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Az utolsó lapszám nyitányában a magvas gondolatok
helyett a TátKontúr elmúlt egy évéről, a változásokról,
sikerekről mesélnék, egyfajta számadásként tárnám
elétek az elmúlt egy évünk eseményeit.
Szeptember óta hatalmas változáson mentünk
keresztül: a szerkesztőség nagy része kicserélődött,
rengeteg új, lelkes cikkíróval bővült a csapatunk. Az
új emberek új színt hoztak az újságba, kreativitásuk
minket, régieket is magával ragadott. Elgondolkodtató
cikkeinkkel, ötletes címlapjainkkal a te életedet akartuk
megszínesíteni, egy-egy unalmas órádat feldobni.
Ki ne emlékezne Barcza Dani feledhetetlen punkos
cikkére (III. évfolyam, 4. szám), amellyel az idei Felsőoktatási Média Konferencián elnyerte az Év Írása címet?
Szerkesztőségünk pedig a 2010-es Pro Sperare díjjal
büszkélkedhet, melyet minden évben a leggyorsabban
fejlődő kari lapnak ítélnek oda.
A nyomtatott újságon kívül elkészítettük a
TátKontúr online változatát is, ahol a szokásos rovatokon kívül bulifotókkal, interjúkkal, ajánlókkal igyekszünk kielégíteni az igényeidet. A DUE Médiahálózat
Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán Online kategóriában a pár hetes honlapunkkal helyezést értünk el,
hogy milyet, az majd csak lapzárta után derül ki.
Találkozhattál velünk a gólyatáborban, ELTE-s, TáTK-os
rendezvényeken, és remélem, találkozunk majd LEN-en is.
Összességében, az idei tanév számunkra a megújulás,
a fellendülés időszaka volt. Rengeteg ötletünk, tervünk
maradt a következő évre is, éppen ezért örömmel ves�szük lelkes olvasók megkeresését, cikkírók jelentkezését.
Az egész szerkesztőség nevében eredményes vizsgaidőszakot és boldog nyarat kívánok mindenkinek.
Jövőre találkozunk! ■
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Kollégiumi minifesztivál
Azt hiszem, ezzel a két szóval lehetne legjobban jellemezni a Budaörsi
Napokat. Bár a fesztiválszezon még nem kezdődött el, azért ne búslakodjunk, mert az ELTE összehozott nekünk valami igazán jót, amivel
melegíteni tudunk a nyárra. Zenekarok, DJ-k, egész napos programok
várták az egyetem polgárait, a mindenki által kedvelt Kőrösi Csoma Sándor kollégium falai között.

Fotók • Tátkontúr I Kréta

Nagyon pesszimistán álltam hozzá a dologhoz, hiszen az első
nap fellépőjét egyáltalán nem ismertem, valamint a velem
tartó humanoid életformák száma is mindösszesen 2 fő volt.
Ahogy beléptem a KCSSK ajtaján, rádöbbentem, hogy ez nem a megszokott kollégiumi buli.
Tényleg olyan érzése volt az embernek, mintha
valami fesztiválon lenne. Mindenfelé jó hangulat, italozó arcok, több színpad, zene, móka és
kacagás. Persze, ez csak nekem volt újdonság,
így gólyaként, a rutinosabb májkárosítók azért
már régóta tudják, mi a jó. A gyors terepszemle
után elérkezett az ideje annak, hogy megnézzem az esti fellépőt. A The Carbonfools nevű
zenekart DJ Titusz (bëlga, Chip Chip Chocas)
és Tóth Szabolcs szitárművész alapították még
2000-ben. Meg kell, hogy mondjam, nagyon
pozitívan csalódtam bennük. A hét legjobb
koncertjét adták szerény véleményem szerint. Gitárzene,
de mégis valahogy más. Nyilván ehhez nagyban hozzájárul
Titusz munkája. Helyenként drum and bass hatása van a
számoknak, máskor teljesen nyugis, egyben mégis pörgős,
táncolható. Örülök, hogy megismerhettem őket. Az este
fennmaradó része nem okozott túl nagy meglepetést. DJ muzsika hajnalig, aztán irány haza, mert valakinek egyetemre is
kell járnia. Mi meg hát szorgalmasak vagyunk.
A második nap volt a gyenge pontja a Budaörsi Napoknak.
Ettől a bulitól nem azért tartottam, mert nem ismertem a
fellépőt, épp ellenkezőleg… Kövezzetek meg érte, de nekem
egy Kozsó-féle szomorú szamuráj egyáltalán nem hiányzik a
TáTK rendezvényekről. Nem akarom halálra savazni szegényt,
de tényleg ekkora rá az igény? A fellépőhöz való viszonyulásom ismeretében érthető, hogy a második estém fénypontja
nem a koncert volt, hanem a zöld sör megízlelése. Megjegyzem, ezentúl inkább maradok a standard színeknél.
A rendezvény harmadik felvonása hordozta magában a
legtöbb potenciált. Biztos voltam benne, hogy sokan lesznek, hiszen olyan nincs, hogy a bëlgát valaki nem szereti.
Őket, azt hiszem, nem kell bemutatnom. Egyszerűen csak
ugrálni kell, és üvölteni teli torokból, ha valahol megszólal a Nemzeti hip-hop, vagy épp a személyes kedvencem, a
Boros. A jóslatom természetesen beigazolódott, mert ren-

getegen voltak, alig tudtam magam átvergődni
a tömegen. Mindenki egy emberként énekelt,
dülöngélt/táncolt, mint ahogy azt kell. Jó bulit
csaptak a srácok, szokás szerint.
Ezen a napon a másik pozitív élményem
a „rockszínpad” volt, ahol az estém jelentős részét
töltöttem a Guns N’ Roses, Lenny Kravitz, a Linkin
Park stb. társaságában. Ez a részleg főleg azoknak a megfáradt
táncparkett harcosoknak kedvezett, akik két David Guetta
között megkívántak egy kis headbangelős léggitározást.

A csütörtöki nap is erősnek bizonyult fellépők terén,
hiszen a Heaven Street Seven nevű formáción, valamint Palotain volt a sor, hogy elhozzák a jókedvet a KCSSK falai
közé. Bevallom őszintén, a HS7 munkásságában sem voltam annyira jártas eddig, de a koncert meghozta a kedvem,
hogy egy kicsit kutakodjak utánuk. (Ez egyébként olyan jól
sikerült, hogy még most, a cikk írása közben is HS7 szól a
jútyúbról.) Sok mindent, azt hiszem, róluk sem kell mondanom, hiszen ők sem ma kezdték az ipart (1995). Könnyed,
lazulós zenét játszó, az alternatív szférában mozgó együttesről van szó, egy kis elektronikus hangzással megspékelve.
Hangulatos, szerethető. Már csak ezért is megérte elmenni a
Budaörsi Napokra. Palotai a tőle jól megszokott módon félelmetesen jó bulit csapott, de ez, azt hiszem, nem is meglepő.
A minifesztivál utolsó estéje rendhagyóan zajlott, koncert
helyett gálaműsor volt. Minden évben csapatok/klubok küzdenek egymás ellen a KCSSK kulcsáért, és ennek a versenynek
a végét jelentette ez a ceremónia. A legjobb csapat a My Klub
lett, akiknek ez zsinórban a negyedik győzelmük. Gratulálunk
nekik! A buli, természetesen, ezen a napon sem maradt el,
nem volt megállás hajnalig. Az, aki nem volt kint, sajnálhatja, hiszen valóban remekül zárt a Budaörsi Napok. Remélem,
jövőre is ilyen jól sikerül a mi kis ünnepségünk. ■
indigo
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Ez hihetetLEN!
Három kar, három nap ingyen buli, háromfejű emberek?! Hihetetlenül
hangzik, de mindez valóra válhat (utóbbi jelentős alkoholbevitel után) a
Lágymányosi Eötvös Napokon, már ha velünk tartasz!
A hozzám hasonló őskövületek jól tudják, hogy az év első
igazi szabadtéri fesztiválja nem Sopronban, és nem is
Észak-Koreában, hanem itt, Lágymányoson lesz, a hőn
szeretett Északi épület vonzáskörzetében. Ilyenkor minden
évben fiatalok ezrei gyűlnek össze az Egyetemisták parkjában,
és kivételesen nem a Zöld Pardontól hangos a környék,
hanem tőlünk, TáTK-osoktól. A napközben szolidan szendvicset majszoló csajszikból és a békésen totózó srácokból
estére igazi bulihuligán válik, és emberfeletti erővel próbálják lehántani magukról a hétköznapok szürke csuháját. Idén
sem fog megtörni ez a csodaszép hagyomány, és régi-új arcok
társaságában fedezhetjük fel, milyen éjszaka is birtokunkba
venni Lágymányost!
Lesznek fellépők, akikkel újraélhetjük az általános iskola
első napjait, és nem kevés szám, refrén, vagy épp perzselő
riff magunkhoz vétele által megismerkedhetünk a magyar
abc-vel (30Y, AB/CD). A Hollywood Rose eljátssza majd a
legjobb Guns N’ Roses nótákat, és hasonlóképp tesz majd
Erős Pista is, megfűszerezve a pecsenyéjét egy kis RHCP-vel.

Supernemék megmentik a világot, a Riddim
Colony pedig elhozza Jamaicát azoknak, akik
Erasmusszal még nem jutottak el a zöldségeiről
híres vidékre. Lesz még visszatérő vendég a Jurij
képmásában, és a Magashegyi Underground is tiszteletét teszi
legnagyobb örömömre, innen üzenem minden fanatikusnak,
hogy egy kis szívtakarítás után elutazunk ketten Angliába!
Végül, újra elérkeztünk a kiindulóponthoz, és az általános
iskolás korszak izzadságszagú gitárakkordjait is megcsodálhatjuk Luciano Zola Pavarotti playback kíséretében. Nem
utolsósorban, ekkor lesz az ELTE Zenekarok Fesztiváljának
döntője, a bandák már hónapok óta lázasan gyakorolnak, tehát érdemes lesz kinézni. Ha az égiek is úgy akarják, akkor
idén is lesz zöld sör (LEN-es szlenggel élve „zölcsör”), és ami
tavaly a legnagyobbat ütötte, a Jägermeister apró meglepetése (a lányok lakatot, a fiúk kulcsot kaptak a nyakukba,
a történet folytatását a képzelőerőtökre/emlékeitekre bízom). A lényeg, hogy a vizsgaidőszak előtt ez lesz az utolsó
alkalom, amikor három napig lelkiismeret-furdalás nélkül
dőzsölhettek, szóval érdemes ellátogatni május 10. és 13.
között a LEN-re, főleg, hogy minden program ingyenes, még
a TátKontúros házasságkötés is! ■
Kréta

Nem trade-off
Interjú Romsics Gergellyel

Idén, a ti szavazataitok alapján Romsics Gergely, az Európai Tanulmányok Tanszék adjunktusa lett az Év Oktatója a TáTK-on. Gergely a Társadalomtudományi Piknik színültig telt sátrában tartotta búcsúelőadását
a mai amerikai külpolitikáról, ezután csíptük el egy rövid interjú erejéig.
TátKontúr: Az ilyen beszélgetéseket azzal a kérdéssel szokás nyitni, hogy „számítottál-e a díjra”. Én azonban az
őszinte megdöbbenés jeleit láttam rajtad az eredményhirdetés pillanataiban, ezért megfordítanám a kérdést: miért
nem számítottál arra, hogy te kapod az elismerést?
Romsics Gergely: Minden évben kialakul egy sajátos hangulat köztem és a hallgatóim között. Ebbe mindkét fél beletesz
valamit. Én nyáron rengeteget dolgoztam, ezért kicsit fáradtan vágtam neki a tanévnek. Emiatt az őszi félévben folyamatos lelkifurdalással küzdöttem, úgy éreztem, nem tudok
elegendő energiát fektetni a tanításba, különösen az előző
évhez képest, ami szerintem marha jól sikerült. Tavasszal
megpróbáltam helyretenni a dolgokat, ez jól is működött.

Ennek ellenére úgy érzem, nem ez volt a legjobb
évem. Persze tök jó, hogy az emberek ezt másként gondolják.

TK: Én most hallottalak először előadni, de az
egy óra alapján is kitűnt, hogy nagyon érthetően, szellemes hasonlatokkal mutatod be aktuális témádat. Nehéz
összeegyeztetni a szakmai szempontokat a hallgatóbarát
előadásmóddal?
RG: Én nagyon tudatosan használom ezeket a szóképeket,
ettől egyébként néhány ember a falra mászik, ízlés dolga.
Épp azért alkalmazom őket, mert szeretnék komplex dolgokat is átadni. Ezek azonban nagyon könnyen elmennek a
diákok mellett, különösen az első sorban ülőkön lehet látni;
és ha 18 ember veszik el, az nem a hallgatók hibája. A hasonlatokkal pszichológiai értelemben is vissza lehet rántani őket,
és arra is jók, hogy megértessék velük a dolgot. Ez nem egy
trade-off helyzet. A szakmaiságot és az összetettséget egy

››
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egyetemi környezetben úgy tudom megtartani, ha nem félek
párhuzamokat vonni mindenki számára ismert területekkel,
akár a populáris kultúra terrénumával. Arra azért vigyázni
kell, hogy ne váljon közhelyszerűvé az egész.
TK: Egyetemi körökben gyakran hallani, hogy sok oktató
idegenkedik az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésétől
(OMHV) vagy a markmyprofessor típusú honlapoktól. Te
mennyire tartod fontosnak a hallgatói visszajelzéseket?
RG: A személyes visszajelzéseket nagyon fontosnak tartom,
ezeket kell a legnagyobb súllyal figyelembe vennie minden oktatónak. Ezeket szerintem figyelembe is veszik. A másik típus
a személytelen visszajelzés. Oscar Wilde mondta, hogy „a demokrácia tanult társadalom nélkül egy komédia”. Szerintem
ez áll az OMHV-re és a többi anonim eszközre is. Ugyanakkor
maga a demokrácia hozza létre a felelős társadalmat, az értékelés lehetősége hozza létre a felelős hallgatót. A rendszer
kétélűsége abban rejlik, hogy vissza lehet élni vele, tehát kön�nyen mondja a tanár, hogy a diák indulatból ítélkezik. De épp
a minősítés jogának ismételt lehetősége teremtheti meg valakiben a felelős diákidentitást, amikor egy rosszul sikerült vizsga után is a legjobb tudása szerint mérlegel. Azt hiszem, erre
a pontra csak a szükséges buktatókon keresztül juthatunk el.

a hátrányos helyzetű és a kiváló teljesítményű diákok mentesülhetnének. Ha az alapállás az, hogy én fizetek, vagy a
munkámmal fizetek egy szolgáltatásért, akkor sokkal komolyabban veszem az értékelést. Ma, sajnos, sokan azt nézik,
mennyire könnyen mennek át, és nem azt, hogy mit ad nekik
a tanár. Persze, ingyenes rendszerben is működhet a dolog,
de sokkal kisebb a hallgatók motivációja egy komoly számvetés elkészítésére, mind magukról, mind az óráról.
TK: Ma nagyon őszintén, és nem minden iróniától mentesen elemezted az amerikai külpolitikát. Négy évre Amerikába mész, ezt ott is meg lehet majd csinálni?
RG: Én ott nem fogok külpolitikát elemezni, hanem a Magyar Kulturális Intézet tudományos ügyeivel foglalkozom
majd. Egyébként, az amerikaiak nyitottak az őszinte véleményre, ez a kultúrájuk része. A reflexből jövő, közhelyszerű
bírálatokból azonban, érthető módon, elegük van.
TK: És a magyar külpolitikát tudod ilyen objektív és távolságtartó módon kezelni?
RG: Próbálom, de ez nem jelenti azt, hogy mindig sikerül is.
A politikai elemző és a politikai tanácsadó szerepét kell itt
megkülönböztetni. Én egy külügyminisztériumi intézmény
alkalmazottjaként megyek ki, ezért feladatom lesz a magyar
külpolitika támogatása is. Egyébként, a támogatásnak is része a kritika, ha nem mondom meg, hogy szerintem mi hülyeség, azzal senkit sem támogatok. A kritikának azonban a
saját helyén kell érvényesülnie, nem lehet minden helyzet-

TK: Tehát veszélyesnek tartanád, ha az ilyen értékeléseknek valós következményei lennének?
RG: Kellenek következmények, de ezek csak egy nagyon
komplex rendszeren keresztül érvényesülhetnek. Az angolszász példát tartanám itt követendőnek, ahol is
A személyes visszajelzéseket nagyon fontosnak tartom, ezeket kell
nem egyetlen félév számít, hanem kumulatív
a legnagyobb súllyal figyelembe vennie minden oktatónak. (...)
rendszer működik, mely a hallgatói érettséggel
...az értékelés lehetősége hozza létre a felelős hallgatót.
is számol. Ha valaki x éven keresztül rosszul
teljesít, az már kifejeződhet bérben, és különösen kifejező- ben a magasból lenézni, és megmondani a tutit. Sokáig nem
tudtam volna elképzelni, hogy egy államot is szolgáljak, de
dik presztízsben. Ehhez a hallgatókban is tudatosítani kell
most megtaláltam életemnek azt a részét, amikor a kritikai
döntésük súlyát. Nem szabad továbbá egyetlen rossz félév
alapján ítélni, és az először oktatott kurzusokat sem szeren- értelmiségi mellé a szolgáló értelmiségi pozícióját is fel tudom vállalni. Nem jó, ha a kettő között akkora a szakadék,
csés figyelembe venni.
mint azt néha gondolják.
TK: Az azért a diákoknak is jó lenne, ha látnák, hogy valami
TK: Valamennyire tehát megmarad a kritikai attitűd is?
értelme is van a félév végi kattintgatásnak…
RG: Nagyon remélem, és hogyha nem, akkor remélem lesz,
RG: Nyilván az ember akkor veszi magát komolyan, ha a
aki fenékbe rúgjon. ■
tetteinek súlya is van. Csúnyát fogok most mondani, de a
legjobb módszer erre a fizetős felsőoktatás lenne, mely alól
Sid

”
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A criticism of humanity
If the current dominating tendencies do not change radically in the near
future, then sooner or later humanity will have to face the absolutely
unavoidable consequences. These consequences are the results of a natural,
societal and cultural decay what we call ecological disaster nowadays.
Ecological or environmental disasters can have an effect on
agriculture, biodiversity, the economy and human health,
etc. More and more scientific researchers are concerned with
the solutions of the environmental problems. During the
last decades the method of those theoretical and practical
investigations sped up which ones can retrieve the matters of
the new situation. However, the origins of the troubles have
deeper and more serious backgrounds. The damages and the
decay of the ecosystem are just one way of the manifestation
of the self- and environment destroying lifestyle of the
humankind at the beginning of the third millennium.1
The best institute of the human society, the science itself
cannot find a way out either; just solve some actual problems
with temporary and short-term programs and ideas. The
case is that we must find some long-term solutions thinking
about the next generations and their future. The science has
many separated and isolated parts, and this way it is not able
to handle the symptoms of the culture and society.2
The Gaia Theory3
“Life maintains conditions suitable for its own survival.”
(James Lovelock)
The theory shows the importance of climate change, energy,
health, agriculture, etc. and also declares that the organic
and inorganic factors of Earth constitute an integral
complex – a single, self-regulating, living system that has a
huge influence on the chemistry and conditions of Earth’s
surface. The Gaia system automatically controls the global
surface temperature, the ocean salinity, the atmospheric
combination and other conditions for life that preserves
the possibility of the existence of living organisms. In the
past 15-20 years, many of the mechanisms by which Earth
self-regulates have been identified.
In 1972, a report was released by an unknown club nobody
had ever heard of, which shocked the world: a report about the

upcoming fall-down of life on Earth, written by
scientists of high reputation, working with that
new equipment of modernity, the computer.
The report was called The Limits to Growth, and
was published by the Club of Rome, later it became
well-known just as Meadows model. Beside the shock it induced
indignation worldwide. Many years after the first thoughts of
environmental awareness and right before the first oil crisis
(1973), the report messaged that the world was heading for
disaster because of the unregulated growth of the population
and industrial development, running out of stocks of natural
resources, environmental devastation, and food shortages.
The model contained several interacting parts. Each of
these dealt with a different section of the model. The contents
were the agriculture and food production, industrial system,
population, non-renewable resources and pollution. The
report became world-famous, because its message was not
only disputed but also easily recognizable.
What can we expect to see
in 20 or 30 years from now?4
From the view of the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) the answer is very certain: it says that by
2040 to 2050, the European summer of 2003 (where over
20,000 people died of overheating) will be the norm. People
might be able to deal with the consequences: they may go
away for the summer to cooler places or they can turn up
the air conditioning. But for the plants and animals, so for
all the other ecosystems, there is no hope this way. European
agriculture will probably break off to produce food by then,
it will become a desert and scrub region. And to the rest of
the world the same things will happen: Asia and America
will be suffering from the same circumstances, as will Africa
and the countries of the southern hemisphere. We will be
entering a world where food supply becomes more and more
serious and rising. Of course, this is a pessimistic view, and
humanity still can find some solutions, programs, progresses
to prevent this tragical future image.
According to the Gaia Theory the Earth behaves as a single,
self-regulating system with physical, chemical, biological,

››
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and human components. The interactions and feedbacks
between the component parts are complex and exhibit. The
understanding of the natural processes of the Earth has
advanced greatly in the past few years, so the human-driven
change is a real option. For instance, it will not be long before
all cars are running on batteries that can be charged from
nuclear electricity. Planes will take longer.
We have to conform, and what we have to do most is to
maintain the civilization. We tend to think of ourselves as a
destructive power. Although we are, at the same time we are
able to change the world and we should not think of ourselves
separately from our Planet. ■
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Rita Teller

A kérdőívfordítás technikái
Tegyük fel, hogy abban a szerencsésnek tűnő helyzetben vagyunk, hogy
kutatásunk során felhasználhatunk egy másik, külföldi vizsgálathoz
tartozó kérdőívet, vagy esetleg éppen egy nemzetközi kutatás itthoni
megvalósításában vehetünk részt. A kérdőív tehát készen áll, jobbnál
jobb kérdéseket és válaszlehetőségeket tartalmazva – már csak le kell
fordítani saját nyelvünkre, és kezdődhet is a terepmunka. Ez a látszólag
egyszerű feladat azonban tartalmaz néhány buktatót. A következő néhány bekezdés ezeket hivatott feltárni.
A kérdőívek legfontosabb jellemzői az érvényesség, a megbízhatóság és a hatékonyság. Fontos, hogy e tulajdonságokat a
lefordított kérdőívek esetében is ellenőrizzük, hiszen azok
országonként eltérőek lehetnek. Azonban a legfontosabb
az, hogy a lefordított kérdőívek szemantikai szempontból is
egyenértékűek legyenek az eredeti változattal.
A szemantikai egyenértékűség a helyes szavak és mondatstruktúrák megválasztását foglalja magában. Ezek által biztosítható ugyanis, hogy az eredeti nyelvű kérdőívben megfogalmazott kérdések tartalma megmarad a fordítás után is. Mértéke
leginkább a megfelelő fordítás technikájával növelhető.
Orlando Behling és Kenneth S. Law megállapítása szerint
az egyes kérdőív-fordítási technikák négy szempontrendszer
mentén értékelhetőek, ezeknek kell megfelelniük. Az első kritérium az informativitás: az objektív visszajelzések mértéke a
fordítás szemantikai megfeleléséről és a speciális problémákról.
Ezzel szoros összefüggésben áll a forrásnyelvi átláthatóság, ami
azon információk mértékét fejezi ki, amelyeket a fordítás nyelvén nem beszélő kutató is megért, átlát a fordítást illetően. Fontos továbbá a biztonság szempontja, ami a fordító munkájának
ellenőrzésére szolgáló lehetőségek mennyiségét, mértékét mutatja meg, illetve a megvalósíthatóság, ami a gyorsaság, olcsóság és egyszerűség, tehát a hatékonyság mértéke – általában ez

utóbbi játszik döntő szerepet.
Dennis Guthery és Bonnie A. Lowe négy
különböző fordítási módszert definiál, amelyeket
Behling és Law a fentebb ismertetett jellemzők
mentén mutat be. A leggyakoribb technika az
egyszerű közvetlen fordítás, amelynek során a
forrás- és a célnyelven is tudó egyén lefordítja a
kérdőívet. Gyors és olcsó módszer, de nem ad objektív információt a fordítás minőségéről és a vele
kapcsolatos problémákról. A fordítás minősége csak a fordító
képességein és értékelésén múlik, továbbá a célnyelven nem
tudó kutató nem jut semmilyen információhoz saját nyelvén.
Ennek egy kibővített változata a módosított közvetlen
fordítás. Az egyszerű közvetlen fordítás kiegészül szakértők
független ellenőrzéseivel, akik felülvizsgálják a fordítás piszkozatát, és írásban rögzítik aggályaikat, megosztják egymással megjegyzéseiket, átgondolják a véleménykülönbségeket.
Ezek a megbeszélések informatívabbá teszik a fordítási procedúrát az egyszerű metódusnál. Továbbá, a szakértők bírálatai
biztonságosabbá is teszik a fordítást. Sőt, akár maga a kutató
is részt vehet a megbeszéléseken, így a forrásnyelvi átláthatóság is nagymértékben nőhet. Azonban viszonylag kevéssé
praktikus e módszer, hiszen sok időbe és pénzbe telhet összegyűjteni a szakértőket és megszervezni a találkozókat.
Szakmai szempontból a legjobb módszernek Behling és
Law a visszafordítást tartják. Ez egy iteratív folyamat, amely
négy ciklusból áll:
1. egy fordító lefordítja a kérdőívet a forrásnyelvről a célnyelvre,
2. majd egy másik fordító anélkül, hogy ismerné a kérdőív eredeti változatát, a lefordított verziót visszafordítja a forrásnyelvre,
3. ezt követően a két forrásnyelvű változat összehasonlításra kerül,

Terítéken a tudomány  9
4. végül, ha jelentős különbségek tapasztalhatóak közöttük,
egy új, módosított célnyelvi változat kerül elkészítésre a különbségek minimalizálása végett.
Ez a folyamat egészen addig ismétlődik, ameddig a forrásnyelvi
verziók között már csak egészen kis különbségek lesznek – ezek
elfogadható mértékére nincs általános specifikáció. A vis�szafordítás módszere megfelelően informatív, bár magukat a
problémákat nem fedi fel, csak rámutat a hibás részekre. Továbbá, kellően átlátható a forrásnyelven értő kutató számára
és biztonságos is, viszont a két fordító költségei és az időbeli
kiszámíthatatlanság miatt nem igazán praktikus.
Mindezek mellett ismert módszer a párhuzamos vak
technika: két fordító egymástól függetlenül párhuzamosan,
egy időben készít el két külön fordítást, majd összevetik a két
változatot, és végül megírják közösen a végső változatot. Ez
a metódus gyorsabb a visszafordításnál, mivel egyszerre dolgozhat a két fordító, és biztonságos is, ugyanis egymás munkáját ellenőrzik. Azonban kevéssé átlátható a forrásnyelven
értő kutató számára, mivel ő nem kerül bevonásra.
E technikák azonban csak akkor alkalmazhatóak, ha a

kérdések és a válaszlehetőségek fogalmi háttere megegyezik
az eredeti nyelvű és a lefordított változat esetében. Továbbá,
fontos ügyelni arra is, hogy a lekérdezés során várhatóan a
társadalmi normák közötti különbségek, a kultúrák közötti
eltérések milyen és mekkora mértékű befolyásoló hatással
lehetnek az adatfelvétel eredményeire. Tehát csak akkor érdemes belevágni egy kérdőív lefordításába, ha a fogalmi és
a normatív eltérések minimálisak, illetve minimálisra csökkenthetőek. ■
Hajdu Miklós
Felhasznált irodalom:
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Mindenről lehull a lepel…
…avagy a WikiLeaks nem kímél senkit és semmit. Nekünk, polgároknak
jogunk van (lenne) tudni mindenről? Tényleg tisztában szeretnénk lenni
a világpolitikai háttérben bonyolított titkos játszmák szereplőinek szándékával, vagy jobb a boldog tudatlanság?
A 2006-ban alapított WikiLeaks ismeretlen szellemi atyjai szerint semmiképp sem az utóbbi. A nemzetközi vizeken evező
internetes botrányoldal feltett szándéka úgynevezett „open
governments”, azaz „nyílt kormányok” létrehozása. Továbbá, „elsődleges érdeke, hogy felfedjék az elnyomó rezsimeket Ázsiában, a
volt szovjet blokkban, a szubszaharai régióban és a Közel-Keleten,
de ugyanakkor azoknak a világ bármely táján élő embereknek is
segítségére kíván lenni, akik szeretnék felfedni saját kormányaik
és vállalataik etikátlan magatartását”. Ez annyit jelent, hogy az állítólag nonprofit website kormányzati és egyéb dokumentumokat
szivárogtat ki immáron öt éve azzal a céllal, hogy megszüntesse a
világpolitika hátterében zajló játszmákat, hogy ezáltal az emberek
szeme előtt menjenek végbe az események.
Kisebb-nagyobb botrányok robbantak ki az évek során nyilvánosságra került diplomáciai dokumentumok kapcsán, hiszen
a Kenyában történt jogtalan, peres eljárás nélküli kivégzésekről,
az Elefántcsontpart felségvizein történt mérgezőhulladék-lerakásról vagy a szcientológiai egyház szabályzatáról korábban
szinte senki nem tudott. Újabban az afganisztáni és iraki háborúval kapcsolatos titkos fájlok, videók, képek is felkerültek az
oldalra, aminek eredményeképp a nemzetközi közösség össze

is fogott. A WikiLeaks főszerkesztője s egyben arca,
Julian Assange ellen az Interpol nemzetközi körözést adott ki, egyfajta hajtóvadászat indult meg ellene – de a weboldal ugyanúgy működik tovább, hiszen forrásainak névtelenséget biztosít, illetve egy
egész csapat dolgozik a site-nál. Assange-et szexuális bűncselekménnyel vádolta meg a svéd hatóság, ám ő tagadja a vádakat, és
önként feladta magát a londoni rendőrségen. A brit ügyészség
Assange kiadatása mellett döntött, aki így jelenleg Svédországban tartózkodik, és várja az ellene induló eljárás lefolytatását.
2010 novemberében azt nyilatkozta a svájci állami televíziónak, hogy komolyan fontolgatja a svájci politikai menedékjog
kérelmezését, és ebben az esetben a semleges országba telepítené a WikiLeaks magját is, és onnan folytatná áldásos munkálkodását. Több folyóirat a világ legbefolyásosabb emberei közé
sorolja, állítólag – különböző médiumok feltételezései szerint
– sakkban tartja az Egyesült Államok kormányát egy csellel. Még
2010 nyarán feltöltött a WikiLeaksre egy afganisztáni hadműveletekkel kapcsolatos titkosított fájlt, amelyet jelszó véd. A jelszót nem tette közzé, ha ez megtörténne, bárki hozzáférhetne
a féltve őrzött dokumentumokhoz, és ki tudja, ez hova vezetne.
A WikiLeaks vezetője egy kilenctagú tanácsadó testület
(ennek a tagja Assange is), továbbá számos önkéntes szerkesztő is segít az oldal futtatásában. 2009 júniusára mintegy 1200
regisztrált szerkesztője volt a weblapnak. ■
Teller Rita
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A magánélet nem létezik

Igen, mindenki kívülről fújja már a Facebook-témát, hogy
valós vs. online barátságok, avagy érdemes-e így kapcsolatot
tartani, a bökdösést, postokat és társaikat. Arról is tudunk
már, hogy mekkora hatalom, tömegeket megmozgató erő
rejlik benne. Nem is szándékozom erről írni, vizsgáljuk meg
inkább a kérdést egy másik szemszögből: a privát szféra nézőpontjából.
Kérdés már az is, hogy meddig tart személyes terünk, és
mi az, amit szeretnénk megosztani az ismerősökkel? Egy
privát vagy csoportos beszélgetésbe sem illik belehallgatni,
ám ezeken az oldalakon gyakran hasonló jellegű párbeszédeket követhetünk figyelemmel, és a társalgóknak valószínűleg eszükbe sem jut, hogy ez nem
feltétlenül tartozik a többiekre. A
felelőtlen írogatás, képfeltöltés
számunkra általában legfeljebb
bosszantó vagy kellemetlen, de
viszonylag ritkán jár komolyabb
következményekkel.
Ám annál súlyosabbakat
vonhat maga után például Izraelben. Itt a katonai szolgálat minden 18. életévét betöltött állampolgár
számára kötelező, és ez alól a lányok sem
kivételek. Egy kibúvó létezik a nőknek: nyilatkozatot tesznek
arról, hogy ortodox zsidók. Ez többek között azt jelenti, hogy
betartják a péntek este kezdődő sabbatot, valamint kizárólag
kóser ételeket fogyasztanak. Persze több, nem ortodox lány
is megpróbálta megúszni a katonaságot, így letették a nyilatkozatot. A hadseregnek sem kellett több: elég volt fellapozni
a lányok profiloldalát, hogy megtalálják a péntek esti bulizós
képeket, melyekről természetesen az alkoholizálás jelei sem
hiányozhattak.
A bizonyítékok persze minden kétséget kizáróak, de a
módszer több kérdést is felvet. Mennyire etikus eljárás ez?
Meg lehet-e cáfolni írásos nyilatkozatokat egy internetes,
nem hivatalos oldal alapján? A képeket, amelyeket csak az
ismerőseimnek szánok, felhasználhatják ellenem? Kiadható
az összes adatom? Rendben, hogy ezek a legfelsőbb szervek,
de ez valahol mégis nyugtalanító.

Azzal is tisztában vagyok, hogy ez nálunk
is bevett eljárás, és nem kizárólag a hatóságok
részéről. A munkáltatók is előszeretettel keresik
fel leendő dolgozóik oldalait, így próbálva megállapítani, mennyire megbízhatóak, kötelességtudóak, esetleg
kompetensek az illetők, netán azt, hogy milyen széles körű
kapcsolati hálóval rendelkeznek. Az pedig más kérdés, men�nyire valós vagy megbízható az a kép, amit így kapnak rólunk,
hiszen általában van egy szerep, egy bevett viselkedésforma,
amit online felveszünk, ami majdnem biztosan nincs teljes
átfedésben valós énünkkel.
Kevésbé komoly, de hozzánk közelebb álló kérdés a
tanárok, oktatók, idősebb ismerősök jelenléte a közösségi
hálókon. Visszautasítani az ilyen jellegű megkeresésüket
kifejezetten udvariatlan dolog, ám abban sem vagyok biztos, hogy örülnék, ha az utolsó bulibeszámolómat olvasnák,
vagy épp azt, hogy már megint az utolsó
pillanatban kezdtem el megírni a
beadandómat, esetleg hogy elmulasztom a reggeli előadás látogatását. Na, ugye?
A „ki látja, ki olvassa?” témán a minap gondolkodtam
el komolyabban. Az egyik rokonommal beszélgettem, és
megjegyezte, hogy az egyik
közös ismerősünk mesélt rólam.
„Igen?” – csodálkoztam, hiszen nyár óta nem
beszéltem vele. Igen, Facebookon olvasta – mondta a kedves rokon. És, bár igyekszem a magánjellegű bejegyzéseket
hanyagolni, így is elképesztő méreteket öltött a rólam felhalmozott információ, különösen a valós kapcsolat hiányának
tükrében. És eszembe jutott az is: vajon hány ember olvassa
ugyanezt? Én eddig abban az illúzióban éltem, hogy azok
figyelik rendszeresen az ember oldalát, akikkel egyébként is
napi kapcsolatban áll, de be kell, lássam: az ,,ismeretlen ismerősök” elkerülhetetlenek.
Biztos vagyok benne, hogy mindezek ellenére sem szeretném hanyagolni az ilyen oldalak látogatását, hiszen az előny
még mindig több: a rengeteg (nem feltétlenül magánjellegű)
információ gyors áramlását és a valós kapcsolatok ápolását
nagyon hasznos funkcióknak tartom. Így marad a figyelem, a
körültekintés és az öncenzúra. ■
Kriszti

Fotó • flickr i daniel iversen

A web 2.0 (vagy webkettő) kifejezés olyan internetes szolgáltatások
gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit.
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Grecsó Krisztiánnal találkoztunk
Mellettem elférsz címmel jelent meg az író harmadik regénye
Szerkesztőség, közönségtalálkozók, interjúk, rendhagyó irodalomórák és
könyvbemutatók – az utóbbi időben így telnek Grecsó Krisztián napjai,
miközben Cigányok című darabját (amelynek első felvonását Tersánszky Józsi Jenő írta a harmincas években) játsszák a Katonában. A Jelen
Bisztróban ülve annál nagyobb a meglepetés, amikor egy fáradt, kimerült,
kedvetlen író helyett a nagyokat nevető, energikus és közvetlen Krisztián
viharzik be egy rendhagyó irodalomóráról érkezve. Érdekelne, hogyan csinálja… de inkább nemrég megjelent könyvéről kérdezem.
TátKontúr: Új, önéletrajzi ihletésű regényed főszereplőjének életét hirtelen felbolygatja nagymamájának önéletírása
és egy régi fénykép, mely meghazudtolja egy ezerszer elmesélt családi történet hitelességét, és a múlt kutatására sarkallja. Az egyik szereplő, Andor pedig azt mondja neki, hogy
ő nem foglalkozik olyan emberekkel, akiknek nincs múltérzékük (ő ezt a tehetséghez köti). Neked van múltérzéked?
Grecsó Krisztián: Ezt a szereplő mondja, akit én ellenszenves figurának érzek. Hogy van-e múltérzék vagy nincs, az
mindenkinek a személyes hitén múlik, mert objektíve nincs.

Ez a szó, hogy múltérzék, csak egy kreálmány; hogy ki men�nyire foglalkozik a saját családi múltjával meg identitásával,
az érdeklődés kérdése. Én szeretném azt gondolni, hogy ehhez nem kell semmiféle tehetség, sőt. Hogy a tehetséghez
bármi köze lenne, az nekem nem szimpatikus elképzelés.
TK: A Mellettem elférszben fény derül egy régi családi titokra, egy különleges, bonyolult szerelemre… két férfi szerelmére.
A könyved úgy jelent meg, hogy az otthoni szegváriak nem
ismerték a tartalmát. Milyen volt az új regény a fogadtatása?
GK: Az az érdekes, hogy a családot jobban zavarja a sok fikció, több valóságelemet szerettek volna. Öcsém azt mondja,
hogy ő azért olvassa nagyon lassan és nehezen, mert minden valóságszeletről eszébe jut egy csomó történet. Először

le kell tudnia a valóságot a fejében, utána jön
vissza a regénybe. Ilyen szempontból a mű valóban csalóka. Az általam kínosnak gondoltra
viszont eddig nem mondtak semmit; nem bolygattam már meg olyan, két generációval ezelőtti
történeteket, amelyek szereplőikre nézve most
is kínosak lennének.

TK: A Pletykaanyu megjelenését annak idején
nagy botrány követte. A szegváriak magukra ismertek a
könyvben, sértőnek találták, amit önmagukról olvastak, és
ezért bepereltek. Ma máshogy csinálnád?
GK: Voltak olyan részei, amiket megbántam. Először is, lehetett volna okosabban bánni a nyilatkozatokkal, de akkor
még nem voltam rutinos. Ami utólag is az én felelősségem,
hogy valóban fölismerhetőek voltak a figurák, noha a nevük nem volt ott, és meg volt változtatva egy csomó minden. Egy picit talán jobban el lehetett volna emelni, attól
még működött volna a szöveg.
TK: Az új regényedet olvasva, azon gondolkoztam, hogy egy író a regény megírásakor folyamatosan reflektál mindenre,
szinte zavarba ejtően nyers részleteiben
figyeli a valóságot, külső szemlélőként látja és írja le a dolgokat. El lehet ettől szakadni a civil életben?
GK: Az a rossz, hogy sokszor már a megélés pillanatában is kívülről nézem az
ügyet. Nem egyszer előfordul, hogy nem
úgy élem át, ahogyan azt lehetne, mert
már azon vagyok, hogyan lehetne megírni.
Végeztek egy vizsgálatot a zenekritikusokról, nem tudom, azt ismered-e. Ha egy valódi koncerten ül
az ember, és a hangtartományok teljes egésze hallatszik
a hangszerekből, akkor az agy mindkét féltekéje dolgozik, míg a zenekritikusoknak csak az egyik fele, mert a
másik felével azon gondolkoznak, hogy mit fognak írni.
Ez szerintem egy nagyon valóságos metafora az élettel
kapcsolatban. Ennél sokkal rosszabb helyzetben vannak a
színészek. Egy színésznek mind ki kell adnia, hogyan örül
a megszületendő gyerekének, hogyan ölel, hogyan sír egy
férfi szerelméért, és el kell, hogy árusítsa a színpadon. Így
amikor mindezt őszintén teszi, már akkor is saját magát
figyeli. Ez még az írónál is sokkal rosszabb. Nem tudok
nagyobb áldozatot elképzelni, mint hogy valaki színész.
Akkor eladta az életét.

››
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TK: Beszéljünk a hétköznapokról. Öt éve költöztél Békéscsabáról Budapestre, Zuglóba. Akkor a Nők Lapjánál kezdtél vezető szerkesztőként, ma az Élet és Irodalom prózarovatát szerkeszted.
GK: Egy hetilapot szerkesztek, ez fontos. Van egy ritmusa
a hetemnek, az újságnak van lapzártája minden héten. Szívesen csinálom, az ÉS-nél nagyon jó dolgozni. Ez egy remek
szellemi közeg. Ebben a városban őrült jó egy csapathoz tartozni, az Élet és Irodalom pedig egy nagyon jó csapat. Sokat
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jelent az, hogy a helyemen vagyok. A Nők Lapja érdekes kihívás volt, de nem nekem való. Ma például teljesen szabadúszó
íróként novellán dolgoztam; rendhagyó óra, interjú, ilyenek.
Nem rossz élet ez, az nehéz benne, hogy lelkileg mindig föl
kell szívni magad. Nem lehetek rossz formában, nem lehetek
fáradt… Az az ember, aki ma a Móricz Gimnáziumban, rendhagyó órán lát engem, az egyszer lát, és ebből fogja megítélni,
hogy én milyen író vagyok. ■
Elek Zsuzsi

Mcfizetni az egészséget?

A köztudatban kevésbé elterjedt fogalomról, a népegészségügyi
termékdíjról szóló találgatások és viták február közepén árasztották el a médiát, amikor is Orbán Viktor tett egy kijelentést,
miszerint aki egészségtelenül él és táplálkozik, annak kötelessége hozzájárulni későbbi kezeléseinek költségeihez. A javaslat
szerint az élettanilag ártalmasnak ítélt zsír-, cukor- és sótartalmú élelmiszereket csomagolási egységenként 10 forintnyi járulék
terhelné. A befolyt összeget a kormány az
egészségügy finanszírozására fordítaná.
A tervezetnek több deklarált célja is
van – a társadalmat egészséges életmódra ösztönözni, valamint a káros ételek és
italok (édességek, kávé, gyorséttermi ételek) fogyasztott mennyiségét csökkenteni.
Több külföldi országban is alkalmaznak hasonló
motiváló eszközöket, melyek hatékonyságát a kritikusok és a
tapasztalatok egyaránt megkérdőjelezték. Dániában már január
óta él a „fat tax” (zsíradó), ám ennek eredményeiről még korai
lenne bármit is mondani. Akik a leginkább élen járnak a területen, azok a franciák, akik adók helyett kampányokkal próbálkoznak, és az élelmiszer-forgalmazókat törvényben kötelezik egészségközpontú reklámok készítésére. A többi európai országban
is előfordulnak példák az egészségtelen termékek különadójára,
ám a dolog még mindenütt gyerekcipőben jár.
A hazai állapotok (Magyarország a WHO szerint az egyik
legegészségtelenebbül élő ország) arra engednek következtetni, hogy nekünk sem ártana valamiféle orientálódás az egészséges életmód felé, ám a legtöbben azon az állásponton vannak, hogy ezt nem az adó, hanem leginkább a francia példán
látott reklámok és egészségkampányok oldanák meg. A több
mozgás, mértékletesebb dohány- és alkoholfogyasztás propa-

gálása lenne az elsődleges cél, hiszen a pénzügyi
szektorban történő változás nem hat közvetlenül
a társadalom attitűdjeire.
Az eddigi kritikák és viták a hamburgeradó
hátrányait emelik ki, pozitívumokról egyelőre
keveset hallani. Az Élelmiszer-feldolgozók Országos
Szövetsége (ÉFOSZ) különösen azt hangsúlyozza, hogy a
magyar élelmiszeriparban dolgozó közép- és kisvállalkozók
versenyképessége romlana az intézkedés nyomán. Másfelől azt
hallani, hogy az új adó leginkább a szegény rétegeket érintené,
akik eredetileg sem tudják megvásárolni az egészséges (és
drága) élelmiszereket. Az áremelkedés tehát azt
eredményezné, hogy a szegényebbeknek
több pénzt kellene költeniük a
megemelkedett árú élelmiszerekre, és kevesebbet tudnának a nem alapvető, ám
jobb minőségű ételekre szánni. A hamburgeradó tehát leginkább őket sújtaná. Egy
harmadik megközelítés szerint, melyet
a dietetikusok hangoztatnak, a fő hangsúly a mértékletességen van, nem pedig a
tilalmakon. Szerintük az áremelkedés nem segít
megoldani a magyar emberek egészségügyi állapotának javulását,
inkább tanácsadással, étrendjavaslatokkal kellene segíteni őket.
Mindenki eldöntheti, hogy mennyire tartja hasznosnak
vagy ártalmasnak a tervezetet. Sajnos, a jogszabály részleteiről nem sokat tudunk, a júliusi beterjesztés pedig még messze
van. Addig csupán a szóbeszédre és a már most forrongó véleményekre támaszkodhatunk. ■
Eszter
Felhasznált irodalom:
Hamburgeradó és a szegények menüje | nepszava.hu – Utoljára
megtekintve: 2011. április 23.
Hamburgeradó: mások hogyan csinálják? | hvg.hu – Utoljára
megtekintve: 2011. április 23.
Új büntetőadó: egészségesebbek leszünk tőle? | hvg.hu – Utoljára
megtekintve: 2011. április 23.

Fotó • mitfotozzunkma.hu

Év elején röppent fel a hír, hogy a kormány új adónemet, úgynevezett
hamburgeradót vezetne be. Az ötlet Dr. Csiba Gábortól, a Stratégiai
Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnökétől származik, aki az
alkohol- és dohánytermékek árának emelése után a pluszköltséget minden egészségtelennek vélt élelmiszerre kiterjesztené.
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Nincs cigi: nincs kocsma?
A januártól életbe lépő új törvény tiltaná a dohányzást a közintézményekben, az éttermekben és a zárt légterű szórakozóhelyeken, illetve bejáratuk ötméteres körzetében, a szabály megszegőit pedig akár 30 ezer
forint bírsággal is sújthatnák. A törvénytervezet eddig is heves vitákat
gerjesztett, számtalan érv és ellenérv fogalmazódott meg mindkét oldalról. Ez a cikk elsősorban a különböző kocsmákban fellelhető TáTK-osok
és a személyzet véleményét közvetíti.

Fotó • sxc.hu

A dohányzást tiltó törvénytervezet fő indoklása – az egészséges
életmódra történő ösztönzésen kívül – az, hogy arra a nemdohányzók védelmében van szükség. Logikusnak tűnne tehát az a
következtetés, hogy a törvényt ellenzők a dohányosok, a támogatók pedig a nemdohányzók köréből kerülnek ki. A gyakorlatban azonban a törvény ellenzői között szép számmal akadnak
nemdohányzók is, akik jellemzően úgy érvelnek, hogy ha valaki
bemegy egy helyre, ahol a többség dohányzik, akkor vagy alkalmazkodjon hozzájuk és viselje el, vagy be se menjen. A kocsma

nem közterület, mint az aluljárók vagy a BKV-megállók, és a
tulajdonosnak kéne eldöntenie, hogy mit lehet, vagy nem lehet
csinálni, a vendégek pedig ehhez alkalmazkodjanak. Ugyanakkor dohányosok részéről is visszatérő érv volt, hogy örülnek
neki, hogy nem lesznek büdösek, amikor kijönnek egy bárból,
illetve hogy zavarja őket, ha vágni lehet a füstöt egy sörözőben.
A legtöbb nemdohányzó szintén ezzel érvelt.
A dohányosok többsége szerint azonban a törvény rossz,
ugyanis egyik pillanatról a másikra változtat meg egy régóta
kialakult hagyományt, és a kocsmák forgalmát is jelentősen
visszavetheti. Itt ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy hányan
lehetnek azok, akik csak a dohányfüst miatt nem járnak el
otthonról inni, és a törvény életbe lépése után kitölthetik a
dohányzók után maradt űrt. Ami biztos: idő kell majd az új
rendszernek, az átállás nem lesz zökkenőmentes. A legtöbb
egyetemista azt mondta, hogy sokkal ritkábban fog szórakozóhelyre járni, a házibulikat, illetve a szabadtéri helyeket el-

lenben gyakrabban látogatja majd. Ez utóbbinál
problémát okozhat, hogy a törvény januárban
lép életbe.
Egy lehetséges alternatív megoldás az lenne,
hogy külön dohányzó és nemdohányzó részekre osztanák fel a szórakozóhelyeket, elszívóval
és működő szellőzőrendszerrel. Érdekes, hogy
ez sok helyen most is így működik, a szabályozás azonban ezekre is vonatkozni fog. Problémákat okozhat
még a törvény betartatása is; például, a Club 49 személyzete
szerint ez nem lesz egyszerű, ugyanis a pultos a kiszolgálás
mellett nem tud még arra is figyelni, hogy ki dohányzik és ki
nem, és nem tudnak erre plusz embert felvenni. Ugyanakkor
természetesen igyekezni fognak, hogy betartassák a szabályt,
hiszen szabálysértés esetén őket is megbüntetik. Ezzel szemben egy anonimitását kérő hely vezetője azt mondta, hogy a
rendelkezést nem fogja betartatni; hiszen a vendégek közül
szinte mindenki dohányzik, és nem szeretné, ha vis�szaesne a forgalom. Ellenőrzés esetén persze mindenki
elnyomja majd a cigit, ha meg mégis lebuknak, akkor inkább kifizeti a büntetést, még mindig jobban jár, mintha
bevételkiesése lenne az elmaradó vendégek miatt. Szerinte egyébként az lenne a korrekt, ha a helyek dönthetnék
el, hogy engedélyezik-e a dohányzást vagy sem.
Ahol sikerül majd betartatni a törvényt, ott egy másik
probléma merülhet fel: ha a vendégek az utcára mennek
dohányozni – minimum öt méterre a bejárattól –, akkor az több tucat, akár több száz embert jelent, az idő
előrehaladtával valószínűleg egyre többen lesznek egyre
részegebbek és hangosabbak. Kérdés, hogy a közelmúltban még csendrendeleteket bevezető önkormányzatok
mennyire fogják mindezt tolerálni. A megzavart és felháborodott lakókról nem is beszélve.
Könnyen elképzelhető viszont az is, hogy a törvény bevezetése után nem sok minden fog változni. Mindig is világelsők
voltunk a szabályok kijátszásában, a kiskapuk keresésében és
gyártásában, most sincsen ez másképp. A törvénytervezetben
benne van, hogy a szivarszobák kivételt képeznek a dohányzástilalom alól. Ahol pedig szivarozni lehet, ott nyilván lehet
cigizni is. A vendéglátóhelyeknek innentől csak annyi a dolguk,
hogy egy leválasztott helyiséget kinevezzenek „szivarszobának”, vagy akár az egész kocsmára kitehetnek egy táblát. Hasonló a helyzet a vízipipázókkal is, a tilalom rájuk sem vonatkozik, és ahol pipáznak, ott általában cigizni is lehet. Néhány
vízipipát minden kocsma be tud szerezni, a hely átnevezése
pipázóvá pedig szintén viszonylag egyszerű folyamat. Persze,
mellékesen árusíthatnak alkoholt is. ■
Barcza Dani
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Eközben Európában…
Írország a dohányzástilalom „bezzeg” országa, ugyanis itt tiltották be először a nyilvános helyen történő dohányzást. De
más európai országok is vezettek be tilalmakat vagy legalábbis komoly szigorításokat. Spanyolországban még szeparált
helyiségben sem lehet dohányozni a vendéglátóhelyeken. Nincsenek sokkal jobb helyzetben a vacsorázni vágyó svédek
sem, ők ugyan külön dohányzó szobában rágyújthatnak, itt azonban nem szolgálhatnak fel ételt. Horvátországban
és Franciaországban kizárólag akkor lehet dohányzó egy vendéglátóhelyen, ha fel tudják szerelni a helyiségeit olyan
szellőzőrendszerrel, amely óránként legalább tízszer cseréli a levegőt (erre mindössze az 1%-uk volt képes!). A belga
nemdohányzó kávéfüggők is fellélegezhetnek – szó szerint –, hiszen júliustól minden kávézóban tilos lesz cigarettázni,
sőt mi több, kilenc kaszinóban is. A munkahelyi dohányzás is számos helyen tiltott, Norvégiában már egészen 1988
óta. Az osztrák munkahelyeken csak akkor lehet cigarettázni, ha ahhoz minden dolgozó hozzájárult. A dánok csak saját
irodájukat, az angolok pedig csak az egyedül használt céges autót füstölhetik tele. Még abban a Szlovéniában is szűkültek
a dohányzók lehetőségei, ahol csak nemrég emelték fel az értékesítési korhatárt 15 évről 18-ra. Azon pedig nyilván senki
sem lepődik meg, hogy a Vatikán egész területén tilos a dohányzás. ■
Máté Anna

Füstmentes övezet
Interjú Somlai Péterrel

Egyre többet hallunk a különböző, dohányosokat érintő szigorításokról,
tiltásokról. A bagósok füstölögnek miattuk, a nemdohányzókat pedig általában megosztják: örülnek nekik, vagy túlzónak tartják őket. De vajon
mit gondol egy volt dohányos – a TáTK Elmélettörténeti Tanszékének
tanára –, Somlai Péter?
TátKontúr: Mit gondol, eredményre vezetnek az új szabályok?
Somlai Péter: Ha az eredmény azt jelenti, hogy kevesebb
lesz a dohányos, akkor a tapasztalat azt mutatja, hogy mindenképp. Nézzük csak meg a ’60-as éveket: az Oldás és kötés
című filmben például Latinovits Zoltán egy sebészt alakít, aki
folyamatosan dohányzik, és az adott időben, környezetben
ez teljesen természetes. De nem csak itt: nagyon sokan jellemzően le sem tették a cigarettát.
TK: Mi a véleménye a szigorításokról?
SP: Azt természetesen megértem, hogy zárt helyeken nem
lehet dohányozni, de azt túlzónak tartom, hogy a szabad ég
alatt se lehessen. Én egészen biztosan liberálisabb lennék. Például, a vendéglátósokra bíznám, hogy engedélyezik-e az adott
helyen a dohányzást, hogy milyen közönséget céloznak meg.
És érdekes azt is megfigyelni, hogy más szenvedélybetegségeket – alkohol, drog, szerencsejáték – nem sikerül ilyen hatékonysággal visszaszorítani. Ez mitől lehet?
TK: Egy előadáson említette, hogy mikor egyetemre járt, a
szemináriumokon is dohányoztak. Tudna mesélni más személyes tapasztalatokról is?

SP: Egy tanáromnál, Lukács Györgynél voltam
konzultáción a lakásán. Nagy dohányos volt:
egyszerre szívott szivart és cigarettát. Rágyújtott egy cigarettára, majd belekezdett egy gondolatmenetbe. Hamarosan rájött, hogy hiányzik
a kezéből valami, így szivart gyújtott. A végére
négy-öt hamutartóban füstölgött valami. De mi is cigarettáztunk, mindenhol: az egyetemen, önkormányzatokon,
bankokban… A gimnáziumban a harmincfős osztályomból
általában négyen mentek rágyújtani – a mosdóba. És ezt láttuk mindenhol, Frank Sinatra szájából is folyamatosan lógott
a cigi. Ázsiában, Latin-Amerikában vannak olyan kultúrák,
ahol a dohányzás nemcsak elfogadott, hanem kívánatos is.
Aztán jöttek a kampányok, és a dohányzás folyamatosan
visszaszorult, talán itthon is.
TK: Most milyen lehetőségek vannak a dohányzásra az
egyetemen?
SP: Általában az erkélyen vagy az épületen kívül gyújtanak rá.
Tudtommal az épületen belül nem szabad, de azért rendszeresen látom zugdohányosok jeleit a lépcsőházakban.
TK: Meddig volt dohányos?
SP: Egészen ötvenéves koromig. Ahogy Mark Twain mondta: ,,Nincs könnyebb dolog a világon, mint leszokni a dohányzásról… Én már 137-szer megtettem ezt.” A lényeg,
hogy végül sikerült. ■
Kriszti
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Lágymányosi Kampusz
folytatás

A Vegyész, a Fizikus és a többi természettudós
A Pázmány Péter sétány 1/a. két részből áll.
Egyik a kémiai épület, ezt 1986-ban kezdték
építeni és 1989-ben adták át, valószínűleg
azért lett kémiai épület, mert a TTK dékánja
akkoriban Medzihradszky Kálmán vegyészprofesszor és korábbi rektorhelyettes volt. Ekkor
a lágymányosi egyetemi fejlesztések hirtelen megtorpanTörténeti áttekintés
tak (talán már akkor számoltak azzal, hogy itt lesz a világHa valaki nem olvasta volna az első részt: Budapest 1996-ban
EXPO-t tartott volna, Béccsel közösen. Az előkészületek ke- kiállítás?), pedig már az Északi tömb régi része sem volt
retében grandiózus tervek születtek a városkép megújításá- teljes értékű. Annak ellenére, hogy kémiai blokknak épült,
nem építettek az épülethez vegyszerraktárt és gázpalackra és egy EXPO-negyed felépítésére vonatkozóan. Ezek egy
tárolót – ezek laikus szemmel is furának tűnnek, Lévay
része megvalósult, egy része nem, egy része pedig – mint
Béla akkori dékánhelyettes szerint komoly hiányosságok.
a mi egyetemi negyedünk is – részben valósult meg. A mi
Ezek mellett olyan alapvető, egyetemi működéshez szükséges helyiségek hiányára is
A középső épület
felhívja a figyelmet, mint a menza, sőt, a
Ami nem épült meg, 1/b. néven jelent volna meg a hivatalos iratokban.
könyvtár – ez utóbbi nélkül igencsak nehézEz egy átkötőépület lett volna, több formában is tervbe volt véve. Először
kes egy egyetemet működtetni, így ennek
egy többszintes épületet képzeltek el, amelyben végre meg tudták volna
elhelyezését végül megoldották.
valósítani azokat az ötleteket, amelyek a kampuszt kicsit élhetőbbé tették
Az épület tervezői a hiányosságokat igyevolna. Itt épült volna meg a 4000 adagos menza, ami talán már képes lett
keztek az akkori kor stílusától legalább tíz
volna kiszolgálni a hallgatók egy részét. Épültek volna itt közösségi terek,
évvel elmaradó dizájn jellemzőit ismerve is
butikok, posta, illetve minden egyetem természetes velejárója, a kocsma,
nehezen megemészthető színekkel feledtetni,
így akár a BTK-s Könyvtár Klubhoz hasonló funkciójú tér alakulhatott
ami kiváló ötlet, hiszen aki depressziós lesz az
volna ki. Később az elképzelés annyiban változott, hogy a fedett átjáró
épület belterétől, az nem fog azon gondolkodcsak egyszintes lett volna, kevesebb funkcióval, de még mindig jobb lett
ni, mi is hiányzik belőle. Itt található a kiváló
volna, mint a jelenlegi Orbán Viktor sétány, amelyet ideiglenes jelleggel
hajóorr, melynek nem hivatalos funkciói, hogy
építettek a két épület között, hogy a Déli 2001-es avatásán ne a sárban
döfőorrként fenyegesse a Corvinus főépületét,
kelljen sétálnia a miniszterelnöknek és kíséretének. Azóta ideiglenesen
illetve ha esetleg vízre bocsátanák az épületet,
megépült a második sétány, hogy ne kelljen mindenkinek egyszerre egy
tudni lehessen, melyik az eleje. Azt is rebesgehárom méter széles sávon gyalogolnia két irányba. Az idei tanévben épült
tik, hogy az eredeti tervek szerint a biológumeg az Átlós Csatorna, amelyen valószínűleg – akárcsak annak idején a
sok vizsgálták volna szemináriumot hallgató
budai Konstantinápolyban – gondolákkal lehetett volna közlekedni. Határsaik viselkedését extrém időjárási viszosonlóan szellemi elődjéhez, ez is csúf véget ért: lerakták járólapokkal, minyok között, de ezekről a kísérletekről, sajnos,
előtt még az olvadás miatt hajózhatóvá vált volna.
nincsenek pontosabb információim.
Miután eldőlt, hogy az EXPO Lágymányoson lesz, egyépületeink ugyanis eredetileg EXPO épületeknek épültek,
értelmű volt, hogy – ha úgyis egyetemként akarják utóutóhasznosításként szerepelt a tervek között, hogy majd
megkapja őket az ELTE. Az EXPO elmaradt, az épületek meg- hasznosítani az épületek egy részét – az egyik épületet
hozzáépíthetik a már meglévő kémiai épülethez, arra pedig
épültek. Meg is kellett épülniük, hiszen törvénybe foglalták:
az EXPO után maradt épületeket egyetemként kell hasznosí- építettek még egy emeletet, ha már úgyis ott voltak a gépek.
tani, emellett az ELTE már nagyon szűkösen fért el korábbi A tervezésre 1993-ban kiírt pályázatot Gerő Balázs, Szabó
Márton és Mányi István építészek nyerték meg. Az 1996-os
létesítményeiben, melyek közül néhányat át is kellett adnia
EXPO-t az 1994-ben hatalomra került kormány a szűkösen
másoknak. Nézzük, mit sikerült építeni – és mit nem.

A múlt havi számban nagy vonalakban leírtuk, milyen hatással volt az
1996-os EXPO és annak lemondása Budapestre. Most azokról az ELTE-s
és ahhoz szorosan kapcsolódó épületekről szeretnénk áttekintést adni,
amelyek ezen beruházások kapcsán épültek. Következzenek hát a tények és az érdekességek. Ha nem tudod, miért van két golyó az Északi tetején, mióta hiányzik a menza, illetve hogy valóban létezik-e a -4.
szint, és miért, ne habozz továbbolvasni!

››
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rész fölé éppen belógott galéria. Az átépítéseknek köszönrendelkezésre álló anyagi javak és idő miatt lemondta – Bécs
már korábban kiszállt az eredetileg 1995-re tervezett ren- hetően át is számozták néhányszor a szobákat, a játékosság
jegyében teljesen illogikus és képtelen szisztéma (?) szerint.
dezvényből –, ezért az építkezések lelassultak.
Néhány tervezett épületet lemondtak, másokat módo- Különösen barátságos, hogy a termek számozása nemcsak
a kémiai és fizikai épület között eltérő rendszerű, de még a
sítottak, de az Északi – vagyis fizikus – épület maradt a
tervben, 1998-ra el is készült. Fizikus jellegét hangsúlyoz- fizikai épület emeletei és tömbjei között is! Mindemellett, a
zák a Gömb Aula fala mentén körben elhelyezett fizikus- tájékozódást megkönnyítendő, minden helyiségnek két szászobrok, illetve a fizikusok (és társadalomtudósok és min- ma van, egy új, és egy valamelyik régebbi rendszer szerinti.
Mikor építették az új részt, tervezték, hogy ide fogják
denki más) hőn szeretett játéka, a visszhang. Az épületet
hozni a Múzeum körútról az ELTE részecskegyorsítóját,
egyébként többször átalakították már 1998 óta: először
irodákat változtattak át tanteremmé az általános tante- ezért az építkezést egy hozzávetőlegesen húsz méter mély
remhiány miatt, majd 2004-ben a földszinti kiállítóterme- gödörrel kezdték, ami valószínűleg ideális hely egy részecskegyorsítónak. Azt leszámítva, hogy túl keskeny a levezető
ket alakították át tanteremmé.
Ennek érdekessége, hogy ezek közül néAz épület tervezői a hiányosságokat igyekeztek az akkori kor stíhánynak volt galériája, amelynek korlátját nem
lusától legalább tíz évvel elmaradó dizájn jellemzőit ismerve is
távolították el, ezért mementóként nehezedik
nehezen megemészthető színekkel feledtetni, ami kiváló ötlet,
ezekre a termekre. Különösen a 0.100D teremhiszen aki depressziós lesz az épület belterétől, az nem fog azon
ben feltűnő, hogy nem teljesen mai formájában
gondolkodni, mi is hiányzik belőle.
képzelték el, amikor az épületet tervezték. Ez
a terem például a 100-as terem felnégyelésének terméke, lépcső, így amellett, hogy a gépet irreálisan apró darabokra kellett volna szétszerelni, a föld alatti helyiség esetleges
és gyakorlatilag egy kocka, ugyanis a belmagassága közel
evakuálásának sikeressége is kétséges lett volna. Emellett
egyezik falai hosszával, az ajtó fölötti falon pedig középtájt
látható a korlát is, rögtön mögötte fal. Ablakok nincsenek, a régi TTK-s gyorsító a maga nemében igencsak archaikus
szerkezet volt (tehát stílszerű volt a Múzeum körúton táviszont a plafon tele van lámpákkal, ezekkel a kvalitásokkal
rolni), ezért inkább leselejtezték. A -4. szint ezért manapság
pedig kiválóan visszaadja a kápolna hangulatot. Emellett a
100-as terem maradványai között van olyan, amelynek alap- üresen áll, csak a falból csordogál néha valami csúnya színű
dolog bátortalanul (talán a Duna?), valamint szemtanúk
területe nagyobb, belmagassága viszont kisebb, mert afölé a

Fotó • panoramio i hakimofmerv
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Miért is vannak a TáTK-osok Lágymányoson?
szerint egyszer ellenőrizték a tűzjelző berendezéseket.
Az épület teteje is érdekes, azon ugyanis két golyó áll. Pon- Ennyi TTK-s épületnév mellett felmerül a kérdés, hogy
tosabban, egy golyó és egy félgömb, ez utóbbi egy csillagvizs- miért nincs, mondjuk, szociológiai épület. A Szociológia
Tanszék 2003-ban transzformálódott Társadalomtudomágáló. A golyó egy planetárium, a mellette lévő torony pedig
az észlelő terasz, szóval a csillagászok felségterülete. A planetárium egyébként jó drága doA Kocka büfé
log, ezért – ki gondolná – nem működik, mert
Avagy LEGO. Ez a valószínűleg mindannyiunk által ismert kultúrintézhiányzik a vetítő. Egy időben elég könnyen
mény nagy múltra tekint vissza. Még az EXPO előkészületei keretében
lehetett olyan kártyát kapni, amivel ki lehetett
dobták le a Warga László út és a Magyar tudósok körútja sarkára. Eredeti
menni a tetőre, de az üzemeltető megelégelte,
funkciója szerint az építőmunkásokat óvta meg a szomj- és éhhaláltól.
hogy boldog-boldogtalan ott lógatja a lábát
Egyébként a komplexum alapja a Könnyűszerkezet-építő és Szolgáltató
bele a panorámába, augusztus 20-án pedig a
Kft. kiváló terméke, ám ezt mára kiegészítették elöl egy rendkívül ízléses,
tűzijátékba, szóval ma már viszonylag nehéz
fedett kerthelyiséggel, hátul pedig nemes egyszerűséggel majálisos sörkijutni.
padok várják a vendégeket – a törzsközönségre tekintettel, ha esik, ha
Az Északi épülettel egy időben tervezfúj. Legújabb fejlesztésként csatlakoztatták a Kockához a Dobozt, amely
ték szomszédját, a Déli épületet. Becsületes
egy szögvasakból hegesztett szerkezet, az egységes stílus kedvéért műneve 1/c., az Orbán Viktor sétány köti össze
anyaggal bevonva. A választék főleg azokból az ételekből áll, amelyeket
az Északival és egy föld alatti folyosó, az épüa hamburgeradó bevezetése után valószínűleg nem éri majd meg forgaletek Duna felőli oldalán. Ez földi halandók
lomba hozni, de a műfaji sajátosságokat figyelembe véve egész finomnak
számára természetesen nem használható.
mondhatók. Árulnak továbbá üveges sört, jellegéből adódóan ihatatlan
Ami teljesen érthető, ha nem akarunk Love
macifröccsöt és kiemelkedően igénytelen rumfélét.©Barcza Mindezt melegParade jellegű mulatságokat rendezni az
étel-utalványért. Az EXPO ugyan elmaradt, de a Kocka, ellenállva politiegyetemen, bár kétségkívül érdekes kísérlet
kai változásoknak és az idő vasfogának, büszkén állít emléket az elmúlt
lenne ráereszteni egyszerre annyi embert,
évtizedek minden nagyravágyásának.
amennyi a felszínen szokott közlekedni a két
nyi Karrá, magába olvasztva eközben még néhány kisebb
épület között, mind biológiai, mind társadalomtudományi
tanszéket. Eredetileg a Trefort-kertben működött, de
szempontból.
2006-ra fokozatosan teljesen átteleAz épületben otthonra lelő tanszékekre utalnak a Déli épület büfépült Lágymányosra. Egész pontosan az
jében elhelyezett Coca-Colás plakátok is, melyeken a matematikuÉszaki épületbe, ahol elvileg ideiglenesok, biológusok, informatikusok és földrajzosok által tanult anyagok
sen kapott volna elhelyezést, de – minő
sztereotipikus-montázs stílusú ábrázolása látható, különböző
meglepetés – pénzhiány miatt nem tutáplálékok társaságában.
dott onnan továbbköltözni, így hosszú
Mikor 2001-ben végre elkészült, a TTK-t a korábbi, el- távra kellett berendezkednie.
Ez önmagában nem tragédia – bár a hiányos és rossz
szórtan elhelyezkedő, omladozó épületekből teljesen Lágymányosra lehetett költöztetni. Itt eredetileg a biológusok, beosztású épületegyüttes az átalakítások előtt a TTK-nak
földtudósok, geográfusok, informatikusok és matematiku- is szűk volt. A problémákat főleg az okozza, hogy az épüsok kerültek elhelyezésre – bár, mint az előző cikkben olvas- let addigi egyetlen lakója viszonylag kevéssé logikusan
osztotta ki a szobákat, termeket az elvileg csak átmeneti
hattátok, az első elképzelés az volt, hogy a BME Finta-féle Q
épületét a két egyetem informatikai tanszékei közösen hasz- lakó TáTK-nak, de saját leszármazottjának, az IK-nak
sem sikerült egy épületen belül helyet találnia. A TáTK
nálták volna, de úgy látták, jobb, ha külön helyen vannak. Az
irodái a mai napig – talán csak a piros foteles folyosó
épületben otthonra lelő tanszékekre utalnak a Déli épület
kivételével – szétszórva, kisebb blokkokban helyezkedbüféjében elhelyezett Coca-Colás plakátok is, melyeken a
nek el. Lágymányoson a mai napig a TTK az úr, mi pedig
matematikusok, biológusok, informatikusok és földrajzosok
által tanult anyagok sztereotipikus-montázs stílusú ábrázo- legjobb esetben is csak megtűrt vendégek lehetünk. Ezt
az is mutatja, hogy a Déli büféjében nincs szociológusos
lása látható, különböző táplálékok társaságában.
giccsplakát. ■
Soma
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Társadalmi válságok

Jared Diamond:
Összeomlás – Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez (2007)
Typotex Kiadó, 580 oldal

Diamond könyve ezt a hitet rombolja
le, méghozzá úgy, hogy sokak által ismert és
kevésbé ismert nagy kultúrák bukását mutatja
Mégis, ki veszi komolyan a környezeti kihívásokat és kit érdekel, hogy a
be, olyan társadalmakét, amelyek egykoron
jelenlegi gazdasági mechanizmusok hogyan befolyásolják az emberiség
akár több százezer embert alkottak, és képesek
jövőjét? Egy valakit biztosan, Jared Diamondot, aki az Összeomlás
című könyvében kész tények elé állít bennünket, és mára szinte nyomta- voltak leigázni más népeket, államokat, vagy épp
lanul eltűnt civilizációk hibáiból próbál tanítani minket. Vagy felkészíte- a természetet. Felteszi a kérdést: vajon hogyan
tűnhettek el nyomtalanul a Húsvét-szigetek lakói,
ni arra, ami elkerülhetetlen.
akik egykoron több száz tonnás kőoszlopokat faragtak ki, és vonszoltak 40-50 kilométeren keresztül? Hogyan
Valljuk be, szinte már teljesen immunissá váltunk azokra
a „riogatásokra”, amelyek az egyre rohamosabban csök- tűnhetett el az a kulturálisan és gazdaságilag fejlett társadalom, amely egykoron ezt a szigetcsoportot benépesítette? És
kenő földgáz- és olajkészleteket emlegetik. Hiszen majd
úgyis lesz valami más helyette, talán épp a szélenergia, mi okozta azoknak a vikingeknek a bukását Grönlandon és
Izlandon, akik évszázadokon keresztül uralkodtak nemcsak
vagy bioüzemanyag, és amúgy is, mi emberek a jég hátán
azokon a szigeteken, de Európa nyugati felét
is megélünk. Ezért továbbra is csodáljuk a
is rettegésben tartották rabló hadjárataikkal?
száz kilométerenként 80 litert fogyasztó
A válasz természetesen minden esetben
Forma-1-es autócsodákat, terepjáróval rucösszetett, és a természeti katasztrófákon kívül
canunk át a sarki boltba tejért, és az őserhozzájárultak kulturális, gondolkodásmódbeli
dőket is folyamatosan irtjuk, mivel lusták
sajátosságok is, amelyek a nagy társadalmak
vagyunk újrahasznosítani a papírt.
bukásához vezettek. És ekkor vesszük észre
Diamond könyvének első nagy erénye
azt, hogy szinte semmiben sem különbözünk
az, hogy a mai pazarló és környezetromboló
azoktól a vikingektől, majáktól, polinézektől,
gondolkodásmód hasonmásait vázolja fel
akik azt hitték, hogy a fa, az állatok és megminden korábbi, letűnt társadalomnál,
annyi természeti kincs állandó, és sosem fogyamelyek ugyanígy figyelmen kívül hagyták
hat el. Az érdeklődők számára jó hír az, hogy
azokat a kihívásokat, amelyek az emberi
nemcsak társadalmak összeomlásáról és eltűtevékenység következtében idővel felmerültek.
Teszi mindezt olyan tudományos megalapozottsággal, néséről olvashatunk, hanem nagy túlélőkről is, akik helyzete
szinte semmiben sem különbözött a vikingekétől, vagy épp a
szakmai tények felsorakoztatásával, melyeket aligha
hagyhatunk figyelmen kívül, amikor a saját civilizációnk, majákétól, viszont megtanultak alkalmazkodni a környezethez, és válaszokat adtak arra a kihívásra, amit a környezeti
vagy épp az emberiség jövőjéről ábrándozunk. A könyv sorait
katasztrófák jelentettek. A jelenkor problémáinak megoldása
olvasva rádöbbentem, hogy miért tartoztam eddig én is azok
pedig, Diamond szerint, a könyv olvasójának kezében van, és
közé, akik nem feltétlenül a környezeti válságokat sorolták a
nem a multinacionális cégeknél vagy a gazdaság folyamatos
legnagyobb problémák közé. Az emberek többsége, még a mai
növelésében érdekelt államnál.
racionális, tudomány uralta világban is, akkor hisz el igazán
Minden szociológusnak csak ajánlani tudom ezt a kötebármit is, ha látja (ez nem feltétlenül baj), viszont a közeledő
katasztrófákról szóló tudományos publikációk és katasztrófa- tet, a nagy világégésben reménykedő utópiák kedvelői és a
filmek mégsincsenek ránk akkora hatással, mint azt várnánk. pozitív végkimenetelben reménykedő (és ezért tenni is kész)
Talán azért, mert eddig ez csupán fikcióként, lehetséges forga- olvasók egyaránt izgalmas történetekkel és gondolatokkal
találkozhatnak. ■
tókönyvként lebegett a szemünk előtt, ami megtörténhet, de
nem biztos, hogy így lesz.
Kréta
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Na, de kik azok a Belgák?
Mottó:
– Álljanak balra a vallonok, jobbra a flamandok!
– Rendben! De hova állhatnak a belgák?

Fotó • belkovagonagyimre

A Magyar Szín-Játékos Szövetség és a Bakelit Multi Art Center második alkalommal rendezi meg a Belgák Fesztiválját. A
két nap alatt diák- és felnőtt színjátszók munkáit is megte-

Az őszi Belgákból kiindulva, június 19–20-án is érdemes
ellátogatni a Bakelitbe. Októberben láttam értelmi és testi
fogyatékosok meghatóan kedves, 20 perces zenés-mozgásos
előadását, profinak tűnő, de mégis amatőr produkciót: énekkel és kortárs tánccal megspékelve vitték színpadra Gabriel
García Márquez Tizenkét vándor novelláját, de jól megfért
ezek mellett egy diákszínjátszók által előadott XX. századi
Hamlet-feldolgozás is.
Aki unja a sablonos darabokat, a drága és feszengős színházi élményeket, aki látna valami frisset és aktuálisat, aki
támogatja a nem támogatott színházakat, annak mindenképpen érdemes Belgákat nézni. Egy előadásra és egész napra
egyaránt lehet jegyet venni. ■
Helyszín: Bakelit (Első Pesti Gyárszínház), Budapest IX., Soroksári út 164.
Időpont: 2011. június 19–20.
Bővebb információ: szin-jatekos.hu

kinthetjük. Nincs idő- vagy műfajbeli megkötés. Csak egy feltételt szabtak a társulatoknak: azokat várják, akik nem vettek
részt fesztiválon idén.

Bara

Süt a nap, nehogy szomorú légy…
Eseménynaptár

Május 19. „Harr” – mondják a kalózok a gyerekmesékben.
Johnny Depp ilyesmit nem mond A Karib-tenger kalózainak 3.
részében, de azért mindenkinek van miért megnézni.
Május 20. „Öko-e vagy?” Eme kérdés köré szerveződik az
idei Reklámzabálók Éjszakája. Koncertek, vetítések, stand-up
comedy és sok más érdekesség vár rád. Részletes információ:
esemeny.reklamzabalok.hu
Május 21. Ha te sem vagy az utcáinkat ellepő mocsok pártján, fogj össze a barátaiddal, és vegyetek részt közösen a
TeSzedd! – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért eseményen.
Május 22. Wekerlei Székelykapu Futás. A táv tizedmaraton,
nevezési díj nincs. Futóbolondoknak pont megfelel. Indulás
10 órakor.
Május 27. Ha nem unod még a környéket, a Zöld Pardonban
este nyolc körül Anna and the Barbies koncertet lelhetsz.
Május 29. „Makovecz turné”, Lajkó Félix varázsol a hegedűjén, méghozzá az Új Színházban.

Május 30. a Riddim Colony csapata este a Lágymányosi szomszédságában (ZP).
Június 6. Aki szereti a klasszikus rockmuzsikát, annak ma
illik a Papp László Sportarénában ráznia vizsgáktól kitágult
fejét a Scorpions búcsúturnéján.
Június 9. Hivatalosan is indul a fesztiválidőszak, az illusztris
sort a kevésbé igényes, ám annál olcsóbb PaFe kezdi. Ha hajlandó vagy sorba állni hideg zuhanyért, öt remek napod lehet
Várpalotán.
Június 18. A VilágVeleje Nyár keretein belül, hosszú szünet
után, ismét Hiperkarma koncert. A fesztivál további programjaiért böngészd a vilagveleje.hu-t.
Június 22. A Kobuci Kertben az Anselmo Crew ránt magával
egy fantasztikus karneváli hangulatba. Ha jó a zene, jó a buli,
irány ropni. ■
Bara

