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Patricio cassioni: „Quarantine series, 
aPril 20 2020”, 80x60 cm,  
digitális fotó Fotospeed cotton etching 305 papíron, 2020

Újbudai
dekameron

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47. • Telefon: 1/204-6788

E-mail: akh@ujbuda.hu • www.facebook.com/Albertfalva200

A Dekameron főhősei az 1348-as firenzei pestisjárvány elől vonulnak el egy vidéki villába, ahol furfangos, 
vidám, pajzán és tanulságos történetekkel múlatják az időt. A témákat a mindig frissen választott király  
és királynő határozza meg, s a hét nő és három férfi szájából tíz nap alatt száz történet hangzik el összesen.  
A 2020-as koronavírus járvány elől szinte az egész világ elvonult az otthonokba, ahol mindannyian  
az online térben keresünk magunknak unaloműzőt.

Az AlbertfAlvi Közösségi Ház DeKAmeron-iHlette novellAíró pályázAtot ír Ki!

Boccaccio remekművének szellemében várunk elgondolkodtatóan humoros, szatirikus, pajzán- szerelmes  
novellákat, történeteket önmagunk és egymás szórakoztatására. A művek térben és időben bárhol és bár
mikor játszódhatnak. Azonban ha a novella megtörtént eseményen alapul, akkor kérjük a szereplők nevét,  
a helyszínt vagy az időt úgy megváltoztatni, hogy ne lehessen felismerni az eredeti szereplőket!

A novellákat 2020. szeptember 1-jéig folyamatosan várjuk! Terjedelem: max. 15000 karakter
Beadás módja: interneten az akh@ujbuda.hu e-mail címen, a szerző nevével és elérhetőségével együtt.

Az összes beérkezett pályamunka – előzsűrizést követően – az ujbudaidekameron.blog.hu weboldalon  
lesz olvas ható. Szakmai zsűrizést követően a legjobb műveket év végén igyekszünk egyéb módon is megje-
lentetni, illetve a legjobb szerzők jutalomban részesülnek!

Termékeny AlkoTómunkáT kívánunk!

érdemes csatlakozni az Újbudai Dekameron Facebook-csoporthoz, ahol szintén olvashatóak lesznek a beér kezett  
írások, amelyekhez megjegyzéseket fűzhetünk, és vitatkozhatunk rajtuk. meg  oszt hatjuk egymással, hogy milyen könyveket 
olvasunk a kényszerű bezártság ideje alatt, és még ezer témában cserélhetünk egymással eszmét!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „…kik kemény  
és siralmas 

megpróbáltatások 
után megnyerték 

boldogságukat.” 
(Giovanni Boccaccio: 

Dekameron)
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Beköszönő
Az első „szabad hétvégén” 
felszereltük a hevedereket, 
és siklóernyős oktatásra indultunk 
nagyobb társaságban. A kétnapos 
betekintő tanfolyam első napján 
fel-alá rohangáltunk egy nagy mezőn 
ernyővel a hátunk mögött vagy a fejünk felett, 
a másodikon viszont már volt, hogy lábunk nem érte a földet. 
A szervezők odafigyeltek minden biztonsági előírásra:  
ők maszkban oktattak, mi maszkban futkároztunk. Kényelmes 
nem volt, ám még így is olyan fergeteges élményt adott, amilyet 
már rég nem élhettünk át. Hogy kiszabadulhattunk, hogy süt 
a nap, hogy végre együtt csinálhatunk valamit, hogy itt-ott 
a levegőbe emelkedünk…

A júniusi Pont magazinban is megcsillan a remény. Mertünk 
utazásról, örömteli nyelvtanulásról, várakozó állásban lévő 
könyvhétről írni. Persze csak óvatosan. Ha mégsem kelünk 
útra, remek filmekkel idézhetjük meg a nyaralások emlékét. 
A neten élvezhetjük a Kórusok éjszakáját, amelyen közel hetven 
énekkar vesz részt a világ legkülönbözőbb pontjairól. És más 
kezdeményezés is indult online, amelyről büszkén adunk 
hírt: újbudai startupok is kivették részüket a vírushelyzetben 
a segítségnyújtásból.

Hogy mi mindent tanulhattunk magunkról a csendes hónapok-
ban, arról képzőművészek, írók, zenészek mesélnek, összegezve 
a tanulságokat. Történeteikben többféle válasz rejlik. Al Ghaoui 
Hesna például a karantén első időszakában a kontrollvesztést 
kezelte rosszul. Majd rájött, hogy ez tulajdonképpen kiváló alap 
a kutatási témájához. „Az öröm jól terjed a képernyőn is” – 
mondja Kárász Eszter, az Eszter-lánc zenekar alapítója, bohóc-
doktor, akit taps helyett most a virtuális előadásaira érkezett 
kommentek töltöttek fel. Beck Zoli és a 30Y „majd’ beledöglik”, 
mégsem zenél most. Elengedhetetlennek érzik azt az aktív 
kapcsolatot, amely egy koncerten zenekar és közönség között 
létrejön – a bezártság idején másként teremtettek értéket.

Végül azokból az alkotásokból is megosztunk néhányat 
(például a baloldali képen), amelyek – természetesen – online 
felhívásra, a járványhelyzet ihletésére születtek. A szervezők  
azt ígérik, a legjobb művekből a járvány lecsengése után kiállítást 
rendeznek. Reméljük, hogy a következő számunkban már annak 
a részleteiről írhatunk.

pont | újbudai kulturális m
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Nem csak 
háborús terepen 
vannak kihívások
Al GhAoui hesnA külpolitikAi újsáGíró Az elmúlt  
15 évben A viláG számos háborús övezetét bejártA, 
filmjeivel rAnGos fesztiválokon szerepelt. félj bátrAn 
című könyvében a félelem fiziológiáját, evolúciós 
szerepét kutAttA. jelenleG A lelki ruGAlmAssáGot,  
a poszttraumás helyzetek utáni talpra állást  
vizsgálja egy nemzetközi együttműködésben.  
a prima primissima díjas riporterrel  
kovács GAbriellA beszélGetett. Al 

Gh
aou

i H
esn

a

tartalom
metszéspont 

5 ��������Nem csak háborús terepen 
vannak kihívások

10 ����� IRÁNYTŰ
12 �����a kultúra  

nem mellékes luxus
14 �����Csak várat magára  

a könyvhét
forráspont 

16 �����Kis éji kóruszene 
18 �����Kezdjük a nyarat irodalommal
19 �����ElTŰNT Idő nyomában
22 �����Closed door  

open call
csúcspont

24 �����Használd a jobbik agyad!
26 �����az öröm jól terjed  

a képernyőn is
nézőpont

28 �����sokgeneráCiós lecke
30 �����Hogy tetszik lenni, jól?
32 �����jótékony startupok
35 �����Semmittevés  

és újratervezés
38 �����Akár falakon át
fénypont

40 �����MŰvészETEk palotája 
44 �����nappali tagozat  

– nyelvtanulás otthonról
46 �����Hurrá, nyaralunk!
48 �����Utazás  

a foTEl MélYéRől
50 �����zsolti báCsi  

és a karanténkonyha

Fo
tó

: G
ál

os
 M

ih
ál

y 
Sa

m
u



A Félj bátran című könyved 2017-ben jelent 
meg, nem sejthetted, hogy három év múlva 
ez a munkád mennyire fontos lesz újra 
– egészen más megvilágításból...

Igen, bár úgy vélem, a félelemmel kapcsolatos 
gondolatok állandóan jelen vannak az életünkben. 
Olyan korszakot élünk, amelyben az amúgy is 
sokszor kontrollálhatatlannak tartott világ szó 
szerint kifordult a négy sarkából. Gyakorlatilag 
leállt minden, szinte mindenhol egyszerre. Most 
azt viseljük a legnehezebben, hogy elveszítettük 
a kiszámíthatóság, az irányítás érzését, miközben 
a 21. századi embernek a legtöbb szorongás 
forrása a kontrollvesztés. Életünk nagy részét már 
jó ideje irányítani tudjuk a tudomány és a technika 
segítségével, az emberiség az erőforrásainak 
jelentős részét mégis arra pazarolja, hogy mindent 
kézben tartson, ha lehet, még az időt is megállítsa 
és visszafordítsa. Mert mindez szorosan össze-
kötődik a biztonságérzetünkkel. Ráadásul csupa 
gyors, azonnal reagáló eszközzel vagyunk körül-
véve, a türelmünk minimálisra csökkent. Az elmúlt 
hetekben felismertük, hogy a „kézben tartott világ” 
biztos gondolata csupán illúzió. Ez viszont stresszt 
és szorongást okoz.

Legutóbb egy interjúban azt mondtad, hogy 
a karanténnal számodra házhoz jött a háborús 
helyzet, az a világ, amit haditudósítóként 
korábban nap mint nap megéltél. 
Hogyan tudtál most úrrá lenni az életeden?

Két érzékeny pont volt, ami befolyásolt: 
az egyik a szüleim kérdése, akik 65 év felettiek, 
és orvosként dolgozniuk kell, miattuk elég sokat 
szorongtam. A másik dolog, ami igazán felforgatta 
az életünket, az amerikai Fulbright-ösztöndíjam 
csúszása volt. Már fél éve készültünk a családom-
mal a Berkeley Egyetemre, hogy a poszttraumás 
növekedés és a reziliencia (tulajdonság vagy 
képesség, amellyel az ember gyorsan vissza tudja 
nyerni eredeti állapotát testi-lelki szenvedés, 
illetve nehéz élethelyzetek után – a szerk.) témáját 
kutassam, és az utazás hirtelen bizonytalanná vált. 
Ezért próbáltam végiggondolni, hogy ebből az új 
helyzetből hogyan tudok valami jót kihozni. Először 

is igyekeztem azonosítani az érzéseimet, a hirtelen 
változásokkal együtt járó negatív gondolataimat, 
amelyek a karantén első napjaiban állandóan be-
gyűrűztek a fejembe. Eszembe jutott az, amit egy 
amerikai jövőkutató mondott, hogy a szorongás 
nem más, mint a félelem megszorozva a fantá-
ziával. Vagyis míg a félelem a jelenbe ránt, addig 
a szorongás a jövőbe kivetített, megfoghatatlan 
félelemként él bennünk. Ez a magyarázat mindig 
segít nekem abban, hogy helyre tegyem magam-
ban a negatív érzéseket. A szüleimmel kapcsolat-
ban perspektívát váltottam, és eldöntöttem, arra 
fókuszálok, ami a jelen, a valóság: de jó, hogy most 
egészségesek, és mi is azok vagyunk. Az amerikai 
ösztöndíjjal kapcsolatban pedig rájöttem, hogy 
a járvány által kiváltott helyzet érdekes lehet 
a témám szempontjából is. Ezért írtam a leendő 
amerikai fogadóprofesszoromnak, hogy érde-
kelné-e őt egy ezzel kapcsolatos közös kutatás. 
Tetszett neki az ötlet, mint kiderült, Kínával már el 
is kezdtek egy hasonló vizsgálatot, így lett most 
a miénk egy három országon – Magyarországon, 
az Egyesült Államokon és Kínán – átívelő 
nemzetközi kutatás, amelynek itthon dr. Fülöp 
Márta lett a vezetője (ő a Kognitív Idegtudományi 
és Pszichológiai Intézet tudományos tanácsadója 
és az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének egyetemi 
tanára). Jelenleg úgy néz ki, hogy jövő januárban 
megkezdhetem a Fulbright-ösztöndíjamat.

Tudom, hogy nagyon szeretsz festeni, rajzolni, 
és sokszor a háborús riportjaid után 
a képzőművészet segített feldolgozni 
a látottakat. Holli, a hős című mesekönyvedet, 
amely a Félj bátran „családi változata”, 
te illusztráltad. Ez most nem jött számításba?

Hát rengeteget segíthetne, ha lenne rá időm. 
Ám két kisgyerekkel itthon úgy, hogy mindennap 
főzök, takarítok, programokat szervezek, és ha 
van lehetőségem, kicsit dolgozom is, elég nehéz 
rajzolgatni. Nagyon sokat kézműveskedünk viszont 
a nagyobbik lányommal, sőt, már odáig is eljutot-
tam, hogy agyagból csináltam egy kis Mumust, 
ugye ő a gyerekkönyvem főhőse. Amikor két kézzel 
alkotok valamit, az mindig sokat segít.
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Mennyi idősek a gyerekek?
Hatéves a nagyobbik és kétéves lesz a kisebbik, 
aki ráadásul most fedezi fel a világot, kamikáze 
korszakát éli. Felmászik helyekre, majd váratlanul 
leugrik. (nevet) Übercuki mindkettő, de sokszor 
csatatér a lakásunk. Jelenleg ezt a korszakot 
kell menedzselni, és ebben kell megtalálni 
a szépséget. Például sokkal jobban főzök, mint 
korábban. Eddig mindig csak az anyukám főztje 
volt az, amitől elájultak. A fasírtom most felkerült 
a bestsellerlistára.

Tulajdonképpen a főzés egy olyan tevékenység, 
amit teljesen kontrollálhatsz, ráadásul teremtés, 
alkotás. Előadásaidban is gyakran mondod, 
hogy mindig kellenek az ilyen pici, 
általunk irányított területek.

Igen, egy felfordult világban jó észrevenni, mi 
az, amit még mindig mi tudunk kontrollálni, 
hiszen csak így vagyunk képesek az ép eszünket 
és a lelki egyensúlyunkat megőrizni. Néhány 
éve készítettem egy interjút egy férfival, aki 
18 esztendőt töltött a halálsoron. Formai 
hibákkal teli eljárásban ítélték el, és nem volt 
pénze ügyvédre. Ő megtalálta ebben a teljesen 
reménytelen szituációban is a megoldást, 
és visszacsalogatta életébe az irányítást. 
Mindennap kérhetett papírt, ceruzát, és levelet 
írhatott. Élt ezzel a lehetőséggel, és számtalan 
embernek elküldte történetét. Hosszú idő után 
egyszer csak felfigyeltek rá, felkarolták az ügyét, 
majd új eljárás is indult, ami megmentette.  
Azt látom, hogy azok az emberek, akik fel tudnak 
állni nehéz helyzetekből, mi több, szinte vissza-
pattannak még a legreménytelenebb állapotból 
is, mind rendelkeznek a lelki alkalmazkodás 
képességével, a rezilienciával, amely témát 
jelenleg kutatom. Ők azok, akik nem hajlandók 
magukat áldozatnak tekinteni.

Ez egy folyamat része volt, hogy a félelem 
után a traumákkal, poszttraumás esetekkel 
kezdtél el foglalkozni?

Valahogy organikusan jött… Amikor a félelemről 
szóló könyvemet írtam, az interjúim során olyan 

emberekkel találkoztam, akik képesek voltak 
a traumáikból nemcsak felállni, de növekedni is, 
egy elégedettebb, gazdagabb életet kialakítani. 
Ez kezdett el érdekelni. A Félj bátranban azt 
vizsgáltam, hogyan lehet a félelmet mint 
hajtóerőt használni, az új könyvemben – ha-
sonlóan az előzőhöz – „pozitív szemüvegen” át 
azt szeretném megnézni, hogy egy trauma után 
miként lehet építkezni, a nehézségekből erőt 
kovácsolni.

Az utóbbi időben főleg kutattál, előadásokat 
tartottál. A riporterség nem hiányzik?

Abszolút hiányzik, az elmúlt két évben, miközben 
a könyvemmel jártam az országot, gyakran nagyon 
erősen éreztem azt, hogy újra riporteri helyzetbe, 
a kérdező szerepébe szeretnék visszacsöppeni. 
A már említett új kutatásomban a terveim szerint 
az anyaggyűjtés fázisában ismét interjúkat 
készítek majd Magyarországon és Amerikában 
egyaránt. Az egészből később készül majd egy 
egész estés dokumentumfilm, vagy talán egy 
sorozat is a már említett témáról szóló új kötetem 
mellett.

De az, hogy hadszíntérre menj megint dolgozni, 
nem fordul meg a fejedben?

Utoljára több mint nyolc éve, a nagyobbik lányom 
megszületése előtt jártam Afganisztánban. Nem 
valószínű, hogy két kisgyerek mellől visszamennék 
bármilyen konfliktusövezetbe. Már nem tudnék 
fejben és testben százszázalékosan úgy jelen lenni, 
ahogyan azt a terep megkívánja. Látom a korlátai-
mat, nem érdemes bevállalni éles szituációt akkor, 
ha a lelked egy szelete, a gondolataid nagy része 
a gyerekeidnél jár, mert veszélybe sodorhatod 
magadat és a kollégáidat is. Szerencsére sikerült 
a mostani munkáimban is megtalálnom azt a fajta 
adrenalint, amitől időnként két lépéssel a föld 
felett járok. Például egy-egy igazán lebilincselő in-
terjúban, vagy egy olyan előadás során, ahol igazán 
tudok kapcsolódni a közönséghez. Az a kulcsa 
az egésznek, hogy az ember olyan dolgot csináljon, 
ami borzasztóan lelkesíti, és nem csak háborús 
terepen vannak kihívások. Fo
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FILM

HANGJÁTÉK

zeNe

iránytű
ÉLeTvÁLsÁGoK MesÉI  
– Mesekalauz útkeresőknek 
Boldizsár Ildikó, a Metamorphoses Meseterápiás Módszer kidolgozója 
három évtizede vizsgálja a népmesékben rejlő tanításokat, tapasztala-
tait tematikus antológiáin keresztül osztja meg olvasóival. Életválságok 
meséi – Mesekalauz útkeresőknek című munkája a karantén idején 
és utána is jó szolgálatot tehet: öngyógyító életbölcsességek, szoron-
gások és félelmek feldolgozásában is segítő állatmesék, párkapcsolati 
krízisekre, betegségekre, veszteségekre reflektáló szudáni, walesi, 
arab és egyéb népmesék adnak benne eligazítást. A Magvető Kiadónál 
2016-ban megjelent kötetben Boldizsár Ildikó 53 olyan történetet vá-
logatott össze, amely életválságok (válás, halál, magány), elakadások 
megoldásában segíthet. Bár receptet nem ad, átfogó összegzéseivel 
megkönnyíti a mese belső logikájának, metaforáinak megértését. Ezek 
a kalauzok sok mindenre jók. Ha valakinek például az elmúlt hetekben 
megtépázódott a valósághoz való viszonya, annak ajánlott lehet 
Az átkozott pipöretyúk című magyar népmese, amely egyszerre abszurd 
és szórakoztató, ráadásul biztatóan pozitív kicsengésű – nagyszerűen 
alkalmazható a negatív gondolatok azonnali megállításában. 

Pixeles  
TörTÉNeTeK
Tóth Krisztina 2011-ben megjelent 
Pixel című novelláskötetéből március 
közepén kezdődött hangjátéksorozat 
a Klubrádióban Papp Gábor Zsigmond 
rendezésében, a vállról, a tarkóról, 
a köldökről és hasonlókról szóló 
történetek a rádió archívumában 
és Youtube-on is megtalálhatók. 
A könyv, ahogy alcímében is olvasható, 
„szövegtest”, amely pixelről pixelre, 
képkockáról képkockára, testrészek 
aprólékos leírásaival építi fel magát. 
Harminc hétköznapi élethelyzet 
bomlik ki, hol egy tarkón látható teto-
válás, hol egy levágott aranyszőke 
hajtincs, hol egy amputált mell után 
maradt heg kapcsán. Tóth Krisztina 
szereti megfigyelni a környezetét. Egy 
interjúban elmondta, hogy a Pixel első 
sztoriját is „voyeur helyzet” inspirálta: 
utazott a metrón, és egy függönyrudat 
tartó szemüveges nőről azt gondolta, 
hogy vak, közben pedig már hipotézi-
seket is szőtt erről a fejében. A kötet 
fejezetei ezeket a sokszor pillanatnyi 
benyomásokból jól-rosszul összera-
kott, elképzelt világokat boncolják szét, 
majd rakják újra össze valami egészen 
mássá, rövid csattanóval. A hangjáték 
szereplői, többek között Györgyi Anna, 
Létay Dóra, Major Melinda, Igó Éva, 
Epres Attila pátosz nélkül mesélik 
el az egyedi sorsokat, a rendező 
a széttartó eseményszálakat halk ze-
nével, zörejjel köti egymásba. A belső 
monológok fokozatosan tárják fel 
az élethazugságokkal megtámogatott 
párkapcsolatokat, a lefojtott indu-
latokat. Úgy tűnik, az ördög valóban 
részletekben rejlik.

MAcsKÁM  
mint Szókratész

Carson coMA 
„Boldog család, csupa móka,/ Miért ne szólna Carson 
Coma?” – ez a szlogenje a már csak „majdnem gimis” 
Carson Comának. A magyar rockzenekar tavaly debütált 
az első szerelem és az elszakadás kálváriájáról szóló 
Corduroy Club című albummal, amelyet a szakma és a kö-
zönség is imádott, és az év legjobb lemezei közé emelt. 
A nyitódalra, a Song About My Grandmára készült videoklip 
a Magyar Klipszemlén három díjat kapott, köztük a fődíjat. 
A banda az életvidámságot hirdeti, tagjai elkötelezett 
Korda György-hívők, a ‘60-as évek motívumai rend-
szeresen megjelennek az együttes vintage indie-rock 
stílusú zenei világában. A zenészek jó barátok, a vidéki 
koncerteket az egykori osztálykirándulások hangulatában 
élik meg, Én Még Sohasem című daluk klipje a középiskolás 
házibulik atmoszféráját idézi fel. Aki szeretne nosztalgi-
ázni, egyszersmind belelátni a Z generáció élményeibe, 
az most egy kattintással megteheti. 

KöNyv

Szókratész a filozófiatörténet 
egyik legtitokzatosabb alakja. 
Egyetlen sort sem írt le,  tanítá-
saival mégis alapvetően megvál-
toztatta az európai gondolkodást. 
Az athéni filozófus a szobrok 
tanúsága szerint pisze orrú, 
dülledt szemű, köpcös ember 
volt – egyáltalán nem felelt meg 
a korabeli férfieszménynek –, 
nem véletlen, hogy a Budapesti 
Metropolitan Egyetem végzőse, Krisztics Villő 
abszurd diplomamunkájában nyomott fejű 
perzsamacskaként „reinkarnálta”. Rövidfilmjében 
Szókratész kóbor macskaként tér vissza, hogy 
felforgassa és összekuszálja egy fura lakásfod-
rászat életét. A Macskám mint Szókratész kikerült 

a párizsi ÉCU – The Independent Film Festivalra, 
amelyet a koronavírus-járvány miatt idén interne-
tes felületen tartottak meg. A nemzetközi verseny 
„Merj független lenni” mottójú kategóriájában 
12 rendező filmje közül a magyar alkotás lett 
a győztes.

összeállította: kovács gabriella |
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A KuLTúrA  
nem mellékes 
luxus
Beck Zoltán a magyar popZene ikoni-
kus alakja, a 30Y dalszerző front-
emBere. emellett a pécsi tudományos 
egyetem docense, sZakterülete iro-
dalmárként a romológia. a járvány-

helYzet következménYei őt és ze-
nekarát is nagyBan érintették. 

Bársony-németh péter arról 
is kérdeZte, miként vésZeli át 
ezt az időszakot.

Húszéves idén a 30Y, 
ám az évfordulóra tervezett 

turnétokat keresztbe húzta 
a veszélyhelyzet. 

Hogyan élitek ezt meg?
Az első néhány napban azt gondol-

tam, valamit elvesztettünk. Aztán 
rájöttem, hogy ezt érdemes inkább 

valami nem várt nyereségként 
megélni. Időt kaptunk arra, 
hogy hosszabb távon újra fogal-
mazzuk magunkat, az alkotói 
céljainkat, olyan terveket 
kezdjünk el megvalósítani, 

amelyeket nagyon távolra toltunk magunktól, 
éppen azért, mert a jubileumi turné évében nem 
lett volna rá kapacitásunk. De akárhogy is, majd’ 
beledöglünk, hogy nem játszunk. 

Sok zenekarral ellentétben ti rögtön az elején 
leszögeztétek, hogy nem szeretnétek online 
zenélni, mert csak a közönséggel együtt 
koncert a koncert...

A mi világunk így van berendezve: a koncert 
az a helyzet, amelyet nem uralni akarunk, hanem 
megosztani – és ehhez kellenek mások, olyanok, 
akikkel együtt lehet annak az estének az ívét, 
dinamikáját formálni. Egy koncerten tényleges 
jelenlét van: valódi emberek vagyunk, akik valódi 
embereknek játszanak, valódi emberekre reagál-
nak, valódi érzelmeket élnek meg – ott és akkor.

Viszont talán egyedüliként elkezdtétek az online 
hangszeroktatást. Hogy jött az ötlet, 
és hol tart most a projekt?

Ádi (Varga Ádám, a 30Y basszusgitárosa – a szerk.) 
ötlete volt, hogy indítsunk egy szobazene-felü-
letet, és hogy ki-ki a hozzá leginkább közel álló 
formában segítse a különböző hangszereken 
tanuló fiatalok fejlődését. Így aztán Ádi menő 
videókat csinál nagyon empatikus magyarázatok-
kal, Papa (Sárközy Zoltán, a zenekar billentyűse 
– a szerk.) zongorakottákat ír, én pedig akkordokat 
és tabulatúrát. Egyébként is tartoztunk már ezzel, 
annyian kérték, mi meg nem nagyon értünk rá 
ilyesmire, most pótoljuk. 

Ha már tanítás, te egyetemi adjunktusként épp 
a digitális oktatás résztvevőjeként vizsgáztatsz 
a PTE-n. Hogy látod, működik a rendszer, 
átvészelhető ez a hallgatóknak?

Most zártuk a szorgalmi időszakot, és a kurzusok 
kapcsán sokat tanultam: az online tér, az új alkal-
mazások elsőre inkább zavaró vagy még inkább 
idegen élményként hatottak, de sikerült néhány 
hét alatt lakhatóvá, már-már otthonossá tenni 
ezt a világot. Ehhez nagyon kellettek a diákjaim 
is, mert végtére is mindegy, hogy valóságos vagy 

virtuális terekben vagyunk, kreatív és gondolkodó 
hallgatók nélkül nem működik egy egyetemi óra. 

Annak érdekében, hogy a kultúra életben 
maradjon, és sem produkciós oldalról (legyen ez 
színházi társulat vagy rock’n’roll zenekar), sem 
pedig az intézményrendszerben ne szenvedjen 
el végzetes károkat, mivel tudnák egymást 
segíteni a szereplők?

Leginkább azzal, hogy elhisszük és deklaráljuk: 
az alkotás nagyszerű és érvényes emberi 
tevékenység, a színház, az irodalom, vagy 
éppen a popzene nem valami felesleges vagy 
mellékes luxus, hanem az életünk, mindannyiunk 
életének része, alkotóeleme. Önmagában ad 
egyfajta szolidaritásélményt ezt üzenni másoknak 
és egymásnak. És hogy ezt hogyan lehet csinálni? 
Elsősorban úgy, hogy egymásra telefonálunk 
(igen, én például ennyire ódivatú vagyok), nem 
valamiféle céllal, hanem csak úgy. 

Megjelentettétek a fotós Bátori Gábor Jim 
(Sinco), valamint a menedzseretek, Tóth 
Barbara és az indexes újságíró, Haász János 
által elkövetett képes-interjús 30Y – Ipszilon 
könyveteket. Hogy fogadta a közönség? Mi 
ennek az esszenciája számodra?

Az Ipszilon sajátos könyv: sajátos, mert a 30Y 
tagjai, szóval mi, jóformán a könyv lezárásához 
közeledve értesültünk róla, hogy egyáltalán készül 
ilyen. Sajátos, mert úgy foglalja össze a 30Y-t, 
hogy nem akar kronológiai jellegű lenni, inkább 
próbál valamit felfedni a zenekar identitásából.   
És sajátos, mert bár készültek velünk, illetve 
rólunk titkos vagy nyilvános felvételek, amelyeken 
mondunk valamit, azokat a könyv szerzői vágták, 
szerkesztették, és egy állandó és általános „én” 
hangján beszélik el. Végül sajátos, mert Jim fotói 
nem kukucskálnak: empátiával, elemi érzékeny-
séggel (amin humort, iróniát és pátoszt egyaránt 
értek) képesek megragadni a privát, mondjuk így, 
nem nyilvános világainkat is. Szóval alighanem 
ez a könyv a számunkra leginkább ajándék, amit 
nagyon köszönünk az alkotóknak. 
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idén június 4–8. köZött lett volna a 91. ünnepi 
könyvhét. ha minden jól megy, nem marad el 
teljesen, csak őszre halasztják a szervezők, 
a kiadók pedig addig is dolgoZnak.

tallér edina

Csak várat magára 
A KöNyvHÉT

könyvajánló
Le kellett mondanunk áprilisban 
a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválról, és hiába 
izgultunk érte, Ünnepi Könyvhét 
sem lesz júniusban, ám 
a szervezők arra számítanak, 
hogy az ősz folyamán bepótol-
hatják. Magyarország legrégebbi 
könyvünnepére kilenc évtizede 
mindig a nyár elején került sor. 
Az idei lett volna a 91. – illetve 
lesz is, ha minden jól megy. 

KI aZ UtCáRa!
Az első ünnepi könyvhetet 1929. 
május 12–20. között rendezték 
meg. A kezdeményezés fő oka 
a könyvkiadás válsága volt, 
a kiadók és a kereskedők új ve-
vőket kívántak megnyerni ezzel. 
A szervezés nem ment gyorsan. 
Supka Géza író, történész 1927-
ben, a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvkereskedők Országos 
Egyesületének közgyűlésén 
tett javaslatot egy évenként 
visszatérő könyves eseményre. 
„Hogy ezen a napon egyszer 
egy évben a könyvírás 
és a könyvkiadás művészete 
is kimenjen az utcára, éspedig 
ingujjban, közvetlen, bohém 
formában” – fogalmazott Supka. 
1928. november 3–11. között 
tartottak egy „próba könyvhe-
tet” Magyar Hét néven, ennek 
sikerén felbuzdulva 1929-ben 
következett az első Magyar 
Könyv Hét. 

Utána csupán egyszer maradt 
el az Ünnepi Könyvhét; 
még a II. világháború alatt 
is megtartották, egyedül 
1957-ben esett áldozatul 
a politika viszontagságainak. 
Ez volt az a sötét év, amikor 
feloszlatták az Írószövetséget, 
és súlyos büntetéseket szabtak 
ki a kor számos irodalmi 
személyiségére. 

KöNyvhét ÚjbUdáN
A XI. kerület 1974-ben csatla-
kozott az Ünnepi Könyvhéthez 
– helyi irodalmi és kulturális 
eseményekkel. A tervek szerint 
idén sem maradnak el az újbudai 
rendezvények, ezúttal a gye-
rekkönyvek kerülnek fókuszba. 
A Pagony Kiadó és a Bartók Béla 
úti Pagony Könyvesbolt ünnepi 
kínálatában szerepel Most én 
olvasok! címmel egy pedagógusi 
szakértelemmel megtámoga-
tott, magyar „olvasni tanulok” 
sorozat, amelynek szerzői öt-öt 
művet írnak, ötféle nehézségi 
szinten. A történetek lazán 
összefüggnek, de önállóan is 
olvashatók. Mi Szabó Borbála: 
(Ne) legyél (mindig) rendes! című 
könyvére hívjuk fel a figyelmet, 
többek között azért, mert felüté-
se az otthontanulós időkben 
plusz értelmet nyerhet: „Miklós 
sínt épít, vonatozik. A Mama 
rászól: Előbb a kötelesség, aztán 
a játék! Tessék leckét írni!” 

NINCSENEK SZavaK
A szintén a Bartók Béla 
úton székelő Jaffa Kiadó 
friss kötetei közül a felnőtt 
olvasóknak ajánlunk egy 
felkavaró, katartikus regényt. 
Linda Boström Knausgard Isten 
hozott Amerikában című könyve 
egy kislányról szól, aki azzal 
az egyetlen eszközzel válaszol 
az őt sújtó traumákra, amely 
megmaradt neki: a hallgatással. 
A regényben összecsúszik 
a múlt és a jelen, az emlékek 
és a valóság, az élők és a holtak 
világa, ahol egy tizenegy éves 
gyerek a maga választotta 
csendben keresi a léleknek azt 
a felszabadító erejét, amellyel 
visszatérhet az életbe.

ONlINE KöNyvfESZtIválOK
A kényszerszünet, az irodalmi 
programok elmaradása az első 
hetekben sokkolta a kiadó-
kat, könyvkereskedéseket, 
és minden bizonnyal az írókat 
és olvasókat is. Ám az érintettek 
nem hagyták magukat. 

Online könyvfesztivált 
indított el többek között például 
a 21. Század Kiadó és az egyik 
legerősebb szépirodalmi 
kiadóként jegyzett Kalligram 
Kiadó, így az olvasók ajándék-
hoz, jelentős árengedményhez 
és dedikált könyvekhez is 
hozzájuthatnak.  

A 21. Század 
Kiadónál jelenik meg 
Emma Donoghue A rokon 
című regénye, amely humo-
ros, szívmelengető történet 
egy idős úrról és egy fiúról, 
akiket nemzedékek válasz-
tanak el egymástól, a jövőjük 
mégis közös lehet. A nyugdíjas 
vegyészprofesszor magányosan 
él New Yorkban. Telefonhívást 
kap a gyámügyi hivataltól: ő 
a legközelebbi rokona tizenegy 
esztendős unokaöccsének, 
Michaelnek...

A Kalligram Kiadó egyik 
különlegessége egy születés-
napra készült. A Szenvedélyek, 
formák, vallomások című 
kötettel a nyolcvanéves Szávai 
Jánost köszöntik pályatársai, 
tanítványai és barátai, magyarul 
és franciául. A szépirodalmi 
szövegek, személyes és szakmai 
visszaemlékezések mellett 
tanulmányok is kapcsolódnak 
az ünnepelt sokrétű, kiterjedt 
és nagy hatású irodalom-
történészi, műfordítói 
és kultúraközvetítői 
munkásságához.

vIRtUálIS KöNyvIMádáS
Bár az idei Ünnepi Könyvhét 
dátumát még nem tudni, online 
verziója megtalálható a virtuális 
térben. Az Online Könyvhét 
könyvimádóknak című rendez-
vény június 4-én indul, és ahogy 
a szervezők hirdetik, mindaddig 
tart, amíg a rendkívüli helyzet. 
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KóRUSOK 

éjSZaKája ONlINE 

jÚNIUS 6. 17 óRa 

Frissülő információk:  

www.facebook.com/

KorusokEjszakaja/

rendhagyó kórusok  
éjszakájára készülnek idén  

a szervezők: a koronavírus-jár-
vány miatt online hallhatjuk majd 
csAknem 70 kórus öröméneklését. 

bár tóth árpád, az évek óta vissza-
térő esemény művészeti vezetője 

szerint az élő zene varázsát semmi 
nem adja vissza, ők ebből a hely-
zetből is kihozzák a maximumot.

Kis éji  
KóruszeNe 

járomi zsuzsanna

A zene feltölt, gyógyít és összeköt. Ez az, amire 
a koronavírus-járvány idején nagy szükségünk 
van, és ez az, amit nem szabad elfelejteni majd 
akkor sem, ha vége az önkéntes vagy előírt 
karanténnak, és visszatér az élet a normális 
kerékvágásba. 

– Az elmúlt hónapokban az emberek ráébredtek 
arra, mennyire tud hiányozni a közös lét, meny-
nyire másként élünk akkor, amikor korlátok nélkül 
elmehetünk kirándulni, piknikezni, családi, baráti 
összejöveteleket tartani, vagy egyszerűen csak 
együtt próbálni, együtt edzeni, együtt hódolni 
közös szenvedélyünknek. A zene is ilyen. Közös 
szenvedély, amely összeköt. Nem véletlen, hogy 
Olaszországban a legszigorúbb karantén elején 
esténként az erkélyekre kiállva énekeltek együtt 
az emberek, amit fantasztikus volt látni, hiszen 
az élő zene semmihez sem fogható – mondta Tóth 
Árpád, a Kórusok Éjszakájának alapítója és mű-
vészeti vezetője, a Csíkszerda kórus vezetője. 
– Az idei Kórusok Éjszakáját nem tudjuk a korábbi 
évekhez hasonlóan megrendezni úgy, hogy kisebb 
tereken, belső udvarokon, gangokon egyszerre 
énekeljenek a résztvevők, komplex élményt nyújt-
va. De ebben a helyzetben is készülünk rá, bár 
kissé rendhagyó lesz ezúttal: online hallgathatjuk 
majd a kórusok közös produkcióját az esemény 
weboldalán június 6-án 17 órakor – tette hozzá 
Tóth Árpád.

a vIlág MINdEN tájáRól 
Évek óta vannak visszatérő külföldi kórusok, de 
idén még többet kértek fel az eddigi jelentkezők 
mellett, így a fellépő közel hetven énekkar 
között lesz majd lengyel, ír, görög és holland, 
de Ausztráliából, Szingapúrból és a Fülöp-
szigetekről is várnak együtteseket. Tóth Árpádék 
mindenkinek készítettek egy amolyan tutorialt, 
azaz leírást, hogy miként vegyék fel egyesével 
a tagok produkcióját, hogyan vágják össze, hiszen 
ezeket kell nekik itt, Budapesten egyesíteniük. 
A repertoár kisebb lesz a korábban megszokottnál 
– az elmúlt nyolc évben hallható volt egyebek 
mellett gospel, klasszikus, népdal, dzsessz is –, 
ezúttal három zeneművet dolgoznak fel, de ez 
talán még nagyobb feladat, mint élőben előadni 
a sokféle számot.

élEtéRZéS a wEbEN
A próbák is online zajlanak: Tóth Árpád zongorán 
ad kíséretet, közben különböző technikai esz-
közökkel imitálja a kórushangzást, és mindenki 
énekli a saját szólamát. 

– Sajnos sokan nem próbálnak ezekben 
a hetekben, pedig nagyon fontos lenne. Éppen 
most kezd kialakulni az az irány, amelyben már 
nem az elitművészeti szempont a fontos, hanem 
az az életérzés, amelyet a muzsika, az éneklés ad. 
Szerencsére egyre inkább az önkifejezésről szól 
mindez, véleményem szerint ezért is kötelességük 
lenne a karnagyoknak próbákat tartani. Annál is 
inkább, mert bármilyen szomorú ezt mondani, 
leáldozóban van a kóruséneklés. Meglátásom sze-
rint ez annak is köszönhető, hogy mind kevesebb 
elhivatott fiatal pedagógus van a pályán – fogal-
mazott a kórusvezető.

SOK vERSENy, KEvéS élMéNy
– Azt se felejtsük el, hogy megváltozott a kul-
túrafogyasztás is Magyarországon, és itt nem 
kizárólag az énekre, hanem minden művészeti 
ágra gondolok – mondta lapunknak a karnagy, 
hozzátéve: kiváló kórusok vannak, de sajnos túl 
sok a kórusverseny, és túl kevés a zenei élmény. 
Hangsúlyozta, hogy nem a versenyprodukciókkal 
van a baj, hanem a koncertlehetőségekkel. 
Ők szerencsésnek vallják magukat, hiszen 
a Csíkszerda kórussal gyakran több ezer ember 
előtt énekelnek. Persze a sikerükhöz az is 
hozzátartozik, hogy produkcióik egyáltalán nem 
nevezhetők hagyományosnak: minden esetben 
egyetlen ívvé állnak össze, és a hangzás mellett 
a folyamatos mozgás, sokszor egy elmesélt 
történet is hozzájárul az élvezethez. Remélik, 
hamarosan újra találkozhatnak majd személyesen 
is a közönségükkel.   
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A szerdánként megrendezett programok a Juhász 
Anna Irodalmi Szalon oldalán (www.facebook.com/
jairodalmiszalon) találhatók meg, itt szerveződnek 
az élő bejelentkezések is. A havi Irodalmi Szalon 
mellett a népszerű #együttolvasunk sorozat várja 
a könyvmolyokat. Az alapító vallja: minden időben 

és helyzetben a könyvek adhatnak tanácsot, 
menedéket, vigaszt és megoldást, ezért mutat 
be kortárs és klasszikus szerzőket. A Szalon 
szokása szerint a júniusi programokhoz is neves 
alkotók, színészek és zenészek kapcsolódnak, hogy 
a mostani lehetőségekhez igazodva közvetítsék 
az irodalom üzenetét és képviseljék hivatásukat.
Június 3. #együttolvasunk: Agatha Christie / 
Az élő bejelentkezésen 19.30-tól Agatha Christie, 
a krimi koronázatlan királynője és munkássága lesz 
a téma – száz éve, 1920-ban jelent meg az írónő 
első regénye. A hazánkban is nagy népszerűségnek 
örvendő Christie hatalmas életművéből válogatnak 
a közönséggel együtt.
Június 10. Irodalmi Szalon #112. / Az Irodalmi 
Szalon 112. estjén a Libri Irodalmi Díj 2020-as 
jelöltjei közül invitál néhányat élő beszélgetésre 
Juhász Anna, hogy a díjról, pályájukról, legutóbbi 
kötetükről és a karantén tapasztalatairól 
beszélgessenek.
Június 17. #együttolvasunk: Szabó Lőrinc / Az élő 
bejelentkezésen a Nyugat szerzőjét, a szerelmes 
Szabó Lőrincet ismerjük meg, olvassuk Mikes 
Klárához szóló verseit és leveleit, illetve dalokat is 
hallgatunk, melyekben megszólal az életmű.
Június 24. #együttolvasunk: Úton / Sok kérés 
érkezett a Szalonhoz, hogy a tavasz óta tartó 
bezártságot átélve az utazás kerüljön fókuszba. 
A nyári szünet előtti utolsó beszélgetős  
programban magyar és nemzetközi szerzővel, 
zenével, színész vendéggel együtt búcsúztatja 
ezt a változásokkal teli évadot a Szalon, utána 
pedig az őszi újranyitásra és a jubileumi progra-
mokra készülnek Juhász Annáék.

#azirodalomvilágnézet

Kezdjük 
a nyarat 

IrodALoMMAL

a sokszínű májusi estek után a 2010-ben alakult irodal-
mi szalon a nYár első hónapjában is marad olvasóival, 
online vendégeivel. az élő irodalmi estek, beszélgetések 
szeptember előtt nem folYtatódnak, de addig is sok-sok 
könYv, szerző, alkotó várja a látogatókat. a juhász anna 
irodalmár, Újbuda kulturális nagYkövete vezette műhelY 
élő közvetítéseken, posztokban és szerkesztett videókban 
szólítja meg közönségét. a fennállásának tizedik évét ün-
neplő szalon ígY mutatja meg: az olvasás közösségi élménY, 
akár tíZeZer emBernek is egysZerre. 

Eltűnt idő 
NyoMÁbAN
festők, írók, ékszertervezők – lehetne még 
sorolni azokat a művészeket, akik a pandémiás 
világ előtt is csak akkor mozdultak ki,  
ha musZáj volt. annak jártunk utána, hogy  
az alapból home office-ban élő alkotókkal  
mi történt a kötelező bezártság idején,  
és vajon mi lesZ velük a vírus után.

„A művészek a járvány alatt ugyanúgy dolgoznak 
a műtermekben. Sőt, lehet, hogy még jobban is!” – 
olvasható a Bartók Béla úti Godot Galéria közösségi 
oldalaira posztolt művészportrék alatt. Hatvan 
képzőművészt kértek fel, hogy egy-egy selfie-vel 
mutassák be karanténéletüket, amely a képek 
alapján nem nagyon más, mint korábban. Köztük 
van Szurcsik József, akinek februárban volt kiállítása 

a B32 Galériában. A fotón lakásának egyik könyvek-
kel telezsúfolt sarkában ül a számítógépe előtt.

bEStIáRIUM éS SZabadjátéK
„A komputer előtt ülök, és egy ecset van a ke-
zemben, ami azt a vágyamat fejezi ki, hogy milyen 
jó lenne festeni, ámde nem azzal foglalkozom. 
A home office minket is letepert. Távoktatásban 
dolgozom a képgrafika szakon, ami nagyon fura, 
hiszen hogyan lehet vizuális művészetet tanítani 
interneten keresztül, mondjuk grafikusoknak, akik-
nél minden műhelyfüggő. Másfelől képzőművész-
ként számomra nem különös az elzártság, mindig 
is így éltem. A legfurcsább, hogy márciusban, 
éppen a vírushelyzet elején jelent meg egy korábbi 
sorozatom anyaga, Bestiárium humánum címmel. 
Ötszáz apró arcot, tusrajzos portrét raktam össze 
a saját bestiahadamból, ezek kicsit a mai szoron-
gással és félelemmel teli világunkra is reflektálnak. 
Ez az időszak egyébként is nagyon bizarr: február-
ban kurátorként megszerveztem a Műcsarnokba 
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a Szabadjáték/II. Képzőművészeti Nemzeti Szalon 
kiállítását, amelyben mintegy 200 művész utóbbi 
öt évben készült munkáit gyűjtöttük össze kol-
légáimmal – festményeket, szobrokat, grafikákat, 
videoműveket, installációs alkotásokat. Időközben 
viszont bezárt a Műcsarnok. Olyan ez, mintha egy 
konceptuális művet alkottam volna: szabadjáték, 
amelyben a kortárs művészet színe-java benne 
van, világnézettől függetlenül, és közben az egész 
zárt kapuk mögé szorult, vagyis nem szabad 
a játék. Szerencsére a tárlat virtuálisan megtekint-
hető, és még az is lehet, hogy júniusban megnyílik.”

flaUbERt éS a PaCal
Cserna-Szabó András író jó néhány éve lakik 
Újbudán. Tavaly jelent meg a Mérgezett hajtűk 
című esszékötetének bővített kiadása, amelyben 
elképesztően szórakoztató módon beszél iroda-
lomról, kedvenc íróiról, Bereményitől Beckettig. 
Gasztronómiai történetei, könyvei, mint például 
a 77 magyar pacal, avagy a gyomor csodálatos 
élete erős irodalmi étvágygerjesztők.

„Az írók amúgy is sokat vannak egyedül, 
bezárva négy fal között. Ahogyan Bächer Iván 
mondta, az a baj az írással, hogy írni csak írás 
közben lehet. Én is rengeteget vagyok önkéntes 
karanténban, amikor írok. A járvány legelején, 

a Feneketlen-tónál, összetalálkoztam Fesztbaum 
Bélával, a Vígszínház színészével, akit még 
a szentesi gimnáziumból ismerek. Panaszkodott, 
hogy nincsenek már előadásai. Mondtam neki 
körülbelül öt méterről: most majd megtanuljátok, 
hogy élnek az írók. Amiben most élek, az karantén 
a karanténban. A dolgozószobába vagyok elzárva, 
addig a lányom és az anyja főznek, játszanak, 
sétálnak, aztán cserélünk. Olvasási szokásaim 
is változtak: olyan vaskos könyveket vettem elő, 
amelyeket eddig nagyon szerettem volna elolvasni, 
de nem volt elég időm és energiám hozzájuk. 
Például az egyik első modern regényt, Flaubert-től 
az Érzelmek iskoláját, vagy az első posztmodern 
regényt, Sterne Tristram Shandyjét. Novellát is 
írtam, Boccaccio ’20 címmel, a történet az una-
lomról szól. Arról, hogy a karanténban ráébredünk, 
hogy ugyanazt csináljuk töményen, amit a modern 
ember kicsit felhígítva: rettegünk, szenvedünk 
és menekülünk az unalomtól. Életünk főszereplője: 
az Unalom. A legerősebb létélményünk. Pacalt nem 
ettem március 7-e óta. Majd ha ennek vége lesz, 
főzök egy brutális adagot bográcsban, körömmel, 
tűz fölött, apám szentesi kertjében, és ott lesznek 
a barátaim, aztán átmegyünk a Delelőbe, aztán ki 
a Tiszára éjjel, és hajnalig… Már alig várom.”

CSIPKE éS SZIKla
Gera Noémi ékszertervező műtárgyaihoz szinte 
bármit felhasznál, legyen az ezüst, szalag, papír, 
szappan, vagy éppen beton. Tavaly a Trezor 
Galériában, a Túlfűtött vonalak című tárlatán 
láthattuk legkedvesebb darabjait.

„Ha dolgozom, még a telefont is kikapcsolom. 
Egy alkotási folyamat nálam éjjel-nappal tart, 
és nem okoz nagy problémát az, hogy egy 
helyben maradjak. Olyan szöszölős típus vagyok. 
Még márciusban kezdtem el foglalkozni a csip-
keveréssel. Most már egész jó vagyok benne, 
és a gyűrűkben, nyakláncokban is felhasználom 
a fogásait. Az elmúlt hetekben állandóan kombi-
náltam, ezzel jól el is ment az idő. Az biztos, hogy 
ha egyszer kikerülök a szabadba, szenvedélyes 
sziklamászóként először a hegyek közé megyek, 
mondjuk Ausztriába a Hohe Wandra, bár lehet, 

hogy egy közelebbivel, a Róka-heggyel is beérem 
majd. Kicsit elsatnyultak az izmaim, de a mászást, 
mint a biciklizést nem lehet elfelejteni. És készülök 
a szeptemberi Ékszerek Éjszakájára, Király 
Fannival állítok majd ki a Bartók Béla úti Art Space 
Galériában.”

SÚlyZóK éS víRUSdílEREK
Péterfy Gergely a kötelező otthon-
lét idején a Kitömött barbár című 
Aegon-díjas könyvéből olvasott 
fel többezres követőtáborának. 
Írókurzusát, amely korábban 
a Jurányiban és Hadikban is 
helyet kapott, online folytatta 
tovább.

„A regényírás, prózaírás 
kimondottan karanténműfaj. Aki 
írónak megy, kénytelen az izolációval 
együtt járó kompromisszumokat megkötni. Én 
harminc éve ezt csinálom, és általában utazásokkal 
szoktam kárpótolni magam, illetve edzőteremmel 
és a kedvenc szentendrei kávézóimmal struktu-
rálom a napjaimat. Ezek most kiestek, így a kerti 
pavilonból csináltam sportlétesítményt. Ugyanis, 
hogy dolgozni tudjak egész nap, a délelőtti intenzív 
regényírás után szükségem van a testmozgásra, 

vagyis rebootolni kell 
az agyam a délutáni 

írókurzusokra. Így 
a borzalmasan 
gyorsan rohanó 
első napokban 
horribilis áron 
súlyzókat vásá-

roltam. A járvány 
kezdetén érdekes 

volt megfigyelni 
a kollektív pánikhangulat 

jelenlétét mindenhol, a napi 
rutinok és gyakorlatok más 
dimenzióba kerültek. Amíg 
nincs meg az ellenszer, válaszok 
sincsenek. Amint lesz oltóanyag, 
én úgy gondolom, jobb, ha 

túlesem rajta. Erről írtam is egy történetet: lesznek 
majd vírusdílerek, akik <gyorsan, tünetmentesem 
fertőzöm öt perc alatt ötezerért!> szlogennel 
hirdetik magukat, és ebből fognak megélni.”
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a PályáZat KIíRója a 1111 galéRIa,  
a baRtóK-NEgyEd KIállítótERE.

Csörgő AnnA: CAnnEd,  
ceruza, papír, tűfilc, majd szoftveres manipuláció, 2020 

HAjdu LEvEntE: OpErAtív törzsgyűLés,  
c21x29,7cm, filc papíron, 2020 

cLosed door  
open call

fElhíváS 
képzőMűvészEti 

alKOtáSOK  
ONlINE 

PUblIKáCIójáRa

MIt Küldj?
• nagy felbontású képet az alkotásról
• rövid leírást
• a munka adatait (cím, évszám, technika)

E-mail cím: closeddooropencall@gmail.com
A pályázatra 14 év felettiek alkotásait várjuk.

A felhívásra eddig beküldött munkák megtalálhatók 
a 1111 Galéria Facebook-oldalán: 
https://www.facebook.com/1111.gallery.budapest 
és Instagram-profilján: 
https://www.instagram.com/1111_gallery

Mit jelent neked a karantén, a szabadságodtól 
való megfosztottság? Milyen stratégiáid vannak 
erre az időszakra? Mit jelent számodra az otthon 
a kényszerű bezártság alatt? Hogyan alakultak  
át a mindennapjaid?

Ha megihletett a kialakult új helyzet, készíts 
egy alkotást, és küldd el az 1111 Galériának. 
A beérkezett munkákat a galéria Facebook-oldalán 
és Instagram-profilján láthatóvá tesszük, hogy képet 
kapjunk és adjunk arról, ki hogyan éli meg az elszi-

geteltséget. A járvány lecsengése után az anyagból 
válogatva kiállítást rendezünk az 1111 terében.

A vírus és annak hatásai közös problémánk, 
tehát ezúttal nem csak professzionális képzőmű-
vészek munkáit várjuk. A beérkezett munkákat 
folyamatosan láthatóvá tesszük a galéria 
Facebook-oldalán és Instagram-profilján, hogy 
képet kapjunk. Szeretnénk, ha ez a kezdeménye-
zés valódi közösségi projektté válna, ezért minden 
beérkező művet bemutatunk az online térben.
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Az emberek manapság egyre kevesebbet írnak 
kézzel. Van, aki csak a bevásárlólistát firkálja le, 
máskülönben sem a munkájához, sem a magán-
életében nem használja a folyóírást. Pedig azzal 
az agy sokkal több területét aktivizáljuk, mint 
amikor a klaviatúrát püföljük. A folyóírást az ál-
talános iskolában megtanuljuk, automatizmussá 
válik, nem gondolkodunk, hogyan kötjük egyik 
betűt a másikhoz. Ilyenkor a bal agyféltekénket 
használjuk. A kalligrafikus íráshoz viszont elő kell 
vennünk a kreatív jobb agyféltekénket, és elenged-
ni a berögzült tudást. Ha arra koncentrálunk, hogy 
ne betűket írjunk, hanem vonalelemeket rajzoljunk, 
akkor sikerülni fog a bal agyféltekénket háttérbe 

szorítani, és kicselezni az írásautomatizmust. 
Vargáné Nagy Anna, a Kalligráf Megoldások honlap 
és workshop megálmodója vezetett be minket 
ebbe a világba.

Bár a kalligráfia – magyarul szépírás – hasonlít 
az egyszerű folyóírásra, mégis egészen más 
a hatása és az eredménye. – Amikor leülök írni, 
időtlenségbe feledkezem. Van, hogy eltelik három 
óra, és észre sem veszem, flow állapotba kerülök  
– meséli Anna, aki évek óta tanítja a kalligráfiát.  
– A végén azt érzem, alkottam valamit, ami örömöt 
okoz nekem, és annak is, aki ránéz, elolvassa. 

Anna Facebook-csoportjában nem ritkák 
a hasonlóan lelkes beszámolók, de a Pont magazin 

tördelőit is beszippantották 
az ecsetek és görbék, amint 
elkezdtek velük közelebbről 
ismerkedni. A szöveg plusz 
érzelmi töltést kap azzal, hogy 
beleadjuk szívünket-lelkünket 
a betűk kanyarításába. – Nagyon 
boldog vagyok, hogy átadhatom 
a betűk szeretetét másoknak, 
és a múltunk értékeiből egy 
kis darabot visszaadhatok 
az embereknek. A régies szépírás 
kicsit visszahozza a kézírás 
értékét  – mondta az oktató.

Az Örömkalligráfia közös-
ségben sokan említik, milyen 
szépen írtak dédszüleik, szívesen 
nézegetik a régi képeslapokon, 
receptfüzetekben a jobbra 
dőlő egyenletes, cikornyás 
betűket. Bár a tapasztalatok 
szerint a szépírás kikapcsol, nem 
mindenki a meditatív értéke 
miatt tanulja meg. Van, aki csa-
ládfakutatáshoz, régi szövegek 

somosi tamara–kapin viktória

A videós leckék segítségével bárki 
belekóstolhat a kalligráfiába. Az alapozó 
ecsetfilceskalligráfia-kurzushoz ecsetfilcre 
és jó minőségű papírra van szükség, 
a tanulást segíti a hamis kalligráfia gyakor-
lása, amihez nem kell semmi extra eszköz, 
papír. Kezdésnek ajánlott a klasszikus angol 
folyóírás (Copperplate), mert ez szigorú 
szabályrendszerrel rendelkezik. A járvány-
helyzet miatt az online térbe szorultak 
a tanfolyamok, de így is remek lehetőséget 
adnak a kikapcsolódásra.

olvasásához használ-
ja, sokan dekorálnak 
vele. Táblákat, 
falinaptárakat, 
fűszeres üvegeket 

díszítenek, kanyargós 
betűk kerülnek az aján-

dékokra, fotóalbumokba, 
esküvői meghívókra. 

De nem csak az esztétikumról van szó, 
a kreatív tevékenység közös élménynek sem 
utolsó. – A kalligráfia valóban élményt adó aktív 
pihenés – mondta valaki, aki a lányával végezte el 
a tanfolyamot. – A lányom sokkal jobb ecsetfilces 
ugráló betűkben, az én szívem a klasszikus tinta 
felé húz. Sokszor hetekig nem vesszük elő, de ha 
valamelyikünk megteszi, a másik mindjárt mellé 
telepszik. A generációk között nagy a különbség, 
és nagy lehetne a szakadék, ha nem lennének olyan 
közös programjaink, mint a kalligráfia – tette hozzá.

használd 
A JobbIK AGyAd!

van, aki családfakutatáshoz, 
más dekorálásra hasZnálja, 
de a kézírás megmentőjeként  
is tekintenek a kalligráfiára.  
egY biztos: a betűk rajzolása 
kikapcsol.

10 tehetséges kárpát-medencei formáció
minden vasárnap élőben az A38 Hajóról

STREAMKONCERT-SOROZAT

KÖVESD AZ ÉLŐ 
KÖZVETÍTÉSEKET 
A HAJÓNAPLÓ.MA 
FACEBOOK OLDALÁN!
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Az öröM JóL TerJed  
a képernyőn is

kárász eszter színész, zenekar-alapító 
és -vezető énekes, konduktor, bohócdok-
tor. a karantén pedig előhozta belőle  
a sorozatszerkesztőt, a vágót, a mese-
mondót és a botcsinálta tanító nénit is.

hogy egy dalukra ropják otthon 
családostul vagy egyedül, ágyon 
ugrálva, konyhában, kertben, 
erkélyen, vagy ahol jólesik,  
hogy a beküldött videókból ké-
pernyőre varázsolhassák a kö-
zönségüket. A szintén online 
vasárnapi Hangszeretgető 
sorozatban pedig többek között 
azután nyomoztak, hogy egyes 
hangszereken mire jók a pedá-
lok, vagy hogy hány húrjuk van, 
és miként kerül fel például egy 
zongora a maga 400 kilójával 
az emeletre. 

bOhóCdOKtOR  
A képErnyőn
De mit csinál egy bohócdoktor 
világjárvány idején? Eszter 
már közel húsz éve viseli 
boldogan minden héten 
legalább egyszer a piros orrot, 
és szinte elvonási tünetei 
voltak, amikor a karantén miatt 
ez is leállt. Szerencsére a Piros 
Orr Bohócdoktorok Alapítvány 
gyorsan reagált a helyzetre, 
és lehetővé tette, hogy a kép-
ernyőn át bárhova eljussanak, 
és az örömöt is eljuttassák 
videohívások kis kockáival 
a kórházba zárt gyerekeknek. 
A tapasztalatok szerint az öröm 
elég jól terjed a képernyőn át is, 
és mivel a bezártság az otthon 
lévő egészséges gyerekeket 
ugyancsak megviselte, rájuk 
is kiterjesztették az online 
bohócdoktori vizitekett. A nehéz 
helyzetben mindenkinek kell 
a játék, hogy legyen egy kis 
önfeledt vidámság, ne menjen 
tönkre a szülő sem. A legfon-
tosabb ebben az, hogy segít 

a rossz helyzetet átkeretezni, 
igazi kis kincseket lehet találni, 
hiszen a fantáziánkkal szinte 
mindent átvarázsolhatunk 
valami mássá – legyen 
az tengerpart, mikrofon, 
vagy éppen manók nyoma. 
Karanténhelyzetben mindenkire 
ráfér ez a látásmód: észrevenni 
a jót, felfedezni a képzelet 
erejét, a negatívumot saját 
erőnkből pozitívra fordítani. Ha 
sikerül ezt megtanulni, és ha 
meg tudunk őrizni ebből valamit 
a szimpla, de már nagyon várt 
hétköznapokra, azzal mindenki-
nek szebbé válhat az élet.

Ajándék idő
Eszter ötödikes és hetedikes 
gyerekeivel megtanulta 
az online tanulás trükkjeit, 
és közben néha nekik is 
nagy szükségük volt erre 
a szemléletre, mert nem volt 
könnyű átállni az új oktatási 
módszerekre és az otthonma-

radós életformára. Szerencsére 
a lányok szívesen segítettek 
a háztartásban, a kisebbik 
pedig bizonyosan átvett valamit 
a bohócdoktoros gondolko-
dásból. A pinceszobájukban 
ugyanis – a bezártságot játékra 
fordítva – egy igazi szabaduló-
szobát csinált, csomó izgalmas 
feladattal, rejtvényekkel, kira-
kósokkal, eldugott nyomokkal, 
titkos instrukciókkal. A kijutás 
jó mókát jelentett az egész 
családnak.

A hozadékok pedig? Sok-sok 
együtt töltött minőségi idő 
mellett talán az az igény, hogy 
máskor is jobban kell egymásra 
figyelni, vigyázni, keresni 
és megtalálni a kellő teret, a jó 
pillanatokat a beszélgetésekre. 
Eszter próbálja úgy felfogni 
a karantén szülte helyzetet, 
mintha ajándék időt kapott 
volna – talán még a könyve 
írásával is haladni tud majd.

szebeni dóra

Mit csinál egy művész, ha 
megáll az élet a színházak 
és koncertek világában, 
nincsenek fesztiválok, elő
adások? Amikor a koronavírus 
okozta helyzetben mindenhol 
minden fellépést lemondtak, 
és távoktatásra álltak át 
az iskolák, Kárász Eszter 
szinte rögtön elindított egy 
gyerekeknek szóló sorozatot 
a Facebookon Karanténmesék 
címmel. Néhány héttel később 
már több mint hatszáz család 
várta minden nap a 15-20 
perces együttlétet. 

taPS hElyEtt KOMMENt
Egy ilyen vállalás össze 
is tartja az embert, ami 
fontos, hiszen őrült nagy 
volt a változás a koncer-
tezős, pörgős hét-
köznapokhoz képest. 
A napi előadások új 
dalokra inspirálták 
az Eszter-lánc meseze-
nekart, 

amelyekből talán egy új lemez 
is összeáll. Gyerekzsivaj 
és együtténeklés helyett 
az online térrel barátkoztak, 
ahol csak elképzelni lehet 
a dúdoló, pörgő, forgó kicsi-
ket. Azt, hogy átmennek-e 
az érzések a képernyőn, 
a kedves üzenetek, kommentek 
visszajelzéseiből láthatták, ez 
pótolta az elkerekedő szempá-

rokat, a felharsanó kiáltásokat, 
a tapsot. A mesék kiválasztá-
sánál Eszter mindig nagyon 
odafigyelt, hogy változatos, 
néha a szülőknek, az egész 
családnak is szóló élményt 
nyújtson. Ha fáradtnak érezte 
magát lelkileg, akkor nagyon jó 
érzés volt tudni, hogy szükség 
van rá, van egy közösség, ahol 
várják a meséit, dalait, még ha 
ez nem pótolta is az Eszter-
lánc-koncerteken megszokott 
interaktivitást.

Táncoljunk együtt 
kihívásukban pél-
dául arra biztatták 
a gyerekeket 

és a szülőket, 
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Steigervald Krisztián Generációk harca 
című könyvében igyekszik letisztítani 
a korcsoportokról elterjedt sztereotípiákat, 
feltárni értékeiket. Segítségével képesek 
lehetünk akár nevetni is azokon a szituá-
ciókon, amikor csupán a saját generációnk 
beszél belőlünk.

Ezt hirtelen elvették tőlük, amin az sem segített, 
ha valaki bevásárolt nekik. Az X (1965–1979) 
és az Y (1980–1994) generációnak ott volt 
a munka, a home office, a gyerekekkel való tanulás, 
esetleg az idős szülők ellátása. Vagyis ők nem 
unatkoztak. Néhány hét után azonban a gyerekek 
már nehezebben viselték a dolgot, egyre több lett 
a fiatal az utcán, csökkent a digitális tér vonzereje. 

A szakemberek egy ideje már kongatják 
a vészharangokat, hogy nem lesz jó vége 
ennek a nagyon online világnak…

Igen. Megtanította a fiatalokat arra ez a szituáció, 
hogy be lehet sokallni a digitális tértől.

Ennek tükrében hogyan látod 
a következő generációt?

Azt nem gondolom, hogy „vírusgeneráció” lesz, 
ennek még a neve sem jó. De azt el tudom kép-
zelni, hogy az Alfák utáni váltást nem egy globális 
digitális történés okozza majd, holott az elmúlt 

évtizedekben ez volt a meghatározó. A Z gene-
rációnak 1995 után ott volt az internet, az Y-nak 
a korábbi eszközök, például a walkman. A vírus 
előtt úgy vélték, hogy ismét egy technoló giai 
változás indítja majd az új nemzedéket, mondjuk 
a mesterséges intelligencia elterjedése. De már 
nem biztos, hogy ilyesmi lesz a megkülönböztető 
jegy, inkább valamilyen természetes folyamat.

A környezetvédelemre gondolsz? 
Az már az Alfa generációnak is sajátja: tudatosan 
gyűjtjük a szemetet, igyekszünk visszaszorítani 
a környezetkárosítást. Ez az énközpontú társa-
dalom következménye. A vírus hatására azonban 
megváltozott a viselkedésmódunk, elképzelhető, 
hogy a gépektől visszafordulunk az emberek 
irányába. Úgy gondolom azonban, hogy a digitális 
világ sem lassul majd le.

Sokgenerációs 
lecke
aZ elmúlt hónapok mindenkit komoly kihívások 
elé állítottak. steigervald krisZtián intergene-
rációs coach sZerint eBBen a helyZetBen inkáBB 
tanultak egYmástól a különböző nemzedékek.  
a kutatóval járomi zsuzsanna beszélgetett.

Mit tanulhatunk a koronavírus-járvány
okozta helyzetből?

Szeretném leszögezni, én nem gondolom, hogy 
minden megváltozik a járvány végére, persze azt is 
nehéz megjósolni, hogy az mikor 
lesz. Amikor korábban hasonló 
kríziseket élt meg a világ, mint 
például a háborúkat, azoknak 
volt egy frappáns lezárásuk. 
A tömegek az utcára vonultak, 
ölelkeztek, ünnepelték, hogy 
szabadok lettek, ami most 
nem lehetséges. Ez ismeretlen 
szituáció, nincs rá minta. 
Az viszont biztos, hogy ezekben 
a hetekben, hónapokban nagyon 
sokat tanulhattak egymástól 
a különböző generációk.

Mint például?
A veteránok és a baby boomerek 
már megéltek nélkülözést 
és felhalmozást. Régen a házak fontos része 
volt a kamra, ahol akár hónapokra is be tudtak 
spejzolni. Az újonnan épült lakásokból ez kimaradt, 

ezért sokan meg voltak lőve, mert nem tudtak 
az első kétségbeeséskor annyi mindent eltárolni. 
Viszont megtanulták az idősebb generációtól, 
hogy erre szükség van. A főzés is megváltozott. 
Az élményfőzés átalakult funkcionálissá, mert 
az otthon maradottaknak minden nap kellett 
reggeli, ebéd, vacsora, a gyerekek étkeztetését 
nem oldották meg hétköznaponként az intézmé-
nyek. Sokan kezdtek el kenyeret sütni, kovászt 
etetni, hiszen a pánikvásárlás hiányt szült, például 
élesztőből. Tele lettek a közösségi oldalak kenyér-
fotókkal. A kovász lett az új tamagocsi. Ugyanakkor 
a fiatalabbaktól is tanulhattunk, rajtuk keresztül 
ismertük meg azokat a digitális tereket, amelyek 
alapvetően nem a munkához szükségesek. Így 
lehet például a Zoomon keresztül bulizni vagy 

koccintani egymással, szeparál-
tan, de mégis együtt.

Talán az is a helyzet előnye, 
hogy összetartóbbak lettek 
az emberek, kapcsolatoktól 
függetlenül. Gondolok itt 
például az esti nyolcórás 
„fényjátékokra” az ablakokban, 
amivel az egészségügyben 
dolgozóknak mondtak
köszönetet.
Valóban felértékelődtek bizo-
nyos szakmák, és itt nemcsak 
az egészségügyiekre gondolok, 
hanem például a kukásokra, 
az eladókra, a pedagógusokra, 
akik ugyanúgy helytálltak.

Apropó pedagógusok, 
gondolom, a fiatalokkal és a gyerekekkel, 
azaz a Z (1995–2009), illetve az Alfa 
(2010 után) generációval volt a legnehezebb.

Az elején a veteránok, vagyis az 1945 előtt 
születettek viselték legrosszabbul a bezártságot. 
A nyugdíjasok szociális felülete a piac volt, jártak 
egyik boltból a másikba, egyrészt, hogy megtalál-
ják a legolcsóbbat, másrészt hogy beszélgessenek. 
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A program célja, hogy a karantén idején meg-
előzze az idős emberek elmagányosodását, 
egyszersmind lehetőséget adjon a fiataloknak 
szabadidejük kihasználására. A szervezők bíznak 
benne, hogy a „pótunokák” és „pótnagyik” 
közti kapcsolat nem korlátozódik a járvány 
idejére. Hiszen a fiataloknak ez csak egy telefon, 
értelmes időtöltés, az időseknek viszont a nap 
csúcspontja is lehet. 

aMI NEKEd jó, NEKEM IS jó
A Hogy tetszik lenni? kampánnyal híd is épülhet 
két korosztály között. Nemcsak az időseknek 
van szükségük a feltétel nélküli együttlétre, 
megértésre, törődésre, hanem a fiataloknak is. 
Aki könnyen szót ért a nyugdíjas korúakkal – 
esetleg hiányzik a saját nagymamája, nagypapá-
ja, és sajnos őket már nem hívhatja fel –, annak 
is sokat nyújthat ez a program. A karanténban 
töltött üres órák helyett megkeresheti idős 
barátját, napi szinten adhat és kaphat odafigye-
lést, törődést.

vaN MIéRt fElKElNI,  
vaN KIRE váRNI

Természetesen a kampány szakemberek 
bevonásával és irányításával működik. 

Pszichológusok és szociális munkások 
által összeállított részletes tréning 
előzi meg az önkéntesek munkáját. 
A Hogy tetszik lenni? programra 
néhány hét alatt több mint három-
száz önkéntes pótunoka jelentke-
zett, májusig hetvenegyen végezték 

el a felkészítő kurzust.
A jelentkezés és a fel-

készítés folyamatosan 
zajlik, a pótunokák május 
elején kezdték el felvenni 
a kapcsolatot fogadott 
nagyszüleikkel, és már 

az első héten húsz idős 
és fiatal talált egymásra.

Elszigeteltük magunkat a barátainktól, mun-
katársainktól, home office-ban dolgozunk, 
a gyerekeink nem járhatnak iskolába, a csa-
ládi összejövetelek megtartása nem ajánlott, 
a nyilvános kulturális programok elmaradnak. 
Bár a védekezés a járvány ellen hatékonynak 
látszik, túlzás nélkül kijelenthető, hogy embert, 
lelket próbáló idők ezek. Ilyenkor pedig minden 
szeretetteljes gesztusra, jól megfogalmazott, 
kedves mondatra szükség van. 

CSaK Egy tElEfON?
Nem kellenek világra szóló kutatási eredmé-
nyek ahhoz, hogy tudjuk és érezzük: egész-

ségünk megőrzésében nagy szerepet játszik 
a mentális vitalitás. A koronavírus-járványban 

minden generáció élete drasztikusan 
megváltozott, mindenkinek szüksége lehet 

lelki megerősítésre.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

kezdeményezése a koronavírus legve-
szélyeztetettebb csoportjába tartozó, 
otthonába szorult idős korosztály élet-
minőségén, mentális állapotán hívatott 
javítani. Olyan, szabadidővel rendelkező 

fiatalokat keresnek, akiknek van kedvük 
napi rendszerességgel telefonon beszél-

getni olyan idősekkel, akik senkivel sem 
tudják megosztani félelmeiket, vagy éppen 

kisebb-nagyobb örömeiket. 

tallér edina

Nem csak a fiatalok vannak jó hatással 
az idősekre. Szakemberek szerint a nagy-
szülői részvétel, bevonásuk a családi életbe 
nagymértékben növeli a gyerekek biztonság-
érzetét és jó közérzetét. 

Néhány éve Franciaországban végeztek 
egy tanulságos kísérletet. Egy öregotthon 
lakóit hozták össze egy javító-nevelő 
intézet lakóival, akik nem ismerték 
a szüleiket. Az idősek szimbolikusan 
örökbe fogadhattak unokákat, azok pedig 
átjárhattak hozzájuk, a pótnagyszülők 
játszottak velük, szerették őket. Egy idő 
után az öregek körében javulni kezdtek 
egészségi állapotuk mutatói, a gyerekek 
pedig szépen lassan megszelídültek. 

 

A program iránt 

érdeklődő idősek 

a Máltai Szeretetszolgálat 

ingyenesen hívható 

telefonszámán 

jelentkezhetnek: 

391-4710

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

www.szinesfenymasolok.hu

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt 
biztosítunk! 

iroda@manualhungary.hu

Hogy tetszik  
lenni, jól?

talán még sohasem hiányZott annyira  
a társaság, a valakiheZ tartoZás, mint 
manapság, amikor a sZociális távolság-
tartás tartós alapvetéssé keZd válni. 
köZös élmény lett emBertársaink,  
sZeretteink köZelségének hiánya,  
a félelem az elzártságtól. ennek  
aZ enyhítésére indult el a máltai  
sZeretetsZolgálat új kampánya. 
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Március közepe óta olyan világban 
élünk, amelyben életünk számos 
területe gyökeresen megváltozott. 
Szerencsére sokan komolyan 
vették a veszélyhelyzetet, és talán 
ennek is köszönhető, hogy 
az olaszországihoz hasonló tragi-
kus következményeket egyelőre 
el tudtuk kerülni. A legegyszerűbb 
az volt, ha valaki szó szerint 
értelmezte a Maradj otthon! fel-
szólítást, és tényleg nem hagyta 
el a házát, lakását. Akik ezt nem 
tudták megoldani, azok is képesek 
lehettek felelősen cselekedni, 
mondjuk maszk használatával, 
a távolságtartási és a higiéniás 
szabályok szigorú alkalmazásával. 
És voltak olyanok is, akik aktívan 
segítettek, vagy a rászorulóknak, 
vagy a segíteni akaróknak.

öSSZEhOZNI  
a fElEKEt
A vállalati találkozásszervező 
applikációja révén ismert 

Meestory a nearbyhelp.eu oldalt 
indította el, ahol regisztráció 
után két lehetőségünk van. 
Az egyik az, hogy segítséget 
kérünk, a másik, hogy segítsé-
get nyújtunk. Akár idős, akár 
krónikus beteg valaki, akár ön-
kéntes karanténban van, kérhet 
közreműködést bevásárlásban, 
gyógyszerbeszerzésben vagy 
kisállatgondozásban. Amint 
kérését közzétette, a közelben 
lévő regisztrált önkéntesek 
jelezhetik, ha tudnak tenni 
valamit. Miután a felületen 
létrejött a kapcsolat, látha-
tóvá válnak egymás számára 
a regisztrációkor megadott 
telefonszámok, és indulhat 
a dolog. Egyszerű, ám nagyon 
hasznos oldal ez, és igazán 
szép, hogy mindezt egy piaci 
cég nyújtja, mindenféle anyagi 
érdekeltség nélkül, ráadásul 
úgy, hogy az eredeti platformjuk 
a járvány miatt szünetel.

RENdElj MENüt  
Egy RáSZORUlóNaK!
A Polya Bernadett és Török-
Nagy Fanni által alapított Four 
Bites Catering is beállt a segítők 
közé. A Kosztolányi Dezső 
téren található, mostanában 
már otthoni ebédrendelésekkel 
is foglalkozó cég elérhetővé 
tett egy úgynevezett jótékony 
menüt, amelynek az ára 
kizárólag az elkészítését fedezi, 
ezen nincs anyagi haszna 
a vállalkozásnak. Saját 
ételrendelésünk mellett egy 
ilyet is kifizethetünk, ezeket 
a minőségi ebédeket a XI. 
kerületi családsegítő szolgálat 
szállítja ki a rászorulóknak. 
A cikk megírásáig közel száz 
menüvel segítettek már 
a jótékony fogyasztók és a Four 
Bites csapata.

Havonta megjelenő 
könyvajánlónkban sorra 
vesszük az irodalmi élet 
újdonságait, legyen szó 

klasszikus, kortárs, 
gyermek-, tudományos 
vagy ismeretterjesztő 

olvasmányokról egyaránt. 

könyvajánló

Az építészet mesterei 
rOzsnyAi józsEf:  
alPáR IgNáC
haMaROSaN MEgjElENIK! 
Alpár Ignác a dualizmus korának 
egyik legtermékenyebb magyar 
építésze, a historizáló architektúra 
kiváló képviselője volt. Széles körű 
hírnévre az Ezredéves Országos 
Kiállítás történelmi épületegyütte-
sének tervezőjeként tett szert, majd 
a századfordulón a Tőzsdepalota 
és az Osztrák–Magyar Bank pályá-
zatának elnyerésével a pénzügyi 
épületek specialistájává emelkedett. 
Ezek elkészültét követően a főváros 
legnagyobb banképületei és egy biz-
tosítótársaság székháza, az Anker-
ház valósult meg elképzelései szerint 
az 1910-es évekig.
A Holnap Kiadó Könyvesboltja
1111 Budapest, Zenta utca 5.,
www.holnapkiado.hu

jótékony 
startupok

hogyan segíthet egy startup vállalkozás  
a veszélyhelyzetben? az egyik ingyen elérhetővé teszi 
a videokonferencia applikációt, a másik az e-learning 
felületet, a harmadik felajánl egy zsák pénzt a vakci-
nA kutAtásárA. vAnnAk AzonbAn emberközelibb meGol-
dások is. újbudai startup-körkép.

CSaK Egy PlaKát
Ha közösségi oldalakról 
beszélünk, mindenkinek 
először a globális szereplők 
jutnak eszébe, pedig a mikro-
közösségek számára létrejött, 
Újbudához több szállal kötődő 

miutcank.hu az egyik leg-
hasznosabb kezdeményezés, 
ami az elmúlt években kinőtt 
a közösségi internet táptalajá-

ból. Valószínűleg már sokan 
találkoztak vele, és sokan talál-
tak rajta keresztül egy kölcsön-
fúrógépet a szomszédból, vagy 
egy gázszerelőt a környéken. 
Az ő ötletük a legegyszerűbb, 
de a leginkább emberközeli is. 
Egy kinyomtatható plakátot 
lehet letölteni az oldalról, ezen 
jelezheti a kifüggesztő, hogy 
miben tud segíteni másoknak. 
Egy név és egy telefonszám kell 
csak a plakátra, meg a vállalt 
segítség bejelölése, és már 
mehet is ki például a társasház 
faliújságjára. 

SEgítSég  
aZ öNKORMáNyZatOKNaK
A Route4U nevű magyar 
startup a kerekesszékesek 
közlekedésszervezésére jött 
létre, elnyert díjaik, valamint 
nemzetközi projektjeik is 
bizonyítják, hogy szükség van 
az ötletükre. A járványhely-
zetben erőforrásaikat a nehéz 
helyzetbe került magyarországi 
önkormányzatok támogatá-
sára fordítják egy ingyenesen 
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elérhető, az idősek ellátásának 
koordinációját támogató 
szoftveres megoldás létreho-
zásával. A kormányrendelet 
szerint, ha egy hetvenévesnél 
idősebb ember vállalja, hogy 
önkéntes karanténba vonul, 
és erről az önkormányzatot 
is tájékoztatja, akkor utóbbi 
feladata az ő ellátása. Ez ugyan 
a létező szociális ellátórendszer 
feladata, de a hirtelen megnö-
vekedett mennyiségű munka 
koordinálása egyre nagyobb 
kihívás. A Route4U alkalmazás 
lényege, hogy a rendelkezésre 
álló kapacitás szem előtt 
tartásával egy könnyen kezel-
hető felületet nyújt a felmerülő 
igények megszervezésére, 
ráadásul a rendelések teljesí-
tésének nyomon követését is 
lehetővé teszi.

vIddl, hOZdl
Az elsők között reagált 
a járványra a ViddL futár 
startup, ők korábban ügyféltől 
ügyfélig szállítottak, de most 
új szolgáltatást vezettek be. 
Futárjaik nemcsak szállítanak, 
hanem a kapott lista alapján 
be is vásárolnak. Igaz, csupán 
tízezer forintos érték- és kilenc 
kilogrammos súlyhatár alatt, 
ám ez is nagy segítség annak, 
aki nem mozdulhat ki otthonról. 
Az 1500 forintos szállítási 
és bevásárlási díjat a nyugdíjas 
igazolvánnyal rendelkezőknek 
teljes egészében elengedik, 
illetve ezt átvállalja a cég négy 
alapítója által fedezett alap. 
A szolgáltatás egyelőre a II., a III., 
az V., a VI., a VII., a VIII. és a XIII. 
kerületben, valamint Győrött, 
Debrecenben és Szombathelyen 

működik, de jól láthatóak az igé-
nyek, így valószínű a terjesz-
kedés is. Sőt, már tervben van 
egy olyan felület, ahol a partner 
kiskereskedelmi egységek kíná-
latából lehet „összekattintgatni” 
a bevásárlólistát.

Jól látható a fenti, közel 
sem teljes példatárból, hogy 
a társadalmi felelősségvállalás 
igenis fontos a modern idők 
vállalkozóinak. Nyilvánvaló, 
hogy ez a vállalatnak is jó, hiszen 
a róla kialakult vagy kialaku-
lóban lévő képet teszi sokkal 
vonzóbbá a leendő ügyfelek 
számára, de aligha ez lebeg 
a segíteni szándékozók szeme 
előtt. Egyszerűen egy szokat-
lan, sokak számára tragikus 
helyzetben próbálnak emberek 
maradni. Mindezt összevetve 
a járványban ügyeskedő, 
extraprofitra hajtó cégekkel, 
kereskedőkkel, egyértelmű, hogy 
kik azok, akiknek drukkolunk, 
hogy ötletük a járvány elmúltá-
val is működjön, és „normális” 
piaci körülmények között is 
a sikereikről tudjunk beszámolni. 

kátai artúr

seMMITTevÉs  
és újratervezés
egyik pillanatról a másikra váltoZott meg  
az életünk: az otthonunk lett az irodánk,  
a személYes találkozásokat telefonbeszél-
getésekre és Zoom-meetingekre cseréltük. 
az izoláltság egYértelműen stresszforrás, 
ezért is fontos, hogY most jobban odafigYel-
jünk önmagunkra.
A járvány kitörése után mindent elárasztottak 
a bölcsességek arról, hogy a kényszerű bezárt-
ságot tekintsük ajándéknak. Tanuljunk meg egy 
új nyelvet, olvassunk sokat, nézzünk színházi 
közvetítéseket, süssünk-főzzünk, mozogjunk, 
meditáljunk. De mi van akkor, ha egyikhez sincs 
kedvünk? Végre időt kaptunk arra, hogy pihen-
jünk, kikapcsolódjunk és új dolgokat tanuljunk, 
a kezdeti lelkesedés azonban könnyen ellen-
állásba fordul, ha külső körülmények hatására 
kényszerülünk valamit csinálni, és nem szabad 
elhatározásból tesszük. Ha minden tanácsot 
megfogadunk, és túl sok feladatot tűzünk ki 
magunk elé, a szigorú teljesítménykényszer 
könnyen okozhat szorongást. Éppen ezért ne 
legyenek negatív érzéseink, ha nem a négy fal 
között és nem egy hét alatt valósítjuk meg ön-
magunkat, és az is rendben van, ha nem válunk 
vadonatúj emberré a járvány végére.

A sEMMi MűvészEtE
Jakobovits Kitti pszichológus és irodalomterapeuta 
szerint ne legyünk szigorúak magunkhoz. Nem baj, 
ha nem jógázunk mindennap, nem hallgatunk meg 
két irodalmi podcastot, miközben rendet teszünk 
a zoknis fiókban, és az se frusztráljon bennünket, 
ha még nem sikerült tökéletesen online-osítani 
a vállalkozásunkat. „A »legtöbb«  relatív, és nem 
kell, hogy most annál is több legyen, mint a régebbi, 
megszokott napjaidban volt. Lehet, hogy ma 
a legtöbb az, hogy a pizsamából melegítőbe öltöztél. 
Hidd el, tud az is nagy dolog lenni. Van épp elég 

stresszforrás körülöttünk, ne rakj magadra még 
többet! – olvasható Jakobovits Kitti Facebook-
posztjában. – Félreértés ne essék, csodálatos dolog, 
ahogy összefogtunk, és jobbnál jobb programokat 
kínálunk egymásnak, többel én is élek, és hálás 
vagyok értük, de ne érezze senki, hogy most akkor 
ez az, ahogy mindenkinek működnie kell. Ezeket ne 
teljesítendő pontoknak vegyük, hanem javaslatnak 
arra az esetre, ha már unatkozunk, vagy napok óta 
először lett kedvünk egyáltalán megmozdulni.”

KaRaNtéN éS SElfhElP
Miközben megpróbálunk helytállni a hétköznapok 
új szerepeiben, és valamilyen módon visszasze-
rezni a kontroll élményét, tucatnyi különböző 
érzés és gondolat kavarog bennünk. Ezek rend-
szerezéséhez nyújt hasznos eszközt a Viniczai 
Andrea lifecoach összeállításában készült Így lesz 
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jobb a KarantÉNem! című ingyenesen 
letölthető selfhelp, azaz önsegítő 
kiadvány.

– A mostani időszak számomra 
azért is embert próbáló, mert a haté-
konyságomat jelentősen befolyásolja 
az új típusú időgazdálkodás (mindenki 
otthon van), az erőforrás-menedzs-
ment (hogyan tudom optimálisan 
beosztani az energiámat, ha 
a tanulás mellett testnevelésórát is 
kell tartanom, főznöm is kell, no meg 
persze valamit dolgozni is) és persze 
a folyamatos konfliktuskezelés 
(három gyerek velejárója) – osztja 
meg személyes tapasztalatait Viniczai 
Andrea. Ő úgy véli, jelen helyzetben 
hatékonyságunk megőrzéséhez vagy 
növeléséhez fontos elfogadni, hogy 
hasznosabb, ha nem ragaszkodunk 
foggal-körömmel a régi életünkhöz, 
hanem megpróbálunk alkalmazkodni 
az újhoz.

A selfhelp kiadvány segít megfogal-
mazni érzéseinket, és listázni mindazt, 
ami megváltozott. Felkutathatjuk 
azokat az olykor apró dolgokat és te-
vékenységeket is, amelyek segítségével el tudjuk 
érni, hogy hatékonyabbak legyenek hétköznapja-
ink. A vezetett kérdéssor mentén tudatosíthatjuk, 
hogy jelenleg mi működik nagyon jól a napok 
felépítésében, és mi az, ami a legkevésbé, és kik 
azok a családtagok, barátok, ismerősök, kollégák, 
akikre leginkább számíthatunk. A KarantÉN brain-
storming segítségével alig egy óra alatt képesek 
leszünk szintre hozni vagy feljebb tornázni belső 
ellenálló képességünket, ami elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a jelenlegi krízishelyzettel úgy tudjunk 
megküzdeni, hogy ne szenvedjünk hosszú távú 
károsodást.

PRaCtICE lIvINg
Miután megbarátkoztunk új énünkkel, próbáljuk 
meg keretezni és újrastrukturálni a mindennapo-
kat. Napirendünk rendszerezéséhez nyújthat se-

gítséget a Demola Budapest innovációs platform, 
a Pine Design digitális stúdió és Jakobovits Kitti 
együttműködésében kifejlesztett online kiadvány, 
a Practice Living. A projekt létrehozói a magyaror-
szági veszélyhelyzet kihirdetése után különböző 
szakterületek – pszichológia, grafika és UX dizájn 
(a felhasználói élmény tervezése – a szerk.), 
innovációmenedzsment, üzletfejlesztés, marketing 
és reklámszakma – képviselőinek bevonásával 
végeztek kutatómunkát annak érdekében, hogy 
pontosan megismerjék a koronavírus-járványra 
adott emberi reakciókat. Ebből a felfedező 

kutatásból nőtte ki magát első termékük, 
a Tevékenységtervező.

A Practice Living program két részből áll: az első 
segít, hogy átlássuk eddigi tevékenységeinket, 
a második pedig rávezet bennünket arra, mit ér-
demes ezekből megtartanunk vagy átalakítanunk. 
Bár a projekt a járvány hatására indult el, fontos 
kiemelni, hogy nem csak ebben az időszakban 
jöhet jól. Készítői tudatosan nem csupán a vírus 
körül kialakult helyzettel való megküzdés irány-
mutatójának szánták, hiszen a jelenlegi kényszerű  
#maradjotthon életvitel sok tekintetben ugyan-
olyan változásokat hozott az emberek életében, 
mint a nyugdíjba menetel vagy a gyesre vonulás. 

A világkrízis olyan kihívások elé állít bennünket, 
amelyekben hirtelen mindenki érintett lett. Mindig 
gondoljunk arra, hogy bár elszigetelten éljük 
mindennapjainkat, nem vagyunk egyedül. 

Ingyenesen letölthető selfhelp kiadványok
Viniczai Andrea:  

Így lesz jobb a KarantÉNem!
businesscoach.hu/self-coaching-hu/

Practice Living
www.practiceliving.org farkas róbert Őrmezei Közösségi Ház

Cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 8., 
Tel.: +36/70 6822145
Email: okh@ujbuda.hu

#ŐrmezőÉlőben

ViruljOn  
a balkon!

Balkonszépítő pályázat 
őrmezeieknek 

az Őrmezei Közösségi Ház  
és az Őrmezei Közösségi 
Fesztivál szervezésében

DobD fel az erkélyeD magaD 
és csaláDoD örömére!  

mi partnerek leszünk hozzá. 
Csatlakozzatok  

az Őrmezei Közösségi Ház 
Facebook-eseményéhez, ahol 

tanácsokkal, ötletekkel,  
online előadásokkal  

segítünk a mini oázisod 
megteremtésében.

Osszátok meg velünk balkonszépítő 
élményeiteket szöveggel, fotókkal 
vagy videókkal és nevezzetek  
a közönségszavazásra a legvirulóbb  
pillanatában lefotózott 
balkonotokkal!
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egész évben elérhető jövedelmet 
biztosítsanak a városi kisterme-
lőknek. A Compocity kitalálója, 
Pancsa Emese a folyamat másik 
végén gondolkodott: a hulladékot 
már szelektíven gyűjtjük, de 
kiskert nélkül nem tudunk kom-
posztálni. Ezért ő olyan rendszert 
talált ki és fejleszt most mér-
nökök bevonásával, amely egy 
zárt konténer segítségével elnyel 
minden komposztálhatót, nem 
engedi ki a szagokat és rend-
szeresen tömöríti az anyagot. 
Ha kész lesz, akkor lakásokban, 

de akár bölcsődékben vagy 
óvodákban is használhatják majd 
ezt a „varázsdobozt”.

Szintén az óvodásokra 
gondoltak az Okos Kukac tagjai, 
akik a még olvasni nem tudó 
gyerekek számára fejlesztenek 
informatikai alapú oktatási mód-
szereket. A Nightingale, azaz 
a Csalogány csapat pedig vakok 
oktatását, illetve tudományos 
munkáját szeretné fellendíteni: 
olyan írásfelismerő szoftvert 
fejlesztenek, amely a mate-
matika nemzetközi nyelvét érti 

meg és olvassa fel, vagy teszi át 
Braille-írásra. Gépelt szöveggel 
már nagyjából működik, de 
a kézzel írt jegyzeteket is 
szeretnék felismertetni.

a MUNKa NEM áll MEg
Mind a négy csapat nyereménye 
egymillió forintos keret és egy-
éves mentorálás a vállalkozás 
beindítására. János úgy látja, 
a járványhelyzet kevéssé hátrál-
tatja a győzteseket; vannak, akik 
tovább dolgoznak együtt, mások 
a munka jellege miatt tudják 
online kapcsolattal fejleszteni 
a terméket. A mentorálás sem 
szakad meg, időszakonként kon-
ferenciabeszélgetést folytatnak, 
és szükség szerint mozgósítják 
az egyesület kapcsolati hálóját. 
Hiszen a jó ötlet önmagában 
nem elég, fontos a csapatépí-
tés, a vállalkozói szemlélet, 
az eladható termék létrehozása, 
és később újabb tőke bevonása.

A díjakat átadó Barabás 
Richárd alpolgármester szerint 
Újbuda már most vezető 
az innovációs területeken, ami 
az egyetemeket és a cégeket 
illeti, de az önkormányzatnak 
ösztönöznie kell, hogy további, 
magas hozzáadott értéket létre-
hozó vállalatok telepedjenek meg 
itt. Ennek megfelelően a Hallgatói 
Startup Pályázat szerinte olyan 
érték, amit akár bővíteni is 
érdemes. Lapzártakor a koronaví-
rus elleni védekezés akadályozza 
a tervezést, de felmerülhet, hogy 
később tematikus pályázatokkal 
biztassák a kreatív fiatalokat 
a ma és a holnap problémáinak 
megoldására.
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akár 
FALAKoN ÁT
újBuda sZámtalan egyete-
mével aZ innováció egyik 
hazai fellegvára. bár  
a koronavírus alaposan  
átírta aZ idei terveket,  
az igazán jó ötletek legfőbb 
ismérve, hogy nehéZségek 
köZepette is érvényesülnek.

Az Újbudai Hallgatói Startup 
pályázat 2014 óta keresi 
a legizgalmasabb, legötletesebb 
üzleti terveket, a részvételhez 
mindössze annyi kell, hogy 
a jelentkező ne legyen idősebb 
35 évesnél, újbudai egyetem 
hallgatója legyen vagy újbudai 
állandó lakcímmel rendelkezzen. 
Évente akár 40–50 csapatból 
választják ki azt a négyet, 
amelyik a vállalkozás beindí-
tásához pénzügyi támogatást 
és mentorálást kap. Ezt nem 
állítja meg holmi világjárvány, 
sőt, úgy tűnik, idén talán még 
sűrűbb volt a mezőny, mint 
máskor.

KEMéNy MEgMéREttEtéS
A mentorálásból oroszlánrészt 
vállaló Moll János, az Ifjúsági 
Vállalkozásélénkítő Egyesület 
elnöke azt meséli, hogy bár 
2019-ben csak huszonnégy 
csapat jelentkezett, az idén 
februárban lezajlott döntőbe 
csupa felkészült társaság került, 
igazán jó nevezőből most sem 
volt kevesebb, mint máskor. Egy 
csapat általában három-négy 

főből áll, tehát még ez a kisebb 
szám is közel száz diákot moz-
gatott meg. A döntőben zajlott 
le a pitch, azaz itt mutatták be 
a csapatok az ötletüket és üzleti 
tervüket adott idő alatt.

A nagyon erős mezőnyben 
szerepelt például olyan gépmű-
ködés és anyagmegmunkálás 
követésére szolgáló ultrahangos, 
intelligens érzékelő, amely már 
a digitalizáció negyedik szintje, 

hiszen számítógép felügyel 
egy másik számítógépet, 
azaz a meó is embermentes. 
Egy másik csapat elektromos 
autókhoz fejlesztene útvo-
naltervező applikációt, mert 
ezek hatótávját jelentősen 

befolyásolja az akkumulátor 
állapota és a hőmérséklet. Ez 
az app mindezt figyelembe véve 
tervezne útvonalat, kijelölve 
azt is, hol lenne ideális megállni 
tölteni az autót.

A jövő MOst kEzdődik
Ahogy más években, idén is négy 
csapatot díjaztak. A Bedrock.
Farm bevezette az urbánus 
farmer fogalmát. Nagyvárosi 

vendéglőkben is 
fontos az alap-
anyagok állandó 
minősége, a falu 
azonban messze 
van. Ezért ők olyan 

készleteket építenek, amelyekből 
bárki vásárolhat, és akár egy kis 
szobában termeszthet velük 
egész évben zöldséget és fű-
szernövényt. A termést átveszi 
a Bedrock.Farm, és eladja állandó 
megrendelőinek; a cél az, hogy 

az újbudai Hallgatói startup pályá-
zatot nem állítja meg Holmi világjár-

vány, sőt, úgy tűnik, idén talán még 
sűrűbb volt a mezőny, mint máskor.
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Művészetek 
palotája 
a Bartók Béla út egyik termésZetes  
fókuszpontja a gárdonYi tér. talán emiatt  
lett eZ újBuda kulturális életének egyik  
köZpontja is, már sZáZ éve.

A Hadik Kávéház története közismert: a ma-
napság ismét zsibongó találkozóhely eredetileg 
az 1920-as években vált népszerűvé, a közelben 
lakó Karinthy Frigyesnek, feleségének, Böhm 
Arankának és baráti körüknek köszönhetően.  
Déry Tibor, Tersánszky Józsi Jenő, Kosztolányi 
Dezső, Tóth Árpád, Füst Milán, Nagy Lajos, 
Hunyady Sándor, Heltai Jenő és Rejtő Jenő  
– az itt rendszeresen összejárók névsora úgy 
hangzik, mintha a kor irodalmi telefonkönyvét 
olvasnánk fel. Ám a sztori nem velük kezdődött, 
és nem is csak róluk szól.

ÚRI háZ a fORgalMaS SUgáRÚtON
A mai Bartók Béla (akkoriban még Fehérvári) út 
36–38. alatti telken 1911-ben építtetett házat dr. 
Palócz Ignác és felesége. A doktor hitt a mozgás, 
az egészséges életmód gyógyító-megtartó 
erejében, könyvet adott ki ebben a témában, sőt, 
állítólag inhalátort is tervezett, bizonyára nagy 
jövedelmű, keresett orvos lehetett. Mint annyi 
ingatlan a környéken, ez is magánbefektetés 
volt, amely az épület lakásainak kiadásából 
térült meg hosszú távon. Ám mivel a negyed 
elegánsnak számított, a tereket nem aprózták el, 
egyes lakások 110–130 négyzetmétert is elértek, 
mindegyikhez tartozott fürdő- és cselédszoba. 
A terv Svarcz Jenő munkája, ő több budapesti 
házat jegyez (például a Bartók Béla út szemközti 
oldalán álló 31. számút is). A vasbeton szerkeze-
tet az a műszaki iroda készítette, amelyik a BME 
Kémiai (CH) épületének vázát is, a Mann József 
vezette kivitelezés rendben lezajlott, és hama-
rosan bérlőre talált az eredetileg is legalább 
harminc tágas, polgári-úri otthon.

Az eredeti tervekből ma már hiányzik néhány 
lap, de ismert, hogy a Bartók Béla úti frontot 
elfoglaló kávézót, valamint a bejárati oldalon 
elhelyezett, tehát a Gárdonyi-szobor felé néző 
tetőtéri műtermet már az építéskor kialakították. 
Utóbbit mára kibővítették, hogy kényelmesebb 
legyen, de eredetileg is lakható volt; ide költözött 
be Csontváry Kosztka Tivadar élete utolsó 
éveire, és az akkor még ismeretlen festő műveit 
ez mentette meg számunkra. Ma azt mesélik, 
a korabeli lakók csak „bolond öreg festőként” 
emlegették Csontváryt. Könnyen lehet, hogy 
itt már egyáltalán nem is festett, csupán őrizte 
képeit, és írásain dolgozott, miközben szomszédai 
nem értették, miért ragaszkodik a vegetáriánus 
étrendhez, miért kerüli az alkoholt meg a nőket. 
A művész 1919-es halálát követően rokonsága 
épp azon volt, hogy elégesse írásos hagyatékát 
és elárverezze fuvarosoknak a festmények jó 
minőségű belga vásznát, amikor Gerlóczy Gedeon, 
a későbbi neves építész, szó szerint belebotlott 
ezekbe a kincsekbe: az újra kiadásra hirdetett 
műtermet jött megnézni. Fo
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mesélő falak

kőszikLA A fOrgAtAgbAn
A műteremlakás ma is ekként működik, Baranyai 
Levente festő él és alkot ott, akit érthető módon 
zavarna, ha Csontváryra hivatkozva akarna valaki 
odabent körülnézni, hiszen maga is elismert 
művész. Érdekes mellékzönge, hogy a műteremnek 
ugyan ma is van egy nagy ablaka, de ez eredetileg 
még nagyobb és díszesebb volt. A mendemondák 
szerint innen lőtték 1956-ban a bevonuló szovjet 
csapatokat, ám ez feltehetőleg kitaláció, mert 
az ablak nem a körtér felé néz, ráadásul egy 1958-
as, a Fővárosi Levéltárban őrzött fotón tökéletes 
épségben látható. Valószínűleg tehát egy azóta 
lezajlott homlokzatrenoválás során „ment össze”, 
amit alátámaszt az is, hogy az említett fotón 
díszesebbnek is tűnik a ház, mint most.

Az épületben Édes Balázs kalauzolt körbe, aki 
urbanisztikával, városi hálózatokkal foglalkozik, 
így természetesen szoros kapcsolatot ápol 
a Kortárs Építészeti Központtal. Bár már korábban 
ideköltözött, a 2015-ös Budapest100 okán kez-
dett igazán elmerülni háza történetében; azóta 
több lakótárssal a közös képviseletet is átvették 
– náluk értő fülekre talált a BP100 közösségte-
remtő üzenete. Balázs azt meséli, hogy minden 
jel szerint nem érte komoly sérülés a házat 
az ostrom idején, és meghagyták reprezentatív 
színvonalúnak a tanácsi időkben is, nem osztották 
fel a lakásokat. Talán azért sem, mert a Gárdonyi 
térnek és a Bercsényi utcának köszönhetően 
három utcafront van egy helyett, tehát nagyon 
kevés lakás néz kizárólag az ötszögű udvarra. 
A polgári világ felszámolása után is egyetemi 
tanárok, olimpikonok laktak itt, és Balázs szerint 
a lakóközösség célja, hogy ha már így alakult, 
most már maradjanak egyben az ingatlanok, ne 
osszák fel például bérbeadás vagy „airbnb-zés” 
céljára.

KUltÚRMISSZIó
A közeli laktanyáról (Bartók Béla út 24–26.) 
elkeresztelt Hadik Kávéház elődje már az épít-
kezés befejezésekor megnyitott, de csak akkor 
vált sikeressé, amikor 1922-ben Kaiser Adolf 
vette át az üzemeltetést, és szoktatta oda 

Karinthy Frigyest és körét. A rendszeresen ott 
időző írókat esténként a pincében kialakított 
zenés-táncos mulató várta, melyet Karinthy 
keresztelt el Szatyornak. 1949-ben azonban 
a kávézó bezárni kényszerült. Egy Szivárvány 
Áruház üzemelt a helyén, majd cipőbolt, 
mielőtt a Bartók Béla út kulturális újjászü-
letésének egyik első lépéseként újranyitott, 
a használhatatlan pince helyett a kávézó terét 
osztva fel Szatyorra és Hadikra. Ezzel ismét 
feléledt a házat övező kulturális fény, de 
Édes Balázs azt mondja, szeretnék ezt kicsit 
továbberősíteni.

Csontváry utánozhatatlan őszseni, aki tanult 
gyógyszerészként a festéket is magának keverte, 
méghozzá olaj használata nélkül. Ezért egyedülálló 
a színvilága, művészete, ám olyan lassan ismerték 
el, hogy amikor lejárt a harmincéves sírbérlet, 
nem volt, aki megújítsa – így ma csak emlékműve 
van, hamvai elvesztek. A Csontváry-háznak is 
nevezett épületben azonban arról beszélgetnek 
a lakók, hogy szerencsés lenne lakásmúzeumban 
emlékezni rá. Amíg ez esetleg sikerül, addig 
is igyekeznek a ház életében állandósítani 
a kultúrát: a falakon régi képek emlékeztetnek 
a Hadik történetére és más fejezetekre az elmúlt 
száz évből. A lift előterében pedig friss verseket 
és irodalmi szövegeket olvashat, aki a komótos 
felvonóra vár, ezeket a Street Art for Housewives 
szervezet itt lakó tagja cserélgeti rendszeresen. 
Az ilyen közösségi összekapcsolódások, a házak 
szövetének megerősödése talán a legjobb dolog, 
ami a Budapest100 kezdeményezésből kijöhet, 
és bár homlokzatát és belső tereit érdemes lenne 
renoválni, szellemében a Bartók Béla út 36–38. 
továbbőrzi a jó értelemben vett polgári kultúra 
lángját. bolla györgy
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lőrincz adrienn

Nappali tagozat  
– NyeLvTANuLÁs oTTHoNróLmotiváció Bár a járványhelyZet  
a külföldi utak tervezését 
is megneheZíti, idegennyelvi 
iZmainkat érdemes most is 
edZésBen tartanunk. ehheZ 
nemhogy aZ orsZághatárt nem 
kell átlépnünk, még a nappalit 
sem kell elhagynunk. 

Nyelvészeti szakemberek 
szerint a nyelvtanulás legjobb 
módja a gyakorlati alkalmazás: 
beszélgessünk minél többet 
a célnyelvet minél jobban 
használó partnerrel. A beszéd-
készség gyakorlására lehe-
tőséget adnak a tanfolyamok 
és az egyéni órák, de az elmúlt 
hónapokban a társadalmi 
távolságtartás jegyében 
ezeken is csak otthonról, 
valamelyik okoseszközünkön 
keresztül vehetünk részt. Amíg 
a hagyományos képzőhelyeket 
kihívás elé állította a megfelelő 
digitális megoldások megtalá-
lása, addig az online oktatásra 
berendezkedett nyelviskolák 

szolgáltatásai iránt megnöve-
kedett az igény. 

ONlINE IS SZEMélyESEN
Lupán Ágnes, a Lupán Német 
Online honlap létrehozója úgy 
látja, megnőtt a bizalom az ok-
tatás e formája iránt. Lupán 
2014-ben indította el webolda-
lát, Facebook-oldalának mára 
több mint 28 ezer követője van. 
Blogbejegyzésekkel, videós 
tartalmakkal, interaktív élő 
közvetítésekkel nyújt támoga-
tást az önállóan tanulóknak, 
azokat pedig, akik a szóbeli 
kommunikációjukat szeretnék 
fejleszteni, egyéni és kiscso-
portos tanfolyamokkal várja 
csapatával a Skype-on. Lupán 
szerint a tanári jelenlétnek 
a beszédkészség fejlesztése 
mellett a tanulási folyamat 
tudatossá tételében van 
fontos szerepe. – Ha benne 
vagy egy szituációban, nagyon 
nehéz magad kívülről látni, ez 
az élet bármely területére igaz 

– mondta a nyelvtanár. – Ha 
valamire fókuszálsz, mondjuk 
meg akarsz érteni egy nyelvi 
problémát, nem látod magad 
úgy kívülről, mint a tanár, 
aki ezerszer végigcsinálta, 
tapasztalata van, tudja, honnan 
indultál, ismer téged, látja a pici 
lépéseket, amiket a nyelvtanu-
lók rendszerint nem hajlandók 
észrevenni. A tanárnak köte-
lessége, hogy rámutasson, itt 
és itt már fejlődtél, itt jutottál 
előbbre. Ettől megnyugszol, 
hogy ezt már tudod, és mész 
tovább előre – foglalta össze 
Lupán Ágnes.

Bármilyen nyelven szeret-
nénk tanulni, a „nyelvtanárok 
Uberjén”, az italki alkalmazásban 
szinte biztosan találunk rá lehe-
tőséget. Miután kiválasztottuk 
a több mint száz felkínált nyelv-
ből a nekünk tetszőt, megjelenik 
egy lista a regisztrált anyanyelvi 
tanárokról. Szűrhetünk óradíjra, 
megnézhetjük a bemutatkozó 
videójukat, ellenőrizhetjük 

az értékeléseiket, majd beje-
lentkezhetünk a videocseten 
lebonyolított órákra.

NyElvóRáK a Zöld 
bagOlytól éS táRSaItól
Ha egy online tanfolyam túl nagy 
időbeli vagy anyagi elkötele-
zettséget jelent, kezdetben 
ismerkedhetünk a nyelvvel 
ingyenes appok segítségével is. 
A több mint 300 millió felhasz-
nálóval rendelkező Duolingo 
szórakoztató és addiktív, mint 
egy telefonos játék. Jutalmakkal 
és versenyhelyzettel motiválja 
a tanulókat: a helyes válaszokért 
pontokat kapunk, a pontokkal 
pedig minden héten hasonló ké-
pességű tanulók ellen verseny-
zünk egy magasabb ligába való 
bejutásért. A Babbel hasonló, 
de nehezebb feladatokat kínál, 
többet tanulhatunk és a pár-
beszédek is életszerűbbek, 

viszont kurzusonként csak egy 
leckét próbálhatunk ki ingyen, 
a teljes csomag előfizetéssel 
érhető el. A Memrise, az Anki 
és a Quizlet digitális, személyre 
szabható szókártyákkal segíti 
a szótanulást.

a KíváNCSISág MOtIvál
A nyelvtanulás hatékony módja, 
ha hétköznapi tevékenységeink-
be ágyazzuk. Az olvasási kész-
ség fejlesztésének titka, hogy 
olyan témát válasszunk, ami 
eleve érdekel minket, és amivel 
amúgy is foglalkoznánk. Ha főzni 
szeretünk, keressünk recepte-
ket, ha a foci a szenvedélyünk, 
olvassunk meccsbeszámolókat, 
ha mozibolondok vagyunk, 
szemezgessünk kritikákból. Így 
egyrészt kontextust teremtünk 
a szövegeknek (könnyebben 
megértünk valamit, amiről 
tudjuk, nagyjából mit jelenthet), 

másrészt a személyes érin-
tettségből fakadó kíváncsiság 
önmagában motiváló. 

A Language Learning with 
Netflix nevű ingyenes Chrome-
bővítmény segítségével kihasz-
nálhatjuk a sorozatmaratonokat 
is: az eredeti hanggal nézett 
filmekhez két nyelven is olvasha-
tunk feliratot. Ezzel a módszerrel 
jól fejleszthető a hallás utáni 
értés, és növelhetjük a szókin-
csünket, bár erősen zsánerfüggő, 
hogy milyen szavakkal. E sorok 
írója A nagy pénzrablás (La casa 
de papel) című sorozat megte-
kintésével készült az alapfokú 
spanyol nyelvvizsgájára, felemás 
eredménnyel: az erőszakos 
bűncselekményekhez kötödő 
kifejezéseket (tiroteo: lövöldözés, 
secuestrador: emberrabló) 
sehogysem sikerült a társas kap-
csolatok témakörbe erőltetnie. 
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aZ idei nyár BiZtosan más lesZ, mint a töBBi,  
de a nyaralásról sokan nem akarnak lemon-
dani. kérdés, mekkora kikapcsolódás lesZ  
a vakáció aZ új helyZetBen.

Nyaralni muszáj, de élni is – így módosulhat 
a turizmusban érdekeltek, no meg a vakációzni 
készülők fejében a jó kétezer éves latin mondás, 
miszerint „hajózni muszáj, élni nem”. Utóbbit 
Pompeius Magnus hadvezér mondta hajósainak, 
akik nem akartak viharban tengerre szállni. 
A 2020-ban nyaralást fontolgatóknak is azzal 
kell szembenézniük, hogy a természet mindent 
felülírhat, és ezúttal nem egy gyorsan eltűnő csa-
pással. A koronavírus-járvány ugyan a főszezon 
előtt lecsengeni látszott, ám azt senki sem állítja, 
hogy ugyanúgy mehet mindenki a vízpartokra, 
a hegyekbe vagy várost nézni, mint a régi szép 
időkben. De ha a kijárási korlátozásokat elkezd-
ték feloldani, akkor az ágazat szereplői szerint 
annak sem lehet akadálya, hogy beinduljon 
az idegenforgalom. Számos európai gazdaságnak 
ez életbe vágóan fontos – persze az sem árt, ha 
a vendégek is túlélik. Ennek garantálásáról sokfé-
leképpen próbálják megnyugtatni az utazókat 
azok, akik belőlük élnek.

REPüléS CSaK a lEgElSZáNtabbaKNaK
A tömeges repülőutakat szakértők szerint el 
lehet felejteni, de több járatot így is újraindítanak 
a létükért küzdő légitársaságok. A tervezett 
óvintézkedések ismeretében az eddiginél 
jóval korábban kell majd kimenni a reptérre. 
Az utasoknak egészségügyi ellenőrzésen kell 
átesniük, mielőtt betennék a lábukat a terminálra 

– ez lázméréstől a negatív teszt bemutatásáig 
terjedhet –, utána jöhet a személyi és csomag-
fertőtlenítés. Mindeközben tartaniuk kell egymás 
közt a másfél-kétméteres távolságot, ugyanúgy, 
mint a poggyászfeladásnál, a biztonsági  
ellenőrzésnél, a kapuknál, a géphez vezető 
csőben vagy a szállító buszon. Ez minimum 
egy plusz órát jelent beszállás előtt. Arra nézve 
többféle elképzelés született, hogy mi legyen 
a fedélzeten: az biztos, hogy maszkban kell 
megtenni az akár többórás utat, de olyan ötlet 
is volt, hogy az utasokat különálló műanyag 
fülkékbe ültessék. Ezt valószínűleg mindenki 
nehezen viselné, annak viszont sokan örülnének, 
ha nem kellene osztozni a karfán – szóba került 
ugyanis a középső székek üresen hagyása is. 
Mindez azonban magasabb jegyárakat von maga 
után, ami a rengeteg egyéb macerával együtt 
elriaszthatja a repülni készülőket.

aUtóZáS fOlyOSóbaN
Az autós utazás jobb választásnak tűnhet, 
ott többnyire azok lennének együtt, akik 
egy háztartásban élnek. Ez azonban inkább 
belföldön lehet megoldás, hiszen a járvány 
berobbanása után szinte minden ország lezárta 
a határait, az esetleges nyitásról szóló hírek 
pedig tele vannak megkötésekkel. Európában 
vannak olyan próbálkozások, hogy egyfajta 
„turistafolyosót” hozzanak létre egyes országok 
között – főleg az olyan célpontok szorgal-
mazzák, mint Horvátország, Szlovénia vagy 
Görögország – bár ennek is vannak kockázatai, 
elég a benzinkutaknál, pihenőkön kialakuló 
sorokra gondolni.

SZIgORÚ NaPágyaK
De tételezzük fel, hogy megérkezik valaki 
a vágyott nyaralóhelyre, és végre mehet 
a tengerpartra. A fürdéssel talán nem lesz baj, 
mert szakértők szerint a tengervízben, illetve 
a klórozott medencékben nem marad meg a vírus  
(az egyéb természetes vizeket illetően megosz-
lanak a vélemények). Ám a biztonsági tervek 
fényében a karanténérzés a strandon is megma-
radhat. Előre kell helyet foglalni, a bejáratnál jön 
a rituális hőmérőzés, kézfertőtlenítés, aztán oda-
kísérik a vendéget a napágy/napernyő kombóhoz 
– arról szó sem lehet, hogy valaki csak leterít egy 
törülközőt. Az ágyak vagy a családi „szigetek” 
a szokásosnál távolabb lesznek egymástól, az is 
lehet, hogy nem a parton. A Nápolyi-öbölben 
lévő, népszerű családi nyaralóhelynek számító 
Ischia szigeténél a tengerben akarnak lehor-

gonyozni stégeket nyugágyakkal felszerelve. 
Másutt fölmerült, hogy plexifalakkal kerítik el 
az egyes vendégek területét, és a mozgásukat 
is sok helyen ellenőriznék, akár személyzettel, 
akár drónokkal, akár karkötővel. A sorban állás 
a büfénél sem lesz a régi a szociális távolság 
mellett, sőt, van, ahol inkább pincér szolgálna fel 
a napágyaknál, még feljebb srófolva az intéz-
kedések miatt amúgy is dráguló strandolás 
költségeit.

Akármi lép is életbe a tervezett előírások 
közül, a vesztegzár utáni szabadság sokaknak 
mindent megérhet – mondják szakemberek, de 
emlékeztetnek is: a járvány év eleji elszabadu-
lásában Európában nagy szerepet játszott, hogy 
az önfeledt téli vakációkról hazatérők koronaví-
rust vittek magukkal szuvenírként

hurrá, NyArALuNK!

szabó márta
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„Brit tudósok megállapították”, 
hogy nincs nyár Balaton nélkül. 
Ezt igazolja a magyar tengernél 
és környékén 2014-ben forgatott 
Balaton Method is. A film klipek 
sorozata, amelyet tizennyolc 
hazai alternatív és underground 
zenekarral, illetve több száz 
zenei közreműködővel vettek 
fel. A felhozatal hibátlan, olyan 
együttesek tűnnek fel, mint 
a Fran Palermo, a Quimby, 
a Jónás Vera Experiment vagy 
a Middlemist Red. A retró hely-
színek – vasútállomás, üdülő, 
spirálcsúszda, komp, vízibicikli 
– visszaidézik a lángosszagban 
stégről ugrálós, Calippo-fagyizós 
balatoni nyarakat. A vörösberényi 
erődtemplomba beszabadult 
Papp Szabi egy gospelkórussal 
meg egy vonós-fúvós zenekarral 
megtámogatva a szószékről 
énekli: „azt hiszem, valahol 

messze, buli van!”. A nosztalgikus 
légkörben zajló örömzenélés 
tehet róla, ha a végére a nevetés-
től fáj az arcunk.

KalIfORNIába KISbUSSZal
2006-ban robbant be a mo-
zikba A család kicsi kincse, 
amely különleges egyensúlyt 

teremtett a vígjáték és a dráma 
között. Adott benne egy különc 
figurákból álló család, amely 
minden, csak nem nyugalmat 
árasztó. Legkisebb tagja, Olive, 
egy pufók szemüveges kislány, 
részt akar venni egy távoli, 
tengerparti gyermekszépség-
versenyen, színpadi koreográfi-
áját heroinfüggő nagypapája 
tanítja be. A família felkerekedik 
egy Volkswagen kisbusszal, 
és kezdetét veszi a kalandos 
utazás a napfényes kaliforniai 
megmérettetésre. A film végére 
fokozatosan kirajzolódik egy 
valójában nagyon is összetartó 
család képe. Aki látta Olive 
versenyprodukcióját, az biztosan 
nem felejti el. Üde, tartalmas, 
többször visszanézős film, meg-
érdemelten nyerte el 2007-ben 
a legjobb eredeti forgatókönyv-
nek járó Oscar-díjat.

aZ éRZElMEK NyaRa
Lehet-e még sallangmentesen 
megjeleníteni a filmvásznon 
a szerelmet mint örök 
és egyetemes témát? Az André 
Aciman azonos című regényéből 
készült Szólíts a neveden (2017) 
letisztult érzékiséggel mutatja 
be az első szerelem és a nemi 
identitáskeresés fájóan szép 
élményét. A helyszín a lombardiai 
Crema városa és a 16. századi 
Villa Albergoni kúria. Ide érkezik 
meg egy nyáron a huszonéves 
Oliver, a tizenhét éves Elio 
édesapjának, a görög–római 
kultúra professzorának tanítvá-
nya, akinek jelenléte felbolygatja 
az általában nyugalomban töltött 
éves itáliai vakációt. Elio és Oliver 
vonzalma megkapó érzékeny-
séggel bontakozik ki előttünk. 
A fiatal Timothée Chalamet 
és Armie Hammer színészi 
alakítása annyira természetes, 
hogy napokig a hatása alatt le-
szünk, de a filmbéli apa megható 
bölcsessége, iránymutatása is 
sokáig velünk marad.

a vadON éS aZ IfjÚSág
Mi visz rá egy fiatal, éltanuló 
fiút, hogy a diplomaosztó után 
– jótékonysági célra felajánlva 
minden megtakarítását – hátra-

hagyja otthonát, és nekivágjon 
az amerikai vadonnak? Az Út 
a Vadonba (2007) Christopher 
McCandless igaz történetét 
mutatja be, aki elindult, hogy 
délről egészen Alaszkáig jusson. 
Kalandvágy, menekülés vagy 
lázadás vezérelte? A kiszámít-
hatatlan természeti történések 
izgalmas kalandokba sodorják, 
de vajon meddig működhetnek 
a túlélési technikák? Az út 
során megismert emberektől 

sokat tanul, a magánnyal való 
szembenézés azonban elkerül-
hetetlen. A film a létkérdéseket 
boncolgató belső útkeresés 
lenyomata. Sean Penn forgató-
könyvíró-rendező alkotását erős 
képi világa mellett a Pearl Jam 
zenekarból ismert Eddie Vedder 

betétdalai is meghatározó 
élménnyé teszik.

A svájci Alpok békés legelői 
által körülölelt luxushotelbe 
invitálja nézőit Paolo Sorrentino 
rendező Ifjúság (2015) című 
filmjében. Itt pihen a volt 
komponista és karmester, Fred 
(Michael Caine), valamint itt 
készül fel utolsó nagy filmjének 
rendezésére Nick (Harvey Keitel). 
Az élete alkonyán lévő két barát 
visszatekint sikerekben gazdag 
életére, kapcsolataira, miközben 
a szálló többi híres vendégének 
életébe is bepillantást nyerünk. 
Aki szereti a lassabb folyású, 
de annál mélyebbre ható 
filmeket, annak tetszeni fog e 
finom humorral átszőtt alkotás. 
Lehet-e nemet mondani II. 
Erzsébet királynő felkérésére? 

Túlértékeljük-e az érzelmeket? 
A kifinomult természeti képekkel 
és hanghatásokkal kísért 
filmben a mellékszereplők is 
prominensek, hiszen feltűnik 
köztük Jane Fonda, Rachel Weisz 
és az ígéretes fiatal színész, Paul 
Dano is.

Utazás  
a fotel Mélyéről

vannak filmek, amelYek kiszakíthatnak  
a négY fal közül. nem Újak, de nem is 
 porosak, a helysZín, aZ utaZás pedig  
mindegyikBen meghatároZó.

reich nóra
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slow 
food

Zsolti bácsi  
És A KArANTÉNKoNyHA

a Zsolti Bácsi konyhája 2015-Ben alakult meg 
az albertfalvi közösségi házban, azóta sok 
finomsággal szolgált a magYar konYha alap-
ételeitől a nemzetközi specialitásokig. idén 
tavassZal aZ online térBe költöZött a kluB, 
tagjai „karanténkonyhaként” segítik egymást.

Zsolti bácsi konyhája nem egy a rengeteg gaszt-
roklub közül, mert névadója nem az ételek, hanem 
a közösség felől közelít az étkezésekhez. Az evés 
több mint létfenntartás  – közös tevékenység, 
amely végigkíséri az életünket. A vasárnapi ebédek 
keretezik hétköznapjainkat, az ünnepek és az élet 
nagy  állomásai – keresztelő, esküvő, temetés – 
elképzelhetetlenek terített asztal nélkül, amelyet 
körbeül a család, a rokonság, a barátok. A karantén 
idején ez megsérült: csak a legszűkebb családdal 
lehettünk együtt, elmaradtak a látogatások, a nagy 
lakomák.

A kijárási korlátozásnak azonban a vírus 
terjedésének lassításán túl volt egy másik előnye: 
bennünket is lelassított. Az utóbbi időkben nagyon 
gyors lett az életünk, ami lelki-testi problémákban 
csapódott le. Most viszont rákényszerültünk 
a visszafogottabb tempóra: többet beszélgetünk, 
játszunk a gyerekekkel, olvasunk, vagy éppen fő-
zőcskézünk. Persze van, aki rendel vagy kifőzdéből 

hozza el az ételt, de a nagy többség maga készíti 
el otthon. Esetleg a nagyszülők főznek a fiatalokra, 
akik maszkban viszik el nekik az alapanyagokat, 
és hozzák el a kész ételt.

Mára megtanultuk, hogy nem érdemes felhal-
mozni, a boltokban mindig feltöltik a polcokat. Új 
tapasztalatokat is szereztünk: mennyire hatékony 
egy fagyasztó, mire jók a szekrény mélyén lapuló 
elfeledett konyhai eszközök, mennyit eszik, aki 
bezártan él. Érvényesek-e az emlékeink nagy-
anyáink konyhájáról? Képesek vagyunk-e spórolni, 
odafigyelni arra, miből mennyit fogunk felhasznál-
ni? Ha valami nem fogyott el, kitalálunk-e gyorsan 
valamit, hogy ne kelljen kidobni?

Sokan a neten keresnek recepteket, és előke-
rülnek a régi szakácskönyvek is. A nagyik recept-
füzeteiben ugyan talán túlteng a liszt meg a cukor, 
de azokból is meríthetünk ötleteket. És most lehet 
bevonni a gyerekeket a szakácskodásba – ehhez 
türelem és idő kell, de így nemcsak a legközelebbi 
pizzéria telefonszámát tudják majd fejből, hanem 
néhány ételt el is tudnak készíteni.

Gondoljunk azonban magunkra is! Fogjunk bele 
az életmódváltásba, diéták kipróbálásába, mert 
ismét emberek közé kell mennünk, jól kell kinéz-
nünk. Újból pöröghetünk – de kicsit 
lassabban tegyük, mint eddig! szentimrei zsolt
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Patricio cassioni: „Quarantine series, 
aPril 20 2020”, 80x60 cm,  
digitális fotó Fotospeed cotton etching 305 papíron, 2020

Újbudai
dekameron

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47. • Telefon: 1/204-6788

E-mail: akh@ujbuda.hu • www.facebook.com/Albertfalva200

A Dekameron főhősei az 1348-as firenzei pestisjárvány elől vonulnak el egy vidéki villába, ahol furfangos, 
vidám, pajzán és tanulságos történetekkel múlatják az időt. A témákat a mindig frissen választott király  
és királynő határozza meg, s a hét nő és három férfi szájából tíz nap alatt száz történet hangzik el összesen.  
A 2020-as koronavírus járvány elől szinte az egész világ elvonult az otthonokba, ahol mindannyian  
az online térben keresünk magunknak unaloműzőt.

Az AlbertfAlvi Közösségi Ház DeKAmeron-iHlette novellAíró pályázAtot ír Ki!

Boccaccio remekművének szellemében várunk elgondolkodtatóan humoros, szatirikus, pajzán- szerelmes  
novellákat, történeteket önmagunk és egymás szórakoztatására. A művek térben és időben bárhol és bár
mikor játszódhatnak. Azonban ha a novella megtörtént eseményen alapul, akkor kérjük a szereplők nevét,  
a helyszínt vagy az időt úgy megváltoztatni, hogy ne lehessen felismerni az eredeti szereplőket!

A novellákat 2020. szeptember 1-jéig folyamatosan várjuk! Terjedelem: max. 15000 karakter
Beadás módja: interneten az akh@ujbuda.hu e-mail címen, a szerző nevével és elérhetőségével együtt.

Az összes beérkezett pályamunka – előzsűrizést követően – az ujbudaidekameron.blog.hu weboldalon  
lesz olvas ható. Szakmai zsűrizést követően a legjobb műveket év végén igyekszünk egyéb módon is megje-
lentetni, illetve a legjobb szerzők jutalomban részesülnek!

Termékeny AlkoTómunkáT kívánunk!

érdemes csatlakozni az Újbudai Dekameron Facebook-csoporthoz, ahol szintén olvashatóak lesznek a beér kezett  
írások, amelyekhez megjegyzéseket fűzhetünk, és vitatkozhatunk rajtuk. meg  oszt hatjuk egymással, hogy milyen könyveket 
olvasunk a kényszerű bezártság ideje alatt, és még ezer témában cserélhetünk egymással eszmét!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „…kik kemény  
és siralmas 

megpróbáltatások 
után megnyerték 

boldogságukat.” 
(Giovanni Boccaccio: 

Dekameron)
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a kultúra Nem mellékes luxus  
Beck Zoltán
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- B32 Galéria és kultúrtér logo, 360X150, átlátszó háttérrel, .png

- Mögé valami nem zavaró gra�ka a headerbe, amin a logó megél, de külön a logótól. Ez legyen 1920 széles, és 800 magas, tudom a szerkesztőben croppolni, ez lesz a footer is, amin betűk lesznek

- Háttérnek a B32 szürkéje, rajta halvány korongok a B32 türkiz és sárga színeivel

- "A B32 aktuális programjai" .png, a logó alapján, szintén háttér nélkül

- Jegyvásárlás, Ajánló, Híreink gombokhoz felirat, a "galéria és kultúrtér" fontjával, háttér nélkül.

- B32 Galéria és kultúrtér logo, 360X150, átlátszó háttérrel, .png

- Mögé valami nem zavaró gra�ka a headerbe, amin a logó megél, de külön a logótól. Ez legyen 1920 széles, és 800 magas, tudom a szerkesztőben croppolni, ez lesz a footer is, amin betűk lesznek

- Háttérnek a B32 szürkéje, rajta halvány korongok a B32 türkiz és sárga színeivel

- "A B32 aktuális programjai" .png, a logó alapján, szintén háttér nélkül

- Jegyvásárlás, Ajánló, Híreink gombokhoz felirat, a "galéria és kultúrtér" fontjával, háttér nélkül.

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
Telefon: +36 1 787 00 39  
E-mail: b32@ujbuda.hu 
www.b32kulturter.hu 
www.facebook.com/B32kulturter

1 SzínéSz  
+  

Egy SzínéSz
Scherer Péter  
beszélget kollégáival 
minden kedden 18.30-tól  

a B32 galéria és Kultúrtér 
Facebook-oldalán  

és youtube-csatornáján

vendégek:


