NYITÁNY

A szorgalmi időszak hivatalosan is
véget ért, elkezdődik a nyári fröccsöket,
balatoni pihenést, vagy éppen fárasztó
nyári munkát megelőző végső nagy hajrá.
Már mindenki túl van az utolsó hétről
elmaradhatatlan ZH-kon, melyektől jobb
átlagunk kulcsát reméljük.
Ebben a hónapban is igyekeztünk kikapcsolódást nyújtó
cikkekkel készülni számotokra. Lassan elkészül a lap új arculata
is, így most átmeneti külsővel és belsővel lapozhatjátok a szemeszter
utolsó előtti lapszámát.
Májusban némi őrülettel készültünk számotokra, remélem, bírjátok majd az iramot!
A szerkesztőség egyik gólyájának első egyetemi fesztiválélményeivel indítunk, majd ütemes dobszó
mellett a Dunai Regattára evezünk az ELTE sárkányhajóján. A megújult Közélet rovat hasábjait
magunk mögött hagyva Barcelona pezsdítő művészeti és éjszakai világában találjuk magunkat, ahol
szinte „belefulladunk” a kultúrába. Ezt követően a magyar válogatottért hangszálakat nem kímélő
drukkolásra bíztatunk titeket, végül a Gumiszoba blog eseményén a nemi egyenjogúságért harcba
szálló nők és férfiak hangját hallhatjátok. Remélem, a vizsgák okozta őrület határán is lesz néhány
percetek lapunk soraiban elmélyedni.
A szerkesztőség nevében is minden TáTK hallgatónak sok sikert kívánok a vizsgaidőszakra!
Csernus Fanni
főszerkesztő

Választások 2016

Beszámoló a szavazás menetéről és eredményeiről

Írta: Debrenti Á. Félix

2016. március 30-ától április 11-ig tartott az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat választásokat.

A

szavazást a jelöltállítási időszak előzte meg, melynek keretein belül a Hallgatói Önkormányzat
elnökjelöltjének 200 érvényes aláírást, az Ellenőrző Bizottság elnökjelöltjének 75 érvényes aláírást,
valamint a küldöttgyűlési jelöltnek 50 érvényes aláírást kellett összegyűjtenie ahhoz, hogy indulhasson

a választásokon.
Érvényesnek akkor tekinthető az aláírás, ha az aláíró aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Társadalomtudományi
Karon. Írásos jelölést csak a Választási Bizottság által kiadott és hitelesített jelölőlapon lehet gyűjteni.
Április 11-én a szavazás lezárása után a részvételi adatok alapján a választásokra jogosultak 31,8%-a voksolt, ami meghaladja
a 25%-os érvényességi küszöböt, így a szavazási eredmények érvényesnek tekinthetők.

A Hallgatói Önkormányzat Elnökének (367 igen szavazattal, 127 tartózkodás mellett)
Takáts Rékát választották meg a hallgatók.
Az Ellenőrző Bizottság elnökének (322 igenszavazattal, 139 tartózkodás mellett)
Lázin Pétert választották meg a hallgatók.
A Küldöttgyűlési választásokon
Nemzetközi tanulmányok körzetből bejutott:
Pintér Ádám József, Horváth Zita, Pelsőczi Borisz, Bartolotto Sabrina és Klincsák Evelin
Szociális Tanulmányok körzetből bejutott:
Juhász Roland, Pribék Domonkos és Kóti Olivér
Társadalmi kapcsolatok körzetből bejutott:
Siklós Fanni, Adorján Anna és Gyúrkó Csenge Lídia
Szociológia körzetből bejutott:
Hegedűs Dániel, Módra György Máté és Váry Dániel
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Közélet

„Egyetemes” hangulat és esküvői
biznisz
a LEN egy napjáról elsőéves szemmel

Írta: Rucska Ferenc

Valahol Európában, a híres-neves Petőfi híd, budai hídfő villamosmegállótól nem messze már több
mint egy hete felfokozott lelkiállapotban végzi napi rutinját a legtöbb ELTE-polgár. Elsőre azt lehetne
gondolni, hogy persze, hiszen nyakunkon a vizsgaidőszak, és a lazulással, csoportos összejövetelekkel
és esti bandázásokkal tarkított szorgalmi szezonból mindösszesen egy hét maradt hátra...

M

égis valami egészen másról van szó: ha

élő hirdetőfelület - már napok óta LEN-es szórólapokkal

rövid (persze módszertanilag kifogástalan)

árasztják el a járókelőket, amelyekből kiderül, hogy a

közvélemény-kutatást

a

rap, a rock, a diszkó vagy éppen a stand-up comedy

folyosókon, valószínűleg csak minden tizedik vagy

rajongóinak ezúttal is lesz miből „csemegéznie”. Mi több,

tizenegyedik hallgató nem tudná még, hogy az utolsó

a fellépők között olvashattuk Korda György és Tibi bácsi

előtti szorgalmi hét - és a TáTK-sok számára talán egész

nevét, így a retró szekciónál sem maradt el az erősítés.

május - egyik legnagyobb eseménye, a Lágymányosi

A TátKontúr szerkesztői csapatára is gyorsan ráragadt a

Eötvös Napok azaz a LEN miatt ekkora a várakozás.

lázas fesztiválszellem, és bár az időjárás nem volt valami

Mindez nem is csoda, hiszen a sok előadás, konferencia,

bíztató, elhatároztuk, hogy megcélozzuk a második,

intézménylátogatás, egyszóval tudományos túltengés

azaz a szerdai napot, és saját sátorral fogjuk színesíteni

után nem csak nekünk, hanem az egész kampusznak

a kínálatot akkor is, ha idén valamennyi hurrikán és

jót tesz egy kis arculatváltás, vagyis egy utolsó, nagy,

ciklon a mi egyetemünket szemeli majd ki áldozatául.

szabadtéri fesztivál, amelynek keretein belül még

Előző nap felmértem a terepet, és az északi bejáratnál

mindenki kiadhatja magából a fölösleges energiáit.

lévő hatalmas, felfújható jägeres üveg, a sörpadok, a

A sétányon - amely egyébként is egy huszonnégy órás

napernyők (az akkori klímaviszonyok között helyesebben

tartanánk
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Forrás: Tatkontúr

talán esőernyők) és egyéb hozzávalók már akkor kellően
megalapozták a hangulatot, de akkor volt csak igazán
látványos a dolog, amikor esténként életre keltek a sátrak,
és záporok ide vagy oda, megkezdődött a szokásos nyüzsgés.
A két épület között található standunk kidekorálása
meglepően eredményesen zárult annak dacára, hogy az újabb
és újabb szélrohamok folyamatosan ostromolták a sátrat, és
civilsátrat vagy - ami számomra érdekes színfolt volt hol egy felborult padot kellett megtámogatni, hol azon kellett
autentikus köpenybe bújt fizikus hallgatókat, akik ugyancaggódni, nehogy elvigye a vihar valamelyik papírköteget, így
sak saját standjukhoz csalogatták az érdeklődőket, és teramikor szomszédunknál megszólalt a Titanic híres betétdala,
mészetesen felfedeztem jó néhány ismerős arcot is.
számomra a „dülöngélő hajó” illúziója teljessé vált.
Arról, ami még egyetemista szemmel fontos lehet, tehát a
A hangulatot azonban ez a röpke hidegfront sem tudta
kínálatról és a tarifákról is elmondható, hogy teljesen kormegmérgezni, amíg az esküvői programhoz szükséges
rekt volt minden, és pár száz forintért bárki elmerülhetett
dekorációkat, lufikat, kivágott szíveket és egyéb játékot
a frissen csapolt korsó sör okozta felüdülésben. Egyébként
promózó kellékeket igyekeztünk felaggatni mindenhová,
mielőtt elfelejteném: ami még az egyik legnagyobb előnye
vagy jobboldali szomszédaink táncos-aerobikos produkaz egész bulinak azon túl, hogy rengeteg a fellépő, hogy
ciója szórakoztatott minket, vagy a másik oldal harsányan
ingyenes és nyilvános is, így bárki nyugodtan elhozhatja
éneklő figurái, akik a Zanzibartól a Groovehouse-ig a
barátját/barátnőjét/kedvenc fogorvosát és így tovább.
2000-es évek elejének valamennyi magyar popslágerét
Ha egyetlen szóval kellene jellemeznem az esküvői prokívülről fújták, sajátos bariton, illetve basszus szólamaikgram lebonyolítását, akkor azt mondanám, hogy szürreális
kal turbózva fel néhány közismert dallamot.
volt, emellett persze zseniális és nevetésben sem volt hiány.
Közben még kezdés előtt tettem egy gyors kitekintést,
Először azt hittem, teljesen ki fogunk esni az emberek
mi mindennel is lehet találkozni a forgatagban, ennek
látómezejéből, de olyan kilenc óra magasságában, mikorsorán láttam diákmunkára buzdítókat, társasjátékokat,
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Közélet
ra az ég is kitisztult, megérkeztek az

na a fejekben, senki ne kérdőjelezhesse meg a jeles eseményt.

első párok, utána pedig pillanatok

Körülbelül 11 óra felé rekesztettük be a programot, amelyet

alatt beindult és gyümölcsöző vál-

még egy kis beszélgetés, majd gyors rendrakás követett, de

lalkozássá vált a házasságosdi. Nem

ez nem jelentette azt, hogy véget ért a móka. A bejáratnál

vezettem ugyan statisztikát, de papi

lévő nagyobb sátor felé vettem az irányt, ahol belebotlot-

karrierem során mintegy 10-15 cer-

tam Csordás Tibi koncertjének végébe, akinek közönsége

emóniát biztosan levezényeltem, és

fennhangon és mámortól ittasan énekelte vele együtt a régi

a hagyományos felállás mellett adtam össze egyneműeket,

Fiesta-slágereket. Őt követte a nemzet csótánya, Nagy Feró,

egy héttagú fiútársaságot, ám ami a leghajmeresztőbb volt,

aki néhány Beatrice-nóta mellett elővette a hagyományos

egy delikvens feleségül vette a saját jobb kezét (mi tagadás,

magyar rockreceptkönyvből a republicos Repül a bálnát és

egészen jól állt rajta a fátyol), sőt, a szerkesztőség női tagjait

néhány örökzöldet a Bikinitől, amelyet szintén együtt skandált

is megpróbálták eljegyezni.

az egyre hatalmasabbá duzzadó tömeg, ahonnan csak annál

Tettem mindezt a legkülönbözőbb rítusok alapján, így voltam

is hatalmasabb erőfeszítések árán tudtam a koncert végén

katolikus pap, celebráltam muszlim szertartást, jöttek felém

kikászálódni.

kérések ortodox, zsidó vagy éppen ortodox zsidó esküvőkre

Összességében, amit félig-meddig szervezői minőségem-

vonatkozóan, de voltak ateisták és emlékeim szerint még

ben tapasztaltam életem első (és reményeim szerint nem

sátánisták is, utóbbi esetben pedig természetesen a metál-

az utolsó) LEN-éről, az mindenképpen fantasztikus és

hörgés sem maradhatott el. Újfent bebizonyosodott tehát,

megismételhetetlen volt, és valószínűleg ez közhelyesnek

hogy az emberi sokféleség és képzelet határtalan...

hangzik, de ami ott történik, azt egyszerűen látni kell. Bár a

Nem is szerettem volna és nem is tudtam kétszer pontosan

többi napon nem tudtam részt venni, aki teheti és a tanulás-

ugyanazt a szöveget elmondani: volt egy kis beszédem ugyan,

sal töltött órákból (persze bűnös módon) beáldoz néhányat

amely általában sikert aratott, de személyre szabtam minden

egy maratoni, több napon átívelő fesztiválozásra, az nem fog

szolgáltatást, amely tartalmazott még egy esküvői fotót és

csalódni, sőt, talán nem is árt, ha az ember a közelgő meg-

egy hivatalos okiratot, hogy másnap, ha esetleg zavar támad-

mérettetések előtt egyszer még kitombolja magát.
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Dunai Regatta 2016
Vendégeink voltak az Oxford és a Cambridge sportolói

Írta: Debrenti Á. Félix

Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Dunai Regattát, amely Magyarország legnagyobb egyetemek közötti sportés kulturális rendezvénye. Természetesen az esemény középpontjában a sárkányhajós és evezős futamok álltak,
melyeket ezrek figyeltek a partról hangos szurkolás közepette.

A

z előfutamokat követően a sárkányhajó versenyt a

A Műegyetem rakpartra látogatók a lezárt Dunán zajló versenyek

Testnevelési Egyetem csapata nyerte, míg az ELTE

mellett számos más program közül válogathattak. A legnagyobb

narancssárga hajója a 18 induló közül a 11. helyezést

érdeklődést talán a homokos strandröplabdapályák keltették, ahol

érte el, a Társadalomtudományi Kart két hallgatónk is képviselte.

folyamatosan zajlottak a meccsek, de volt streetball, paintball,

Az evezős futam nagy meglepetése volt, hogy a 8 hajó – köztük a

freestyle foci, mászófal, teqball, jóga, evezős ergométer, az igencsak

Cambridge és az Oxford evezős csapata – közül a győri Széchenyi

különös korfball és a nagyszínpad előtti, leginkább idősebb korosztály

István Egyetem végzett első helyen.

által kedvelt zumba.

„A szervező Antall József Tudásközpont célja, hogy a rendezvénnyel A napközbeni testmozgást, fröccsözést és sziesztázást estére
felhívja a figyelmet a Duna adta színes lehetőségekre, emellett az fesztiválhangulat váltotta fel, a nagysátorban Beerpong Kupát
egyetemi identitástudatod is szeretnénk erősíteni azzal, hogy a rendeztek, a Dunától néhány méterre a nagyszínpadon pedig a
diákok együtt sportolnak, vagy csak a partról szurkolnak az övéikért.” Magashegyi Underground, a Kelemen Kabátban, az Andro és a
– mondta el Ricsovics Ágnes, a Dunai Regatta projektvezetője az Drop The Cheese gondoskodott a hajnalig tartó buliról.
esemény sajtótájékoztatóján, aki azt is hozzátette, hogy az Oxford Sport, nyüzsgés, tavaszi napsütés, rakpart, buli, koncert,
és a Cambridge szereplése a Dunai Regatta pozitív nemzetközi szórakozás, mindez karnyújtásnyira a Dunától – idén is erről szólt
hírnevének köszönhető. „Tavaly két amerikai egyetem, a Harvard a Dunai Regatta. Andro és a Drop The Cheese gondoskodott a
és a Princeton szállt versenybe a Dunán, akik jó hírét vitték a hajnalig tartó buliról. Sport, nyüzsgés, tavaszi napsütés, rakpart,
rendezvénynek, így fél éves egyeztetést követően sikerült az angol buli, koncert, szórakozás, mindez karnyújtásnyira a Dunától – idén
világklasszis csapatokat is idecsábítanunk.”
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is erről szólt a Dunai Regatta.

Interkultúra

Mitől japán Japán?
A gésák története

Írta: Csontos Dávid

Cikksorozatom korábbi részében megismerkedhettünk már egy letűnt, ám érdekes zárt világgal, ami csak és
kizárólag a férfiak számára volt elérhető: a szamurájokkal és életükkel. Ebben a részben bepillantunk a másik
nem, a japán nők egy sajátos, mai napig élő és rendkívül zárt kultúrájába, a gésák életébe.

K

ik is ezek a gésák valójában? Egyszerű

ényeinek kielégítésére jött létre a gésarendszer. A gésa

kurtizánok csupán? Egyáltalán azok-e? Az első

és a feleség szerepkör teljesen kizárja egymást. Egy gésa

kérdésre, hogy választ kapjunk, bele kell ásnunk

mindaz, ami egy háziasszony nem lehet. Vele szemben

magunkat kicsit a régi idők átlagos japán családi életébe.

alapkövetelmény a szellemesség, a jártasság a művészet-

A japán családmodell és a szerepkörök merőben eltértek

ben, a tudományokban, politikában, gazdaságban való tá-

a nyugati mintától. A nő feladata a háztartás vezetése és

jékozottság és persze a szexuális vonzerő.

a gyermek nevelése volt, a legtöbb házasság gazdasági

Ezzel választ is kaptunk a cikk elején felvetett kérdésekre.

és politikai megfontolásból született. Ebből kifolyólag a

A gésák a legkevésbé sem kurtizánok.

nemi élet csakis az utódnemzésre szűkült
le. Ha a férfi szórakozásra vágyott, akkor

Forrás: s-media-cache-ak0.pinimg.com

más nők kegyeit kereste. Továbbá a japán
ember szereti üzleti ügyeit és egyéb dolgait
terített asztaloknál megbeszélni, aminek a
fényét egy művelt nő még magasabbra tudja emelni. Csakhogy a japánok nem szívesen
látnak vendégeket, illetve a feleségnek nincs
helye egy ilyen eseményen. E probléma orvosolására és a szórakozni vágyó férfiak ig-
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Tanult, művelt nők, akik több művészeti formában jár-

között dolgoznak. Mégis többek között az a sztereotípia

tasak, jobban „japánoknak” tartják őket, mint bármelyik

terjedt el róluk, hogy nem mások, mint luxus örömlán-

másik japán embert. Egy gésa tánccal, zenével, beszél-

yok. Ez a téveszme a második világháború utáni amerikai

getéssel szórakoztatja vendégeit. Egyesíti magában

megszállás korában vált világméretűvé. A háború alatt

azokat a tulajdonságokat, amiket egy – a japán kultúrában

sok nőt (köztük gésákat is) befogtak gyári termelésre, ám

megfogalmazott – „ideális” nő birtokol. Szép, szellemes,

miután elvesztették a háborút ezek a nők földönfutóvá

mozdulatai elegánsak, mindenkihez kedves. Elfogulatlan,

váltak. Annak érdekében, hogy élelemhez és pénzhez jus-

érzelmileg független, ezért célravezetőbben tud fellépni.

sanak, ezek a hölgyek és egyes prostituáltak gésáknak

Szigorúbb titoktartási szabályok vonatoznak rá, mint egy

adták ki magukat. A megszálló amerikai férfiak, lévén,

orvosra vagy egy papra. Mindent megtart magának, amit

hogy nem ismerték a kultúrát, nem tudtak különbséget

hall, inkább meghalna, mint hogy visszamondjon bármit is.

tenni egy hivatásos gésa, és egy kimonóba öltözött öröm-

Hosszú évekig tart, mire a gésák megtanulják az ikinek

lány között. Így sok történet született, az úgynevezett

nevezett japán etikett szabályait, illetve szófordulatait.

„geesha-girl-ről”, akik valójában nem is gésák voltak,

Mivel közönségük a magasabb társadalmi osztály tagjai-

hanem örömlányok, ám ekkor már a köztudatban a két

ból áll, ha külföldi magas rangú vendég érkezik az ország-

foglalkozás azonossá vált.

ba, biztos, hogy a programterv része egy vacsora gésa

A gésák világa is remekül tükrözi, hogy Japán kultúrája

kísérőkkel. Ezért a gésának a megtestesült ikinek, jó-

mennyiben más, mint az európai, és a megértését csakis a

formán tökéletesnek kell lennie. Amiért cserébe el is vár-

helyi viszonyok függvényében kísérelhetjük meg. A gésák

ja, hogy a vendégei képesek legyenek ennek az átérzésére

tevékenysége csak a japán kultúra tágabb rendszerében

és képességeinek értékelésére.

érthető és értelmezhető. Egészen másként ítéljük meg mi,

Most már látjuk, hogy kik is a gésák, és azt is, hogy egyál-

másként egy átutazó, egy külföldi, és másként az, aki hu-

talán nem egy könnyű életút az, amin ezek a lányok és

zamosabb ideig él kint. Illetve másként látja és értékeli a

nők járnak. Rengeteg tanulás árán, szigorú körülmények

gésák kultúráját egy japán ember.
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Interkultúra

A „randiappok” kora
Avagy ismerkedj okosan!

Írta: Pattantyus Norbert

Nap mint nap tucatjával találkozunk olyan emberekkel, akikkel rengeteg közös dolog lehet bennünk, de mégis úgy
érezzük, új kapcsolatokat, új barátokat találni nagyon nehéz. Sem időnk, sem lehetőségünk nincs ismerkedni, mert
elfoglaltak vagyunk, tanulunk, dolgozunk, rohanunk.

A

z okostelefonok térhódításának köszön-

szeretné elérni ugyanazt a felhasználói élményt, ezért

hetően

a funkciók száma évről évre csökken, az egyes szolgál-

felbukkantak

a

tradicionális

társkereső oldalak a mobil böngészőkben, a

tatások használatával eltöltött idő pedig nő.

fájdalmasan hosszú regisztrációs procedúra, valamint a

A megoldás már egy ideje kézenfekvő volt, célirányosan

komplikált felhasználói felület viszont keveset változott.

mobil applikációt készíteni, mely minimálisra csökkentett

Ezek a társkereső oldalak nem fiataloknak szólnak, vagyis

funkciókkal villámgyorsan maximális felhasználói élményt

nem ők a célközönség. Mégis miért regisztrálna be egy

biztosít. A londoni székhelyű, világszerte használt Badoo

20 éves egyetemista, mikor az egyetemen ezer és ezer

az elsők között ismerte fel, hogy a kifejezetten mobil esz-

új barát, valamint tucatnyi lehetséges kapcsolat vár-

közre optimalizált társkereső applikáció lehet a következő

ja, ráadásul teljesen ingyen? A legnagyobb társkereső

nagy lehetőség, megszólítani és felhasználóvá konvertálni a

oldalak rengeteget költenek a már meglévő felhasználó

fiatalabb korosztályt. A komplikált weboldalukkal ellentétben

bázisuk viselkedésének analizálására újabb és újabb funk-

elkészítettek egy mobil appot, melybe csak a legfontosabb

ciók beépítésének érdekében, melyek egyre komplikált-

szolgáltatásokat építették be, de még így sem sikerült áttörő

abbá teszik a szolgáltatást. Minél komplikáltabb, annál

sikert elérniük. Még mindig túl bonyolult volt az app azoknak

kevesebb fiatalt érdekel, mert a technika fejlődésével,

a fiataloknak, akik nem kifejezetten társat kerestek, csak új

az okostelefonok elterjedésének eredményeképpen a

arcokat szerettek volna megismerni a környezetükben.

felhasználói szokások is nagymértékben változtak. Minél

Kisebb ugrás az időben, és meg is érkeztünk a Tinderhez, az

fiatalabb valaki, annál kevesebb funkció használatával

applikációhoz, amely meghódította a világot. Az app a szeret/
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nem szeret modellre épül, viszont okosabb a kivitelezése, mint

milliárdok számára egy kis 10 centiméteres kijelző lett a szo-

az elődjeié volt. A Tinder készítői nem a maguk által felállított

ciális érintkezés kiinduló pontja?

hamis következtetések alapján építettek egy appot, hanem

Tanulmányaidból még emlékszel az ipari forradalomra, mikor

ténylegesen a fiatalok valós igényét akarták kielégíteni. Ny-

az emberek összetörték a gépeket, mert ”elvette a munkájukat”.

ilván nem ők voltak a szakma úttörői, de a Facebook előtt is

Éppen egy ilyen forradalom közepén vagyunk, szó szerint a

láttunk már pár tucat közösségi weboldalt. A Tinder trükkje

szociális életünk a technika fejlődésével és saját igényeink

a minimalitásban és a gamifikációban rejlik. Nincs túlkomp-

miatt átköltözött a digitális világba. Egészséges esetben a

likálva a regisztráció, ha a Tindert akarod használni, lépj be a

kiinduló pontja, legalábbis az első lépéseket a mobilunkról

Facebook gombbal. Szomorú, ha nincs Facebook felhasználói

tesszük meg, legyen az bulira való felkészülés, holnapi na-

fiókod, akkor sajnos kénytelen leszel készíteni egyet, mert a

punk időbeosztása vagy akár új barátok felkutatása.

Tinder és még pár hasonló app nem fog beengedni.

Az ember - ahogy a mondás is tartja - „társas lény”, min-

Amint ez megvan, két katt, és máris bent vagy a játékban,

dig nyitottak vagyunk új barátokra, új kapcsolatokra, ez a

ahol nem kell hosszasan felhasználói adatlapokat végig-

folyamat idővel lelassul, de sosem adjuk fel. Minél fiata-

böngészned ahhoz, hogy barátokra találj, elég, ha csak a

labb az ember, annál több új arcot szeretne megismerni,

mutatóujjaddal mozdítod a profilokat jobbra vagy balra. Hogy

nem feltétlenül a minőséget tartva szem előtt. Ez egy ter-

ez a minimalitás bármit is csökkentene a felhasználói élmény-

mészetes folyamat, és amire igény van, arra mindig lesz

ből, vagy megölné a romantikát? Nézőpont kérdése, a fel-

elérhető szolgáltatás is, Badoo, Tinder és több tucat app

használók szempontjából nézve, ők nyernek is és veszítenek

pont ezt az igényt elégíti ki. Van, aki hajlandó tovább men-

is az ügyön. Időt nyernek azzal, hogy az appban több száz ar-

ni és fizetni extra szolgáltatásokért, van, aki megelégszik

cot képesek rövid idő alatt végigpörgetni, majd egy fénykép

az ingyenes „freemium” modell nyújtotta élménnyel.

alapján dönteni, viszont tapasztalatot veszítenek, melyet az

Miért ismerkedj 50-100 kilométerre lévő emberekkel, ha

appon kívüli életben való ismerkedés adhat.

mindezt meg tudod tenni a közvetlen környezetedben

Egyelőre ne hozzunk ítéletet a hasonló appok felett, kicsit

is a napod során, ráadásul teljesen ingyen, minimális

ássunk mélyebbre. Hogyan lehetséges az, hogy napi szinten

erőfeszítéssel?
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Nincs semmi romantikus egy appal való ismerkedésben,

Nyilván nincs új a nap alatt, fényképek alapján fogsz

ez teljesen nyilvánvaló, de nem is ez a cél. Az appok cél-

ítéletet hozni, de mit szólnál egy kis plusz információhoz?

ja, hogy megadják a kezdő lépést, a többi rajtad múlik.

Tényleg képes egy profilkép átadni ki vagy valójában, mi

Tetszik az illető egy fénykép alapján, megmozdult belül va-

érdekel? Nem képes, viszont fel tudsz tölteni több ké-

lami? Bumm, ezt tudja nyújtani az app, és ne is várj többet.

pet, melyeken minden egyes általad fontosnak vélt

Ettől a ponttól kezdve minden rajtad múlik. Milyen fényké-

erényedet, hobbidat esetleg tulajdonságodat meg tudod

pet töltöttél fel, valóban azt az egyént próbálja lefesteni,

mutatni. Félő, hogy senki sem nézi meg őket, ha a pro-

aki te vagy, esetleg kicsit többet akarsz mutatni, mint

filképed nem szimpatikus. Az is lehet, hogy a fényképed

akinek valójában érzed magadat? Annak csalódás lesz a

alapján olyan személyek akarnak megismerni, akikkel

vége, bármi is a terved. Érdemes felkészülni a bumm utáni

semmilyen közös vonás nincs bennetek, teljesen más

mozdulatra, mivel azt rontja el az emberek 99%-a. Van

az érdeklődésetek, ez időpazarló és csalódást fog ered-

közös bennetek, az appok valamelyike ezt a maga módján

ményezni.

vissza is igazolta, és itt jönne a képbe a jó öreg romantika!

A Nearones egy ingyenes játék, ahol csak akkor léphetsz

Uraim, legyenek igazi férfiak végre, egy mosoly és kivil-

kapcsolatba egy felhasználóval, ha három érdeklődé-

lantott kockahas pont elég elérni a bumm pillanatig, de mi

si ikon közül eltalálod a rá jellemzőt. Ha jól tippelsz,

lesz utána? Várunk, hogy a hölgy megszólítson?

hozzáférést nyersz a profilhoz.

- Szia, Timi vagyok, hogy vagy?

Nem a technika és nem is az appok ölik meg a barátságokat

- Szia, Tomi vagyok, jól, és te?

vagy a romantikát, hanem mi magunk. Ezért ne adjuk fel,

Mindannyian ismerjük ezt az üres és kínos jelenetet, már

akinek van igénye tartalmas beszélgetésekre, izgalmas

vége is lett, mielőtt elkezdődött volna.

programokra, esetleg egy romantikus vacsorára, ne

Megoldásképpen 2015-ben csapatunkkal létrehoztuk a

mondjon le róla. Szánjunk időt a barátság kialakítására,

Nearones Appot, mert szerettük volna, ha egy baráti vagy

de ehhez erős alapok kellenek. Egy valós profil és az ér-

társas kapcsolat nem hal meg a fenti módon már rögtön

telmes kommunikáció jó alapot tud teremteni, mindegy

az elején.

milyen célból használod ezeket az appokat.

15

Katalán Krém III.
Katalónia múltja és jövője

Írta: Kovács Levente

Cikksorozatom első két részében Katalónia történelmét, azon belül aktuálpolitikai és társadalmi viszonyait
mutattam be. Ez alkalommal egy fokkal könnyedebb témák, Katalónia kortárs művészete, valamint Barcelona –
szerintem – legmenőbb szórakozóhelyei és kocsmái kerülnek terítékre.

Fekete humor és szürrealizmus

B

irodalom egészére érvényesek-e vagy sem, annyi biztos,

arcelona, Katalónia fővárosa a tizenkilencedik

hogy hangsúlyos részét képezik.

század végétől Európa és a világ egyik legfon-

Nem csak az irodalomban fedezhetőek fel ezek a

tosabb művészeti központjává lépett elő.

motívumok. Joan Cornella barcelonai képzőművész az

A Franco-rezsim éveinek cenzúrája nem volt jótékony

egész világon nagyon felkapott lett az elmúlt néhány évben.

hatással a művészetre, a katalán nyelvű irodalom például

Hírnevét leginkább néhány jelenetből álló képregényei és

teljesen be volt tiltva. A rendszerváltást követően azon-

azok furcsa vigyorgó karakterei által szerezte. Képregényei

ban Barcelona ismét egy rendkívül sokszínű, bohém és

amellett, hogy rendkívül groteszkek, társadalomkritikusak

szabadszellemű várossá vált.

is. Munkái minden bizonnyal azért is lettek ismertek, mert

A kortárs katalán irodalomba nagyszerű betekintést

rendkívül gyorsan „fogyaszthatóak”, gyakorlatilag Örkény

enged a Montserrat Bayá által szerkesztett „Mentafa-

egyperceseinek vizuális megfelelői.

gylalt. 24 mai katalán elbeszélő” című magyar nyelvű an-

A város, ahol „belefulladsz” a kultúrába

tológia. A kötetben modern és kortárs katalán írók művei

Barcelona utcáit járva lépten-nyomon bele lehet botlani

közül válogattak össze huszonnégy novellát. Ezen novel-

a művészetbe. A városban nagyszerűen fuzionál régi és

lákban közös pont, hogy visszatérő motívum az irónia, a

új, a gótikus negyed apró tereibe nagyszerűen beleillenek

groteszk, a fekete humor, a szürrealizmus és a fülledt

az absztrakt szobrok és installációk. Az utcák tele vannak

erotika. Mérsékelt rálátásom és laikusságom végett nem

streetart-tal, aki figyelmes az a gótikus negyedben vagy

tudom, hogy az említett esztétikai minőségek a katalán

az El Raval-ban olyan művészek munkáiba futhat bele,
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mint Banksy vagy Keith Haring.

Budapesten az A38-on vagy az Akváriumban koncertezni.

Barcelona nagyon erős a múzeumfelhozatalban is. A Picasso

Hasonlóan menő helynek számít még a Sidecar, valamint

Múzeum, valamint a Katalán Nemzeti Múzeum mellett számom-

a Razzmatazz, előbbi inkább underground hely, míg utóbbi

ra legérdekesebb a kortárs művészetnek helyt adó MACBA

nagy, világhírű formációk fellépéseinek ad helyet.

kortárs művészeti múzeum volt. Ez a múzeum különösen izgal-

Igen, az emberek itt is isznak

mas, mivel egyrészt rengeteg napjaink jelenségeire reflektáló

Mióta

kiállítás van itt, másrészt a MACBA előtt található hatalmas tér a

alkoholfogyasztási szokásait. Egy ilyen szokás például, hogy

gördeszkás szubkultúra egyik Mekkája.

az ivás mellett Spanyolországban esznek is. Méghozzá

Abban a két hónapban, amíg egy barcelonai hostelben

tapast, ami egy falatnyi szendvicset, kolbászt, sonkát

Barcelonában

vagyok,

átvettem

a

helyiek

Forrás: joancornella.net

dolgoztam recepciósként, rengeteg olyan vendéggel
találkoztam, akik kizárólag azért jöttek a városba, mert híresen
jó itt deszkázni, no meg a MACBA előtti teret egyszerűen
kötelező felkeresni. Ennek megfelelően itt fürtökben lógnak
a deszkások. Egyébként Barcelona különösen izgalmas terep
lehet nekik, hiszen a város egy dombra épült, így teljesen
bevett program deszkára – vagy longboardra, rollerre,
biciklire, elektromos egykerekű hipszterjárműre – pattanni
és legurulni a Barceloneta strandra.
Nem mehetünk el szó nélkül a város zenei élete mellett
sem, Barcelonában ebből sincs hiány. A napokban voltam
az Apollo nevű helyen, ami Barcelona talán leghíresebb koncerthelye, valamint diszkója. A The Zephyr Bones zenélt, ami
egy pszichedelikus rockot játszó helyi zenekar. Az Apollóban

takar. Egy urbánus legenda szerint a spanyolok azóta

fellépni nagyjából olyan presztízzsel bír egy bandának, mint

esznek tapast, amióta az egyik király elrendelte, hogy a
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kocsmárosoknak kötelező valami rágcsálnivalót adni a

Végül szeretnék ajánlani néhány helyet a Barcelonába

madridi ivóközönségnek, mivel az utcán botrányosan

látogatóknak.

sok volt a részeg. Egy másik feltételezés szerint a tapas

Itt van például a Marsella (Carrer de Sant Pau, 65), ami

fogyasztását X. Alfonz kasztíliai király indította el, mivel egy

egy abszint bár. Én megmondom őszintén, kettő abszintnál

betegségből borral és apró falatok fogyasztásával gyógyult

többet nem mertem inni, de az élményért mindenképp

fel. Ezért a tavernákban elrendelte, hogy bor mellé mindig

megéri meglátogatni ezt a 19. századi francia bohémtanyára

szolgáljanak fel egy kis adag ételt. Akárhogyan is volt, a

hajazó helyet.

tapas nagyszerű találmány!

Nagyon érdekes hely még a Nevermind (Carrer dels Tall-

Budapest után némileg újdonság volt, hiszen otthon inkább

ers, 68), mely nem csak egy kocsma, hanem egy gördeszkás

akkor eszünk, például egy „taktikai gyrost”, amikor már

park is egyben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ülünk a sörrel

véget ért az ivászat. Persze ez azért is van így, mert a pesti

a kezünkben, miközben tőlünk pár méterre egy ketrecben

kocsmák nem árulnak tapast. Annak, aki Barcelonába lá-

deszkás fiúk és lányok röpködnek a félcsőben. A Nevermind

togat, mindenképpen ajánlom a patatas bravast, ami tulaj-

általában elég zsúfolt, így érdemes korán érkezni.

donképpen sült krumpli, többféle mártogatós szósszal.

Egyszerű, megfizethető és kellemes atmoszférájú hely még

Egy jó patatas bravas mellett kizárt, hogy hamar lerésze-

a Manchester (Carrer de Milans, 5), ami véleményem

gedjen az ember, persze ez rossz hír annak, akinek éppen ez

szerint egy tökéletes hely az este indításához. Ráadásul a

a célja. A helyieknek relatíve ritkán célja, hogy gyorsan és

sör mellé rágcsálnivaló is jár!

látványosan berúgjanak, tömény italok helyett inkább sört,

Még végestelen végig lehetne sorolni Barcelona és

bort, esetleg sangriát isznak. Illetve számomra érthetetlen

Katalónia látványosságait. Egy külön misét érdemelne a

módon nagy divatja van még a sprite-tal kevert ginnek. Ám

helyi gasztronómia is, amire a katalánok méltán büszkék.

aki igazán részeg Barcelonában az jó eséllyel turista. Már-

Remélem, három részből álló cikksorozatom sok új-

pedig Barcelonában rengeteg turista van, különféle mozgal-

donságot és érdekességet nyújtott számotokra, sőt, talán

mak is létrejöttek már a tömeges turizmus visszaszorítása

valakinek még a kedvét is meghozta, hogy Katalóniába

érdekében.

látogasson.
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„A magyarok góljaitól ments
meg Uram minket”
Irány a foci EB!

Írta: Novák Zsombor

Nem a spanyoloknak, nem az angoloknak és nem a németeknek fogok szurkolni a nyári, franciaországi foci EB-n. Hanem
– dobpergés – a magyar csapatnak! A nemzeti tizenegy miatt fogok torkom szakadtából ordítani, miattuk fogok ellógni a meccsek másnapján a munkából, és nem utolsó sorban miattuk fogok 15 órát utazni Lyonba egy szűk autóban a barátaimmal.
Idén nyáron kis hazánk válogatottja győzni indul Franciahonba – hiszen nem nyomja az esélyesség terhe. Felkészülés gyanánt
összeszedtem a gondolataimat, amelyek a magyar focival és a várható szereplésünkkel kapcsolatban kavarognak bennem.

H

bességgel romlott le a honi labdarúgás minősége, mint az

magyar válogatott, így sokunknak (értsd: a

oktatás vagy az egészségügy ugyanezen időszak alatt.

fél országnak) ez lesz az első alkalom, hogy

Ami furcsa az egészben – és itt visszarángatnám egy kicsit

átéljük az érzést, amit jó néhány nálunk szerencsésebb

szegény Öcsi bácsit, hogy „régen” elég volt egy labda meg

országban 4-8-12 évente biztosan átélnek: karneváli han-

egy pályának épphogy csúfolható sík terület vagy

gulatban buzdítani a csapatunkat!

épp az utca, és úgy potyogtak a világraszóló

Itt meg is kell állnunk kicsit egy rövid helyzetértékelésre,

tehetségek, mintha muszáj lett volna.

mielőtt felkerülne az arcfesték. Hogy van az, hogy em-

Nem állítom, hogy nem fontos az

beröltőnyi idő alatt a környező országok jelentős részének

infrastruktúra, a foci mögé

sikerült kijutnia VB-re vagy EB-re és esetenként komoly

rakott tudomány és a

eredményeket is elértek, míg mi egyhelyben topogtunk?

felkészült

Visszasírtuk Puskást és az Aranycsapatot, aztán fokoza-

munkája, de

tosan eljutottunk oda, hogy már mindenkit visszasírtunk, aki

ezek

Forrás: mno.hu

arminc (30!) éve nem járt világversenyen a

edzők

valaha egy egyeneset tudott rúgni a labdába (ez most fájni
fog: magyar létére), de úgy általában olyan ütemben és se-
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nyilvánvalóan nem léteztek mai formájukban a múltszázad

öntudatvesztésbe, européer elmeszüleményekbe hajszolt

közepe táján, mi mégis ott voltunk az élmezőnyben. Ma

nyugati népségek csapatocskáit móresre tanítsák.

minden utcasarkon akadémia van, mégsem jönnek a

Az első ellenfelünk Ausztria válogatottja lesz, melyben

magyar Beckhamek, Ronaldók. Persze igazságtalan lennék,

kevés osztrák mellett egy magyar származású úriember

ha nem adnék még néhány évet az akadémiai rendszernek

is „gurít” majd. A sógoroknál tavaly ősszel nagyszabású

a bizonyításra. Ami viszont ettől függetlenül is biztos, hogy

beruházások indultak, a nemzeti csapat további erősítésére

a hozzánk hasonló fejlettségű vagy rosszabb helyzetű

szárnyaskapukat állítottak, ahol egyrészt az országba

környező országok mindegyikének sikerült – ha válogatott

szervezetten érkezhetnek leendő válogatott játékosok,

szinten nem is tudtak villantani – de legalább 1-2 olyan

másrészt ezeken a helyeken a kapura lövést is kiválóan lehet

játékost felmutatni az elmúlt 25-30 évben, akik európai

gyakorolni. Jól mutatja az osztrákok elszántságát, hogy

topcsapatokban játszanak. Nem akarom megsérteni Gera

személyesen a kancellár számolt be ezen intézkedésekről.

és Dzsudzsák rajongóit meg a többi magyar topfutballistát,

Mindezzel együtt, ha a fiúk szíve a helyén lesz, a várt siker

de tény, hogy nem kell nagy szakértőnek lenni ahhoz, hogy

nem marad el, és begyűjtjük a három pontot.

ismerősen csengjen Sevcsenko, Modrić vagy épp Mutu neve,

Néhány nap pihenő után, az észak-atlanti térség legjobb

sorolni pedig sokáig lehetne a hasonlókat. Végezetül azt se

bálnavadászaival mérkőzünk, akik bizony szigony nélkül csak

felejtsük el, hogy nem azért vagyunk most ott az EB-n, mert

olyanok, mint a partra vetett halak. Lebecsülni mégis hiba

jobb lett a válogatott, hanem azért, mert harmadával több

lenne őket, hiszen ne feledjük el, hogy az ország népessége

csapat vehet részt idén, mint korábban.

alig nagyobb, mint a londoni magyar kontingensé, ráadásul

Szembesülve kicsit a nemzeti tehetség hiányának

vulkánjaik is vannak. Ez persze borzasztó kevés lesz, ha

agyonnyomó, súlyos monolitjával, itt az ideje, hogy a

Kleinheisler vagy Lang megindul a labdával. A győzelmünk

múlton való rágódás helyett a jövőbe tekintsünk, hiszen

ezúttal sem lehet kérdéses.

ezen a nyáron fiaink megtörnek egy nagyon-nagyon vastag

Hat ponttal várhatjuk az utolsó csoportmeccsünket

jeget és – innentől némileg fikcióba fordulok – újra kiállnak

a sokszor nagy eredményekre predesztinált, de

a világ színpadára, hogy a jólétbe belefeledkező, nemzeti

végeredményben mégiscsak egyetlen hisztis sztárocskából
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álló portugál csapat ellen. Itt már Storck mester is lazíthat

már a gólszerzés is óriási eredmény lenne, az esetleges

kicsit a gyeplőn, hiszen biztos továbbjutóként nem kötelező

pontszerzés pedig abszolút szenzációszámba menne. Ennek

újra lefociznunk az ellenfelet, elegendő egy izzadságszagú

ellenére június 18-án öltsétek fel a magyar mezt, és le se

döntetlen is.

vessétek, amíg tart a torna. Az arcfestéket alkalomszerűen

Hét ponttal, csoportelsőként ízlelgethetjük már a siker mesés

le lehet mosni, de azt gondolom, 30 évente lehetünk

ízét, de a higgadt szakértő tudja: a torna csak most kezdődik!

bevállalósabbak, senki nem fog kinézni minket a metrón,

Az egyenes kieséses szakaszban már nem fér bele a hiba

mert értelmezhetetlen pacává kenődött nemzeti identitásunk

– emiatt persze nem kell, hogy fájjon a mieink feje, hiszen

büszke felvállalása. Akkor se bánkódjunk, ha a dolgok

hozzánk képest mindenki favorit, így csak az ellenfeleink

rosszabbul sülnek el, mint azt reméltük. Tekintsünk az EB-re

tudnak bukni, mi nem. Jóstehetség dolgában mi magyarok

egy lehetőségként arra, hogy együtt jól érezzük magunkat,

mindig jól álltunk, én azonban mégsem merek tovább előre

túlzó várakozások helyett pedig inkább úgy üljünk le meccset

tekinteni, inkább a klasszikus futballos formulához nyúlok: ha

nézni, hogy felhőtlenül örülünk minden szép mozdulatnak,

bejutunk a legjobb 16-ba, ott már bármi lehet.

minden jól sikerült passznak, és éljük meg úgy ezt a remek

És most vissza a földre. Kergethetünk álmokat, remélhetjük,

eseményt, ahogy a nálunk szerencsésebb nemzetek teszik

hogy esélyünk lehet egy-egy meccsen, de reálisan gondolkozva

világversenyről világversenyre.

Ria-ria-hungária!
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Hajléktalan utcalapok
Irodalom és önbecsülés határán

Írta: Berzai Péter

Kedves olvasó! Mivel a fővárosban élsz vagy legalábbis tanulsz/dolgozol, bizonyára találkoztál már az utcán lapot
áruló hajléktalan emberrel. Mivel a Társadalomtudományi Karon vagyunk, szerintem mindenki számára építő
lehet, ha egy kicsit jobban elmerülünk a témában: cikkem a hazai és külföldi utcalapok rövid történetét járja körül.

Fogalomismertetés és az utcalapok célja

D

irányítására, céljaik elérésére, így önmaguk és mások

avid Levinson (2004) definíciója szerint az

életkörülményeinek javítására (Adams, 2003:8).

utcalapok szociális kérdéseket bemutató

Angolszász gyökerek

kiadványok, melyeket hajléktalan emberek

Az utcalapok története az Amerikai Egyesült Államokban

árulnak. Formájuk eltérő, ám közös ügyük a társadalom

indult, az első utcalapnak tekinthető kiadvány a Street

tagjainak érzékenyítése és a hajléktalan emberek

News volt. Létrejötte összefügg az 1980-as évek végén

foglalkoztatáson és más utakon keresztül történő

tapasztalható

megsegítése.

Ekkortájt Amerikában - és a világ többi pontján is -

Az utcalapok működésének alapja az empowerment,

folyamatosan növekedett a hajléktalan emberek száma,

melynek értelmezése a hatalom és a szabadság

több egymást erősítő hatás miatt.

fogalmaival függ össze. Ternay Andrea (2014) írása alapján

Az USA-ban többek közt a gazdasági depresszió, az

az empowerment folyamata két fázisból tevődik össze.

erőszakos privatizálás és a városi lakhatás komoly

Az első az enablement, azaz „képessé tétel”, ami az egyén

drágulása állt ennek hátterében (Levinson, 2004:534-

szintjén jelent változást, míg a második az empowerment,

535). A média az érintettek nagy és növekvő számát

azaz „hatalommal való felruházás”, ami a közösség

egyoldalúan kezelte, egyéni hibának állítva be a

szintjén jelent újat. Az empowerment tulajdonképp olyan

hajléktalanság élethelyzetét. Az utcalapok ennek a

eszközök és módszerek összessége, melyek segítségével

gondolkodásmódnak kívántak ellenpólusai lenni.

az egyének, csoportok, közösségek képessé válnak életük

A megalakuló lapok két fő csoportja jött létre, az első típus
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társadalmi ügyek felé elkötelezett, céltudatos lapként

nagy figyelmet fordít az olvasók megnyerésére, azok

fogható meg, témáját tekintve a hajléktalanságról kívánt

érdeklődésének fenntartására – például új, népszerű témák

írni az érintettek érdekében. Ilyen volt a chicagói Journal

feldolgozása, rejtvényoldal beépítése révén. A StreetWise

of Ordinary Thought, melyet a hajléktalan emberek és más

esetében különös hangsúlyt fektetnek a hajléktalan

marginalizált csoportok szerkesztettek. Ide sorolható a

terjesztők képezésére és motiválására.

San Franciscó-i Street Sheet is, mely rendszeresen friss

Nagy-Britanniába is eljutott a StreetWise híre, nem sokkal

információkat közöl az érintettek helyzetéről és életéről,

később, 1991-ben megalakult a Big Issue (Swithinbank,

mindezek mellett pedig önkifejezési lehetőséget is nyújt a

1997), bár kezdetben sokan, még a hajléktalan emberek

számukra. Utóbbi, bár csak az újság eladásából van bevétele,

is kételkedtek a sikerében. A Body Shop Foundation volt

sikeres (Levinson, 2004:534-535).

az első támogató - a lap kezdetben havi rendszerességgel,

A második csoportban már inkább a profit felé

30 ezres példányszámban jelent meg. Miután a Big Issue

irányult, üzleti logikájú lapokról beszélhetünk, melyek

pár hónap alatt keresetté vált, a terjesztők száma is

általában profi stábbal készülnek. Koncepciójuk a

megtöbbszöröződött. 1992-ben már kéthetente, 1993-

figyelemfelkeltésre és eladhatóságra épít, mely a

tól hetente jelent meg, és vidéki városokban is indítottak

hajléktalanságnak és a társadalmi témáknak kevésbé

helyi kiadásokat.

- csak egy adott szekcióban - ad teret. Finanszírozásuk

A Big Issue ismeretterjesztő és szórakoztató lap, a

stabilabb az első csoporténál.

StreetWise nyomán halad társadalmi kérdéseket is

Az egyik legnagyobb amerikai utcalap, az 1993-ban alakult

érintve, de népszerűbb, aktuálisabb témáknak is teret

Chicago’s StreetWise a kettő ötvözete. Ez utóbbi az elsőként

enged. Professzionális szerkesztőséggel és szerzőkkel

említett Street News nyomán halad, célja a társadalom

dolgoznak, díjnyertes újság, a kétoldalas „Streetlights”

érzékenyítése, a hajléktalan emberek és marginalizált

rovatában

társadalmi csoportok más színben történő bemutatása a

olvashatóak. A kezdeményezés azonban az eddigi

társadalmi problémák kifejtése révén. Az újság azonban

utcalapokhoz képest némileg úttörő, mert az újsághoz

üzleties jellegzetességeket is mutat, a szerkesztőség

befolyt pénzből egy segítségnyújtási rendszert építettek

hajléktalan

szerzők

munkái

láthatóak/
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Forrás: nashvillepublicmedia.org
ki, amit alapítványként működtetnek. Annak szolgáltatási
köre négy részre oszlik: a terjesztők lakhatásának
segítése, képzése és a lap munkájába történő bevonása,
önsegítő körök szervezése és érzelmi támogatás nyújtása,
terjesztő csoportok szervezése. Az újság jellegzetesen
nemzetközi, több kontinensre is eljutott már, az európai
utcalapmozgalomnak is ők nyitottak utat.
Gyakori kritikája, hogy kevéssé segít az érintettek
helyzetén, a hajléktalanok megsegítése csupán álca, a lap
fő célja bevételszerzés. John Bird, az egyik alapító válasza
az említett kritikákra átadja az újság szellemiségét is.

is. A hajléktalanságot érintő első figyelemfelkeltő

Szerinte - legyen szó bármilyen termékről, ami eladásra

eredmény az 1980-as népszámlálás, mely adataiból

készült - csak a csomagolás a lényeg. A Big Issue pedig

kiderült, hogy közel 360 ezer ember nem rendelkezett a

pontosan erre fókuszál, használatba veszi a rossz

kutatás ideje alatt megfelelő lakhatási körülményekkel.

eszközöket a jó cél érdekében. A valós és érzékeny témák

Ezt követően kezdődtek el az első koncentrált kutatások

bemutatásra kerülnek, de emberközelien, a terjesztőknek

a hajléktalanságot illetően, az évtized végén Utasi Ágnes

való segítségnyújtás mellett.

tanulmányt írt Hajléktalanok, csavargók címmel.

Hazai helyzet és utcalapok

Az 1989-es budapesti tüntetés után nyílttá vált a diskurzus

A hazai lapok szemrevételezése előtt a hajléktalanság

a témáról, Győri Péter 1990-ben a jelenség drámai

magyarországi történetéről írnék. Noha a hajléktalanság

átalakulásának okait is leírta a gyorsjelentésében (a

mindig is jelen volt hazánkban, a hivatalos kommunikációban

lakáskérdést, a gazdasági struktúraváltást és az állami

sokáig nem bukkant fel. A rendszerváltás során végbement

bentlakásos intézményeket), és az első velük kapcsolatos

strukturális változások e téren is fordulópontot jelentettek.

civil szervezet, a Menhely Alapítvány is megalakult. Az

Magával hozta a hajléktalanság „hivatalos” megjelenését

érintettek ellátását rendszerbe foglaló Szociális törvény
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közterület-használati engedélyét elvesztette. A törvényi
szigorítások eredményeképp át kellett térniük más árusítási
formákra. Napjainkban a Csillagszálló negyedévente 800
példányszámban megjelenő lap, mely utcai terjesztés
hiányában főként az olvasók érzékenyítését szolgálja (Ilyés,
2014).
A Flaszter 1996-ban jött létre, 2500 példányban, a Nonprofit
Alapítvány támogatásával. Az újság a korábban említett Big
Issue adaptációjának tekinthető, mely indulása kezdetén
az Utcalapok Nemzetközi Szervezetrendszerétől (INSP)
1993-ban született meg (Ilyés, 2014).

kapott pénzügyi támogatást, továbbá tudásbázist. Az újság

A 2006-ban, 1200-1500 példányszámmal indult Csillagszálló

fénykorában 22 oldalas volt, fő célja a publikum megnyerése

c. utcalapot kezdetben nagy médiafigyelem övezte. Az újság

volt aktualitások, érdekességek közlése révén. A terjesztési

– a szerkesztőség elmondása szerint – angolszász mintát

lehetőség biztosításán túl az alapítvány különös figyelmet

követ, s összefoglalóan szépirodalmi kiadványként írható

szentelt a Flaszter terjesztőinek motiválására, s mentális

le, melynek célja, hogy publikálási lehetőséget biztosítson

gondozására is. A terjesztés Budapesten és 10 vidéki

pályakezdő írok számára. Az újságban felvetett témák

városban zajlott. A lap működése 4 éve szűnt meg, melyet

révén a Csillagszálló kiemelt célja az olvasók érzékenyítése,

közterület-használati probléma idézett elő (Ilyés, 2014).

s utcalap lévén az újságot terjesztő hajléktalan emberek

Az 1993-ban indult Fedél Nélküllel folytatom a listát (Kovács,

megélhetésének biztosítása. 2006-2010 között az újság

2009). Az újságot Ungi Tibor alapította a Menhely Alapítvány

terjesztése kizárólag utcán zajlott, 10-12 terjesztővel.

támogatásával, legfőbb célja a társadalom informálása volt

Utóbbihoz kapcsolódóan drámai változás 2010-ben

a hajléktalanság témájával kapcsolatban. A lap kezdetben

következett be, mikor a budapesti főpolgármester-váltás

négy A4-es oldalon jelent meg, változó példányszámban.

után, a Csillagszálló az addig minden évben megkapott

1999-ben, Ungi Tibor halála után került sor az újság
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legelső átszervezésére, a Menhely Alapítvány az egykori

pedig 2005 és 2008 között került sor a terjesztői hálózat

főszerkesztő

legnagyobb reformjára.

pótlására

részmunkaidős

koordinátort

nevezett ki, aki megtervezte a lapot és kapcsolatot tartott

A Fedél Nélkül kiadásának anyagi hátterét és a lap

a terjesztőkkel is.

működését segítő két alkalmazott bérének kifizetését a

Ekkor indult el az újság a „profivá válás” útján: megújult

Menhely Alapítvány biztosítja. Az újságnak rögzített ára

mind

nyomdában

nincs, a terjesztők a lapokért cserébe „adományt” fogad-

készült, 8 oldalon jelent meg), mind tartalmát tekintve

nak el. A lap terjesztése szabályozott, minden regisztrált

(hangsúlyosabbá vált a hajléktalan emberek életének

lapárusító két helyszínt kap tevékenysége végzésére. Csak

bemutatása prózai, verses és grafikai munkáikkal).

józanul és érvényes igazolvánnyal lehet terjeszteni.

2001-2002-ben az újság élére ismét új szerkesztő,

A lap túlélte a hajléktalan emberekkel szemben hozott

koordinátor került, mely változás formai és tartalmi

törvényi szigorításokat, jelenleg az utcai terjesztés műkö-

átalakításokkal is járt. A kiadvány célját tekintve

dik, bár a közterület használatából adódó probléma csupán

megfogalmazódott a nyugati, korszerű minták követésének

részben került orvoslásra. A szerkesztőség elmondása sze-

szándéka oly módon, hogy az újság egyediségét megőrizze.

rint a kerületi engedélyek hiánya miatt egyre több vissza-

2004-től kezdve folyamatosan művészeti pályázatok

jelzés érkezik a terjesztőktől, főként közterület-fenntartók-

kiírása található a lapban, az EQUAL-program keretében

kal történt incidensek miatt.

Forrás:

Levinson,

Adams,

külalakban

Robert

(kétszínnyomással

(2003):

Social

Work

Empowerment. London: Palgrave Macmillan.

David

(2004):

Encyclopedia

of

and Homelessness, Volume 2. Thousand Oaks, London:
SAGE Publication, 534.o.

Ilyés Virág (2014): Fedél Nélkül - A hajléktalanok Swithinbank, Tessa (2001): Coming Up From
utcalapjai. ELTE-TÁTK szakdolgozat, 4-11.o., 11.-13. o.

the Streets: The Story of The Big Issue. London:

Kovács Ivetta: „Élj meg Fedél Nélkül!”: 15 éves a Earthscan Publications Ltd.
Fedél nélkül – Hajléktalanok lapja. Esély 2009 (1)., Ternay Andrea (2014): We Can Do It! TátKontúr VII.
8-10.o. , 13.-14.o., 16.-18.o., 19.o.
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Külügy

Elfeledett konfliktusok
4 Kongói Demokratikus Köztársaság

Írta: Telek Szilvia

Cikksorozatunk soron következő, egyben utolsó része a Kongói Demokratikus Köztársaságban a ruandai népirtás
menekültjei által kiváltott belpolitikai feszültségről, illetve annak máig tartó hatásáról számol be.

A

közel 70 millió lakosú és csaknem 10

kongói menekülttáborokat de facto katonai bázisként

Magyarország területű Kongói Demokratikus

használták. 1996-ig, a tuszi felkelők beavatkozásáig

Köztársaság

terrorizálták a környék lakóit. Ruanda és Uganda a történtek

1960-ban

nyerte

el

függetlenségét Belgiumtól.

után avatkozott be, ezzel elkezdődött az első kongói háború.

A hatalom megszerzésére irányuló harcokból Mobutu Sese

Kabila - akinek ekkor minden vágya Mobotu hatalmának

Seko került ki győztesen. A diktátor 1965 és 1997 között állt

megdöntése volt - lázadó mozgalma a zűrzavar hevében

az ország élén, aminek nevét 1971-ben Zairére változtatta.

új erőre kapott. Az etnikai ellentétek kiéleződését és a

Mobutu a kommunista mozgalmak ellenzőjeként az Egyesült

háborús állapotokat kihasználva fegyvereseivel elfoglalta a

Államok támogatását élvezte, azonban a Szovjetunió

fővárost, Kinshasát és az országot át- illetve visszanevezte

felbomlásával a kapcsolatok intenzitása csökkent. 1997-

Kongói Demokratikus Köztársaságra. Amikor már úgy

ben Laurent Kabila szerezte meg a hatalmat az akkor már

érezte, nincs szüksége a ruandai és az ugandai csapatok

idős és betegeskedő diktátortól, aki nem sokkal később

jelenlétére, kivonulásra szólította fel őket az országból, és

száműzetésben hunyt el.

szabad kezet adott a hutuknak a fegyveres szerveződésre.

A

két

kongói

háború

(1996-1998,

1998-2003)

Ruanda és Uganda azonnal invázióba kezdett Kabilával

kirobbanásának közvetlen előzményének az 1994-es, 800

szemben, ezzel kezdetét vette a második kongói háború.

ezer áldozatot követelő ruandai népirtás tekinthető. A Paul

Kabila Angola, Namíbia és Zimbabwe támogatásával harcolt

Kagame (Ruanda jelenlegi elnöke) által vezetett ugandai

a ruandai és ugandai fegyveresek ellen. Az öt évig elhúzódó

tuszi felkelőcsapatok Zaire határain túlra üldözték a

konfliktus becslések szerint közel 6 millió hallottat és 2

tuszikat „férgeknek” tituláló hutu harcosokat, akik a kelet-

millió menekültet hagyott maga után.
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Kelet-Kongóban a March 23 (M23) tuszikból álló a kormányzati hatalmon kívül eső keleti területeket
fegyveres gerillacsoport a 2003-as béke aláírása után önhatalmúlag irányítják, tevékenységük finanszírozása
is terrorizálta Kongó lakosságát. 2013-ban a kongói érdekében

bányákat,

ásványkincsekben

gazdag

erők ENSZ-csapatokkal kiegészülve vereséget mértek területeket sajátítanak ki, a kitermelt nyersanyagot
rájuk. Kiiktatásuk után azonban újabb fegyveresek – pedig a feketepiacon eladják.
hozzávetőlegesen 70 ilyen csoportról tudunk – jelentek A politikai élet felbolydulásához vezethet, hogy a jelenlegi
meg az ország keleti részén. Közülük a legaktívabb a elnök, Joseph Kabila - Laurent Kabila fia - a 2016 novemberében
Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, illetve az esedékes választásokon való indulása és a harmadik
Ugandan Allied Democratic Forces. Az ENSZ információi terminusa betöltése érdekében alkotmánymódosításra
szerint a kelet-kongói harcok következtében 2,7 millió készül. 2015 januárjában az elnök hatalmon maradása ellen
ember kényszerült elhagyni otthonát és vált IDP-vé. A tüntetők közül a rendőrség 43 embert lőtt agyon, több
környező országokba menekültek száma meghaladja a tucatnyian pedig megsebesültek. Ezek a tények a közelgő
400 ezret. Az ország kiaknázatlan ásványkincsei a jövőben választások fényében további aggodalmakra adnak okot a
további konfliktus forrásai lehetnek. A felkelő csapatok világ egyik legelmaradottabb országában.

Forrás: breitbart.com
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Külügy & Ajánló
Források:

(Utoljára megtekintve: 2016. május 12.)

Africa’s great war. The Economist, 2002. július 4. http://www.econo- Mobutu Sese Seko szócikke. Encyclopaedia Britannica.
mist.com/node/1213296 (Utoljára megtekintve: 2016. május 12.)

http://www.britannica.com/biography/Mobutu-Sese-Seko

Buchanan, Elsa: DRC: ’Prevent bloody repression’ against (Utoljára megtekintve: 2016. május 12.)
protesters urge rights activists. International Business Violence in the Democratic Republic of Congo. Global ConTimes, 2016. január 20. http://www.ibtimes.co.uk/drc-pre- flict Tracker http://www.cfr.org/global/global-conflict-trackvent-bloody-repression-against-protesters-urge-rights-activ- er/p32137#!/conflict/violence-in-the-democratic-repubists-1538953 (Utoljára megtekintve: 2016. május 12.)

lic-of-congo (Utoljára megtekintve: 2016. május 12.)

Buchanan, Elsa – Patel, Romil: DR Congo: 5 questions Zapata, Mollie: Congo: The First and Second wars, 1996-2003.
to understand ’Africa’s World War’. International Busi- Enoughproject.org, 2011. november 29. http://www.enoughness Times, 2015. október 20. http://www.ibtimes.co.uk/dr- project.org/blogs/congo-first-and-second-wars-1996-2003
congo-5-questions-understand-africas-world-war-1524722 (Utoljára megtekintve: 2016. május 12.)

Női szerep(lés)?

Beszámoló a Gumiszoba blog eseményéről

Írta: Orbán Zsuzsi

Laza szombati pszichodrámával egybekötött, nők egymás közötti, patriarchális berendezkedés és még sok egyéb női
kín elleni „őrjöngése” a Gumiszobával a Művelődési Szinten.

K

ét nappal húsvét előtt. Mert ki ne utálná a

Nos, ne értsen félre senki, benne van itt a képben a háttérben

locsolókat. Megtisztulási szertartás, na persze,

húzódó valódi probléma is, a nőket diszkriminatívan érintő

¬¬¬és még mi biztosítsuk a piros tojást a büdös

kérdések, a politikai kommunikáció, az igazságszolgáltatás

kölniért meg a hideg vízzel nyakon löttyintésért. Kőkemény

hiányosságai és baklövései, a nemi erőszak, a bántalmazás,

goffmani homlokzatépítés, ételből, negédes dísztárgyakból

egyszóval minden fájó pont, minden bántalom a kis

és izzadságból. Felháborító. Ez volna a Gumiszoba nevű

magyar valóságból, ami a nőkre zúdul. Fogják hát magukat,

feminista kezdeményezés véleménye az ünnepről.

elzárkóznak a férfiakkal folytatott diskurzustól.
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A Gumiszobába, illetve annak titkos blogjába és alakuló

hangszóró előtt legalább egy nagyot visítani, hangot

közösségi háttérmozgalmába még online sem léphet be

hallatni és hallgatva lenni, ha más lehetőség nincs. Így

férfi, bizony, vasakaratú lányok-asszonyok ők, férfiak

lehet bátorítani a nőket, ha változást akarunk. Ezért tar-

kizárva, csak ők maguk. Féktelen női öntudattal „pat-

tom a Gumiszoba blogon olvasott „vadfeminista”, az én

toghattunk” ez esetben március 26-án a MÜSZI-ben,

ízlésemnek szélsőséges megnyilvánulások ellenére kife-

nem is igénytelenül, van itt minden, mi szociálpszicholó-

jezetten innovatív programnak, illetve megvalósításnak a

gus, pszichológus és a többi, gender témára éhes fiatal

Gumiszoba fiatalos, elegáns, hatásos mozgolódását egy

kutató szemének, szájának ingere: gender, anyaszerep

szép új világ felé, ahol nők és férfiak együtt „ordíthatnak”

és patriarchalizmus kapcsolata, női szerepekkel együtt-

végre a mindannyiukat érintő társadalmi rémségek ellen.

és különélés, a társadalmi nem káros mivolta en bloc.

A témában minden „főszereplő” otthonosan mozog, ez

Témázgatás az ELTE PPK-hoz tartozó Interkulturális

megkérdőjelezhetetlen, a Fórum mintegy a nagybetűs nő

Pszichológiai és Pedagógiai Központ egyik pszichológus

vetületeként bájos, okos és magabiztosan előlépő, minde-

tanársegéd munkatársával, Borsfay Krisztinával - így

mellett pedig kellőképp hangos. Kár a szó ismétléséért, de

a történet kerek, visszatértünk az egyetemhez, az a

ezt a torokfájásig, kifúlásig folyó hanghatást nem hely-

nézőpont sem marad el, ami talán a fent említett feminis-

ettesítheti, a blogokon, romkocsmákban, egyetemeken

ta önkritika beépítése a szeánszba. S ha mindez nem vol-

lejátszódó elméletosztás és gyártás, mely elfelejtődik, ha

na elég, közreműködik még egy pszichodráma vezető, a

nem érdeklődünk eléggé, ha nem tapasztaltuk a bőrünkön,

Fórum Társulat improvizációs játékában a porondmester

amit nem is kéne, amit csak láttunk, hallottunk. Feldühített

hölgy: Molnár Erika, a Szereprulett nevű „együtt a gen-

ez-az? Csak nem? A nemi alapú elnyomással kapcsolatos?

der fogalmának helyes megvilágításáért” küzdő önsegítő

Merészkedj be egy színtisztán genderes közegbe, ahol

szervezet alapítója.

a lányok egymás közt támogathatják egymást, meg az

A közös pont egy: mindenki meg akar békélni magával

ügyet, amihez az út magukon keresztül vezet. A lényeg

azáltal, hogy hallatja a hangját, leveti a modern ember

ennyi volna, ennyit tudtam leszűrni a megmozdulásból. Az

szerepeinek színskáláját, és feketén-fehéren megáll a

ember ilyen vagy olyan, nő és férfi között van különbség,
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Ajánló
nem olyan kicsi, s nem is olyan nagy, mint sokan hiszik, de

gondra szakajtja a torkát, én boldog vagyok, ha elég jól

a kitűzött célok azonos mértékben érhetők el, ha mind-

dalol, csicseregjen szépen, amíg a kegyetlen patriarchális

en rendben. Mind tudjuk, hogy nincs, és ha valaki gender

társadalomnak is meglágyul a lelke.

Haza, becsület és egyéb drogok
A Morfium című könyvről

Írta: Aruwa Eszter

Szczepan Twardoch könyve igazán nem árul zsákbamacskát. Az egészen kivételesen zseniális borítótól a belső
oldalon olvasható idézetekig őszintén vállalja magát. Ez nem egy erkölcsös, hazaszeretettől tobzódó hős magasztos
kalandjairól szóló regény… De közben valahogy mégis.

S

zczepan Twardoch Morfium című könyvéről van

szól a zene, nem lüktet a város, nem táncolnak a nők, nem

szó. Annak ellenére, hogy a regény alapvetően

folyik a pezsgő, nincs kokain, nincs vodka, nincs morfium.

nem részletezi a háború borzalmait, a halált

Vagyis hát csak az van. Morfium, nők, vodka, veszteség,

vagy veszteséget, ez bizony egy kemény könyv.

kokain és semmi.

Minden lapját átitatja a háború, a halál és a veszteség és

Konstanty Willemann tartalékos hadnagy kilencedik kis-

persze a morfium. Talán nem is feltétlenül való mindenkinek.

lengyelországi ulánusezred negyedik század, harmadik

Aki viszont nem fél belemászni egy olyan elmébe, ami saját

szakasz parancsnoka. Saját meghatározása szerint

magát is megkérdőjelezi, az nem fog csalódni.

Konstanty Willeman úriember, léha fickó, szoknyabolond és

Mert ez egy jó könyv. Sűrű, ragacsos, nehéz,

morfinista. Nem csak Varsó, Konstanty is romokban hever.

elgondolkodtató, szomorú és jó.

Van egy „igazi” lengyel felesége, de ő mégsem jó férj.

1939. Lengyelországban háború van, vagyis inkább volt,

Van egy kisfia, de nem igazán jó apa. Szereti a családját, de

a németek győztek, a lengyelek vesztettek. Varsó porig

közben nem szeret senkit, főleg magát nem. Ami azonban

rombolva és felgyújtva. Minden a pusztulásról szól. A

életében meghatározó, az a drogok, az alkohol, a botrán-

kenyér kilója egy zloty hetven. Ki látott már ilyet? Nem

yok és a nők. Tiszta nők, erős nők, prostituáltak, anyák,
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szeretők. Érdekes, hogy szinte mindig életének valamelyik Willemann vagyok és varsói.”
meghatározóbb női alakjához képest pozícionálja magát. Az Ez a könyv magával sodor. És hogy miről szól? Nos, erre
anyja alatt, a szeretője fölött, távol vagy közel, vele vagy ellene. nem is olyan könnyű válaszolni. Persze vannak benne
Ez a könyv Konstanty Willemann története. Hogy mit események, cselekmény, szereplők, helyszínek. De ez a
jelent lengyelnek lenni, hogy jelent-e egyáltalán ez valamit. könyv igazából kizárólag Konstanty Willemannről szól.
Lengyelország elveszett, és ő is benne, vele pedig még csak Lengyelországról. A lélekről. Arról, hogy kik vagyunk, kik
nem is lengyel, hanem német. Vagy egyik sem. A hazáról, az lehetnénk, hogy minek tartjuk magunkat. Az állandó önreáldozatról, a szégyenről.

flexióról. A morfiumról.

Hogy mennyire érdektelen is mindezekkel szemben A könyv fordítója remélem, megkapta az aranykoszorút
Konstanty, de közben képtelen ettől elmenekülni. ezért az alkotásért, mert ez bizony véres munka lehetett.
Mi ő? Ki ő? Német vagy lengyel? Hazafi vagy áruló? Nehéz a szöveg, rengeteg a Lengyelországhoz kapcsolódó
„Konstanty Willemann vagyok, nincs anyám, se apám, utalás, van benne egy kettős narráció, egy Kostektől, egy
csak egy ördögöm és egy hullám. Konstanty Willemann a mindentudó hangtól a fejében.
vagyok, egy ördög és egy hulla fia. Konstanty Willemann „Konstanty Willemann vagyok, mert Konstanty Willevagyok, és leszarom, hogy német vagyok vagy lengyel, mann vagyok, és ez teljesen leír engem. Semmi másért
vannak fontosabb dolgok a világon. Konstanty nem vagyok a világon, csak, hogy legyek. Azzal, hogy
teljesítem a Mérnök parancsait
nem szolgálok senkit, se őt, se
Lengyelországot, se a szervezetet:
Forrás: konyvkultura.kello.hu

létezésem a létezésemet szolgálja.”
Konstanty körül, Konstanty fejében
háború van. Az egyik már elveszett.
Vajon a másik is?
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Hurok

Ha kapsz egy esélyt, hányszor élsz vele?

Írta: Berzai Péter

Nem tudom, hányan vannak köztetek, akik teljesen elégedettek az életükkel. Biztosan volt már olyan történés,
amit megbántatok, és azt kívántátok, bárcsak újrakezdhetnétek a napot vagy akárcsak azt a tíz percet, mert úgy
gondoljátok, a későbbi énetekkel jobban döntenétek a helyzetben. Nos, erről szól a most következő film is.
A rendezőről és a műfajról

a Vissza a jövőbe-trilógia mellett a Primer és a Looper a

„Remélem, tetszeni fog, és a közönség visszatalál a magyar

fő inspirációs forrásai - a másodiknak köszönhető, hogy

filmekhez” – mondta a hivatalos körök (díszbemutató, sa-

agyzsibbasztó, gondolkodást igénylő filmet készített, de

jtóvetítés) utáni valódi premieren Madarász István, a Hurok

az Eredet is erősen hatott rá.

című thriller rendezője.

A szóban forgó film alapgondolata már 9,5 éves, ugyanak-

A magyar mozikban 90%-ban a külföldi filmekre váltanak

kor a VHS-kazetta már akkor is fontos részét képezte a

jegyet, mostanában csak a Saul fia volt ez alól kivétel. A

cselekménynek. A Huroknak egy előképe a rendező 2006-

Hurok ezen kíván változtatni, és egy erre megfelelő film.

ban forgatott rövidfilmje, az Előbb-utóbb, amely egyéb-

A rendező, Madarász István, aki a Rejtő-műből készített

ként megtalálható az Indavideón.

A fekete múmia átka című filmről juthat eszetekbe, de a

A Hurok több átalakítás és egy díjazás után a Nemzeti Filmal-

Hacktion című sorozathoz is írt korábban forgatókönyvet,

ap támogatásának köszönhetően materializálódhatott végül.

és egy nemzetközi díjat is nyert. Itthon viszont ritka

A forgatás még 2014-ben zajlott, mindössze 30 napig, mert

területre merészkedett, thrillert, sőt sci-fi thrillert for-

a Filmalaptól a várt 400 millió forint helyett csak 300-at ka-

gatott, időhurok filmet. Ez azt jelenti, hogy a szereplők

pott a produkció. Az alkotó több alkalommal is belebotlott a

újraélnek életükből részeket, vagyis nem utaznak az idő-

hazai filmes közeg idegenkedésébe, amikor amerikai műfajt

ben, hanem a szereplő környezete látszólag először él át

és utóbb akcióelemeket kísérelt meg importálni.

egy időt, de a főszereplő tudja, hogy nem így van. A ren-

A rendező tudatosan kerülte a magyar dolgokra és he-

dező ezért „repetitív időutazósnak” és „időkavarósnak” is

lyzetekre való utalást, ezzel is azt a célt szolgálta, hogy

nevezi - ebben hasonlít az Idétlen időkig, a Forráskód és a

egy világszerte érthető film szülessen.

Holnap határán című filmekre.

Erős látványvilágra és kreativitásra volt szüksége a film-

A rendező a tudomány és technika szerelmese, és fiatal

nek, mivel kis költségvetéssel dolgoztak, a forgatókönyv

korától kezdve szerette az időutazós filmeket, a Huroknak

sem tökéletesen átgondolt, a főszereplővel kezdetben ne-
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héz rokonszenvezni, ami később buktató lehet.

Ez azonban még nem a film vége. Ez az eleje. Hamarosan újra

De a film minden hibájával együtt is érdemes a figyelemre.

látjuk Ádámot, aki éppen külföldre szökne, de a szeme láttára

Nem akar nagyobbat dobni, mint amekkorát bír, elmond

hal meg a barátnője egy gyanús közlekedési balesetben. A fiú

egy jól megcsavart történetet, feszültséget teremt, és fenn

tudja, hogy menekülnie kell – újra meg újra, ki tudja, hányadik

is tartja, többnyire ügyetlen párbeszédek és modorosság

alkalommal – de azt is érzi, hogy valami nem stimmel.

nélkül. Ha csak rajta múlik, visszatérhet a közönség a magyar

A pár szerepében Száraz Dénes és Martinovics Dorina, az

filmekhez.

őket üldöző dílert, Dezsőt, pedig Anger Zsolt alakítja. Dénes

A történetről és a szereplőkről

a Jóban Rosszban c. sorozatból lehet ismerős, Dorina az
illegális

HBO-n futó Társasjátékból, Zsolt pedig több színdarabban és

gyógyszerkészítményeket csempész megbízói számára

filmben is szerepelt már. A rendező szerelmes filmnek tartja

külföldre, de most azt tervezik barátnőjével, Annával, hogy

a Hurkot, az időhurok csak a történetmesélés egy eszköze.

az aktuális szállítmánnyal együtt megszöknek, és új életet

Dialógusból nagyon kevés van a műben, Madarász István

kezdenek. Az indulás reggelén azonban a lányról kiderül,

inkább képekkel operál. Dénes sokkal többet szerepel a

hogy terhes, ezért Ádám úgy dönt, hogy Annát hátrahagyva,

filmben, mint Dorina (azonban ez a koncepció része). A

egyedül utazik el. Ez az első rossz döntése, de talán emiatt

jelenetek többször ismétlődnek, kis változtatásokkal (még

kezdődik el minden. Anna nemsokára gyanús körülmények

ha végig meg is marad a folytonosság érzése). A rendező

között, Ádám szeme láttára lesz közlekedési baleset áldozata.

szerint - ebben is rokon az Eredettel a mozi - érdemes

A lány halála előtt megpróbálja figyelmeztetni a fiút, de az

többször megnézni, úgy jobban érthető.

már hiába menekülne, megbízói gyorsan megtalálják és

Nekem tetszett elsőre, úgyhogy mindenkit biztatok arra,

hamarosan ő is golyóval a szívében végzi.

hogy tegyen egy próbát vele.

Hurok: végre egy bevállalós magyar sci-fi thriller. Magyar Nemzet

szaraz_denes/ (Utoljára megtekintve: 2016. május 12.)

Online, 2016. április 15. http://mno.hu/film/visszater-a-kozonseg-a-haz-

Te élsz? Láttalak meghalni! Index.hu, 2015. december 28. http://

ai-filmekre-1337625 (Utoljára megtekintve: 2016. május 12.)

index.hu/kultur/cinematrix/2015/12/28/te_elsz_lattalak_meghalni/

Klág Dávid: Tamás atyát megkavarja az idő. Index.hu, 2014.

(Utoljára megtekintve: 2016. május 12.)
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