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Index Neked: ezek a fontos dolgok történtek május 28. és június 3. közöttIndex Neked: ezek a fontos dolgok történtek május 28. és június 3. között

Az Index hírlevelét minden héten más indexes szerkeszti. Ezen a héten Klág Dávid, a kultúrarovat filmes szakújságírója
következik.

Ez a hírlevél kábé 6800 karakterből áll, és hat perc alatt lehet végigolvasni.

 

Köszöntök mindenkit, az e heti
hírlevelet én szerkesztem, Klág
Dávidnak hívnak, és az Index
kultúrarovatában dolgozom,
általában filmekről szoktam írni
(ezért is lett ebben a hírlevélben
minden ajánlott bejegyzés címe egy
filmcím). 

Volt már cikkem a legendás, gigászi rántott húsokat áruló Pléh csárdáról, a Nagypöcs-energiáról, és arról is, hogy a
koronavírus-járvány alatt elég sokan nagyon kanosak lettek. Idén eddig 135 filmet láttam, ami nem olyan rossz arány,
általában 270 körül van az éves átlagom, és nem szoktam ideszámolni a sorozatokat. Amúgy dunaújvárosi vagyok, többek
között ezért is van egy gyár a karomra tetoválva, a fenti képet pedig a profi fotós nejem készítette rólam.

Ez pedig a kedvenc gifem az egész világon, céges levelezésben gyakran előveszem:
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A múlt hétről pedig ezeket a cikkeket ajánlom:

1. A szerencse forgandó1. A szerencse forgandó

Pintér Luca kollégám is írja a cikk bevezetőjében, őt nem érintette a koronavírus miatti leépítési hullám. Engem sem, de
ettől még érdekel, hogy mi történik körülöttem az országban, és főleg, mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek egyik
pillanatról a másikra megy a kukába a biztos megélhetésük. Ilyen példákat – többek között a színész Farkas Franciskát –
szólaltatott meg ebben a cikkben, Huszti Pista fotói pedig nagyon egyszerűen és nagyon hatásosan mutatják meg, hogy
ami az előző életük volt, az már csak egy emlék a telefonon.

 

Támogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessükTámogasd az Indexet, hogy továbbra is feltehessük
a fontos kérdéseket!a fontos kérdéseket!

 

2. Elkülönítve2. Elkülönítve

A járvány alatt a legnagyobb kérdés mindig az, hogy most akkor mit lehet, illetve mit nem, Molnár Csaba cikke most a
nyár kezdete előtt tételesen végigmegy azon, hogy érdemes-e fodrászhoz menni (nem), fesztiválokat szervezni (nagyon
nem), strandolni menni (talán), vagy a barátokkal elmenni a semmi közepére (igen).

 

3. Heavy Metal Parking Lot3. Heavy Metal Parking Lot

Jómagam is szoktam koncertekre járni egyébként, de nem tudok pusztítóbb gondolatot elképzelni, mint hogy autóból
nézzem végig a Tankcsapdát, ahogy több tíz méterre az emberektől éppen egy dalpremiert hetven percig húz egy
székesfehérvári parkolóban. Bizarr idők bizarr koncertjének kritikája.

https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1925&qid=268694
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1926&qid=268694
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1927&qid=268694
https://crm.index.hu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1928&qid=268694


 

4. A gonosz érintése4. A gonosz érintése

Én általában tapsikolva üdvözlök minden olyan fejlesztést a világon, ami az ember-ember viszonyt minimálisra csökkenti
olyan helyzetekben, mint például a bevásárlás, úgyhogy óriási rajongójuk vagyok az önkiszolgáló pénztáraknak, amiknek a
történetét, hasznát és hátulütőit szedi össze Flachner Balázs cikke.

 

5. Téboly5. Téboly

Amikor ezt a szöveget írom, az Egyesült Államok több nagyvárosában is rég nem látott súlyosságú tüntetések zajlanak,
amiknek a kirobbanása egy különösen kegyetlen rendőri túlkapáshoz köthető: egy rendőr percekig térdelt George Floyd
hátán, miközben a fekete férfi többször is hangosan mondta, hogy nem kap levegőt. Floyd meghalt, a tüntetések az ő
emlékére kezdődtek, majd zavargások lettek belőlük. Itt összefoglaltunk mindent, amit a kezdetekről tudni.

 

6. Az igaza6. Az igazakk

Miközben a városok lángoltak, valami más is berobbant az Egyesült Államokban, nevezetesen a SpaceX Falcon-9 rakétája,
ami a legénységet eljuttatta vasárnap délutánra a Nemzetközi Űrállomásra. Nagy Attila Károly kollégám élő közvetítését a
kilövésről mindenképp érdemes elolvasni, mert például olyan mondatok vannak benne, hogy „Atyaég, látták?”. (Legófotó:
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Mosolypuszta)

 

7. Azok a csodálatos férfiak…7. Azok a csodálatos férfiak…

Imádom ezt a fajta címet, amit képtelen vagyok dekódolni, de mesmerizálva tudom percekig nézni (a műfajban a
kedvencem: A History of Flavoring Food With Beaver Butt Juice), és a kompetitív hajóhintázásról szóló cikk címe (Aki 3333-
szor átfordul, beoltódik minden repülőbetegség ellen) is ilyen, szerencsére a tartalom felér hozzá.

 

8. Az oroszlán ugrani készül8. Az oroszlán ugrani készül

„Véres májat hoztál? Bazmeg.” A mozgóképek óriási rajongójaként leborulok az előtt a frissen publikált videó előtt, ami a
tavaly decemberi, veresegyházi oroszlánszökést dokumentálja, a found footage, azaz talált felvételekkel operáló horrorok
vizualitásával, a csehszlovák újhullám fanyar humorával és Roy Andersson egzisztencialista pikareszkjeivel. Magyar
filmekben évek óta nem voltak olyan húsba vágó dialógusok, mint ebben a majdnem négy percben.

 

9. Levesben9. Levesben
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Andy Warhol egy csomó nagyon híres emberről készített műalkotást, Elvis Presley vagy Marilyn Monroe hírnevét nem kell
magyarázni senkinek, viszont a Campbell's leveskonzerv az Egyesült Államokon kívül elég nagy rejtély lehet. Legalább
akkora, mint az amerikaiaknak lenne a klasszikus, magyar, szocialista sertésmájkrém, de ebből a cikkből jól meg lehet
tudni, hogy mire gondolt a művész.

 

10. Ezek a cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat a héten10. Ezek a cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat a héten

Ezt a cikkünket olvasták a legtöbben ezen a héten: Szélsőjobboldali szurkolói csoportok vonultak a Deák téri
gyilkosság áldozatai miatt
Ez a cikkünk pörgött legjobban a Facebookon: Áder János többek között a nemváltoztatást ellehetetlenítő törvényt is
aláírta

 

11. Ezek vagyunk mi: bemutatom 11. Ezek vagyunk mi: bemutatom Jenei MiklóstJenei Miklóst, a gazdaságrovat egykori, a gazdaságrovat egykori
újságíróját, mostani rovatvezetújságíróját, mostani rovatvezetőjétjét

Aki egyben a Dokkerman And The Turkeying Fellaz nevű elég penge funkzenekar basszusgitárosa, és akit én még egyszer
nem láttam kijönni a sodrából.
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Az Index szerkesztAz Index szerkesztősége egy feszült hely ,  ahol már megszokásból is ordítoznak egymással az emberek,  desége egy feszült hely ,  ahol már megszokásból is ordítoznak egymással az emberek,  de
te még a legnagyobb örvény közepén is képes vagy nyugodt maradni. Ezt hogy csinálod?te még a legnagyobb örvény közepén is képes vagy nyugodt maradni. Ezt hogy csinálod?

Nincs rá külön technikám. Valóban, talán az átlagosnál nehezebb kizökkenteni, de szerintem ez részben csak egy alkati
halvérűség, legtöbbször úgy érzem, hogy még az igazán durvának tűnő dolgok sem annyira durvák, hogy megérje miattuk
felhúzni magam.

Emlékszel,  hogy mi volt a legutóbbi dolog,  ami felhúzott?Emlékszel,  hogy mi volt a legutóbbi dolog,  ami felhúzott?

Hú, ez jó kérdés, nyilván vannak napi szakmai ügyek, viták, amiken azért néha belül a hajamat tépem, de nagyon konkrét
példa nem is jut eszembe. (Illetve ami meg eszembe jut, az annyira durva, hogy elmondani sem akarom.)

Még évekkel ezelMég évekkel ezelőtt dumáltunk a rovatvezetésrtt dumáltunk a rovatvezetésről ,  és nagyon megmaradt bennem, ahogy azt mondod: ezl,  és nagyon megmaradt bennem, ahogy azt mondod: ez
egy olyan munka, ami ha nagyon jól megy, kívülregy olyan munka, ami ha nagyon jól megy, kívülről  nem látszik bell  nem látszik belőle semmi. Ezt a részét hogy bírod? Ale semmi. Ezt a részét hogy bírod? A
cikkírás nem hiányzik?cikkírás nem hiányzik?

A rovatvezető kicsit olyan, mint egy edző vagy egy osztályfőnök, a csapat sikereiből ő is el tud tenni magának valamit.
Minden jól sikerült cikkben, aminek az elkészülésében részt vettem, kicsi ott van a munkámból, de ettől még ez nem
teljesen ugyanaz az érzés, mint amikor te rúgod a gólokat. Szóval azért hiányzik.

És a koncertek? Még mindig benne vagy a Dokkerman...-ban, ugye? (És a koncertek? Még mindig benne vagy a Dokkerman...-ban, ugye? (Itt hallgatható az együttesItt hallgatható az együttes egyébként.) egyébként.)

Igen, a zenélés egy nagyon régi hobbim, egyébként ha jobban belegondolok, a basszusgitár is inkább egy stabil, háttérben
szóló hangszer, egy nem túl avatott fülnek legfeljebb a hiánya tűnik fel, nem én szólózom a színpad elején, szóval ez is a
rovatvezetéshez hasonlít.

Mely ik számokban vannak a kedvenc basszustémáid?Mely ik számokban vannak a kedvenc basszustémáid?

Hú, ez egy nagyon nem egyszerű kérdés, mert ezek nem feltétlenül a kedvenc számaim is egyben, de ilyen
nyálcsorgatásilag a Vulfpeck basszusgitárosának a kreativitása eléggé lenyűgöz. A Dean Townt mondhatnám, ami elég
basszuscentrikus, de az 1612 basszusalapja is elég jó.

Otthonról v iszed a home office-t,  vagy elutaztatok valahova?Otthonról v iszed a home office-t,  vagy elutaztatok valahova?

Otthonról, és nálunk semmilyen nehezítő körülmény nincs. Azon kívül, hogy mindjárt viszem vizsgálatra a macskánkat, aki
miután megszagolt egy Afrikából szuvenírként hozott oroszlánsörényt, nekiugrott a kutyánknak, és szanaszét karmolta, és
azóta is rettegésben tartja, pedig korábban két évig békességben éltek. Az orvosok értetlenek, úgyhogy lehet, hogy ez
valami új tudományos felfedezés egyben.

 

Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!Nincs másik Index, támogasd a fennmaradásunkat!
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Ezt a levelet azért kaptad, mert feliratkoztál
az Index Neked hírlevélre.
Ha nem szeretnél több ilyen levelet
kapni, ide kattintva tudsz leiratkozni.

Ha kérdésed vagy ötleted van, a
hirlevel@index.inda.hu címre írj!
A szerkesztőségünkhöz beérkező e-
mailekben szereplő adatokat az
adatvédelmi tájékoztatónkban leírtak
alapján kezeljük.

Lajos u. 48-66.
B épület, 4. emelet
Budapest, 1036
Magyarország
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