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Amikor az emberlányának először kell nyitányt írnia, az
bizony nem egyszerű feladat, még akkor sem, ha már sok
cikken túl van az ő hőn szeretett Kontúrjában. A felelősség érzése – és nem csak e miatt a pár sor miatt – bizony
szorongatja a gyomrot. Ugyanakkor hatalmas öröm is,
hiszen nagyszerű érzés ennél a lapnál, ezzel a szerkesztőséggel – a mi szerkesztőségünkkel – dolgozni.
És ha itt tartunk, akkor megragadom az alkalmat,
hogy az egész csapat nevében megköszönjem Tilesch
Rékának mindazt a rengeteg munkát és fejlődést, amit
véghezvitt a TátKontúrral – nem szükséges ecsetelnem,
hiszen az eddigi lapszámok magukért beszélnek –, és
hogy sok sikert kívánjak neki a továbbiakban.
Úgy gondolom, hogy a feladat adott: továbbvinni
azt a dinamizmust, ami az eddigi munka alapja volt. Az
elmúlt időszakban az újság új dizájnnal és egy honlappal
bővült, valamint tehetséges új tagokkal is. A cél legalább
ekkora lendülettel menni tovább, megtartani a sokoldalúságot, a színességet, a komolyabb és szórakoztató
témákat, egyszerre foglalkozni a nagyvilág eseményeivel és egyetemi mikroközösségünk történéseivel, eredményeivel és problémáival, mindezt a jól megszokott
kritikai hangvétellel fűszerezve, ami annyira sajátunk.
Köszönöm a szerkesztőségnek is azt a lelkesedést és
odaadást, amelyet eddig is megtapasztalhattam náluk,
és amely a mai napig jellemzi őket. Így hát nem is kívánhatok magunknak – és magamnak – mást, mint legalább
olyan élményeket, hangulatot, díjakat és cikkeket, mint
az eddigiekben, és hogy továbbra is szívesen, elégedetten és (nem szeretnék nagyot mondani, de) akár büszkén is forgassátok a lapot! ■
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Hajnalig tartó buli

TáTK Felezőbál 2012 Majkával és a Razzia Brosszal
Bál: a báli szezonban megtartott, szervezett, zártkörű, vendéglátással
kiegészülő ünnepélyes táncalkalom, amelyhez társulhat egy szórakoztató műsor is. A bálozás ünnepi rendjét áthatja a korosztályok szerinti
tagolódás. A bálokat a 18. században általában bérelt házaknál tartották, később azonban a kocsmák, vendéglők helyiségeiben, sátorral fedett
udvarain zajlottak le.

Fotó • TátKontúr i Szasza

A 2012-es bálon a „felezők” TáTK feliratú felespohárral a kezükben kezdhették meg a mulatást, melyet némi pénz ellenében a pultban álló ifjak újból és újból újratöltöttek. A vonósnégyes helyett a Razzia Bros szolgáltatta a talpalávalót,
akiket Majka fellépése alatt sikerült „tollvégre” kapnom, hogy megtudjam, kik ők és honnan jöttek.
Gondolom, ti is kíváncsiak vagytok.
„A TáTK-kal közös pályafutásunk szilveszterkor
kezdődött, amikor a Trocadero Caféban megrendezett, és egyébként nagyon jólsikerült újévköszöntő
bulin Tóth Ádám (Taz) megkeresett minket a TáTK
HÖK nevében, hogy mit szólnánk, ha a február 9-i
TáTK-os vizsgatemető bulin mi pörgetnénk a lemezeket. A felkérést természetesen elfogadtuk, és a
fergeteges hangulatú vizsgaidőszak záró után Taz felajánlotta, hogy továbbra is folytathatnánk az együttműködést” – nyilatkozta a Razzia Bros, a Felezőbál
DJ párosa a TátKontúrnak.
A 18. században megrendezett bálok csak formailag térnek el a mai egyetemista báloktól, mint a Gólyabál, vagy a
Felezőbál. A vendéglőt a Living Room helyettesítette, a szórakoztató műsorról pedig Majka papa egyórás rap kavalkádja
gondoskodott. Régebben inkább a kora esti óráktól indult a
mulatozás, ma már csak éjfél előtt egy kicsivel telik meg a
szórakozóhely táncparkettje egyetemistákkal. Kezdetben a

ugyanúgy ugráltak és csápoltak, mint a nyári slágerekre. Úgy tűnik, bizonyos italmennyiség elfogyasztása után már mindegy, hogy Pitbull vagy
Majka ritmusaira táncolunk.
Sajnos, az emeleti mosdót még mindig nem sikerült kevésbé balesetveszélyes helyre telepíteni;
az este folyamán a vizes lépcsőkön többen kíséreltek meg ülő pozícióban lejutni – reméljük, senkinek nem esett
komolyabb baja. A két pult az egész rendezvény alatt üzemelt,
így a kilométeres sorban állás szerencsére elkerülhető volt, bár

Robbant a rapbomba

a táncparketthez közelebb lévő büfében mindig nagyobb volt a
tolongás, hiszen riszálás közben megszomjazik az ember.
Attól eltekintve, hogy a Felezőbál nem a legpuccosabb
szórakozóhelyen került megrendezésre, a hangulat mindenkit kárpótolt ezért az „apróságért”. A felezőket a felespoharak
emlékeztetik az estére (már ha sikerült egyben hazamenteni
őket), a többieket pedig a honlapon található fényképek. A legtöbbek örömére, és néhányak bánatára.
Kezdetben a DJ páros nyári slágerekkel szórakoztatta a lelkes
„Nagyon régen vártunk ilyen közönségre és ilyen
TáTK-osokat, egészen negyed egyig, amikor is Majka elhódította a
helyre, ahol különböző stílusú zenéket is nyugodtan
fiataloktól a színpadot, és kezdetét vette a „koncert”.
játszhatunk egymás után, az emberek nagyon gyorDJ páros nyári slágerekkel szórakoztatta a lelkes TáTK-osokat, san reagálnak és átveszik a ritmust és a stílust. Az első bulink után,
egészen negyed egyig, amikor is Majka elhódította a fiata- ami még a gimiben volt, nem gondoltuk volna, hogy valaha ekkora
loktól a színpadot, és kezdetét vette a „koncert”. A nagy tö- közönség fog a mi mixeinkre bulizni. Biztosan találkozunk még
megek számára Majka a Való Világból lehet ismerős, ugyan- néhány TáTK-os és egyéb ELTE-s bulin, mert az egyetemista társaságnál nincsen jobb!” – lelkesedett a Razzia Bros a TáTK-osok
akkor nincs mindenki tisztában azzal, hogy ő előadóművész
is. Lehet, hogy jobban járnak azok, akik ezt nem tudják, és a Felezőbál iránt.
Úgy tűnik, a következő bulira is érdemes lesz benézni… ■
hiszen – valljuk be – nyomdafestéket nem tűrő, érthetetlen
szövegű rapszámokra bulizni igen nehéz. Ám ennek ellenére
a táncparketten nem fogyatkozott meg a tömeg: az emberek
Boda Daniella

”
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ELTE-s szinkronhang a Dr.
Csontban

Fotó • MB-Photo

Miután három évet töltött a Pesti Magyar Színiakadémián, az idei tanévben a nemzetközi tanulmányok szakot kezdte meg Király Tamás, a
TáTK hallgatója. Az egyetem előtt pedig olyan színészekkel dolgozott
együtt, mint Béres Ilona, Szulák Andrea vagy Gregor Bernadett. Tamással többek között arról beszélgettem, miért választotta a színház
után az ELTE-t, valamint hogy milyen tapasztalatokkal lett gazdagabb
az elmúlt években.
TátKontúr:   Mikor és hogyan csöppentél bele a színház világába?
Király Tamás:   Ez egy érdekes történet, igazából egy véletlen
eredménye. Eredeti terveim szerint az érettségit követő egy
évben valami mással akartam foglalkozni, csak utána a színházzal. Egy ismerősöm mondta, hogy a Pesti Magyar Színház
akadémiájára meghirdettek egy pótfelvételit – a rendes felvételik egyébként már nyáron lezajlanak –, ahol szerencsét
próbálhattam. A gyakorlati vizsgán 15 verset, 5 monológot, illetve 3 vagy 4 dalt kellett előadnom. A bizottság színészekből,
beszédtanárokból, énektanárokból állt, de a reflektor miatt
nem is láttam, hogy kik voltak, mert a felvételi stúdiószínpadon zajlott. Mindez szeptember 8-án volt, elmentem, sikerült.
Másnap már az István, a király felújító próbáján kellett részt
vennünk, ahol egyből el kellett sajátítanunk a koreográfiát, bele kellett szokni a színházi légkörbe.
TK:   Hogyhogy nem erről a területről választottál
egyetemet?
KT: Az egyetemet megpróbáltam érettségi után
2008-ban, viszont akkor csak zenész-színész képzés indult, én pedig a prózai vonalat szeretem,
abban is érzem jól magam. Akkor Novák Eszter
felvételiztetett, aki mondta, hogy látja, nem a
zenés irány felé akarok elmenni, és azt javasolta,
hogy jövőre mindenképpen próbáljam meg megint.
2009-ben újra jelentkeztem, ami nagy élmény volt,
és úgy is éreztem, hogy egész szépen helytálltam. A
felvételi után a bizottság behívott, elmondták, hogy nagyon
tetszett nekik az anyag, amit vittem, viszont én nekik túl
fiatal vagyok, majd jöjjek vissza később. Ezt elraktam magamban, ezt mondták, ez egy szubjektív vélemény. Ezek
után már nem éreztem annak az igényét, hogy nekem ezt
el kell végeznem, mert az egy tévhit, hogy ha valaki elvégez
egy művészeti egyetemet, akkor „kész van”. Nincs kész. Az
ember mindig tanul, fejleszti magát: ez egy olyan folyamat,
amit nagyon sokáig csinál, a pályán eltöltött évek alatt is

csak a színészi eszköztár bővítéséről van szó,
amit nem lehet megtanítani. Eszközöket be lehet tanítani, de azok nem az ember sajátjai.

TK:   Milyen darabokban játszottál az elmúlt
időszakban?
KT: A Pesti Magyar Színházban júniusig voltak
darabok, amikben szerepeltem, például az István,
a király, a My Fair Lady, a Liliomfi. A fiúk mindig több darabba
kerülnek be, mert egyrészt fiúhiány van, másrészt a drámairodalomban több a férfi szereplő, így rájuk mindig szükség van. Rögtön, amikor bekerültünk az akadémiára, a Magyar Színház egy
musicalt állított színpadra, Cole Porter: Mi jöhet még? című művét.
Megkaptam a színház nagyszínpadán életem első szöveges
szerepét, amely ugyan csak pár mondatból állt, az viszont Béres Ilona művésznővel történt, ami nagy megtiszteltetés volt.
Jelenleg pedig a Gózon Gyula Kamaraszínház tagja vagyok, ahol a
Schwajda György: Himnusz című darabban játszom.
TK:   Az akadémia előtt is színészkedtél?
KT: Gimnáziumban nem, általános iskolában jártam szavaló-

Nem mindig móka és kacagás
versenyekre. Gyermekkori álom volt, hogy színész lehessek,
aztán ezt úgy-ahogy valóra váltottam. Az akadémián töltött
három év alatt megfogalmazódott bennem, hogy még valamit
szeretnék, valami kell. Innen jött az egyetem gondolata.
TK:   Mi volt az, ami hiányzott a színházból?
KT: Mindig is szerettem közösségi dolgokban részt venni,
szervezni, koordinálni. Ez a rész kicsit hiányzott, hiszen a
színházban egy másfajta csapatmunka működik. Természe-

››

6  KÖZelítő
tesen, ott is szükség van arra, hogy a társulat csapat legyen,
viszont egy másik része a szervezésnek és a közösségi életnek
nagyon hiányzott. Arról nem beszélve: komoly kihívás volt,
hogy a nap huszonnégy órájából 13-15-öt ugyanazzal a nyolc
emberrel töltöttem. Ez embert próbáló feladat. Konfliktusok
ilyenkor persze vannak, és erre nagyon jó volt, hogy az ember
megtanulta kezelni a problémákat. Úgy érzem, jobb emberismerővé sikerült válnom.
TK:   Az interjú előtt véletlenül tudtam meg a Facebookról,
hogy a Dr. Csontban egy rocksztár szinkronhangját is Te
kölcsönözted.
KT: A harmadik évben színházigazgatók, szinkronrendezők
látogattak el hozzánk, akik megnézték a darabokat, amiket
előadtunk. Néhányunkat megkerestek, hogy lenne-e kedvünk
elmenni szinkronstúdióba. Azóta változó időközönként hívnak tömegszerepekre, vagy kisebb feladatokra. A felkészülés
erre annyi volt, hogy egy egyhetes kurzuson vettünk részt,
ahol elsajátíthattuk az alapokat. E nélkül nagyon nehéz lett
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volna bemenni a veterán szinkronosok közé. Ami ott a tiéd,
az egy mikrofon, egy fülhallgató, egy kijelző, a szöveg, amit
még nem láttál, és előtted van a szinkronrendező, aki adja az
instrukciókat. Nem szeretik sokszor felvenni, egyszer megnézi az ember, hogy mit is csinál, utána a következő már élesben
megy. Ha elrontod, lehet javítani, de az a cél, hogy minél kevesebbszer kelljen felvenni. Nekem ez nagyon tetszik, jó móka.
TK:   Mik a hosszú távú terveid? A nemzetközi tanulmányok
szakkal szeretnél később elhelyezkedni, vagy inkább a színházat választanád?
KT: Furcsa helyzet, mert egyelőre mind a kettő megy valahogy. Most a fő hangsúly az egyetemen van, de persze mellette ott van a színház is. Amíg tudom a kettőt együtt csinálni,
addig ez így lesz, ha meg választani kell, akkor majd az adott
helyzetnek megfelelően döntök. Lehet, hogy a színészet megmarad hobbinak, de az is lehet, hogy nem. ■
Berta Kitti

Az életmódjavítástól az
érdekképviseletig
A LÉK múltjáról és jelenéről

Sokszor találkozhattatok velünk különféle akciók, tüntetések,
médiamegjelenések kapcsán, ahol már mint a Hallgatói Hálózat helyi
sejtje szerepeltünk, de az talán nem olyan egyértelmű, milyen hosszú
út vezetett idáig. Íme, egy rövid összefoglaló a LÉK eddigi tevékenységéről, jövőbeli terveiről.
A ragyogó májusi napsütésben kint ültünk páran a BEAC mellett, a többiek éppen a Kampusztúráról tértek vissza. Kikértünk egy hűsítő sört, hogy kipihenjük a nap fáradalmait, és
hogy meghallgassuk, milyen élményekkel gazdagodtak a „tetőt megjárt” fiúk és lányok. Ahogy telt az idő, egyre több mindent tudtunk meg tőlük az épületüzemeltetésről, az egyetemi
épületegyüttes rejtett kincseiről, és számtalan tervről, amelyek az akkori LÉK előtt álltak. A náluk lévő kötegnyi kitűzőből, amelyeken a régi, jól ismert, da Vincit idéző életmódjavító
figura található, felkaptam egyet, és feltűztem a táskámra…
Ők a Kopaszi gát felé vették az irányt, mi meg az ég se tudja, merre, de örökre az emlékezetembe égett ez a nap, amikor
is néhány ismerős arc lelkesedése végérvényesen rám ragadt.
Nem telt bele sok idő, és útjaink ismét keresztezték egymást.
A Lágymányosi Érdekképviseleti Közösség (LÉK) 2010 őszén
alakult, Lágymányosi Életmódjavító Kezdeményezés néven. A
kezdetektől azt a célt tűzték ki, hogy az eredetileg irodaépületnek szánt lágymányosi komplexumot élhetőbb hellyé

varázsolják. Ennek érdekében számos programot
szerveztek már a 2010-es évtől kezdve. A 2010
novemberében megrendezett 6. Szakkollégium Éjszakáján már civil standdal várták az érdeklődőket,
akiket interaktív játékra invitáltak, ,,Rajzold át a
tereidet!” mottóval. Céljuk már ekkor a párbeszéd
kialakítása volt, amellyel arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy érdemes megosztani egymással az elképzeléseinket
az ideális környezetről, hiszen innen – általában – már csak
egy lépés maga a megvalósítás.
Az elképzelések közül eleinte kettő körvonalazódott tisztán. Amit meg akarsz változtatni, azt először meg kell ismerned. Ebben a szellemben került megrendezésre a már említett
Kampuszjáró Túra is, amely a szokásos, beiratkozást követő sétáktól kissé eltérő módon, a furcsa épületrészeket bemutatva
szembesítette a diákokat az Északi épülettel, a mínusz negyediktől kezdve, a csővezetékeken át, egészen a tetőtéri csillagvizsgálóig. A LÉK-esek ezt követően kutatni kezdték az épület
múltját, így derült ki többek között az is (amit Soma már egy
korábbi cikkében is kifejtett), hogy az épület valójában egy
világkiállításra való beruházásnak „köszönheti” mai formáját.
A másik cél pedig éppen ebből adódott. Noha elmaradt a
két épületrészt összekötni szándékozó, közösségi tereknek egyaránt fenntartott átjáró megépítése, gazdálkodjunk abból, ami

van. Az elidegenedést volt hivatott megakadályozni a ,,Síppal,
dobbal” elnevezésű flashmob, és a 2011-es Farsangi Térfoglaló
Akció is, amelyek keretén belül bárki csatlakozhatott a Gömb
Aulában jókedvűen elterülő, zenélő társasághoz.
A tavaszi zsongást kihasználva még sor került egy piknikkel egybekötött virágültetési és örökbefogadási akcióra, amelynek eredményei még ma is láthatóak a kémiai épülethez tartozó tetőrészen. (A virágok egyébként folyamatos gondozást
igényelnek, ezért tervbe vettünk egy újabb teraszos eseményt
is, a részletekért érdemes figyelni a LÉK Facebook oldalát.)
Októberben Aulatwisterrel indítottuk a szorgalmi időszakot, de a zenés figyelemfelkeltő akciók sem maradtak el:
november elején a Társadalomtudományi Szakkollégium és a
LÉK közös flashmobján a 2011-es SZÉ-t (7. Szakkollégium
Éjszakája) promóztuk gitárral, csörgődobbal, kasztanyettával
és mindenféle szezonális hangszerrel, ami a kezünk ügyébe
akadt. Ekkor már én is úgy éreztem, hogy nagyon szívesen
tartoznék ehhez a csapathoz. A tagságnak nem voltak formális
követelményei, így egyszerűen csak bekapcsolódtam a beszélgetésekbe, és a LÉK által már régóta áhított, egyetemi közéletről folyó párbeszédbe, én a tagságomat innentől számítom.
A LÉK életében a változás 2011 őszén jött el, amikor is a
hallgatók mozgósításának kérdése az új felsőoktatási törvény
tervezete miatt égetően fontossá vált. Az addigi stabil LÉK
szervezői mag egyre nyitottabbá vált, és régi-új szimpatizánsokkal bővült. Ezeket az embereket már nemcsak a helyi ügyekért érzett felelősség, hanem egy új, ennél sokkal nagyobb
horderejű cél is összekötötte. A kezdeti felháborodás után
nyilvánvaló volt számunkra, hogy ebben a szélsőséges esetben
ki kell állnunk saját, valamint hallgatótársaink érdekeiért egyaránt, és minden tudásunkat, energiánkat arra kell összpontosítanunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a fejünk felett
hozott oktatáspolitikai döntések módosításáért vívott harcból.
A horizontális alapon szerveződő Hallgatói Hálózattal
való együttműködésünk innentől fogva nem volt kétséges,
mivel a hallgatói önrendelkezés jegyében eddig is a közösség

bevonásával próbáltunk reflektálni az aktuális egyetempolitikai kérdésekre, a különbség csupán annyi volt, hogy novembertől Lágymányosi Érdekképviseleti Közösség néven tettük ezt.
Örömmel állítom, hogy ez után felpörögtek az események,
és Lágymányos az egyik fő színterévé vált az autonóm módon
szerveződő diákság hétköznapjainak. Ezt remekül mutatja,
hogy Az utolsó nyílt nap elnevezésű demonstráció már a mi
épületünk elől indult, és az új felsőoktatási törvény ellen tiltakozó táblák nagy része is az azt megelőző LÉK-es workshopon
készült. A LÉK-es aktivisták egy performansszal fejezték ki
tiltakozásukat a röghöz kötés, a keretszámok módosítása és
az új törvény elfogadása ellen. Az első nagy Hallgatói Fórum
mintájára ez után megrendezésre került az I. és a II. Lágymányosi Hallgatói Fórum is, amelyeken nagyjából 50 állandó aktivistával és több munkacsoporttal is bővültünk. Így jelenleg
a LÉK a HaHa egyik legjobban kiépült és legaktívabb sejtje.
De nem csak ezért lehetünk büszkék, hiszen e közben
példamutató megállapodás született a HÖK és a LÉK között,
amelyben elismerjük, hogy bár különböző eszközökkel, de közös célokért küzdünk.
Persze a küzdelmünknek koránt sincs vége, továbbra is
foglalkozunk figyelemfelkeltő akciókkal (nemrégiben a NEFMI
épülete elől indult el a szimbolikus jelentőségű 32.000 lépés
a most felvételiző diákokért): vannak, akik az Északi és a Déli
épület közötti területet szeretnék növényekkel, piknikekkel
feldobni, mások gimnáziumokba látogatnak, ahol a diákság
szerveződéséről próbálnak párbeszédet indítani. Ez csak néhány
abból a rengeteg ötletből, tervből, projektből, amelyek megvalósításába a közelmúltban vágtunk bele. Nyilvánvalóan folyamatosan bővülünk, hiszen sokan, sokféleképpen látjuk a világot,
de mindannyiunkban közös az elhatározás, hogy felrázzuk az
egyetem állóvizét, és színt vigyünk a néha szürkének tűnő hétköznapokba úgy, hogy a kezünkbe vesszük az irányítást.
És miért? A válasz egyszerű.
Mert az egyetem a miénk. ■
Chani

Kulcskérdések reloaded
2011-ben került megrendezésre a Társadalomtudományi Karon a Kulcskérdések a társadalomkutatásban – Etikai dilemmák
című konferencia. Az érdeklődőknek már nem kell sokáig várniuk a folytatásra, mivel 2012. május 24–25-én Kánon és Apokrif
témában az Északi épület Konferencia termében ismét közös vizsgálódásba kezdhetnek tanárok és diákok kart karba öltve.
Papp Richárd kulturális antropológus és egyben a program egyik
szervezője elmesélte nekünk a konferencia célját: ,,Szeretnénk,
ha az oktatás mellett párhuzamosan működne egy recens, társadalomtudományok eredményeivel foglalkozó reflexív diskurzus. A mi
karunk filozófiája, hogy az oktatók és a diákok partnerként működjenek. Ez a konferencia a közös gondolkodás éves fóruma. Célunk,
hogy a karon folyó kutatások mindenki számára megismerhetőek

és megvitathatóak legyenek. A Kulcskérdések elnevezés arra utal,
hogy szeretnénk közösen: oktatók, hallgatók és PhD-s diákok a kérdések zárjait kinyitni és megnézni, mi is van az ajtók mögött, ezáltal
válaszlehetőségeket találni, felvetni fontos, a kultúránkat is érintő
kérdéseket. Hiszem, hogy egy zárba nem egy bizonyos kulcs illik,
ezért is tudok teljes mértékig azonosulni ezzel a kezdeményezéssel.”
A konferencián szó lesz alternatív csoportokról, szubkul-
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Közösséget teremtettünk

Fotó • Szabó Péter
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túrákról, világnézetekről; rítusokról; különböző közösségek
kitaszítottjairól és hőseiről; és természetesen a kultúránkat
és ezen belül a tudományunkat alkotó kánonokról, normaadó
mintákról, szabályokról, amelyek meghatározzák minden emberi közösség ethoszát és befolyásolják identitását.
Ízelítőül itt olvashattok néhány előadáscímet a színes kínálatból: Utazás az univerzálisból a marginális felé; Konfliktusok
kánonja, kánonok konfliktusa; A kulturális antropológia budapesti iskolája; A népek önrendelkezési joga; A korrupciós hálózatok
szerkezete és típusai; Apokrif rendszerkritika; Atomenergia és
közbeszéd Magyarországon; A buta választó és az okos politikus;
Átörökített értékek és szubjektív jól-lét; Nemzeti identitás és rock-
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zene; „Arabok” a „nyugati” médiában; A feminista szociális munka elmélete és gyakorlata; Bűn és kánon a prostitúció példáján
keresztül; Kultúra és humor. Kánon vagy apokrif?
A májusi TátKontúrban részletesebben is olvashattok az
előadásokról, a beszélgetésekben részt vevő diákokról és
tanárokról.
Úgy gondolom, ez a konferencia több néhány hosszúra
nyúló előadásnál: ez egy lehetőség, hogy kinyíljon a szemünk és meglássuk, mi is az, ami ENNEK az egyetemnek
ERRE a karára hozott minket. ■
Csernus Fanni

Felvétel indul!
Minden, ami Társtudkoli

mányaikat a Szakkoli éves tanulmánykötetében,
a Kötetlenben publikálhatják, továbbá a Szakmai
Konferencián adhatják elő.
A Társtudkoli tagjai nemcsak szakmai, hanem
baráti közösséget is alkotnak. A közösen töltött
idő a megbeszélések mellett kirándulásokkal, moA Társtudkoli öt alapelve a demokratizmus, nyilvánosság, gya- zizással, kocsmázással telik. Az ELTE Nándorfejérvári úti kolkorlatiasság, autonómia és interdiszciplinaritás, melyek min- légiumának negyedik emelete ad helyet a huszonhét bentlakó
szakkolisnak és a Társtudkoli könyvtádennapi működésének alapját képezik.
rának. Az együttlakás segíti és inspirálja
A szervezet a bázisdemokrácia elvea közös munkát, és szoros baráti kapinek megfelelően működik. A demokrácsolatokat eredményez.
cia ezen formában való gyakorlásának
Az ELTE Társadalomtudományi
színtere az összes aktív tagból álló KeSzakkollégium része a Társadalomrekasztal, a Szakkollégium legfőbb döntudományi Kar közösségének is. Ezt
téshozó szerve. Feladata többek között
kifejezendő, sok időt szentel olyan
a Szakkoli életét meghatározó döntések
programok szervezésének, mint a Szakmeghozatala, az operatív teendőket elkollégium Éjszakája, amely már évek
látó bizottságok felállítása és a szervezeóta a legfontosabb események közé
ti és működési szabályzat létrehozása. A
tartozik a Kar és a Társtudkoli életében
feladatok koordinálását a biztosok és az
egyaránt. A SZÉ egy egész estés kultuelnök alkotta Kiválasztmány végzi.
rális rendezvény koncertekkel, beszélA Szakkoli szakmaiságának két leggetésekkel, kiállításokkal. A szervezés
fontosabb eleme: az egyetemi tantervhónapok kemény munkája, amiből
től független kurzusok szervezése és a
minden tag kiveszi a részét, ugyanakkutatásokban való részvétel. Az alapozó
WE want YOU for Társtudkoli!
kor a közös ügy felejthetetlen élmékurzusok témáikat tekintve kötöttek,
mivel a közös szakmai nyelv és tudás megteremtését szolgál- nyekkel gazdagítja a közösséget. (sze.tatk.elte.hu)
Az elmúlt években általunk szervezett programok között
ják. A személyes érdeklődés kibontakoztatásának műhelykurellátogathattatok a KUSS?! estekre, valamint az Angelusz Rózusok adnak teret. Műhelykurzust bármely tag szervezhet, ha
talál maga mellé még két érdeklődő szakkolist. Ezek a kurzu- bert és Némedi Dénes emlékére szervezett előadás-sorozatra,
sok kiválóan alkalmasak egy-egy témában való elmélyülésre, amelyek a kar életét színesítették, és színteréül szolgáltak az
oktatók és a hallgatók kötetlen találkozásának.
és sok esetben képezik kisebb-nagyobb kutatások elméleti
Ebben az évben is várunk titeket legújabb programjaalapját. A tagok a műhelykurzusok keretében készült tanul-

Fotó • Társadalomtudományi Szakkollégium

Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium egy fiatal, alulról szerveződő szakmai közösség. Tagjai különböző társadalomtudományi diszciplínák képviselői; szociológia, társadalmi tanulmányok, szociális munka,
szociálpolitika, egészségpolitika, survey statisztika, politológia és nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók.
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inkon: a Spájz a Társtudkoli kéthetente jelentkező sorozata,
amelynek keretében beszélgetések és filmnézések alkalmával a társadalom kisebb és nagyobb problémáit járjuk
körbe. Célunk egy barátságos színtér megteremtése, ahol a
szakemberek és a laikus érdeklődők egymásra találhatnak.
(szakkolispajz.blogspot.com)
Végül, de nem utolsósorban a tavaszi félév nagy sikerű
programjának bizonyult a Tapasztalatszerző műhely, amel�lyel lehetőséget kívántunk teremteni a Kar hallgatói számára, hogy az egyetemi kurzusokon hallottakat testközelből
is megtapasztalhassák. A műhely során többé vagy kevésbé
zárt intézményekbe látogattunk, ahol szakértőkkel és bentlakókkal találkozhattak, beszélgethettek az érdeklődők.

(tarstudkoli.tatk.elte.hu/tapasztalatszerzo)
A Társtudkoli minden tavasszal felvételt hirdet a társadalomtudományok iránt érdeklődő hallgatók számára. A háromlépcsős felvételi idei időpontjai a következők:
ӽӽ írásbeli feladatsor leadási határideje: április 22.
ӽӽ felvételi tábor: május 5-től május 6-ig
ӽӽ felvételi beszélgetés: május 8–10. között
Bővebb információt a Társtudkoliról és a felvételi eljárásról a
tarstudkoli.tatk.elte.hu oldalon, a Társtudkoli felvételi kiadványában, illetve a kihelyezett plakátokon találsz. ■
zs

A szoctámról szeretnék
érdeklődni…
A Diákjóléti Bizottság minden bizonnyal legmozgalmasabb időszaka az
a pár hét a félévek elején, amikor a szociális támogatás igénylése és bírálása zajlik. A legutóbbi szoctám időszak tapasztalatairól kérdeztem Kiss
Edinát, a Diákjóléti Bizottság Elnökét.
TátKontúr:   Milyennek értékeled a legutóbbi szociális támogatás igénylés időszakát?
Kiss Edina: Körülbelül két-három hetet töltöttünk el a
szoctám leadásával, bírálásával és az ehhez hasonló teendőkkel. Január végén kezdtük el hirdetni a lehetőséget, annak
érdekében, hogy a hallgatók minél hamarabb értesüljenek
a határidőkről, és ne kelljen az utolsó pillanatban igazolásokért rohangálniuk. Ebben a félévben is próbáltunk minél
több segítséget nyújtani a hallgatóknak. A Diákjóléti Bizottság elkészítette a „Gyakran Ismételt Kérdések a Rendszeres
szociális támogatáshoz” és a „Hogyan töltsd ki a Rendszeres szociális támogatást?” című dokumentumokat – amelyek elérhetőek a tatkhok.elte.hu/dokumentumok/szocialis címen – annak
érdekében, hogy megkönnyítsük a leadásnál felmerülő kérdéseket és problémákat. Mindemellett, amikor csak lehetett,
elérhető voltam telefonon és a jolet@tatkhok.elte.hu címen.
Két héten át folyamatosan bíráltunk, képességeinkhez
mérten próbáltunk minél gyorsabban elkészülni. Ahhoz,
hogy a pályázatok bírálata ne legyen hibás, elengedhetetlen
az odafigyelés, és mivel a bizottság háromtagú, minden
félévben szükségünk van körülbelül egy-másfél hétre a
munkához. Sajnos, ebben a félévben is tapasztaltuk, hogy
a hallgatóink szociális körülményei romlottak. Nagyon sok
hallgató szülője vált munkanélkülivé. Csökkentek az egy
főre jutó jövedelmek is, amiből látszik, hogy egyre több a
rászoruló hallgatónk. Sokan kerülnek olyan helyzetbe, hogy

a szüleik hirtelen vesztették el a munkahelyüket
és nem találtak újat, sőt még álláskeresési támogatásban sem részesülnek. Ebben a félévben a
keretünk egy kicsit szűkösebb volt, mint az előzőben, ezért sajnos muszáj volt a jogosultsági
határt 13-ról 15 pontra emelnünk. Összesen 531 pályázat
érkezett, ebből 419 nyerte el a támogatást.

TK:   Talán vannak olyanok, akik számára nem teljesen világos, hogy ki jogosult szociális támogatásra, megtennéd,
hogy röviden összefoglalod?
KE: Azok részesülhetnek támogatásban, akik elérik az adott
félévre vonatkozó ponthatárt, és akik teljes idejű felsőfokú
szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes,
osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben vesznek
részt és államilag finanszírozott formában tanulnak. Továbbá
azok, akik költségtérítéses formában kezdtek, de átsorolták
őket államilag támogatott helyre, vagy államilag támogatott
képzésben kezdtek, majd átsorolták költségtérítéses képzésre, de a megkezdett féléveik száma alapján jogosultak lennének az államilag támogatott képzésben való részvételre. Tehát nem kaphatnak támogatást a költségtérítéses képzésre
felvételt nyert hallgatók, és azok, akik már nem jogosultak
államilag támogatott képzésre.
TK:   Második alkalommal kellett elektronikus úton leadni a szociális támogatás igényléseket. Milyennek ítéled az
e-szoctám működését?
KE: A rendszerben történt néhány változás; ami a pozitívumok közé sorolható, az a leadó felület jobb áttekinthetősége.
Negatívum volt ebben az időszakban, hogy a felület sajnos
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többször nem volt elérhető. Ennek oka az volt, hogy egy új
szerverre került át a rendszer, amelynek már eredetileg is
túl nagy volt a terheltsége, de az áthelyezés elkerülhetetlen
volt. A fejlesztők azonnal elkezdtek dolgozni, amint észleltük
a problémát. Remélhetőleg a szeptemberi időszakban már
fennakadás nélkül tudják majd használni a szisztémát mind
a hallgatók, mind a bírálók.
TK:   Nem tartotok attól, hogy az elektronikus pályázás
nagyobb lehetőséget nyújt a visszaélésekre? Egyáltalán,
szoktatok találkozni „korrigált” adatokkal?
KE: Ha valaki azt gondolja, hogy az igazolásokat meghamisítani „nem nagy ügy”, akkor téved. Ha a pályázati anyagban
csalást, illetve hamisítást észlel a bizottság, akkor fegyelmi
eljárást kell indítani, mivel a hallgató a leadáskor elfogadja,
hogy „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az
űrlapon és a csatolt mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés
esetén a Kar fegyelmi eljárást indíthat ellenem.” A szükséges
dokumentumok mind hivatalos okiratok, a hamisításuk,
„korrigálásuk” okirat-hamisításnak minősül, amit a törvény
büntet. Mivel félévente csaknem 600 pályázatot nézünk át,
nagyon jól tudjuk, hogy egy-egy igazolás hogyan néz ki, ha
az hivatalos, ezért kiszúrjuk, ha valakinek az igazolása nem
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eredeti, vagy nem hivatalosan korrektúrázva lett.
TK:   Az elmúlt év végén elfogadták az új felsőoktatási törvényt.
Mit tudtok arról, hogyan fog alakulni a „szoctám jövője”?
KE: A juttatásokat jelenleg az 51/2007-es kormányrendelet
szabályozza, de május-júniusra várjuk az új rendeletet, amely
remélhetőleg minél igazságosabb és mindenki számára a
legkedvezőbb lesz. A rendelet előkészítésével kapcsolatos
munkát már elkezdte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Napi kapcsolatban vagyok az Egyetemi
Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsággal, akikkel szintén
javaslatok kidolgozásán munkálkodunk. Emellett a HÖOK ebben a témában tartandó megbeszélésein, egyeztetésein részt
veszek, és próbálom segíteni a munkát. Természetesen, az új
rendelettől függetlenül, a jövőben is bármilyen szociális támogatáshoz fűződő kérdéssel, kéréssel kapcsolatban állunk a
hallgatók rendelkezésére. Arra kérnénk mindenkit, hogy ha a
Diákjóléti Bizottság munkájához kapcsolódó kérdése van, ne
a Facebookon írjon, mert többször előfordult már, hogy ott
elvesztek a levelek, és az illető nem kapott választ a kérdésére. A jolet@tatkhok.elte.hu címen vagy a +36 30 521 3143-as
számon bármikor elérhetőek vagyunk, ide várunk minden
kérdést, illetve problémát. ■
Máté Anna

Előre a győzelemért!
A Szoci-Foci tagjaival beszélgettünk

Bár lehet, hogy sokan nem tudnak róla, de karunknak, bizony, saját focicsapata
van! Íme, egy interjú a Szoci-Foci két játékosával, és ha netán neked is kedved
támad TáTK-os színekben rúgni a bőrt, bátran keresd fel őket a HÖK irodában!
TátKontúr:   Hogy született a Szoci-Foci?
Lendvai Gábor: Mind a nevet, mind a csapatot örököltük.
Amikor felvettek az ELTE-re, a Gólyatáborban érdeklődtem,
hogy milyen focilehetőségek vannak. Ekkor találkoztam a
Szoci-Focival, amely TáTK-os hallgatók már létező csapata volt,
bár akkor még elég gyerekcipőben járt. A korábbi generáció kiöregedése után volt egy kevés holtidő, de újra tudtuk indítani.
TK:   Hogyan tudtátok újrakezdeni?
Füleki Gábor: Abszolút baráti körből, szaktól és évfolyamtól
teljesen függetlenül szerveződtünk. Gyorsan összeszedtük a
csapatot, nem kellett hirdetéssel dolgoznunk.
LG: Mivel a karon nincs olyan sok hallgató, egyszerű volt egy
csapatot összehozni. Eljutott a hír a tantestületig is. Szentgyörgyi József tanár úr (ELTE Társadalomtudományi Kar, Európai Tanulmányok Tanszék), akinek a csapatával szemben
játszottunk a Téli Bajnokságban, kérdezte, hogy indulunk-e a

Tavaszi Bajnokságban, mert neki lehet, hogy feloszlik a csapata, és szívesen játszana nálunk. Oktatói-hallgatói sport valósul meg ezáltal, amit az
ELTE Sport évek óta kiemelten fontos célnak tart.
De más karokról és egyetemekről is jönnek focizni, sőt, ELTE
dolgozók is játszanak egy-egy csapatban.

TK:   Hogy néz ki a csapat részvétele a bajnokságokon?
FG: Ez a harmadik szezonunk ugyanazzal a gárdával. Félévente vannak a bajnokságok, az őszi és a tavaszi a szorgalmi
időszakban, illetve a téli a vizsgaidőszakban.
LG:   Az egyik ligarendszerben játszunk, körülbelül tíz liga van: A,
B és C 1, 2, 3, valamint D 1, 2, 3, 4, 5. Mi jelenleg a D2-ben vagyunk.
FG: A D ligán belül a csapat maga határozza meg, a tapasztalatai alapján, hogy melyik számhoz tartozóban szeretne
elindulni. Az A és B ligába természetesen nem lehet jelentkezni, oda már be kell jutni.
TK:   Hogy néz ki a csapat?
LG: Négy plusz egy ember játszik a meccsen, de folyamatosan
cserélünk, ezért körülbelül tíz emberrel megyünk meccsekre.

Hökéletes & Terítéken a tudomány  11
FG: Játszik nálunk többek között Esze Roland, Dudinszky
Nándor, Ruzsa Viktor, Balogh Péter, Csiri Adrián, Vékony Balázs
és Jancsok Péter is. De nem kell félni, mert aki eljön, kap lehetőséget, és ha esetleg megnőne az érdeklődés, azt is meg
tudnánk oldani, hogy két csapatot indítsunk.
LG: A meccsek kétszer húsz percesek. A BEAC pálya mellett
van két jól kiépített, műfüves, UEFA licences pálya, amit az
ELTE Sport Kft.-nek köszönhetünk. A hét minden napján fél
hattól este tízig folyamatosan mennek a meccsek, hétvégén persze ennél ritkábban. Télen korszerűen le vannak fedve a pályák,
így bármilyen időjárási körülmények között lehet futballozni.
FG: Fontos megjegyezni, hogy a ligánkban a legtöbb csapat
teljesen vegyes, elég unikális szerepben vagyunk mint egyetlen, teljesen TáTK-os csapat. A szurkolókat nagyon várjuk,
jelenleg keddenként, a fél hattól hét óráig tartó idősávban

vannak meccseink.
LG: Facebook csoporton keresztül szervezzük meg, hogy
melyik meccsre ki, mikor, hogyan tud jönni. Kis lépésekkel
haladunk, az őszi félévben megvert minket egy csapat, ezért
elhatároztuk, hogy fejlesztjük magunkat, és most már döntetlent játszottunk velük.
TK:   Az utánpótlást hogy képzelitek?
LG: Nagyon fontosnak tartjuk, nem zárkózunk be a saját évfolyamunkba.
FG: Én vagyok rá az élő példa! Gáborék kifutó évfolyamához
képest az újabbak is képviseltetik magukat.
LG: Ráadásul, sportpályázat révén tudtunk egységes mezt
szerezni. Zöld, természetesen a kar színe miatt. ■
Bezsenyi Tamás

Brit tudósok, HírCsárda, Kuruc.info
A médiahatás és -befogadás elméletei, érdekességei

Fotó • sync-blog.com

Ha a média és a manipuláció kifejezések egy mondatba kerülnek, az
embernek általában a reklámok jutnak először eszébe. Vagy a politikai
propaganda. Esetleg a címben említett „hírforrások”. Vajon mi alapján
választunk? És főleg, mi alapján döntjük el, hogy az olvasott, látott, hallott információból mennyit fogadunk be, és mennyit hiszünk el belőle?

hirdetéseket nagyobb valószínűséggel találjuk
meg egy autós magazinban, mint egy politikai
vagy gazdasági lapban.
A reklám manipulál, vagyis befolyásol, de
nem hazudik, maximum információt hallgat
el. Mivel ez a terület specifikusan piacorientált,
Ha bármelyikünk arra vállalkozna, hogy egy napján, felke- érdemes megvizsgálni egy más jellegű vonatkozást is. Mint
léstől lefekvésig minden reklámot, amivel találkozik, stri- például a címben említett honlapokat. Bajomi-Lázár Péter az
Élet és Irodalom online verziójában írt a Kuruc.infóról szerzett
guláz egy papírfecnire, akár a rádióban, a TV-ben, az utcán
vagy az egyetemen, bizony kifogyna a tollából a tinta. Rek- gyorsvizsgálat tapasztalatairól, és jól meghatározható csolámokkal és információkkal van teli a metróaluljáró, szóró- portokra bontotta a befogadás fajtáit. Kritikus, tárgyilagos,
ironizáló, közömbös, egyetértő, felháborodott, analitikus és
lapos fiatalok hemzsegnek az épületek bejáratainál,
rejtőzködő befogadói attitűdöket különböztet meg.
és még a könyvek végén is általában találunk egy
A kategóriák neveiből elég egyértelműen látszik,
„kiadó ajánlja” oldalt. Elárasztanak minket inhogy nagyon sokféleképpen lehet értelmezni
formációval, mi mégis bizonyos algoritmuugyanazon médiumot. Jelen
sok szerint szűrjük ezeket.
esetben egy szélsőséges poBiztos azt is mindenki észrevette,
litikai hírportált. A politika
hogy ha valami új dolog iránt kezd érdekegyébként is ingoványos
lődni, sokkal hamarabb észreveszi az adott
talaj, hiszen mindig lesznek
témával kapcsolatos hirdeszimpatizánsok,
elfogultéseket, és a hasonló emtak, és elutasító egyének
bereket, akik ugyanazzal
is, mindegy, hogy milyen
foglalkoznak. Ezt nevezik
politikai pártról vagy
szelektív befogadásnak.
nyomáscsoportról van szó.
Éppen ebből következik,
A legifjabbak is veszélyben vannak
Ezekből már egyértelműen látszik,
hogy például a reklámokat
sokszor nem demográfiai célcsoportokra írják (nem, kor, hogy nem fogalmazhatjuk meg azt – bár jó lenne –, hogy a
jövedelem, településtípus), hanem attitűd szerint csopor- média manipulál, hiszen teljesen eltérő, hogy milyen közegben, milyen csoportra tesz hatást.
tosítják az embereket. Így sokkal nagyobb valószínűséggel
Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média? című tanulmányátalálja meg a reklám az iránta érdeklődőket, például az autós

››

sokkal könnyebb őket megrontani. Ezért a médiatörvények a
kiskorúakra káros hatással lévő műsorokat szigorúbb feltételekkel szabályozzák. „Természetesen, a média befolyásol, viszont
az sem mindegy, hogy szándékosan vagy nem szándékosan teszi ezt,
illetve milyen mértékben. A mai gyermekek kevésbé használják a
hagyományos médiumokat, kevesebbet néznek tévét, és hallgatnak
rádiót, mint a korábbi generációk gyermekei. A mostaniakat leginkább a közösségi oldalakon lehet elérni, a reklámipar is egyre inkább
kihasználja ez a lehetőséget” – osztotta meg a TátKontúrral Dr.
László Miklós (ELTE Társadalomtudományi Kar, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék). „Az internetnek olyan hatásai
is vannak, amik nagyon nehezen mérhetők, hiszen azokat a területeket, amelyeket nem lehet kriminalizálni (pedofília, zaklatás), nehéz behatárolni és pontosan mérni. Nálunk annyira nagymértékű
például az illegális tartalmak letöltésének elfogadottsága, hogy ez
a cselekmény tulajdonképpen nem is tekinthető devianciának. Pedig, ha belegondolunk, lopásról van szó – és mégsem tekintjük bűnnek” – tartja Dr. László Miklós az online médiumok veszélyeiről.
Nyakas Levente tanulmányában olvasható, hogy önmagában az állami cenzúra nem tudja megvédeni a kiskorúakat a
káros tartalmaktól, a szülőknek és magának a médiaiparnak
is jelentős szerep jut. A médiaszolgáltatás például a televíziós
csatornákon idősávos bontásban el tudja különíteni a gyermekeknek szánt műsorokat a kizárólag a felnőtt közönségnek
szólóktól. Ez cenzúrának tekinthető, a védelem érdekében,
amely törvényileg is szabályozott.
„Az internet cenzúrázásának kérdése érdekes terület, mert
vannak bizonyos tartalmak, melyek nagy tömegek számára nem,
viszont kisebb csoportokra nézve káros hatással bírhatnak. Például
egy zaklató levél, ha elér egy egyetemistát, ő valószínűleg kitörli,
és nem engedi át a saját védőhálóján, viszont vannak a társadalomnak olyan rétegei is – idetartoznak a kiskorúak –, akikre sokkal
könnyebben hatnak az ilyen tartalmak. A cenzúra tehát egy olyan
lépés lenne, amellyel megfosztanánk magunkat bizonyos jogoktól
annak érdekében, hogy másokat megvédjünk vele” – nyilatkozta a
TátKontúrnak Dr. László Miklós.
A médiafogyasztási kultúra viszont nemzetenként, városonként, sőt családonként is eltérő, a szülők nem egyenlő
mértékben engedik gyermekeiket hozzájutni a különböző médiumokhoz. Ezért, ha az állam és a médiaipar ugyan együtt
tud működni, a családi háttér és a szocializáció még mindig
megnehezíthetik a kiskorúak védelmét. ■
Boda Daniella
Felhasznált irodalom:
Bajomi-Lázár Péter (2006): Manipulál-e a média? Médiakutató, 2006/Nyár (mediakutato.hu – Utoljára megtekintve:
2012. március 18.)
Bajomi-Lázár Péter (2008): Hogyan olvassuk a Kuruc.infót?
Élet és Irodalom, 2008. október 24. (es.hu – Utoljára megte-

Záporozó információk hálójában

ban a történelem folyamán kialakult elméletek között
megkülönböztet direkthatás- és korlátozotthatás-elméleteket,
a média és a közönség befogadási attitűdjének kapcsolata
alapján. Azokat sorolja a direkthatás-elméletek közé,
amelyeknél a médiumok hatása nagymértékű, és közvetlen
befolyást gyakorolnak a közönségre. Idesorolja például a
lövedékelméletet 1927-ből, Harold Lasswell nyomán, aki szerint
a médiumokból származó üzenetek lövedékként csapódnak
az emberek testébe, maradandó változásokat okozva abban. A
másik a hallgatási spirál elmélete, amelyet először Lazarsfeld
írt meg 1948-ban, és amelyet többen is feldolgoztak. E szerint
az emberek általános tulajdonsága, hogy szeretnek a győztes
csapathoz tartozni, még akkor is, ha nem értenek egyet száz
százalékosan annak elveivel. Ettől a győztes csapat véleménye
egyre több támogatót szerez, míg egyre kevesebben hallatják
a hangjukat azok, akik ellenzik a többségi állásfoglalást. A média pedig éppen ezt a hatást emeli ki, vagyis egy irányadó véleményt képvisel és hangoztat, ráadásul aki nem ezt vallja, azt
nagyon kevesen fogják támogatni. Tehát a média közvetlenül
gyakorol hatást az emberek nyilvánosság előtti magatartására.
A másik oldalon állnak a korlátozotthatás-elméletek, amelyek alátámasztják ugyan a média befolyásoló jellegét, de a közvetlen hatással és a nagymértékű befolyásolással nem mindig
értenek egyet. Ez az uralkodó irányvonal, így sokkal több ilyen
elmélet alakult ki a történelem folyamán. Az egyik ilyen elmélet például a kétlépcsős hatás modellje, amely szerint az emberek mindig a csoportvezető véleményére adnak, és azt követik.
Tehát a véleményvezérekre lehet hatni a médiatartalmakkal,
az egyénekre viszont közvetlenül nem. A másik jelentős a
használat és kielégülés-modell, amely szerint nem a média hat
az emberekre, hanem az emberek a médiára, hiszen az emberek szelektíven használják fel a különböző médiumokat, nem
engednek mindent befolyni az életükbe. Ezáltal nem minden
információ éri el őket; meg kell találni azokat a csatornákat,
ahol viszont biztosan hozzájutnak a tartalmakhoz.
Médiahatás-vizsgálatoknál legtöbbször a televíziót veszik
górcső alá a kutatók, illetve egyre inkább az online médiumokat is, hiszen ezekben a vizuális és az auditív elemek egyszerre
vannak jelen, ezért sokkal erősebb hatást képesek elérni. Ha a
televíziónál elválasztjuk a közszolgálati és a kereskedelmi csatornákat, és az utóbbiakra koncentrálunk, nyilván felmerül a
kérdés, hogy miért készítenek magyar teleregényeket évtizedeken keresztül, miért indítanak újabb és újabb tehetségkutató
műsorokat, és miért kell más adót keresnünk, amikor kezdődik
az esti valóságshow? A válasz nagyon egyszerű: ezeket a műsorokat azért gyártják, mert az emberek nézik. És hogy ez miért
van? Viszonylag jól behatárolható okok miatt. Például, mert a
fogyasztók így látják, hogy nem csak náluk van otthon veszekedés, és hogy másoknak is vannak párkapcsolati problémáik.
De vajon hogyan hat a média a gyerekekre? Hiszen ők még
nehezebben szűrnek a rájuk zúduló információáradatból, így
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Meyrowitz, Joshua (1985): No Sense of Place – The Impact of

Electronic Media on Social Behaviour
Nyakas Levente (2009): A kiskorúak védelme az analóg és a
digitális világ határán. In Stachó László – Molnár Bálint
(szerk.): A médiaerőszak – Tények, mítoszok, viták

Anyu, kiközösítettek!
Az iskolai agresszió szociálpszichológiája

Fotó • RePowerUp!

Nap mint nap találkozunk az agresszió különböző formáival, akár az
utcán, akár iskolában, munkahelyen vagy az esti híradóban. Sőt, nem
is kell kitennünk a lábunkat otthonról ahhoz, hogy szembesüljünk a
ténnyel: az agresszió bennünk lakozik. Elfojthatjuk vagy kiadhatjuk
magunkból, a döntés a mi kezünkben van. Ami viszont egyáltalán nem
mindegy, hogy ártunk-e ezzel másoknak és önmagunknak, vagy megfelelően tudjuk kezelni a bennünk uralkodó feszültséget.
Napjainkban komoly társadalmi problémát jelentenek az iskolai agresszió különböző megnyilvánulási formái, és ezek széles
körű elterjedtsége. Az alábbiakban bemutatom az eddigi fontos
kutatási eredményeket és statisztikai adatokat, kitérek a kortárs csoportok közötti iskolai zaklatás (school bullying) és iskolai
erőszak (school violence) jellemzőire, továbbá vázolom a lehetséges okokat és megoldási kísérleteket. Mindezek előtt azonban
fontosnak tartom néhány alapvető fogalom tisztázását.
Az iskolai agressziónak két nagy típusát különböztetjük
meg: a zaklatást és az erőszakot. Bár országonként és szakértőnként eltérő definíciók ismertek ezeket illetően, vannak
olyan közös elemek, amelyek mindegyik meghatározásban
szerepelnek. Ezek alapján az iskolai zaklatás (bullying) olyan
agresszív viselkedési forma, amelyre a szándékos fájdalomokozás jellemző, legtöbbször különösebb kiváltó ok nélkül.
Az áldozat hosszabb időn át, több alkalommal szenvedi el a
támadást, és az erőviszonyokat tekintve mindenképpen hátrányosabb helyzetben van, mint az agresszor. A bullying megnyilvánulhat verbális (például fenyegetés, megalázás, szidás),
fizikai (például lökés, rúgás, verés), indirekt (például csoportból való kizárás, elutasítás, pletykák terjesztése), illetve szimbolikus (például grimasz, mutogatás, gúnyolódás) formában.
Ehhez képest az iskolai erőszak legtöbbször fizikai bántalmazás formájában megy végbe, és általában nem rendszeresen,
hanem egyszeri alkalommal történik meg. A támadás során az
elkövető saját erejét vagy valamilyen fegyvert használ fel arra,
hogy az áldozatnak sérülést, fájdalmat, kényelmetlenséget
okozzon. Szélsőséges formája a szadizmus, kínzás, gyilkosság.
Az elmúlt harminc évben számos országban folytattak
kutatásokat a témát illetően, legtöbben Dan Olweus svéd
pszichológus kérdőívét vették alapul vizsgálódásaikhoz. A
jelenséggel foglalkozó, 1989 és 1998 között készült nemzetközi adatfelvételek alapján – melyekben norvég, svéd, angol,
amerikai, olasz, ír és kanadai, döntően 7–16 éves gyerme-

keket kérdeztek meg – elmondható, hogy az
országok többségében a diákok jelentős hányada,
körülbelül 40 százaléka volt már személyesen
érintett iskolai zaklatásban (ez a mutató a támadók és az áldozatok számát egyaránt méri). A
személyesen érintettek száma Írországban volt a
legmagasabb (62 százalék), a skandináv államokban a legalacsonyabb (15 százalék). A kutatások
eredményei szerint mind az agresszorok, mind az áldozatok
között magasabb volt a fiúk aránya, és az agresszív cselekedetek több mint felét csoportosan, és nem egyedül követték el.
Magyarországon még nem került sor az iskolai agresszió témájában átfogó vizsgálatra. Egy 1990-ben, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által készített felmérésben hazánk is részt
vett. A vizsgálat során azt kérdezték meg bántalmazásban
érintett tanulóktól, hogy milyen gyakran bántalmaznak
másokat, illetve esnek áldozatul iskolai bántalmazásnak. Az
eredmények azt mutatták, hogy a korral ellentétes arányban
áll az erőszakos epizódok gyakorisága, vagyis minél idősebb a
gyermek, annál kevesebb atrocitásban van része.
Bizonyára felmerül az olvasóban, hogy vajon mi állhat a tények és adatok hátterében, melyek azok a tényezők, amelyek
az agresszív viselkedést kiváltják. Erre a kérdésre nincsen egységes válasz, az iskolai erőszak dinamikájáról szóló elméletek
felettébb sokszínűek. A magyarázatok között éppúgy találunk
pszichológiai megközelítéseket, amelyek a személyiségre helyezik a hangsúlyt, mint szociológiai teóriákat, amelyek a társas

Támadások kereszttüzében
helyzet jellemzőit tartják meghatározónak. Az erőszakos viselkedés evolúciós elmélete szerint az agressziónak a régmúltba
visszanyúló gyökerei vannak, ezért az iskolai bántalmazást is
úgy kell kezelnünk, mint az agresszív viselkedés bármely más
megnyilvánulási formáját. Ezzel szemben, a jungiánus lélektan az egyén elfojtott agressziójában keresi a választ az iskolai
erőszak okaira. Jung szerint mindannyian magunkban hordozunk egy „árnyékot”, azaz olyan érzelmek, gondolatok és hitek
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játszanak a későbbi agresszív viselkedés létrejöttében az elsődleges gondviselők – elsősorban az anya – gyermek iránti alapvető érzelmei. A negatív érzelmi attitűd, amelyet többek közt a
kötődés hiánya jellemez, növeli annak esélyét, hogy a gyermek
ellenséges lesz másokkal szemben. Egy másik megközelítés szerint főként azok a gyermekek találják hasznosnak az agressziót,
akiknek a családjában jelen van vagy volt az erőszak, és a szülők
megengedő magatartást tanúsítottak gyermekük agresszív viselkedésével szemben. Ezt nevezzük a szociális tanulás elméletének. További tényező lehet az iskolai erőszak okainak keresésekor az autoriter gyermeknevelési módszer, vagyis amikor a
szülők büntetnek, lelki terrort vagy testi fenyítést alkalmaznak.
Ezekben az esetekben is az „erőszak erőszakot szül” mondás
érvényesül. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a gyermek természete is hozzájárul a fiatalkori agresszió kialakulásához. Egy
lobbanékony gyerekből nagyobb valószínűséggel válik iskolai
agresszor, mint csendes, segítőkész társából.
A lehetséges okok feltérképezése után vizsgáljuk meg közelebbről az iskolai agresszió különböző formáit! Az iskolai
zaklatás, azaz a bullying elkövetői közösségi kapcsolataikban
nemcsak kortársaikkal, hanem a felnőttekkel is agresszívan
viselkednek. Erős igényük van az irányításra és a dominanciára, extrovertált személyiséggel rendelkeznek. Általában diáktársaiknál pozitívabban vélekednek az erőszakról, áldozataikkal szemben pedig az empátia hiányát mutatják. Rendszerint
két-három főből álló csoport veszi őket
körül, amely támogatást és megerősítést
nyújt. Az áldozatok bemutatásakor meg
kell különböztetnünk a provokatív és a
passzív áldozatokat. Az előbbi csoportba azok tartoznak, akiket szorongásos
és agresszív viselkedési minták egyaránt
jellemeznek. Ők gyakran küzdenek koncentrációs zavarokkal, hiperaktivitással,
környezetüket pedig irritálhatja ez a
nyugtalan viselkedés. Ezzel szemben, a
passzív áldozatok érzékenyek, aggódóak, visszahúzódóak. Negatívan látják
magukat és helyzetüket a közösségben,
alacsony az önbecsülésük, szinte egyetAmikor ujjal mutogatnak
len barátjuk sincs az iskolában. Általában
erősen kötődnek a szüleikhez, önvédelemre képtelenek, az
mivolta felől, ezért a csoportnyomás hatása érvényesül a
támadások mérlegelésekor. A dominanciaelmélet a hason- erőszakról pedig negatív véleménnyel rendelkeznek.
Az iskolai zaklatás szituációiban jelentős szerepet töltenek
lósággal ellentétben a különbségekre fekteti a hangsúlyt.
Álláspontja szerint a gyerekek a hozzáférhető anyagi javak be a szemtanúk, ezért fontos róluk is szót ejteni. A szemtanúkat hat csoportba sorolhatjuk, az alapján, hogy miként viszoszerint rendeződnek hierarchiába, ám a középiskolába való
átmenet időszakában a felállított sorrend felborul, és a diá- nyulnak a látottakhoz. Az aktív támogatók csatlakoznak a zaklatókhoz, és ők is részt vesznek a bántalmazásban. A passzív
kok erőszak útján tudnak új hierarchiát kialakítani.
Több olyan elmélet is létezik, amely a családi viszonyokból, támogatók szintén pozitívan viszonyulnak az erőszakhoz, nyílt
a nevelési módszerekből vezeti le az iskolai agresszió kialaku- szerepet viszont nem vállalnak, legfeljebb a szóbeli támogatás,
lását. A kötődés elmélete szerint különösen fontos szerepet biztatás szintjéig mennek el. A nézők végigkövetik az esemé-
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együttesét, amelyeket oktatásunk, kultúránk vagy erkölcsi értékrendünk miatt elfojtottunk. Ezeket az érzéseket általában
nem ismerjük fel, és így nem tudjuk kontrollálni, amikor pedig
előtörnek, akkor agresszió formájában nyilvánulnak meg.
A szociológiai elméletek magyarázatok egész tárházát
kínálják számunkra. A szociokulturális elmélet a társas tényezők fontosságára koncentrál, és az agressziót abban a
szervezeti környezetben figyeli meg, ahol az megjelenik. A
kutatások azt jelzik, hogy a tekintélyelvű, merev hierarchiával rendelkező iskolákban gyakrabban fordulnak elő erőszakos cselekmények, mint a demokratikus elvek alapján
működő intézményekben. A szociál-kognitív tanuláselmélet olyan modellt állít elénk, amelyben a szociális információ torzult feldolgozására adott nem megfelelő válaszként
jelenik meg az agresszió. A modell állítása szerint a szociális
készségek hiánya és a társas problémamegoldás károsodása
együtt jár az agresszió fejlődésével. Ezzel ellentétes állásponton vannak a tudatelmélet képviselői, akik szerint a
bántalmazók egy része nagyon jól érti mások viselkedését,
és ezt a tudást a saját érdekében használja fel. A tudatelmélet segítségével tehát a zaklatók azokat célozzák meg, akik
sebezhetőek és kiszolgáltatottak. A hasonlóság elmélete
szerint a homofília jelentős szerepet játszik az iskolai erőszak kibontakozásában, ugyanis a hasonló felfogású gyerekek megerősítik egymást az agresszív cselekedetek helyes
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nyeket, azonban egyik oldalon sem avatkoznak be. A bámészkodók szintén passzívak maradnak, azonban ők úgy is tesznek,
mintha nem vennék észre az atrocitást, látszólag ignorálják az
eseményeket. A védelmezők attitűdje pozitív az áldozat iránt,
ők közbeavatkoznak, megvédik az áldozatot. A lehetséges
védelmezők nem értenek egyet a kegyetlenkedéssel, de nem
avatkoznak be. Ennek oka rendszerint a bántalmazóktól való
félelem. Fontos megjegyezni, hogy a közbelépés elkerülése
mások fájdalma iránti közömbösség kialakulásához vezethet.
A bullying típusairól, okairól, lokalizációjáról hazai
vonatkozásban többek közt egy 2003-ban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 505 fős tanulói mintán végzett
adatfelvétel eredményei számolnak be. A felmérés szerint
az összes áldozatot érte már csúfolás, közel háromnegyedük
volt már bosszantás, provokálás áldozata, illetve körülbelül
az érintettek egynegyedének vették már el dolgait. Verés,
fenyegetés, zsarolás áldozataivá csak a diákok kis hányada
vált. A sértettek fele úgy vélte, a bántalmazás fő oka az volt,
hogy ők nem ütnek vissza. Közel 50 százalék szerint azért
éri őket atrocitás, mert gyengébbek, vagy mások, mint a
többiek. Láthatjuk tehát, hogy a sértettek az egyenlőtlen
erőviszonyoknak tulajdonítanak nagy jelentőséget. Ezzel
szemben, szinte az összes elkövető azt jelölte meg a támadás
legfőbb okaként, hogy az áldozat idegesíti őt, dicsekvő vagy
beképzelt. Csupán 21 százalék bántalmaz azért, mert a társa
„más”, mint ő, és 18 százalék azért, mert a másik gyengébb
nála. Ami a bántalmazást követő érzéseket illeti, a támadók
97 százaléka fél a következményektől, 53 százalék nem érez
bűntudatot, 45 százalék megkönnyebbül a zaklatás után,
szintén 45 százaléknak pedig lelkiismeret-furdalása van. A
bántalmazások színtere az esetek túlnyomó többségében az
osztályterem, de szóba jön ezenkívül az iskola udvara, folyosói,
mosdója, illetve az iskola környéki utcák is.
Az iskolai erőszak szélsőségesebb megnyilvánulási formája az agressziónak, ez alatt ugyanis leginkább a fizikai
bántalmazást, szadizmust, gyilkosságot értjük. Idetartoznak az iskolai lövöldözések is, amelyekről az utóbbi években
világszerte oly sokat hallani. Elliot Aronson amerikai pszichológus szerint az iskolai lövöldözések oka az iskolában uralkodó „társas légkör”, az osztályokban uralkodó hierarchia. A
diákok közti rangsor élén a válogatott sportolók, a diákönkormányzat, színjátszó kör és egyéb társulatok tagjai állnak,
őket pedig az úri gyerekek és a gazdagok követik. A ranglétra
következő fokán a „technikai zsenik” helyezkednek el, aztán
van egy nagy szakadék, és jönnek a szerencsétlenek, a furcsák, a visszahúzódók, a magányosak. Azokat, akik az utóbbi
kategóriákba tartoznak, nap mint nap megaláztatások érik,
és a rendszeres kiközösítés, elutasítás, megszégyenítés hatására végül betelik náluk a pohár.
Feltehetjük tehát a kérdést, hogy ki a felelős az iskolai tömeggyilkosságokért: az elkövetők, a többi diák, a tanárok, a

média, a fegyvergyártás? Ezek egyike sem szolgáltat azonban
okot a mészárlásra, sem magában, sem együttvéve. Az iskolai
erőszak oka Aronson szerint ugyanis az iskolában uralkodó
társas viszonyok rendszerében rejlik.
Miután vázoltam az iskolai agresszió különböző formáit, és kitértem a jelenség lehetséges okaira, nincs más hátra,
mint felderíteni a potenciális megoldásokat. Sokan úgy vélik,
hogy azok a fiatalok, akik rendszeresen erőszakot látnak a
médiában, maguk is hajlamosabbak lesznek erőszakos cselekmények elkövetésére. Akik így vélekednek, a megoldást
az agressziót közvetítő műsorok eltörlésében látják. Tévedés
lenne azonban azt hinni, hogy ezzel megszűnne a probléma.
A média hozzájárul ugyan a serdülőkorúak agresszív viselkedéséhez, de nem szolgál annak kiváltó okául. Más nézőpontok
szerint fémdetektorokat és biztonsági őröket kellene alkalmazni az iskolák bejáratánál. Igen ám, de gondoljuk csak végig,
valóban megoldaná-e ez a problémát? A válasz egyértelműen
nem. Aki lövöldözni akar, az az iskolát övező utcákon, az iskola bejáratánál vagy a fák közül is meg tudja ölni kiszemelt
áldozatait, nem kell ehhez bemennie a kapun.
Mi lehet akkor a megoldás? Aronson szerint a diákoknak
az iskolában el kell sajátítaniuk az empátia, a kooperáció és az
együttműködés készségeit, valamint fejleszteniük kell érzelmi intelligenciájukat. Ehhez a mozaikmódszer elnevezésű tanulási stratégiát javasolja, amelynek lényege, hogy az órákon
a diákok csoportokban tanulnának, és a sikeres együttműködéshez, a kitűzött cél eléréséhez kivétel nélkül mindenki munkájára szükség lenne. Ha minden tanuló feladatrésze fontos
szerepet kapna, akkor minden tanuló maga is fontossá válna.
Mindannyiunk életében jelen volt vagy van az iskolai agresszió, átéltük vagy láttuk, hogy mekkora rombolást képes
véghezvinni. E cikk talán elgondolkodtat, hogy akár hallgatóként, akár testvérként vagy leendő szülőként miként járulhatunk hozzá a jelenség megelőzéséhez vagy megoldásához. ■
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Varietas delectat
Talking to foreign students

How does it feel like to be a total stranger in a foreign country where
everybody speaks a strange language? With two Erasmus students we
are trying to find the answer to this and to many other questions. Let me
introduce you Aurélien from the révolutionnaire France, and Gina from
the down under country, Australia.

TK:   Why did you want to study abroad? Why did you
choose Erasmus?
A: So I wanted to go to Hungary because you have choices
between a lot of different cities and for instance in Europe
you had Copenhagen, Berlin, Prague. A lot
of people told me of Budapest that it was a
very, very interesting city, it was also pretty
and quite big. I mean not like a village so
you have always more things to see, concert
and then the bars, it’s quite necessary and
important. I am not going to lie. I have also
heard that Hungary was an interesting country regarding the culture. Because when you
go to Spain or to Great Britain, I’m not saying
that it’s the same culture but for instance you
just take the food and you don’t have that
much difference. I didn’t know a lot about
Hungary and Central Europe, so I think it was
a good idea. And then to finish they told me
that Hungarian people were more kind and
welcoming than French.
TK:   How did your integration go? Did you have any help?
Did you have friends? Was it difficult to build relationships?
A: No, it wasn’t difficult at all. I arrived at the hostel to the
big dormitory. So when you’re in a dormitory you have to pull
above you I mean like people in the dormitory. So I quickly
made friends from the hotel and then I’ve made research on
Facebook and everywhere to find a flat because that was my
top priority when I was in Budapest. And so we visited like
5-6 flats and then I picked my choice there with two Spanish
guys. I’ve also been to the WonderCamp and to be honest it’s

TK:   How did Hungarians approach you? Did
they have any prejudice?
A: I don’t know what most Hungarians say but I think they
are maybe more natural. I think if I would compare to the
French and the Belgians maybe Hungarians are more let’s
say true, more easygoing, less hypocrite than French. My
problem is that I don’t know a lot of Hungarian people. In
this semester I know a bit more Hungarians I just saw them
two-three times. In the first semester I knew basically no
Hungarians because there was nothing organized, nothing
like a „meet Hungarians dinner”. Of course there was ELTE
party at the beginning but the problem is I think it’s for all
Erasmus people in Europe the same. When you have the
WonderCamp there are always people from Hungary but
they are the organizers and you are with your friends. So
Fotó • Aurélien Bacot

Aurélien
TátKontúr: So, first of all, could you introduce yourself to
the readers?
Aurélien: Yeah, my name is Aurélien. I come from France,
Lille, the north of France and I study international relations
and political sciences. I’m here in Budapest for one year so
I’ve been here since December and I leave in June or the end
of May. It depends.

not difficult. You know in Erasmus everybody is
in a foreign city so everybody is kind and nice, so
it’s not difficult at all.

Aurélien from Lille
of course you stay with your friends and then you speak a
little bit with them (referring to Erasmus students), but they
don’t become your friends.
TK:   I thought that these mentors were organizing programs
for exchange students.
A: Yes, but in the first semester I had a mentor. She said „Yeah,
I’m your mentor” on the internet and then I arrived by plain
and she couldn’t pick me up at the airport. Then I was quickly
happy in Budapest and I didn’t really need help. So I figured
that I wasn’t going to ask her for help because I was quite
good. If she had wanted to see me, drink or meet me at the
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university I would have said „Yeah, of course” but she didn’t. I
thought she is supposed to be here in case but I really didn’t
need help so I figured that it was pointless to say „Hey, can we
meet?” because I already had a group of friends.
TK:   So you told me earlier that you have heard about Hungary before coming here, but what was your first impression
about Hungary and Hungarians in general?
A: I would say that maybe you are more easygoing, nicer at
different approach and you have a very hard language to learn.
I wish I knew more Hungarians…
TK:   Do you know any words in Hungarian?
A: Yeah, I know the very basic like „Én diák vagyok.”, „Bocsánat!”, „Söröm kérem.”, „Köszönöm.” I’ve learned the very basic
verbs you know like „tanulok” and things like that. But to be
honest I had no opportunity to speak in the first semester. I
didn’t take the exam (of Hungarian language course) because
I’ve been to Krakow and missed four classes. Then I said that
I’m not going to go back because it was only one hour and a half
a week so even if I liked the teacher of the class I said I cannot
speak with people because I had no Hungarian friends in the
first semester. The most important is to be able to speak even
if you’re bad at it. I said things like „Bocsánat, Dohány utca
kérem?” I think it’s an interesting language and to learn the
basic is not hard like „Széchenyi fürdő”, „Ferenciek tere”. But
to able to really speak, to have a conversation then it’s getting
very hard because I know that there are a lot of exceptions. You
can say „Franciaországban” but you say „Budapesten”.
TK:   Could you compare and contrast the everyday life of
Hungarians and French?
A: I think of something: in the metro, only small details,
there are very big elevators here. In France the elevator is half
the size of what they are here. People never run, never run
in Hungary, while in France people always, especially in Paris.
As for the crossing of the streets Hungarians always wait till
the little man turns green, while in France people look around
and if there’s no car coming they cross. So I think you are
more disciplined.
TK:   Could you speak a little bit about French education,
your university, the differences between your studies here
and those in Lille?
A: The differences in my studies for example that in Erasmus
I have a lot less classes, a lot less work but it’s a good thing. As
my studies here are at the Faculty of Social Sciences, I have a
lot more sociology, while in France I had more political science.
TK:   What will you miss from Hungary when you go back
to France?

A: Oh, Szimpla! I will miss the city, I think it’s quite nice and
beautiful to live in. I will miss Budapest as a whole. I will miss
the Erasmus life like meeting new people and I will also miss
the quality of Szimpla and all the clubs in Budapest. I will also
miss the nightlife and daylife. I think I will miss Budapest but
I think when you are an Erasmus student your life is quite
okay. Maybe when you stay here for more than one year it’s
like rolling around, gets boring, as we don’t have the same
workload in Hungary. I think one year is a good period and I
have a lot of friends who stayed only one semester. I’m really
glad that I can stay one year because I can visit Hungary. I’ve
been to Szentendre, I’ve been to Pécs last semester but I want
to go to Győr and another few cities in Hungary. I can travel
to cities around Hungary. I think I will miss it a little bit but
at the same time I will be glad to find my friends from France
again, and my student’s town that I also like. So it’s going to
be 50-50. I think I won’t be sad but it will be a nice memory.
TK:   What would you suggest to those who have doubts
about the exchange program?
A: I think everybody who has been to Erasmus or in any
exchange program thinks that it’s really a chance. Nobody
said „I didn’t like my year abroad”. Wherever you go people
are happy, like even in Belgium, which doesn’t seem to be very
exotic for us (French) because it’s very close to France, they
find a way to like it. I think everybody has an opportunity to go
on exchange program, they grab it. Everybody see it as a very
good opportunity and when you’re done you see it as a good
work. To be quite honest, I don’t like all of my classes, there are
some classes which are not quite interesting for me, for some
I don’t learn. Maybe I will have to change and take some from
the Faculty of Law. Even so Erasmus is not only classes!
TK:   Do you have some memories that are exceptional, quite
good or funny?
A: Yes, funny memories. We were in Pécs, we were drunk. We
were carrying a girl on our shoulders and we put her on the roof
of a car and then we carried on walking. There were two guys,
the owner of the car appeared and started shouting. We didn’t
understand at all. What, what, what? Our friend, a Dutch girl
said: „No, please, they didn’t do anything, sorry, sorry, sorry!”
The other one is about Inkognitó. I had a German friend on
the exchange, he wanted the T-shirt of the security guy. He
said: „Can I?”, and the guy said: „Yes.” They exchanged their
T-shirts. I have a bad idea of security guards in France. Maybe
it shows that Hungarians, in general, are more kind because
I cannot imagine a French security guy giving his T-shirt in
exchange for a new shirt to a foreigner. I do remember pálinka, the sound of the metro („Kérem, vigyázzanak, az ajtók
záródnak!”), and I will remember the signal of the first metro
line, at Széchenyi fürdő.

››
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Gina
TátKontúr: Could you introduce yourself, please?
Gina: My name is Gina Iacurto. I am 22 years old, I live in
Wollongong, a city one hour south of Sydney in New South
Wales, Australia. My father was born in Italy so I have Italian heritage. My city is one of around 300.000 with lots of
beaches and I like to think it has pretty good weather. At
home I attend The University of Sydney and I’m in my final
year of a Bachelor of Social Work/Arts. Here, at ELTE I attend
the Faculty of Social Sciences.
TK:   Why did you want to apply for a journey with Erasmus? Why did you choose Hungary, was it your first desired
destination?
G: I have previously done another exchange and I had such
a positive experience doing the Erasmus last time. In 2009
I spent one semester studying at Maastricht University in
the Netherlands and it was the best and most memorable
experience I had ever had. So when The University of Sydney
offered a scholarship to our class to spend one semester abroad
I jumped on the chance. We had the choice of Denmark or Budapest, and I chose Budapest as it was a part of Europe I had
not visited and I had heard it was a very beautiful and fun city.
TK:   How did your integration go? Did you get any help or
did you manage everything by yourself?
G: I arrived in Budapest with a friend from the Sydney uni
and the first thing we had to do was to find a place to live
before classes started. We had been assigned mentors and
had been receiving helpful emails from the Erasmus student
group at our ELTE faculty. My mentor, Oszkár was really
helpful with advice about places to live and came with us to
see the flats we were looking at, to help with any language
barriers between us and the agent. Our mentors were really
helpful and we knew that we could ask them for advice with
whatever we needed, and they were happy to show us around
the city, including the cool bars for students. We knew no
Hungarian before we got here as we had no time to learn it,
so the language barrier is sometimes a struggle (but we are
learning through taking a language class). Around the city
most people are generally more than happy to help us if we
ask questions, even in English, and they are patient with us.
We have learnt the basics of the language and people like to
hear us try even if we say something wrong. When people ask
where we are from they are always happy to meet Australians,
and they know we have come a really long way. There are only
a few Australians in our uni classes and our teachers are very
interested to hear about how things work at home. Overall,
everyone has been really friendly and helpful, and we really
appreciate it as it can be hard living in a big city and not
knowing the language spoken.
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TK:   Did you have any difficulties in developing friendships?
G: Not really, through ELTE and ESN we met people at the
intro days and in our classes, as we take classes with nearly
all Erasmus students with English as the common language.
There are lots of events organized and everyone is looking
forward to make new friends. There are a few Hungarians in
our classes but I have not made too many Hungarian friends
yet, besides our mentors, but I am working on it!
TK:   What was your first impression of Hungary and
Hungarians in general?
G: I arrived in Budapest 6 weeks ago and have spent most
of my time here so I can’t say I have seen much of the
countryside, but if Budapest is anything to go by, Hungary is
a beautiful country. We also visited Pécs for a weekend, and it
was also very pretty. Of the Hungarians I have met, they have
been friendly and helpful to us as foreign students wherever
they could. The language barrier must be difficult for older
Hungarians, but we try to make ourselves understood and we
have not had any negative encounters.
TK:   What are your thoughts on Budapest? Could you
describe the atmosphere of the city, and the mentality of
Hungarians?
G: I first arrived in Budapest and could see it was a really
amazing city, which other people had told me too. The river
was frozen but still very pretty, especially at night when
the bridges were lit. It is a bigger city than the one I live in
at home, but I feel very safe here. I can see that Budapest
and its people have been shaped by its history, it has many
monuments and interesting statues and artworks around.
I feel like I am living immersed in history, and slowly I am
learning more about that history. And I have been really very
impressed by the public transport system! The metro and
the trams are so efficient and there are even buses to get us
home at night. When I walk to different parts of the city I am
always discovering new cute little parks and quirky shops, the
vintage shopping here is amazing!
TK:   Could you compare and contrast the everyday life here
in Hungary and that in Australia? How do you spend you
free time here?
G: At home, as a full-time student, we spend more hours at
the uni than we do here, but I think we take less classes than
local students at ELTE. Also at home, on the days I am not at
the uni, I have to work (I work with people with disabilities).
Like here, I think most Australian students have a part-time
job, as well. Here, because of my visa and scholarship, I do not
have to work, and I only go to the uni two-three days so I have
lots of free time. I have joined the gym with my friend, and
we like to go to the local cafes and going out for dinner, there
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are lots of nice little places to eat and drink. We have explored
the city and been over to the Castle District a few times. It is
a cool city just to walk around, we always find cool new places.
As well, because we have long weekends we have done a few
trips. Budapest is so central in Europe, so I went to Paris for a
weekend. Budapest is a really great city to live in and I hope by
the time I leave in July I will know it really well.

Fotó • Gina Iacurto

TK:   What are the fundamental differences between
Hungarian and Australian education? What kind of courses
do you have here and in Sydney?
G: I find the university here very different comparing to that
at home. I am in my fifth year of study at home, so I think the
courses are a bit more challenging at home than the ones we
take here, but this is because they are for Erasmus students
who all come from different disciplines and are in different
years. For social work at home, we do less class time and spend
two whole semesters working in field placements. But in other
years for each subject we do a two hour lecture and a one hour
tutorial with a smaller group. Whereas here subjects are not
taught in a ‘lecture’ style, each lesson is more interactive
between students and teachers, but there are less hours. I
can see that our teachers at the Faculty of Social Sciences like
to encourage student participation and feedback, and they
really are interested in and value our experiences from each
of our home countries. We are doing a particularly great class

the history, but not a lot about the culture. In Australia Hungary is known for goulash and people know little else, I think.
But Budapest is now becoming a more popular place to travel,
because it is still cheaper than the rest of Europe but it rivals
Western Europe in many ways. I had been told that Hungary
was extremely cold but I wasn’t sure what to expect otherwise.
It has more big shopping centres than I had expected, it is very
Western in that respect.
TK:   Do you know any Hungarian word/habit/food/object?
G: My first night out with the Hungarian ESN people I
learnt to make sure you look your friends in the eyes when
you cheers, which is a nice little habit of the Hungarians that
isn’t done elsewhere. And also, I find it amazing how there are
‘Pék’ bakeries absolutely everywhere, I find it hard to resist the
pastries that are everywhere here.
TK:   What will you miss from Hungary when you return to
Sydney?
G: Lots of things! My new friends and our apartment and the
tram ride on the number 2 to the uni, it is such a pretty trip
to take to class, maybe locals do forget how nice the river is.
I will miss eating out so cheaply, and the cute little cafes and
bars that are hidden behind doors and you don’t even know
they are there.

TK:   What did you expect from studying abroad
and what did you get?
G: Because of my last exchange I had some ideas
about studying abroad, but it has certainly been
a different experience in Budapest than my last
exchange. I have learnt how to navigate my way
around a big European city and how to get by
when not everyone speaks English. And actually, it
is quiet humbling, because as the world becomes
more and more globalised and it is just ‘expected’
that people speak English, it was great to come
here and hear another language all around me, and
see a country that still maintains a culture and
atmosphere that is proudly different from Western
Europe and the western world. Hungary maintains
Gina (seen to the right) with her friend
its own culture as well as being ahead of Australia
called ‘Hungarian practice of social work’, where we attend in some aspects, I think. I did expect to get to know a really
unique culture and very kind people, and I am getting that, I
different sites around the city to hear about welfare practices
definitely saw this on display on March 15.
of professionals. We have attended a homeless shelter and a
juvenile justice centre and it is a good way to immerse us in
TK:   Are there any funny, special, heartwarming memories
the realities of life for some people in Budapest.
you had during your stay in Budapest?
G: Well, so far, all the people I have met, Hungarian and
TK:   What did you know about Hungary before coming here?
international, have been gorgeous, kind and happy people
G: To be honest, not a lot. My uncle’s wife is Hungarian, so
through her family I know a little bit about the revolution and which has made this experience positive. And to give one
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example, on March 15, the Hungarian national holiday, our
hot water system broke and was going to flood our flat as
we could not get it to turn off. Even though it was a public
holiday, everyone we called was happy to come and rescue
us, we even had a random Hungarian man off the street who
we did not know come in and help us with it. This is just one
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example of how people are more than willing to give a hand
to international students and have a laugh with us and I am
sure I will have plenty more positive experiences like this
before we go home in July. ■
Szasza

Látogatás a látássérültek
világába
Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium a TáTK-os hallgatók
számára Tapasztalatszerző műhelyt indított a tavaszi félévben. A kurzus első állomásaként a Vakok Állami Intézetébe látogathattak el az
érdeklődők, melynek során megismerkedtek az intézmény működésével,
és betekintést nyertek a látássérültek számunkra cseppet sem könnyűnek tűnő világába.
Petényi Sára, a kurzus egyik szervezője elmondta, hogy a
Szakkollégiumon belül már kétszer is megszervezésre került
a Tapasztalatszerző műhely. „A műhely létrehozását az ihlette, hogy rájöttünk, bár a társadalomról tanulunk, nagyon sok
ember életéről mégsem tudunk semmit. Olvasunk a börtönről elméleteket, tanulunk jogszabályokról, a bűnözésről, de
azt senki sem tudja, hogy néz ki egy magyar börtön belülről,
mit csinálnak ott a rabok. Rájöttünk, hogy közelebbről akarjuk megismerni a társadalmat, a hátrányos helyzetű embereket és a nagy intézményeink működését” – árulta el Sára a
kurzus létrejöttével kapcsolatban.
Arra a kérdésemre, hogy mi volt az oka a kurzus Szakkollégium falain kívüli terjesztésének, Sára azt válaszolta, hogy a
Szakkollégium tagjai sokat gondolkodtak azon, hogyan kerülhetnének közelebb a kar hallgatóihoz, hogyan ismertethetnék
meg velük a Szakkollégium felépítését, s ez egy jó lehetőségnek
bizonyult. „Tudtuk, hogy lesz igény erre a műhelyre, innentől
már csak a megvalósításon kellett gondolkodnunk. Több mint
150-en jelentkeztek, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk annyi embert bevonni, amennyit csak elbírunk. A Szakkollégium megismertetésének és népszerűsítésének volt egy
másik célja is: tavasszal van a felvételink, s arra gondoltunk,
hogy ez egy jó lehetőség potenciális jelentkezőink megismerésére. Persze az eredeti cél megmaradt: megismerés és érzékenyítés. Fontos, hogy társadalomtudósként úgy kerüljünk ki
az egyetemről, hogy vannak életszagú tapasztalataink, s erre
jó lehetőség ez a műhely” – fejtette ki Sára.
A Vakok Állami Intézetébe a nagy létszám miatt csak cso-

portokra bontva tudtunk ellátogatni, én az első
turnusban vehettem részt. A főképp társadalmi
tanulmányok, szociológia és szociális munka szakos hallgatókból álló csoport kíváncsian sétált be
az intézet kapuján, ahol Kovács Tímea szociális
munkás fogadott minket. Tímeán kívül Tillmann
Zsolt volt a vezetőnk, aki látássérültként személyes és hiteles információkkal szolgált számunkra.
A bemutatkozás után kezdetét vette az információdömping, Tillmann Zsolt felvázolta az intézetek felépítését és feladatait. Elmondta, hogy három alapvető intézmény létezik: a
Vakok Általános Iskolája, a Vakok Állami Intézete és a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. A Vakok Állami
Intézete már az 1900-as évek elején működött félig bentlakásos és félig ambuláns módon, kizárólag felnőtt korú látássérültek részére. Az intézetben sokrétű ellátást lehet igénybe
venni: működik szociális, mentálhigiénés, elemi, képzési,
foglalkoztatási, valamint egészségügyi rehabilitáció is. A Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportját (VERCS) a felnőtt korban megvakultak részére hozták létre a mindennapos dolgok
megtanulására, önellátásra, itt gépírást és számítástechnikát
oktatnak, illetve elemi rehabilitáció, álláskeresés segítése és
készségfejlesztő foglalkozások kapnak helyet a programban.
(Régebben a call centerekben el tudtak helyezkedni az érettségivel rendelkező látássérültek, de manapság, a munkahelyek számának csökkenése miatt ez egyre nehezebbé válik.)
Zsolt elmondta, hogy egy évben háromszor indul ilyen jellegű, három hónapos tanfolyam. Az elemi rehabilitáció mellett
komplex rehabilitációt is nyújt az intézmény, amely alapjaiban szintén az önellátásra tanít, ám hosszabb ideig foglalkozik a látássérültekkel.
Az ambuláns ellátás mellett a fogyatékossággal élő személyek ellátására 3-5 éves bentlakást is biztosítanak. Ilyen részleg az Aktív Korúak Ápolási-Gondozási Részlege, melyet olyan
személyek vesznek igénybe, akik foglalkoznak valamivel, de
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nem tudnak önállóan élni (35 évestől nyugdíjas korig). „Az
intézet lakóotthonában is állandó jelleggel élnek látássérültek.
Jelenleg hatan vannak ezen a részlegen, amelyet a rehabilitáció lépcsőfokának is tekinthetünk, hiszen jóval nagyobb
önállóságot igényel” – mondta el T. Zsolt. Hozzátette, hogy
az intézetben dolgozik pszichológus, gyógytornász, fejlesztő
pedagógus, szociális munkás, foglalkoztató és egészségügyi
dolgozó is, és a munka mindig csoportokban folyik.
Az intézet felépítésének bemutatása után Zsolt tisztázta
a látássérülés fogalmát. Elmondta, hogy a kifejezést gyűjtőfogalomként használjuk, amelybe beletartozik a vakság, a
gyengénlátás (segítő eszközökkel jól látó), valamint az aliglátás
(néhány százalékban látó), melynek leírására ironikusan a „sok
esetben leveri a dolgokat, mint vak a poharat” szólást használta. A látássérült klienseknek két típusát különböztetjük meg:
a felnőtt korban látásukat vesztett személyek típusát, illetve
a gyerekkorban diagnosztizált látássérültekét. Ahhoz, hogy
valaki bekerüljön az intézetbe, különböző papírokkal kell igazolnia látássérültségét; ha nincs elég hely, várólistára kerül az
illető. Zsolt hozzátette, hogy az intézet klienseinek 50 százaléka látássérülése mellett más fogyatékossággal is rendelkezik,
így sokkal nehezebb kompenzálnia a hátrányait.
Az intézet ismertetésének végén azt is megtudhattuk,
hogy a bentlakásos részlegen 2-3 ágyas lakószobák vannak,
valamint külön tanulószobák is létesülnek, ahol például az
önálló fürdést és főzést tanítják. Mindezek mellett különböző
műhelyek is működnek az intézeten belül. A kliensek dolgozhatnak akár gipsz-, kerámia- vagy szőnyegkészítő részlegeken
is, melyek termékeit nemcsak saját használatra készítik, hanem árusítják is, a bevétellel az intézetet támogatják.
Miután megismerkedtünk az intézet felépítésével és működésével, vezetőink néhány szituációs játékkal folytatták az
érzékenyítést. Az első játék a vakvezetés nevet kapta, amely
során párokat alkottunk és kétszer tíz percben próbálhattuk
ki, milyen érzés lehet az, amikor látásunkat vesztve egy idegen
személyre kell hagyatkoznunk, illetve mikor ránk hárul a feladat, hogy érthető instrukciókkal vezessünk egy látássérültet.
A húsz perc letelte után újra körberendeződtünk, és mindenki
elmondhatta benyomásait. A kör végére érve jól körül lehetett
határolni azokat az alapvető érzeteket, amelyek minden vezetőnél és irányítottnál megjelentek a játék során. Szinte minden
bekötött szemű ember elmondta, hogy amíg fogta a másik
kezét, addig biztonságot érzett, ám utána kiszolgáltatottság
uralkodott el rajta. Mindenki félt, hogy beleütközik valamibe,
illetve az irányérzék elvesztésére is sokan panaszkodtak. Érdekes volt, hogy bár a lépcsők voltak a legijesztőbbek, mégis azok
jelentették a legnagyobb biztonságot a „túra” során.
A benyomások terítékre kerülése után Tillmann Zsolt

néhány mondatban reagált élményeinkre. Elmondta: a
legfontosabb az, hogy legyen mihez viszonyítaniuk a
látássérülteknek, támpontokat kell találniuk a közlekedés
során. „Változó, ki mennyire tud tájékozódni, de általában
attól függ, hogy ki mennyire van rákényszerülve. Az
intézetben a rehabilitáció segít elsajátítani a közlekedéshez
szükséges képességeket, ami a későbbiekben meg tudja
könnyíteni a látássérültek dolgát” – mondta el Zsolt. Hozzátette, hogy a vezetőknek pontos információkat kell megfogalmazniuk ahhoz, hogy jól működjön a tájékozódás. A szóbeli reakció után Kovács Tímea mutatta meg, hogyan is kell
helyesen vezetni a látásukat vesztett embereket. Elmondta,
hogy nem szabad az illető botos kezét megfogni, mert a személy végképp biztonságérzetét veszti. „Fontos, hogy előrébb
álljunk, mint ők. Megfelelő, ha a látássérült belekarol a kísérőjébe, de ebben az esetben legyen meg a fél lépés távolság.
A legegyszerűbb és legjobb az, ha megkérdezzük, hogyan
segíthetünk!” – tette hozzá. A fehér bot mellett a vakvezető
kutyák alkalmazása is segít a közlekedésben, ám Petényi Sára
kérdésére Tímea elmondta, hogy szubjektív véleménye szerint a vakvezető kutya nem túlzottan ajánlatos, mert önállótlanságra „nevel”. „Természetesen, biztonságérzetet ad, de
ha megbetegszik a kutya, az adott illető akár napokig sem
mozdul ki nélküle” – zárta vélekedését.
A vakvezető játék után egy telefonos szituáció következett, amelynek során Zsolt „felhívta” az egyik részt vevő
hallgatót, és megkérdezte, hogy tudna eljutni a Pázmány
sétányra. A navigálás kudarcba fulladt. Bár nagyjából sikerült támpontokat adni Zsoltnak, az irányok keverésével a
bonyodalmas instruálás nevetésbe fulladt. A harmadik játék
bizonyult az egyik legérdekesebbnek, mivel kaptunk egy cetlit Braille-írással, valamint egy papírt, amelyen szerepelt az
ABC, párosítva a megfelelő Braille-jelekkel. A feladatunk az
volt, hogy fejtsük meg, mi is az a szó, ami a kis cetlire van írva,
ám hiába volt segítség a kezünkben, a feladatot még így is
alig lehetett megoldani. Végezetül, Tillmann Zsolt bemutatta,
hogy a látássérültek miként tudják használni a számítógépet.
Megnyitott egy Word dokumentumot, amelyen bemutatta a
szöveg begépelésének módját, valamint formázását is. Egy
beépített hang segítségével mindent fel lehet olvastatni, bármilyen feladat elvégeztethető volt. Az egér számukra felesleges, hiszen különböző billentyűkombinációkra van szükségük a számítógép megfelelő használatához.
A Tapasztalatszerző műhely első szervezett látogatása
után biztosan elmondhatom, hogy a kitűzött célt – miszerint
érzékenyíteni és megismertetni szeretnének – teljes mértékig
sikerült véghezvinniük a Szakkoli tagjainak. ■
D.Dalma
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Kinyílt a Tan Kapuja
A kilencedik kerület szívében, a színesre festett panelbirodalom közepén
egy magasba törő sztúpa és tarka zászlók jelzik az egykori óvodából kialakított Buddhista Főiskolát. Magyarországon öt buddhista egyház van,
köztük a Tan Kapuja, az iskola fenntartója. Az épületbe lépve Cser Zoltán, oktatási rektorhelyettes fogadott, aki dharmatanítói szakirányos
MA hallgató, és egyben szerzetes is.

Zoltán az órarendekkel kitapétázott apró irodába, a tanulmányi osztályra kísért, és őszinte nyitottsággal várta kérdéseimet. Elmesélte, hogy az 1991-ben alapított főiskolára
körülbelül 400 diák jár. Az intézmény 100 százalékig államilag támogatott. Egy ide járó másodéves hallgatónak heti
40 órája van, köztük: összpontosítás és elenge„Úgy gondolom, a buddhizmus egy olyan életgyakorlat, aminek
dés, meditáció, buddhista etika, a számunkra is
megvannak a maga rítusai, célja pedig beépíteni azokat a mindenjól ismert filozófia, és persze az elengedhetetlen
napi életbe. Szakrális mintáinkat szeretnénk megélni és az életünk
társadalomtudomány és buddhizmus. A hallgaszámos területén megvalósítani. A buddhizmus nem zár ki más
tóknak hozzánk hasonlóan félévente 30 kreditet
vallásokat, volt olyan diákom, aki hithű katolikus és buddhista volt
kell teljesíteniük, amiket a Neptunon keresztül
egyszerre. (...)” – Papp Richárd, kulturális antropológus
tudnak felvenni. A diákok csupán 5 százaléka
megy mesterképzésre. Ebben az esetben hat szakirány közül tudja tenni az itt megszerzett ismereteket. A buddhizmusra
választhatnak: japán, kínai, tibeti és indiai nyelvi és kultúr- jellemző elvonulások is megtarthatók. A szünetekben, amedtörténeti, dharmatanítói, valamint vallástörténeti és filozófiai. dig mi például Ceglédre megyünk a TŐGY keretén belül „megAkinek esetleg nem sikerülne a felvételi követelményt teljesí- tisztulni”, ők vidékre utaznak 20-30-an, és elvonulnak a világ
teni, költségtérítésesen félévente 155.000 forintért tanulhat elől (hát igen, „mindenki másképp csinálja”).
A vallás/tudás kérdésében más véleményére is kíváncsi
itt. Az iskola a Thai Buddhista Egyetemen PhD-t is hirdet.
Mindez szép és jó, de bizonyára benned is felmerül a kér- voltam, így elbeszélgettem Papp Richárd kulturális antropolódés, hogy mégis mit lehet kezdeni egy itt szerzett diplomával? gussal is. „Úgy gondolom, a buddhizmus egy olyan életgyakorErre persze nem egyszerű a válasz. Az itt szerzett tudás in- lat, aminek megvannak a maga rítusai, célja pedig beépíteni
azokat a mindennapi életbe. Szakrális mintáinkat
szeretnénk megélni és az életünk számos területén
megvalósítani. A buddhizmus nem zár ki más vallásokat, volt olyan diákom, aki hithű katolikus és
buddhista volt egyszerre. A buddhizmus a hatvanas
években lett felkapott Nyugat-Európában, és nagy
hatással volt az akkor felnövekvő értelmiségi fiatalságra. Ezért úgy vélem, a mai munkaerőpiac már
nem néz ferde szemmel a buddhista diplomásokra,
ezen a területen csak a hatékonyság számít” – nyilatkozta az ELTE TáTK oktatója.
Kinyílt a Tan Kapuja
A kisközösségek ettől függetlenül nehéz helyzetben vannak. Rendkívül erős közös identitás és szolidaritás kell
kább az életvitelünkben hasznosítható. Jobb eredményeket és
stresszmentes életet biztosíthatnak az itt tanult légzésgyakor- a fennmaradásukhoz. Akárhogy is hiányzik azonban a Himalálatok, meditáció és szellemi tudás. A legfelkapottabb mester- ja ritka magaslati levegője, a buddhizmus elég erős ahhoz, hogy
még itt, Budapest szívében is lebegjenek a tarka zászlók. ■
képzési szakirányok a nyelviek. Az itt végzett japán szakirányos
hallgatók átkerülhetnek az ELTE japanológia MA-re, fordítva
azonban már nem működik, a buddhista alapok hiánya miatt.
Csernus Fanni

”

Fotó • Rátóti Barnabás

Miután végigjártam a Buddha-szobrokkal
felszerelt, puha vörös szőnyeg borította termeket,
felmerült bennem a kérdés: Vajon megvetheti a
lábát egy ilyen távoli kultúra itt, Kelet-Közép-Európa apró szívében? Mint társadalmi tanulmányokat folytató diák, ezerszer hallottam már
a „mindenkinek megvan a maga kultúrája, és
minden kultúra egyenértékű” tanítást, ám egy Himalájáról
importált vallás, kultúra itt is képes létjogosultságot szerezni? A válasz szerzetesünk szerint rendkívül egyszerű: a buddhizmus nem vallás, hanem tudás, ebből fakadóan rugalmas
és simulékony. Egy katolikus, keresztény ember is a magáévá
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Felkelt a nap Ausztráliában
Kacsacsőrű emlősök a pályán
A szurkolók számára a versenyek vizuális élménye
annyiban sérült, hogy az autók esztétikája romlott: a legtöbb versenygép orra megtörik, ezért
ragadt rájuk a „kacsacsőrű emlősök” elnevezés.
És hogy miért kell, hogy így nézzenek ki? Az FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) új szabályt vezetett be, amelynek
értelmében az autók orra maximum 55 centiméter távolságra
lehet az aszfalttól (korábban ez az érték 62 centiméter volt).
Egy esetleges ütközésnél így elkerülhető, hogy az egyik versenyautó ráfusson a másikra, és a levegőbe emelkedjen, illetve

Fotó • Pirelli Media

„Mögötted lesznek sokan, fogják a kezed gondolatban. Ha mégsem neked
ragyog a nap, belül úgyis tudod. Aki igaz szívvel küzdött, nem kell fejet
hajtania, mert övé a múlt, jelen és jövő, s minden igaz diadal.” (Michael
Schumacher)
Profizmus, benzingőz, versengés, izgalom – nem folytatom,
néhány szóval nem lehet jellemezni azt, ami megőrjít, arra
késztet, hogy visszaszámoljuk a napokat, órákat, majd hajnalban felkeljünk, és hangos szavakkal biztassuk a televíziót.
Március 18-án, az Ausztrál Nagydíjjal megkezdődött a
2012-es Forma-1-es szezon Melbourne-ben. A fő kérdés az,
hogy a tavalyi dominancia után meg tudja-e őrizni világbajnoki címét Sebastian Vettel és csapata, a Red Bull Racing.
2011-ben a német versenyző három futammal a szezon vége
előtt védte meg koronáját, ezzel minden idők legfiatalabb
duplázójává avanzsált. A Vettel–Red Bull páros tavaly legyőzhetetlennek tűnt, idén minden ellenfelük azért küzd, hogy
üldözőből üldözötté váljon.
Új hang, új kép
Az alapvető változás, amely bennünket, szurkolókat érint,
hogy az idei évtől kezdve már a köztelevízión követhetjük
figyelemmel a versenyhétvégéket: habár a közvetítésben
nagy változások következtek be (például HD minőségben
élvezhetjük az adást), a szakkommentátor, Wéber Gábor, a
helyszíni riporter, Szujó Zoltán és a szakértő, Szabó Róbert
a sportággal együtt költöztek a Magyar Televízióhoz. A
kommentátori székben Mezei Dániel váltotta a rendkívül
megosztó személyiségű Czollner Gyulát, míg Szujó Zoltán mellé Bende Adriennt, a Miss Universe Hungary 2006-os győztesét szerződtették a versenyzők interjúztatására – talán a
srácok szívesebben elegyednek majd szóba vele.
Pilótamozgás és névcsere
Már tavaly is vita övezte a Lotus elnevezést: az idei évre a probléma megoldódott, a tavalyi Lotusból Caterham lett, a Renault
pedig felvette a Lotus F1 Team nevet. A Virgin sem tűnt el a
mezőnyből: ők Marussiaként folytatják a küzdelmet. Ami a
pilótákat illeti, két év után visszatért a 2009-ben a Ferraritól
(nem önszántából) visszavonuló Kimi Räikkönen, hogy – a szintén visszatérő – Romain Grosjean csapattársaként a Lotus színeiben versenyezzen. Lehetőséget kapott Nico Hülkenberg is, hogy
újra bizonyíthasson a Force India képviseletében, és újra állandó versenyzőként köszönthetjük Pedro de la Rosát is (HRT). Két
újonc csatlakozott a mezőnyhöz: Jean-Eric Vergne a Toro Rosso,
Charles Pic pedig a Marussia pilótájaként mutatkozott be.

Nem hordják fenn az orrukat
hogy oldalirányú becsapódásnál a pilóták feje közvetlen veszélybe kerüljön. A szabálymódosítást a csapatok egyelőre így
tudták megoldani, de már dolgoznak azon, hogy javítsanak a
masinák szépségén.
Hogyan alakulnak az erőviszonyok?
Lapzártánkig az első verseny futott le, amely igazolta várakozásainkat a szezont megelőző tesztek alapján. Az Ausztrál
Nagydíjon Jenson Button aratott fölényes győzelmet a McLarennel, mögötte Vettel, a harmadik helyen pedig a 2009-es
világbajnok csapattársa, Lewis Hamilton végzett. A McLaren
és a Red Bull mögött tempó tekintetében jól muzsikált a
Mercedes is: Michael Schumacher a versenyen 11 kör megtétele után a 3. pozícióból esett ki váltóhiba miatt, de ezzel együtt
úgy tűnik, van potenciál az autóban. A Lotus is javult tavalyi
formájához képest, így bizakodhatnak Kimi Räikkönen szurkolói. A Ferrari első időmérős szereplése azonban kiábrándította a rajongókat, a futamon viszont már jobbnak bizonyult
a tempója. Így talán nem hiába hangsúlyozzák: még számolni
kell velük az idei évben. ■
Berta Kitti
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Szóról szóra
Dokumentarista verbatim

ra, a nézőket arra is kívánják ösztönözni, hogy
tegyék fel maguknak a kérdést: mennyiben terheli felelősség a többségi társadalom tagjait a
történtek miatt?
Az előadás 75 percben próbál meg átfogó
képet teremteni, informálni és eddig ismeretlen
nézőpontokat bemutatni. A színészek felváltva
szólaltatják meg az ügy érintettjeit: túlélőket,
szemtanúkat, hozzátartozókat, rendőröket, a
falvak lakóit, az utca emberét, a helységek polgármestereit és kisebbségi önkormányzatok vezetőit. Színpadi
A PanoDráma alapítója és a darab rendezője Lengyel Anna
dramaturg, kreatív producer. 2007 óta az Amnesty Interna- megjelenésben a társulat jelmezek és díszlet nélkül, egyszerű
tional tagja, 2010-ben önkéntes tolmácsa volt az AI kutató- eszközökkel dolgozik: székek, színes fények, kézikamera, a
háttérben vetítővászon. A helyszínen rögzített monológokat
csoportjának, amely a helyi igazságszolgáltatás és rendőri
nyomozás minőségét vizsgálta a bűncselekmények helyszí- és riportokat bejátszások szakítják meg politikusok és jogánein. Elmondása szerint ekkor már több éve gyűjtötte a ro- szok véleményéről, a történet egy magyar családban felnőtt
matámadásokhoz kapcsolódó cikkeket, és tudta, hogy egy- cigány kislány küzdelmeiről a „magyar külsőért”, a cigány szupermenről szóló bábjáték.
szer színpadra szeretné vinni a témát. A társulat más tagjai
Lassan egyre szélesebb és szomorúbb kép épül fel egy
is, mint például Feuer Yvett, régebb óta aktív szerepet vállalnak a romákat érő hátrányos megkülönböztetés és a tár- olyan Magyarországról, ahol a rasszizmus mindenki bőrébe
beivódott, a mindennapok részévé vált jelenség.
A megdöbbentő vélemények és beszámolók különböző oldalakról érkezve gondolkodásra késztetnek, mert dühítőek és megrendítőek, néhol
már-már tragikomikusak. Képet festenek a társadalmunkról, és tükröt is tartanak elé. A darab
kezdetén elhangzik egy kommentár, amely az
egyik elkövető barátnőjétől érkezik a tervekről
értesülve. „Visszatérve a darabotokra, mit vártok tőle? Ki fogja megnézni ezt? Az értelmiségi” – mutat ki a közönség felé.
A világ megváltására nyilvánvalóan kevés az
előadás. Az, hogy az igazságtalanságra érzékeny
és társadalmilag aktív vagy érdeklődő nézők felkavarodva mennek haza a színházteremből, nem
A társulat tagjai – több szólamban
oldja meg Tatárszentgyörgy, Galgagyörk vagy
sadalmi egyenlőtlenségek elleni fellépésben. Az előadáshoz Piricse belső feszültségeit. A darab végén nincs feloldozás.
ihletként szolgált Peter Weiss 1965-ben bemutatott darab- Azonban a PanoDráma társulat áprilisban új bemutatóra készül, Segíthetek? – mission possible címmel, amely pontosan
ja, amely a frankfurti Auschwitz-per anyaga alapján a náci
arra keresi majd a választ: „Mit adhat egy trafónyi közönség
múltat feldolgozandó került színpadra Németországban. Az
AI magyar sejtjével készült riportjában a rendező elmondja, a figyelmén kívül?” ■
hogy a színházat eszköznek tekinti a közöny felszámolásáMészáros Gréta

Fotó • magazin.apertura.hu

Február 29-én, Budapesten, a Trafó Kortárs Művészetek Házában került
színpadra utoljára a PanoDráma társulat Szóról szóra című előadása. A
bemutató 2011 márciusában volt, most a produkció európai turné előtt
áll. A Magyarországon eddig még ismeretlen műfajú verbatim előadás
a 2008–2009-es magyarországi romatámadásokat dolgozza fel, a raszszizmus kérdését feszegeti. A dokumentarista színház verbatim technikájára jellemzően kizárólag eredeti anyagokat használ, ezekhez hűen – a
társulat tagjai által készített majd 60 órányi interjú anyagából és a témában elhangzó médiavisszhangokból – épül fel.
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Katonadolog

Marina Abramović: Az üresség nyolc leckéje

Fotó • Daniel Vegel

Műcsarnok, április 22-ig

hiszen egy oldalsó képernyőn is látunk egy
csoportképet a művésznővel és a katonaruhás
gyerekekkel, szintén valós időben filmre véve.
Marina Abramović szerb performansz-művésznő a hetvenes évek óta
sokkolja közönségét nem mindennapi alkotásaival. A testi lét határait A képek azonban dialógusba is elegyednek
feszegető, gyakran önkínzó alkotásaiban a néző aktív szerepvállalásá- egymással. Az egyik „lecke” három képén alvó
gyerekekkel találkozunk, rajtuk a játékfegyver
ra is apellál, az 1974-es Rythm 0-ban például 72 tárgyat – köztük egy
pisztolyt és egy golyót – használhatott fel ellene a publikum. A Műcsar- lassan pásztázó célkeresztjével, a negyedik képen egy széken álló kislány énekel, az ötödik
nok alagsorában Abramović laoszi gyerekekkel lép interakcióba.
képen a szék már magában látható. A záró képsor is jelentések sűrű hálójában értelmezhető: középen a
Az üresség nyolc leckéje egy ötcsatornás videóinstalláció, amit a
művésznő 2008-as, laoszi látogatása során készített. Az ins- felgyújtott fegyverek füstölögnek, a többi képen a vízesés
pirációt egy disszonáns élmény adta: a buddhizmus
vallási ünnepének napján, Laosz szent helyeinek közvetlen szomszédságában a gyerekek kínai műanyag
fegyverekkel játszadoztak. A képi megjelenítés tartózkodik minden absztrakciótól, éppen ezt mutatja be,
az őserdő csodálatos természeti képződményeit és az
5-10 éves gyerekeket beállított, háborús jelenetekben.
A Magyarországra érkező kiállítás talán a művész 2010-es, The Artist Is Present elnevezésű
performanszával áll közelebbi rokonságban. Utóbbi
projekt során Abramović több mint 736 órán keresztül ült egy helyben a New York-i Museum of Modern
Arts-ban, farkasszemet nézve a művészetet kereső
Sortűz
látogatók tömegével. A mozdulatlanság az Eight
Lessons-nek is hangsúlyos eleme, ami nemcsak a tó fölé ma- ellenállhatatlan morajlásának lehetünk tanúi. Épp ezért
gasodó hegycsúcs, a helyiek szent fája, vagy az örökké zubo- vélem ironikusnak a mű eredeti címének – Eight Lessons on
gó vízesés állandóságában jelenik meg, hanem a kisfiúkkal és Emptiness with a Happy End – végződését. Aminek itt vége
kislányokkal eljátszatott háborús jelenetek többségében is. van, az mintha rögtön újra is kezdődne. Mintha olyanok
lennénk e monumentális tájban, mint az a játékhelikopA hadi fotográfiákból, hollywoodi filmekből és számítógépes
játékokból jól ismert képekbe – kivégzés, tárgyalás, földön ter, amelyik egy szék lábához szorulva rovarként vergődik
heverő hullák – beálló gyerekeket több percig filmezte a stáb, Abramović egyik legerősebb képkockáján.
Az installáció mellett kissé súlytalannak éreztem
elvileg a teljes mozdulatlanság állapotában. A színészpalánták persze már életkoruknál fogva sem képesek ennyi ideig Abramović szintén kiállított vázlatait, illetve a forgatás helynyugton maradni, mindazonáltal a néző csak hosszú másod- színéül szolgáló faház makettjét (ahol minden bútor 20 százapercek elteltével ébred rá, hogy amit lát, az nem fotó, hanem lékkal nagyobb a normálisnál, hogy a gyerekek még elveszetvalós idejű filmfelvétel. A mediatizált világ sugallta merev, tebbnek tűnjenek ebben a művészi világban). A kimerevített
és kinagyított képkockák ellenben felettébb hatásosak, az előembertelen képek apró eltérések útján kelnek életre a laoszi
térben vetített 70 perces werkfilmből pedig tényleg mindent
gyerekek és mindannyiunk életében.
Az öt képernyőn egyszerre csordogálnak az események, megtudhatunk egy videóinstalláció készítéséről. ■
így a hiánytalan befogadáshoz tulajdonképpen ötször kellene végignéznünk a kiállítást, jobban mondva hatszor,
Sid
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A besúgók és a finn metál
Eseménynaptár

Április 12.   Ekkor lesz az országos premierje, a Drága besúgott
barátaim című magyar filmnek. A történet szerint az idős író,
Czettl Andor (Cserhalmi György) egy szép napon besétál a levéltárba, és kikeresi a saját aktáját. Miközben a róla összegyűjtött anyagot böngészi, sorra fény derül arra, hogy anno kik is
voltak a besúgók a társaságból, ám a legszörnyűbb mégis az,
amikor a tudomására jut, hogy aki feljelentette, az a legjobb
barátja. Czettl a levéltári tapasztalataiból aztán egy cikket tesz
közzé, amely akarva-akaratlan egy sokkal tragikusabb vihart
indít el, mint azt valaha is hitte volna.
Április 20. Ha minden igaz, és időben felépítik, akkor ettől a
naptól kezdve hivatalosan is újra kitárja kapuit a Zöld Pardon!
Miután tavaly távozni kényszerültek a Petőfi híd budai hídfőjétől, idén már a Rákóczi híd tövében lesz megtalálható a ZP.
Április 28. A Papp László Budapest Sportarénában tiszteletét
teszi a 22 éves fennállással büszkélkedő The Prodigy. A legendás angol együttes a hosszú évek során számtalan különböző
stílussal kacérkodott, a klasszikus szintihangzástól
kezdve, az ipari dühöngésen át, a szinte punkos dallamokig. Aki esetleg még nem látta volna az ijesztően mókás, középkorú, gyanúsan kifestett frontember őrjöngését valamelyik fesztiválon, annak most
itt a lehetőség megnézni, mire képes az angol bácsi
a pajtásaival egy stadionban.
Április 29.   Ezen az estén is az Aréna büszkélkedhet
a legjobb programmal, ám az elektronikus tranzit
error után, a színpad ezúttal a szimfonikus metálé
lesz, hiszen az est házigazdája a finn Nightwish. A
zenekar 1996-ban alakult egy esti tábortűz mellett, ám a lágy női hanggal meghintett akusztikus
Így épül az új ZP
hangzást hamar felváltották az erőteljesebb villanyval érthető elemekre szabdalni, hogy aztán Mats Gustafsson, gitár-dallamok. A banda egy kétéves turné keretében látogat
el fővárosunkba, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az ittaz észak-európai dzsessz-szcéna legelborultabb szaxofonosa
hintse be azt végül egy csipetnyi emészthető hanggal. Nem honi közönséggel is megkedveltesse az új, Imaginaerum névre
keresztelt friss albumát, amelyhez kapcsolódóan nemsokára
tudni, mi fog majd elhangzani ezen a csütörtök estén, de az
elkészül az azonos című film is. ■
egészen biztos, hogy még egyszer nem lesz hallható.
Nándi

Fotó • MTI i Marjai János

Április 5. Ekkor kerül a mozikba a Csak a szél című
német-magyar koprodukció. A film a 2008–2009-es romagyilkosságok alapján íródott, és lényegében a cigánycsalád
mindennapjain keresztül mutatja be a történteket. A rendező, Flegauf Bence a 2012-es Berlinalén sikerrel hódította el a
zsűri nagydíját, ám felkavaró produkciója nem csak elismerést
váltott ki. Erre utal a rendező nemrégiben megjelent
nyilatkozata is, amelyben leszögezi: „Büszkeséggel tölt el,
amikor cigányseggnyalónak neveznek.”
Április 12. Ezen a napon nagy valószínűséggel elképesztő
mennyiségű zajszennyezés fogja érni a Dunát az A38-ról,
ugyanis este a színpadon három bátor előadóművész fogja
improvizatív produkciójában megtagadni mindazt, amin az
általános zenefogalmunk alapszik. Ugyanis a színpadon a
japán zajmester Masami Akita, azaz művésznevén Merzbow
fogja majd a hangorkánt gerjeszteni, melyet aztán a híresen
kísérletező kedvű magyar dobvirtuóz, Pándi Balázs fog játéká-

