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NYITÁNY
Lassan véget ér a vizsgaidőszak, a termek
és tanszékek kiürülnek. Az elmúlt egy
évben gólyáink megtudták, hogy mi az az
olykor idegőrlő Neptun rendszer, hogyan
készüljenek fel a záróvizsgákra, és milyenek
az igazi felejthetetlen egyetemi bulik. Végzős
hallgatóink a jövő kiszámíthatatlansága miatt
érzett aggodalommal vegyes örömmel és kíváncsisággal
léphetnek ki államvizsgájuk után a Lágymányosi Campus ajtaján.
Véget ért egy újabb tanév.
A TátKontúr szerkesztősége igyekezett az elmúlt hónapokat a lap szempontjából
emlékezetessé tenni. Új rovatok jöttek létre, csapatunk bővült, és megváltozott az újság
külseje. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy valami fontosat, értékeset tegyünk le az
asztalra (vagy a falon függő állványra). Elkészült az új arculat, így reméljük, egy mindenki
számára esztétikusabb, izgalmasabb és látványosabb lappal búcsúzhatunk. Júniusi
számunk - a forró hónapokra való tekintettel - lazább repertoárral nyitja a nyarat.
Újságunk hasábjain olvashattok a varsói Juwenáliáról, illetve a Lengyel Hadsereg
Múzeumáról, megtudhatjátok milyen „varázslatok” állnak a sokunk által használt Netflix
és Shazam működésének hátterében. Velünk „repülhettek” Rióba, ahol már az ötkarikás
játékokra készül az egész világ, de „itthon is maradhattok”, és a Paddy And The Rats ír és
kelta népzenei elemeket vegyítő magyar rock banda koncertjén „tombolhattok” cikkírónkkal.
Végül, de nem utolsó sorban betekintést nyerhettek a Szegedi Egyetem Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszékének új kiállításába, mely a „Második Otthon” nevet kapta.
A TátKontúr szerkesztőségének nevében az ELTE TáTK minden oktatójának, hallgatójának
és munkatársának kellemes nyarat és sok kitartást kívánok a tanév lezárásához!

Csernus Fanni
Főszerkesztő
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Egy egyetemi fesztivál
Varsóban
Élménybeszámoló a Juwenáliáról

Írta: Sikur Kristóf

A lengyelországi Juwenaliát minden lengyel egyetem és főiskola igyekszik megrendezni
hallgatói számára. Az ingyenes fesztiválra, melyre Lengyelország híresebb énekeseit és
zenekarjait előszeretettel hívják, özönlenek az emberek.

Idén lehetőségem volt részt venni ezen a remek alkalmon, amit minden utazni és
fesztiválozni imádó hallgatónak ajánlok.
Május 13-án és 14-én a Varsói Műszaki Egyetem (Politechnika Warszawska) tartotta meg
fesztiválját, amit a Żywiec (a lengyel piacnak köszönhetően a „táncos sör” nevet kapta
hazánkban) sörgyártó cég szponzorált, ennek köszönhetően a sör jóval olcsóbb volt,
mint a helyi kocsmákban, és így nem csoda, ha a pultoknál kígyózó sorok álltak. Már az
odatalálás is gyerekjáték volt, mindössze a hallgatók nagy tömegét kellett követnem.
Nemsokára az „üveghegyeken túl” végre megérkeztem a bejárathoz, ahol igazoltatás
után, a közeledő vizsgaidőszakról megfeledkezve vígan kémleltem a helyszínt. Egy
külön pultnál lehetett venni kuponokat, melyeket folyékony kenyérre válthattam be.
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A fesztiválon hatalmas tömeg volt, különösen, amikor a „Wilki” (Farkasok) nevű zenekar

Közélet
fellépésére került sor. A lengyel szöveg ellenére a külföldiek is nagyon élvezték a falka
koncertjét. A zenés programok éjfélkor értek véget, de a környéken felállított sátrak
egy kisebb búcsú hangulatot nyújtottak, majd másnap este folytatódtak is a koncertek.
Szombatra csökkent a létszám a korábbihoz képest, így legalább nem okozott gondot,
hogy rövid időn belül megkapjam a melegszendvicset vagy az italt. Az estét a „T. Love”
zárta, ami még jobban feldobta a koncert kitűnő hangulatát.
Zárszóul: a fesztivál nagyon jó volt és örültem, hogy ott lehettem. Vizsgaidőszak előtti
kiruccanásnak és bulizásnak megfelelő lehetőség a fiataloknak.

Nyáron legyél te is világjáró
gyakornok!
Az AIESEC segít!

Írta:Takács Eszter

Mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor fontos döntést kell meghoznunk, olyat
akár, ami az egész életünkre hatással lehet. A nyár pont ilyen döntések lehetőségeit hordozza
magában. Nekünk csak jól kell választanunk, legyen szó szabadidőről, utazásról vagy nyári
munkáról.

Ha még a vizsgaidőszak aggodalmaival vannak tele a hétköznapjaid, néhány percre
kicsit kapcsolj ki.
Képzeld el, hogy már nyár van, és kedvenc zenekarod dalaira táncolsz az egyik hazai
fesztiválon. Üldögélsz a Balaton partján, és nézed a naplementét egy esti csobbanás
után. Vagy éppen otthon az interneten böngészed a diákmunka-lehetőségeket, keresed
a gyakornoki pozíciókat, hogy a nyáron egy kis munkára is sort keríts, és az új félév
előtt megszerezd a kötelező szakmai tapasztalatokat. Mindezek valóságos pillanatok,
egyetemista éveink alatt keressük a kalandokat, ugyanakkor próbálunk felelősségteljes
döntéseket hozni, hogy elérjük az álmainkat.
99 Gondoltál már arra, hogy a nyarat külföldön töltsd el?
99 Dolgoznál külföldön néhány hetet vagy hónapot?
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99 Esetleg már kerestél lehetőséget, de nem volt megbízható?
Az utolsó kérdés, amit felteszek, hogy hallottál-e már az AIESEC-ről?
Az AIESEC a világ legnagyobb Nemzetközi Hallgatói Szervezete és hatalmas
kapcsolathálójának köszönhetően világszerte ajánl fel külföldi gyakorlati lehetőségeket!
A program egyik legfőbb üzenete, hogy a kulturálisan diverz környezetben a fiataloknak
alkalma nyíljon változni és változtatni. A szervezet szeretné megadni a lehetőséget
a fiataloknak, hogy személyesen és szakmailag is fejlődhessenek, tapasztalatokat
szerezhessenek, amelyekhez életre szóló élmények társulnak egy másik országban.

Ha a program felkeltette érdeklődésedet, és akár hosszabb időre is elutaznál, 6-18
hónapos gyakorlati pozíciókra is lehet pályázni. A program folyamatosan várja a leendő
gyakornokok jelentkezését a világ számos országában.
Ha további információk, korábbi tapasztalatok érdekelnek, vagy csak feltennéd a
kérdéseidet, akkor töltsd ki az alábbi formot, amely még semmilyen elköteleződéssel
nem jár, mi felvesszük veled a kapcsolatot, és megbeszéljük a további részleteket:
www.bit.ly/info_globalinternship
chungsoon.wordpress.com
A Facebookon itt találsz meg minket: https://www.facebook.com/aiesecbce/
Az AIESEC segít, hogy ezen a nyáron te is világjáró gyakornok legyél!
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A program nyitott, minden egyetemista és friss diplomás számára. Nem feltétel, hogy
tagja legyél a szervezetnek, mindössze jelentkezned kell a gyakorlati programra, amelyet
online is megtehetsz. Ha magabiztosan beszélsz angolul, máris van lehetőséged munkát
vállalni, ha több nyelven is vagy van korábbi tapasztalatod az csak további előnyöket jelent
számodra. Számtalan lehetőség ajánlkozik a nyárra, amely körülbelül 6-12 hetet jelent
külföldön. Elérhetőek Európában Marketing és Management, Finance, HR, IT valamint
Teaching állások Ázsiában és Latin-Amerikában. Az egyik legnépszerűbb alternatíva a
nyárra az idegen nyelv oktatása. Ha van kedved, taníthatsz gyerekeket nyári táborban,
iskolában szervezett körülmények között vagy akár vállalatok dolgozóinak a tudástárát
is bővítheted.

Interkultúra

Múzeumok éjszakája Varsóban
Barangolás a Lengyel Hadsereg Múzeumában

Írta: Sikur Kristóf
Tizenkét órányi buszozás után végre nagy örömöt okozott, mikor megláttam a távolban a
Kultúra és Tudomány Palotáját. Leszállva a Marymont megállónál találkoztam rég nem látott
lengyel barátommal, akit Erasmusos diákként ismerhettem meg itt Budapesten. A szállás
lefoglalása után, valamint a további programokat követően elérkezett az este, amikor Varsóban
a múzeumok éjszakáját tartották...

A hosszú séta alatt már látni lehet a ’44-es varsói felkelés szimbólumait a városban,
valamint az emberek ruházatán.
A Lengyel Nemzeti Múzeum mellett elhaladva
egy vetítésnek lehettem szemtanúja, amit
nagy tömeg nézett, majd hatalmas örömet
okozva megpillanthattam a táblán ékeskedő
„Muzeum Wojska Polskiego” feliratot. A
múzeumkertben lehetett megszemlélni a
lengyel hadsereg által használt járműveket
a XX. századtól egészen napjainkig. Egy
mellékes épületben lengyel katonák
teljes menetfelszerelésben üdvözölték a
látogatókat és mutatták be felszereléseiket,
valamint fegyvereiket. A múzeum és a
melléképület között állt a „Kubuś”, a varsói
felkeléskor lengyelek által felépített
páncélozott autó.
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A sor gyorsan haladt, így nem telt órákba a várakozás. A lépcsőkön felérve egy régi
pogány szobor fogadott a lengyel hadsereg felszerelései mellett. Lassan haladva a
következő teremben egy, a lengyelek megkeresztelését ábrázoló festmény látható.
A következő szobában már a lovagpáncélok és fegyvereik fogadtak. Minden egyes
teremben akadt egy festmény valamelyik híresebb uralkodóról vagy csatajelenetről.
Ebben a szobában a grünwaldi csatát megnyerő lengyel lovagokat ábrázolta a
kiállított kép. Haladva a korral és helyiségekkel megtekinthettem a híres szárnyas
huszárok páncélzatait. Számomra még nagyobb örömet okozott, mikor Báthory
István erdélyi fejedelem és lengyel király portréját találtuk meg, benne a lengyel és
magyar címerrel.

Fáradtan, de lelkesen a várva várt korszakhoz
értem, ahol megtekinthettem a második
világháborús egyenruhákat és járműveket.
Több teremből állt e korszak
bemutatása. Külön helyiség volt a
szovjet hadseregben harcoló
lengyel katonáknak, illetve
a szövetségesek oldalán
küzdőknek. Ezenfelül
a varsói felkelés
történetét is egy a
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Átérve a következő terembe a napóleoni háborúk lengyel légionistáinak mundérjait
tekinthettem meg, akik Napóleonhoz szegődve próbálták országuk függetlenségét
visszaszerezni. Ezt követően „megérkeztem” egy lövészárokba, ahol a tábori
élethez és harcokhoz szükséges kellékek és berendezett lövészároki szobák
mellett és csatazaj alatt végigjárva láthattam a lengyel katonákat külön az oroszok,
németek, valamint a monarchia seregeként. Egy kisebb filmvetítés
összefoglalta az első világháborút. A következő kor a lengyelszovjet háború volt és rengeteg festmény a visztulai csodáról.
Kisebb-nagyobb szobrocskák és festmények ábrázolták
Józef Piłsudski marsallt a terem végén, akinek a
győzelmet köszönhették a lengyelek e háború alatt.

Tudomány
korábbiaktól eltérő teremben mutatták be. A barangolás ezzel véget is ért a múzeumban,
és elégedetten indulhattam el a szállásomra.
Történelemkedvelőknek teljes szívvel ajánlom a Lengyel Hadsereg Múzeumát, mert
nagyon érdekes és látványos, amellett, hogy a háborúk virtuális terein is átvezet.

Kevin Spacey és a digitalizált
dallamok

Avagy minden, amit tudni szeretnél a Netflixről és a
Shazamról
Írta: R.D.
Bizonyára sokunkkal előfordult már a következő szituáció: egy bevásárlóközpont
üzlethelységében várakozunk a pénztárnál, és hirtelen az üzlet hangszóróján megszólal egy
kellemes zene, amit eddig nem ismertünk. Ez előfordulhat egy kávézóban, konditeremben
és akár a saját autónkban is. A reakció erre a jelenségre manapság már ugyanaz - bárhol is
történjék az eset. Elővesszük a telefonunkat és villámgyorsan belépünk a „Shazamba”, hogy
megtudjuk, milyen zene is szól.

De vajon, hogyan is működik a Shazam, és milyen módszerrel találja meg az adott
zenéket?
A működési elv nagyon egyszerű: Először is a felhasználó “taggeli” a zenét, amit hall,
így a program készít egy megközelítőleg tíz másodperc hosszú felvételt. Ezt követően a
felvételből készül egy minden részletre kiterjedő „ujjlenyomat”, amely egy adatbázisban
tárolódik el. A The Shazam applikáció ezután feltölti az „ujjlenyomatot” a Shazam's
service-re, amely lefuttatja a keresést azon az adatbázison, amely jelenleg több mint 15
milliárd zenét tartalmaz.
Azonban, mielőtt felnyitnánk a fekete dobozt és belemélyednénk a technikai részletekbe,
nézzük meg, hogyan is indult a Shazam Entertainment Ltd.. A „céget” három fiatalember
alapította 1999-ben. Chris Barton és Philip Inghelbrecht, akik ekkor még a University of
California, Berkeley egyetem tanulói voltak, valamint Dhiraj Mukherjee, aki egy londoni
cégnél dolgozott. Még ebben az évben csatlakozott ehhez a csapathoz Avery Wang, aki
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a Stanford University PhD
hallgatója volt ekkor. A többi
már történelem, szokták mondani,
ugyanis ők négyen indították útjára
azt a rendszert és alkalmazást, amelyet
már több mint 500 millió mobilkészülékre
töltöttek le, és amelynek 100 millió aktív
használója van havonta. Nézzük, milyen varázslat
is megy végbe a kulisszák mögött. A kulcs a digitális
„ujjlenyomatban” van, amelynek az alapja egy Spectogram1.
A spectogram felfogható úgy is, mint egy kétdimenziós
Descartes-féle koordináta-rendszer, melynek vízszintes tengelyén
az idő, függőleges tengelyén pedig a frekvencia van ábrázolva (Pieplow,
2009). Ez alapján minden zenei minta, amit a Shazam’s service tárol
leképezhető egy egyedi spectogramra, amely alapján be lehet azonosítani. Az
azonosítás gyorsaságát pedig két dolog könnyíti meg.
Az első a hash tábla, ami egy olyan adatszerkezet, amely egy hash függvény segítségével
állapítja meg, hogy melyik kulcshoz milyen érték tartozik, és így implementál egy
asszociatív tömböt. A hash függvény segítségével a kulcsot leképezzük az adatokat
tároló tömb egy adott indexére, ahol a keresett érték fellelhető. A hasító függvények
(hash függvények) pedig olyan informatikában használt eljárások, amelyekkel bármilyen
hosszúságú adatot adott hosszúságra képezhetünk le. Az így kapott véges adat neve
hash, azaz hasító érték.
Ezek az algoritmusok az 1980-as évek legvégén az elektronikus aláírás megjelenésével váltak
szükségessé. A hasító függvények a számítástechnikában, elsősorban a tároló technikában,
már az 1950-es évek elején megjelentek. Mivel a hash képzése összefonódik az informatikai
technológiákkal, jellemzően byte vagy néhány byte méretű csomagokra vonatkozik a hash
algoritmus, amelyet a kiindulási adaton ismételve kapható meg a kívánt eredmény.
A második az úgynevezett „peak intensity”, amelynek lényege, hogy az algoritmus
megjelöli bizonyos időközönként a legmagasabb frekvencia-értéket (Coding Geek, 2015). A
1
A pictorial representation in the form of a graph or diagram that illustrates the results produced
by the spectroscopic analysis of a particular substance.
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Tudomány
legegyszerűbb példa, ha egy tíz másodperces felvételt vizsgálunk meg másodpercenként.
Ekkor az algoritmus minden egész másodpercben megnézi, milyen nagy a frekvenciaérték és ezeket a csúcspontokat megjelöli. Ennek köszönhetően még könnyebben be
lehet majd azonosítani az adott spectogramot, tehát gyorsabban találjuk meg a zenét,
amit keresünk.
Nagy vonalakban így működik a program, tehát ezután, ha egy ismeretlen zenével
találkozunk, már tudjuk milyen folyamatok játszódnak le abban a pár másodpercben,
amíg a telefonunk „megtalálja” a kívánt zenét. A Shazam azonban nem kíván itt
megállni, a cégnél egyre nagyobb hangsúlyt kap a televízióval való összehangolás.
Néhol már elérhető a tévéműsorok, sorozatok és reklámok „shazamozhatósága”, és
biztosak lehetünk benne, hogy a következő pár évben ezek az opciók még intenzívebb
finomhangoláson mennek majd át, mivel az online tévék egyre nagyobb teret
hódítanak meg az egész világon. Az egyik zászlóshajó a Netflix, amely többek között
forradalmasította a sorozatkészítést is.

Netflix
alfahir.hu

Ha a Netflixről van szó, a legtöbb embernek két dolog jut az eszébe: az egyik mára
már elhíresült kifejezés, amely a „Netflix and Chill” (aminek a jelentésébe most
nem mennék bele), a másik pedig a House of Cards, amely a cég saját gyártású
sorozata. A Netflix története 1997-ben kezdődött, megjelenése gyakorlatilag
kivégezte a hagyományos DVD-kölcsönzést, valamint valósággal forradalmasította
a televíziózást. Több új szolgáltatást vezetett be, mint például: egyszerű
filmkatalógussal jelentkezett, hatalmas választékot kínált a DVD-ket házhoz szállító
üzletága, így az előfizetők korlátlan DVD-t tudnak rendelni otthonukba a mai napig,
és ha már nincs szükség a filmre, egy előre fizetett borítékban visszaküldhetik a
postán. Egy másik nagy újítása a cégnek az online filmnézési lehetőséget kínáló
streaming szolgáltatás elindítása volt. Ez osztatlan sikert aratott és világhírű
ismertséget is hozott. Jelenleg a Netflix több mint 75 millió felhasználóval
rendelkezik a világ 50 országában. De mi is hozta meg a sikert?
A Netflix az egyik első olyan online tévés cég, amely nagy mértékben épít az
adatbányászatra. 2006-ban egy versenykiírást hirdettek, melynek fő célja az volt, hogy
egy olyan rendszert építsenek ki, amely nem csak elemezni tudja a beérkező adatokat,
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hanem előrejelzéseket is készít. A verseny fődíja nem kevesebb, mint 1 millió dollár
volt, amelyből kitűnik, hogy nagyon komolyan gondolták ezt az elképzelést. Jelenleg
több mint 107 algoritmus dolgozik azon, hogy ezeket az adatokat és a kalkulálni kívánt
előrejelzéseket megvalósítsák. A rendszer egyik alappillére a gépi tanulás, amely
jelentős mértékben elősegíti az adatok feldolgozását és értelmezését.
A gépi tanulás a mesterséges intelligencia (MI) egyik ága, olyan rendszerekkel
foglalkoznak, melyek tanulni képesek, azaz tapasztalatokból tudást generálnak.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendszer példa adatok, minták alapján képes
önállóan, vagy emberi segítséggel szabályszerűségeket és szabályokat felismerni,
meghatározni. A rendszer tehát nem csupán betanulja „kívülről” a mintákat, hanem
képes olyan általánosításokra, ami alapján az újonnan bejövő ismeretlen adatokat is ki
tudja elemezni, sőt, azok értelmezése után „helyes” döntéseket tud hozni.

Így több mint 5 milliárd adat keletkezik, amelynek nagy része akár naponta, akár hetente
is változhat. A cég azonban nem állt meg itt, nem csak egy elemző, hanem egy profilozó
rendszert is készített, amely alapján kielemezhették a háztartásokat. Így minden
háztartásnak olyan tartalmakat tudnak ajánlani, amely az elemzés szerint leginkább
közel áll az adott háztartás ízléséhez. A Netflix szerint 75%-a az aktív felhasználóknak
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„A Netflix követi, mit néz a felhasználó, a nap melyik órájában, mire keres rá, mit hogyan
értékel, illetve, hogy milyen készüléket használ. Még azt is leköveti, hogy az előfizetők
milyen keresési útvonalat járnak be, és mikor görgetnek.” (Hedge, 2014)

Tudomány
követte azokat az ajánlásokat, amelyeket az elemzések készítettek. Mivel a „kísérlet”
sikeresnek bizonyult, a Netflix meglépte a következő nagy lépést. Saját készítésű
sorozatot szeretett volna gyártani, és ez azt jelentette, hogy mielőtt nekiálltak volna
megtervezni a műsort, alaposan megvizsgálták, hogy az előfizetőik hogyan viselkednek.
Így született a House of Cards, melynek sikeressége megkérdőjelezhetetlen. A
kritikusok és a nézők is magasan rangsorolták. A Netflix adatai szerint több mint 5 millió
felhasználójuk nézett meg legalább egy részt a sorozatból, amely a 2015-ös adatokat
tekintve a felhasználók több mint hat százalékát jelenti.
Tehát, ha legközelebb egy hideg ital és egy zacskó chips társaságában ülsz le egy
kis House of Cards-ot nézni, már tudod, hogy milyen utat is járt be a Netflix, hogy
elkészíthesse ezt a színvonalas műsort.
Forrás:
Avery Li-Chun Wang (2003): An Industrial-Strength Audio Search Algorithm. Columbia
University,

http://www.ee.columbia.edu/~dpwe/papers/Wang03-shazam.pdf

(Utoljára

megtekintve: 2015. június 2.)
How does Shazam work. Coding Geek blog, 2015. augusztus 6. http://coding-geek.com/
how-shazam-works/ (Utoljára megtekintve: 2015. június 2.)
Harsha Hedge: Netflix and its revolutionary use of big data. Dataconomy, 2014. szeptember
22. http://dataconomy.com/netflix-and-its-revolutionary-use-of-big-data/ (Utoljára megtekintve:
2015. június 2.)
Jeanine Poggi: Data-Mining Boosts Netflix’s Subscriber Base, Showbiz Clout. Advertising
Age, 2013. szeptember 2. http://adage.com/article/special-report-marketer-alist-2013/datamining-boosts-netflix-s-subscriber-base-showbiz-clout/243759/ (Utoljára megtekintve: 2015.
június 2.)
Nathan Pieplow: A Brief History of Spectrograms. Earbirding.com, 2009. december 7.
http://earbirding.com/blog/archives/1229 (Utoljára megtekintve: 2015. június 2.)
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Úton Rióba

Nehézségek és örömök a XXXI. nyári olimpiai játékokon
Írta:Takács Eszter
Augusztusban az olimpiai láng fellobban Rio de Janeiro városában, a megnyitó ünnepség
helyszínén. Az olimpiai fáklya nagyon hosszú utat tett meg, melyet Görögországban, Olümpiában
gyújtottak meg a tavasz folyamán. Hasonlóképpen a brazil szervezésnek is egy igen hosszú
és rögös úton kellett végigmennie, hogy megrendezésre kerülhessenek a XXXI. nyári olimpiai
játékok.

Sajnálatos módon két hónappal a megnyitó előtt is vannak kétségek a szervezés
kapcsán.

szembe kell néznie a brazil olimpiának. Azonban egy ilyen múltú sporteseményt nem lehet
csak úgy elhalasztani.

Szinte egy szempillantás alatt eltelt 4 hosszú év a legutóbbi, londoni olimpia óta.
Most 2016-ban egészen a dél-amerikai kontinensig, Brazíliába kell utaznia a lelkes
sportkedvelőknek, és természetesen a kiváló sportolóknak is, akik kiharcolták az olimpiai
kvalifikációt. A világ szeme minden alkalommal a nyári játékokra figyel, ez alkalommal
viszont nem csupán a gólörömök, világcsúcsok, bronz-, ezüst- és aranyérmek miatt kell
izgulnunk, hanem egészen más okok miatt is.
Ha valaminek, akkor az olimpiai játékoknak igazán nagy történelmük van. Az első
alkalom, amikor megrendezték i. e. 776-ban, Olümpiában volt. Ekkor még csak egy
nap során mérhették össze erejüket a férfiak. Sok mítosz maradt fenn az olimpia
kapcsán, amely megalapítását az istenekhez kötötték. A vallásnak fontos szerepe volt,
és már akkor nagy tekintélyt szerzett az a szerencsés sportoló, aki győzelmet aratott
a versenyeken, és ezzel nem csak dicsőséget ért el, hanem különböző jelképes díjakat
is magáénak tudhatott. Olümpiában olajfaágból készült fejkoszorúval koronázták meg
a győzteseket. Az olajág már abban az időben is a remény és a béke jelképe volt. Az
ókorban békítő szereppel is bírtak a játékok, így a városállamok békés egymás mellett
élését is biztosították.
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A politikai káosz, a bűnözés és a Zika-vírus csupán néhány az akadályok közül, melyekkel

Külügy
Az ókori olimpiai játékok egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek, és négyévenként újra
megrendezték. Ahogy a történelemben lenni szokott, itt is sok fordulat történt. Voltak
időszakok, amikor betiltották a játékokat. „A római hódítás után az olimpiák presztízse
csökkent, végül I. Theodosius császár i. u. 393-ban betiltotta az addigra már több mint
ezeréves tradíciót megélt játékokat. Ezután az olimpiai eszme felélesztését a reneszánsz
óta többen felvetették, 1877-ben Athénban a játékok újbóli megrendezését is megkísérelték,
ám az csúfos kudarcba fulladt.” Egészen 1896-ig kellett várni, hogy megrendezzék az első
újkori olimpiát. Természetesen ezután is voltak viharos időszakok. „A berlini versenyek
1936-ban a náci propaganda színhelyévé váltak, 1972-ben Münchenben a terrorizmus
tört be a sport világába, az 1980-as moszkvai és az 1984-es Los Angeles-i olimpia pedig
a két világhatalom és szövetségeseik bojkottjáról emlékezetes. A mozgalom a nehézségek
ellenére mégis fennmaradt, s az emberiség legnagyobb közös vállalkozása lett.”
2016-ban minden szem Rio de Janeiróra figyel. A nemzetközi sajtó hónapok óta a brazil
események miatt hangos. Az aggodalom egyik elsődleges oka a politikai káosz, amely
eluralkodott az országban. Alig három hónappal az olimpia előtt felfüggesztették
a brazil elnöknőt, Dilma Rousseffet. Mindez azért történt, mert megvádolták, hogy
2010-ben és 2014-ben is az elnökválasztó kampánya során megvesztegetések
segítségével jutott pozíciójához, továbbá az ország pénzével sem bánt tiszta kézzel.
A bizalmatlansági indítványt megszavazták, és
átmenetileg Michel Temer korábbi alelnök vette át
az ország vezetését. Rousseff persze kiáll az igaza
mellett, és ellentámadásba kezdett, mivel szerinte
nem demokratikus módon akarják megfosztani
elnökségétől, melyről nyilatkozata szerint nem
fog lemondani. Ezen eseményekbe természetesen
a brazil nép is becsatlakozott, mindkét oldalon
tüntetéseket szerveztek a támogatók, amelyek
helyenként forró lázongásokba csaptak át, ami
csak plusz veszélyforrás lehet a turistáknak a
helyi szervezett bűnözés mellett. Napjainkban a
nemzetközi terrorveszély is aggodalomra ad okot.
A félelem tehát valós, igaz lehet a mondás, hogy
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„jobb félni, mint megijedni”.
Brazília mindenképpen nehéz helyzetben van. Ha a politikai vezetés mélypontra jut, főleg,
amikor éppen az összefogásra és támogatásra lenne szükség, nem sok jó születhet a
dologból. Az olimpia megszervezése hatalmas költség, amely részleteire jelen cikk során
nem fogok kitérni. A brazilok már a 2016-os ötkarikás játékok szervezésének kezdetétől
fogva tiltakoztak annak Rióban való megrendezése ellen, mivel az olimpiára költött
rengeteg pénzt fontosabbnak tartanák a szegények megsegítésére, az egészségügy
fejlesztésére és a bűnözés felszámolására fordítani. Az olimpiát olyan országoknak
kellene megrendezni, melyek stabilabb lábakon állnak. Ráadásul az is kérdéses, hogy
a sok beruházás időben elkészül-e, illetve az olimpiai játékok után hogyan tudják
hasznosítani az újonnan létesített építményeket.
Egy másik probléma a Zika-vírus terjedése, mely egy bizonyos szúnyogfajta által
terjesztett betegség. Tünetei eleinte egy komolyabb megfázáshoz hasonlítanak,
ám a vírus okozta betegségnek súlyos szövődményei lehetnek. A kórokozókat
a vérvizsgálat tudja kimutatni. A vírus rendkívül veszélyes a jelenlegi vagy leendő
kismamákra, akik továbbadhatják a kórt születendő gyermeküknek, ezzel súlyos
születési rendellenességet okozva, ami a leggyakoribb esetben kóros kisfejűség
formájában jelentkezik. A szúnyogok irtása folyamatos a területen, de még így is
nagy a kockázata a fertőzésnek. Nagyon sok egészségügyi szervezet harcolt azért,
hogy az olimpiát egy másik országban rendezzék, így egy világméretű járványt
akadályozva meg. A mai napig kérdések övezik a vírus terjedésének lehetőségét,
hiszen egyesek szerint az akkori téli időszakban a szúnyogok nem okoznak majd
veszélyt, és nincsen ok félelemre. Ugyanakkor egy esetleges beteg, aki hazautazik,
és otthon éri szúnyogcsípés gyorsan továbbadhatja a hazai szúnyogoknak, amelyek
továbbterjeszthetik a betegséget. Az orvosi szakvélemény szerint az utazást
érdemes jól átgondolni, illetve felkészülni rá, és előzetes orvosi segítséget kérni. A
kismamáknak egyáltalán nem javasolják a dél-amerikai utazást.
Mindezek ellenére alig két hónap, és minden bizonnyal augusztusban az olimpiai láng fel
fog lobbanni a riói Maracana stadionban. A helyi és a nemzetközi hatóságok készülnek
arra, hogy biztosítsák a védelmet az odaérkező sportrajongóknak. A környezeti
szakemberek igyekeznek sikeresen megoldani a szúnyogok elleni küzdelmet. Az utolsó
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Külügy
pillanatokban pedig várhatóan a brazil nemzet összefog, hogy minden elkészüljön a
nyári játékokra. Remélhetőleg a kezdeti nehézségeket leküzdve a riói olimpia is büszkén
fog bevonulni a történelemkönyvekbe és a sport együttes szeretete felülkerekedik a
jelenlegi problémákon. Bármely országnak nagy presztízst jelenthet egy ilyen jellegű
esemény, így hát Brazíliának is érdeke, hogy minden jól sikerüljön.
Nem szeretném, ha csak negatív vonulata lenne cikkemnek, ezért lezárásként
megemlíteném, hogy kiknek szurkolhatunk augusztusban. Természetesen kis hazánk
is képviselve lesz a XXXI. nyári olimpiai játékokon, előreláthatólag körülbelül 160
magyar sportolóért izgulhatunk! Nem meglepő, ha kiemelem a nagy reménységeket, az
úszóinkat, akik a májusi londoni EB-n fantasztikusan szerepeltek, de (a teljesség igénye
nélkül) atlétáink, birkózóink, kajak-kenusaink, vívóink, illetve a női és férfi vízilabda
válogatott csapatunk is megmérettetik az ötkarikás játékokon. A nyár végén, aki teheti,
szurkoljon családi körben otthon a televízió képernyője előtt, óriás kivetítőnél baráti
társasággal vagy éppen a helyszínen!

Hajrá MAGYAROK!
Források:
A legfontosabb kérdések a Zika-vírusról. Webbeteg.hu, http://www.webbeteg.hu/cikkek/
egzotikus_betegsegek_utazas/18893/gyakori-kerdesek-a-zika-virusrol (Utolsó megtekintés:
2016. június 2.)
Az olimpiai mozgalom története i.e. 776-tól napjainkig. Mtva.hu, http://www.mtva.hu/en/
sajto-es-fotoarchivum/1230-olimpia-az-olimpiai-mozgalom-toertenete-ie776-tol-napjainkig
(Utolsó megtekintés: 2016. június 2.)
Rió 2016: Pótának is megvan, 127-re nőtt a kvótások száma. Nemzetisport.hu, 2016.
május

9.

http://www.nemzetisport.hu/rio-2016/rio-2016-pota-georgina-is-olimpiai-kvotat-

szerzett-2500225 (Utolsó megtekintés: 2016. június 2.)
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Mindenki a fedélzetre!

Beszámoló a Paddy And The Rats koncertjéről
Írta: Rucska Ferenc
Általában nem vagyok híve sem a zenében, sem úgy egyébként az életben annak, hogy ha az
ember két teljesen különböző dolgot „vesz kézhez” és összekeveri őket, akkor abból feltétlenül
valami jó fog kisülni. Sokáig tartotta is magát ez a szilárd elképzelés bennem, mígnem barátaim
révén megismertem a Paddy And The Rats nevű, talán kijelenthetem, hogy mostanra a fiatal
rockrajongók körében már-már kultikussá vált magyar bandát, amely történetesen az ír,
illetve a kelta népzenei elemeket vegyíti a „hagyományos” (a Sum41-t, Green Day-t és hasonló
nagyágyúkat leszámítva mostanság kicsit kihalófélben lévő) punk rockkal. Találkozásom ezzel a
merész, de meglepő módon működőképes irányzattal így gyorsan rácáfolt a korábbiakra.

A tengerentúlon - hazánkkal ellentétben - nem annyira ismeretlen, sőt, kifejezetten
népszerű és elterjedt a kocsmarocknak, kelta punknak és sok másnak is nevezett műfaj,
amely körülbelül a 90-es években kezdett divatba jönni olyan úttörő zenekarok révén,
mint a Dropkick Murphys, akinek tagjai - honnan máshonnan - az újvilági írek által
szép számban lakott Massachusettsből származnak. A kezdeti népdalátdolgozások óta
világszerte rengeteget fejlődött a stílus, és a legnagyobbak ma már önálló alkotásokkal
rukkolnak elő, amelyek motívumaikkal és hangszerelésükkel a zúzós kivitelezés mellett is
hűen visszaadják a régi tengerésznóták vagy éppen Dublin egykori utcáinak hangulatát.
Az újdonságok létrehozásában élen járnak Paddyék is, sőt, ahhoz képest, hogy magyar
viszonylatban ők is pionírnak számítanak, sikerüket bizonyítja, hogy Európa-szerte
számos turnén, koncerten vesznek részt (Németország, Franciaország, Oroszország,
Lengyelország - csak amit a közösségi oldalon posztolt bejegyzésekből hirtelen fel
tudok idézni), ugyanakkor a blogok, magazinok és szakértői vélemények is pozitívan
nyilatkoznak róluk. Emellett pedig a celtic rock nemzetközi közösségében is megtalálták
a helyüket, és külföldről is elismerő kritikákat kapnak.
Rendszeres fellépői a hazai fesztiváloknak is, az EFOTT-nak vagy a Hegyaljának, de
a kampuszunk környékén sem ritka vendégek, és az A38-on vagy a két Barba Negra
valamelyikében is fel-felbukkannak. Azt, hogy itthon talán elindítottak valami egészen
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Ajánló
újat, a felsoroltak mellett az is alátámaszthatja, hogy már nálunk is feltörekvőben van a
műfaj képviselőinek egy következő generációja, akik közül néhányan szintén ígéretesnek
tűnnek, ráadásul a rajongói közösség, amelyet e hattagú miskolci zenekar kovácsolt
össze, ugyancsak magáért beszél.
Néhány apró tényt még a koncert bemutatása előtt megemlítenék a srácokról. A zenekart
2008-ban alapították, eredetileg még hárman. A csapat összetartását többek között
az is kifejezi, hogy azóta csupán egyetlen tagcsere történt. A névválasztás sem véletlen:
a „Paddy” (amely egyben a frontemberük művészneve is) az angolok által az írekre
használt gúnynév, amelyet több más hasonló témájú banda, illetve ír portfóliójú kocsma
is előszeretettel használ. A bandanevében megjelenő „rats” szó, azaz patkányok pedig - a
zenekar saját bevallása szerint - azt szimbolizálja, hogy a tágabb zenei világban a műfaj,
amelyet képviselnek, amolyan „rágcsálónak” számít. Az angol nyelvű dalszövegek és név
kapcsán egyébként úgy vélem, fölösleges feltenni a kérdést, hogy miért is nem magyarosan
csengenek, mert hát valljuk be, hogy minden stílus a saját anyanyelvén, jelen esetben angolul
az igazi, ráadásul, mint tudjuk, amúgy is ez a rock and roll „hivatalos nyelve”.
Három Paddy-koncerten vettem részt eddig összesen, és bár kétségtelenül az utolsó
volt a legemlékezetesebb, mind a háromnak saját karaktere volt, mindegyik más okból
volt szerethető. Az elsőn annak idején még Esztergomban voltam egy Sportalsó névre
keresztelt, eléggé szűkös és félreeső helyen, ahol a zenekar tagjai is elvegyültek közöttünk,
és a kicsiny színpadon is csak pár méter választott el tőlük, holott tudtuk, hogy jóval
híresebb helyeken is léptek már fel korábban. Utána a Barba Negrában, egészen pontosan
a Music Club részében találkoztam velük, amely egyébként is a műfaj szerelmeseinek egyik
törzshelye, és a legnívósabb budapesti rockkocsmák egyike, ahol mindig mindenkinek
akadhat valami kedvére való a listán, mivel a zenészek „skálája” Tátrai Tibusztól egészen a
Tankcsapdáig terjed. Az idei, április végén tartott és a Barba Negra Trackben megrendezett
koncertre, amely több szempontból is izgalmasnak ígérkezett, már jó előre megvettem a
jegyeket. Egyrészt nem olyan régen debütált a zenekar negyedik albuma, amely szinte
mindenhol dicsérő visszajelzéseket kapott, és a kísérletezések mellett (mint pl. a zongora
használata) a klasszikus vonal sem maradt el a számok tekintetében, közülük is az én
személyes kedvencem a Captain of my soul és a My Sharona című két új dal lett, amelyek
a koncert közepe táján hangoztak el, amikor a hangulat már elérte csúcspontját. Másfelől
a hely is különleges volt, hiszen a szabadtéri, padlóval fedett kis „birodalom”, elől egy
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monumentális színpaddal, körben pedig mindenütt söntésekkel kétségtelenül egy igazi
amerikai zenei fesztivál hangulatát idézte (jó, azért persze nem volt egy Woodstock). Az
egész terület mint egy kis sziget ékelődött be két forgalmas autóút közé, de büszkén
állíthatom, hogy amikor együtt kiáltozta a tömeg, hogy „more, more, we want more” ,
akkor végül nem a kocsik, hanem mi bizonyultunk hangosabbnak.
Ami az interjúkon is többé-kevésbé érződik a Paddy And The Rats esetében, de élőben
aztán főleg, az a zenéjükből áradó, szinte kimeríthetetlen optimizmus és életszeretet,
amely találó szövegeivel, pörgős stílusával, és a lazaság ellenére a háttérben érezhető
kellő szaktudással és felkészültséggel mindenkit könnyedén képes magával ragadni.
Ennek megfelelően az őket hallgató tömeg is képes a saját vitalitását átadni a zenekar
tagjainak, és talán valami ilyesmi lehet az oka a koncertek folyamatos sikerének.

hogy átlendültünk a holtponton, de az akusztikus
daraboknak, például a rádiókban előszeretettel
játszott Clown-nak is nagy szerepe volt
ebben, nem is beszélve a legnagyobb
slágerekről, mint a Ghost From The Barrow,
a The Captain’s Dead vagy a koncerteken
egészen különleges koreográfiát igénylő,
és szerintem kellőképpen autentikusan
felépített Freedom, amelynek már a címe
is („szabadság”) mindent elárul. Ez a szó
kifejezi az egész irányzat lényegét, mert
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A közvetlenség, a rajongók iránti tisztelet és megbecsülés, a folyamatos kommunikáció
a hallgatósággal sohasem marad el, így valóban azt érezheti az ember, ha elmegy
meghallgatni őket, utoléri a koncert szellemisége, bármilyen is legyen aznap a hangulata.
Ez ennek az egész műfajnak az egyedülálló varázsa, egyszer csak azon kapjuk magunkat,
hogy együtt énekelünk és táncolunk sok ezer, egyébként ismeretlen figurával, akik a közös
élmény hatására mégis ismerőssé válnak. Ott pedig arról a néhány emberről a színpadon
tényleg el tudjuk hinni, hogy velünk és értünk van.Egyszóval egy
nagyon összetartó kis közösségé formálódtunk már a harmadik
vagy a negyedik szám után. Egészen pontosan a Song
of a Leprechaun című vidám dalocska után éreztem,

Ajánló
talán ami az ír népzenét valahol mégiscsak összeköti a rock and rollal, az a féktelen
energia, amely szó szerint képes átjárni és felvillanyozni a lelket.
Ha pedig valakinek nem lenne elég egy „Fekete Szakáll” névre hallgató helyen átélni
mindezt, még ott volt az a temérdek, korábban sohasem látott kiegészítő is a színpadon
(zászlók, vitorlák, kötelek, hordók, kormánykerék stb.), amelyek szintén a hajós életre,
és így az egész zenekar tematikájára utaltak, no meg ott volt a híres Drunken Sailor
nélkülözhetetlen (és kis túlzással több száz decibellel dübörgő) feldolgozása is, még
ha rum és whisky nem is feltétlenül járt mellé. Ha egyetlen aprócska hibát ki kell
emelnem a hellyel kapcsolatban, az talán az árakban keresendő, mert bár maga a jegy
az élményhez képest nem volt egy nagy összeg, az italokat egy kicsit drágának éreztem,
de mindez persze úgy gondolom, elenyésző a pozitívumokhoz képest, és szerintem az ír
koboldoknak öltözött vagy éppen skót szoknyát viselő, zenekaros pólókban megjelent
arcok is egyetértettek velem e kérdésben.
Ahogy mondani szokás, amikor jól érzi magát az ember, gyorsan elröpül az idő, ami
hatványozottan igaz volt erre a bizonyos estére is. Az előzenekarról lecsúsztunk ugyan,
de maga a „főfogás” is két órán keresztül, megállás nélkül húzta a talpalávalót (sőt, az
egyik dalhoz még vendégénekest is hívtak), mégis, szinte pillanatok alatt véget ért az
egész. Természetesen azonban nem maradhatott el a koncerteken jól bevált taktika,
vagyis a tömeg buzdítására még egy utolsó szám erejéig újra összeállt a csapat, ez volt
a jó öreg Bastards Back Home, amely, mivel már hiányolta is a közönség, még utoljára
„begyújtotta a rakétákat”, amikor a skót duda szokásos nyitómelódiája felcsendült.
Emellett nem hiányozhatott még a hagyományosan megejtendő közös csoportkép sem
a nézőkkel, amely tényleg megkoronázta a családias légkört, aztán még egy utolsó
hatalmas ováció következett, és persze a remény, hogy ez az este még megismétlődik
valamikor, és a hat „Rat Rover” hamarosan újra valahol, valamikor előttünk fog játszani.
Mellesleg az egész koncertet profi stábbal fel is vették videóra, de ha valakinek
felkeltettem az érdeklődését, tonnaszámra találni felvételeket a neten. A mai magyar
zenekarok között mind a zenéjük, mind a zseniális hangulatú koncertjeik miatt úgy
gondolom, hogy a Paddy And The Rats a saját nemzedékének egyik legjobbja, aki
képes több korosztályhoz egyszerre szólni, és mindenki egy kicsit sajátjának érezheti
azt, amit csinálnak, mindannyian meríthetünk belőle, hogy sikerüljön kizökkennünk a
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megszokott körforgásból, és hinni tudjunk abban, hogy azért olykor mégiscsak változik
a világ. Példázza ezt az ő folyamatos fejlődésük, a rajongók fáradhatatlan támogatása és az
eredetiségük, amely szerintem világviszonylatban is nagyobb figyelemre lenne méltó.Lehet,
hogy külön-külön valaki nem szereti a rockot vagy a népzenét, vagy csak egyszerűen nem
kedveli a zsúfolt fesztiváli közeget, de ha ezeket összerakjuk egymással, akkor mégis egy
olyan nem mindennapi utazásban fogunk részt venni, amely során tényleg úgy érezhetjük,
hogy a saját életünknek nem csupán matrózai, hanem bizony kapitányai is lehetünk.

Az ember, aki beszélte a kígyók
nyelvét

Írta: Aruwa Eszter

Itt a nyár, a vizsgaidőszak, a köztes lélegzetvétel, és utána a jól megérdemelt szabadság. Andrus
Kivirähk könyvét erre az időszakra javaslom, mert üdítően új, facsaróan szellemes, és még
kellően kritikus is.

A könyv keretes szerkezete miatt úgy kezdődik, ahogy zárul, de a könyv alapkonfliktusa
örök. Körörös végtelen, akárcsak a kígyó, amelyik saját farkába harap. Észtországban
járunk, de történet gondolatiságát szükségtelen helyhez kötni, mert ez bizony
mindenhol így van, így volt és így is lesz. A régi és az új küzdelme, tradíció, hagyomány
és a modernitás párharca.
Észtországban egymásnak feszült a régi és az új. Az erdei élet, az ősi hagyományok,
a farkasháton hódítás és az új, falusi életmód, a búza, az aratás, a szolgaság, a
kereszténység. Ez már nem valódi harc, mert az élet előrehalad, az erdő pedig a
múlt, ezért lassan teljesen elenyészik. Az elmúlás végórái között követhetjük végig
főszereplőnk, Leemet életét. A gyerekkorát, az ifjúságát, a férfivá érést, a barátságot, a
szerelmet és a pusztulást.
A közismert téma miatt meg volt rá az esély, hogy rettenetes kliséhalmokon
végigbukdácsolva fogunk belehalni az unalomig ismételt moralizálásba, de nem így lett.
Jaj, de még hogy nem így lett! Ez a könyv tele van fantasztikus ötletekkel és valódi
érzelmekkel. A nyelvezet zseniális, ahogy változik a főszereplőnk, vele változik, egyszerre
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rekedtes, lemondó és nosztalgikus, miközben pezseg benne az élet. Szarkasztikus,
gúnyos, szeretettel teli.
Viperák, mackók, tetvek és szárnyak, nagyapák között vezet majd az út. És bár Leemet
terhe, hogy mindig ő az utolsó, azt ő is megtanulja, hogy van valami, aminek sosem lesz
majd vége. Mint az észak titokzatos sárkányának, akit bár már ezen a világon már senki
nem lesz képes mély álmában megzavarni, mélyen alvó lénye és mindaz amit jelképez
örök és elpusztíthatatlan.

www.nyest.hu

Mindenkinek ajánlom, aki valami őszintére vágyik, és nem riad meg az erőszaktól sem,
mert azért hullanak majd itt a fejek bőven. Az ember,
aki beszélt a kígyók nyelvén egy izgalmas, friss,
mélyről jövő írás parádés nyelvezettel.
Ízlelgessétek csak bizalommal.
„…amiről senki nem tud semmit,
és amit soha senki nem látott,
az tulajdonképpen nem is létezik”

„Második otthonok…”

Írta: A.Gergely András

„Második otthonok”— szól az át- vagy összefoglaló cím a Szegedi Egyetem Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszékének új kiállításán. Ez a tanszéki hagyományokat követő folyosó-tárlat a
szűk tér jelképes kibővítésével él, mikor fotók és rövid tematikus ismertetések révén invokálja
azt a végtelen elbeszélés-hálót, amelybe a lét és a hogylét/jóllét társadalmi életvilága tolul
be…, éppenséggel Szeged egykori élettereit idézve vagy a Balatonakali üdülőtelep, a Tiszaparti nyaralók, tóparti házak és lakótelepi garázsok, polgári villák vagy fürdők egykori és mai
fotóival.

Miként Mód László a rövid felvezetőjében is említette, e szemináriumi keretben zajló
„otthonkereső” kutatás részben már kiszorul a hagyományos szokásnéprajzi kutatás
tematikus érdeklődésének főirányából, de mint kurrens és egyben folytonos jelenség
mégis megörökítésre kívánkozik, ha másképpen nem, hát „az üdülés antropológiája”,
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a „szabadidő néprajza” keretén belül, vagy épp /tekintettel a képek java többségének
városi vagy városkörnyéki témakörére/ városantropológiai csoportkutatás stratégiáját
tükrözné talán. Magam, ha részben városantropológus is volnék, talán készséggel
„betudnám” a kollégiumi lét, a szegedi folyószakasz lakó- és üdülőhajóinak, a hullámtéri
„rekreációs övezetnek”, polgári villasor vagy fürdő- és közpark-ábrázolások vizuális
néprajzi leképezésének mindazt, ami itt látható, s ami egy szélesebb, térben és időben
is alapozottabb áttekintés illusztráló anyagaként máris hívószó a partnerségre, a rokon
jelenségek feltárására, a komplexebb megértésre.
Mégis, a városantropológia szakmai jelzőjét túl specifikusnak érzem e kérdéskörben.
Engedtessék fölidéznem: a kilencvenes évek közepén francia kutatók indítottak
etnológiai kutatást Givors település környékén, ahol nem csupán a sajátos „ecomusée” funkcióját látja el helyi szervezetük, nem is csak valamifajta etnológiai örökség
részeként kezeli a folyó, a folyón zajló élet (hajózás, horgászat, halászat, vízügy,
élővilág, víztisztaság, sportok, életmódok, szakmakultúrák, stb.) adott együttesét és
változáskultúráját, hanem magával a problematika szóba hozatalával, viselkedés- és
csoportkultúrák, életmódok és térhasználatok szűkebb helyszínrajzával járul hozzá a
változásnéprajz akut kérdéseinek komolyanvételéhez, vállalásához, feladattá válásához.
Nos, maga a helyzet szakmai téren és kurrens tematikák között is meglepőnek tűnt
akkoron – miközben persze tudjuk, mindennek lehet antropológiája, s hát miért épp a
folyónak ne lenne…?
A távolinak tűnő asszociáció itt nemcsak a folyó, ami jelen esetben többnyire a Tisza
és környéke okán indokolt, hanem a folyóra épülő városi lét tradíciói, a folyóparti
város övezetei, lakóközösségi miliői és maguk a térhasználó csoportok folytonossága
is igazolja, hogy nem valami könnyű „pecásnéprajz” kérdéskörről van szó fotókban
elbeszélve, hanem valóban a város egyfajta pulzálásáról, a város mint lakótér és
lakóhely lehetőségeiről meg korlátairól, melyek ellen világosan vall egy-egy ilyen
helyszín kialakulása, fejlesztésének igénye, oda járók viselkedésmódja, értékrendek
és normák eluralkodása, kerítkezési és tevékenységi szokások megerősödése (például
a Tápé-közeli „Sárga” üdülőtelepen már az 1920-as évektől, a munkásmozgalmi
szervezkedések helyszínéből a nyugdíjasok által új otthonnak választott természetközeli
miliő megformálása lett), és más példák is kínálják, hogy a folyó ne csupán maga a folyás,
árvíz, hordalék, haletető helyszín legyen, hanem családi vagy társadalmi szereplők új
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vagy „második” lakhelye, életközössége is. És ha „városantropológiát” nem lehet egy
Szeged nagyságrendű, 170 ezres nagyvárosban művelni, csakis az ebben élő közösségek
élményközeli rajzolatával érdemes kezdeni bármit is, akkor ez a kiállítási anyag és
kutatószemináriumi program épp azt illusztrálja, amit a folyó partjai, lakókörzetei,
életközösségei közötti párbeszédek, áthallások, átadások, mintakövetések, divatok,
értékrendek sugallhatnak. Itt is látható, hogy a városi élettereknek, létmódoknak,
értékrendeknek, foglalkozásoknak, stb. megvan a maga antropológiája, szokásnéprajza,
kulturális miliője, bűvköre, élvezeti tartalma, időlegessége és szerepe, „haszna”,
csereértéke, szabadságfoka…, s ugyancsak megvan mindezek kortárs élményközösségi
leképezésének, viselkedésminták és ideálok vagy életmód-divatok megértésének,
vizuális megjelenítésének lehetősége is. A „hozott” saját anyagból buherált épületek,
kalákában felhúzott „lakocskák”, fadeszkákból eszkábált „csendillák” megszaporodása
az egyes társadalmi csoportok számára talán nem oly „nyitott” nagyvilág, plázsok és
elitnyaraltató helyek ellenében keletkező közösségi helyszínek valóban a rétegzett
városi lakópolgárság vagy lakónépesség „uradalmait” és „birodalmait” testesítik meg,
amelyeknél egy rozsdált szék-keret, egy horpadt lavór vagy öltözőkabin-ajtó is mint
a szociális beszorítottság ellenében ható szimbolikus kibontakozás kap hangsúlyt.
Ahogyan értéket ment vagy „járőröz” az árvízi térben derékig vízben álló lakocskák
között egy csónak, ahogy hatalmas üst rotyog a lakótelepi garázsban a jóltáplált
éhesek étvágyát csikarva, vagy amiként bokát rejtő fürdőrucikban flangál az úri nép az
úszóházak tatján a húszas évek tiszai „népéletének” részeként — az mind és együtt is
a város legkülönb tereinek átláthatóságát kínálja az életmódközösségekre fókuszálva.
Mindezeket lehet persze a turizmus, a város, a folyó, a társas kapcsolatok
antropológiájaként értelmezni és reprezentálni, nekem ezekkel együtt is inkább a
mindennapi élet antropológiája jut eszembe mint kutatási főirány. E kitüntetett terület
persze át-meg-áthatja a városkutatást, a halászattudományt, a kollektív emlékezet
helyeinek és tereinek leképezését, a városszociológiai hitelű életmód- és életminőségfeltárások egykori eredményeit, meg még egy sor szűkebb érdeklődési területet.
Létmódok és kimódolásra szánt életstratégiák, megélhetési kísérletek, életvezetési
struktúrák, gazdálkodás- és pihenés-néprajzi tapasztalatok, mobilitási és értékrendi
partnerségek, korlátozottságok és esélyek együttese az, ami sok esetben jól tükrözi egyegy korszak életmód-váltó népesség-csoportjainak „maszek” megoldásait (a „balatoni
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lángossütő” irigyelt világától a hétvégi telek kisgazdaság-jellegének kiépítéséig, a
másod- vagy harmadlagos parasztizálás fenntartását, a városlét kiegészülését kreatív
barkácsolás /kreácsolás/ és tradicionális életvezetési stratégiák eszköztárával,
kapcsolathálójával, identitás-komponenseivel, stb.) — mindezek együtt és külön-külön
is láttatják az életközösségek sokféleségét és túlélési rutinját is.
A kiállítás anyagában — bárha kézenfekvő, hogy egy korai kezdeményről, ügyes
témaválasztásról, kisebb terepkutatási időszakról van inkább szó, nem pedig
állomásozó megfigyelés kitartó stratégiájáról, mégis — szembetűnően látszik,
miképpen strukturálódik maga az anyag és a kutatás lehetősége is. Ennek csak néhány,
a magam futó pillantása nyomán is érzékelt momentumára utalva következőképpen
strukturálnám a látható jeleket, melyek talán részkutatási és feldolgozási szempontok,
direkten nyitva hagyott kérdések, futó impressziónál nem mélyebb belátások vagy más
egyéb célszerűségek mellett is előtűnnek máris:
A legnyilvánvalóbb elemi egységek és kompozíciós elemek is elrendezhetőnek tűnnek
a feltárás és megértés rendjében, ha a terek felől nézzük: fürdő, üdülőtelep, kollégium,
kiskert, földrajzi tájak Balatontól Szegedig és Tápéig, vagy tovább… — jelentéses és
jelentőssé váló terek, spáciumok, helyek és mindezekről formálható narratívák kínálják
az első keretet.
Jelen van a képeken is, a kutatási résztémakörök leírásában szintúgy mindazon
komponensek sora, melyek az idő újabb példái és cáfolatai: tiszai folyóparti kikötők,
úszóházak a 19. századtól napjainkig, s az asszociációk terében sajátos belső idői
ívek, kultikus hullámok, adaptációs stratégiák, értékek lakoznak, melyek az idő
birtoklását, „szabadidős” kihasználását, elsajátítását, tőkeformává és kiváltsággá
válását illusztrálják… Ez megintcsak sokáig és sokféle módon kutatható résztémakör,
ugyanakkor átfogja az összes kapcsolódó rokon kérdésköröket is.
A „rokon” kérdéskörök egyike ugye, ahogyan Clifford Geertz az antropológiai
kutatásokat jellemezte azzal: az antropológusok nem városokat és falvakat, hanem
városokban és falvakban kutatnak, vagyis közösségek, csoportok, életközösségek,
élményközösségek közegében, egyszóval valamely konkrét élőhelyen. A hely mint
a terepmunkák meghatározó momentuma e fotók mindegyikénél egészen konkrét,
nem nagytotál városképre tolakszik, hanem mindenütt a térhasználó, helybenlakó az
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otthonépítő nép, a közösség, a lakók, az emberek csoportjai jelennek meg életközelből
és pillanatképeken. A tagolt és rétegzett társadalom életképei, vagy ez életképek jelei
és kínálkozó formagazdagsága (akár fogalmi, akár esztétikai, akár narratív és más
dimenziókban) adják az elbeszélés rétegeit, a feltárás aspektusát és módját, közelségét
és mélységét is. A 19. századi úszóházak és fürdőkultúra vagy a rendszerint élő emberek
nélkül megjelenített villák esetében ez nyilván nehezebb, és történeti antropológiai
nézőpontot kíván meg, de a fotók java része a kortárs világok valamelyikében lelt
érdemi pillanatot a megörökítésre.
Ugyancsak a szokásnéprajz és a jelenkor-kutatás határán, de jobbára a recens
életvilágok megjelenítése révén kerül közel az antropológiai horizonthoz az értékrendek,
normák, divatok, kultuszok mikrouniverzuma: a vízé, a termelőkapacitásé, a kiskerttulajdoné, a nyaralásé, a birtoklásé és életviteli specifikumoké — vagyis mindama
lényeges tényezőké, melyek beszéltetik, elbeszélni hagyják a társadalmi közösségek
életében fontos(sá vált) otthonkeresés, kényelemvágy, városi lakásmódot kiegészítő
vagy részben talán pótolni is hivatott félfalusiságot, természetközeliséget, sajátos
visszalépést az elidegenülő városból a natúra kalandja felé, lett légyen az vízi élet,
kertápolás, kisgazdasági termelés, üdülőterületi szegmentálódás mindentől, ami a
„bűnös” város…
Ugyancsak a jelenkornéprajz és a mindennapi élet antropológiája közötti közös térbenidőben jelenik meg a fotókon szereplők kulturális mintázata, amely a paraszti vagy
felsőpolgári mintakövetés tüneteitől gazdag. Vélhető, s ez az, aminek utánajárni,
interjúzva pontosítani idővel szükség is lesz majd: mit jelentett a lakókörnyezetből
kilépni és/vagy azt gazdagítani, presztízs-tőkét felmutatni a többlet-telek, a nyaraló, a
rekreációs menedékhely révén, vagy a kiskerti termelés és a díszkerti tevékenykedés
esztétikai pótélményével, s miként tudtak ezek a másodikká vagy másodlagosságból
időnként fontosabbá váló társadalmi terek olyan mobilitást biztosítani, amely miatt
érdemes és nélküzhetetlen volt mindezt kialakítani, fenntartani, költségeit vállalni,
értéktöbbletét megbecsülni… Meg persze felfedezni, élményközelivé tenni, a városi
lét hiányait széllel és napsütéssel, virággal és viskóval, garázs-élettel vagy kollégiumi
időlegességgel „kipótolni”, avagy miként vált ez értékrendi elemmé, meghatározó
világképi (presztízs-, érték- és) céltöbbletté, mentális (avagy Malinowskival szólva:
vitális és funkcionális) szükségletté, amelyben a kultúra mint rendszer a részeinek
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egészével valójában túlmegy a környezettel szimbiotikusan élés részrendszerén, s
többletei a külső hatások elleni visszahatással együtt érthetők csak meg. (Malinowski
erről még 1926-os terepkutatásának alkalmával ír, de a szemléletmódjából levezethető
holisztikus igény, „az egész több mint részeinek összlete” itt van velünk mindazóta).
Sem a Baloma terep-élményei, sem a városszociológusok tízes-húszas évek óta
tartó lakóövezet-kutatási törekvései nem helyeztek azonban kellő hangsúlyt e
városi terek használóinak élményközeli leírásaira. Épp ezért lényeges aspektus
e fotók válogatásában és a mögöttük megindult kutatási projektumokban, hogy
a kutatószeminárium műhelyében nem „magaslesről” készült város-narratívák
fogalmazódnak meg, hanem esettanulmány-érvényességgel készülnek a vizuális és
narratív leképezések: emberközeli, csoport- és rétegszintű megközelítést lehetővé
tevő aspektusból formálnak szüzséket a kutatók, melyekben a primer egyszerűségű
szituatív fotó is sugallni képes a figyelmes szemlélő számára, miként tükrözi a rész
az egészt. Példaképpen a lakótelepi garázs-miliők kreatív vagy kreácsolt világok
látvány-egész mivoltukban tükrözik a garázslét mint értékrend, az autó-buherálás
mint szakértelem, a stabilizálódott élethelyzetű lakópolgár feltörekvő aspirációit
is jelző „pótlólagos” berendezkedés, tartalékképzés, élménykiegészítés és kollektív
fogyasztói élménykeresés nem könnyen adattá formálható belső dimenzióit, ahogyan
a kolesz-lét mint a feltörekvés legális útja is hozzárendeli a képzetet a szobák lakóinak
értékrendjével, életstílusával, eszményeivel kiegészülve…
A fentieket is röviden összegezve: e fotók a létmód és életkép megragadásával
egyszersmind a történeti múlt és folyamatos jelen megörökítői vagy idézői, konstans
elem rajtuk a tér- és társkeresés a szó szociabilitás-értelmében, bizonyságot adnak
a közösség-igény és ennek változatai aktuális állapotáról, méghozzá az interakciók
helyszínében, kapcsolathálók találkozási pontjain kialakított, „köztérből” „saját hellyé”
magánosított életszférák állapotrajza révén. Az életvitel és az eszmények tükre, a
világképek és identitás-gazdagító illúziók helye, a hovátartozás meg- (vagy vissza)
erősítő hatásainak közege ez, paraszti múltat idéző vagy polgári jövőt vizionáló miliők
együttese. Jó tematikus válogatás, érdeklődést ébresztő és kutatói habitust is jól
dokumentáló próbálkozás, hovatovább a változásnéprajz kiteljesítése is a hétköznapok
antropológiája felé… Helyenként még Cseh Tamás tónusa, iróniája is ellebeg a képek
körül…
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A keresztrejtvényekhez tartozó megoldásokat a TátKontúr online felületén nézhetitek meg: http://
tatkontur.elte.hu
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