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Nemrég egy kedves ismerősöm a kezembe nyomott egyet a tömérdek
önfejlesztő könyve közül,
mondván, hogy ezt el kell
olvasnom, mert megváltoztatja az életemet. A
bevezetőből hamar megtudtam, hogy ha végigrágom magam mind a százötven oldalon, megoldódnak
az anyagi gondjaim, sőt mi több, olyan gazdag leszek,
amilyen gazdag csak lenni akarok.
Na, gondoltam magamban, ez tényleg nem jönne
rosszul, tekintve, hogy az egyetemista lét – különösen nyáron – nem igazán pénztárcabarát. Főleg, hogy
egy-két fesztivál, nyaralás és tömérdek Duna-parti borozás után nagyon úgy festett, hogy a hőn áhított Erdélybe már nem tudok elmenni.
Ötven oldal után megtudtam, hogy nem kell mást
tennem, mint lerajzolni Erdélyt, pozitív gondolatokat
írni mellé, konkrétan meghatározni, hogy mikor akarok
menni, hova és kivel, majd a székben hátradőlve egy héten át nézegetni a remekművet és várni, hogy a tudatalatti kitalálja, hogyan keressek rá hét nap alatt százezer
forintot. Remek, mi sem egyszerűbb ennél!
Mondanom sem kell, hogy Erdély nem jött össze.
Igaz, nem sikerült valami jól a rajz, a Hargita tényleg inkább sátorra emlékeztet. Biztos ez volt a baj…■
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Csatára fel!

A kocsmatúrát vehetjük amolyan alapozásnak és afterpartinak
is, hiszen a Gólyatábor után újra egyesülnek a csapatok delíriumba taszítani azokat az agysejteket, amelyeket nélkülözni
lehet a szorgalmi időszakban. Afterparti lesz, hiszen a hagyományokhoz hűen először is megnézhetjük majd a GT kisfilmjét a Konferencia teremben, majd nyakunkba vesszük a várost
és a körút legjobb kocsmáit. Szinte már hagyománynak számít az a kicsit sem halknak mondható bemutatkozó, amely
a „Kik vagytok Ti?” felkiáltásra épül, és garantáltan eszébe

Így mulatunk mi
vési mindenki, aki mellett elhaladunk. Érdemes tehát gyúrni
az állóképességre, és felkészíteni a torkokat is, mert ez a túra
keményebb lesz mindennél, és csak a legsukárabb csapat győzhet. Ha mindenképp dobogós helyre pályázik valaki, érdemes

próbára tennie magát néhány nyelvtörővel pár
feles után, és az sem árt, ha 10 másodperc alatt
fogy el a korsó sör. Persze ez az este nem csak a
tivornyáról szól majd, továbbra is fontos szerepet
kap a kapcsolatépítés – „üljenek a fiúk ölébe a lányok”, és a megfáradt túrázók végül egy hajnalig
tartó buliban adhatják ki megmaradt energiájukat.
A Gólyakupa már komolyabb kaliberű történet, itt ugyanis az ELTE nyolc polipkarjának a legjobb GT-s csapatai küzdenek meg egymással. A spártai küzdelemben együtt vívnak
majd ádáz csatát biológusok, hackerek, leendő sztárügyvédek,
óvónénik, szociológusok és a jövőben szociológusokat ápoló
pszichológusok. Az esemény nyitóakkordjaként meghallgathatjátok majd a győztes csapatok himnuszait, a kari indulókat, és ezután máris kezdetét veszi a végtelenségig tartó sorverseny, ahol a legspécibb feladatokkal találhatjátok szembe
magatokat. Ehettek szöcskét, ihattok pálinkát fejen állva,
sőt, akár beöltözhettek Geszti Péternek és Kiszel Tündének
is, már ha épp ez a feladat. A TáTK-os Gólyatábor legjobb
csapatának lassan itt az ideje felkészülni a nagy megmérettetésre, és a csillagok állása szerint ebben az évben nekünk kell
elhódítani a trófeát. Tavalyelőtt a kockák (IK), egy évvel később a biológusok szerezték meg a dicsőséget a Lágymányosi
Campusnak, idén tehát egyértelműen rajtunk a sor! Természetesen szurkolással is lehet támogatni a csapatunkat, tehát
mindenkit sok szeretettel várunk, legyen az illető gólya vagy
professor emeritus!
A pontosabb információkért pedig ne féljetek zaklatni a
csopvezeiteket, figyelni a levlistákat meg a plakátokat is, mert
ilyen csak egyszer van az ember életében. Csatára fel, bátor
kalandorok!■
Kréta

Mindenkinek kell egy csapat!
Mozdulj, ELTE!

Reggel kilenckor fáradtan kászálódsz ki az ágyból a koleszban… A fejed még az előző napi bulitól zsong. Félálomban próbálod
előkotorni az ágyad alól a futócipődet, mert hát menni kell! Akkor is, ha Karesz megint nem jön, pedig megígérte tegnap…
„áruló”! A mozgás ugyanúgy fontos része az életednek, mint a tanulás, a barátok, a szórakozás. És hát azért szeretnél jól is
kinézni, és pár hónap múlva nem egy jóllakott fókabébire hasonlítani.
„Milyen jó is lenne egy csapat!” – sóhajtasz. „Hogy ne egyedül
kelljen róni reggelenként a köröket, vagy esténként egyedül
görnyedni a fitneszteremben.” Nos, a jó hírünk, hogy ez nem
vágyálom! Van egy ELTE-s csapat! Mi vagyunk a tagjai! Itt

barátok között sportolhatsz, és mi felkelünk kilenckor, és ott
leszünk, ha megbeszéltük!
Persze kezdhettük volna történetünket az ELTE SE és a
BEAC elnevezésű egyetemi sportegyesületeink bemutatásával,

Fotó • TáTKontúr I Kréta

A szeptemberi éjszakák mindig is különlegesek voltak a budapestiek
életében, hiszen ekkor érkeznek meg az első gólyák, hogy kipróbálják
szárnyaikat híres kocsmáink felett. Idén sem lesz ez másképp, és már
rögtön az első hetekben sorra kerül két fontos esemény: a Kocsmatúra és
a Gólyakupa, ahol bebizonyíthatjátok, jobban bírjátok a piát, mint Amy
Winehouse, és gavallérabbak vagytok, mint Hugh Hefner!
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melyeknek mindannyian – akik most téged keresünk – tagjai
vagyunk, és bemutathattuk volna a sok eredményt és versenyeinket, valamint színes-szagos plakátjainkat.
Tehettük volna, hiszen mit szoktak elmondani magukról a sportegyesületek? Nálunk mindent megtalálsz! Aero-

Egységben az erő
bikozhatsz! Fiúk, itt találjátok majd a legszebb lányokat!
TRX-ezhetsz, kipróbálhatod a hastáncot, rúghatod a labdát
kis- és nagypályán. Lányok, ti is! Kipróbálhatsz olyan extrém sportokat is, mint a hegyikerékpár, a falmászás vagy a
triatlon. Készülhetsz velünk az utcai futóversenyekre, tel-

jesítménytúrákra. Lehetsz te egyetemünk következő Steven
Seagalja vagy Lucie Liuja harcművészeink között. Ha túlteng
benned az energia, kedves Ironman, nálunk találsz akkor is
bőven társakat. Csatlakozhatsz a gyalog- és kerékpártúráinkhoz, kipróbálhatod a tájfutást, átúszhatod velünk a Balatont!
Kosárlabdázhatsz, kézilabdázhatsz, teniszezhetsz, vagy csatlakozz Cápáinkhoz, és üldözheted a vízben a labdát! Esetleg
szellemi kihívásra is vágysz? Akkor meg irány a sakktermünk
és nagymestereink!
Mi mégsem ezzel kezdtük mondandónkat, mert amit
elsősorban adni szeretnénk neked, az egy összetartó egyetemi közösség, ami messze túlmutat egyszerű edzéseken és
versenyeken, és túlmutat az egyetemen eltöltött öt-hat éveden is! Társak, barátok, szerelmek, kihívások, emlékek! Öltsd
magadra te is az ELTE sportegyesületeinek mezét, és légy a
csapatunk tagja!
Minden információt megtalálsz rólunk az elteonline.hu/sport,
a beac.hu és a facebook.com/elte.beac oldalainkon! Írhatsz nekünk az info@beac.elte.hu címünkre is! Mozdulj, ELTE!!! ■
Polgár Emese

Májkrém és emberrablás

„Hajolj bele az agyamba, üvöltsd bele, hogy Hegyalja!”
Így szólt az egyik olyan szlogen, amely a 2011-es Hegyalján született, a
jófajta tokaji borok és a fesztiválhangulat közös gyermekeként. Ez nem
volt egy egyedi eset, előbb-utóbb minden kisebb társaságnak létrejöttek
a maga szabadon kiabálható mantrái. Lesznek, amelyeket közzéteszünk,
s marad majd pár, amit nem.

ben inkább valami tradicionálisabb, konformabb
helyen kívántak étkezni, a város azoknak is tartogatott bőven meglepetéseket, bár erről inkább
egy nálam jóval kulturáltabb barátom tudna beszámolni. Én mindig a borozóba mentem előbb…
Első este aztán a Tokaj nyújtotta gyönyöröktől a Scooter csábította be a fesztiválra a barátaimat, én meg
mentem velük. Nem voltam benne biztos, hogy ott akarok
lenni, tekintve hogy gyermekkorom javarészében igen magas óraszámban hallgattam a hangosbemondós szövegelést,
az akkor szuper-technosztár unokatestvérem jóvoltából. A
legendás hidrogénarcú viszont kétségtelenül nagyon jó hangulatot teremtett, s ezt mi sem bizonyította jobban, mint

Az idei volt a harmadik alkalom, hogy részemről Tokaj fele
kanyarodtak a sínek, s bátran ki merem jelenteni, hogy még
mindig ez a kedvenc fesztiválom. Az ilyesmi többnapos
zenés-táncos mulatságokra jellemző ismerkedős, fesztelen
hangulat itt különösen jelen van, és engem is rögtön magával
ragadott. Itt nem ritka, hogy az előző esti csatakiáltásoddal köszönnek rád. A rendezvény területe egyébként rendkívül közel
van a városhoz, mindössze egy hídon kell átsétál- ...később a Parkway Drive lépett a Pepsi színpadára, és valami
nunk, hogy az ipari gitármészárlások helyszínétől
hihetetlen jók voltak. Nem csoda, hogy egy tagja a csürhémnek
egy alkalmas borozóhoz jusson az ember. A várost szinte csak ezt a két angol szót volt hajlandó kimondani, egészen
a koncert kezdetéig.
átszelő sétálóutcán az ital mellett azért ételt is

”

lehet kapni, nekem hamar meg is lett a törzshelyem, amely
nem más, mint egy kis ablakba kirakott, székbarikáddal körülvett büfé, ahol baráti áron osztogatnak nem éppen görögös
ízvilágú, ám annál sokkalta finomabb gyrost. Akik ezzel szem-

hogy az „Én se szeretem a Scootert, csak megnézem” típusú
emberek is veszettül ugráltak. A hangosítás szintén kiemelkedő minőségű volt, remélem, ez a koncert hátralévő másfél
órájában is így maradt, amit én újra a városban töltöttem.

››

Alig három órával később a Parkway Drive lépett a Pepsi színpadára, és valami hihetetlen jók voltak. Nem csoda,
hogy egy tagja a csürhémnek szinte csak ezt a két angol
szót volt hajlandó kimondani, egészen a koncert kezdetéig. Az ausztrál metalcore banda hozta a formáját, annak
ellenére, hogy egyik gitárosuk mindössze egy pár nappal a
koncert előtt törte el a lábát, ám egy jófajta tolószékkel és
egy rögbisisakkal abszolút színpadképessé vált, s ezt bizonyította az a tény is, hogy a színpad előtt nem volt olyan
személy, aki ne örvénylett volna valamerre, a hullámzó tömegen pedig percenként szörfözött valaki. Az épp megfelelő
mennyiségű, lelkes visszatapsolás után aztán egy fergeteges
forgó-szólóval búcsúzott a sérült zenész, a vége felé pedig
szabályosan kirepült a tolószékből, s a földön fekve folytatta a hangorgiát, nem kis riadalmat keltve, majd kiröhögve a
megrémült tömeget, egy laza mankómozdulattal talpra állt,
és lassú, lazán bicegős lépésekkel elhagyta a színpadot, miközben az utolsó kvint még remegtette a levegőt.
Másnap aztán már alig vártam, hogy este legyen, hogy
végre eljöjjön a pillanat, amikor a Hegy’ színpadot lebontja a
Mastodon. A ’99-ben alakult zenekar a zseniális és technikás,
dallamos megoldásokat olyan mocskosan adja elő, hogy az
egyszerűen egy Mastodon. Más jelzőt nemigen tudok rá mondani. Ennek ellenére én úgy érzem, hogy méltatlanul kevesen
voltak a koncertjükön, pláne egy Scooterhez képest, bár az
előbbi kétségtelenül kevésbé emészthető az utóbbinál. Sebaj,
én leszakadó fejjel bámultam végig a Sleeping Giant című számot, s ez mindenképp egy örök emlék marad.
Péntek este aztán színpadra lépett a Guano Apes. Iszonyatosan jól szóltak, kár, hogy túl hosszú volt aznap este a
híd, és csak a végére értem oda, bár az utolsóként elzúzott
Lords of the Boards kellőképpen kárpótolt. Aztán később

Zúzós, sátorban csapatós jókedv
megjött a várva várt, s már-már hagyománnyá vált vihar,
amely hatalmas ereje és keménysége miatt a Paksi Endre
nevet kapta kis társaságunktól, bár később csak „metálvihar”
néven futott. Az időjárás féktelen tombolását aztán csak a
Slayer tudta megállítani, hisz ők még Endrénél is durvábbak.
Kétségtelenül hihetetlen hangulatos volt a leszakadó ég
alatt „apokalipszist” kiabálni és rohangászni a 200 leütés per
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szekundum sebességű thrash metálra. Rám nagy hatással
volt a Slayer, pláne hogy általánosban nekik köszönhettem,
hogy elkezdtem mutálni. Belőlem embert csináltak, de vajon mi lesz a mai fiatalokból?
A szombati napom a bűnözésnek szenteltem. A
többnapi jó betyár borozástól felcsaptunk rablónak, és
vízipisztollyal próbáltunk minél nagyobb zsákmányra szert
tenni. A tokaji emberek mentalitását dicséri, hogy készségesen feltartották pár másodperce a kezüket, mielőtt ügyet
sem vetve ránk, folytatták volna a dolgukat. A rendőrök is

Fotók • flickr i szgeorg
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Hegyalja szeszt’ igyál!
csak a homlokukat csapkodták, és nem a huligán tarkóját,
amikor a srác felírta a táblára kenőmájjal, hogy „MÁJ”. Ő
később aztán „Walton Király Bölcs Regimentjével” is érdekellentétbe került, amikor egy külön belépőjegyes kempingbe akart bemászni alaposabb ismerkedés céljából. Egy
fél órával később aztán a hurkanyakú őrökkel is remekül el
tudtunk beszélgetni arról, hogy ők mennyivel humánusabbak, mint a konkurens cég, hisz a más helyeken oly divatos agyonverés helyett Walton Király bölcs emberei csupán
egy finomabb atyai taslival operáltak, igazságos hírükhöz
hűen. Persze mi nem fértünk a bőrünkbe, emberrablással is
próbálkoztunk, szerencsére ezúttal az első (csinos, bikinis)
áldozatunk rögtön engedett a terrornak, hogy aztán válogatott kínzásoknak vethessük alá, s kivallathassuk egy üveg
tokaji szamorodni segítségével. Rémtetteinknek hamar híre
ment, így hát bujkálásra kényszerültünk reggelig.
Másnap aztán nem menekültünk. Miután nagyon nehezen elevickéltünk az állomásra taxival, mégiscsak számot
kellett adnunk bűncselekményeinkről, hisz a vonaton, a földön utazva csak elkaptak minket egy internetes fesztiváltévé
korunkbeli ügynökei. Muszáj volt minden eddigi terrorcselekményünket bevallani, az utcai kút fogantyújának májjal való
összekenésétől az emberrablásig mindent. Valahogy azt is
kihúzták belőlünk (elmondtuk), hogy az áldozatunk neve félig
megegyezik a borozóéval… Az ominózus elszólást követően a
kérdésre, hogyan is hívják, kórusban feleltük, hogy „Vörös Szekér”! Ezt követően, harsányan próbáltuk bebizonyítani, hogy a
bájos elrablottunknak „Szekér” a keresztneve… ■
Nándi
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Jobbára akadálymentes

Esélyegyenlőség az ELTE Társadalomtudományi Karán
Az esélyegyenlőség szó hallatán hajlamosak vagyunk rámpákra, liftekre
és vezetősávokra gondolni, miközben megfeledkezünk arról, hogy saját
hozzáállásunk is nagyban meghatározza fogyatékossággal élő embertársaink mindennapjait. Pedig – az egyetem mai helyzetében – ez utóbbin
lenne könnyebb változtatni.

Fotók • sxc.hu

Az ELTE Lágymányosi Kampuszának modern épületei, melyek
az egyetem honlapja szerint „jobbára akadálymentesítve vannak”, elvben lehetővé tennék a fogyatékossággal élő hallgatók
számára, hogy ugyanolyan esélyekkel vágjanak bele felsőoktatási tanulmányaikba, mint akárki más. Az elérhető segítségnyújtás lefektetett alapelvei – például a nyelvi labor ingyenes
használata, speciális vizsgázási körülmények biztosítása, évi
300 oldal ingyenes fénymásolás – is határozottan előremutatóak. Ám az esélyegyenlőség látható elemei mögött ott van az
oktatók és diáktársak mentalitása, ami a fogyatékossággal élők
számára a mindennapi tapasztalatot jelenti. Ennek a tapasztalatnak a milyensége pedig legalább olyan fontos, mint a fizikai
környezet állapota – ezt állítja a mozgáskorlátozott hallgató és
az egyetemi esélyegyenlőségért felelős tisztségviselő is.
Felfújt kérdések
Krizsán Ilona, másodéves szociológus hallgató éppen úgy
beszél tanulmányairól, mint bármelyik évfolyamtársa. Sokunkhoz hasonlóan eredetileg ő sem erre a pályára készült;
műfordító akart lenni, ám a szakma telítettsége és ismerőseinek tanácsa végül a szociológia szakra irányította. Az átlagos
TáTK-os diákhoz hasonlóan neki is nagyon tetszett az első
két szemeszter, de a matekos tárgyakról ő is visszafogottan
nyilatkozik; bizony, ezekre senki sem számított. Talán csak
eltökéltségben és céltudatosságban jár jócskán a többi egyetemista előtt. A szociológiai tanulmányokat remek ugródeszkának tartja ahhoz, hogy fogyatékossággal élő társait a jövőben
tanácsadással és érdekképviselettel segítse, ennek megfelelően pedig már konkrét elképzelései is vannak a BA szakzárás
utáni évekről: szociálpolitika mesterszakra szeretne menni,
sőt a PhD-s diplomát is elérendő célnak tekinti.
Ilona koraszülöttsége okán gyermekkora óta kerekes székben ül, első egyetemi éve alatt tehát rengeteg – a
mozgássérült hallgatók felsőoktatási helyzetével kapcsolatos – tapasztalatot szerezhetett. Ezeket az Exchange Ability
program keretében külföldi fiatalokkal is megosztotta; erről
az élményéről látható örömmel számol be. „Itt, Budapesten
tartottam egy angol nyelvű előadást a pozsonyi Erasmusos
diákoknak az élményeimről és a fogyatékos hallgatók egyetemi lehetőségeiről, majd ugyanezt elmondhattam Cipruson, a
Nicosiai Egyetemen is.” A lelkesedés érthető, hiszen az Eras-

mus az egyetemi évek egyik legmaradandóbb
élménye lehet, az Exchange Ability pedig azt szeretné elérni, hogy ebből a fogyatékossággal élő
diákok se maradhassanak ki. Ezzel a munkával
tehát Ilona a gyakorlatban tehet az akadályozott
hallgatók helyzetének javításáért, azaz épp azt
csinálhatja, amivel mindig is foglalkozni szeretett volna.
Mind a budapesti, mind a nicosiai előadás pozitív hangvételű volt, hiszen a Lágymányosi Kampusz állapotával Ilona
maradéktalanul elégedett. A jól kiépített liftrendszernek köszönhetően az egyetem bármely terméhez el tud jutni, és a
különféle szolgáltatások – büfé, könyvtár, gépterem – igénybevételével sem voltak eddig problémái. Egyedül a padokkal akadtak nehézségek – melyek kerekes székes tanulók
számára tökéletesen használhatatlanok –, ám az egyetem
fogyatékosügyi koordinátora segítségével sikerült speciális
padokat hozatni azokba a termekbe, melyeket Ilona is használ. Hozzáteszi persze, hogy viszonylag szerencsés helyzetben van, hiszen édesanyja minden órára el tudja kísérni, a
kollégiumi főigazgató közbenjárásával pedig sikerült szobát
szerezniük a közeli Nándorfejérvári úti akadálymentesített

Elkél a segítség
kollégiumban, ahonnan gyalog is egyszerű a bejárás. Így
vagy úgy, Ilona remekül érzi magát, olyannyira, hogy csak
hosszas gondolkodás után tud válaszolni arra a kérdésre,
mit változtatna meg legszívesebben az egyetemen belül, és
ekkor sem az épülettel kapcsolatos problémát érint. Érchegyi
Dorottya, a TáTK HÖK esélyegyenlőségi referense is arról tájékoztat, hogy akadálymentesítési ügyekkel nem túl gyakran
keresik a karon tanuló fogyatékossággal élő hallgatók. „Azt
gondolom, hogy ők jól vannak, ezért az épület körüli ’felfújt
kérdések’ helyett inkább az esélyegyenlőség más szféráival
kellene foglalkozni.”

››

8  HÖKéletes
Meredek
De térjünk vissza egy pillanat erejéig az akadálymentesítésre,
mert bár Ilonának valóban nem sok gondja akad a közlekedéssel, ebben a szülői segítségnek is nagy szerepe van; azoknak
pedig, akiknek családja ilyen segítséget nem tud biztosítani,
még az egyetem megközelítése is megoldhatatlan problémákat okozhat. Bugarszki Zsolt, fogyatékosügyi koordinátor elmondta, konkrét hallgatói javaslatokat kaptak a hátsó bejáratnál található rámpák ügyében, melyek „túl meredekek, ezért
fennáll a veszély, hogy kerekes székkel hanyatt lehet esni rajtuk”. Érchegyi Dorottya is megemlítette a problémát, szerinte
a „hátsó bejárati rámpa olyan meredek, hogy azt csak több
százezer forintos kerekes székkel lehet igénybe venni, amit a
karon tanuló mozgássérültek egyike sem tud önerejéből beszerezni. Segítő nélkül tehát nem lehet megközelíteni az épületet, ami azért elég szomorú.”
Érkezett javaslat egy vezetősáv kiépítéséről is a
gyengénlátó hallgatók számára, ami a villamosmegállótól a
kampuszon található liftekig húzódna. Ugyancsak szükség
volna a lépcsőfokok és a villanykapcsolók kontrasztosítására, valamint a tantermek akusztikájának javítására, hiszen
egyes termek úgy visszhangzanak, „hogy még egy ép hallgató
is nehezen követi az előadást, hát még egy hallássérült”. Az
esélyegyenlőségi referens szerint a beruházások elmaradásának „nem anyagi okai vannak, hanem az épületüzemeltetéssel vannak problémák. Mivel a Lágymányosi Kampuszt nem
egyetemi épületnek szánták, rengeteg oktatást, közösségi terek kialakítását nehezítő tényezővel kell szembenéznie mind
a hallgatóknak, mind az oktatóknak. Minden épületi fejlesztéshez a főmérnökségtől kell engedélyt kérni, amelynek képviselője általában a tűzvédelmi előírásokra hivatkozva nemet
mond.” Bugarszki Zsolt is az épület vezetésére hivatkozott,

IV. évfolyam I 2. szám I 2011. szeptember
gondolkodás után a vizsgázás körülményeire tért ki, ugyanis
Ilona, minthogy lassabban ír a többieknél, minden tárgyból
szóbeli vizsgát tesz. Ezt sok oktató furcsállotta, néhány tanárt
pedig egyenesen „nehéz volt rávenni” az engedmény megadá-

Velük is forog a mókuskerék

sára. Érchegyi Dorottya szerint is „mind az oktatók, mind az ép
hallgatók között található – nem is kevés – olyan, aki minősíthetetlenül áll hozzá a fogyatékossághoz, esélyegyenlőséghez.”
Ismertek rémtörténetek oktatóról, aki csalással gyanusított
meg egy vak lányt, miközben az csak fülhallgatón keresztül
hallgatta a vizsga kérdéseit, és olyan is volt, aki nem hitte el,
hogy létezik törvény arra vonatkozóan, milyen segítséget vehet igénybe vizsgán a sérült diák.
A hallgatótársak hozzáállásával egyébként Ilona elégedett,
azt mondja, helyzete javult a gimnáziumhoz képest, ahol
azért kapott egy-két beszólást. Több lánnyal is összebarátkozott, akik tudnak neki jegyzeteket kölcsönözni, vagy elmondják, mi történt egy-egy órán. De még ismeretlenek is „gyakran
kérés nélkül nyitják az ajtót, és azért ez nagy segítség, mert én
nyilván nem érem föl, és ha nincs ott senki, akkor anyukámmal kell megoldanunk valahogy”.
Összességében tehát a helyzet biztató, de
Bugarszki Zsolt: „A Társadalomtudományi Karon évente mintegy 25-30
van még min változtatnunk annak érdekében,
fő regisztrálja magát fogyatékossággal élő hallgatóként. Ez a kar hallgatóhogy minden társunk akadálytalanul élvezhesinak körülbelül 1 százaléka. Többségük valamilyen tanulási problémával
se az egyetemista lét előnyeit. És bár az épített
rendelkezik (diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia), 8-10 fő mozgássérült, végkörnyezet átalakításáért sokat nem tehetünk,
taghiányos, 3-4 látássérült, és 1-2 hallássérült hallgatónk szokott lenni.”
mentalitás tekintetében minden egyes oktatónak és hallgatónak önmagával kell elszámolnia, a fejlődés itt
szerinte – bár kétségtelenül speciális helyzetet teremt, hogy
csak az egyes emberekből indulhat ki. Bízzunk benne, hogy
a kampuszt három kar közösen használja – „konfliktusok a
a hozzáállás megváltozása az épület üzemeltetőit is jobb
karoktól függetlenül működő épületvezetéssel vannak. Velük
belátásra bírja majd, hiszen a mostani állapotában „jobbára
azonban folyamatosan.”
Jelenleg egy többnyelvű hangostérkép kiépítése van fo- akadálymentes” kampusznak mindenképpen hibája, hogy
szinte lehetetlenné teszi a fogyatékossággal élő hallgatók
lyamatban. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a projektet sikerül
önálló egyetemi életét. Pedig a normális az lenne, ha minmajd átvinni a gondnokságon is, hiszen a labirintusszerű
denki magától értetődően ugyanúgy közlekedne és tanulna
folyosórendszer kivétel nélkül minden egyetemi polgárnak
az egyetemen. Ahogy Érchegyi Dorottya is fogalmaz: „annak
nehézséget okoz, néha még e sorok írójának is.
örülnék, ha nem lenne ilyen kérdés, hogy miként viszonyulunk a fogyatékossággal élő hallgatókhoz, mert nem lenne
Minősíthetetlenül
észrevehető különbség sem”. ■
De ha nem az épülettel van kapcsolatban, vajon mi lehet az
a dolog, amin Ilona a legszívesebben változtatott volna? Kis
Sid
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Valóban nem jó ötlet
Nem, az alapjövedelem nem ösztönöz munkára. Sőt.
Az előző számban megjelent egy cikk (Egri 2011), amely azt
taglalta, hogy a garantált minimumjövedelemmel szemben az
alapjövedelem nem ellenösztönzi a munkavállalást. A szerző
azt állítja, hogy „(…) a közgazdaságtani szempontból első ránézésre teljesen irracionálisnak tűnő alapjövedelem mellett
szóló érvek jellemzően közgazdaságiak, a juttatás ugyanis – meglepő módon – erősen munkaösztönző hatású”. Így az alapjövedelem bevezetése szerinte nemcsak hogy elfogadható, hanem
egyenesen kívánatos közpolitikai lépés lenne. Közgazdász
hallgatóként ekkora tévedésbe nem tudtam belenyugodni,
ezért a következőkben alapvető közgazdaságtani ismeretekre
támaszkodva megmutatom, hogy az alapjövedelem valójában
igenis ellenösztönzően hat a munkavállalásra.
A munkakínálat alapmodellje
Az alapjövedelem munka-ellenösztönző hatásának megértéséhez meg kell ismerkednünk a munkakínálat alapmodelljével. A modell szerint a munkavállalók folytonos skálán dönthetnek arról, hogy hány órát dolgoznak (tehát tört órákat is
dolgozhatnak, és amennyit dolgozni akarnak, annyit valóban
dolgoznak is), és így mennyi keresetük lesz az órabérükből.
Természetesen dönthetnek úgy is, hogy nem vállalnak munkát. Az alapmodellben a munkavállaló jövedelme csak a munkabér, nincs olyan jövedelme, amit a ledolgozott órák számától függetlenül megkapna.
Feltételezzük, hogy a dolgozó kétféle jószágot fogyaszt:
szabadidőt, itt minden nem munkával töltött óra „ára” az elszalasztott munkabér, illetve minden egyebet. Szabadidőből
természetesen nem lehet korlátlan mennyiségűt fogyasztani:
egy héten maximum 168 szabad órája lehet valakinek.
Fogyasztás

1. ábra
A szabadidő-fogyasztás
optimalizálási döntés

I

P

Y*

U*

L*

Szabadidő

Ezekből felrajzolhatjuk a bevezető közgazdaságtani kurzusokról ismert költségvetési korlátot, amelynek a vízszintes
tengelymetszete a maximális szabadidő-mennyiség, meredeksége pedig az órabértől függ. Az egyén nem fogyaszthat
egyszerre korlátlan mennyiségben javakat és szabadidőt,
de – elvben – dönthet úgy, hogy maximális szabadidő mellett semmit sem fogyaszt, vagy választhatja a zéró szabadidő
melletti maximális fogyasztást, illetve a két szélsőség között
másik megoldást.
A modellben az egyén szokványos preferenciákkal rendelkezik: a szabadidő és a fogyasztás normál jószágok, tehát
magasabb jövedelem esetén többet fogyaszt belőlük, és nem
tökéletes helyettesítők és nem is tökéletes kiegészítők, tehát
a hasznossági függvény szintvonalai (közömbösségi görbék)
konkáv görbék lesznek.
A fentiekből felrajzolható a szokásos fogyasztói optimalizálási döntés, amely az 1. ábrán látható, ahol I a költségvetési
korlát, U* az elérhető legmagasabb közömbösségi görbe, L* a
szabadidő, Y* pedig a fogyasztás optimális mennyisége – az
optimum tehát a P pontban van. (lásd például Borjas 2009)
Az alapjövedelem munkakínálati hatása
Az idézett cikknek teljesen igaza van abban, hogy a garantált
jövedelmet nyújtó segélyek erősen munka-ellenösztönző hatásúak, hiszen minden újabb megkeresett forint ugyanannyi
segély elvesztésével is jár – ebben nincs vita köztünk.
Egri azonban az alapjövedelem mellett először kiáll – „erősen munkaösztönző hatású” –, majd később maga is beismeri,
hogy „Felvetődhet a gondolat: ez a munka-ellenösztönzés
netovábbja! Úgy gondolom, sok igazság van ebben a mondatban”. Ezt a logikai bukfencet később sem oldja fel, lássuk
tehát, hogy valójában hogyan is hat az alapjövedelem.
Mint említettem, a szabadidő ugyanolyan normál jószág,
mint például az étterembe járás: magasabb jövedelem mellett
többet kívánunk fogyasztani belőle. Tegyük föl, hogy az egyén
egy olyan juttatást kap, amely a ledolgozott óráktól teljesen
független: lehet ez zsebpénz, tőkejövedelem, vagy éppen az itt
tárgyalt alapjövedelem. Mivel hirtelen megnő a jövedelem, a
normál jószágokból többet fogyasztunk – így a szabadidőből is.
A 2. ábra bemutatja, hogy hogyan változik az optimális
munkakínálat és fogyasztás a megnövekedett jövedelem
mellett. A költségvetési korlát megtörik, hiszen 0 óra munka
(vagyis maximális szabadidő) mellett is bizonyos jövedelmet
megkap az ember. A részletes matematikai levezetést most
mellőzöm, de a rajz mellett természetesen ki is számolható, hogy a hasznosságmaximalizálásra törekvő egyén munkakínálata valóban visszaesik, így szabadidőből és az egyéb
fogyasztási jószágokból is többet fogyaszt. (Amennyiben az
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Fogyasztás

2. ábra
Optimális döntés munkától
független jövedelem mellett

I’

Y*’

P’
U*’

L*’

Szabadidő

adórendszer nem egykulcsos, a költségvetési korlát megtörik. Amennyiben valaki optimális döntése a töréspont volt,
előfordulhat, hogy a nem munkából származó jövedelem
megjelenése után sem változtat munkakínálati döntésén.
Mivel ez várhatóan nem túl gyakran történik meg, ennek az
esetnek a felrajzolását már az olvasóra bízom.)
Szakpolitikai megfontolások
Egri szerint: „Amennyiben a juttatást úgy kívánjuk bevezetni, hogy azt a már meglévő transzferek helyett folyósítjuk,
a válasz értelemszerűen igen [az alapjövedelem finanszírozható].” Nem tartja furcsának három mondattal később
leírni, hogy „(…) az alapjövedelem nagyobb nettó költséggel
jár, mint a garantált minimumjövedelmi rendszerek”. Lehet, hogy segítene, ha tisztázná, hogy mit ért nettó költség
alatt. De nem teszi. Abban természetesen igaza van, hogy
az olyan rendszerek, ahol a jogosultságot vizsgálni kell,
magasabb adminisztrációs költséggel járnak, mint amelyek
egyformán járnak mindenkinek.
Egy ilyen közpolitikai intézkedést azonban nem lehet
pusztán a pénzben megjelenő költségei alapján megítélni.

Ha az a célunk, hogy felelős, magukról gondoskodó állampolgárokat neveljünk az ország lakosságából, egy ehhez
hasonló paternalista intézkedést feltétlenül el kell vetni, hiszen azt sugallja, hogy az állam erőfeszítés nélkül megoldja
a problémáinkat.
Figyelembe kell venni a társadalom szubjektív ítéletét is,
hiszen a politikai erők alapvető célja az újraválasztás – mint
az a Mueller (2003) által is leírt mediánszavazó-tételből következik –, a választásokat pedig a középréteg dönti el. Pontosan
az a középréteg, amely az alapjövedelmet rendkívül igazságtalannak tarthatja, hiszen egyrészt a gazdagok kapnak pénzt,
mikor nekik nem is kéne, másrészt a szegények mindenféle
munkahajlandóság nélkül kapnak támogatást – részben pont
a középosztály jövedelméből.
Összefoglalás
Egri nem érvel „az alapjövedelem mellett (cserébe viszont ellene sem)”. Én egyértelműen az alapjövedelem ellen érvelek,
ugyanis hibás elképzelésnek tartom. Mint megmutattam,
mindenféle híreszteléssel ellentétben valójában munka-ellenösztönző hatású, tehát nem segítene a szegényeken, sőt olyanokat is kivonna a munkaerőpiacról, akiknek korábban megérte dolgozni, így rendkívül káros intézkedésről beszélünk. A
középosztály várható felháborodása és az általános forráshiány miatt azonban nem is valószínű, hogy Magyarországon
egyhamar bevezetnék az alapjövedelmet. Ha pedig mégis, én
szóltam. ■
Hann András
a szerző közgazdász hallgató
Felhasznált irodalom:
Borjas, G. (2009): Labor Economics. New York: McGraw-Hill
Egri Gergő (2011): A közgazdászok rémálma. TátKontúr,
III (9): 9–11.
Mueller, D.C. (2003). Public Choice III. Cambridge:
Cambridge University Press

Az utolsó szó jogán
Hann András úgy véli, szerintem „az alapjövedelem bevezetése (…)
egyenesen kívánatos közpolitikai lépés lenne”. Később „nem tartja furcsának leírni”: „Egri nem érvel »az alapjövedelem mellett (cserébe viszont ellene sem)«”. Írásában további tévedéseket is felfedeztem.
Kezdjük azzal: egy percre nem állítottam, hogy az alapjövedelembe nincs belekódolva a munka-ellenösztönzés! (Sőt, Hann
idézi is tőlem azt a részt, amely ennek ellenkezőjéről tesz
tanúbizonyságot: „Felvetődhet a gondolat: ez a munka-ellenösztönzés netovábbja! Úgy gondolom, sok igazság van ebben

a mondatban.”) Mindössze abból indultam ki,
hogy a segélyezéshez képest az alapjövedelemnek
(egyebek mellett) megvan az az előnye, hogy kiküszöböli azon – idézett szerző által is létezőnek
tartott – közismert csapdahelyzetet, miszerint az
ellátott azért nem áll munkába, mert az így megszerzett piaci
jövedelme következtében elvesztené a segélyre való jogosultságát. Örülök, hogy ezt a félreértést sikerült tisztáznom. Ez
ugyanis azt jelenti, hogy az az alap, amelyre Hann cikkét felépítette, összeomlani látszik.
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De menjünk csak kicsit tovább! A szerző „logikai bukfenc- redisztribúció néven vonult be a szakirodalomba.) A pénz szétnek” minősíti, hogy egyszerre nyilvánítom munkaösztön- osztásának módszere nem változtat a rendelkezésre álló pénz
mennyiségén. (Bár Jean Piaget fejlődés-lélektanász valóban
zőnek és munka-ellenösztönzőnek az alapjövedelmet. Ezt a
kifejezést irrelevánsnak és kissé erőteljesnek tartom. Tulaj- azt tapasztalta, hogy kisgyermekeknél még nem alakult ki a
donképpen hol van itt a „bukfenc”? Már az is annak minő- megmaradási elv ismerete, azaz el tudta velük hitetni, hogy a
magas és keskeny pohárban több víz van, mint az alacsony és
sül, ha próbálunk körültekintően eljárni, minden lehetséges
következményt figyelembe véve? Fentiek értelmében az alap- széles formájúban. Holott a folyadékot egyik pohárból a másikba öntötte át.) Természetesen, azt elismerem, hogy nem
jövedelem munkaösztönző a segélyezéshez képest – ahogy azt
Hann is készséggel beismeri –, ugyanakkor munka-ellenösztön- mondtam semmit az alapjövedelem összegéről. Mentségemül
ző abban az értelemben, hogy mindenfajta kötelezettség nél- szolgáljon ugyanakkor, hogy nem is volt célom kormányprogkül jár – úgy tűnik, megint csak azonos állásponton vagyunk. ramot alkotni. Mindössze egy kurrens szociálpolitikai elképA két hatás eredője nyilvánvalóan nem ismert, és nyilvánvaló- zelés objektív bemutatására törekedtem.
Közgazdász tollából különösen nagy örömmel veszem az
an nem is számítható ki. Azonban az, hogy mindkettő fennáll,
alábbi mondatot: „Egy ilyen közpolitikai intézkedést azonban
kétségbevonhatatlan tény.
Nem hagyhatom szó nélkül a szerző szabadidőre vonat- nem lehet pusztán a pénzben megjelenő költségei alapján megkozó modelljét sem. Találkoztam már vele jómagam is koráb- ítélni.” Maximálisan azonosulok. Nem sokkal később ugyanakkor Hann azt írja, az alapjövedelem ellenösztönzi azt a folyaban – derültem is nagyokat. Kiindulópontunk tehát egy olyan
matot, hogy „felelős, magukról gondoskodó állampolgárokat
világ, ahol az egyén – akinek, természetesen, van munkája, ez
neveljünk”. Erre csakis egy korábbi mondatomat tudom idézni:
nem is kérdés – minden reggel leadja a „rendelését” arról, az
adott napon éppen hány percet kíván dolgozni, pillanatnyi „(…) annak eldöntése, morálisan miként tekintünk az ellátottakpreferenciáinak fényében. Minden további nélkül választ- ra, már sokkal inkább ideológiai, mint szaktudományos kérdés.”
Ismét hangsúlyozom: nem érvelek sem az alapjövedelem
hatja azt az opciót is, hogy aznap be sem megy, de vérbeli
mellett, sem pedig ellene. Ha azonban elfogadjuk (bár valóban
workalkoholista módjára akár szombaton is húzhatja az igát
nem muszáj) a felvilágosodás örökségét, a racionalitásba, a
este tízig. Biztos, hogy ennek a képletnek akár csak távolról
is van köze a valósághoz? Valahogy nekem a munkaerőpiac tudományokba vetett hitet, akkor mindenképpen beszélnünk
kapcsán inkább a fix (alacsony) bérek és a soha ki nem fize- kell róla mint felmerülő alternatíváról. Ebbe, természetesen,
beletartozik az is, hogy Hann ne értsen egyet a gondolattal,
tett, számolatlan túlórák ugranak be először. Nem is tartom
ezt én maximálisan tiszteletben tartom. Azzal ugyanakkor
szükségesnek hasznossági függvényekkel és közömbösségi
görbékkel teletűzdelt ábrákkal alátámasztani azt az eviden- nem tudok azonosulni, hogy zsigerből elutasítja az alapjövedelemnek még a lehetőségét is.
ciát, hogy az idézett modellben megtestesített világ még a
Tudom, a tekintélyi érvelés olcsó retorikai fogás, mégsem
legcukormázasabb utópiában sem fordul elő.
Amellett, hogy a közgazdaságtant az egyik legegzaktabb tu- mehetünk el vakon azon tények mellett, hogy az alapjövededománynak tartom, amennyiben sokszor nagyon pontosan ké- lem bevezetése felé a világ több pontján történtek már lépések, továbbá, hogy a juttatás propagálói között nem kisebb
pes leírni az emberi viselkedés természetét, nem szabad szem
kaliberű személyiségek vannak jelen, mint például Claus Offe,
elől tévesztenünk, hogy a hatékony versenyzői piac kiindulási
feltételei, amelyeken alapszik – és amelyeket sokszor csupán Anthony Atkinson, Philippe Van Parijs vagy Zygmunt Bauman.
(Sőt, 2002-ben bekövetkezett haláláig James Tobin is ehhez
apróbetűs lábjegyzetben közölnek velünk, mintha totálisan
elhanyagolhatóak volnának –, a gyakorlatban még megközelí- a körhöz tartozott). Elgondolkodtató, hogy – azon túl, hogy
mind a tudományos élet meghatározó képviselői – közülük
tőleg sem állnak fenn. (Tökéletes informáltság? A gyakorlatban
azt sem tudom, a kiló cukor melyik sarki boltban olcsóbb, nem- többen közgazdászok. Valamint, az sem lehet véletlen, hogy
az alapjövedelem pártfogói 1986 óta külön szervezetet műhogy azt, más boltokban, más termékekre vonatkozóan mi a
helyzet. Idő és tér elhanyagolható dimenzióira ne is veszteges- ködtetnek (Basic Income Earth Network, BIEN).
Illenék, hogy a végére valamiféle konszenzus is kialakulsük a szót, természetesen. Tökéletes verseny? Nem ragozom.)
Ja, igen, finanszírozás. Hann kritizálja azt a mondatomat, jon közöttünk. A juttatást – a Hann által részletezett okokamelynek értelmében az alapjövedelem nyilvánvalóan finan- ból – Magyarországon valóban nem fogják bevezetni a közeljövőben. Nincs tehát veszve minden remény: van, amiben
szírozható akkor, hogyha azt a meglévő transzferek helyett
egyetértünk. ■
vezetjük be, kiváltva azokat. Holott nincs szükség különösebb
matematikai vagy közgazdasági műveltségre annak belátásához, hogy adott mennyiségű pénzt számtalan formában van
Egri Gergő
lehetőségünk szétosztani a társadalom tagjai között. (Az ez- szakirodalom gyanánt ismét az előző cikkem végén foglaltakat ajánlom
zel foglalkozó tudomány neve szociálpolitika, a metódus pedig
a szerző szociálpolitikus hallgató
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Fasbook

Daniel Miller: Tales from Facebook (2011)
Külön fejezet nem foglalkozik a trinidadi
kultúrával és történelemmel, de a helyi sajátosságok végigvonulnak az esszéken, ezek
A kulturális antropológia hívószava nem Daniel Miller kedvelt témáit
hozza elő az emberből. A brit etnológus írt már könyvet szobabelsőkről, teszik a Fasbookot sajátosan trini konstrukciautókról, a vásárlásról és az internetről is. Legújabb munkájában sem óvá. Ahogy a Facebook szerepe a házasságok
felbomlásában értelmezhetetlen lenne anélkül,
szakad el a világhálótól, ezúttal a Facebook antropológiai megközelítéhogy tisztában lennénk a megcsalástól való
sébe vezeti be olvasóit.
rettegés előkelő helyével a trinidadi kulturális
képzeletben, valamint azzal a ténnyel, hogy az „ismerni”
Azaz dehogy, Miller nem kalauzolhat el minket a Facebook
antropológiájába, ugyanis könyvének legfontosabb megálla- („to friend”) kifejezésnek a trini szóhasználatban alig félreérthető szexuális konnotációi vannak; úgy a közösségi olpítása az, hogy nem létezik a Facebook. Bár leírhatunk egy
dalnak tulajdonított igazságfelfedő potenciált sem tudnánk
technológiát, egy alkalmazást, egy 500 millió felhasználóval
büszkélkedő weboldalt, mindez vajmi keveset árul el arról, interpretálni a trinidadi igazságfelfogás ismerete nélkül,
amit a Facebook jelent az emberek számára. Az antropoló- mely sokkal változékonyabb és alakíthatóbb, mint európai
gust azok a használati módok és értelmezési folyamatok ér- megfelelője. És hasonlóképpen, a szegényebbek körében
uralkodó nézet, mely a social networkinget a társadalmi feldeklik, melyek segítségével a globálisan elterjedt technológia
emelkedés egyik forrásának tartja, sem virágozhatna, ha
a helyi közösségekben lokalizálódik. Miller számos korábbi
nem létezne az az egalitariánus ethosz,
kutatásának helyszínén, Trinidadmely Miller szerint a gyarmati sorból
ban vizsgálta a Facebook hasznátörténő hirtelen felszabadulás egyenes
latát, illetve a Fasbooknak, vagy
következménye a trinidadi kultúrában.
Macobooknak is nevezett alkalA második blokk a Facebook tudomámazás körül kialakult, széles körű
nyosabb elemzését tartalmazza. Itt már
lokális diskurzust. (A fas trinidadi
jóval több szakirodalmi hivatkozással és
kifejezés a túl gyors és rámenős
alkalmazott antropológiai elmélettel taismerkedésre, míg a maco szó a
lálkozunk, de a kifejtés egy pillanatra sem
mások magánélete iránt tanúsíszakad el az előzőleg bemutatott esettatott kíváncsiságra utal.)
nulmányoktól. Ennek köszönhető, hogy
Aki olvasott már valamit szerMiller elkerüli, sőt, módszeresen kikezdi
zőnktől, az tudja, hogy Millernél
a Facebookkal kapcsolatban szinte valláa legjelentéktelenebbnek tűnő
sos meggyőződéssel hangoztatott pubrészletekig hatoló terepmunka
licisztikai fordulatokat. Ahelyett, hogy
és az antropológiai (sőt, akár fiabszolutizálni próbálná a Facebookot,
lozófiai) következtetések nem kimindig az adott individuum offline élete
zárják, sokkal inkább feltételezik
mellett, avval összhangban, annak kiegéegymást. Ebből a szempontból a
Facebook-könyv sem hoz újdonságot. Első részében tizen- szítéseként értelmezi az online kommunikáció e formáját. Elkét felhasználói portrét olvashatunk (plusz kapunk egy ti- terjedt nézet például, hogy a Facebook megöli a tradicionális
közösségiséget. De teljesen mást jelent az online közösség
zenharmadik esszét a trini nemzeti ételnek számító doubles
FB-oldaláról), melyek a megszokott részletgazdagsággal, egy falusi kamaszlány és egy nagyvárosi bankár számára, míg
előbbi ide menekülhet a sokkal szabályozottabb offline élet
ugyanakkor olvasmányosan mutatják be a különböző típusú
trinidadi emberek és a Facebook kapcsolatát, és nem hiá- kötöttségei elől, utóbbi éppen az erős kötődések utáni vágyában kattint a közösségi oldalra. Szintén sokszor halljuk, hogy
nyoznak belőlük az antropológus saját érzései, benyomásai
a Facebook véget vethet a valódi emberi kapcsolatoknak (bársem. Ezek néhol a helyükön vannak, és már-már irodalmi
kvalitásokkal ruházzák fel a szöveget, néhol azonban meg- mit is jelentsen ez). De ez a premissza is tökéletesen értelmét
veszti egy 60 éves, kerekes székhez kötött emberre vonatlehetősen zavaróak, engem például kevéssé fogtak meg a
koztatva, aki arra használja a Facebookot, hogy fönntartsa
szerző doubles-evési és koktélozási szokásai. (Ez a könyv
korábban meglévő, nemzeti határokon átnyúló kapcsolatait.
egyetlen – valljuk be, elviselhető – negatívuma.)
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Sok értelmező olyan kategóriák alapján próbálja megítélni a közösségi oldalak társadalmi hatásait, mely kategóriákat éppen a vizsgálat tárgyai tesznek alkalmazhatatlanná. Mondják, hogy a Facebook eltereli az emberek
figyelmét a munkáról, a szabadidő egyeduralmát, a lustaság kultuszát jövendöli, de sokkal inkább az történik, hogy
megszűnnek a munka és szabadidő közötti éles határok.
Mondják, hogy eltünteti a privát szférát, előtérbe helyezi
a nyilvánosságot, ehelyett azonban egy újfajta, privát szférák találkozásából és emberi kapcsolatokból felépülő, alulról szerveződő nyilvánosságot hoz létre. Mondják, hogy
végletesen a jelenhez szíjazza a felhasználót, és megfeledkeznek arról a posztokból, kommentekből és fotókból álló,
évekre visszagörgethető személyes emlékezeti archívumról,
melyet a Facebook elérhetővé tesz.
Nem lehet és nem is kell egyértelmű ítéletet megfogalmazni a Facebookkal kapcsolatban, hiszen a mégoly elterjedt
közösségi site is csak egy a kommunikáció és a kapcsolatépítés formái közül, így önmagában aligha értelmezhető. Térben
és időben is kitágítja az egyes emberek hatókörét, szabadsá-

got ad kezünkbe, ám ugyanabban a pillanatban szabályoz is.
És itt nem csupán valami homályos netikettre kell gondolni,
a Facebook, bizony, offline normáinkra is hatással lehet. Abban a pillanatban, amikor egy status update kedvéért képesek
vagyunk megjelenni egy partin, és ott Facebook-fotó kompatibilisen viselkedünk, a múlt században létrejött ál- és médiaesemények mellé nyugodtan beemelhetjük tudományos
kánonunkba a Facebook-eseményeket is, azokat a cselekedeteket, melyek csak annyiban valóságosak, amennyiben a
Facebookon is megjelennek.
És mindezt nem a Facebook csinálja, saját kultúránk működik így a Facebookon keresztül. Mikor veretes szónoklatokat fogalmazunk meg arról, hogyan változtat meg minket a
technológia, valójában saját magunkról, félelmeinkről és vágyainkról beszélünk. Erre taníthat meg az a fajta, közvetlen
környezetünkre fókuszáló antropológia, amit Daniel Miller
évtizedek óta képvisel, és világunk rapid átalakulásaira tekintettel valószínűsíthető, hogy még évtizedekig képviselni fog.
Várjuk a folytatást! ■
Sid

Világvége

Jövendölésen innen és túl

Fotó • donna.hu

Valljuk be, mindannyian eljátszottunk már a gondolattal, hogy mi történne, ha eljönne a világvége. Az utóbbi időben azonban különösen nagy
hangsúlyt kapott az apokalipszis teóriája, valósággal beette magát a
köztudatba. A maja jövendölés, mely szerint 2012. december 21-én bekövetkezik a vég, nemcsak az asztrológusokat foglalkoztatja, de még
Hollywoodot is megihlette. A világvégével foglalkozó cikksorozatunk
első részében áttekintem a be nem teljesült jövendöléseket, és kiderül,
hogy mi áll a 2012-es katasztrófavárás hátterében.

kezni. Az özönvíz gondolata nem kizárólag az
aztékoknál figyelhető meg: az egyiptomiak, a
sumérek, akkádok, héberek és görögök szintén
szóltak róla. Ezzel szemben, az ókori irániak
pusztulást okozó fagyról meséltek. Mindezek
mellett vannak olyan vallások is, amelyek a világ
folyását ciklusokra osztják. Idetartozik az indiai
népek alapfelfogása, amely szerint négy világciklus van, és a negyedik szakasz végén Brahma
Kezdjük rögtön a legelején! Az emberiség legősibb mítosza- halálával megsemmisül az univerzum, majd Visnu testébe
inak szinte mindegyikében megtalálható a világvége-motí- áramlik át, és az istenség első kilégzésekor újjáéled.
A zsidó-keresztény felfogás az összes többitől
vum, a Föld megsemmisülésének gondolata valókülönbözik, ugyanis ebben a világ folyását
színűleg az emberrel egyidős. Abban viszont,
nem ciklikusság, hanem lineáris fejlődés
hogy milyen formában következik be a
jellemzi, amely végül az utolsó ítéletbe,
nagy esemény, eltérő képet alkotnak a küIsten országába torkollik. Ez a világvégelönböző kultúrák. Gyakori a régi mitolóelgondolás tehát nem részleges vagy idegiákban a „részleges világvége”, melynek
iglenes, hanem teljes és örökkévaló. Száhatására csak ideiglenesen szűnik meg
mos írás maradt fenn ebből a hitvilágból,
az élet a Földön, s egy idő után a bolygó
melyeknek többségét azonban apokrifújra benépesül. Az aztékok öt ilyen világnek titulálták, vagyis nem ismerték el Iskorszakot különböztettek meg: az elsőben
tentől sugalmazottnak. A látomások közül
jaguárok falták fel az embereket, a második
A m aj
kiemelkedő
jelentőségű az újszövetségi Jelenések
világ lakói majmokká változtak, a harmadik kora na ptár
könyve, amely görög nyelven íródott Kr. u. az 1. századszakban tűzeső, a negyedikben özönvíz pusztított. Végül,
az utolsó korszak vége földrengések közepette fog bekövet- ban. Sokáig úgy tartották, hogy az írás János apostol tollából

››

származik, a modern teológia szerint azonban már nem állja
meg a helyét ez a feltételezés. Az irat bemutatja, hogy milyen
események fognak bekövetkezni a világ végén, a feltámadáskor és a halottak fölötti ítélkezéskor. Szót ejt többek közt a
hét pecsétről, amelyek Isten haragjának egy-egy adagját
zúdítják az emberekre, de megjelenik benne az apokalipszis
négy lovasa is: a Hódítás, a Háború, az Éhínség és a Halál. Az
emberekre szabadított szerencsétlenségek sora végül hosszú
és békés időszakkal zárul.
A különböző vallások világvége-elképzelései után azonban gondolkodjunk el egy pillanatra, mit tennénk, ha tudnánk, hogy nincs sok hátra bolygónk elpusztulásáig. Biztosan lennének köztünk, akik ünnepi ruhát öltve otthon
várnák a nagy eseményt, míg mások baráti körben összegyűlve anekdotáznának. No, és persze ott vannak azok is,
akik kihasználva a maradék időt, milliós hiteleket vennének
fel költségigényes álmaik megvalósításához. Egy biztos:
mindnyájunkban ott lenne az a félelemmel vegyes kíváncsiság, melyet az ismeretlenre való várakozás váltana ki. Így
voltak ezzel elődeink is, hiszen az elmúlt évezredek nem
voltak híján a jövendöléseknek.
Az emberiség történelme során önjelölt váteszek sokasága keltett pánikot időről időre. Krisztus halála után
sokan számítottak arra, hogy a Megváltó még életükben
visszatér, és hadseregével legyőzi az elnyomó rómaiakat.
Ahogy teltek-múltak az évszázadok, a feltételezett időpont
mind későbbre tolódott, míg olyan dátumokhoz kezdték
kötni, mint az 1000. vagy 2000. esztendő. A pánikhangulatot csak tetézte az, hogy a 10. századi Európa bővelkedett
a sorscsapásokban: aszály, éhínség és magas élelmiszerárak
sújtották a térséget. Az akkori oklevelek jellemzően így kezdődtek: „Termino mundi appropinquante…”, vagyis: „Közeledvén a világvége…” A 999. évben úrrá lett az embereken a
tömeghisztéria, a hitelezők elengedték adósaik tartozását, a
házastársak bevallották egymásnak botlásaikat, a gazdagok
pedig a koldusoknak adományozták ruháikat. A szántóföldek bevetetlenül maradtak, s az épületeket sem renoválták.
December 31-én este II. Szilveszter pápa celebrált misét a római Szent Péter-bazilikában. A gyülekezet minden tagja meg
volt róla győződve, hogy ez volt élete utolsó szertartása, ám
elmúlt éjfél, és semmi sem történt.
A következő nagy világvége-jóslat drámai özönvízről beszélt, melynek bekövetkeztét 1524. január 1-jére várták, a
katasztrófa forrásaként pedig a Temzét jelölték meg. A rémhír hatására húszezer ember menekült el Londonból, ám a
rettegett napon még csak egy apró zápor sem volt tapasztalható. Közel tíz évvel később egy bécsi püspök jelentette ki híveinek, hogy közeleg a vég. Ezt olyan híresztelésekre alapozta, hogy többen véres kereszteket láttak az égbolton, és volt,
ahol fekete kenyér hullott az égből. A várt esemény megint
csak elmaradt. Ezután sokan 1666-ot tekintették potenciális
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világvége-dátumnak, ám a londoni pestisjárványon és tűzvészen kívül más katasztrófa nem következett be. Másfél
évszázaddal később egy angol fejőnő, Joanna Southcott borzolta fel a kedélyeket, miután 64 éves korában bejelentette,
hogy az új Messiást hordja a szíve alatt. A születés kitűzött
időpontja előtt négy nappal azonban a prófétanő elhunyt,
s a boncolás során nem találták nyomát a várt magzatnak.
Térjünk azonban át a 20. századra, s rögtön egy magyar vonatkozású jóslattal találhatjuk szemben magunkat!
1979-ben az a hír terjedt el, hogy az elkövetkezendő év januárjában végzetes földrengés sújtja majd Budapestet. A fáma
állítólag japán kutatóktól származott, ám a szakemberek
hevesen tiltakoztak az ellen, hogy a hír tőlük eredne. Végül
semmi sem történt. 1993-ban nem sokkal távolabb, Ukrajnában jelentette ki a Nagy Fehér Testvériség elnevezésű szekta női vezére, hogy ő a Messiás. Híveit éhhalálra buzdította,
mert szerinte ez volt a végítélettől való menekülés egyetlen
módja. Az ukrán hatóságok megelőzték a tömeges öngyilkosságot, és bebörtönözték a szektavezért. A legközelebbi
világvégét 1999. augusztus 11-re várta az emberiség: a teljes
napfogyatkozás idejére. A várakozásokat Nostradamus jóslata is alátámasztotta, miszerint: „Az 1999. év, hét hónap eljő
az égből a Terror nagy Királya.” Felmerülhet a kérdés, hogy
miért hetedik hónapról szól a jövendölés, ha az esemény
augusztusban történt. A válasz abban rejlik, hogy Nostradamus évszázadában került bevezetésre a Gergely-féle naptár,
amely néhány napot kihagyott a napok sorából. Mindezek
ellenére, ekkor sem történt semmi különös. A következő
látomás 2000. május 5-re jósolta az apokalipszist azzal a
magyarázattal, hogy a bolygók szerencsétlen együttállása
miatt a sarki jégtakarók elolvadnak. Ez sem következett be.
Végül, legutóbb 2008-ban kerítette hatalmába a félelem az
embereket, mielőtt beindították az Európai Részecskefizikai
Kutatóközpont részecskegyorsítóját a svájci-francia határon.
Sokan attól tartottak, hogy a kísérlet során egy hatalmas fekete lyuk keletkezik, amely elnyeli a Földet. A fizikusok szerint azonban erről nem lehetett szó, csak apró fekete lyukak
keletkezhettek, amelyek rögtön el is párologtak.
Ezennel el is érkeztünk a napjainkhoz legközelebbi világvége-dátumhoz: 2012. december 21-hez, amit a maja naptár
szerint tűztek ki. Vagy mégsem? A maják ugyanis nem kifejezetten világvégéről beszéltek, csak éppen eddig tart naptáruk. Vallási hagyományaik szerint a civilizációk több ciklust
is megérnek, amelyek végén az adott kultúrát súlyos kataklizmák pusztítják el. 2012-ben ér véget a jelenlegi periódus.
Egyes elméletek szerint ezen a napon kozmikus katasztrófa
fog bekövetkezni, mivel a Nibiru bolygó olyan közel halad
majd el a Föld mellett (illusztráció), hogy megállíthatja bolygónk forgását, illetve felcserélheti az északi és déli pólusokat,
súlyos természeti csapásokat mérve ezzel a lakosságra. Olyan
vélemények is napvilágot láttak, hogy a földönkívüliek ezen a

illusztráció • thenibiru.com
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napon szállják majd meg planétánkat. Ez a teória azon alapszik, hogy néhányan a maja naptárt ábrázoló gabonaköröket
véltek felfedezni. Találgatni és jövendölni lehet, az azonban,
hogy lesz-e 2012-ben világvége, csak akkor fog kiderülni. ■
Adri

A következő lapszámban pedig a társadalom-, illetve a termé
szettudományok álláspontjáról olvashattok!
Felhasznált irodalom:
Császár Ottó (2000): Ezerarcú világvége. Budapest: Accordia Kiadó
Scott, Walter G. (2010): Világvége jóslatok és próféciák.
Kaposvár: Vagabund Kiadó

Balkán Fanatik

fotó • Mark Davies

„You can’t rollerskate in a buffalo herd/But you can be happy if you’ve a
mind to.” Az örökzöld slágerrel mindössze arra szeretnék célozni, hogy
még ha lehetetlennek vagy képtelennek is tűnik valami, egy küldetés vagy
egy expedíció, ha meg sem próbálod, sosem tudod meg, mit veszítesz.
Így volt ez velem is… Még tavasszal jött a nagy Balkán-trip
ötlete, de igen képlékenynek tűnt a túra, hiszen jómagam
nem sokat tudtam a Balkánról, és nem is ismertem senkit,
aki valaha is végigcsinált volna bármi hasonlót, így volt
bennem egy kis félsz az elején… Mindannyiunk fejében ott
él a közeli emlék a délszláv háborúról és a NATO-műveletekről szóló hírekről, a menekültáradatról, nem beszélve az
idei nyár eleji fejleményekről – elfogták Ratko Mladicsot,
boszniai szerb katonatisztet, akit súlyos háborús bűnökkel
vádolnak. Az ő nevéhez fűződik a második világháború óta
történt legnagyobb népirtás, a srebrenicai mészárlás embertelen háborús bűncselekménye.
A város az ENSZ védelme alatt állt, ám ezzel mit sem
törődve bevonult a Mladics által vezetett hadtest, módszeresen elkülönítették a nőket a férfiaktól, és több mint 8000
muzulmán férfit és kisfiút lőttek agyon Mladics utasítására. Ezután a vezető több mint másfél évtizeden keresztül
bujkált. Jobban mondva élt, mint hal a vízben, egészen
Szlobodan Milosevics bukásáig, hiszen nyílt titok volt,
melyik belgrádi villában vendégeskedett, illetve számos
közéleti eseményen is részt vett, egészen addig, míg nem
vált végképp kellemetlenné Szerbia számára. A vajdasági
Lázárföldön a nyomára bukkantak a nemzetközi és szerb
hatóságok, ezután Hágába szállították, ahol a Nemzetközi
Törvényszék előtt vonják majd felelősségre. Ezzel végre kézre került az utolsó nagy hal, aki emberiesség elleni bűntettet
követett el a jugoszláv háború idején.
A fejünkben élő általános kép a Balkánról főleg a kaotikus,
rendezetlen és durva címszavakkal jellemezhető. Szlovénia
és Horvátország már maga mögött hagyta ezt az imázst, de
Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovó még mindig itt
tart. Montenegróról sem tudunk sokat, Albánia bír a legros�szabb hírrel Európa-szerte, Macedónia abszolút kívül esik a
látószféránkon, Bulgária pedig… elvileg EU-tagállam, gyakorlatilag ez kevéssé érezhető.

A nagy Balkán-túra Budapestről indult természetesen, laza 7 órát töltöttünk a vonaton (csak
oda-vissza jegy váltható 30 euróért a Keletiben,
amit persze – talpraesett magyar diák lévén – eladtunk a zágrábi vasútállomáson). Zágráb csinos
város, újítgatják folyamatosan, a horvát lakosság körülbelül
egyharmada él itt, az életszínvonal jóval magasabb, mint az
ország többi részén. (Pont, mint Magyarországon – a nagy
vízfej elszívja a forrásokat és a munkaerőt.) Ez alatt persze a
natúr vidéket értem, nem a tengerpartot.
Zágrábból kocsival, barátokkal mentünk a Plitvicei-tavakhoz
(fotó a következő oldalon). Elfogadták a magyar diákunkat, rugalmasak és kedvesek voltak, szóval aránylag jutányosan jutottunk be a nemzeti parkba, ami (TE JÓ ÉG!!!) maga a földi
Paradicsom! Többféle túrára lehet menni, mi túl lusták voltunk ahhoz, hogy a teljes gyalogtúrát végigcsináljuk, szóval
maradtunk a közepes nagyságúnál, ami magában foglalt egy
kis komp- és buszkörutat is. A környéken sok privát ház szolgál szállással, elég könnyen lehet találni szobát, szóval nem
muszáj előre foglalni.
A Plitvicei-tavaktól Split fele vettük az irányt. Ha arra jártok, akkor inkább kompozzatok át valamelyik szigetre. Split
nagyon zsúfolt és igazi nagyváros, nem is túl biztonságos,
és az emberek sem túl kedvesek. Érthető, én is kilennék a
turistaáradattól, no de mégis! Brac szigeten, Supetar falucskában hesszeltünk néhány napot, majd felkerekedtünk, és
elindultunk Boszniába. Magyarként nincs szükség vízumra,
érvényes útlevél elég a beutazáshoz. Nem messze a határtól
láttunk egy hatalmas mesterséges tavat, amit egy óriási gáttal
építettek körbe. Igazi szocialista mestermű. Tito egyik legnagyobb vívmánya volt e völgy feltöltése, bár elég bizarrnak
tűnt az egész, pláne, hogy egy óriási erdő ölelte körül, ami
Tito kedvenc vadászhelye volt anno.
Az első állomásunk végül is Bugojno (szellem)városa (a
fotón) volt. Bosznia negyedik legnagyobb települése a maga
40 000 lakosával, de őszintén szólva, elég kihaltnak tűnt. A
háború nyomai ott vannak majdnem minden házon és középületen, a kávézók, éttermek üresen álltak (az egy dolog,
hogy Bugojno lakossága főleg muzulmán és az idei Ramadán
augusztusra esett, mert nem veszik túl komolyan a vallási

››
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élénk gyöngyszem, teljesen váratlanul ért minket a hirtelen
megváltozó atmoszféra. Mintha egy kis Isztambulba cseppentünk volna! Hallottam már több felől, hogy nagyon jó hely,
de más ezt megtapasztalni! A bosnyák kultúra esszenciája
maga az óváros, tele mecsetekkel és kézműves boltokkal, olcsó éttermekkel és kávézókkal, kedves emberekkel és sok-sok
nyugati turistával. Teljesen elképedtünk azon, hogy mennyire
más az élet a fővárosban, mint néhány kilométerrel odébb,
ahol még mindig érezhető a háború utóhatása. Szarajevóban
nyoma sem volt a közelmúltban történt eseményeknek – leszámítva egy-két szétlőtt házat, amiket csak azért nem restauráltak, hogy emlékeztessék az embereket és a látogatókat a
mindössze tizenöt éve lezárt háborúra.
Szarajevóból eredetileg Montenegróba akartunk menni, de egy szerencsés véletlen folytán lekéstük a buszt, és
mit ad Isten, a következő busz Koszovóba ment, méghozzá
Prishtinába. Mivel ketten voltunk csak, holland barátom,
Chris és én, két őrült Balkán Fanatik, rövid tanácskozás után
belevágtunk. Nem tudtuk, mire vállalkoztunk, de előrebocsátom – nem bántuk meg! Koszovó életem egyik legnagyobb
meglepetését szolgáltatta, de erről majd az októberi számban
olvashattok bővebben! ■
Teller Rita

Welcome to Budapest!
Welcome to our university as well! We hope that you will enjoy your stay
with us and have an exciting time in Hungary!
As you may already know, ELTE is the biggest, the oldest and
the most famous university in Hungary, founded in 1635,
so we are almost 400 years old! Today, it has eight faculties:
the Faculty of Law and Political Sciences, the Faculty of
Arts/Humanities, the Faculty of Sciences, the Faculty of
Elementary and Nursery School Teacher Training, the Faculty
of Education and Psychology, the Faculty of Informatics, the
Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education and our one, the
marvelous and inimitable Faculty of Social Sciences.
Sociology has a long and lively tradition in Hungary. The
Social Science Association was founded at the beginning
of the 20th century. Its founding members, influenced by
Spencer, Durkheim and Tarde, conducted the first empirical
research in the country. The Association together with other
groups of social sciences like the Galilei Circle and the Sunday
Circle, gave many famous scholars to the world, such as
George Lukács, Karl Mannheim, Karl and Michael Polányi.
Today our Institution is the largest sociology institute
in Central Europe and probably one of the largest in the
world, with its eight Departments, more than 60 full-time or
part-time faculty staff members and nearly 3000 students!

We have a well-organized mentor system
to help you manage your student life during
your stay here in Budapest. Every single
exchange or international student gets a mentor who will
take care of his or her mentee. There are mentor teams
with 3-4 mentors and mentees, everyone gets everyone’s
contact details because this way it is safer and much more
effective – if your own mentor is not available for some
reason, you still can get in touch with someone else who
can help you. We host more than 40 students from all over
the world this semester. We pick our new mentees up at the
airport or at the bus/train station, so we are here for you
guys from the first moment to the last! We help you find
a flat, manage your student issues, inform you about the
public transport, phone card accessibility, party and chill
out places etc. So basically, we take care of you guys during
the first few weeks and then it is all about partying!!!
We also organize various programs and events during
the entire semester like Pub Crawl(s), Budapest Hunting,
Hungarian Nights etc., to make you guys, our new foreign
friends more and more familiar with Hungarian hospitality
and make your stay in our country unforgettable! ■
Rita Teller

fotó • Multita.info

előírásokat), az emberek pedig szabályosan bámultak ránk.
Egy darab turista nem sok, annyi sem volt az egész városban
a mi kis csapatunkon kívül. Mindenki menekül Bugojnóból,
csak öreg és szegény emberek maradtak a félig lerombolt
városban. Tényleg hátborzongató volt látni a rengeteg golyó
ütötte nyomot a házak oldalán, amelyek mellett lerobbant
játszótereken játszottak a helyi szegény gyerekek. Szívszorító volt látni a kilátástalan és kétségbeesett állapotokat, az
emberek megkeseredettek és fásultak voltak mindenhol. Nagyon nyomasztó volt a légkör.
Felmentünk a hegyekbe, hogy picit elszakadjunk a szomorú várostól, de amit ott láttunk, még jobban sokkolt mindenkit! Totális szegénység, mezítlábas gyerekek, romos vagy
lerombolt házak és óvatosságra intő táblák mindenhol, merthogy rengeteg taposóakna maradt vissza a háborúból. Nem
mertünk felmenni a közelben lévő kráterhez, mert féltünk,
hogy aknára lépünk. A hegyek és a völgyben fekvő város látványa azért kárpótolt minket egy picit, de igazából szomorúan
mentünk vissza a minket vendégül látó idős nénihez…
Másnap el is hagytuk Bugojnót, és kietlen hegyi utakon
keresztülvágva, elhagyott gyártelepek és benzinkutak mellett autózva jutottunk el Szarajevóba. A város egy kis virágzó,
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I-Doser, a letölthető kábszeradag

fotó • sxc.hu

„Binaurális agyhullám dózisok, minden elképzelhető hangulathoz” – hirdeti a világ első hangdrogjának szlogenje. De vajon tényleg el lehet érni
egy másik tudatállapotba pusztán egy fejhallgató segítségével? Ha igen,
akkor kábítószernek minősül ez egyáltalán? Áttörés vagy átverés? Placebo vagy gyógyszer? Te kipróbálnád?
Az I-Doser lényegében nem más, mint egy ingyenesen letölthető, pofonegyszerű lejátszó, amely csak a gyártó „dózisait” képes megszólaltatni. A cég honlapján túl sok információval nem
látnak el azon kívül, hogyan kell a fejhallgatómat a fejemre
rakni egy sötét szobában, viszont annál több ilyen hangadagot
tölthetünk le a kis fülpipánkhoz, amikért már kemény dollárokat kérnek. Ez eddig még tiszta és érthető, az első komolyabb
meglepetés akkor ért, amikor elolvastam a dózisok címeit…
gyakorlatilag az összes valaha létezett legális és illegális kábítószernek létezik már hangja! Mennyire lehet hinni annak, hogy
a kémiai anyagok által létrehozott fizikai hatás zúgás nyomán
is létrejöhet? Pár másodperccel később, amikor először megláttam az „Orgasm” fantázianevű adagot, már tudtam, hogy ennek
a dózernek menthetetlenül utána fogok nézni…
De mégis, hogyan lehet befolyásolni az agyműködést
hangok segítségével? A válasz az agyhullámok és a különböző hangok frekvenciájában rejlik. Minden jellemző tudatállapotnak megvan a maga sajátos agyhulláma, melyek
mind egy-egy frekvenciatartomány határain belül mozognak. Az ébrenlét állapotában például
agyműködésünkre a Béta hullámok jelenléte jellemző, ezek a hullámok 14 és
30 hertz közöttiek. Az ellazult, elalvás
előtti vagy ébredés utáni állapotnál az
Alfa hullámok vannak jelen, 8–13,9
hertz közt. Az alvásnál, álmodással Théta hullámokról beszélhetünk,
4–7,9 hertz közti tartományban; a
mély, álom nélküli alvást pedig a Delta
hullámok dominálják (0,1–3,9 hertz).
Elméletileg, ha a két fül hosszabb ideig két eltérő frekvenciát hall, például
a bal egy 450 hertzes hangot, a jobb
pedig egy 460 hertzeset, akkor az agy
a két frekvencia közötti különbségre „áll rá”, ami pedig 10
hertz, és ez pont az Alfa hullámok tartományában van. Egy
I-Doser adag úgy búg hosszasan a fülekbe, hogy a felvétel
alatt több ilyen hullámtartományt is megjárjunk. Ha minden igaz, akkor a „Quick Mental Refresher” fantázianevű 10
perces dózis bétán kezd, és alfába visz le.
Mivel nekem sajnos nincsen EEG-készülékem, amellyel
a dolog végére járhatnék, ezt sem megerősíteni, sem meg-

cáfolni nem tudom. Szerencsére azonban, rengetegen érdeklődnek a téma iránt az interneten,
ezért jó pár beszámolót elolvashat az ember,
mielőtt bármilyen zörejjel stimulálná az agyát.
A tapasztalatok, vélemények nagyrészt három
kategóriába sűríthetők: az első az abszolút
szkeptikus beszámolók sokasága, olyan emberektől, akikre
semmilyen hatással nem volt az I-Doser, és hülyeségnek
tartják az egészet. A második, nagyobb véleményhalmazt
a lelkes, „betrippezett” beszámolók alkotják, ezek szerzőit
olyannyira magával rántotta az újfajta utazáskultúra, hogy
újabb dózisokat szedegetnek torrent oldalakról, ingyen. A
harmadik csoport pusztán fejfájásra panaszkodott.
Tekintve, hogy mennyire hatásvadász nevekkel találkoztam, illetve hogy miféle drogmarketing felhőbe burkolózik
ez az egész, azon sem lepődtem volna meg, ha csak simán
valami iszonyatos fárasztó zörejt tukmálnának rá a fiatalokra, azzal a felkiáltással, hogy ezektől a dózisoktól majd jól be
fognak állni. Az persze kérdéses, hogy mindez egy szimpla
átverés, vagy csak arról van szó, hogy a „tépj be” szlogennel
ma jobban lehet reklámozni egy terméket a tinik körében,
mint a „meditálj” felkiáltással.
Bárhogy is legyen, muszáj volt meghallgatnom a még ingyenes „Alcohol” dózist, hogy végre kiderítsem, érdemes-e még
lemennem a boltba sörért, vagy már fel sem kell állnom többet
a számítógép mellől. Az első és egyben
utolsó dózisomat egyedül, otthon, éjfél
körül kezdtem el hallgatni, szépen behunyt szemmel. Lassan jött a sistergés,
és egy egyre erősödő, fehérzajszerű zörej, valamiféle iszonytató, szintetikus
ufóhang. Fél perc után egyszerűen pánikszerűen vettem le a fejhallgatót, annyira
kellemetlen volt ez a hideg zúgás. Nehéz
eldönteni, hogy vajon az agyhullámaimra gyakorolt hatása miatt szakítottam-e
meg a „tripet”, vagy csak simán rossz
volt hallgatni azt a borzadalmas hangot.
Mindenesetre, ha így akarják áthangolni
az agyhullámaim, az számomra erőszak.
Fülbe lőve Ettől függetlenül kétségtelen, hogy az
I-Doser hatással volt rám, úgy, ahogy egy légkalapács vagy egy
süvöltő sugárhajtómű csak hatással lehet egy emberre. Hogy
mindez a frekvenciák miatt van-e, azt nem tudhatom, azonban a gondolat, hogy hangokkal hozzunk létre érzeteket az
emberben, mindenképpen érdekes. Ha jobban belegondolunk,
létezik is már egy jó ideje… úgy hívják: zene. ■
Nándi
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Egy katona világa

„Nem nekem való a csendes, nyugalmas élet.”
Volt ő ejtőernyős lövész, katonai hírszerző, felderítő, géppuskás, Irakban biztonsági igazgató, szolgált elit alakulatokban, jelenleg is tanul és
tanít. Vágyhat-e ember ennél változatosabb, izgalmasabb életre? A magyar „G.I. Joe”-val, Kiss Álmos Péterrel beszélgettem.
TátKontúr: Mivel foglalkozik jelenleg?
Kiss Álmos Péter: A Nemzetvédelmi Egyetemen doktori hallgató vagyok, most fogok végezni. Ott tanítok is, leginkább angol nyelvet. Amúgy nyugdíjas katona vagyok, 20 év szolgálat
után (US Army! – a szerk.) amerikai nyugdíjat kapok, és így
tulajdonképp dolgoznom nem igazán kell, de unja az ember az
életet, ha nem kell csinálnia semmit.
TK: Milyen beosztásokban szolgált?
KÁP:    Vannak beosztások, amiket mondhat az ember, vannak, amiket nem. Az első négy év, az nem kunszt, mert akkor ejtőernyős lövész voltam, tulajdonképp gyalogos tiszthelyettes – először lövész, majd rajparancsnok. Az első négy év
után kértem az áthelyezésem a katonai hírszerzéshez, mert
az nagyobb kihívásnak tűnt. Annyit rohangáltunk föl-alá Fort
Braggben a fenyőfák között, hogy már térkép nélkül eligazodott az ember az erdőben, és a lövészet sem volt egy idő
után olyan nagy szellemi kihívás. Később áthelyeztek a felderítőkhöz, majd szolgáltam az elit alakulatoknál, szolgáltam a
hadsereg nyelvi tanintézeteiben is mint nyelvtanár. Ott oroszt
tanítottam, nem angolt – egyébként ne nevessen, az USA-ban
sokféle náció keveredik és felderítőkként gyűlnek össze, akik
valamennyire megbízhatóbbak. Sokszor nem az a probléma,
hogy nem ismerik a célterület nyelveit – mert azokat nagyon
jól ismerik –, hanem angolul nem tudnak. De én orosztanár
voltam. Aztán szolgáltam lélektani hadviselési dandárban századvezénylő zászlósként, majd több kisebb beosztás felderítő
alakulatoknál – ezekről nem lehet igazán sokat beszélni. A
végén pedig katonai diplomácia, leszerelés, fegyverzetellenőrzés, fegyverzetcsökkentés (ami a ’80-as évek végén kapott
nagyobb hangsúlyt). Németországban is szolgáltam. Katonai
karrierem közel felét ott töltöttem: Münchenben, Augsburgban, Frankfurtban. Persze azért nagyon sok helyre eljutott az
ember a hadsereggel, de azok inkább rövidebb nekifutások
voltak: Dél-Amerika, Panama, Olaszország.
TK: Melyik pozíció tetszett Önnek a legjobban?
KÁP: Eleinte az ejtőernyős lövész, de abba is bele lehet fáradni. Nem is belefáradni, hanem megunni, mert az 50. be-

vetéstől az 51. már nem sokban különbözik. A
másik dolog, hogy körülbelül a 30. ugrás után
hozzászokik az ember, tehát már nincs meg az az
adrenalin-löket, ami a figyelem fenntartásához
kell, már nem volt olyan riasztó és félelmetes,
így kezdte az ember félvállról venni… és akkor lehet meghalni. Nem koncentráltam már úgy, mint ahogy kellett volna, és
így jobbnak láttam, ha inkább felhagyok ezzel. De ejtőernyős
lövésznek lenni óriási élmény volt. A felderítést is szerettem,
viszont az egy teljesen másfajta kihívást jelentett. Ne úgy tessék elképzelni ezt, hogy mint James Bond ott lopakodik az
ember sötét éjszaka az európai mellékutcákon és felderít, szó
sincs róla. Nyilván ilyenek is vannak, de az nem én voltam!
Óriási kihívást jelentett, hogy egy teljes mozaikképet, mint
egy puzzle-t úgy összerakjunk, hogy csak néhány darabját
ismerjük, és még a saját ismereteink vannak meg. Amit még
szerettem csinálni, az a nyelvintézetben a tanítás.

TK: Ön amerikai-magyar kettős állampolgár. Ha egy röpke
gondolat erejéig eljátszunk azzal, hogy a hidegháborúban
az USA megtámadja Magyarországot mint a szocialista
tömb egy országát, mit tett volna? Teljesíti a parancsot,
vagy kiáll szülőhazája mellett?
KÁP: Persze ez egy nehéz kérdés lett volna. De amikor bevonultam, az első dolog volt, hogy felesküdtem, önként
vállalva azt, hogy teljesítem azokat a parancsokat, amiket a
feletteseimtől kapok; és nem voltak lábjegyzetek. Nem volt
lábjegyzet, hogy ez csak a Rio Grandétól északra, vagy csak
attól délre érvényes, vagy csak ha védekezünk. Mikor bevonult az ember, idejekorán el kellett döntenie, hogy vállalja-e
kötelezettségét vagy sem. Ha nem akarta ezt a kockázatot,
akkor nem lett katona.
TK: Akkor teljesítette volna a parancsot?
KÁP: Habozás nélkül. Vagy ha nem is habozás nélkül, lelkiismeret-furdalással, de igen.
TK: Volt katonai hírszerző is. Sokan mondták nekem, hogy
mi lesz az interjúmmal, ha azok az adatok, amik nyilvánosak,
az interneten könnyedén hozzáférhetőek, amik meg titkosak,
abba a kategóriába esnek, hogy „Ha elárulnám, meg kéne,
hogy öljem!” Mi a helyzet ezzel a feltevéssel? Van félnivalóm?
KÁP: Ez egy kicsit túlzás. Úgy képzelje el ezt az egészet,
mint egy spektrum. Az egyik végét jelentik azok az informá-
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ciók, amiket az interneten könnyűszerrel elérhet, a másik
véglet: elolvasás után elégetni, vagy ha valaki tudomást szerez róla, a torkát elvágni, de nagy a távolság a kettő között.
Nem beszélve arról, hogy ott vannak még a magántitkok
is, amiket én személy szerint akarok titokban tartani, mert
rám nézve dehonesztálóak, vagy valamilyen más okból, de
nem akarom, hogy kiderüljenek. Most beszéljünk csak a hivatalos adatokról! Az információk nagy része persze minősítve van ((C) Confidential, (S) Secret, (TS) Top Secret) – és
sokszor túlminősítve. De nem nagy ügy, ha nyilvánosságra
jut, másrészről pedig, ha kiderül, akkor sem Önt fogják felakasztani, hanem azt, aki kiszivárogtatta. Újságírókat meg
pláne nem lehet ilyenért felelősségre vonni. Tehát nem kell
tartania… megnyugodhat. Ha valamilyen titokzatos információ az Ön tollából mégis nyilvánosságra kerülne, akkor
legfeljebb hozzám jönnének.

felrúgása egyrészt, másrészt, azokkal a nőkkel szemben
sem egy okos dolog, akik azt mondják, hogy vállalják,
és elmennek, mondjuk, lövésznek szolgálni. Gondoljunk
bele, hogy a hátizsák az összes felszereléssel meg lőszerrel
együtt 60 kg. Azt cipelni is kell. Továbbá azért sem, mert
fiataloknál még nagy a hormonok szerepe, és van olyan,
hogy fiatal férfiak és fiatal nők szolgálnak egy alakulatnál. Az alá-, fölérendeltségi viszony tulajdonképp nagyon
világos, és egyszerű a szolgálati szabályzat és a szervezeti
táblázat is. De mikor a szolgálati viszony mellett magánviszonyok is vannak, akkor felborulnak ezek a világos
szolgálati utak, és kivételezés történik a vezető részéről,
vagy a beosztott zsarolja a vezetőt. Tehát ezek miatt a
dolgok miatt én nem igazán tartom jó ötletnek, hogy a
férfiak és a nők együtt szolgáljanak. Azt hiszem, ezzel a
kisebbségi álláspontot képviselem.

TK: Kellett már embert ölnie?
KÁP: Ez az, és az ehhez hasonlók (éles helyzetek, bevetések),
amiről nem igazán beszélhet az ember.

TK: Arra nem gondolt, hogy politikusként folytassa itthon?
Mondjuk, a Külügyminisztériumnál a megszerzett tudásával és tapasztalatával értékes tanácsokkal szolgálhatna!
KÁP: Nem igazán. Én azt hiszem, a Külügyminisztérium kevésbé érdekelne, mint a Honvédelmi, és úgy gondolom, van
bőven nálam százszor okosabb ember, aki megfelel ezekre a
feladatokra. Persze van egy-két olyan szűk szakterület, amiről többet tudok, mint bárki más, de eddig nem nagyon volt
rá szükség. Én nem akartam politikus lenni. Őszintén szólva,
nem is becsülöm sokra őket. Nem lebecsülöm őket, hanem
erkölcsileg nem tartom nagyra a politikusokat.

TK: Életveszélyben volt már?
KÁP: (nevet) Igen persze, már mindjárt az első ugrásnál, majd
mikor a mellettem lévő bajtársam éles lőszerrel kapott egyet.
A katonai pályán azért vannak veszélyek, viszont próbálják
azokat valamennyire korlátozni. De persze voltam életveszélyben.
TK: Ez a fajta életstílus hogyan egyeztethető össze a
családdal?
KÁP: Nehezen. Nagyon sok a válás, és rengeteget követel a
családtól, mert az ember sokszor nem lehet ott. De én nem
voltam nős, mikor a hadseregben voltam. A lényeg, hogy nagyon nehéz a családos embernek a hadsereg. De ki kell bírni.
Ilyen a katonavicc is: „Fiam, ha azt akarták volna, hogy feleséged meg gyereked legyen, akkor kaptál volna egyet a raktárból!”
TK: Mi a véleménye a női katonákról? Helyesli az emancipáció ezen szintjét?
KÁP: Lesújtó. Nézze, nem is az a probléma, hogy a nők
egyenruhában vannak. A problémát leginkább abban
látom, hogy – ahogy én tudom, Magyarországon még
nem annyira érvényes, de az USA-ban rettenetesen erőltetik – nem tesznek különbséget nők és férfiak, illetve
olyan szakterületek között, amelyekben a nők nem alkalmasak, és az összes többi között. Én ezt azért nem tartom helyesnek, mert több ezer éves társadalmi szokások

TK: Nem tervezi, hogy visszatér Amerikába?
KÁP: Szeretem a lehetőségeimet nyitva tartani, de akár
akarok visszamenni, akár nem, ez attól is függ, hogy tudom
befejezni a tanulmányaimat. Aztán, hogy mit tudok ezzel
kezdeni, az idő majd megmondja. De nem zárom ki annak a
lehetőségét, hogy visszamenjek az USA-ba. A katonai pálya,
az már zárva, leszereltem és túl öreg is vagyok, talán egy évem
lenne, hogy visszamenjek; valószínűleg ez már nem jön ös�sze. Többé-kevésbé egy, az aszimmetrikus hadviseléshez értő
szakemberré próbáltam magam képezni, ami valamennyire
sikerült is. Ez megegyezik azzal, hogy a fegyveres erőknél is
foglalkoztam ilyesmivel, de hogy ezzel mire megyek, még nem
tudom. Lehet, hogy itt tudom hasznosítani, lehet, hogy nem
itt. Van lehetőségem visszamenni az USA-ba, és azt hiszem,
hogy szívesen vissza is mennék, csak kérdés, hogy hova, és
mit csinálni. Lételemem a dinamizmus, és nem nekem való a
csendes, nyugalmas élet. ■
Farkas Anita
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Cigány gyerekek meseországban
„Csak táncolni, bulizni akartunk egy jót Egerben, de már közeledtünkkor
láttam, hogy az egyik biztonsági őr ránk nézve nemmel int a fejével a másiknak, és hiába próbáltuk többször, nem engedtek be minket. Aztán hajnali kettőig, zárásig egy másik szórakozóhelyen ütöttük el az időt, ahol
emberek is alig voltak, végül a hajnali első buszig a Dobó téren aludtunk
padokon, mint a hajléktalanok. De ne nézz ilyen megdöbbenve ránk, miért, a magyar fociválogatottban látsz cigányt?”
Ahol a történet kezdődik
Kerecsend egy kicsi falu Heves megyében, a felnőtt lakosság 35-40 százaléka cigány, gyerekek között ez az arány már
70 százalék. A falu a mindennapokban megküzd az élet ös�szes problémájával, a pénztelenséggel, a munkanélküliséggel,
az együttélés nehézségeivel, de tizenegy éve már, hogy van a
nyárban egy stabil pont, egy különleges esemény: a hittantábor. „Hittantábor 2000 óta van. Először a gyerekeinken és baráti
körükön próbáltuk ki a dolgot Egerszalókon, azóta bővül a kör folyamatosan. Fontosnak gondoltuk azt is, hogy a tábor a találkozás
helye legyen magyar és cigány, a legkülönfélébb egri és a kerecsendi
iskolába járó gyerekek között, mert erre sem nagyon van más alkalom. Ami abszurdum: sokszor az egy utcában lakó gyerekek sem
ismerik egymást. Hogyan beszélhetnénk hát elfogadásról, egymás
kölcsönös tiszteletéről, szeretetéről, egymás iránti méltányosságról? Mára azonban, sajnos nem kis részben az előítéletek miatt, a
tábori arányok döntő módon a cigányság javára billentek el. Így
a mi munkánk is sokkal karitatívabbá kellett, hogy váljon, mint
eredetileg gondoltuk. Ennek azonban elképzelhetetlenül sok öröme
is van” – mondja E. Román Kata. Mindenki Kati nénije a kezdetektől a tábor szervezője, őrangyala, többek keresztanyja,
a magánéletben öt gyermek édesanyja, a Magyar Katolikus
Rádió munkatársa.
A szeretet mögött itt igazi tartalom van
Én tehát egy kész történetbe, ráadásul ismeretlenbe érkezem
idegenként, magam sem tudom, hogy miért állok egy hátrányos helyzetű, cigány gyerekekkel teli busz előtt a táskámmal.
Héreg mellé készülünk; egy hegy tetején, erdő közepén álló
nagy tisztás meseországába, ahol kis kastély, lovak, tehén,
mangalicák, kacsák, sok-sok füves, virágos terület vár ránk.
Pontosan két percig vagyok idegen, eddig tart a forgatagban
észrevenniük, megtudniuk, hogy hívnak, aztán nem is lehet
más választásom, mint engedni a hívó szónak, felszállni a buszra, és beülni két kicsi lány közé, akik kérdeznek, beszélnek és
mesélnek, máris belsős vagyok, nem kívülálló. Kész történet,
mert ezek a gyerekek már tudják, hogy a segítőik feltétel nélkül
szeretik őket, bármiben segítenek, mindent meghallgatnak.
A táborvezető szerint e bizalom kiépítése az első lépés az
önbecsülés felé vezető úton. „A legfontosabb, amit a tábor adni

szeretne a gyerekeknek, hogy mindannyian megérezzék: remekműnek teremtette őket Isten, létük érték,
ajándék, és ez szabadság, öröm és felelősség egyszerre. Egyetlen eszközünk van: a feltétlen, vagyis a viszonzást és teljesítményt nem váró szeretet. Ki kell
szeretnünk egymásból a jót, ami mindannyiunkban
benne van. És persze a személyes figyelem, amiből
ma szinte MINDEN gyerek keveset kap. Lehetőleg
nem büntetünk soha, annál többet jutalmazunk. A konfliktusok
feloldásáért inkább közösen imádkozunk, vagy drámában kijáts�szuk azt, ami nehézséget okoz. Így sokkal könnyebb megérteni,
hogy a rossz valójában tévedés, alkalmi kisiklás, de mi rendületlenül hiszünk abban, hogy bármekkora volt is a hiba, jóvátehető,
mert aki elkövette, a lelke mélyén maga is jó. A bizalom emel és
épít, a büntetés megaláz. Nem ez a célunk. Ráadásul, a büntetés
sokszor föl is ment a személyes felelősség, a jóvátétel lelkiismereti
parancsa alól, tehát valójában nem nevel, hanem Isten és a lelkiismeret hangját nyomja el bennünk.”
A legtöbbjüknek gyönyörű fekete vagy sötétbarna haja,
óriási szempillája és nagy, sötétbarna szeme van, amely minden érzelmet felnagyítva sugároz. Egyébként is azt hiszem, ők
minden érzelmet sokkal intenzívebben élnek át. Ha haragszanak, akkor kiabálnak, verekszenek, szidják egymást felhevülve, hangosan, de ha szeretnek, akkor nagyon szeretnek. A
folyamatos érintés, az ölelés számukra nagyon fontos, meglepve látom ugyanezt a tizenhét éves nagyfiúknál is; egymást
is, a kisebbeket is, ha szeretik, akkor imádják.

A vallás szerepe
A legkisebb mértékben sem mellékes, hogy ez egy hittantábor.
A cigányság fogékony a transzcendens élményekre, legyenek
azok isteniek, vagy babonás hitből eredőek. Ezért fordulhat
elő, hogy egyik nap néhány fiú esti játéka, társaik ijesztgetése
a nemrég elhunytak szellemével végül csoportos pánikot, sírást eredményez a lányok között.
Ugyanakkor elmondhatatlanul sokat jelent, hogy katolikus vallásukon keresztül ezeknek a gyerekeknek van mibe
kapaszkodniuk (és a vallás meg is érinti őket, törvényeit próbálják komolyan venni), van előttük egy követhető erkölcsi
minta. A táborban imádkoznak, gyónhatnak, vagy csak beszélgethetnek Tihamér atyával, József testvérrel, Pió testvérrel vagy Fülöp atyával, régről ismert vallásos dalaikat éneklik,
tapsolják, gitárszóra, együtt, közösségben. Ez fontos. Miközben én reformátusként egy ökomenikus utazáson veszek
részt, ismerkedve a katolikus vallással, külső szemlélőként,
racionálisan nézve is lenyűgöz a vallás lelki és fizikai közösséget teremtő ereje. Ez egy olyan összetartó kapocs, amit más
képtelen lenne helyettesíteni, nincs más eszköz, amivel en�-
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nyire, így meg lehet szólítani az itt táborozó gyerekeket. Nehéz lenne nem azonosulni, csatlakozni, dalt tanulni, énekelni
velük. Hívőnek sem kell lenni ahhoz, hogy valaki felismerje
az esti, gyertyafényes mise csodáját, hogy itt valami nagy dolog történik, miközben egy égő gyertyát körbeadva mindenki
hangosan kérhet valamit Istentől: szép időt másnapra, az otthon maradottak egészségét, békét…
Őszintén mindenről
A tábortűznél ülünk, a legidősebb fiúkkal beszélgetünk. Nem
mint táboroztató a táborozókkal, hanem már barátokként. Azt
mesélik el, hogyan vált egy lelkesedéssel, tervekkel teli éjszaka keserűvé, miután a szórakozóhelyre, ahova készültek, nem
engedték be őket. Aztán maguktól beszélnek még olyan helyzetekről, amelyek származásuk miatt érintették/érintik őket
hátrányosan. Megdöbbenve hallgatom, nevetni nem is tudok
számtalan cigányviccükön, miközben ők jól szórakoznak rajtuk.
Vajon kinek a jobb közülük? Annak, aki már soha nem lesz
gyerek, a nap minden percében tisztában van nehéz, kitaszított helyzetével? Úgy küzd, hogy a környezetében lévők közül
senki példáját nem tudja követni a tanulásban sem, talán nem
is értik, nem támogatják igazán, de ő hisz abban, hogy ha vé-

gig kitart, és nem a könnyebb utat választja, akkor célt érhet,
és jó, kiegyensúlyozott élete lehet. Vagy annak talán, aki folyamatos fájdalom nélkül, a jövőre nem gondolva éli életét?
Belesimul a környezetébe, szakmunkásképzőbe jár, jó esetben
szakmát is tanul (villanyszerelőnek, asztalosnak…), de még az
iskolai bukás, vagy az iskolából kimaradás sem számít igazi
nagy kudarcnak. Megéri-e a pillanatnyi, relatív gondtalanság,
a későbbi kilátástalan jövőért?
A történet vége?
A cigánykérdés megoldására létrehozott országos programok,
tervek számtalan esetben nem érnek célba, vagy nem működőképes az egyik cigány közösségben az, ami a másikban igen.
Nem lehet egy-két esetből következtetést levonni a többire,
nincs egy progresszív séma a problémák kezelésére. Talán
minden kicsiben kezdődik, egy olyan apró közösségben, olyan
szerető emberek, tehetséges gyerekek között, mint itt. A segítőink egy percig sem kérdőjelezik meg, hogy amit csinálnak,
azt jó csinálni, és csinálniuk kell, mert van értelme, eredménye. A feltétlen elfogadással, az odafigyeléssel, egy érintéssel,
egy öleléssel kezdődik minden. ■
Elek Zsuzsi

Élet pénz nélkül
A „freeconomy” alapjai

fotó • sxc.hu

A pénz nem boldogít – tartja a mondás, de jó, ha van – teszik hozzá sokan. A „Moneyless Man”-ként, azaz pénznélküli emberként elhíresült
Mark Boyle tippjeit Christine Ottery újságírónő (The Economist) írását felhasználva gyűjtöttük össze.
A legtöbben el sem tudják képzelni, hogy a pénztárcájuk
vagy a bankkártyájuk nélkül kimozduljanak otthonról, de
akadnak olyanok is, akik szerint igenis lehetséges a pénz nélküli élet. Mark Boyle ki is próbálta ezt az életmódot, közel egy
éven keresztül jutott hozzá ingyen ételhez, most pedig már
azt fontolgatja, hogy úgynevezett „freeconomy” közösséget
szervez, ahol pénz nélkül lehet mindenféle kereskedelmi
szolgáltatáshoz hozzájutni. Boyle szerint ehhez az első lépés
gondolkodásmódunk megváltoztatása, a környezetvédelmi
szempontok előtérbe helyezése.
Íme, Boyle tippjei a „freeconomy” élethez:
Ingyenes társadalmi élet – A vidéki lét sokkal kedvezőbb
körülményeket teremt a pénz nélküli közösségi élet megalapozásához. Ha valakinek erre nincs lehetősége, akkor egy
nagyvárosban is kialakíthat egy úgynevezett képességmegosztáson alapuló csoportot, ahol a tagok bizonyos ház körüli
munkák elvégzésével segítik egymást. Új könyveinket és ruháinkat pedig cserével is beszerezhetjük.

Bulizás ingyen – A legfontosabb, ami ehhez
szükséges, az a kalandvágy és a kényelmi szempontokról való lemondás képessége. Nyáron a
legegyszerűbb az ingyenes szórakozás: kempingezés, túrázás és egy esti tábortűz is szerepelhet
a programban. A felszabadult hangulathoz pedig nincs szükség drága szeszesitalokra, a házilag készített almabor is megteszi. Az ételt is a természet szolgáltatja, számos fa és cserje
Teljes élet üres zsebbel
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gyümölcse, termése nyáron érik. Persze nem árt az óvatosság,
olyan növényi termést, bogyót ne fogyasszunk el, amit nem
ismerünk! A pénznélküli ember Richard Mabey: Food for Free
című könyvét javasolja a tájékozódáshoz.
Utazás pénz nélkül – A stoppolásnál a hely megválasztása után a legfontosabb a kedves mosoly és a rugalmas hozzáállás azokhoz, akik szívességet tesznek nekünk azzal, hogy
elvisznek magukkal.
A költségkímélő lakás – A „Moneyless Man” mindenképpen alacsony környezeti hatással bíró lakásban gondolkodik,
az úgynevezett Earthshipben a különböző háztartási, ipari
hulladékokat (például autógumi, sörösüvegek) használják fel
az építkezés során. Számításai szerint így 6000 fontból, vagyis 2 millió forintnál kisebb összegből kijön egy kisebb ház.
Ingyenkaja – Boyle a saját termelésben, az árucserében
és az élelmiszer-hulladék felhasználásában látja a jövőt, szerinte sértés a világ másik részében élő, a mi élelmiszereinket
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megtermelő emberekkel szemben, hogy munkájuk eredménye a kukában végzi.
Tisztálkodás költségek nélkül – A fürdéshez szükséges
meleg vizet fatüzelésű kályhával vagy napenergia segítségével
állíthatjuk elő, bár Boyle szerint az igazi kaland a tóban vagy
folyóban való fürdés.
Egészségügyi kiadások – A „freeconomy” életmód hívei
általában vegetáriánusok, és csak friss bioélelmiszereket fogyasztanak. Állításuk szerint ennek köszönhetően elkerüli őket
a megfázás és az influenza. Mottójuk, hogy a problémákat nem
tünetileg kell kezelni, hanem a gyökerüket kell megragadni.
A „freeconomy” élet tehát a tudás, az erőforrások és az
eszközök megosztásáról szól. Aki többet szeretne tudni az
olcsó, bár kétségtelenül szokatlan életmódról, annak Mark
Boyle: A Year of Freeconomic Living című könyvét ajánljuk. ■
Jurecska Laura

Facebook-világ
Egy virtuális város, végtelen kommunikációs csatornák hálózata, közösségi terek struktúrája. Profilok, emberek. Kitárulkozás vagy önreprezentáció. Megfigyelők és megfigyeltek. Egy új forma, csatorna nekünk,
embereknek, s egy új lehetőség, amivel tájékoztathatunk vagy félrevezethetünk, felszabadíthatunk vagy rabságba dönthetünk.
A szó: Facebook
Mindez egy több mint 500 millió taggal rendelkező közösségi
oldal. A népszerűség nem a véletlen műve, egy ilyen site működtetése sok szempontból kifizetődő mind az üzemeltetők,
mind a tagok számára. A legtöbb ember igencsak megörül,
amikor egy elveszettnek hitt barátjával veheti fel újra a kapcsolatot. Ez egy jó dolog, eddig minden rendben. Ám abba
valamiért senki nem gondol bele, hogy mi minden másra is
használható az a tömérdek információ, ami folyamatosan
áramlik az oldalra. Az is érdekes, hogy milyen pszichológiai állapotokat idézhet elő a használóban a forma, amelyen keresztül kommunikál; illetve az, amilyen ebben a világban ő maga.
Önmeghatározás-karakterépítés
Regisztráció után első dolgunk a profilkészítés. Pofonegyszerű: néhány kép, valami frappáns szöveg, ilyen-olyan adat, suli,
meló, hobbi, no meg a heves érzelmeket kiváltó párkapcsolati
állapot. Nem egy nagy dolog regisztrálni valahova, ám onnantól kezdve, hogy nekilátunk elgondolkodni azon, mit tegyünk
fel magunkról, elkezdődik valami olyasmi, ami sokkal mélyebb, mint azt elsőre gondolnánk. Nem tulajdonítunk neki
nagy jelentőséget, pedig ilyenkor tekintünk magunkba, és ragadjuk ki azokat az elemeket, amelyekről azt gondoljuk, hogy
azok mi vagyunk. Meghatározzuk magunkat valahogy, vala-

mi mellett, s ezáltal valamivel szemben. Megy fel
kép a gitárról, hadd tudják, mekkora metál van,
megy fel deszkás is, hogy tudják, lazaság van, s
még valami igazán proli, pösti blog-poén, hogy az
is lejöjjön egyből, mennyire tojok az egészre. Később aztán megszaporodnak az átmulatott esték
közben keletkezett, humoros, már-már kompromittáló képek,
amelyek kellőképpen hirdetik a földi örömökbe vetett túláradó hitem. A gondolkodó emberre alig valami utalás, hisz az
engem mindig olyan feszültnek mutat. Na, valahogy így néz
ki az én alteregóm ebben a világban.

Indul a kukkolás
Most, hogy már belaktam magam ide, kijelenthetem, hogy
leskelődni jó. Emiatt félek én ettől az oldaltól s társaitól. Létrehoztak egy kémtársadalmat. Mindenki mindenkit figyel.
A tagok egymást, őket meg a hatóságok. Őket meg Mark
Zuckerberg. S a legszebb, hogy mind tudjuk ezt. Ennél a pontnál nyeri el igazi jelentőségét a karakterem. Minden profil
annak az igényével jött létre, hogy azt nézzék. Ez ijesztő. Létrehozunk egy kivonatot magunkból azért, hogy cserébe másokét nézhessük. Látszatkeltés ide vagy oda, egy oldal azért
sok mindent elárul használójáról. Mennyi képet rak fel, men�nyire törődik az egésszel, mennyire aktív. A Facebookot az
események és az alkalmazások teszik a legsikeresebbé. Míg az
elődként szolgáló közösségi site-ok nagy része megelégedett a
kapcsolati hálókkal, addig a Facebook már azt is kihúzza belőlünk, hogy mivel mennyit foglalkozunk, hogy mit csinálunk,
mikor, hol, kivel, kit látnánk ott szívesen, s ki jön el. Lehetőséget ad arra, hogy akinek van hozzá affinitása, az bizony a
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legapróbb eseményt is megossza az összes létező ismerősével,
a sokadik havertól, a legjobb baráton át, a tanárokig, szülőkig,
mindenkivel. Olyanokkal is, akikkel nem lenne szabad, vagy
akik azt felhasználhatják ellene.
Pajzs vagy fegyver?
Az, hogy létrejött ez a virtuális tér, s minden információ terjed, és megtalálja embereit, az egy hatalmas lehetőség. Egy jó
helyen elszabadított gondolat tömegeket mozgósíthat. Kiváló
példa erre Líbia, ahol több tüntetést is az oldal segítségével
szerveztek meg. Az internet és a közösségi site-ok olyan lehetőségekkel látták el a világot, amelyek egyedülállóak a történelemben. Egészen eddig a tömegkommunikációnak pas�szív felei voltunk, akik először csak hallgatták, majd később
csak nézték a tartalmakat, most viszont,
a webkettő korában, már szerkesztjük is.
Bárki, bárhonnan, bármilyen indítékkal.
És ha a rendszert már tüntetők is használják szervezésre és tájékoztatásra, akkor természetesnek kell vennünk, hogy
előbb-utóbb az államhatalmak egységei
is megjelennek majd. Az Amerikai Egyesült Államok például erősen foglalkozik
egy Facebook-hadsereg felállításának
gondolatával, melynek katonái számtalan
profilt tartanának fenn propagandacélokra, valamint hallani lehetett egy profilgenerátor programról is. A Facebook egy
kiváló hadszíntér. Néhány kompromittáló fénykép egy cégvezető adatlapjára, és máris félre van állítva, mindenféle katonai
vagy maffiasegítség nélkül. Néhány csúnya utalás a srác profiljára innen-onnan, és máris nem lesz barátnő, aki elválasszon.
Függőség
Az önreprezentációnk által kialakított kép sebezhetősége újra
és újra visszaűz az oldalra. A félelem, hogy valaki valamit elhelyez rajta, amit mi nem vállalunk fel, sokakat rettegésben tart.
A profilunk megóvásának, s általa remélt, vélt vagy valós tiszteletünk megvédésének igénye állandó függő helyzetben tart
minket. Ha esetleg ez nem lenne elég, még attól is tarthatunk,
hogy lemaradunk valamiről, későn tudunk meg valamit. Kialakult egyfajta információéhség. Ezen alapszik rengeteg olyan
alkalmazás, melynek semmi más feladata nincs, csak hogy időt
rabolva a kitalálóját (legtöbbször egy másik site-ot) reklámozza. A legjobb a kérdezgetős. Válaszolt valaki egy kérdésre veled
kapcsolatban, válaszolj te is másokkal kapcsolatban párra, és
megtudod, mi a véleményük rólad. Észbontó kérdések vannak!
Lefeküdne-e Pista Horváth az anyjával azért, hogy elcsábítsa
a húgát? Szerinted Pista Horváth szedett már fel nőt disznóvágáson? Szerintem, először a kérdések alkotóját kellene meglátogatni, utána meg azokat, akik hajlandóak voltak válaszolni,

legvégül pedig azokat, akik képesek a válasz után nyomozni.
Tökéletes példa a függőség kialakítására, egy jól megtervezett,
pszichológiai alapokon nyugvó hülyeség-futótűzzel. Nem beszélve arról, hogy a kérdezős alkalmazást létrehozó társkereső
oldal hány taggal bővült azóta, a megszerzett mail címeknek
köszönhetően. Az ilyen próbálkozásoknak remek táptalajt tud
nyújtani a Facebook, sőt, amikor már nem tudok belépni úgy,
hogy ne dobná fel milliószor, hogy állítsam be kezdőlapnak,
akkor már-már azt hiszem, támogatja is ezeket. Ám, ha már
kénytelen-kelletlen válaszolgattunk, és kielégítettük tájékozódási, kémkedési és közlési igényünk, akkor megjutalmazhatjuk
magunkat egy kis játékkal is, de szigorúan csak olyannal, ami
semmi kihívást nem tartogat. Szeretjük is érte a Facebookot,
hisz ha játszol, sosem ér csalódás, nem úgy, mint a való életben.

Kicsi a világ
Kábelbarát
Általános iskolás osztálytársam, K. Jenő nagyon el volt kenődve, s nagyon kapóra jött neki a számítógép személytelensége. Ahogy otthon ült, sötét, komor kedvvel, valószínűleg
nagyon egyedül érezhette magát, amikor az én kis fényképemre kattintott. Mióta van Facebook, azóta senki sincs
egyedül, mindig akad valaki, aki meghallgat, aki a barátunk,
vagy akiről csak azt akarjuk hinni aznap, hogy az. Jenci, az
egykori duci kissrác mostanra felnőtt férfi lett, anyagi gondok nélkül, jó verdával és egy szép nővel, aki sajnos, mint kiderült, megcsalta, s porba sújtotta ezzel önbecsülését. Jenci
ekkor nem véletlenül választotta az én karakteremet. Pont
ez kellett neki: a szabadságom, a nagy pofám, a „vagyok, aki
vagyok, le vagytok tojva mind” életérzés, meg az a furcsa erő,
amivel a viszonylagos, néha előtörő tehetetlenségérzésemből
true life proli nimbuszt kovácsoltam. Az ominózus „hogy
vagy” kérdés beindította őt, a karakterei szinte szipogtak, és
megéltem egy ember kitárulkozását, oly módon, ahogyan az
ennyi év után, személyesen aztán sehogy sem jöhetett volna
létre. Én voltam az ő tükre, én voltam az ablak, amelybe ha
beírja, mire kíváncsi, az megmondja a tutit. S én vállaltam.
Meghallgattam, mondtam ezt-azt, ő meg végtelenül szeretett
érte, és úgy tisztelt, mint valami mindent tudó orákulumot,
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aki belelát az emberek lelkébe. Pedig csak a profilját néztem
meg. Mai napig vegyes érzésekkel tölt el, de azt kell, mondjam: aznap este én voltam a legjobb barátja.
A kék oldal és a társadalmi fordulópont
Az internet, és benne a Facebook, egy olyan közeget hoztak létre, ahol az információáramlás, először a történelemben, lényegében nincs „privatizálva”, nem egyirányú. Az, akkor, onnan és azt
tesz közzé, aki, amikor, ahonnan és amit csak akar. Természete-

sen, ennek megvalósulása jelentős részben a technika érdeme.
Én úgy vélem, hogy minden újabb találmány, amely az emberek
közötti kommunikáció hatékonyságát növelte, egy újabb és fejlettebb államformára adott lehetőséget. De most, hogy a virtuális valóság ennyi mindent adott a kezünkbe, mit lehet ezzel kezdeni? Hová tart mindez? Milyen lesz a következő szint? Milyen
új társadalmi berendezkedést tesz ez lehetővé? Sőt! Milyet hoz
létre? Milyen lesz a Facebook-társadalom? ■
Nándi

Emberi kivonatok*
Új korszakok, új divatok? Mostanában mindenki a Facebookról ír. Nem
hagyhatom tehát én sem szó nélkül, cserébe viszont megpróbálom kicsit
másként.

A Facebook által újraértelmeződik a személyiségünk
A közösségi oldalakon önmagunk kivonatait hozzuk létre:
információkat osztunk meg magunkról, sőt gyakran a különböző ismeretségi köreink számára mást és mást teszünk
nyilvánossá virtuális profilunkból. De vajon nem ugyanígy
viselkedünk a „való” életben? (Az idézőjel szándékolt, hisz
nyilvánvaló, hogy a Facebook is a „való” része.)

Készül a főzet!
Amikor reggel felkelünk, legalább egy gyors arc- és/vagy
fogmosás nélkül nem valószínű, hogy kilépünk az utcára – még ha sokat fizetnek, akkor sem. Családtagjaink előtt
ugyanakkor nem átallunk akár kómás pizsamatáncot is lejteni. Amikor megismerkedünk valakivel, a bemutatkozás
* A cikk alapötletéért köszönet illeti Kipke Ambrust, akit a hitelesség
kedvéért nevezzünk egyszerűen Pingvinnek.

A Facebook átalakítja az érintkezéseinket
Nem gondolnám. Formailag biztosan van változás, megítélésem szerint azonban az ember alapvető funkciói (amelyek
igen könnyen feltérképezhetőek) többé-kevésbé mindig is
ugyanazok voltak és lesznek. A „posztolás”, a „lájkolás” és
társaik persze mind jelentenek valamit, de miért kellene ezt
valami gyökeresen újként elkönyvelnünk?
Vegyük például a „lájkot”! Funkciója ősi, emberi: kifejezni a
szimpátiánkat valaki más felé. (Hogy céllal vagy cél nélkül, az
most lényegtelen.) De hány és hány más eszköz szolgál ugyanerre! Egy gratuláció. Egy ölelés. De akár egy egyszerű mosoly is. Innen szemlélve, már nem is tűnik akkora szenzációnak egy „lájk”.
Mellesleg, másnak is feltűnt már, hogy „diszlájk”
gomb – mint olyan – nem létezik? Ez a „demokrácia” csúcsa!
És mi a teendő akkor, ha az ismerősöm „kiposztolja”, hogy
elütötte egy autó? Akkor ez most „lájk”? Nem, az bunkóság.
Vagy inkább nem reagálok, ami szintén az (csak talán még
nagyobb). A Facebookra naponta több százmillióan lépnek
be, nem elhanyagolható százalékban „demokratikus” országokból, látszólag azonban senkit nem zavar, hogy kissé
hiányosak a választási lehetőségek. Bár, ha úgy vesszük, két
opció tulajdonképpen van: vagy tetszik a rendszer, vagy

fotó • maszatos.blogter.hu

Akármit nézek, akármit olvasok, akárkivel beszélek, szinte
mindig előkerül a bűvös téma. „Reformtársadalom”, „megváltozott világrend”, nevezzük akárhogy. Pedig szerintem nincs
igazán új a nap alatt. (Mint ahogy ez a mondás is több mint
elkoptatott.) Áttekintek egy-két közkeletű elképzelést, majd
igyekszem azokat meg is cáfolni.

után nem egyből az irritáló tulajdonságaink
ecsetelésébe szoktunk belefogni, a legjobb barátaink ugyanakkor nyilvánvalóan tisztában vannak ezekkel. Amikor vizsgázunk, nem „posztoljuk ki a tanár üzenőfalára” a tegnapi este fényképeit, hiszen
könnyen rájöhetne, hogy nem azért másztunk négykézláb,
mert leejtettük a füzetünket.
Kell még sorolnom? Napnál is világosabb, hogy hétköznapi életünkben is csupán emberi kivonatok vagyunk. Mindenki
mást lát belőlünk, teljes körűen egyedül mi ismerjük saját magunkat. (Bár lehet, hogy még ez sem igaz.) És, tulajdonképpen,
melyik énünk a valódi? Tehetjük fel a filozófiai kérdést. Egyszerre mindegyik és egyik sem – hangzik a rejtélyes válasz…
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csöndben maradsz. Magyarországon is volt ilyen berendezkedés, mintegy negyven évig.
A Facebook „demokratizál”
Ha az előző bekezdés cáfolata nem lett volna elég, álljon itt még
egy rövid eszmefuttatás. Sokat lehetett hallani tavasszal arról,
hogy az arab országok „demokratikus” forradalmaiban milyen
nagy szerepet játszott a Facebook. Ha ennyien mondják, hát biztosan így is volt. Ez azonban még korántsem bizonyítja, hogy a
közösségi oldal nélkül nem indultak volna be a változások.
Történelemszemléletünkben hajlamosak vagyunk a determinizmusra: egy adott esemény szükségszerű volt egy másik
bekövetkeztéhez. A „Mi lett volna, ha…?” klasszikus kérdése, természetesen, nem értelmezhető, az azonban bizonyos,
hogy a 21. században az embereknek már annyi különféle
lehetőségük van az egymással való kapcsolattartásra, hogy
Facebook ide vagy oda, tüntetéseket igenis meg lehet szervezni „hagyományosabb” utakon is.
A Facebook új társadalmat teremt
Ezt tartom a legképtelenebb álláspontnak. Emberiségünk történelme több ezer évre tekint vissza. A Facebook 2004-ben
kezdte meg működését, tehát még a nyolcadik születésnapját
sem ünnepelte! Ha néhány évvel ezelőtt nem is létezett, miért
kellene feltételeznünk, hogy néhány év múlva még fog? Közhely, mégis igaz, hogy világunk mennyire gyorsan változik:
ugyanolyan hirtelenséggel tud valamit eltaszítani magától,
mint amilyen lendülettel magához ölelte.
Ki tudja, mit hoz a jövő? A szociológus feladata nem az,

hogy jós legyen, hanem hogy gondolkodó, és hogy ne tekintsen egyből társadalmi kataklizmaként egy jelenségre csak
azért, mert az éppen (átmenetileg?) erősen átmozgatja az
agyakat. Még akkor sem, ha ez a divat. Sőt, annál kevésbé.
Van azért változás
Természetesen, én sem tagadom, hogy a facebookizálódással
sok minden radikálisan átalakul. Ilyen például az információkezelés. Óva intenék mindenkit attól, hogy túl sok adatot
tegyen közzé magáról, és azt is érdemes kétszer megfontolni,
mire nyomunk „lájkot”. Nem, mintha hinnék a nagy összeesküvésekben, soha nem szabad azonban elfelejteni, hogy az,
amit egy gép egyszer megjegyzett, valahol még nagyon sokáig
benne lesz a nyilvántartásban. És ha valaki netalántán olyan
helyzetbe kerül, hogy kilép az „érdektelen” fogyasztó kategóriájából (értsd például: hatalmi játszmákba keveredik), akár
még tényleg le is nyomozhatják.
Először is tehát, igyekezz elkerülni az ilyen helyzeteket.
Ha azonban valami szerencsétlenség folytán mégis érintetté
válsz, nem árt, ha a Facebook nem tud rólad mindent, beleértve a kedvenc színedet is. Épp ezért célszerű úgy használni
az oldalt, hogy még a hétköznapokban előállított kivonataidnak is csupán a kivonatait teszed elérhetővé. Ettől a világ
nem lesz szegényebb, ugyanakkor te is megőrizhetsz valamit a titkaidból, és nem fenyeget az a veszély, hogy egy végzetes napon, egy gépben egyszer csak összedolgozzák majd
mindazt, aminek gondolod magad, a sok különálló emberi
kivonatból pedig egy korábban ismeretlen teremtményt hoznak létre: saját magadat. ■
Egri Gergő

Bay of pirates

Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai – A kalózok szerepe a kulturális termelés
és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig (2011)
Typotex, 337 oldal

tika szoros kapcsolatát, illetve a hacker szubkultúra e frigyből való születését. A hackerek
Bodó Balázs nevét a Facebookon szerveződő, sajtószabadság-párti tün- a szoftverek nyitottságában, ingyenességében,
tetésekkel kapcsolatban ismerhettük meg. Új könyvében egy, a társadal- egymás szellemi termékeinek kölcsönös alakíthatóságában látták az alulról induló innováció
mi demokratizálódás szempontjából nem kevésbé fontos témát dolgoz
és haladás zálogát. De ősibb örökségre is táfel: az internetes fájlcsere gyakorlatát.
maszkodhatnak a P2P kalózok: névrokonaik, a
tengeri kalózok mikrotársadalmaira, melyek a kor erősen
A tanulmány elolvasása után tényleg minden túlzás nélkül
állíthatom, hogy a szerzői jogi kalózkodás és a P2P fájlcse- hierarchizált szociális rendszereinek voltak alternatívái és
tökéletes antitézisei.
re a szólásszabadsággal egy sorban említhető, sőt, a beszéd
A kalózkodás ezen pozitívumai persze korántsem maszabadságától bizonyos tekintetben elválaszthatatlan része egy demokratikusabb állapot felé haladó társadalom- gától értetődőek. A mainstream narratíva, azaz a legális
kulturális iparágak szereplőinek elbeszélése kizárólag jogi
nak. Bodó nagy erudícióval mutatja be a ’68-hoz köthető új
kommunialista mozgalom és a formálódóban lévő kiberne- és gazdasági terminusokban tudja értelmezni az illegális
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fájlcserét. A kalóz e beszédmód szerint egyrészt bűnöző,
másrészt a legális ipar hanyatlásának kizárólagos okozója.
Bodó Balázs legfőbb érdeme az, hogy mindkét megközelítést árnyalni tudja.
Kimutatja, hogy a kalózkodás virágzásának időszakai rendre egybeesnek a legális
kulturális piacok kudarcaival, pénzben esetenként nehezen kifejezhető, de legitim kulturális igények kielégítetlenül maradásával.
Legyen szó akár a békeidőben munka nélkül
maradó tengerészekről, akár a könyvpiaci
monopóliumok miatt szegénységben tengődő nyomdászokról, esetleg a keresett lemezt
a boltban nem, vagy csak megfizethetetlen
áron fellelő felhasználóról; a kalózkodás mindig a legális piacokon kívül rekedtek igényeire reflektált. (Azzal nem vádolható a könyv, hogy bort iszik és vizet prédikál: a
kiadó honlapjáról pdf formátumban a teljes szöveg letölthető,
a nyomtatott verzió árának töredékéért.)
A jogi szemlélet egysíkúságát az bizonyítja, milyen távol eshet egymástól a tételes szabályozás és a közösség által
ténylegesen követett normák rendszere. Sőt, bizton állítható,
hogy éppen az erőszakos joggyakorlat nem szándékolt eredményeként vált a szimpla fájlcserélőből öntudatos, közösségi
identitással és ideológiával rendelkező kalóz. Az állam és a
feketepiaci szereplők éles szembeállításának jogi premisszáját
is elvethetjük a történeti elemzés tükrében: az USA például
több mint száz éven keresztül nem fizetett jogdíjat a külföldi szerzőknek; de a ma érvényben lévő, kulturális termékek
nemzetközi kereskedelmét szabályozó szerződéseknek (WTO
TRIPS) is vannak billegő pontjaik, hogy mást ne mondjak,
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gátolják a fejlődő országok modernizálódását. Könnyen lehet,
hogy amit a szabad kereskedelem értéksemleges ethoszának
gondoltunk, az nem más, mint az aszimmetrikus kereskedelmi viszonyok fenntartásának és legitimálásának eszköze.
Bármennyire is hangsúlyozza a szerző, hogy a fájlcsere kizárólag társadalmi
gyakorlatként érthető meg, szociológus
hallgatóként én többet vártam a fájlcserélő
közösségek mindennapjainak leírásától, különösen az ideológiai előzmények részletes
és érdekfeszítő tárgyalása után. A glosszárium hiánya is szembetűnő egy kortárs technológiával foglalkozó könyv esetében, még
akkor is, ha a problémás kifejezések magyarázata többnyire megtörténik. Ennél sokkal zavaróbb az a
számos nyelvhelyességi hiba és elütés, ami egy gondosabb
szerkesztői munkával kiküszöbölhető lett volna.
Ezzel vessünk is véget a kötelező nyavalygásnak, hiszen
Bodó Balázs mindezek ellenére remekül meséli el a szerzői
jogi kalózkodás történetét, azt a történetet, melynek során a
kulturális javak termelésének és disztribúciójának ellenőrzése
fokozatosan kikerült az állam és a piaci szereplők kezei közül,
és megnyílt a terep egy mindeddig marginális szereplő, a mezei fogyasztó előtt. A könyv számos, fájlcserével kapcsolatos
tévhitet eloszlat, így megállapításait haszonnal alkalmazhatják tudományos körön kívüli, szerzői jogi és piaci szereplők
is. Közgazdászok és jogászok számára talán szokatlan (ám
követendő) lehet Bodó látásmódjának komplexitása. Szociológusoknak éppen ideális. ■
Sid

Az a fránya szeptember…
Eseménynaptár

Szeptember 15. Johnny English újratöltve premier. Őfelsége
legtitkosabb ügynöke (Rowan Atkinson) kénytelen még egyszer a haza szolgálatába állni. Garantált a hasgörcs.
Szeptember 17. Az újfent és ráadásul újult erővel koncertező
Hiperkarma Campusunktól egy köpésre, a ZP-ben csap a húrok közé. Élvezzétek a Zöld Pardont, amíg még lehet!
Szeptember 19. George Michael Symphonica Tourja elér végre
Budapestre. Koncertkezdés 8 órakor. Helyszín a Papp László
Sportaréna.
Szeptember 23. Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a
Kutatók Éjszakája. 17 másik helyszín mellett az ELTE is kiveszi részét az est szervezéséből. Érdemes beugrani egy-két
helyre, vesztenivalód nincs. Minden program ingyenes!

Szeptember 23. Kezdődik a PLACCC Fesztivál! Belga, német,
osztrák, cseh művészek hozzák létre és mutatják be rendhagyó helyszíneken műveiket. Tíz napon keresztül látogathatjuk
a programokat. Az idei fesztivál a „rejtett dimenziók” témája
köré szerveződik. Bővebb információ: placcc.hu
Szeptember 30. A Design Hét kezdetét jelöli eme becses
nap. Kreatív workshopok, design túrák, Nyitott Stúdiók és
saját projektek látogathatók október kilencedikéig. Teljes
programlista: designhet.hu
Szeptember 30. Hiszitek vagy sem, van lemez, ami sosem jár
le. Ismét Britney Spearsszel van teleplakátolva a város. A várva
várt koncert végre elérkezett. A magán kívül tomboló tömeget
a Papp László Sportaréna fogadja magába. Ott találkozunk! ■
Bara
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