerint Philadelphia városát furcsa öngyilkossági
hullám sújtja, s az itt tanító Elliot Moore (Mark Wahlberg
– Az olasz meló; A tégla) feleségével és legjobb barátjával
igyekszik elmenekülni a katasztrófaövezetből. Magyarázat
semmi, káosz és rettegés viszont annál több. Nincs is kiválóbb környezet egy shyamalan-féle agymenéshez!
Maga az ötlet már önmagában is elég hajmeresztő lenne
(hisz ki ne rémülne meg attól, ha a legjobb barátnője a szeme láttára szúrja nyakon magát), ám Night itt még nem
áll meg, s kiváló színészi játékkal fűszerezi a már önmagában is briliáns szituációt. Ha valaki látta a rendező előző
munkáit (Hatodik érzék, Jelek), akkor az tudja, hogy színészeiből mindig a legjobb teljesítményt sajtolja ki. A már
eddig is felejthetetlen alakításokat nyújtó világsztárok (Mel
Gibbson, Bruce Willis) után az expopsztár Wahlberg került
porondra, aki eddigi csúcsát hozza a ﬁlozoﬁkus gondolkodású tanár szerepében. Nagy meglepetés még a mellékalakként tündöklő John Leguizamo (Vészhelyzet), aki ennyire
emberi és sebezhető ﬁgurát még nem sosem játszott. Remek
választás!
Eddig ugyan csak dicsértem a ﬁlmet, most viszont itt az
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ideje, hogy belekóstoljunk a feketelevesbe. Az Esemény
ugyanis – legyen akármilyen jól összerakott ﬁlm – minden
igazi potenciáját az első fél órában előássa, s onnantól kezdve csak az abból felépített várát próbálja megvédeni a kritikus nézőtömeggel szemben. Nem lesz igazi csattanó, mint
a korábbi Shyamalan ﬁlmekben, arról már nem is szólva,
hogy a befejezéskor levonandó konklúziót ennél jobban
még az óvodában sem rághatnák a szánkba. Ami pedig kifejezetten fájt, az a forgatókönyvbe beleerőszakolt amerikai
társadalomkritika, miszerint ha az USA-t valami rossz éri,
akkor az elkényelmesedett jenkik csakis terroristák szabotázsára képesek asszociálni. Pár éve még jópofa lett volna,
de ezt ma már minden B kategóriás katasztrófaﬁlm elsüti,
s én ilyen névtől több eredetiséget vártam. Szó sincs persze
arról, hogy eme apró nüánszok miatt Az Esemény rossz ﬁlm
lenne (annál mindenképpen jobb, mint sok kritikus kolléga
állította), de minden olyan hiányzik belőle, ami miatt igazi
„jóvá” válna.
Shyamalan-t persze nem kell félteni. A helyszínek kísérteties ábrázolását már megtanulta a Jelekben, és az ottani
tapasztalatokat kamatoztatva egy életre elveszi a kedvünket Virginia-állam meglátogatásától. Lesz tehát borzongás,
meglepő fordulat, szimpatikus hősök és jellemfejlődés, családi drámákat megszégyenítő sírásrívással egyetemben.
Végszónak talán annyit fűznék a dologhoz, hogy a ﬁlmet
mindezek ellenére ajánlom, szigorúan éjszaka egy sötét szobában ülve. Azt viszont ne feledje senki, hogy ez nem egy
újabb igazi Shyamalan színvonalú agyterror! Csak egy jobb
ﬁlm, ami után kerülendőek az éles tárgyak.
Smejkál Péter
Külügyi Információs Nap
(Az IK, a TáTK és a TTK HÖK közös szervezésében)
Október 16. Csütörtök 12-17 óráig
A program keretében megismerkedhetsz a különböző
ösztöndíjakkal, és önkéntes munka lehetőségekkel. Előadásokat hallhatsz az Erasmusról, az Erasmus szakmai
gyakorlatról, a CEEPUS-ról, az amerikai, valamint a
Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíjakról. Ha pedig
ez nem lenne elég, az előadások alatt a részecskegyorsító
előtt (a hátsó ruhatárnál) információs pultokat állítunk
fel, ahol a különböző szervezetek, a kari külügyi koordinátorok, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Külügyi
Bizottságai adnak tájékoztatást.
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PEDRO JUAN GUTIÉRREZ:
PISZKOS HAVANNAI
TRILÓGIA
Kuba, 1990. Éhező, nincstelen,
céltalan emberek az utcákon. A
Szovjetunió összeomlása után
nincs menekvés. Itt bizony élethalál harc kezdődik…
Azonban az ember leleményes, ebben a nyomorúságos időszakban is megtalálja a boldogság forrását. Van, aki politizál
még, azonban az ebben megfáradt emberek a latin zene, a
rum, a marihuána és a mámoros éjszakák csábításának engedve vészelik át a korszakot. Utóbbiba tartozik a könyv
írója és egyben főhőse, Pedro Juan is, aki egy régi bérház tetejéről szemléli az eseményeket. Ő egyrészt tisztán átlátja és
elemzi a város lakóit s a ”lent” zajló eseményeket, másrészt
pedig ő is ezen földi örömök bugyraiba süllyed.
Ez az elbeszéléskötet egy olyan kor mindennapjait meséli
el, amelyről csak mendemondák, piszkos történetek maradtak meg, amiket a kubaiak fülledt, sötét éjszakákon, vérpezsdítő zene kíséretében mesélnek egymásnak.
A könyv szerzője, Pedro Juan Gutiérrez egy nagyon sokoldalú személyiség. Volt már fagylaltárus, nádvágó, katona,
újságíró, festő, szobrász, vizuális költő stb.. Sokat tapasztalt
személyként mindenkit lenyűgöző őszinteséggel és naturalisztikus stílussal ír az élet szépségeiről és szörnyűségeiről.
„Amennyiben egyéni gondolataid vannak – még ha kevés is –, rájössz, hogy nagyképű alakokkal vagy körülvéve,
akik ellened tesznek, leértékelnek, győzködnek, hogy nincs
mondanivalód, hogy kerülnöd kell „azt a pasast”, mert az
egy őrült, vagy buzi, vagy egy féreg, egy csavargó, a másik
meg mutogatós és kukkoló, megint a másik tolvaj, a harmadik santero (afrokubai vallás papja), médium, füves, a
nők meg közönségesek, szégyentelenek, kurvák, leszbikusak, modortalanok. Az ő számukra a világ néhány hibrid,
monoton, unalmas: „tökéletes” személyre szűkül.”
Pedro Juan Gutiérrez azonban kibontja a világot, felnyitja
a szemünket, és új nézőpontokat mutat. Most, hogy kezd
lehűlni az idő, merüljünk bele abba a forrongó, szenvedélyes, féktelen, titokzatos világba, amely elénk tárul a könyv
felütése pillanatában!
Zorro
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A november legyen a vidámság hónapja!
NOVEMBERI
ELTE SZÍNHÁZBÉRLET
Mágnás Miska – Bárka Színház
(2008. november 12. szerda 20:30)
Sóska, sültkrumpli – Budapesti Kamaraszínház
(2008. november 17. hétfö 19:00)
Kávécsarnok - Tüzoltó – Örkény Színház
(2008. november 25. kedd 19:00)
Ár: 2000Ft
Jelentkezz gyorsan a kultura@ehok.
elte.hu címen!
Reklámzabálók Éjszakája
ELTE-sként most 15%-os kedveménnyel vehetsz részt az idei Reklámzabálók Éjszakáján!
Ha ez még nem keltette fel az érdeklődésed,
akkor a kapcsolódó pályázatot is bemutatjuk
Neked:
A Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége és a Reklámzabálók Éjszakája
szervezésében kiírásra kerülő pályázat célja
a kommunikációs kultúra fejlesztése; megmérettetés, bemutatkozás a tehetséges fiatalok
számára.
„Reklám a reklámért” témában olyan kommunikációs megoldásokat lehet nevezni,
amelyek rámutatnak a marketingkommunikáció pozitív vonatkozásaira, felhívják az emberek figyelmét ennek mindennapi előnyeire,
szükségességére. Az üzenet célcsoportja
alapvetően az „átlagfogyasztó”, ugyanakkor
lehetséges olyan pályaműveket is nevezni,
amelyek egy szűkebb kört szólítanak meg.
További információk a HÖK honlapján és az
újság hátlapján!
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A TÓ
A Tó felé
Éppen virágzott a rét,
mikor átkelt rajta.
Óriás-fák nőttek ki
a föld szívéből,
és az állatok
apraja-nagyja
csillogó barna szemével
félve nézte őt.
Este volt,
gyönyörű este,
melyben a hold mosolya
tükröződött minden apró,
leveleken gubbasztó
cseppben.
Minden ág és virág
az ő nevét suttogta,
és minden apró neszre,
melyet léptének halk pecsétje
nyomott a barnás földbe
vidám baglyok huhogtak felette,
és madarak százainak éneke
töltötte be a tájat
megzavarva több száz álmot,
kik szintén dalolni kezdtek...
E tájon sétált
gondolataiba merülve,
mégis óriási ﬁgyelemmel
a természet szimfóniája felé,
mert szerette ezt a zenét.
Mert csak ezt a zenét
szerette.
Lassan haladt a Tó felé...
A Tónál
A sötétség leple feketére mázolta
az amúgy is zöldes víz színét.
Testének halvány vibrálata élt
- ez melengette szívét.
Mellében hallotta a Tó hangját,
selymes, hívó szavát,
mely csak a testét kérte,
hogy megmártózzon,
hogy ledobja magáról a fátylat,
és megmutassa, mit más nem láthat,
melyért epekednek
s veszekednek,
millióan harcba mennek,
könnyek hullnak,
sírok telnek,
feltárulnak a lezárt vermek,
mely egyetlen álma
és egyetlen vágya
minden embernek.
Ő ezt tudta,
nagyon jól tudta,
de eddig túl önző volt,
hogy másnak megmutassa
azt, ami az övé.
De ma eldobta a kulcsot.
Eldobta, mert a mai nap más volt,
túlcsordult a megváltástól:
két bimbódzó külsejű alak
tűnt fel a tájban,
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és táncolni kezdtek,
majd összeolvadtak
az egyedüli vágyban
felvonultatva
a természet tökéletességét:
a tökéletes hullámot,
a tökéletes görbét.
És vígan indult a Tó vize felé...
A Tóban
Már régen vágyott az ölelésre.
S most nyakig a feketeségben
napsütöttnek látta az estet.
Testének minden apró rezdülése
óriási erővel mosta a partot:
kioltott Napokat
s így csillagokat, Holdakat,
elsodorta a múló éveket,
megállította a vándorló életet,
szétzúzta az utolsó végletet,
és szinte utolérte a végtelent...
Ezek összessége
újabb hullámokat
rengett a sötétbe.
Ő csak nézte, nézte
és nem vette észre,
hogy a benne kúszó lény
feltör a habokból
és lerántja a mélybe.
( Nem küzdött,
s talán nem is félt már,
csak tűrte némán,
hogy nehéz teste testét befedje,
és feltárja előtte
a Tó titkát...)
A Tó mélyén
Sötét volt...
Sötét volt ott,
ahol világos folt
nem tarkállott,
csak fekete fénynyalábok
söpörtek végig
burkoló hidegként
a fenéken.
Menydörgött,
de nem villámlott.
Fény nélkül hasított a létbe,
a felismerésbe:
A cseppek feljutnak az Égbe,
majd újra lehullnak,
és a Földre zuhanva
visszavágynak,
( s tán vissza is jutnak).
Körforgás ez.
Cseppenként.
Ő testeket látott:
égbe-lopókat, lehúzókat,
fuldoklókat és belenyugvókat.
Mindannyian lebegtek.
Már csak testek voltak.
Üveges tekintetük
felfelé meredt,
ahol egy Ember sétált
a virágzó réten...
Attila
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A tejszínes hús rendkívül egyszerűen elkészíthető étel, mely
garantáltan elnyeri minden húsimádó tetszését. A hússzeleteket vékonyra vágjuk ( vagy kiklopfoljuk). Egy tálba helyezzük őket, sózzuk, borsozzuk, majd leöntjük a tejjel és
belenyomjuk a fokhagymagerezdeket. A tálat lefedjük, és
lehetőleg egy éjszakán át hűtőben hagyjuk pihenni. Így isteni omlós szeleteket fogunk kapni. Miután jó sokáig hűtve
állt a húsunk, előveszünk egy hőálló tálat. Két hús közé egy
szelet sajtot teszünk, és a tálba helyezzük. Így teszünk a többivel is, majd miután az összes husi bekerült a tálba, leöntjük az egészet tejszínnel. Lefedjük alufóliával, és előmelegített sütőben kb fél óráig sütjük (sertéshús esetén lehet egy
picit több ideig is). Ezután még negyed óráig sütjük fólia
nélkül is. A krumplipüréhez a burgonyát meghámozzuk,
feldaraboljuk, és sós vízben megfőzzük. Ezt követően összeforraljuk a tejet a vajjal, és ezt adagoljuk hozzá, miközben
a krumplit összetörjük. Ezzel szinte pudingszerűen krémes
masszát fogunk kapni. Ízlés szerint borsozhatjuk, hogy kissé
pikánsabb legyen a pürénk. Ezután már nincs is más hátra,
minthogy a húst és a burgonyapürét jóízűen elfogyasszuk!
Én kísérőnek csalamádét, vagy uborkasalátát ajánlok hozzá.
Jó étvágyat kívánok mindenkinek!
Vera

TEJSZÍNES HÚS BURGONYAPÜRÉVEL
Hozzávalók 4 személyre:
- a húshoz:
8 szelet hús (csirkemell, vagy sertéskaraj)
fél liter tej
3 gerezd fokhagyma
3 dl tejszín
20 dkg sajt
só, bors
- a burgonyapüréhez:
fél kg burgonya
10 dkg vaj
2 dl tej
só, bors

A SZOCIOLÓGUS
Összetevők egy személyre
Végy egy csipet sót, egy evőkanál porcukrot. Lehetőleg
olyan porcukor legyen, melybe az empátia is bele van darálva. Majd fogd 2 értelmiségi szülő gyermekét, küldd el tanulni az ELTE TÁTK-ra. Itt még nem kapunk igazi szociológust, ezért hagyjuk kelni (rendszertől függően, jelenleg) 3
évet. Kelés előtt szórjunk rá egy kevés Giddens-t és egy csipet Andorkát. Ha már eleget pihentettük, akkor kezdjünk
neki a megformálásához. A megkelt tésztából kezeket, lábakat, jó nagy agyat, de még nagyobb szívet formázzunk. A
tetejét kenjük meg tojásfehérjével, majd rakjuk be a sütőbe
kb. 200 fokra és 2 évig süssük, hogy mesterien kész legyen.
Tálaláskor adhatunk szalámit vagy lekvárt, mindkettőnek
örülni fog, mert 5 év tanulás után a gyomra üresen korog.
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Trash

BODIES - A KIÁLLÍTÁS
Szeretnéd megnézni, de egyedül túl drága? GYERE
VELÜNK!!! BODIES, A KIÁLLÍTÁS
Ár: 1500Ft (diákigazolvánnyal!)
Időpont: 2008. november 11. kedd, 18:00
Jelentkezni: kultura@ehok.elte.hu

Jön! Jön! Jön!
TÁTK-os Halloween
Party
November -án
Fergeteges Buli
Él Zenével!
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