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Először is hadd köszöntselek titeket itt, nálunk,
az ELTE-n. Közhely,
hogy az érettségi, a felvételi komoly kihívás,
de a ti helyzetetekben
ez hatványozottan igaz
volt. Csak sejtem, hogy
milyen lehetett nektek
az elmúlt időszak, és minden elismerésem a tiétek.
De egy biztos: ti is tehettek azért, hogy az eddigi
rengeteg feszültség, kétség, izgulás megérje. A sok
okos tanácsot a tanulásról, vizsgákról majd megkapjátok máskor, mástól (többek között tőlünk is ezen
lap hasábjain). Úgy gondolom, hogy ezek mellett
az egyetemen az egyik legfontosabb dolog az, hogy
alkossatok közösséget, és töltsétek ezeket az éveket
azzal, amire leginkább valók: foglalkozzatok azzal,
amit szerettek, ami érdekel titeket, alkossatok, és
közben érezzétek jól magatokat! A campuson belül
szerencsére számos lehetőség nyílik erre: keressétek
például a Szakkollégiumot, a Hallgatói Önkormányzatot, a Lágymányosi Érdekképviseletet, és ha némi
írói vénával rendelkeztek, akkor mindenképp jelentkezzetek a TátKontúrhoz!
Emlékezetes (vagy épphogy nem) gólyatábort és
kíméletes másnapokat kívánok!
Nyeste Kriszti
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Rovatajánló

Köszöntelek Titeket a KÖZelítő varázslatos és színes világában, ahol mindent megtaláltok, ami szem-szájnak ingere.
Hogy mégis mi mindent? A KÖZelítő az a rovat, ahol fellelhető az összes buli, sport és kulturális esemény beharangozója és összefoglalója. Ezen kívül néha – amikor/ha a festékpatron is kitart – néhány képpel is megörvendeztetünk
titeket, olvasókat, amelyeket egyébként a TátKontúr online galériájában is megtalálhattok.
Jót buliztál? Egy érdekes tudományos rendezvényen vettél részt? Tagja vagy valamilyen sportklubnak? Ne tartsd magadban! Jelentkezz, ha szeretnél cikkíróként dolgozni, és növelni a TátKontúr értékét és színvonalát a tatkontur@gmail.com
címen. Pankrátor vagy? Egyetem mellett menő zenekarod van? Indultál a londoni olimpián? Itt a lehetőség, hogy
megmutasd magad! Ha nem szeretnél cikket írni, de szeretnéd, hogy megjelenjen Rólad egy cikk az „Arcok a TáTK-ról”
rovatban, keress minket bátran! Itt olyan hallgatókat mutatunk be, akik az egyetem mellett valamilyen sport- vagy
művészeti ágban, tudományos területen különleges eredményt érnek el, és szívesen megosztják azt a TátKontúr olvasóival. Ha esetleg Te is egy fényképezőgép-szemű küklopsz vagy, mint jómagam, és szereted az embereket legszebb/
legbolondabb/legőrültebb és legkínosabb (legrészegebb) pillanataikban lekapni, vagy szereted megragadni a pillanatot,
akkor az egyes események után szívesen várjuk képeidet az előbb említett címen.
Ha belekezdtél a KÖZelítőbe, semmiképp se felejtsd el elolvasni a többi rovatot is!
Szasza

Mi fán terem a közösségi tér?
Környezetünk folyamatosan formál minket, hatással van ránk, a tér- bizonyos szociológiai szempont alapján viszonyszerkezetek, melyekben nap mint nap megfordulunk, strukturálják, lag jól körülhatárolhatóak, hiszen egy csoportot,
orientálják gondolkodásmódunkat, viselkedésünket – még ha ezt nem is „közösséget” alkotnak.
A szűkebb probléma lényege, melyet fel szetudatosítjuk magunkban.
retnék vázolni, ahhoz az általános kérdéshez
Életvitelünk, közérzetünk, társas kapcsolataink, tuda- kapcsolódik, hogy hogyan lesz a puszta tárgyi környezetből,
ti beállítódásaink alakulása erősen összefügg azzal, hogy a „közterület”-ből – vagyis a folyamatos el- és áthaladás, a
permanens átmenetiség, a célirányos közlekedésnek csupán
milyen környezetben élünk, hova járunk dolgozni, tanulni
stb. Evidenciának tűnik, de mégsem az: az emberi társada- a felszínen érintett tereiből – közösségi élményektől pezsgő,
lom, a közösségek életének szerves részét képezik a tárgyak, élettel teli „köztér” („agora”), illetve valódi „közösségi tér”. A
a dolgok – többnyire racionálisan, tervszerűen felépített, kérdést rendkívül fontosnak találom az egyetemi kampuszok
kifejlesztett – mindent átszövő, hálózatos rendszere. Léte – és kifejezetten a Lágymányosi Kampusz – sajátosságai szempontjából.
sokszor annyira magától értetődőnek tűnik, hogy nem is
A (városi) köztérhasználat nagy része a legtöbb esetben
gondolkozunk el azon, milyen kölcsönhatások fedezhetőek
sajnos csupán abban merül ki, hogy embertömegek céliráfel a tér és az emberi élet viszonyában.
A „köztér” olyan nyilvános tér, mely (elvileg) mindenki nyos közlekedésének helyszínéül szolgálnak. Utakat, csomópontokat jelent, vagyis egy közlekedési hálózatot, melynek
számára szabadon használható. Egyrészt egy valóságos fizikai
formában létező, természetes és/vagy mesterséges környezeti fő funkciója, hogy egyik pontból minél gyorsabban és hatéelemekből álló térszerkezetet, másrészt egy szimbolikus talál- konyabban eljussunk a másikba. A meghatározott, speciális
kozóhelyet, társas (kommunikációs-integrációs) színteret ért- funkciót ellátó intézményekre pedig – melyek a csomóponhetünk alatta, ahol az emberek kapcsolatba lépnek egymással. tokban helyezkednek el (pl. iskola, munkahely stb.) – általában szinte kizárólag csak az adott funkció ellátása jellemző.
Fontos megkülönbözteti ennek megfelelően a „közterület” és
a „köztér” kifejezést. Előbbi inkább egy puszta fizikai tér ne- Ezeken a helyeken csak elvétve találunk egyéb funkciókat
utrális közigazgatási jogi megnevezéseként használatos, míg betöltő tereket, és igazán ritka, hogy ezek gazdag kínálatával,
utóbbi inkább egy szimbolikus társadalmi térre alkalmazott ill. a különböző típusú terek tulajdonságait kreatívan ötvöző
normatív kategória. A „közösségi tér” a „köztér”-nél valamivel multifunkcionális térszerkezettel találkozzunk (mint pl. egy
szűkebb jelentéstartalmú fogalom, hiszen ugyanúgy nyilvá- közösségi házban vagy „settlement”-ben). Könnyen elgondolnos (vagy félnyilvános) teret jelöl, azonban a terek használói ható pedig, hogy például egy egyetem nemcsak a felsőfokú
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oktatás tantermekből és folyosókból álló egyhangú színtere, hanem üde kulturális és közösségi színfoltok mozgalmas
gyűjtőhelye is lehetne a város szövetében: színházak, újságok,
műhelyek, diákmozgalmak bölcsője; különböző életkorú, életvilágú, szakmájú emberek innovációs találkozási pontja. Ez
részben meg is valósul, de a hazai tapasztalatok alapján sajnos
a lehetőségek tudatos és széles körű kiaknázásáról korántsem
beszélhetünk. Ez a felismerés újból és újból felveti a kérdést,
hogy vajon mi fán teremhet a fentebb felvázolt „paradicsomi”
állapot, illetve hogyan is függ össze a térproblematikával.
Ideális esetben a várostervezésben, az építészeti tervek
előkészítésekor az elsődlegesen figyelembe vett szempont az,
hogy kik és hogyan fogják használni az adott teret. Közösségi tervezésnek nevezzük azt a módszert, amely során az egyes
építészeti, városfejlesztési projektek megvalósítói az építeni,
fejleszteni kívánt terek kialakításának lehetséges megoldásait
a jövőbeli használók, a környéken élők, dolgozók stb. igényeinek, érdekeinek felmérésével, vagyis a helyi közösség tervezési
(illetve utólagos véleményezési) folyamatba történő bevonásával dolgozzák ki. Bár ennek a módszernek rengeteg különböző
elméleti megközelítése és alkalmazási irányvonala létezik, hazánkban sajnos ma még (?) nem tekinthető elterjedt felfogásnak, csupán néhány pozitív, megvalósult példát találhatunk.

Az ELTE Lágymányosi Kampuszának tervezésekor sajnos
az épületkomplexumot használók, az egyetemi polgárok igényeinek figyelembevétele kevéssé valósult meg. Ettől még akár
sikertörténetként is végződhetett volna a dolog, azonban több
ok is említhető, ami miatt az épületek, ill. az azokat körülvevő
udvarok sem kifejezetten alkalmasak arra, hogy egy egyetemi
kampusz főbb funkcióit betöltsék. A beruházás csődje miatt
például éppen azok az épületegységek nem készültek el, melyek
a közösségi tér szerepét tölthették volna be (menza, egyetemi
színpad, könyvtár, kávézó stb.). Ami pedig megvalósult, az láthatóan messzire elkerülte a közösségi tervezés lehetséges szempontjait: ezzel a nyilvánvaló, (sajnos) magától értetődőnek tűnő
ténnyel nap mint nap szembesülünk egyetemi életünk során.
Alapvetően ez a tapasztalat hívta életre a LÉK-et („leánykori” nevén: Lágymányosi Életmódjavító Kezdeményezés; ma:
Lágymányosi Érdekképviseleti Közösség). Néhány TáTK-s
társammal úgy gondoltuk, hogy túllépve a problémát passzívan elszenvedők státuszán; aktív, újító, az állóvizet felkavaró
szerepkörben kezdünk el mozogni. Elhatároztuk, hogy – aktív
szervezői munkával – tenni fogunk azért, hogy a figyelmet a
problémára irányítsuk, hogy a helyi közösséget bevonva pozitív változásokat érhessük el. Környezetünk fejlesztéséért folyó
közös munkával, önkéntes civil felelősségvállalással szeretnénk
élhetőbbé, otthonosabbá tenni tereinket. Ennek érdekében
igényfelmérést végzünk, közösségbevonó, térfoglaló akciókat,
műhelybeszélgetéseket szervezünk, illetve hosszabb távú célként egy átfogó fejlesztési koncepció megalkotását tűztük ki.
A készen kapott tér formálja a benne mozgó közösség életét, azonban mi hiszünk abban, hogy az összefogás erejével a
közösség képes visszahatni az őt körülvevő térre, kitörve az
előre megszabott, nélküle kialakított keretekből. Ha egyetértesz velünk, csatlakozz! LÉK-elésre fel!
Elérhetőségeink: www.faceboook.com/torjukmegajeget,
torjukmegajeget@gmail.com
Hudra Móni

Szakkoli—közösség, szakmaiság,

kutatások
Az egyetemen eltöltött 3 vagy 5 év a legtöbb ember életében meghatározó élmény. De aki igazán jó akar lenni a szakmájában, annak mindenképpen szakmai tapasztalatot kell szereznie. Ennek egyik útja lehet a
szakkollégium. Ez egy olyan szervezet, amit a diákok maguk hoztak létre,
s melyben közösen tanulnak, kutatnak az egyetemi órák mellett, sőt sokan együtt is élnek.
AMI IS EZ PONTOSAN?
Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumról (ami korábban ELTE Társadalomtudományi

Szakkollégium néven futott) a karon főként
egyszerűen csak Szakkoliként fogsz hallani, de
találkozhatsz az ARTSZ rövidítéssel is. A szervezetet a TáTK karrá alakulásának környékén hozta
létre néhány lelkes hallgató, akik többet akartak
a frontális előadásoknál és a zsúfolt szemináriumoknál. Azóta már nagyjából 7 generáció kutat,
tanul, vitázik együtt, és alakítja úgy a Szakkolit, hogy azt igazán magáénak érezhesse, és hogy egy olyan oktatási formában tanulhasson, ahol azt kapja, ami valóban érdekli.
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KURZUSOK ÉS KUTATÁSOK
Az ARTSZ egyik alappillére a közös óraszervezés és a kutatások. Olyan órákon veszünk részt, amelyek minket érdekelnek, amelyeket az egyetemen nem hallgattunk. A kiscsoportos kurzusok lehetnek elméletiek és műhelymunkák is, amely
keretében gyakran kutatunk is. Vizsgáltuk már többek között
a Művészetek Völgye közönségét, a munka és a családi élet
összeegyeztethetőségét, az utóbbi években pedig a második
gyerek megszületésének körülményeit elemeztük. A faluszociológiai kutatóműhely keretében pedig megnéztük, hogyan
hat egy beruházás egy település életére.

MIÉRT FONTOS TUDNOD RÓLUNK?
Mivel a szakkollégium minden tavasszal felvételt hirdet,
így lehetőséged van csatlakozni hozzánk. Bár ez még messzinek tűnhet, azért érdemes barátkoznod a gondolattal, hogy
ha szakkollégista lennél, akkor:
- izgalmas kutatásokban vehetnél részt, sőt, egy kis tapasztalattal akár vezethetnéd is őket;
- olyan szemináriumoknak lehetnél részese, ahol valóban
szemináriumi a létszám;
-a gyakorlatban is megismerkedhetnél a bázisdemokrácia szépségeivel (na jó, az árnyoldalaival is), avagy itt akkor

is részt vehetnél a kerekasztalon, ha nem vagy a kerekasztal
lovagja (a kerekasztal a szakkollégium döntéshozó szerve, bázisdemokráciánk alappillére);
- teret adhatnál kreativitásodnak és ötleteidnek – ha valami
érdekel, akkor könnyen szervezhetsz csapatot magadnak, és
megvalósíthatjátok közös céljaitok (legyen szó kurzusról, kutatásról vagy balatoni hétvégéről);
- itt olyan készségeket szerezhetsz, amit az egyetemi óráidon
nem – pályázatírás, gazdasági ismeretek, kutatásvezetés, írás és
szerkesztés, egy szervezet működtetése;
- ebben a szakmai közegben folyamatos visszajelzést kaphatnál arról, amit csinálsz (és mennyivel jobb, ha a TDK-dnak vagy
a szakdogádnak nem egy konzulense van, hanem akár 30);
- szervezhetnéd velünk a Társadalomtudományi Kar legnagyobb és legrégebbi tudományos estbe oltott buliját– vagy
buliba oltott tudományos estjét (kinek hogy tetszik)– azaz
a SzÉ-t,
- együtt kutathatnál barátaiddal, és tök jó, amikor a kutatótársaidból barátok lesznek;
- beköltözhetnél az ELTE legbarátságosabb kollégiumába,
és segíthetnél bebizonyítani, hogy egy budapesti koli is lehet
élhető;
-az egyetemen is van egy kis zug, ami a tiéd lehetne, és
ahol mindig találhatnál néhány szakkolist (szeretünk, mínusz
1.49!);
- éjszakába nyúlóan vitázhatnál a világ értelméről és arról,
hogy elfogadható életforma-e a fényevés;
- érezhetnéd magad a tudományok főpapjának, a bürokrácia elleni harc keresztes lovagjának, a programszervezők
gyöngyének, bármi is érdekel, itt megtalálnád a helyed!
ÉS MIT SZERETNÉNK CSERÉBE?
Lelkesedj velünk együtt! Szervezz, alkoss, kutass, ötletelj,
tervezz, vitázz és dolgozz velünk!
Ha szeretnél többet tudni rólunk, akkor nézd meg honlapunkat!
www.tarstudkoli.tatk.elte.hu
Látogass el a Facebook oldalunkra:
http://www.facebook.com/tarstudkoli
Vagy csekkold a korábbi videóinkat:
http://www.youtube.com/tarstudkoli
Természetesen személyesen is szívesen látunk irodánkban, a
-1.49-ben!
Király Emma
ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium

Fotó • ungparty.net

PROGRAMOK
A Szakkoli a tagoknak szóló belső programok mellett több
nyitott eseményt is szervez, így az is beleshet az ARTSZ életébe, aki nem szakkolis. Rendszeresen találkozhatsz velünk
a Spájz keretében, ahol aktuális és érdekes kérdéseket vitatunk meg, mint az
euroszkepticizmus, az iráni
nők helyzete, vagy az anyagyilkosságok elemzése – sőt,
sor került már nálunk premier előtti filmvetítésre is. A
Szakkoli legnagyobb rendezvénye a Szakkollégium Éjszakája: a tanárok és diákok
minden év novemberében birtokba vehetik egy csütörtöki
éjszakára az ELTE Lágymányosi Campusának alagsorát, és
élvezhetik a sokszínű szakmai és kulturális programokat. Az
SzÉ üzenete, hogy az egyetemi életnek többről kellene szólnia
annál, mint hogy késő délelőtt bejövünk az óráinkra, jegyzetelünk, és aztán otthon ülve töltjük estéinket. Ahelyett, hogy
elmenekülnénk a sivár lágymányosi épületegyüttesből, megpróbálhatnánk belakni azt: megtölthetnénk társasági élettel,
és pezsgő szellemi agorává változtathatnánk.
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ELTE Kortárs Segítő Csoport
Fotó • tatkontur.elte.hu/

Ha kell valaki, aki figyel rád
Az ELTE Kortárs Segítő Csoport egy pszichológushallgatókból álló önkéntes csoport, mely az egyetem Életvezetési és Diáktanácsadó partnerszervezeteként működik. Többféle szolgáltatásunknak egy közös célja
van: megkönnyíteni hallgatótársaink életét.
Az általunk felkínált segítő beszélgetés hasznos lehet, akár a tanulmányaiddal kapcsolatban
vagy tanácstalan, akár az életedet érintő kérdéseidet szeretnéd megbeszélni valakivel. A Kortársak
mindegyike pszichológushallgató, így bizalommal
fordulhatsz hozzájuk, hiszen szakmai tudásuk
mellett megvan az a hatalmas előnyük is, hogy
Veled egyidősek – így pontosan tudják, milyen
is egy huszonéves bőrében lenni. Minden félévben szervezünk filmklubot, ahol egy-egy témát
járunk körül érdekes alkotásokkal és kötetlen
beszélgetésekkel. Nálunk részt vehetsz az önismeretedet és
pszichológiai érzékenységedet fejlesztő játékalkalmakon is
az Identity és a DiXit társasjátékok segítségével.
A Kortárs Segítő Csoport emellett a Tandem program

Kedves Gólya!

keretében lehetőséget teremt a külföldi és a
magyar diákok közötti kapcsolatépítésre, és
szerepet vállal a bármilyen módon akadályozott diákok segítésében is. Segítőinket, programjainkat, ügyeleti időpontjainkat megtalálod

a www.kortars.elte.hu honlapon, a Kortárs facebook oldalán.
Keress minket bizalommal az info@kortars.elte.hu e-mail
címen is!
Bán Judit

Rovatajánló

Először is hadd gratuláljak a sikeres felvételidhez, hidd el, életed legjobb és legemlékezetesebb évei elé nézel a TáTK-on.
Bármelyik szak hallgatója is lettél, a Terítéken a Tudomány rovatban biztosan találsz majd minden hónapban kedvedre
való olvasnivalót. Igyekezni fogunk elgondolkodtató cikkeket tárni eléd, friss kutatási eredményeket ismertetni a társadalomtudományok világából, szakértőket megszólaltatni, és a legkülönbözőbb – akár egymásnak ellentmondó – elméleteket bemutatni. Ebben a rovatban főként a társadalmat érintő kérdésekről, problémákról olvashatsz, azonban mindig
igyekszünk más diszciplínák nézőpontjából is megvilágítani egy-egy témát, így ne lepődj meg, ha természettudományi,
pszichológiai, filozófiai vagy akár történelmi aspektusokra leszel figyelmes!
Csak hogy néhány példát említsek az elmúlt évből: miért abszurd Camus szerint a világ, tényleg lesz-e világvége 2012ben, megöli-e a személyes kapcsolatokat a Facebook, valóban járt-e Neil Armstrong a Holdon? Ha érdekel a válasz ezekre
a kérdésekre, figyelmedbe ajánlom honlapunkat (http://tatkontur.elte.hu), ahol nemcsak az eddig kiadott lapszámokat
tekintheted meg, hanem fotókat is találsz minden fontos egyetemi eseményről.
Ebben a rendhagyó számban két szórakoztató és gondolatébresztő cikkel készültünk számodra. Egyrészt azt vettük górcső alá, hogy milyen formában van jelen a hét főbűn napjaink társadalmaiban, másrészt azt próbáltuk meg bemutatni,
hogyan is zajlik a kutatás a gyakorlatban, és mire kell számítanod, ha kérdezőbiztosi munkára adod a fejed. Mert ha
valamiről, hát erről bőven lehet mesélni.
Remélem, a jövőben örömmel forgatod majd a TátKontúrt, és megtalálod a válaszokat a téged érdeklő kérdésekre. Ezúton
kívánok Neked élményekben és sikerekben gazdag éveket a Társadalomtudományi Karon!
Adri
Rovatvezető
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Bűnök tengerében
A hét főbűn mind a mai napig alakítja világképünket. A mesékben a dundi kisfiú a gonosz, a hatalomra éhes figura az ellenség, és így tovább. Már
gyermekkorban a helyes életre nevelnek minket. Arról, hogy sikeres-e a
„jó útra terelés”, vagy időről időre sikerül beleesnünk a bűnök csapdáiba,
az alábbi cikkben olvashattok.
Barkó Ágoston bencés szerzetes véleménye szerint a vallás
a mai világban már nem bűnorientált. A hét főbűn – a kevélység, a fösvénység, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag
és a jóra való restség – csupán alappillérei a többi bűnnek. Ez
a lista azonban hatással van kultúránkra, benne van mítoszainkban, és ez által bennünk is él.

determinált határokat. A vallás és a törzsi rítusok célja hasonló: a társadalmi békét fenntartani, és az azt veszélyeztető elemeket megállítani,
rendre kényszeríteni. A kevélység több egyszerű
nagyravágyásnál, a kevélység ugyanis magában
hordozza az egyeduralom veszélyét, amit egy
társadalom nem engedhet felszínre törni.

Fotó • penz.hatterkepek1.hu

Fösvénység
Mozambikban az egy főre jutó évi GDP 80 dollár, míg
Svájcban ugyanez az összeg 33 610 dollár. A két ország gazdasági termelésének mérőszáma sokat elárul az országok
életszínvonaláról, s bár ezt számos tényező – többek között a
földrajzi és természeti adottságok vagy a politikai berendezKevélység
Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás a kevélységet a bű- kedés befolyásolja, valószínűleg köze van hozzá az emberek
nök eredetének, királynőjének tartotta. „Hiszen delíriumában pénzhez való hozzáállásának is. Hiszen nem véletlen, hogy
maga az angyal sem lát, nem törődik a teremtő és a teremt- míg az angolok kiérdemlik a pénzt (earn), addig a németek
mény közötti különbséggel, nem
megszolgálják (verdienen), az ameismeri el a rangsort, ezért akar
rikaiak megcsinálják (make), a makitörni. Nem lát maga körül semgyarok pedig megkeresik. De hogy
mi mást, csak a szenvedélyes önmi köze mindennek a fösvénységszeretetet. A kevélység ezért vehez? Az, hogy ezt a jelenséget nemszélyesebb az többi bűnnél” – írja
csak mikro-, hanem makroszinten
Laura Bazzicalupo Kevélység című
is lehet értelmezni, következzék
könyvében. Barkó Ágoston elmetehát a fösvénység az egyén megsélte nekem, hogy a tihanyi bennyilvánulásában.
cés szerzetesrendben kilencen
A modern társadalmakban az
élnek együtt, ezért gyakran érzik
egyén ellentétes tartalmú üzenea versenyhelyzet megjelenését,
tek kereszttüzében él, ahol a taSokat akar a szarka...
ami a kevélységre is okot adhat. Azonban ők úgy gondolják, karékszámlák plakátjai és a hitelreklámok állnak szemben
hogy mindenki egyenértékű, mindenki Isten gyermeke, ezért egymással. Egyrészt azt halljuk mindenhonnan, hogy a pénz
tisztelettel és szeretettel viseltetnek egymás iránt.
az egyik legfontosabb érték, amire életünknél is jobban kell
A kevélység témája sok kérdést hordoz magában. Hol van vigyáznunk, másrészt a fogyasztásra épülő világ üzenetei
a határ? Kik pontosan a kevély emberek? Bűn-e egyáltalán, villognak mindenhol, miszerint az a helyes, ha költekezünk
ha az ember egyre többet és többet akar? Ezek a problémák és élvezzük az életet. A fösvénység bűnében szenvedőkre az
azonban nem csak a keresztény világban merülnek föl. Papp
előbbi gondolkodásmód jellemző, ők ugyanis felettébb ragaszRichárd kulturális antropológus elmesélte, hogy a Ndembuk kodnak megszerzett anyagi javaikhoz. Valószínűleg minden– egy afrikai törzs tagjai – mindent megtesznek annak érdeké- ki számára ismerős Moliére A fösvény című drámája: „És ez a
ben, hogy vezetőjük ne váljon kevéllyé. A beavatási szertartás
pompázatos, drága ruha, amelyben városszerte páváskodsz,
során egy korábbi domináns etnikum törzsfőnöke vezényel- valóságos botrány már ez is! ... Csak ami rajtad van, ahogy
het egy rítust, amin a jövendőbeli vezető és felesége jelenik nézem, tetőtől talpig, meg lehetne élni ebből a vagyonból,
meg egy előre meghatározott kunyhóban. Ekkor a törzsből ha kamatra adná ki az ember… Hogy ilyen ruhákba öltözmindenki kedvére megalázhatja a jövendőbeli főnököt. Szi- ködhess, engem kell mindenemből kivetkőztetned.” – sápídalmaik a jövőben nem járnak szankciókkal, ezért nincs tozik a főhős, Harpagon. Ahhoz, hogy példát keressünk a
félelem a törzsben. Ezzel a rítussal igyekeznek biztosítani a fukarságra, nem kell azonban messzire mennünk. A televízifennálló rendet, hogy a vezető ne lépje át a társadalom által
ónkhoz, számítógépünkhöz, autónkhoz, ékszereinkhez való
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Bujaság
A bujaság kapcsán Tarjáni Lindával, spirituális és önismereti programokat szervező és tartó tantratanítóval beszélgettem. „A tantra bűnös mivoltát nem érzem egészen jogosnak,
sokkal inkább nevezném szent bujaságnak, mivel a tantra
visszaadja a szexualitás magasabb rendűségét” – kezdte Linda. A tantrában a testiség mellett az érzelmek is ugyanannyira
fontosak. Azt az állapotot, amikor a férfi és a nő nem csupán
testileg, hanem lelkileg is eggyé válik, isteni megérkezésnek
hívják. Életünk kihagyhatatlan állomása az önmegismerés
és saját magunk szeretete, amiben a tantra segítséget tud
nyújtani. A tantra arra tanít, hogy amikor egy nőben fölébred
szexualitása, és rájön, hogy benne van a nőiség ereje, az hatalommal jár. A hatalmat, mint tudjuk, rossz célokra használni
nem helyes. Ezért kell szívünket is beletenni, és érzelmeinkkel
irányítani az erőt. „Ha a bujaságot is ennek megfelelően éli
meg egy nő, és mindvégig szívéből ad, akkor a bujaság nagyon
jó dolog tud lenni. Ma azt látom, hogy a szexuális kultúra még
gyerekcipőben jár. Ez a négynapos kurzus, amit a nőknek
adok, elsősorban ennek és az önképünknek a fejlesztését tűzi
ki célul.” Rengeteg nő, aki ellátogat a kurzusokra, bár érdeklődik, de még magában hordozza a bűntudatot és a szégyent.
A terapeuta szerint a szexualitásnak és a testiség iránt érzett
kíváncsiságnak nem kellene szégyenérzettel együtt járnia.
„Azt szeretném végre elérni, hogy egy napon ébredjünk arra,
hogy »Nekem mi a jó, én hogyan érzem jól magamat?« Ha egy
férfi és egy nő abban a tiszta szerelemben tud egymás karjában létezni, amiben minden párnak kellene, akkor ott a négy
fal között bármi történhet. A bujaság akkor bűn, ha másokat
akarok használni, manipulálni, de ha a cél az, hogy a másiknak
és ezáltal önmagamnak örömet okozzak, akkor ez a bujaság a
legszentebb dolog a világon.” Eldönteni, hogy hol húzódnak a
testiség határai, nem egyszerű, sok esetben vallásilag, kulturálisan meghatározottak a keretek. Egyre szabadabb, és emiatt
egyre több kérdést felvető világunkban azonban olykor nehéz
kielégítő válaszokra találni, és ebben az esetben a legjobb, ha
megérzéseinkre hagyatkozunk, egyszerűen azt tartjuk szem
előtt, hogy nekünk mi a jó.
Irigység
Ha az irigységről akarunk beszélni, mindenképpen meg
kell említenünk Sigmund Freudot, ugyanis ő volt az, aki értekezésében a kisgyermekkori irigységtől egészen a társadalmi
igazságosság eszményének kialakulásáig jutott. A pszichoanalízis atyja szerint „Hosszú ideig nem láthatunk a gyermekeknél nyájösztönt, vagy valamiféle tömegérzetet. Ez először

akkor alakul ki, amikor már testvér is van. Kiváltója a gyermekeknek szüleikkel való viszonya, illetve az idősebb testvér
kezdődő irigysége.” Az idősebb testvér ugyanis mindent megtesz, hogy a kisebbeket elnyomja, de egy idő után rájön, hogy
ez a stratégia nem vezet sok jóra, ezért arra kényszerül, hogy
identifikálódjék a többi gyermekkel, így hamarosan kialakul
az a közösségi érzés, amely aztán az óvodában és az iskolában fejlődik tovább. Freud a közszellem példájaként említi
azt, amikor egy rajongói klub tagjai – bár legszívesebben kikaparnák egymás szemét, csak hogy egyedül ők rajonghassanak
az imádott énekesnőért–, mivel egyikük sem szerezheti meg
kizárólagosan a hölgyet, inkább közös akciókban örülnek bálványuknak.
A pszichológia után evezzünk a szociológia vizeire! Amikor egy csoportba – legyen az akár politikai frakció vagy iskolai osztály – új tagok kerülnek, a régi tagok elvárják az újoncok
alkalmazkodását, uniformizálódását. Ennek oka abban keresendő, hogy a „régi motorosok”, akik individualitásuk egy
részét már alávetették a csoportnormáknak, irigylik a kezdők
szabadságát, nonkonformitását. Ez arra is magyarázatként
szolgálhat, hogy általában miért fogadják be nehezen a közösségek az újoncokat, s talán segíthet abban, hogy ha mi is érintettek vagyunk egy ilyen folyamatban, akkor ennek tudatában
befogadóbbak legyünk.
Torkosság
Francesca Rigotti nemrég megjelent Torkosság című könyvében nyitottan ír az akaraterőről és az akaratgyengeségről, a
bűn és a szégyen kapcsolatáról, a szakácsművészetről, a görögök lakomáiról és persze a torkosság ellentétéről, az őrült
fogyókúrákról. Könyvében az is olvasható, hogy 2003 januárjában érdekes kérelem jutott II. János Pál pápához. Francia
szakácsok, ínyencek és újságírók egy maroknyi lelkes csapata
arra kérte Isten földi helytartóját, hogy a torkosság vétkét
nevezzék át falánkságra. Mivel a torkos emberek ínyencek és
étkezéshez való hozzáállásuk a falánk emberekével szemben

Torkosság = mértéktelenség?

Fotó • : food.thefuntimesguide.com

már-már elszakíthatatlan kötődés mind a fösvénység 21.
századi megnyilvánulása.
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Harag
A harag évezredek óta jelen van a világban, ahogyan azt
a bibliai Káin és Ábel története is bizonyítja. „Az Úr rátekintett Ábelre és ajándékaira, de Káinra és ajándékaira nem
tekintett. Nagy haragra gerjedt erre Káin, és lehorgasztotta
a fejét… Amikor kint voltak a mezőn, Káin rátámadt testvérére, Ábelre, s megölte. Azt mondta ekkor az Úr Káinnak:
Hol van Ábel, a testvéred? Ő így felelt: Nem tudom, talán
bizony őrzője vagyok én a testvéremnek?” Láthatjuk tehát,
hogy a harag gyilkos indulatokat szíthat, ugyanakkor akár
maga is gyilkos lehet. Amikor haragosak vagyunk, akkor a
vérünkben nagy adag adrenalin szabadul fel, ami megeme-

li a pulzusszámot, és növeli a vérnyomást. Ha ez gyakran
előfordul, az szívritmuszavarokhoz, hosszabb távon pedig
szívinfarktushoz vezethet. A harag tehát olyan bűn, amelyet ha túlzásba viszünk, az így vagy úgy, de súlyos következményeket von maga után.
Most pedig lássuk, miként van jelen a harag napjaink
társadalmaiban! Ennek a főbűnnek számos megnyilvánulási formája van, ezek közül az előítéletet emelném ki, melynek táptalajául szolgál a harag. Magyarországon jelenleg
a társadalom jelentős hányadáról elmondható, hogy idegen- és cigányellenes, ugyanakkor az antiszemiták száma
sem elhanyagolható. A TÁRKI 2002-es felmérése szerint a
xenofóbok aránya körülbelül 40 százalék a magyar lakosságon belül. A megkérdezettek szerint ennek fő oka, hogy
a bevándorlók miatt növekszik a bűnözés, illetve hogy a be-

Fotó • blog.southeastpsych.com

egészséges.
A torkosság (falánkság) kapcsán kíváncsi voltam egy
gasztronómiában jártas ember véleményére is. Bisztrai Mártont, karunkon tanító, táplálkozásantropológiával foglalkozó
szakértőt kértem meg, hogy beszéljen egy kicsit a torkosságról. „Eltérő, hogy ki mit tart kövérnek. Nehéz megfogalmazni, hogy mikor is lépjük át az egészséges, szükségletkielégítő
étkezés határát. Koronként változik a divat és azzal együtt az
ideális testalkat is. A viktoriánus korban a kövér nők számítottak szépnek, mert a testsúlyukból látszódott, hogy gazdag férjük van. Az első világháború után a férj nélkül maradt
jobb módú asszonyoknak át kellett venniük a vezetést. Ezzel
együtt járt az is, hogy vékonyabbak lettek, és olykor férfiruhát öltöttek. Ebből látszik, hogy a világ eseményei is
hatással vannak a divat alakulására. A torkosság lényege
a mértéktelenség, és az, hogy ki mértéktelen, személyfüggő.” Kérdésemre, hogy melyik kultúra, melyik társadalom
szeret a leginkább enni, azt felelte: „Akár a mi kultúránk
is lehet. Az üzletekben stócokban állnak a gasztronómiával
kapcsolatos újságok, szakácskönyvek.” A bográcsgulyásozás és a disznóvágás egyike a legnagyobb, magyar kultúrából fakadó lakomázásoknak. Az arab kultúrában az étkezés
szeretete nagyon fontos dolog, ellentétben a katolikus, protestáns nézetekkel, amelyek a mértékletességről szólnak. „A
Koránban benne van, hogy élvezni kell az ételeket. Ennek
ellenére még sincsenek jellemzően elhízva az muszlimok. A
vallás szerepe ezzel kapcsolatban inkább a kontrollálás. Az
étkezés fontos kulturális szereppel bír. Egy családi ebéd, egy
baráti grillparti, egy karácsonyi vacsora segít kielégíteni a
társas igényeket, összehozni az embereket, megünnepelni
bizonyos alkalmakat. A torkosság csupán akkor bűn, ha túlzással jár.”
Sok kultúrában vannak időszakok, amikor a normarendszer és az értékrendszer zárójelbe kerül, és ezáltal úrrá lesz a
káosz. Ezekben az időszakokban hangsúlyos szerepet kapnak
az étkezési szokások, és hatalmas lakomák, orgiák kerülnek
megrendezésre. Ezek a rítusok a megújulást hivatottak képviselni. És miután a kozmosz újjászületik, a rend ismét helyreáll.
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A harag rossz tanácsadó
vándorlók elveszik a munkát azok elől, akik Magyarországon születtek. Mindkét állítás a haragból eredeztethető, s
sajnos hazánk lakosságának tekintélyes hányadára jellemző
ez a gondolkodásmód.
Jóra való restség
Márai Sándor szerint a jóra való restség bűnét az követi
el, „aki elfordítja fejét, ha valamilyen aljasságot vagy jogtalanságot lát, nem emeli fel a telefonkagylót, ha segíthetne is
e figyelmeztetéssel, óvatosan körüljárja az emberi nyomorúságot, és szótlanul odább megy mellőle, holott különösebb áldozat és erőfeszítés nélkül visszaadhatná egy ember
kedvét az élethez, vagy segíthetne egy nyomorulton”. Nem
új keletű jelenség ez, már az újszövetségi irgalmas szamaritánus története is arra hívta fel a figyelmet, hogy minden
emberre felebarátunkként kell tekintenünk, és a bajban segítenünk neki.
Sajnos napjainkban egyre több olyan esetről hallani,
amelyeknél az emberek közönyössége egyenesen katasztrófába torkollik. Dr. Kurt Singer müncheni pszichológus
szavaival élve a bámészkodók társadalmában élünk, ahol a
járókelők úgy tekintenek egy balesetre, mintha csak filmet
néznének. Régen eltávolodtunk a demokratikus polgár eszményképétől, aki jogai teljes birtokában, felelősségteljesen
és szolidárisan lépett fel polgártársaiért. A professzor úgy
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véli, hogy a civil kurázsi hiánya két fő folyamatra, az individualizációra és a globalizációra vezethető vissza. Manapság mindenki saját érdekét tartja szem előtt, nap mint
nap meccseket vívunk, például amikor megküzdünk a főnökünk elismeréséért vagy az ülőhelyért a buszon. A közönyösség oly nagy méreteket öltött, hogy amikor nemrég
egy amerikai kórházban egy idős asszony az egész napos
várakozás után lefordult a székről, senki nem ment oda
hozzá, annak ellenére, hogy a kamera felvételei szerint a
jelenlévők észrevették az eseményt. A hölgy néhány óra
elteltével életét vesztette. Néhány hónapja az UNICEF
sajátos kampánnyal hívta fel a figyelmet a beavatkozás
fontosságára. Budapest egyik forgalmas területén egy letakart babakocsit helyeztek el, amelyből hangos gyereksírás
hallatszott. A nap folyamán körülbelül ezren mentek el a
babakocsi mellett, és közülük mindössze hatan nézték meg,
hogy tényleg van-e ott csecsemő. A jóra való restség tehát

hazánkban is központi jelenség.
Adri, Csernus Fanni
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Kutatás a gyakorlatban
avagy„Jó napot kívánok, a társadalomtudományi kar hallgatója vagyok!”

Fotó • callcentersensibility.com

Egyszer volt, hol nem volt, a Lágymányosi hídon túl, hol a csillagvizsgáló
az égbe fúr, volt egyszer egy (igazándiból rengeteg) vállalkozó szellemű
egyén, aki kérdezőbiztosi létre adta a fejét.

Másodévesként hallottam a lehetőségről, hogy az egyetemen belül, egy Budapest szintű kutatás keretében – mely
meglepő módon magáról a városról szólt – élesben kipróbálhatjuk magunkat kérdezőbiztosként. A hirtelen felindulás és
az öröm mámorában nagyjából annyi cikázott végig az agyamon, hogy „Ez az!”, kiegészítve azzal, hogy „Végre!”. Hatalmas
lelkesedéssel vetettem bele magamat a bemutatkozó megírásába és tapasztalataim körmölésébe, hiszen volt már egy-két
hasonló jellegű munkám életemben. Ezen felbuzdulva úgy
gondoltam, ez egy kihagyhatatlan lehetőség számomra. Mit
értek hasonló jellegű munkák alatt? Kezdem az elején.
Elsőévesként, mikor még fiatal, lelkes kis gólyaéletemet
tengettem, váratlanul belecsöppentem abba a tragikus helyzetbe, amelyet a legtöbb egyetemi hallgató csupán vészes
„pénztelenségként” emleget. Fogtam is magam, s sorstársaimhoz hasonlóan hirdetések tömkelege mögé temetkeztem.
Remélve a legjobbakat olyan álommunka után sóhajtoztam,
amely nemcsak keresőképes, hanem egyúttal szakmába vágó
is. Fuldoklásom – örök hála a szerencsémnek – azonban nem
tartott sokáig, baráti kezek kimentettek a diákszövetkezetek
weblaptömegei alól. Kényelmes széket kaptam egy közvéle-

mény-kutató cégnél, egy olyan helyen, amelyet
szimplán csak call centernek nevezünk. Szó se
róla, nagyon örültem neki, hiszen ha közvetve
is, de emberekkel kommunikálhattam. Végre azt
éreztem, hogy valami értelmes dolgot csinálok.
Az első nap az újdonság varázsával taglózott le, s érdeklődve
vártam az elkövetkezendő élményeket, amelyekből, mint később kiderült, volt is elég.
Lelkesen indítottam tehát lépteimet nap mint nap a
kérdezőhelyiség felé, esténként pedig valóságos zombiként
léptem ki onnan, rengeteg érzéstől felkavarva. Ugyanis a kérdezőbiztosi élet, tapasztalatból mondom, nem egyszerű, sőt,
igazi kihívás is (főleg, hogy állandóan kimenő hívásokat indítasz). Csak hogy néhány példát említsek:
- Jó napot kívánok, XY vagyok, egy rövid közvélemény-kutatáshoz kérném a segítségét!
- Nem veszek semmit (a telefon süket)!
vagy
- Jó napot kívánok!
- Én nem (a telefon süket).
majd
- Jó napot kívánok, volna esetleg pár perce?
- Nincs (a telefon süket).
végül
- Jó napot kívánok!
- Bíp (hangposta).
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egyénekről, de határozottan állíthatom, hogy ezekben az esetekben mindig mosolyogva tettem le a telefont. Hasonló volt
a helyzet Piri nénivel is, akivel majdnem egy órát beszéltem, s
akinek ezúton is üzenem, hogy nem, egyáltalán nem felejtettem el, és sajnos nem tudom felhívni újra, mert nincs meg a
telefonszáma.
Valahogy így festett telefonos kérdezőbiztosi karrierem,
de mielőtt még áttérnék a személyes lekérdezés részleteire,
adnék nektek néhány tanácsot, ha netán ilyen pályára tévednétek:
1) Soha ne álljatok le vitázni az emberekkel, ha a véleményüket fejtik ki!
2) Ne adjátok meg a telefonszámotokat, ha azzal fenyegetnek, hogy beperelnek titeket zaklatás ürügyén!
3) Mindig tudjátok meg kérdezés előtt, ki szolgáltatja a telefonszámok adatbázisát, és ne ijedjetek meg, ha valaki rátok
mordul, hogy azonnali hatállyal töröljék ki onnan az elérhetőségét!
Mindezek után pedig, következzenek a személyes lekérdezés
gyönyörei! Itt folytatnám a bevezetőben indított sztorit, miszerint
nekiszaladtam annak a bizonyos
Budapest-kutatásnak.
A tényleges kérdezés előtt egy
intenzív, kétórás felkészítésen vettünk részt, melynek során kívülrőlbelülről átvettük a kérdőív buktatóit, s melynek végén megkaptuk az
első komplett, címkártyás pakkot.
Gyorsan végig is néztem a címeket, és örömmel konstatáltam,
hogy ismételten mázlista vagyok, hiszen az összes cím az I.
kerület részét képezte, ami szívem leghőbb vágya volt. Egy
hetes határidőt kaptunk az első kész kérdőív leadásáig, így
már másnap akcióba lendültem, felütöttem a mindentudó
Google-t, és megrajzolgattam saját kis térképemet, nehogy eltévedjek a kerület zegzugos utcáin. Indultam is, az első úticél
a Batthyány tér volt. Könnyedén megtaláltam a megfelelő házat, s már csöngettem is volna, amikor szembesültem az első
problémával. A kapucsengőn ugyanis se emelet, se lakásszám
nem volt feltüntetve, csak változatosnál változatosabb nevek,
melyek közül azt sem tudtam, hogy melyiket tekintsem szimpatikusnak. Gondoltam egyet, s random becsöngettem az
egyik lakóhoz: válasznak se híre, se hamva nem volt. Ugyanezt a metódust használtam további négy csengő esetében is,
mire nagy nehezen beleszólt egy kedves női hang, amely öt
perc értetlenkedés után, megkegyelmezvén a szenvedő kér-
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Hát igen, egy ilyen sorozatot kibírni nem egyszerű, de
azért hamar bele lehet jönni. Az első elutasítás valósággal
gyászos érzés, a második csak szimplán rossz, a harmadik már
elmegy, a negyedik egészen tűrhető, az ötödiktől pedig annyira dühös leszel, hogy te csapod le a telefont. Miután az összes
fázist végigjártad, eljutsz odáig, hogy megmosolyogd ezt az
életet, és már csak nevetsz mindenen: magadon, a világon és
magán a szituáción. Az egész telefonos kérdezősködést leginkább életérzésként tudnám leírni. Minden mozdulatnak megvan a maga rutinja: ahogy belépsz a helységbe, leülsz a székbe,
felhelyezed a fülhallgatót, bekapcsolod az automatikus tárcsázást, majd ugrasz egy nagyot a székeden, hiszen természetes,
hogy az első hívás egy hangpostát kapcsol be, de semmi gond,
vigyorogsz, mert legalább felébredtél. Hihetetlenebbnél hihetetlenebb szituációkba kerültem egy-egy telefonos beszélgetés során, mert azért valljuk be, nem éppen szokványos dolog
temetésre becsörögni, WC-n ülő embert zaklatni, vagy éppen
a kocsijában ülő taxisofőrrel traccsolni vezetés közben aktuálpolitikai kérdésekről. Nem egyszer volt rá példa, hogy miközben
harmincfokos hőségben ültünk a
fülessel Pesten, a válaszadó sikoltva
dobta el a telefont, mert orkánerejű
szélvihar rohanta meg lakóhelyét, és
azonnal be kellett hoznia a száradó
ruhákat. Természetesen már csak
két rövid felelet hiányzott volna a
kérdőív befejezéséig, s így az addigi
válaszok elvesztek. Sebaj, jöhet a
következő hívás! Türelmesen várakozol, s mit tárcsáznak be? Hát persze hogy annak a kedves
úriembernek a céges telefonszámát, aki saját mobilján a kolléganőddel beszél. Ilyenek előfordulnak, a nevetés és a jó hangulat viszont garantált.
A kutatások alatt a hívások által beutazhattam az egész
országot, és a legkülönbözőbb emberekkel volt alkalmam
beszélni. Egyaránt említhetek közülük egyetemi professzort
– aki a megújuló energiaforrások használatáról komplett előadást tartott nekem –, cserfes fiatalokat és rengeteg nyugdíjast. Utóbbi korcsoportról muszáj néhány szót ejtenem,
hiszen körükben a válaszok lekérdezése részben rendkívül
hálás, részben megterhelő feladat volt. A nyugdíjasokat két
szubjektív csoportra oszthatjuk: a visszakozókéra („ne haragudjon kedveském, de öreg vagyok én már ehhez, hagyjon békén”), és a készségesekére („szíves örömest válaszolok” –természetesen élettörténetemmel kiegészítve–). Egy-egy hívás
végére már szinte mindent tudtam a mesélőkedvükben lévő

V. évfolyam I 1. szám I 2012. Gólyatábor Különszám

Fotó • http://www.sfad.org.uk

Terítéken a tudomány  14
dezőbiztosnak, utat engedett a ház mélye felé. Felbaktattam
a megfelelő emeletre, s lélegzetvisszafojtva megnyomtam a
csengőt. Eltelt egy perc, kettő, három – gondoltam azért már
veszek levegőt – négy. Semmi. Próbálkoztam újra, de az eredmény ugyanaz volt. Kissé lehangoltan, de elindultam, bíztatván magam a további két cím reményével.
Mondanom sem kell, egyik helyen sem voltak otthon,
így a totális megsemmisültség állapotában battyogtam haza.
Másnap meglepő módon újra próbálkoztam. Végigjártam az
említett helyeket, s csodák
csodájára az utolsó megadott
címen valaki beleszólt a kapucsengőbe. Igen idős hang
volt, s gazdájának a megszokottak szerint előadtam a
történetet arról, hogy mégis
ki vagyok, és miért jöttem.
Monológomat pár másodperc
szünet követte, majd egyszerű választ kaptam: „Nem értem”. Újabb, lelkes rohamot
indítottam tehát, előadtam
mondandómat
lassabban,
majd ismét vártam. A válasz
ugyanaz volt: „Nem értem”.
Már kezdtem zavarba jönni,
hiszen vagy én nem beszélek magyarul – gondoltam –,
vagy a bácsi nagyon öreg, de
valami nem stimmel. Immáron harmadjára regéltem el
a szövegemet, tőmondatokban, minden szót kiemelve, mire
a bácsi megértette, hogy mire megy ki a játék, s eljutottunk
a visszakozás fázisába, hiszen „ehhez ő már idős”. Ez volt az
a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy most vagy soha, ezt a
meccset én nyerem meg, s a bácsi válaszolni fog a kérdőív kérdéseire, ha törik, ha szakad. Az eredmény? Nagyjából tízperces bájcsevej után a kapucsengővel bejutottam a házba, majd
öt perc után a lakásba is. Az idős úr, akinél csupán három órát
vendégeskedtem (nagyjából fél óra helyett), ahogy a kérdőív
végén kiderült, kilencven éves volt, de egy valóságos tündér.
A kérdőívvel elég lassan haladtunk, hiszen ott-tartózkodásom
alatt kötelező programként meg kellett néznem az egész házat, a kilátást és minden apró kis emléket is, viszont mindennek ellenére nagyon megérte bemenni. Az egész olyan volt,
mint a mesékben, mintha a pótnagypapámhoz látogattam
volna el. A bácsi alig akart elengedni, s a búcsúpercekben is

háromszor kiemelte, hogy bármikor szívesen segít nekem, ha
a házban kell kérdeznem, mert „az egész szomszédság a kisujjában van”. Fáradtan, de önfeledt mosollyal léptem ki a házból,
s megint csak azt éreztem, hogy a sors a lehető legjobb helyre
küldött, a lehető legjobb emberhez.
Az élménytől feldobván új címekért folyamodtam, s neki
is láttam a kijelölt utcák felkeresésének, ismételten az első
kerületben. A rajzolt térképtől immáron eltekintettem, arra
építvén, hogy elég lesz a feladat sikeres teljesítéséhez a vizuális memóriám. Itt szeretném
felhívni arra a figyelmet, hogy
ez határozottan rossz ötlet abban az esetben, ha nem vagy
őshonos az adott környéken, s
ezt saját példámból okulván
mondom. Lehet, hogy csak
velem történik meg az ilyesmi,
de ki tudja, inkább megosztom
veletek is a következő címem
történetét. Miután megkaptam
a címkártyát, rögtön bevetődtem a számítógépterembe, és
meglestem, hová is kell ellátogatnom. Nézegettem a térképet, s nem kellett hozzá sok idő,
hogy felismerjem, a kijelölt hely
a Várnegyed környékén van.
Mosolyogtam egy nagyot, hiszen ezer éve nem voltam ott, s
gondoltam, biztos jól fog elsülni
minden. Az óráim után neki is
vágtam az említett útnak, s felbaktattam a Várba, de mire felértem, már a halálomon voltam. Sétálgattam, gyönyörködtem
a virágzó lombokban és a korai naplementében, mikor egyszer
csak ráeszméltem, hogy nincs meg a keresett utca. Gyorsan
megszólítottam egy nénit, aki tájékoztatott, hogy rossz helyen vagyok, és le kell mennem a Várból, egészen a Vérmező
szintjéig. Csodálkoztam, de naiv módon hittem a tanácsnak,
s már kevésbé lelkesen, de lelépcsőztem a megjelölt pontra,
majd megálltam. A keresett utcát – mintha felszippantotta
volna egy fekete lyuk – természetesen sehol sem találtam.
Már kezdtem begurulni, hogy „nem hiszem el, ez csak velem
történhet meg”, s ugyanezzel a lendülettel megkérdeztem az
első szembejövőt, aki kis gondolkodás után megsúgta, hogy
az utca nem egészen itt van, hanem fent a Várban. Egy percnyi döbbenet után megköszöntem a segítségét, s magamban
elkezdtem szentségelni, hogy ilyen nincs a világon. Szóval,
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ismét megmásztam a végtelen lépcsők birodalmát, és nagy
nehezen megtaláltam az utcát. Emelet, házszám sehol, így
random becsöngettem valakihez. Előadtam történetemet,
mire kiderült a slusszpoén: az adott lakás jelenleg üresen áll, s
az ott lakók most költöztek el. Totális „game over”.
Utólag már nevetek az egészen, de akkor azt hittem, menten felrobbanok. A többi címmel nem voltak ilyen poénos kalandjaim, noha mikor a Francia Nagykövetség lakóterületére
próbáltam bejutni, kicsit furcsán néztek rám az emberek. Ös�szességében azonban azt mondhatom, hogy hatalmas élmény
egy kis időre kérdezőbiztosi bőrbe bújni, s nemcsak én kaptam nagyon sok pluszt és tapasztalatot a megkérdezettektől,
hanem ők is tőlem. Egy idős úrnak megédesítettem a napját,
másoknak színt vittem a megszokott hétköznapjaiba, egy családanyával beszélgettem az „élet nagy dolgairól”, s szerintem
ezek a dolgok mindennél többet érnek.
Zárásként néhány tanácsot osztanék meg veletek, amire
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mindenképp figyeljetek, ha hasonló helyzetbe kerültök:
1) Mindig nézzétek meg, hová kell mennetek!
2) Soha ne lepődjetek meg, ha délután háromkor alsógatyában nyitnak ajtót nektek, majd elküldenek, hiszen nekik
most „nem alkalmas” s a „jövőben sem lesz”!
3) Tanuljatok meg gyorsan futni, s vegyétek fel a nyúlcipőt, ha egy postás vagy lakó belépett a kapun! Higgyétek el,
könnyebb sprintelni, mint utána a kapucsengővel szenvedni.
4) Növesszetek szőrt a talpatokra, mert a gyaloglás garantált, s ha netán az első kerületet választottátok, készüljetek fel
egy olyan edzésprogramra, ami még Rubint Rékát is lekörözi!
Ahogy láthatjátok, megjártam a kutatások gyakorlati részének
velejét, megismerve ezzel rengeteg pozitívumot, s belélegezve
számtalan negatívumot is. Hogy mi lett a mérleg végleges állása? Szerintem döntsétek el ti magatok.

Kedves Gólyahölgyek és Gólyaurak!

A tátéká virága

Rovatajánló

Mint a Kül-Ügyes rovat – mostanra már leköszönő – szerkesztője, engedjétek meg, hogy némi információval szolgáljak
a szekcióról. Ebben a rovatban egyszerre olvashattok többek között külföldi ösztöndíj-lehetőségekről, távoli kultúrákról és a legelképesztőbb külpolitikai eseményekről, Karunkon tanuló cserediákokról vagy akár őrült és delejes kalandokról. Az irományok a könnyed anekdotázásoktól a tudományos nívójú elemzésekig terjednek, ám természetesen
mindig szigorúan az igényesség és az (egyetemi) újságírás berkein belül!
A cikkek formája is meglehetősen változatos és széles skálán mozog: lehet szó esszéről, interjúról, riportról vagy a
publicisztika körébe tartozó – tehát elsősorban az újságíró meglátásain alapuló – bármely műfajról. A lehetőségek
tárháza határtalan!
Feltárhatnak tényeket, folytathatnak oknyomozást, és véleményt is formálhatnak, ezeket pedig egyaránt megtehetik
édes-ékes anyanyelvünkön, valamint angol nyelven – elvégre a társadalomtudományi pálya elképzelhetetlen biztos
angol nyelvtudás nélkül!
Így, ha kedvet kaptatok az újságíráshoz, kedves újoncok, és kipróbálnátok magukat, bátran jelentkezzetek a Kontúr csapatához! Szívesen fogadunk minden lelkes figurát, és nem kell félni, nem fog fájni – hiszen a szerkesztőség csupaszív
emberekből áll!
Teller Rita

Táguló (látó)tér
Kedves gólyafiúk és gólyalányok! Most már, hogy ti is beléptetek egyetemünk
Társadalomtudományi Karának kötelékébe, igen komoly távlatok nyílhatnak
meg előttetek. A Kül-ügyes rovat leköszönő vezetőjeként engedjétek meg, hogy
az egyetem nyújtotta számos lehetőség közül kiemeljem a szívemnek legkedvesebb és nem utolsó sorban az egyetemi élet egyik – potenciálisan – meghatározó
elemét, a külföldi tanulási és gyakorlati lehetőségeket

Karunk számos külföldi intézménnyel áll
kapcsolatban, rengeteg nemzetközi ösztöndíjprogramban vesz részt, és több tucat hallgatót támogat minden évben külföldi tanulmányok vagy
szakmai gyakorlatok teljesítésében.
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Miért érdemes?
Sokaknak a nyelvtanulás ugrik be elsőre, itt azonban
hamar el is oszlatnám a tévhiteket. Ahhoz, hogy egy pályázat sikeres elbírálásban részesüljön, a nyelvtudásnak
már viszonylag stabilnak kell lennie, hiszen a tanulmányok
vagy gyakorlatok végzése során maximum tökéletesíteni lehet a már meglévő nyelvi szintet. Amiért valóban érdemes
külföldön tölteni fél, esetleg egy egész évet, az a multikulturális környezet, a más tanulási vagy munkamorál, egy új
ország, város, ételek, szokások és az ott élők megismerése.
Barátságok köttethetnek a
legkülönbözőbb figurákkal,
és persze nem elhanyagolható tény az önéletrajzban
szépen mutató külföldi tapasztalat.
Mi kell hozzá?
Az imént említettem a már meglévő nyelvtudás szükségességét. Ez ne keserítsen el senkit, egy erős középfok már elég
lehet, hiszen legtöbbször a tanulmányi átlagot, a szakmai rátermettséget és a motivációt veszik figyelembe az elbírálás során.
A szakmai tapasztalat lehet otthon végzett gyakorlat, esetleg
publikáció vagy egyéb szakmai tevékenység (pl. tagság az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumban), amiről
általában igazolást is kell benyújtani. A közéleti tevékenység is
sokat számít az olyan ösztöndíjaknál, amelyeket az egyetem koordinál. Ez mentorkodást, újságírást (TátKontúr!), SzHékelést,
LÉKelést vagy hallgatói képviseletet jelenthet. Ám mind közül a
legfontosabb a motiváció. Ennek mélyről jövőnek és személyre
szabottnak kell lennie. A motivációs levelet általában egyfajta
tanulmányi terv formájában illik beadni, amiben érdemes kifejteni, hogyan illeszkedik az adott ösztöndíjprogram a tanulmányaidhoz, vagy hogyan támogatja a szakmai előmeneteledet.

És még?
Egy oktatói ajánlás pedig mindig sokat nyom a latba. Ne
habozz segítséget kérni tanáraidtól, akik a megkeresést megtiszteltetésnek veszik, és örömmel támogatják a pályázatodat
egy-egy ajánlással. Jóformán nélkülözhetetlen és igencsak
hasznos mindig, minden tájékoztató anyagot elolvasni, mert
karunk nemzetközi irodája, illetve a Hallgatói Önkormányzat
Külügyi Bizottsága minden információt elérhetővé tesz. Arra
is oda kell figyelni, hogy ösztöndíjak általában nem fedeznek
minden felmerülő költséget, így érdemes feltérképezni a célország viszonyait, mielőtt sor kerül a
pályázat leadására, és ennek megfelelően előirányozni némi anyagi tartalék
képzését.
Mikor?
Az ösztöndíj-lehetőségeket folyamatosan hirdetik meg. Általában szükséges legalább kettő lezárt félévvel rendelkezni, de mivel a
tanulmányi átlagot mindig figyelembe veszik, ezért érdemes
már a legelső félévtől kezdve odafigyelni a jegyekre, mert később a pályázásnál döntő jelentőségük lehet. A leghíresebb és
legnépszerűbb ösztöndíjprogram, az Erasmus (lásd lentebb!)
pályázási ideje minden tanév február-márciusa környékén
esedékes. A többi ösztöndíj meghirdetése teljesen random, érdemes figyelni a Heti Hétfői Hírlevelet, a nemzetközi iroda és
a HÖK faliújságát, illetve lehet szorgalmasan, egyéni akcióban
is keresgélni az interneten.
Amennyiben akad még megválaszolatlan kérdés, bátran
lépjetek kapcsolatba a Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának tagjaival, illetve keressétek Györke Juliannát,
Karunk nemzetközi koordinátorát.
Teller Rita

Azaz Erasmus itthon
helyen, és „nem beszélni magyar”.
Lakást kell találniuk, papírokat kell intézniük az
egyetemen és másutt, meg kell ismerniük a várost,
hogy hol érdemes enni, bulizni, bevásárolni, hogy
működik a BKV, mik a magyar szokások, és a
sor a végtelenségig folytatható. Mindebben mi, mentorok
segítünk nekik. Ez egy valódi szimbiózis: lesz, aki pátyolgassa
a külföldieket, kimenjen eléjük a reptérre, és bevezesse őket
Budapest titkaiba, így megismerhetnek magyarokat. Mi
pedig megismerkedhetünk külföldiekkel, használhatjuk és

Most biztos furcsán nézel. Mert hát az Erasmushoz bármi passzol, csak
az itthon nem. Idegen nyelv, új arcok, partik, élmények, barátok, tapasztalatok… és lám-lám, ezt az Erasmus-feelinget lehetőséged van itthon is
átélni, igaz, a „másik oldalról”.
Mint ahogy mi is vágyunk külföldre, úgy más országok
egyetemistái is, és sokan vannak, akik éppen Budapestet tűzik
ki úti célul, hogy nálunk töltsenek egy Erasmus-félévet…és itt
jössz te a képbe! Szegény külföldiek ugyanis eleinte igencsak
el vannak tévedve kis hazánkban, távol az otthonuktól, új

17  Kül-Ügyes
csiszolgathatjuk angol, de akár a holland, lett, finn, francia,
lengyel nyelvtudásunkat, és nem elhanyagolható az sem,
hogy aki jól végzi dolgát, plusz pontokat kap a majdani
saját pályázatánál. Emellett egy nagyon klassz társaságba
csöppenhetsz mind kari szinten, mind az „összeltés”
külügyes rendezvényeken, ahol az egyetem minden karáról
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összegyűlnek a mentorok.
A mentorfelvételire az őszi félév folyamán kerül sor, ha
kedvet kaptál, figyeld a kari fórumokat, nehogy lemaradj
róla!
Voilà

Aaaadj külföldi ösztöndíjat!
avagy miről is szól az Erasmus-csereprogram?
Gólyaként rengeteg infót kaptok az egyetemi életről, legyen szó száraz
tanulmányi ügyekről, szaftos bulikról, natúr tanulmányi osztályos akciókról vagy épp fergeteges ösztöndíj-lehetőségekről.
Az Erasmus az egyik legrégibb és legismertebb ösztöndíj, amely ugyanúgy jelenthet tanulmányokat, mint szakmai
gyakorlatot, ám mindenképpen külföldi dimenzióba kell helyezni a témát. Az ELTE-nek, és így karunknak is számtalan
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kapcsolata van külföldi egyetemekkel, Portugáliától Litvániáig, szerte Európában, ám a gyakorlati helyek felkutatása és
a szakgyak megszervezése egyéni hatáskör, vagyis ezt bizony
nektek magatoknak kell elintéznetek. Ezért talán érdemesebb

alapképzésben erasmusolni (értsd: tanulmányok),
és a gyakorlatot a mesterre hagyni, amikorra már
azért tisztába jön az egységsugarú hallgató az
egyetemi knowhow-val.
Általában egy félévre szól a küldetés, mivel a
suli csak ennyit tud finanszírozni, de ha valaki elszánt, akkor
maradhat egy egész évet is az adott ország adott intézményében, ám akkor számolnia kell egy tetemesebb plusz költséggel.
Fontos, hogy a kinti tanulmányoknak vagy
gyakorlatnak valamilyen formában illeszkednie kell az itthoni tanulmányaitokba. A tanulmányi ösztöndíjnál nem tűnik vészesnek
az elvárás, hiszen mindössze kettő elismertetett tantárgyra van szükség (ez persze csak
a minimum, nyilván hazahozhat 30 kreditet
is az, aki elég ügyes), ám árnyaltabbá válik
a kép azzal, hogy az itthoni tantárgyakat
ugyanúgy teljesíteni kell – kivéve, ha valaki
el tudja fogadtatni az itthoni oktatójával a
kint elvégzett tárgyat.
Tipp: ha van egy olyan blokk a tantervi
hálóban, hogy ’Választható elméleti tárgyak’, ahol felsorolnak jó sok tantárgyat, és
ahonnan kedvetekre válogathattok az 6 félév
során, akkor megéri ebből a blokkból kevesebb tárgyat megcsinálni, és a kint elvégzett
kurzusokat elfogadtatni ebben a tömbben. A másik lehetőség az ’Idegennyelvű
szakszövegolvasás’ vagy esetleg a ’Szabadon
választható tárgyak’ blokkok valamelyike
lehet, de erről faggassátok a tanulmányi előadótokat majd, ha eljön az ideje!
A szakmai gyakorlat komolyabb kihívást
jelent, elvégre az embernek teljesen más környezetben kell
megállnia a helyét, legyen szó munkamorálról vagy más, alapvető kulturális különbségekről. A gyakorlat helye nem lehet
európai uniós vagy kormányzati intézmény, illetve a nagykö-
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vetségek is kiesnek. Marad tehát a privát és a civil szféra!
Az ösztöndíj megpályázásához legalább kettő lezárt félévre van szükség, aminek együtt kell járnia egy legalább
4,00-es tanulmányi átlaggal. Szükséges a nyelvtudást és a
különböző közösségi tevékenységeket (pl. cikkírogatás a
TátKontúrba vagy mentorkodás, esetleg HÖK vagy Szhék,
netalántán szakkolizás) igazoló dokumentumok bemutatása, egy szép önéletrajz és egy profi tanulmányi terv (persze
ahány helyre beadja az ember, annyi példányra van szükség,
mert három helyet lehet megjelölni egy-egy pályázás során),
ami egyben motivációs levél is. A tanulmányi tervet nem
szabad bőlére ereszteni, mert az ugye mindenkit fáraszt...
Nem szabad klisékre hajazni (értsd: nyelvtanulás vagy egy
másik kultúra megismerése, mert ez bizony elriasztja a bírálókat), a legjobb út egy strukturált, tömör és karakteres
szöveg összerakása, amiben elmondja a pályázó, hogyan
és mennyiben támogatja a szakmai előrehaladását az adott
lehetőség. Érdemes megnézegetni a fogadó egyetemek profilját, a kurzuskínálatot, és összevetni az itthoni tantervvel.

A kint lét országonként, és persze egyénenként, változó
élményekkel gazdagítja az erasmusos hallgatót; ami azonban
sztenderd, az az életre szóló élmény és talán néhány barátság
is. Egy-egy erasmusos félév vagy tanév meghatározó lehet
mind szakmai, mind pszichológiai szempontból. Azon túl,
hogy az önéletrajzban nagyon jól néz ki egy külföldi ösztöndíj,
az ember személyisége is gazdagodhat.
Igaz, még csak most léptek be a nagybetűs EGYETEM
kapuján, és rengeteg impulzus ér benneteket, ám mégis
szerettem volna már most egy olyan egyetemi vonalat is
megmutatni, ami a rengeteg tanulós és bulis élmény mellett óriási pluszt ad – ez pedig maga az Erasmus-ösztöndíj.
Mindenképpen fontoljátok meg, és amennyiben szimpatikus a dolog, készüljetek rá tudatosan. És bár maga az ösztöndíj épp annyira hírhedt, mint amennyire híres, mint a
tanulmányi és a szakgyakos Erasmust is megjárt öreg róka,
csak buzdítani tudlak benneteket a lehetőség megragadására!
Teller Rita

HÖKéletes

Rovatajánló

Sokszor merült fel problémaként az évek során, hogy az itteni bürokrácia és vele együtt az érdekképviseleti rendszer
túlságosan átláthatatlan. Többek között e probléma orvoslására jött létre ez a rovat. Itt tájékozódhatsz a Kari Tanács
döntéseiről, a Küldöttgyűlés határozatairól, tehát minden olyan dologról, ami minket, egyetemi polgárokat érint.
Mint az a címből is kiderül, ezeken belül is a Hallgatói Önkormányzat az, amivel inkább foglalkozunk. Ők azok, akik
titeket képviselnek, ezért fontos, hogy megismerd munkájukat, hogy ha gondod támad, bizalommal fordulhass hozzájuk. Tőlük választ kapsz az ösztöndíjakkal, szociális támogatással és kollégiummal kapcsolatos kérdéseidre is. A
Hallgatói Önkormányzattal karöltve működnek a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek (SzHÉK), akik szintén kiemelt
szerepet kapnak majd rovatunkban. Ők szervezik a különböző szakos programokat, kisebb bulikat, valamint segítenek neked túlélni a vizsgaidőszakot. Reméljük, hogy az itt olvasható információk nagyban hozzájárulnak majd
ahhoz, hogy sikeresen eligazodj az egyetemi élet útvesztőiben.
Amennyiben téged is foglalkoztat, mi zajlik a háttérben, hogyan is működnek az ELTE különböző döntéshozó szervei, és
még írni is szeretsz, csatlakozz a TátKontúr csapatához!
Zalányi Márk

Ösztöndíjak és juttatások…
Az egyetemista lét leginkább abban különbözik a középiskolaitól, hogy
nincsen osztályfőnök, nincs, aki az ember kezét fogja, hogy ne felejtse
el a teendőit, vagy ne maradjon le a lehetőségekről. Ezt elkerülendő röviden összefoglaljuk, hogy milyen ösztöndíj- és pályázati lehetőségek
kínálkoznak az ELTE TáTK-n.

A legnagyobb érdeklődés mindig a tanulmányi ösztöndíjat övezi. Tanulmányi ösztöndíjat
minden évfolyam minden szakján a hallgatók
legjobb 50 százaléka kaphat, a félévben nyújtott
tanulmányi teljesítménye alapján. A tanulmányi
ösztöndíj kiszámítása automatikus, nem kell rá
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gyezni, hogy a pályázat keretein belül csak dologi kiadásokra
lehet forrásokat igényelni. Sportcsapatszervezésre is nyerhető
egyetemi sportösztöndíj. A sportösztöndíjas hallgatók feladata, hogy hallgatóságból csapatot szervezzenek, edzéseket
vezessenek és versenyeztessék őket. Az ösztöndíj egy évre
nyerhető el.
A kar legnépszerűbb külföldi ösztöndíjprogramja az Erasmus. A program keretében a nyertes hallgatók európai uniós
partneregyetemek részképzésében vehetnek részt. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a kiutazó hallgatókat a fogadó egyetem saját hallgatóival azonos státuszúként kezelje. Ez azt jelenti,
hogy tandíjmentességet kapnak,
és a kint elvégzett kurzusokat
tanszéki/intézeti
engedéllyel
itthoni tanulmányaikba beszámítják. A tanulmányutak célja a
féléváthallgatás, a szakdolgozat
elkészítése vagy a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai
gyakorlat lehet. A tanulmányút
csak akkor valósulhat meg, ha a
külföldi tanulmányokat és/vagy
a szakmai gyakorlatot a küldő
intézmény elfogadja, és azt a
hallgató itthoni előmenetelébe –
ELTE-s kreditszámokon – beszámítja. Erasmus-programmal
háromtól tíz hónapig terjedő időszakot lehet külföldön tölteni, és három-öt hónapra Erasmus-ösztöndíj is nyerhető. De
nemcsak tanulmányi céllal, hanem szakmaigyakorlat – szerzés
végett is adató be pályázat. Szakmai gyakorlat esetén a kint
elvégzett gyakorlat az itthoni egy részét vagy teljes egészét is
kiválthatja. Pályázni magyar állampolgársággal vagy tartózkodási/letelepedési engedéllyel lehet, továbbá feltétel, hogy rendelkezzen az illető jogviszonnyal az ELTE-n abban a félévben,
amelyikben a kiutazást tervezi. Minden hallgató csak egyszer
nyerhet tanulmányi és egyszer szakmai gyakorlatot.
A fentieken kívül még sok, időszakos pályázati lehetőség
és ösztöndíjprogram létezik, itt most csak a fontosabbakat
foglaltuk össze. Bővebb információ, valamint minden pályázati és ösztöndíj lehetőség kiírása elérhető az ELTE TáTK
honlapján.
Máté Anna
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pályázni, legkorábban a második félévben lehet elnyerni, s
csak államilag finanszírozott formában tanulók részesülhetnek belőle. Az ösztöndíj nem egy bizonyos, előre meghatározott átlagtól kapható, hanem az egy évfolyamon és egy szakon
tanulók egymáshoz viszonyított teljesítménye határozza meg
minden félévben azt a szintet, ami felett jár – de elmondható,
hogy legalább a 4,00 átlagra törekednie kell annak, aki tanulmányi ösztöndíjban szeretne részesülni.
Fontos tudni, hogy létezik úgynevezett rendszeres és
rendkívüli szociális támogatás, amire minden félévben
elektronikus formában lehet
pályázatot leadni, s melynek
odaítéléséről a kar Hallgatói
Önkormányzatának
illetékes
bizottsága dönt. A szociális juttatásokat eddig az 51/2007-es
kormányrendelet szabályozta,
ám az új felsőoktatási törvény
életbelépésével hatályát vesztette, viszont sajnálatos módon az
új kormányrendelet lapzártánkig nem készül el, ezért bővebb
felvilágosítást egyelőre a HÖK
Diákjóléti Bizottságától kérhetnek az érdeklődők.
A kar minden beiratkozott
hallgatója pályázhat kari sport- és kulturális ösztöndíjra. A pályázatot a Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat írja ki és bírálja el minden hónapban. A pályázat célja a
Szakos Hallgatói Érdekképviselet –ún. SZHÉK-ek– és minden
öntevékeny csoport támogatása, a kari közélet felpezsdítésének elősegítése. A sportösztöndíj egyik fajtája az, amely országosan kiemelkedő sportolók támogatását teszi lehetővé, de
nyújthatnak be pályázatot azok is, akik valamilyen sportágat,
edzésformát kívánnak meghonosítani az ELTE-n.
Félévenként kerül kiírásra a Kari Tudományos Ösztöndíj pályázat, amire a kar minden beiratkozott hallgatója pályázhat kész kutatási tervvel vagy előkészületi fázisban lévő
tudományos munkával. A pályázat leadási határideje az őszi
félévben októberre, a tavasziban pedig márciusra esik.
Sport- és kulturális ösztöndíj nyerhető egyetemi szinten
is, rektori pályázat útján. A pályázatot évente egy alkalommal,
ősszel írják ki, leadási határideje pedig januárra esik, ezért
érdemes már korábban megírni a pályázatot. Fontos megje-
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Keresztúton

Rovatajánló

Talán az Interkultúra rovat nevéből is kitaláltátok, hogy az itt megjelenő írások fő célja a világ sokszínűségének
megmutatása, az önként vagy kényszerűen választott emberi életmódok értékeinek hangsúlyozása. Kultúra alatt
itt nemcsak – sőt nem elsősorban – a kulturális intézményrendszer falain belül, múzeumokban, színházakban,
írók és festők alkotótereiben előálló szellemi javakat kell értenünk, hanem azt a sűrű jelentéshálót, ami mindennapi életünket veszi körül. Ez a rendszer, mely befolyásolja, mit eszünk, hogyan öltözködünk, miben vagy kiben
hiszünk, kibe szeretünk bele, és milyen családmodellben gondolkozunk, általában olyannyira magától értetődő
számunkra, hogy észre sem vesszük. Az emberi létezés sokféleségére akkor ismerünk és csodálkozunk rá, amikor
a miénktől eltérő kultúrákkal szembesülünk. Ilyenkor, mintegy a kultúrák közötti keresztúton állva, lehetőségünk nyílik a humanitás nagyobb tereinek belátására.
A relatíve zárt nemzeti határok korszakaiban, illetve akkor, amikor az államok belső egyneműségre törekszenek, csak azoknak adatik meg e találkozás lehetősége, akik képesek földrészeken is átívelő utak bejárására.
Mai, globalizálódó világunk egyik legnagyobb előnye, hogy az ilyen ráeszmélésekhez gyakran elég, ha kicsit
nyitottabb szemmel lépünk ki lakásunkból. Az Interkultúra rovatnál is erre törekszünk, ennek megfelelően az
elmúlt évben írtunk magyarországi vallási közösségekről – a buddhizmusról és a zsidóságról –, körbejártuk a
magyar cigányság helyzetét a médiában, megmutattuk a hajléktalanság és a szegénység kultúrájának bizonyos
szeleteit, és beszámoltunk a fogyatékossággal élő egyetemisták – látássérültek és kerekes székesek – helyzetéről. Természetesen az aktuális politikai-jogi döntések mögött is kimutathatók kulturális megfontolások, ebből
a szempontból vizsgáltuk a köz- és felsőoktatás átalakítását, a nemdohányzók védelméről szóló újításokat és
a NIBEK információs központ tervezetét.
Cikkíróink sorába azokat várjuk, akik saját maguk és a kulturálisan idegenek esetében is az élet jobb megértésére
törekszenek. Kíváncsiságukat témák együttes felkutatásával igyekszünk csillapítani.
Sid

Alulról-felülről
Másodéves szociológus hallgató vagyok, de már egyetemi felvételim előtt
egy évvel megismerkedtem a tudományággal, Andorka Rudolf és Anthony Giddens korszakalkotó tankönyvein keresztül, amikkel bizonyára
ti is hamarosan találkoztok. Első benyomásom azóta sem módosult: a
szociológiát nemcsak a társadalom, a politikai tervezés számára hasznos (hasznosítható és hasznosítandó) mesterségnek tartom, de olyan
szellemi tevékenységnek is, ami kifejezetten előnyös lehet az egyéni életvezetés szempontjából, és emellett kitűnő móka is.
Közelítsük meg a problémát egy definíció felől! A szociológia általánosan elfogadott értelmében a társadalom tudománya, azaz a társadalomban zajló történések tudományos
igényű vizsgálata. Mint ilyen, nem egyedülálló. A közgazdaságtan, a politikatudomány vagy az etnológia is tudományos

szempontok alapján vizsgálja a társadalmat, a
szociológiát nem tárgya, hanem sajátos nézőpontja különbözteti meg más társadalomtudományoktól. A szociológiát többnyire az érdekli,
milyen hatása van egy eseménynek vagy folyamatnak a társadalom szerkezetére, a társadalmi
nagycsoportok egymáshoz képest elfoglalt helyzetére, illetve a közöttük való mozgásra, a társadalmi mobilitásra. A szociológia tehát mintegy
felülnézetből tekint a társadalom mindenkori jelen idejére, az
egyes döntések, folyamatok mögötti kimondott szándékok
mellett képes a nem hangoztatott motivációk és a nem szándékolt következmények feltárására, a társadalomszerkezeti
átalakulás hosszú távú trendjeinek figyelembevételére is. Ha
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címszó alatt hallotok majd), természetesen faragott valamit
azon a nagyképűségen, ami az oktatási rendszeren való akadálytalan áthaladás során halmozódott föl
bennem. Azt is bátran kijelenthetem, hogy
a szociológia megértőbbé, elfogadóbbá tett
a szegények, a hajléktalanok vagy épp a
más kultúrákból érkező emberek iránt. E
tekintetben mindenkinek szüksége lenne
valamennyi szociológia, vagy legalább szociológiai látásmód elsajátítására. A szociológia másrészről nagyon is magabiztossá teszi
ifjú tanulmányozóját, elhinti benne azt a
meggyőződést, hogy érti a világot, esetenként jobban, mint a televízióban látott politikusok, közgazdászok, jogászok, orvosok…
Ez abból fakad, hogy a világban definíció
szerint mindennek köze van a társadalom
absztrakt fogalmához, így a szociológus terepe potenciálisan végtelen. A fent említett
Bourdieu például olyan különböző területeken alkalmazta elméletét, mint az oktatás,
a művészetek, a divat, a tudomány világa és a televízió. A jó
szociológusban kétségkívül van affinitás arra, hogy mindenbe
beleüsse az orrát, mindenhol felvesse saját, mások számára
meglepő és idegen szempontjait. És ez olykor kifejezetten
kellemes érzés.
Végezetül tesztelje mindenki a Peter Berger: Meghívás
szociológiára című tanulmányából vett idézeten, megfelelő
szakot választott-e magának! „A szociológia hosszú távon
csak azokat elégíti ki, akik szerint semmi nem olyan lenyűgöző, mint az emberek megfigyelése és az emberi dolgok megértése.”
Sid

Megérteni a világot
városaiban mindenhol folyt gazdasági képzés,
így igen merész vállalkozás volt a szak elindítása.
Szakítva az eddigi képzési hagyományokkal, Pete
Péter, a szak atyja, a módszertant a nyugati elit
egyetemek mintájára dolgozta ki.
A képzés, becenevén Eltecon, sikerrel startolt. Ennek egyik
fő oka, hogy a szak alapítói jól ráéreztek a közgazdaságtan

Kedves Olvasó, ha érdekelnek a társadalomtudományok, a legjobb helyen jársz. A következőkben röviden az ELTE alkalmazott közgazdaságtan képzéséről olvashatsz.
Három éve, az Eötvös Loránd Tudományegyetem beszállt
a közgazdászképzésbe, rendszerváltó történetünk egy rég
megkésett örökségét pótolva ezzel. Magyarország egyetemi
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csak ennyiből állna a vizsgálódás, egyrészt dögunalmas lenne
absztrakt tendenciáival és táblázataival, másrészt teljesen figyelmen kívül hagyná az egyéneket. Az
össztársadalmi megközelítéshez ezért
érdemes egy alulnézeti szempontot társítani, megnézni, mi motiválja az egyes
csoportokhoz tartozó cselekvőket.
Az eddigieket a felsőoktatás példáján próbálom megvilágítani. Az állami
keretszámcsökkentés gazdasági szempontból lehet előnyös – bár hosszú távon ez is megkérdőjelezhető –, a szociológiai elemzés azonban azt mutatná ki,
hogy a fizetős helyek számának növekedése csökkenti a társadalmi mobilitást,
a szegényebb családok gyermekeinek
esélyét a diploma és a jól fizető állások
megszerzésére. Ez a hatás gondolati
úton is könnyen belátható, a finomabb
megkülönböztetésekhez viszont már
közelebbi vizsgálatra volna szükség. Egy
adott érettségiző osztály döntéseinek megfigyelésével megtudhatnánk, hogy az anyagi helyzet mellett milyen egyéb
szociokulturális tényezők számítanak, ha a diákhitel felvételéről vagy a külföldi továbbtanulás lehetőségeiről van szó. Az
ilyen kutatások elősegítenék a terület jövőbeli, átgondoltabb
fejlesztését is.
És most az egyéni hatásokról. Közel három év szociológiatanulás után azt mondhatom, a diszciplína ambivalensen
hatott saját képességeimről alkotott véleményemre. Egyrészről az az elmélet, mely szerint iskolai és munkaerő-piaci
előmenetelünk nagyban függ a családunkban felhalmozott
anyagi és kulturális javaktól (erről bourdieu-i tőkeelmélet

V. évfolyam I 1. szám I 2012. Gólyatábor Különszám

Fotó • sxc.hu

Interkultúra  22
tudományos szintű oktatásának szükségességére, a gazdasági
képzések „elüzletiiskolásodása” mellett.
Immáron negyedik esztendeje, sikerekben gazdagon menetel az Eltecon. Én második
éve veszek részt a képzésben, s
úgy érzem, ez az egyik legjobb
dolog, ami történt velem eddigi tanulmányaim során. Itt
nemcsak értő szakembereket,
de klasszikus értelmiséget is
képeznek, aki a jövőben nem
riad vissza az interdiszciplináris
és társadalomtudományi-tör-

téneti elemzésektől sem. A kiscsoportos szemináriumoknak
és a közvetlen tanár-diák kapcsolatnak hála nemcsak tanulmányi kódok vagyunk oktatóink számára, hanem leendő
makroelemzőként, pénzügy- és gazdasági minisztériumi
szakemberekként tekintenek ránk, szívükön viselve tanulmányaink sorsát.
Ha kíváncsi vagy a miértekre, azaz hogy miért szegényebbek egyes országok. míg mások gazdagabbak, vagy, hogy
miért szakosodnak az emberek munkamegosztásra, akkor
jelentkezz az Elteconra! Ha nemcsak látni akarod a világot,
hanem érteni is, itt a helyed.
Tóth Gergő

Miért pont ide?
Hogy miért mentem az ELTE Társadalomtudományi karán belül a társadalmi tanulmányokra? Most hosszú, szirupos történetet mesélhetnék,
miszerint már a piros vízilovas bilin ülve is Durkheim, Weber és Marx
nézetei kavarogtak a fejemben. Elmesélhetném, hogy a babáimmal különböző társadalmi problémákat játszottam el, de azt hiszem, ez elég
valótlanul hangzana.
A középiskolában úgy gondoltam az ELTE-re, a Corvinusra,
a SOTE-ra és a BME-re, mint a négy nagyra. Ha valaki mérnök
akar lenni, hát menjen a BME-re, ha orvos a SOTE-ra, ha közgazdász a Corvinusra, és ha bármilyen humán irány vonzza,
az ELTE-n a helye.
(Ezt persze nevezhetjük „egyetemsznobizmusnak” is, de
nem véletlenül vallom ezt a nézetet.) Ebből a „négy nagyból”
kihagytam a speciális, például művészeti oktatást nyújtó
egyetemeket, főiskolákat. Persze az, hogy ki milyen beállítottságú, sok esetben már egészen fiatalon eldől. Így történt
ez velem is.
Előbb tudtam, hogy az ELTE padjait akarom koptatni,
mint azt, hogy pontosan melyik szakon. Mivel az írás érdekelt, érdekel, nyilván szóba jött a magyar szak, amiért tanárnő
édesanyám nem igazán lelkesedett, mondván, még a végén
tanár leszek. A kommunikáció és médiát nem igazán éreztem
magamhoz valónak, nem feltétlenül csak a „komédiás” gúnyneve miatt. Így matt helyzetben voltam. A cél megvolt, de az
eszköz hiányzott. Egy barátnőm mesélt erről a szakról. Azt
mondta, hogy érdekes, és sok irányba mehetek utána tovább.
Ekkor persze kinyitottam az érettségi tájékoztató könyvet,

és utánanéztem az említett szaknak, majd úgy
döntöttem, hogy megjelölöm első helyen a társadalmi tanulmányokat (TT-t). Sikerrel jártam, így
most többek között társadalomelméletet, szociálpszichológiát, társadalompolitikát tanulok. A
tantárgyak nagy része valóban érdekel is, szóval nem lőttem mellé. Első félévben minél több
kreditet akartam felhalmozni, annak ellenére, hogy ez nem
ajánlott. Így persze vadásztam az előfeltétel nélküli órákra.
Ekkor találtam meg a Kultúra arcai című órát, amiről később
kiderült, hogy orientációs tárgy, ebből kifolyólag általában
másod – vagy harmadévben szokták felvenni a ténylegesen
orientálódó diákok. Ne vállalja túl magát az, aki még arra is
képtelen, hogy megnézze egy előadás típusát „mondhatnánk”.
Szerencsésnek tartom azonban magamat, mivel ez a tantárgy
lett a kedvencem, és az első héten ez után az óra után éreztem
először azt, hogy biztosan jó helyen vagyok. Még csupán elsőéves vagyok, szóval sajnos részletesebb óraleírással és TT-s
karriertörténetekkel nem szolgálhatok.
Nemrég olvastam az interneten egy érdekes párbeszédet.
Egy érettségiző lány kérdezte, hogy egészen pontosan mit is
lehet ezzel a szakkal kezdeni. Erre persze kapott néhány választ, de egyiket sem tartotta kielégítőnek, és még többet és
többet követelt, mert nem írták le egészen pontosan, hogy hol
és mennyi pénzért fog tudni dolgozni. Bár nem véleményeztem a lány kérdését, de úgy gondolom, hogy aki ennyire retteg,
jobb, ha nem is feltétlenül tanul tovább, mert sehol sem tudnak már biztosat mondani. A lényeg annyi, hogy tanulj, legyél
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jó abban, amit tanulsz, és ismerj meg minél több embert. Legyen jó a modorod, és ne legyél bizonytalan. És mindennél fontosabb, hogy azt tanuld, amit szeretsz, mert ha nem így teszel, a
végén csak szenvedni és bukdácsolni fogsz. Ha ez megvan, akkor
jóformán lényegtelen, hogy jogot, pszichológiát vagy éppen társadalmi tanulmányokat végzel. Akinél ez nincs meg, ott szinte
nem is fontos, hogy diplomával rendelkezik-e vagy sem.
Ezen az egyetemen egy minden mástól eltérő értékrendet
mutatnak nekünk, ami sok különböző aspektusra épül. Az
egyetem feladata azon túl, hogy tanítson, az is, hogy kinyis-
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son minket, más-más nézőpontot mutasson. Számomra ez az
igazi csoda. Téved, aki azt hiszi, hogy az egyetem feladata jól
fizető állást biztosítani. Az már a mi dolgunk, hogy tudásunkat,
látásmódunkat hogyan használjuk az egyetem elvégzése után.
Összességében boldognak érzem magam az első év után
ezen az egyetemen. Sőt, azt hiszem, többet is kaptam annál,
mint amire számítottam, még akkor is, ha a piros vízilovon
még nem erre készültem.
Csernus Fanni

Mitől is válik valaki a nemzetközi
kapcsolatok szakértőjévé?
Ha valaki a nemzetközi tanulmányok szakra jár, gyakran előfordul,
hogy az emberek megkérdezik tőle, mégis mire jó ez a szak? A hallgató
elmondja, hogy a diplomájában a nemzetközi kapcsolatok szakértője
megnevezés fog szerepelni, de ezzel nem kerülünk közelebb a válaszhoz.
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A diákok nagy része ugyanúgy nem tudja, mi ez a szak,
mégis jelentkezik rá, mert jól hangzik, vagy mert magas a
ponthatár. Jómagam sem tudtam pontosan, milyen is lehet
a képzés, de nagyon örültem, amikor felvettek, és egyáltalán
nem bántam meg, hogy idekerültem. Az első két félév az alapozásról szólt: európai uniós ismeretek, jogi alapismeretek,
nemzetközi kapcsolatok elmélete és története, kül- és biztonságpolitika, nemzetközi jog, politikai gondolkodás története,
politológia. A második évben már több gyakorlat szerepel, a
tanterv közben tartja magát fő céljához, amely nem más, mint
az Európai Unió felépítésének és működésének megértése.
Emellett megjelennek majd a szaknyelvi gyakorlatok, amelyeken különböző nemzetközi szerződéseket, nemzetközi kapcsolatok tudósainak írásait és aktuális események elemzéseit
olvashatjátok, illetve a régiós tantárgyak, amelyeken „kilépve
az európai miliőből” tanulhattok Észak- és Dél-Amerikáról, a
Közel-Keletről, Afrikáról, valamint Közép- és Kelet-Európáról.
A későbbiekben el kell végezni egy szakmai gyakorlatot, és
meg kell írni egy szakdolgozatot. Ezek után, ha úgy döntötök,
hogy maradtok az ELTE-n, a nemzetközi tanulmányok két
MA-s szakiránya közül választhattok: az emberi jogok, illetve
a fejlesztéspolitika között.
Az első félévben Romsics Gergely három kurzust is tartott
nekünk, és mindegyikből zárthelyiket íratott velünk. Akkor

gondoltam arra, hogy tulajdonképpen az érettségi egy bájos kis sétagalopp volt ahhoz képest,
hogy angolul olvasok az ókori görögökről 100
oldalon keresztül. Amikor bekerültem az egyetemre, a többi gólyatábori csoporttársammal nagyon lelkesek voltunk, hogy végre egyetemisták
vagyunk, ám a csoportvezetőnk csak megrázta a
fejét: „Nem, addig nem vagytok egyetemisták, míg túl nem

éltetek egy vizsgaidőszakot.” Mivel ezen a szakon viszonylag
sok zárthelyi írására van lehetőség, így kihasználva azokat
megkönnyítitek a vizsgaidőszakotokat.
Az a legjobb, hogy olyan tanárok tanítanak, akik nagy tudásúak és szakmailag elismertek. A bemutató rövidsége miatt
nem tudom felsorolni/bemutatni az összes tanárt, aki a nemzetközi tanulmányok szakon tanít, de egy példa Boros László,
aki, ha valami európai uniós ügyről volt szó, gyakran mondta:
„Én ekkor pont Brüsszelben voltam”, vagy Dunay Pál, aki Svájcban dolgozik, mégis előadásokat tart a tanítás szeretete miatt.
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Vannak, akik azt mondják, hogy ahogy bekerül valaki az
egyetemre, csupán EHA-kód lesz a tanár szemében, ám ezen
a téren a TáTK kellemes „csalódást” okozott. A tanáraim
többsége mindig odafigyelt az igényeinkre, válaszolt a kérdéseinkre, elvállalt TDK-kat, vagy akár csak kötetlenül beszélgetett velünk egy-egy zh után. Az igazat megvallva, minden
hozzáállás kérdése. Lehet, hogy nem minden tökéletes ezen
a szakon, de ha az ember nem bosszankodik minden apróságon, ami vele történik – pl.: „Miért nem javították már ki a
zh-t?”,„Miért nem válaszoltak az e-mailemre?” – akkor képes

lesz élvezni az itt töltött időt.
Amit tanácsolni tudok, az az, hogy használjátok ki az
egyetemen töltött időt. Nem hiába mondják olyan sokan,
hogy addig tanuljon az ember, ameddig csak tud. Szívjatok
magatokba annyi tudást, amennyit tudtok, legyetek aktívak,
építsetek kapcsolatokat, mert mindenki a saját sorsának kovácsa. Persze az élethez és a boldoguláshoz kell majd egy kis
szerencse is.
Szasza

Miért éppen a szociális munka?
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„Szociális munkásnak tanulsz? Minek?” – hangzik az ominózus kérdés
számtalanszor, ha a tanulmányaim kerülnek szóba. Ilyenkor nem igazán
tudok mit mondani. Hogyan is magyarázhatnám ennek a szakmának
a magával ragadó lüktetését olyan embereknek, akik egyáltalán nem
tapasztalták? Azokat az érzéseket, motivációkat, amik már az első év
során kialakultak, nehéz átadni azoknak, akiknek az első gondolatuk
erről a szakról az, hogy nehéz jó fizető állást találni vagy egyáltalán elhelyezkedni vele.
Egy éve vagyok részese a szociális munkás tanulmányoknak. Mint sokan mások, én is úgy jöttem ide, hogy azt
mondtam magamnak: „Többek szerint szociálisan érzékeny
vagyok, és egyébként is szeretem az embereket. Szívesen foglalkozok velük, egy próbát
megér.” Aztán bejelöltem 3.
helyen, mentőövként. Így
egy év után azt mondom,
életem egyik legszerencsésebb momentuma, hogy
nem sikerült 400 pont felett
megírnom az érettségimet.
Mivel a szociális munka több
tudományból tevődik össze,
sok helyről ragadtak rám ismeretek, mind a pszichológia, a jog,
a társadalomorvostan, a kulturális antropológia, mind pedig
a társadalomtudományok területéről. Természetesen kicsit
sem érintettek meg. Érdekesnek érdekesek voltak, de igazából
ennyiben ki is merült a szak iránt táplált vonzalmam. Amikor
a szociális munka elmélete és gyakorlata órán elhangzott a
szociális munka egyébként nem is olyan rövid definíciója, csak

bólogattam, és azt gondoltam magamban: „Rendben, akkor ezt is meg kell jegyeznem, ahhoz, hogy
ezt a kurzust teljesítsem a többi mellett.”
A második félévben jött a nagy fordulat. Ennek a fordulatnak neve is van: szociotábor. Ez a
hét ugyebár arról szól, hogy a hallgatóknak mélyszegénységben élő emberekkel kérdőíveznek és
készítenek interjút. Ez szerintem a szak egyik
leghasznosabb gyakorlata. Oda úgy mész el, hogy
nyitott vagy az ott élő emberekre, beszélgetsz velük, és általában ők is szívesen osztják meg veled az ottani dolgokat, mivel
nem az ellenséges betolakodót látják benned, hanem az érdeklődő, barátságos vendéget. Olyan életkörülményeket ismersz
meg, a szegénységnek
olyan oldalával, mozzanataival találkozhatsz,
amit csak előítéletek nélkül lehet megtapasztalni.
Az „azért szegény, mert
nem dolgozik, ő tehet
róla” felfogás teljesen
érthetetlenné, felfoghatatlanná válik. Megérted,
vagy inkább megérzed, annak a mondatnak a lényegét, hogy
a „szociális szakma nem munka, hanem hivatás”. És innentől
kéne írnom arról az érzelmi töltésről, ami ezekkel a tapasztalatokkal jár. Ez az érzelmi töltés válasz a „Minek?” kérdésre,
amit személy szerint sose fogok tudni megmagyarázni olyan
embereknek, akiket ez a töltés eddig elkerült.
Csenge
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Kedves Gólya!

Rovatajánló

Ha azt gondolod, hogy egyetemistaként végre mindenre lesz időd, hiszen szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz, amikor csak szeretnéd, akkor tévedsz. A szabadidőd minden percét meg kell majd becsülnöd, amikor nem a könyvtárban
kell kutakodnod, vagy a beadandó fölött ücsörögnöd. Ha pedig végre felszabadulsz, akkor azon kezdhetsz gondolkodni,
hogy mit csinálj, hova menj a nagy Budapesten. Kezdetben nehéz lehet beleszokni az új világba (főleg vidékiként), így
talán minden eligazító ötletet szívesen vesztek. Ehhez próbál segítséget adni az Ajánló is, amely változatos programokat kínál neked hónapról hónapra. A rovat célja, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább tetsző ajánlatot:
legyen az egy aktuális film, színdarab, könyv, kiállítás, koncert, kocsma vagy étterem, adott esetben pedig interjúkkal,
beszámolókkal próbálunk meg szélesebb körű tájékoztatást nyújtani.
Igyekszünk az aktualitásra törekedni, így a könyv-, színház- és filmkritikák mellett az éppen zajló, vagy hamarosan
megrendezendő városi eseményekről is tudomást szerezhettek, az Eseménynaptárból pedig akár minden héten kiválaszthatjátok, hogy hova szeretnétek menni lazulni.
Ha úgy gondolod, szívesen képviselnéd a TátKontúrt a különböző eseményeken, és írnál is róluk, vagy úgy érzed, kritikáidat az egész Lágymányosi Campusnak meg kell ismernie, akkor nem kétség, hogy nálunk a helyed!
Berta Kitti

„Nem, inkább nem tanulok”
Vagyis milyen bulikra számíthattok az első évben?
Biztosan sokszor láttátok már az interneten, hogy ha sikerül a vizsga, iszunk. Ha nem sikerül, azért iszunk. Ennél jobban nem is lehetne
megfogalmazni az egyetemista lét lényegét. Ha kezdődik az év, annak
örülünk, és azért bulizunk, ha befejeződik, akkor éppen azért. Egyetemistaként mindig van ürügy arra, hogy elmenjünk egy jót bulizni, nincs
ez máshogy az ELTE Társadalomtudományi Karán sem.

Az első, nagyobb hangvételű óriásbuli a Gólyatábor, amit
kifejezetten az újonnan érkező TÁTK-sok részére rendeznek
minden évben a lelkes szervezők, általában augusztus utolsó
pár napjában. Ha nem jutottál el egy fesztiválra sem a nyáron,
itt az idő, mindent pótolhatsz a gólyatáborban! Három nap
játék, koncert, buli és lány- vagy fiúhegyek. Kell ennél jobb
nyárzáró program? A szórakozáson kívül a csoportvezetőitektől sok hasznos információt tudhattok meg a tanárokról,
az egyetemi épületek labirintusáról, legendáiról, és persze az
órákról, a kreditekről és egyéb hasznos dolgokról is. A csapattagjaitokkal pedig utána is érdemes tartani a kapcsolatot, mert
az évkezdés első nagy buliján (általában szeptember második
hetében), a Kocsmatúrán, más nevén Gólyatábor Afterparty-n

újra összeálltok, és Budapest legjobb és/vagy
legolcsóbb helyeit körbejárva hangosan ezt kiáltjátok: „Eötvös Loránd Tudományegyetem, Te
vagy az oka mindennek!” – ahogyan azt a gólyatáborban megtanultátok. Az se búsuljon, aki nem
tudott elmenni a gólyatáborba, mert a csapatok a
Kocsmatúrán az új tagok érkezésének is örülnek,
tehát innentől már nem maradtok ki semmiből!
Novemberben életetek fordulóponthoz érkezik, ugyanis
a Gólyabálon gólyából igazi egyetemistává avanzsáltok, hogy
az első vizsgaidőszakot már vérbeli tátékásként kezdjétek. A
tavalyi gólyabál a Gellért Fürdő aulájában volt, ami igazán
ünnepi hangulatot adott a bálnak, több teremben ment a buli,
koncertekkel, dj-kkel, italakciókkal. Lányok, ha megtartottátok a szalagavatós ruháitokat, érdemes abban érkeznetek,
mert mégsem egy szimpla buliról beszélünk; fiúk, nektek is
ajánlom legalább az inget és a bőrcipőt! A Gólyabálon a TÁTK
dékánja (dr. Tausz Katalin) is köszönt majd titeket, és leteszitek a gólyaesküt, amire rögtön érdemes koccintani egyet.
Szintén ősszel találkozhattok a Szakkollégium Éjszakájával,
ami talán kevésbé ismert az újonnan érkezők körében, de
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mindenképpen érdemes részt venni rajta, esetleg jelentkez- pedig muszáj megünnepelni. Hasonlót képzeljetek el mint a
ni is a Társadalomtudományi Szakkollégiumba. Az egyetem Gólyabál, fellépőkkel és szép ruhával.
A félév legnagyobb
épülete ilyenkor egészen más
durranása a LEN, vagyis
arcát mutatja, estére megtela Lágymányosi Eötvös
nek a folyosók hallgatókkal
Napok, amit május elején
és oktatókkal; a filmklubon,
szoktak tartani, és 4 napos
vitákon és beszélgetéseken
fesztiválhangulatot kölcsökívül pedig még koncertekre
nöz az egész campusnak.
is mehettek tombolni.
Két színpadon egész este
Csak mindezek után kezkoncertekre tombolhattok,
dődhet az igazi BULI, az első
a civil falu sátraiban pedig
vizsgaidőszak. Ez alkalomból
napközben is mindenki
a Vizsgaidőszak-nyitó bulit
megtalálhatja a számára
érdemes jobban szemügyre
A tanulás meghozza a gyümölcsét, és mint tudjuk, a gyümölcsből pálinkát lehet főzni
legérdekesebb programot.
venni, ami a vizsgák előtti
utolsó felüdülést jelentheti. Ugyanez vár majd titeket a Vizs- Fontos, hogy a LEN-t a TáTK, az IK és a TTK közösen szergaidőszak-záró bulin, amin mindig többen vannak, hiszen vezi, így tágulhat a látókörötök, ha meghallgattok/megnéztek
végre lehet újra lazulni, sörözni a barátokkal, és táncolni néhány előadást más karokról is.
A kollégiumi bulik szervezői és a Szakos Hallgatói Érdekegy jót, hiszen nincs több vizsga (egészen a következő félév
képviselők (SZHÉK) nem hagyják az embert nyugton, majdvégéig).
A tavaszi félév első nagyobb rendezvénye a Felezőbál, ami nem minden hétre kitalálnak valamit. És ha éppen nincsen
nem az első-, hanem a másodéveseknek szól elsősorban, de TáTK-s buli, az ELTE további karain is bátran lehet nézelődni.
mindenkit szeretettel látnak. A TÁTK-s képzések időtartama
Boda Daniella
6 félév, ezért a 3. félév közepén „feleznek” az ide járók, ezt

Jólegyél!
Avagy hova húz az egyetemista pénztárcája?
Szörp, leves, madárfészek, púder… Melyik a kakukktojás? Elárulom:
egyik sem. A beavatottak gondolatait illatozó étkek emlékei árasztják el
e szavak hallatára, hiszen ők már tudják: ezek mind-mind olyan helyek,
ahol a megéhezett tátékás – ha van egy szűk órája – boldogan megtömheti a hasát.
LEVES
A környékbeli egyetemisták közt
méltán elhíresült takeaway levesbár a
Kálvin és a Fővám tér közt található
félúton, ebédidőben abszolút eltéveszthetetlen, különös ismertetőjele
az utcán kígyózó sor. Igen, a helynek
talán egyetlen hátránya az, hogy ha
akkor éhezel meg, mint minden normális ember (értsd: 12 és 15 óra kö-

zött), akkor meg kell küzdened az elemekkel, és
nyáron légkondi, télen pedig fűtés nélkül bizony
végig kell várnod azt a tető nélküli körülbelül 20
percet, ami alatt sorra kerülsz. A várakozásért
maradéktalanul kárpótolnak majd az isteni és
különleges levesek és melegszendvicsek, arról
nem is beszélve, hogy a kiszolgáló srácoknak mindig van egy
kedves szavuk hozzád. Facebookon minden héten megtalálod
a következő napokra vonatkozó aktuális választékot.

Szörp
Személy szerint ez az egyik kedvenc helyem, szintén a Kálvin téren található, a metrókijárattól a FSZEK felé sétálva bal
oldalt bújik meg, és hideg időben, amikor nincsenek kipakolva
az utcára, könnyű elsétálni mellette, de nem érdemes. Egyetemistaként gyorsan rájön az ember, hogy csak néhány hétig jó
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az, hogy a gimis menza rossz emlékeitől megszabadulva minden nap Mekiben eszik, vagy betol egy gyrost. Hihetetlenül
gyorsan rá lehet unni, és persze egészségtelen is. Ilyenkor
kezdjük keresni a „normális
helyeket”, ahol lehet mindenfélét enni, ami olyan „anyu
főztje” -közeli. Nos, ez a hely
a Szörp. Főzelékek, levesek,
párolthúsok, raguk, mindenféle töltött vagy rántott hús és
édesség is van. A vegetáriánusok is tudnak mit enni, szinte
minden nap van valami, amiben nincsen hús, rántott sajt
pedig minden nap kapható. Finom, otthonközeli és 700-900
forintból bőven meg lehet ebédelni. Egyetlen hátránya, hogy
nagyon gyorsan elfogy az adott napra lefőzött adag. 11 órakor
nyitnak, dél-fél egy körül még teljes a választék, de ha kettőre
érsz oda, már csak 1-2 étel közül választhatsz, három körül
pedig már nem is érdemes odamenni. Miután elfogy az étel,
kávézóként üzemel, ami szintén nagyon hangulatos.
Púder
A Ráday utcában (a Kálvin térhez közel) található étterem,
dél és három óra között érdemes látogatni, ilyenkor ugyanis
890 forintos napi menüt ehetünk. Finom, változatos, a Szörppel ellentétben itt nem magad egyensúlyozol a lépcsőn fel-le a
tálcáddal, hanem pincér szolgál ki. A menü egy levesből és egy
főételből áll, az étlap választéka is elég csábító, az árak viszont
kevésbé. Vizsgaidőszak utolsó vizsgáját követően egy ünnepi
ebéd elfogyasztására viszont tökéletes. Facebookon megtalálható Púder Bárszínház és Galéria néven.
Dr. Burger
A Ráday utca 49-es szám alatt található, pont a másik
végén, mint a Púder, így 4-es vagy
6-os villamossal az egyetemtől két
megállónyira, a Mester utcánál kell
leszállni, és egy rövid sétával már el
is érhető. A neve valóban árulkodó,
tényleg hamburgerről van itt szó,
de nem akármilyenről! Ne a mekis
fröccsöntött húspogácsákra és a
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porból készült hagymakarikákra gondoljatok! Itt minden friss,
roppanós, elképesztően finom és hatalmas! Pici, de igényes
hely, a legkisebb (bőven laktató) szendvicsen kívül viszonylag
húzós árakkal, de amint kihozzák a burgered, és beleharapsz,
nem fogod bánni, hogy egy ezressel üresebb a pénztárcád. A
hely fő attrakciója a Professzor Burger, ami egy kilogrammos
húspogácsából és ugyan ekkora buciból készül, s hozzá még
minden földi jóval televan tuszkolva! Az ára 4490 forint, de
aki egy ültő helyében, 2 óra alatt egyedül megeszi, visszakapja a pénzt. Az étteremben a dicsőségfalon láthattok néhány
fényképet a túlélőkről, de ha nem csal az emlékezetem, senki
sem bírt még el a Professzorral!
Madárfészek
Az egyetemhez legközelebb eső étterem a Móricz Zsigmond körtéren, közvetlenül a villamosmegálló mellett található. Meglepő a párosítás, de a Madárfészek névvel egy kínai
étterem büszkélkedhet. A kínai gyorséttermek az alacsony
áraikról híresek, így van ez a Madárfészekkel is. Sok hasonló
hely azonban nem tűnik túl higiénikusnak, nem szívesen ül
be az ember. Ez viszont tiszta, modern a berendezése, az étel
finom, és mivel nagy forgalmuk van, a minőségétől sem kell
tartani. A legjobb kínai a környéken!
Főzelékfaló
Szintén a Móriczon található, egész széles a választék,
viszonylag közel is van, de ha a főzelék+husi kombón kívül
mást választasz, eléggé meglepődsz majd a pénztárnál, amikor fizetni kell. Mindenesetre alkalmanként jó itt enni, és ez
is viszonylag közel van az egyetemhez.
Kármán
A Petőfi híd budai hídfő villamosmegállóban leszállva
reggelenként a TáTK-sok szinte vakon balra kanyarodnak az
aluljáróban, a merészebbek az úttesten. Ha megéhezel, akkor
viszont a másik irányba érdemes fordulni, ahol a Kármán
Tódor Kollégium büféjében ebédidőben menüvel, és egy viszonylag szűk választékkal rendelkező állandó étlappal várnak. A menü itt is gyorsan elfogy, úgyhogy dél körül érdemes
menni, akkor viszont jóllakhatsz a levessel és főétellel, amit
a menü tartalmaz.
Jó étvágyat!
Voilà

