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Az életben semmi sem állandó, minden halad valamerre, fejlődik, változik, átalakul. Így van ez velünk is,
a tavaszi megújulási kedv
minket sem került el!
Ha végiglapozod ezt a lapszámot, biztos feltűnik az
új dizájn, az új betűtípus. Igyekeztünk letisztultabbá,
átláthatóbbá, kreatívabbá varázsolni a TátKontúrt, neked, kedves olvasó!
Emellett reméljük, hallottál már róla, de ha nem,
most felhívnám a figyelmedet rá, hogy elindult a honlapunk! Ha esetleg lecsúsztál eddig az újságról, vagy
szívesen olvasnál még több cikket, esetleg szeretnéd
te is elmondani, mit gondolsz rólunk, a munkánkról,
írásainkról, kattints bátran a http://tatkontur.elte.hu/
honlapra. A korábbi lapszámok mellett eddig soha nem
látott partifotókat is találsz itt.
Hónapok gondos tervezése, munkája, ötletelése
után végre megszületett egy új TátKontúr és A honlap.
Reméljük, elnyeri majd a tetszésedet! A következő partin pedig keresd a TátKontúr fotósát, másnap meg a képeket a neten! ■
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Egy hét fesztivál
Az ELTE egyik leghíresebb és legnagyobb koli bulija, ahol évről évre
olyan nagy nevek lépnek fel egy héten keresztül, mint Kozsó, HS7 és a
bëlga – így jellemezhetjük a Budaörsi Napokat. A jó hír az, hogy idén sem
adunk alább a színvonalnak, és újból megmérkőzhetnek a Kollégiumi
Klubok is.

az arra járók. Kedden megismerkedhettek az
Ámokfutókkal, és ha nem követtek el mentális
harakirit, akkor DJ Ruben szettjére táncolhatjátok át magatokat a szerda hajnalba. A következő nap, és talán az egész hét legjobban várt
fellépője a magyar nemzeti hip-hopper bëlga, és
szinte biztosan elénekelhetjük majd velük, hogy mi a baj,
és mennyire vagyunk szerelmesek. Ezen az estén megismerkedhetünk még a Yellow Spots tagjaival és a találó nevű
DJ PopSimonnal is. Csütörtökön meghallgathatjuk, milyen
zene szól a Mennyország utca hétben, ugyanis a HS7 az

Vajon mi az, amiért most is egyetemisták ezreit fogja vonzani a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium április 4. és 8. között? A
sikeres múlt, a hamisíthatatlan kollégiumi hangulat, az olcsó
sörök, a klubok versengése, a hajnalig tartó bulik, a legjobb
hazai zenekarok, vagy épp a hormonok? A választ csak akkor kaphatjátok meg, ha eljöttök a közel negyEgy biztos, az Unicumon kívül, hogy a szorgalmi időszak kellős
venéves múltra visszatekintő maratoni partira.
közepén alkalom nyílik egy régóta várt felüdülésre, és a tavasz
Egy biztos, az Unicumon kívül, hogy a szorgalmi
közeledtével a zsongás garantált tényezője lesz az estéknek. A jó
időszak kellős közepén alkalom nyílik egy régóta
idő közeledtével pedig már nem kell füstös becsületsüllyesztőbe
várt felüdülésre, és a tavasz közeledtével a zsontévedni, hogy a megfelelő alapozást elintézzük...
gás garantált tényezője lesz az estéknek. A jó idő
közeledtével pedig már nem kell füstös becsületsüllyesztő- angyalok kíséretében újra leszáll közénk. Az utolsó nap a
be tévedni, hogy a megfelelő alapozást elintézzük, viszont Romanek Airlines juttatja el szellemünket a zenei szférákba,
tökéletes helyszín lehet a Miam Bitch, a Bolyai, vagy épp a és a méltán híres DJ Dawe zárja le az egyhetes, fergeteges
My Klub valamelyik standja. A kultúra iránt fogékonyaknak partit.
Egy szó, mint száz, pokolian jó fesztivál vár
pedig minden este 8-tól színdarabbal is kedveskednek az
mindannyiunkra április első hetében, és szinte biztos, hogy
említett kollégista alakulatok.
akik kilátogatnak a KCSSK-hoz, azok nem térnek haza hiheLássuk a fontosabb fellépőket:
Hétfőn, a kezdet kezdetén Carbonfoolsék csapnak a hú- tetlen élmények nélkül. ■
rok közé, majd a klubok jelöltjeinek zenéire szeletelhetnek
Kréta

”

Társadalomtudományi Piknik
A könnyed szakmaiság jegyében

A Társadalomtudományi Pikniket 2007-ben indította útjára a Kar Hallgatói Önkormányzata azzal a céllal, hogy „piknik-hangulatban”, tehát életvidám, kötetlen légkörben foglalkozzunk a társadalomtudományok sokféle területének kérdéseivel, szélesebb társadalmi összefüggéseivel, mégpedig a szakma más és más álláspontot képviselő jelentős szakértőinek részvételével.
A 2011-es Társadalomtudományi Piknik fő témája az új évtized: Mi vár ránk 2020-ig? Meghívott előadóinkkal a társadalomtudományok különböző területein arra keressük a választ,
hogy mire számíthat társadalmunk az elkövetkezendő tíz
évben, milyen változások, célok, lehetőségek állnak előttünk.
Meghívottaink kimagasló szakmai és közéleti tevékenységükről ismertek, és színvonalas, érdekes programokkal készülnek.

A Piknik hagyományos programjai közé tartozik még Az
Év Oktatója díj átadása, a Civil Falu és az esélyegyenlőségi fotó-videópályázat is.
A 2011-es Társadalomtudományi Piknik időpontja április
13–14. A részletekért, bővebb információkért lájkold a Pikniket a Facebookon, figyeld a hírleveleket és a plakátokat! ■
Annasára
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A fejlődés útján

Merre tart Magyarország?
Vannak-e valóban akadálymentes épületeink? Az integrált oktatással megszüntetjük, vagy épphogy elősegítjük a társadalmi kirekesztést? Lesz-e valaha tökéletes férfi-női egyenjogúság (vagy egyáltalán lehetséges-e)?
Az etnikai alapon történő megkülönböztetés az informális szférákban is megszüntethető? Köthet-e majd
házasságot férfi a férfival, nő a nővel?
Élhetünk-e valaha olyan országban, ahol az emberben az embert látják, nem pedig azt, amiben különbözik az átlagtól?
Amennyiben megihlettek a fenti kérdések, ragadd meg az alkalmat, és az asszociációidra támaszkodva küldj
nekünk fotót vagy fotósorozatot, képregényt vagy pár perces videót az afejlodesutjan@gmail.com e-mail
címre április 10-én éjfélig. A fotók és képregények a Társadalomtudományi Pikniken (április 13–14.) lesznek
kiállítva, a videókat pedig a díjátadón fogjuk lejátszani. A beérkezett pályázatokat két kategóriában díjazzuk:
fotó, fotósorozat, képregény és videó. Az első három helyezett jutalomban részesül, illetve minden résztvevő
apró meglepetést kap. ■
Annasára

Nem kaptam kolit, mit csináljak?
Avagy a kollégiumi várólista

Sok vidéki hallgató számára, lakhatás szempontjából a legjobb és leggazdaságosabb megoldás a kollégiumi elhelyezés. Azonban előfordulhat
az, hogy az illető nem kap kollégiumi férőhelyet, mert lecsúszik a ponthatárról. Ilyenkor a leglogikusabbnak az tűnik, ha albérletbe költözik,
mert nem tud arról, hogy van még esélye a kollégiumba való beköltözésre. Lássuk a megoldást!
A várólista
Sokan nem tudnak arról, hogy lehetőségük van a kollégiumi
várólistára feljelentkezni, ezzel megadva maguknak az esélyt
arra, hogy kollégiumba költözhessenek. A várólistára bárki jelentkezhet, aki rendelkezik ELTE-s jogviszonnyal. A jelentkezésnél a szociális és tanulmányi helyzetet veszik figyelembe.
A szociális helyzetnél az igazolásokat csatolni kell. Mindegy,
hogy beszkenneled vagy lefényképezed, a lényeg, hogy olvasható legyen, és a lényeg látszódjon rajta (közlendő adat,
név, dátum, pecsét… stb.). A tanulmányi adatokat az ETR-ből
viszik át, így azokat automatikusan be fogja írni a rendszer.
A jelentkezésnél be tudod állítani, hogy melyik az a három
kollégium, amely számodra a legalkalmasabb lenne lakhatás
szempontjából. A kollégiumi díj 9000 Ft/hó.

Jelentkezni itt tudsz:
https://kollegium.elte.hu/
Azonosítód az ETR-ben is használt EHA-kód.
A jelszavad pedig megtalálod itt: ETR > Dinamikus
listák > Kollégiumi rendszer jelszava > Lekérdezés.
A kollégiumokról, a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőiről és az igazgatókról
itt találsz bővebb információt:
http://www.kolhok.elte.hu/
Érdemes jelentkezni, mivel a kollégiumokban folyamatos változások miatt ürülnek helyek. Vannak, akik végeznek,
Erasmusszal külföldre mennek tanulni, kiköltöznek a koliból,
így az ő helyükre új lakókat várnak.
Ha valaki nem érzi jól magát abban a kollégiumban, ahová
felvételt nyert, lehetősége van az átköltözésre. Ebben az esetben ajánlatos felkeresni a kari képviselőt vagy az adott kollégium igazgatóját.
Sokan úgy gondolják, hogy a kollégiumokban nem
lehet tanulni. Ez azért elég erős tévhit, mivel számos
kollégista rendelkezik kiváló tanulmányi eredménnyel. A
kollégium pozitív tulajdonságai közé sorolható, hogy pél-

››
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dául: ha unatkozol, mindig van, akihez átmenj beszélgetni, vagy akár megnézni egy filmet. Ugyebár, a kolikban az
ELTE összes karáról vannak lakók, így megismerhetsz egy
csomó olyan embert, aki nem a te karodon tanul. A közösségi élet miatt az ember rengeteg barátot és jó ismerőst
szerezhet, akikkel kellemessé teheti az egyetemi éveit és a
kollégiumi légkört. ■
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Amennyiben bármilyen problémád, kérdésed akad a kollégiumokkal, illetve a jelentkezéssel kapcsolatban, fordulj hozzám bátran:
Kiss Edina
ELTE TáTK HÖK Kollégiumi referens
kollegium@tatkhok.elte.hu
+36 30 521 3143

A Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsa 2011. március 8-án tartotta ülését. Jon Van Til vendégprofesszor köszöntése
után Vékony Edit, a Tanulmányi Hivatal vezetője előterjesztette a Kar 2011/12-es tanévre vonatkozó költségtérítési, illetve térítési és szolgáltatási díjainak meghatározását. A módosításokat a Kari Tanács egyhangúan támogatta. A táblázatokat
a TáTK honlapján, a Tanulmányi Hivatal menü Szabályzatok menüpontjában találjátok.
Tizenegy tantervi módosítást fogadott el a testület, az
érintett szakok az alkalmazott közgazdaságtan BA, a nemzetközi tanulmányok BA, a szociális munka BA, a szociológia BA, a társadalmi tanulmányok BA, az egészségpolitika,
tervezés és finanszírozás MSc, a nemzetközi tanulmányok
MA, a survey statisztika MSc, a szociális munka MA, a
szociálpolitika MA és a gyógyszerpolitika szakirányú továbbképzési szak. A módosítások zömmel a szabadon vá-

lasztható tárgyak körét érintették, illetve néhány szaknál
előfeltételek módosultak. A módosításokkal kapcsolatos
kérdéseitekkel forduljatok bátran a szakigazgatókhoz vagy
a Hallgatói Önkormányzathoz.
A Kari Tanács határozatképtelenség miatt az ötödik napirendi pontnál félbeszakadt, a hátramaradt anyagokat egy
rendkívüli ülésen tárgyalja a testület. ■
Annasára
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Az okokkal – bár kétségeim vannak, hogy miért neves ku- korábbinál is hosszabb
meg lapján pontba
tatóegyetemek a megszorítások elszenvedői – nem kívánok lehet a sorban állás, az
hon menü
jelen hasábokon foglalkozni, a következmények jelenleg ott dolgozók betegsége vagy
szabadságolása miatt, hiszen nem
sokkal lényegesebbek.
A kiesés a hallgatói juttatáso- lesz pénz a kiesett munkaerő ideiglenes pótlására. A sokat
kat, ösztöndíjakat szerencsére nem szidott tanulmányi rendszer (ETR) fejlesztése is elmarad.
érinti, nem lesz kevesebb a kultu- Több tervezett felújító, karbantartó munka sem fog megrális vagy a sportrendezvény sem, valósulni, tehát összességében a zárolások az egyetemi
valamint a Bogdánfy úti sporttelep épületek és az egyetemi élet, munka színvonalának csökés néhány egyetemi épület felújítá- kenését okozhatják.
Ám ennél nagyobb probléma, hogy vissza kell fogni
sa is megvalósul. (A Lágymányosi
a béreket, és nem lesz pénz új oktatók felvételére,
Campus nincs köztük.)
Az egyetemi (például admi- ebből következik, hogy az utánpótlás is veszélybe kerül.
nisztratív, hivatali) szolgáltatások Természetes, hogy ez komolyan ki fog hatni a hallgatói és
megszokott magas színvonala az oktatói légkörre is, hiszen ezek a változások rengeteg
sem fog csökkenni, ám még a feszültséget eredményeznek.
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Egyetemi fűnyírás
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csak a mi campusunk, itt töltünk el három, hat, vagy még
több évet mi, és remélhetőleg még sokan utánunk.
Akik úgy érzik, tenni szeretnének azért, hogy a zárolások után is élhető maradjon az egyetem (és remélhetőleg
a Társadalomtudományi Kar az egyik legalkalVissza kell fogni a béreket, és nem lesz pénz új oktatók felvételére,
masabb hely, hogy megfelelő jelölteket találebből következik, hogy az utánpótlás is veszélybe kerül.
junk erre), azoknak lehetőségük lesz rá. A HÖK
Természetes, hogy ez komolyan ki fog hatni a hallgatói és az
felkészülten fogja várni a segíteni vágyókat,
oktatói légkörre is, hiszen ezek a változások rengeteg feszültséget
akik például diákkörökben, demonstrátorként,
eredményeznek.
esetleg papírmunkával vagy a könyvtárakban
foglalkozik, a menza, valamint a valódi közösségi terek besegítve tevékenykedhetnek.
Mert – ahogyan azt Kalina Gergőtől megtudtam – idén
hiánya. Igen, valóban érthetetlen, hogyan épülhet meg
egy olyan elképesztően zsúfolt egyetemi épületegyüttes, épp az önkéntesség éve van. ■
mint a miénk – ahol mellesleg nincs megoldva a hallgatók
Kriszti
étkeztetése, ahol hiányzik a tanulószoba, vagy bármilyen,
tanórákon kívüli idő eltöltésére alkalmas helyiség. (Ezeket
eredetileg az északi és déli részt átkötő épületbe tervezték, Felhasznált irodalom:
ám ennek megépítésére gyakorlatilag már nincs esély.) Ám A kutatóegyetemi rektorok tiltakoznak a zárolások miatt
ezzel kell együtt élnünk, és a legjobb tudásunk szerint ki(http://www.elte.hu/hir?id=NW-2260 – Utoljára megtekinthozni belőle a legjobbat.
ve: 2011. március 22.)
Erre irányul ez a kezdeményezés is, melynek érdemes Éber Márk Áron jegyzete
ellátogatni az oldalára (http://www.facebook.com/lek.tatk.elte),
(http://www.facebook.com/lek.tatk.elte – Utoljára megtekintvalamint részt venni a rendezvényein, hiszen ez mégisve: 2011. március 22.)
Érdekes módon érint ez minket, lágymányosi
hallgatókat. Tudjuk, hogy az épületeknek számtalan
hiányossága van, ezeknek csak az egyike az, amivel a Lágymányosi Életmódjavító Kezdeményezés (LÉK) mostanában

”

Kitüntették Ferge Zsuzsát
Az ELTE TáTK professor emeritusa február 22-én vehette át
az UNICEF nagyrabecsülésének csokrát, amelyet a gyermekszegénység elleni munkásságáért kapott. A karunkon 1988
óta tanító szociológus az elmúlt három évtized alatt kutatásaival, tanulmányaival és nyilatkozataival sokat tett azért,
hogy a hazai politika és a közbeszéd felfigyeljen a gyermekszegénység problémáira, és segített feltérképezni a társadalmi
egyenlőtlenségek okait és hatásait Magyarországon. 2005 óta

a Magyar Tudományos Akadémia Gyermekszegénység Elleni
Nemzeti Programiroda vezető szakértője. Roger Moore, az
UNICEF jószolgálati nagykövete pedig a következő üzenetet
csatolta az elismeréshez: „Az UNICEF nagyrabecsülésének
jeléül küldöm Ferge Zsuzsának ezt a virágcsokrot. Legyen ez
egy szebb világ reményének jelképe, amelyet szeretetünkkel
és gondoskodásunkkal teremthetünk meg a jövő generációi
számára.” ■
Kréta

8  Terítéken a tudomány

III. évfolyam I 9. szám I 2011. április

Minden, ami Társtudkoli

A Társtudkoli öt alapelve a demokratizmus, nyilvánosság,
gyakorlatiasság, autonómia és interdiszciplinaritás, melyek mindennapi működésének alapját képezik.
A szervezet a bázisdemokrácia elveinek megfelelően
működik. A demokrácia ezen formában való gyakorlásának színtere az összes aktív tagból álló Kerekasztal, a
Szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve. Feladata többek között a Szakkoli életét meghatározó döntések meghozatala, az operatív teendőket ellátó bizottságok felállítása és a szervezeti és működési szabályzat létrehozása.
A feladatok koordinálását a biztosok és az elnök alkotta
Kiválasztmány végzi.
A Szakkoli szakmaiságának két legfontosabb eleme: az
egyetemi tantervtől független kurzusok szervezése és a
kutatásokban való részvétel. Az alapozó kurzusok témáikat tekintve kötöttek, mivel a közös szakmai nyelv és
tudás megteremtését szolgálják. A személyes érdeklődés
kibontakoztatásának műhelykurzusok adnak teret. Műhelykurzust bármely tag szervezhet, ha talál maga mellé
még két érdeklődő szakkolist. Ezek a kurzusok kiválóan

alkalmasak egy-egy témában való elmélyülésre, és sok
esetben képezik elméleti alapját kisebb-nagyobb kutatásoknak. A tagok műhelykurzusok keretében készült
tanulmányaikat a Szakkoli éves tanulmánykötetében, a
Kötetlenben publikálhatják, továbbá a Szakmai Konferencián adhatják elő.

A Társtudkoli tagjai nemcsak szakmai, hanem baráti közösséget is alkotnak. A közösen
töltött idő a megbeszélések mellett kirándulásokkal, mozizással, kocsmázással telik. Az
ELTE Nándorfejérvári úti kollégiumának negyedik emelete ad helyet a huszonhét bent
Fotó • társtudkoli

Karunk szakkollégiuma, az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium
egy fiatal, alulról szerveződő szakmai közösség. Tagjai különböző társadalomtudományi diszciplínák képviselői; szociológia, társadalmi tanulmányok, szociális munka, szociálpolitika, egészségpolitika, politológia
és nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók.

lakó szakkolisnak és a Társtudkoli könyvtárának. Az
együttlakás segíti és inspirálja a közös munkát, és szoros
baráti kapcsolatokat eredményez.
Az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium része a
Társadalomtudományi Kar közösségének is. Ezt kifejezendő, sok időt szentel olyan programok szervezésének, mint a
Szakkollégium Éjszakája, a KUSS?! projekt vagy az Angelusz
Róbert és Némedi Dénes emlékére szervezett előadás-sorozat, melyek a kar életét is színesítik, és színteréül szolgálnak
oktatók és hallgatók kötetlen találkozásának.
A Társtudkoli minden tavasszal felvételt hirdet a társadalomtudományok iránt érdeklődő hallgatók számára. A háromlépcsős felvételi idei időpontjai a következők:
Írásbeli feladatsor leadási határideje: április 17.
Felvételi tábor: április 30-tól május 1-ig.
Felvételi beszélgetés: május 2–6. között.
Bővebb információt a Társtudkoliról és a felvételi eljárásról a http://tarstudkoli.tatk.elte.hu/ oldalon, a
Társtudkoli felvételi kiadványában, illetve a kihelyezett
plakátokon találsz. ■
zs

Fotó • társtudkoli
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A közgazdászok rémálma
Alapjövedelmet mindenkinek?

Az alapjövedelem olyan jövedelem, amelyet egy politikai közösség valamennyi tagja számára egyéni alapon biztosít, anyagi helyzettől függetlenül és munkakötelezettség nélkül. A fogalom hallatán Friedrich Hayek vagy Robert Nozick, a szabadpiac libertariánus élharcosai minden
bizonnyal a hajukat tépnék. Vajon hogyan lesz ebből az első ránézésre
„jóléti szörnyszülöttből” racionális alternatíva? Az alábbiakban ennek
logikáját tekintem át.
A munka nélkül lévők ellátását világtendenciaként jellemzően
segélyekből oldják meg. A segély alapvető jellemzője az, hogy
rászorultsághoz kötik, azaz célzott ellátási formáról van szó.
Ez azonban már önmagában is több problémát felvet: az igénybevételi ráta (take-up rate) soha nem 100 százalékos (sőt, néha
drasztikusan alacsony), az ellátottakat pedig sokszor megbélyegzik, stigmatizálják, így ők fokozatosan kirekesztődnek,
„kiilleszkednek” a társadalomból, szoros összefüggésben a
munka hiányával. A munkaerőpiac – és így a társadalom – kettészakad, dualizálódik, megjelennek a nyertesek, illetve a
vesztesek. Magyar viszonylatban külön problémát jelent a
közigazgatási rendszer erősen decentralizált volta, amely az
önkormányzatok számára tág lehetőséget biztosít a diszkrecionális mérlegelésre. Így válik segélyezési rendszerünk erősen
irracionálissá – mintha „Abszurdisztánban” élnénk.
„Nem jár az ingyenleves!”
Ahhoz, hogy a fenti kijelentéssel találkozzunk, nem is kell
nagyon messzire mennünk – mondhatni, elég az első sarokig (vagy blogbejegyzésig, ahogy tetszik). A segélyezési rendszerrel kapcsolatban nap mint nap előkerül egy-egy hasonló
mondat. Ilyen szempontból az alapjövedelem, lévén, hogy még
rászorultsági vizsgálattal vagy munkakényszerrel sem jár,
még felháborítóbb.
Vagy mégsem? Érdekes paradoxon, hogy a közgazdaságtani szempontból első ránézésre teljesen irracionálisnak tűnő alapjövedelem mellett szóló érvek jellemzően
közgazdaságiak, a juttatás ugyanis – meglepő módon – erősen
munkaösztönző hatású.
Hogyan lehetséges ez? Minden garantált jövedelmi rendszer jellemző paramétere a visszavonási ráta, amely azt mutatja
meg, a jövedelem növekedésével milyen mértékben csökken
az adott transzfer nagysága. A visszavonási ráta értéke 0 és
100 százalék között változhat. Az Európa-szerte működő
minimumjövedelmi rendszerek jövedelempótlásra vagy -kiegészítésre „szakosodtak”, így a 100 százalékos értékhez állnak

közelebb. Céljuk, hogy senki jövedelme ne csökkenjen egy adott határ alá, és ezt úgy érik el, hogy
a már meglévő és a garantálni kívánt jövedelmi
szint közötti összeget biztosítják transzfer formájában. Ez a megoldás azonban kifejezetten
munka-ellenösztönző hatású, hiszen a garanciaszint alatti munkajövedelem effektív marginális
adókulcsa 100 százalék: az ellátott minden, a garantált jövedelemszint alatt megkeresett forinttal elveszít egy
forintot a szociális juttatásából. (A munka-ellenösztönzést
tovább növelik a munkavállalás egyéb költségei, mint például
a megnövekedő közlekedési, ruházkodási költségek, avagy a
gyermekek napközbeni elhelyezésének problémái.) Épp ebből kifolyólag, a munkanélküliségi (segélyezési) csapda csökkentése érdekében, a gyakorlatban az Európában működő
minimumjövedelmi rendszerek a rászorultság elbírálásakor
jellemzően nem számítják be a munkajövedelem egy részét
a jövedelembe (disregard), különösen a munkába állást követően. A munka-ellenösztönzés csökkentését szolgálja továbbá
az is, hogy a jogosultság feltétele ezekben a rendszerekben a
munkavégzési hajlandóság bizonyítása.
A munka-ellenösztönző hatás azonban még így is igen
erős lehet. Épp ez adja az alapjövedelem gondolatát, amelynek
logikája merőben más. Ez a típusú juttatás a skála másik végpontján helyezkedik el: a visszavonási ráta itt 0 százalék. A
transzferre a politikai közösség minden tagja jogosult. Eltűnik
tehát a munkát gátló hatás: amennyiben valaki dolgozni kezd,
minden egyes megkeresett forinttal „gazdagabb lesz”, nem vonják
meg tőle – sem egészében, sem részben – a juttatást.
Az alapjövedelem másik fontos tulajdonsága, hogy az
eltérő keresetűek között nem differenciál. Biztos vagyok
benne, hogy ez az egyik legtöbb vitát kiváltó pont. Legyen
pedig bármilyen abszurd, a juttatás vak arra nézve, hogy ki
a szegény, ki a gazdag. Sőt, mindenkinek azonos összegben
jár. A rendszer nem ex post, a jövedelmi helyzet felmérése
után biztosít ellátást, hanem ex ante, mindenfajta jövedelmi tesztelés nélkül. Ebből természetesen nem következik,
hogy az ellátás finanszírozásához szükséges források mintegy „égi manna” gyanánt hullanának a társadalom nyakára,
gazdagabbá téve mind szegényt, mind gazdagot. A pénzügyi
háttér megteremtésekor kétségtelenül pozitív redisztribúciós
technikákat vesznek igénybe: vertikálisan átcsoportosítanak
a gazdagabbaktól a szegényebbek felé. Mégis: az, hogy egy
adott juttatás mindenkinek ugyanolyan feltételekkel jár,
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kiküszöböli – vagy, ha kiküszöbölni nem is tudja, legalábbis
erősen mérsékli – a stigmatizációs effektust.
Nem elhanyagolható szempont továbbá, hogy az univerzális ellátások – szemben a célzott ellátásokkal – gyakorlatilag
szinte mindenkit el tudnak érni. Nem marad tehát ki senki az
alapjövedelemből abból kifolyólag, hogy nem mer vagy szégyell kérelmet leadni – arról nem is beszélve, ha egyszerűen
nem ismeri a jogait vagy az adminisztráció mikéntjét.
Vitát gerjeszthet az is, hogy az alapjövedelem a munkakényszer intézményét is nélkülözi. A juttatásért cserébe nem
szükséges dolgozni – sőt, a munkavállalási hajlandóságot sem
szükséges demonstrálni. Felvetődhet a gondolat: ez a munka-ellenösztönzés netovábbja! Úgy gondolom, sok igazság van
ebben a mondatban. Az alapjövedelem fentiekben részletesen
tárgyalt, munkára ösztönző hatásain túl ugyanis kétségtelenül bele van kódolva, hogy – megalkotói szándékával ellentétesen elsülve – teljes mértékben leszoktathat a munkáról. Erről
a jelenségről a juttatási forma propagálói hajlamosak megfeledkezni. (Bár ehhez hozzá kell tenni, hogy annak eldöntése,
morálisan miként tekintünk az ellátottakra, már sokkal inkább ideológiai, mint szaktudományos kérdés.) A „leszoktató
hatás” nagyban függ attól, mekkora a transzfer összege. Az
alábbiakban tehát erre, és az ezzel szorosan összefüggő költségvetési vonatkozásokra térek ki.
Finanszírozható-e az alapjövedelem?
Közgazdaságtani szempontból kétségtelenül ez a legfontosabb
kérdés. Sajnos azonban jelenleg egyben talán a legkevésbé megválaszolható is. Feleletet adni azért nem lehetséges, mert a kérdés
ebben a formában pontatlan. Jelentősen eltérő elképzelések élnek
ugyanis a juttatás kívánatos szintjének vonatkozásában, illetve a
tekintetben is, hogy milyen ellátások helyébe lépjen az alapjövedelem. Amennyiben a juttatást úgy kívánjuk bevezetni, hogy azt
a már meglévő transzferek helyett folyósítjuk, a válasz értelemszerűen igen. Ekkor ugyanis semmi más nem történik, mint a már
eleve redisztributív célú pénzösszegek másfajta újraelosztása. Ennek a megoldásnak a legszélsőségesebb esete az, amikor minden
jelenlegi támogatási forma megszüntetésével, „visszagyűjtésével”
és alapjövedelem formájában történő újraelosztásával garantáljuk
az ellátást, de számos egyéb variáció is elképzelhető.
Az természetesen biztos, hogy – lévén univerzális ellátásról
szó – az alapjövedelem nagyobb nettó költséggel jár, mint a garantált minimumjövedelmi rendszerek. A magas költségekről
szólva ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy míg a társadalombiztosítási, illetve állampolgári ellátások esetén az adminisztratív
költségek a kiadások 1–3%-át teszik ki, addig ugyanez az arány a
szelektív segélyek esetében 15–30%-os. Hiába „olcsóbb” tehát a
segélyezés abszolút értelemben, relatíve (fajlagosan) kiemelkedően drága. (Gondoljunk például arra, hogy az igénylő jövedelmi helyzetét vizsgálni szükséges, adott esetben környezettanulmányt kell készíteni, hogy csupán néhány tényezőt említsek.)
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Fentiek tanulsága, hogy amíg nincs konszenzus abban a
tekintetben, mekkora összegű alapjövedelemre van „szükség”,
a finanszírozási dilemma nem oldható fel. Konkrét számítások
ugyanis konkrét, összegszerű javaslatok esetében lennének
végezhetőek.
Múlt és jövő
Az alapjövedelem gondolata nem mai. Az elmúlt két évszázad során több helyen is felbukkant, azonban nem sok
sikerrel. Az Egyesült Államokban a hatvanas évek végén,
hetvenes évek elején még egy elnökjelölt programjában is
helyet kapott, valósággá ugyanakkor nem vált. Az elmúlt
két évtizedben viszont újra a közviták középpontjába került, méghozzá szoros értelemben vett környezetünkben,
az Európai Unió országaiban. A világ más részein ráadásul még ennél is több történt. Az univerzális alapjövedelem bevezetése felé vezető úton különösen két ország van
előrehaladott stádiumban, és érdekes módon nem olyan
országok, amelyek elsőként eszünkbe jutnának a kérdés
kapcsán. Az egyik Dél-Afrika, ahol az apartheid rezsim
megszűnése óta járulékfizetés nélküli nyugdíjrendszer van
életben. A másik pedig Brazília, ahol Eduardo Suplicy szenátor közbenjárására 2004-ben olyan törvényt fogadtak el,
amely a rákövetkező évtől elkezdte fokozatosan bevezetni az egyetemes alapjövedelem intézményét. Mindennek
fényében egy hasonló juttatás gondolata Európában még
kevésbé tűnik szürrealisztikusnak.
Hazánkban – ismerve a segélyezés körüli botrányokat és a
feketemunka jelenségének nyílt titokként való létezését – alternatív irányvonal lehetne, ha a mindenkinek járó juttatás
felváltaná a diszkrecionális segélyeket, kiemelve bennünket
„Abszurdisztánból”, és élhetőbb országot teremtve. Olyan országot, ahol mindenki joga biztosítva van a méltósággal való
élethez, és ahol mindenkinek érdeke a „potyázás elkerülése”, a
bejelentett foglalkoztatás, a gazdaság „kifehéredése”.
A világ változik, és így a társadalom is. Ha valaki a középkorban egy piactér közepére kiállva közölte volna, hogy ötszáz
éven belül az élet minden aspektusára kiterjedő jóléti államok
jönnek majd létre Európa-szerte, vagy elmebetegként zárták
volna el, vagy a királyi udvari bolondjának titulálták volna.
(Tekintsünk most el attól a még kellemetlenebb eshetőségtől,
hogy az illetőt – mint hivatásos jövendőmondót – boszorkányként égették volna meg.) Az alapjövedelem gondolata
talán mégsem annyira irreális, mint amennyire első ránézésre
annak mutatkozik. Ami ugyanis ma abszurdnak tűnik, az a holnap valósága lehet.
Nem érvelek az alapjövedelem mellett (cserébe viszont
ellene sem). Két dolog azonban biztos: (1) a szociálpolitika
állandóan változik, továbbá (2) a jövőbe még a közgazdászok
sem látnak bele. Túl egy újabb gazdasági világválságon (vagy
talán még annak kellős közepén), az alapjövedelem bevezeté-
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se – különösen, ami Magyarországot illeti – nem kifejezetten
aktuális kérdés: sem a financiális helyzet, sem a közhangulat,
sem a jelen politikai erőviszonyok nem ebbe az irányba mutatnak. A válságból való kilábalással, a széljárás megfordultával
azonban még bármi megtörténhet. ■
Egri Gergő
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Hallgatók a sokszínűség jegyében
Bemutatkozik a Széchenyi István Szakkollégium

A Széchenyi István Szakkollégium (SZISZ) közel huszonöt éves múltra tekint vissza. A szakkollégiumok közös értékei (szakmaiság és közösség, önkormányzatiság, társadalmi érzékenység) mellett mi a sokszínűségben hiszünk. Ez a szemlélet megjelenik a tagok összetételében és kurzus felhozatalunkban is. Mi a budapesti egyetemek mindegyikéről várjuk a társadalomtudományok iránt érdeklődőket, így tagjaink között – a többséget adó corvinusos diákok mellett – vannak jogász, bölcsész,
műszakis hallgatók is.
Ha kíváncsi vagy, milyen lehet egy jogásszal az új alkotmányról beszélgetni, szívesen elmélkednél egy pénzügyessel az
adótörvényről, megosztanád véleményedet egy irodalom
szakossal a színházak fontosságáról vagy elavultságáról…
köztünk a helyed!
A tagok sokfélesége mellett kurzusaink témái is széles skálán mozognak. A SZISZ sajátossága, hogy ismeretbővítő kurzusaink mellett – melyek a kultúrafinanszírozástól kezdve, az
oktatás-gazdaságtanon keresztül, az érveléstechnika vagy az
erények világáig rengeteg témában indulnak – az első két évben sávos rendszerben hallgatunk kurzusokat. Ez a rendszer
segít abban, hogy egy témában lehetőségünk legyen jobban
elmélyülni, később kutassunk vagy TDK-t írhassunk belőle.
Négy sávunk a szociológia, a kormányzati gazdaságtan, a jog és
közgazdaságtan, valamint a pénzügyi közgazdaságtan.
Elsős Kurzusaink
Ezeket a kurzusokat mi, SZISZ-esek szervezzük nektek, hogy
személyesen is megismerhessetek minket, kurzusrendszerünket, érdeklődési köreinket. Az évközi előadásaink, táboraink mellett itt lehetőségetek nyílik kisebb csoportokban
beszélgetni velünk, és belekóstolhattok, milyen is egy gaz-

daságelemző vagy egy nemzetközis gondolkodása az iskolai
szegregációról, a rendőrség privatizálásáról, vagy akár a szervezett bűnözésről. A foglalkozásokon az előre feladott pár
oldalas irodalmakról beszélgetünk, heti rendszerességgel, és
mivel egyik kurzus alkalom sem kapcsolódik szorosan az előtte lévőhöz, bármikor becsatlakozhattok!
Érdeklődni bővebben a http://ek.szisz.hu oldalon tudtok.
Következő programunk: a Bevonó Kirándulás
Áprilisi programjaink közül sok szeretettel várunk Bevonó
Kirándulásunkra, április 16–17-én, Balinkára. Ezen a hétvégén, ha Elsős Kurzusainkra nem tudtál eljönni, személyesen
is megismerhetsz minket.
Szakkollégiumunkról
bővebb
információt honlapunkon (http://szisz.hu) vagy blogunkon
(http://szechenyiszakkollegium.blog.hu) találhatsz. Ha felkeltettük érdeklődésedet, vagy bármilyen kérdésed van, keress
minket bátran nyitott évközi programjainkon, előadásainkon a Corvinus Egyetemen, lakhelyünkön, a felújított Ráday
koliban a második emeleten, vagy iratkozz fel hírlevelünkre a
hirlevel@szisz.hu címen. ■
A Széchenyi lehetőség! Élj velünk!
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Felkelés Líbiában
A tunéziai és egyiptomi forradalmak sikere után lázongások kezdődtek
az arab világ számos országában, nevezetesen Jemenben, Bahreinben,
Jordániában, Marokkóban, Ománban, Szaud-Arábiában, Algériában,
Iránban és Líbiában. A tunéziaihoz és egyiptomihoz hasonló forradalom
Jemenben, Líbiában és Bahreinben alakult ki, azonban Líbiában néhány
nap alatt véres polgárháború bontakozott ki. A tüntető fiatalokból a hadsereg nagy részének átállása után fegyveres felkelők lettek, elfoglalták és
ellenőrzésük alá vonták az ország keleti részét, és néhány nyugati várost.
A felkelés kialakulásának oka az, hogy Kadhafi rendszere teljesen más, mint a környező országok elnyomó rezsimjei. Líbiában az ország 1951-es függetlenné válása után monarchia
volt. Az ország területén jelentős mennyiségű olajat találtak,
ezért Líbia a térség egyik legszegényebb államából a leggazdagabbak egyikévé vált. 1969-ben az akkor 26 éves Moammer
Kadhafi katonatisztek egy csoportjával puccsot szervezett, és
magához ragadta a hatalmat.
Az új államforma a „dzsamahirija”, a forradalmi köztársaság lett, ideológiája az „arab szocializmus”, amely a kommunista és az iszlamista rendszert egyesíti. Kadhafi betiltotta
az alkoholt és a szerencsejátékot. Rendszere engedélyezte a
kis magántulajdont, de a nagyobb vállalatokat államosította.
Vezetőként erős személyi kultuszt és forradalmi ideológiát
alakított ki. Bár hivatalosan semmilyen címet nem visel, ő az
ország első számú irányítója. Külpolitikája erősen Nyugat-ellenes volt, a keleti blokk országain kívül eső államok közül a
legszorosabb kapcsolatot ápolta a Szovjetunióval. Többször
tett kezdeményezéseket egy pánarab vagy szubszaharai iszlám állam létrehozására.
Líbia nem ismerte el az arab-izraeli háborúkat lezáró
1978-as Camp David-i békeegyezményt, és nyíltan támogatta a
nemzetközi terrorizmust. Köze volt többek között a müncheni
olimpiai merényletet szervező Fekete Szeptember csoporthoz,
a líbiai titkosszolgálat pedig terrorcselekményeket hajtott végre Európa területén, például egy amerikai utasszállító 1988-as
felrobbantása és egy berlini diszkórobbantás formájában. Ez
utóbbi miatt az amerikai légierő bombázta Tripolit és Bengázit
1986-ban, 1992-ben pedig az ENSZ olajembargót vezetett be,
emiatt az ország olajbevételei jelentősen megcsappantak.
Líbia ezután fokozatosan nyitni kezdett a Nyugat felé,
és sokkal szelídebb külpolitikát folytatott. 2006-ra sikerült
elérnie, hogy levegyék a nemzetközi terrorizmust támogató
országok listájáról, és kifejezetten jó viszonyt ápolt néhány
nyugati országgal, például Olaszországgal. Kadhafi és Berlusconi személyesen is barátok voltak, Berlusconi többször
nevezte Kadhafit „arany haverjának”. Mindezek ellenére Líbia

kapcsolta a Nyugattal – Egyiptommal és Tunéziával ellentétben – meglehetősen hűvös maradt.
Kadhafi rendszerében nem létezik semmilyen ellenzéki erő, a kizárólag állami kézben lévő
médiumok pedig erősen cenzúrázottak. A társadalom rendkívül megosztott, egyrészt a keleti és
a nyugati országrész rivalizálása miatt, másrészt
mert a líbiai nép nem egységes, különböző arab
törzsszövetségekből áll. A felkelés a Kadhafihoz
hagyományosan kevésbé húzó keleti országrészben robbant
ki, de az ottani sikereket követően a nyugati városokban,
köztük Tripoliban is tiltakozások kezdődtek, és később több
város nyugaton is a felkelők kezére került. A kezdetben békés
tüntetések ellen a rendszer rendkívül keményen lépett fel, a
tüntetők ellen többek között páncéltörő lövedékeket, hadihajókat és vadászgépeket is bevetettek. Több katona – később az
egész hadsereg jelentős része – megtagadta a tűzparancsot,
vagy a tüntetők oldalára állt. A parancsmegtagadókat kivégezték, több esetben elevenen égették el őket, ez azonban csak
fokozta a rendszer elleni gyűlöletet, és egyre több katonát ösztönzött az átállásra. Az átállt katonák segítségével a felkelők
elég gyorsan felfegyverkeztek, és kiszorították a rendszerhű
erőket több keleti városból, később Bengáziból is.
Bengáziban különösen véres harcok dúltak, a város megtartásáért Kadhafi külföldi zsoldosokat is igénybe vett, akik
a szemtanúk szerint válogatás nélkül mészárolták a lakosságot. Bengázi után az ország keleti fele a felkelők irányítása alá került, és nyugaton is komoly sikereket értek el. Közben a hadsereg vezérkarának tagjai és a líbiai vezetés tagjai
közül is egyre többen álltak a lázadók oldalára, akik a keleti
országrészben egy párhuzamosan működő államot hoztak
létre, Bengázi központtal. A hadsereg megnyitott raktáraiból
a felkelők folyamatosan fegyverezték magukat, tankokat és
harci repülőket zsákmányoltak, ez utóbbit részben dezertált
vadászpilóták által.
Egy darabig úgy tűnt, hogy napokon belül a felkelők győzelmével ér véget a konfliktus, azonban Tripoliban és közvetlen környékén súlyos áldozatok árán, de tartották magukat a
Kadhafi-párti erők. A felkelés kirobbantásával Kadhafi felváltva vádolta az Al-Kaidát és az Egyesült Államokat, televíziós
beszédeiben újabb mészárlásokkal, és az ország lángba borításával fenyegetőzött, továbbá kijelentette, hogy aki őt nem szereti, az nem érdemli meg, hogy éljen. Ugyanakkor a külföldi
sajtó előtt folyamatosan tagadta a bombázásokat és a tömegbe lövetéseket is, a felkelőket pedig terroristának nevezte. Az
európai országok, az Arab Liga és az Egyesült Államok hamar
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felemelte a szavát Kadhafi brutális eszközei ellen, és az ENSZ
BT határozatban ítélte el a líbiai kormányt, továbbá napirendre került a külföldi beavatkozás is, a Hágai Nemzetközi Bíróság pedig vizsgálatot kezdett Kadhafi ellen emberiesség (nem,
nem elírás – a szerk.) elleni és háborús bűnök gyanúja miatt.
Érdekes, hogy a líbiai vérengzést nyilatkozatban ítélte el Irán,
ahol a 2009-es tiltakozásokkor rendszeresen a tömegbe lőttek, és Bahrein, ahol azokban a napokban géppuskával lőtték
a fegyvertelen tüntetőket, később pedig szaúdi katonákat hívtak az ottani tüntetések leverésére.
A líbiai felkelők megalakították a saját átmeneti kormányukat, és katonai segítséget – légtérzárat és légicsapásokat – kértek az ENSZ-től. Közben Kadhafi csapatai megtörték
a patthelyzetet, visszafoglalták a nyugati városok zömét, és
támadást indítottak a keletiek ellen. A felkelők által ellenőrzött terület egyre gyorsabban apadt, ráadásul Kadhafi csapatai iskolákat, mecseteket, kórházakat és lakóépületeket lőttek,
Zavíja városát pedig porig rombolta egy harckocsioszlop. Közben a japán földrengés kiszorította a hírekből az arab forradalmakat, és úgy tűnt, hogy az eleinte sokat emlegetett külföldi
beavatkozásból nem lesz semmi. Úgy tűnt, hogy az amerikaiak megrettentek a lehetőségtől, hogy egy esetleges katonai
beavatkozás miatt Líbiában az iraki háborúhoz hasonló helyzet alakul ki, az európaiak pedig nem merik egyedül vállalni
egy katonai akció felelősségét. Ráadásul két vétójoggal rendelkező ENSZ BT-tag – Oroszország és Kína – határozottan
ellenezte a külföldi beavatkozást.

Ennek ellenére a BT március 18-án megszavazta – az ellenző
államok tartózkodásával – a Líbia feletti repüléstilalmi övezet
és tengeri blokád bevezetését, ennek betartatását, ami a líbiai
légvédelem megsemmisítését jelenti, továbbá a civilek védelme
érdekében légi csapásokat a líbiai kormányerőkre. Kadhafi kezdetben válaszcsapásokkal fenyegetőzött, később bejelentette,
hogy tűzszünetet köt a felkelőkkel, csapatai azonban a bejelentés
alatt és után is ostromolták Bengázit és bombázták Miszrátát.
A kezdetben francia-brit-amerikai koalíciós erők több hullámban támadtak líbiai célpontokat, egy nap alatt tönkretették a
légvédelem jelentős részét, lebombáztak számos repülőteret, és
csapást mértek a felkelők városait ostromló kormánypárti egységekre. A koalíciós erőkhöz spanyol, olasz, kanadai, katari és az
Arab Emirátus flottájába tartozó gépek is csatlakoztak.
A líbiai állami média szerint a légi csapásoknak sok civil
áldozata is volt, a külföldi tudósítók szerint azonban Kadhafi
szándékosan használja élő pajzsnak a lakosságot, illetve saját
csapatainak pusztítását próbálja az ENSZ-erők támadásainak
beállítani. Az most szinte biztosnak tűnik, hogy a gyors fordulat eredményeképpen Kadhafi hadserege vereséget szenved,
azonban hogy mi következik utána – elhúzódó polgárháború
a nyugati és a keleti országrész között, európai vagy amerikai megszállás, egy demokratikus és egységes állam kiépítése
vagy törzsi háborúskodások –, az egyelőre teljesen kiszámíthatatlan, ugyanis a nagyon sokszínű ellenzéki erőknek jelenleg csak egy céljuk van: Kadhafi távozása, ezen túlmenően
még nem alakultak ki konkrét elképzelések. ■
Barcza Dani

A Közel-Kelet veszett kutyája
Moammer Kadhafi, a Líbiai Szocialista Népköztársaság Szeptember 1-jei
Nagy Forradalmának Vezére vagy a Forradalom Testvéri Vezére és Útmutatója, igazi gyöngyszem az észak-afrikai diktátorok sorában. Önelégült, divatmániás, eklektikus, kiszámíthatatlan, sokak szerint bolond, és az 1969-es
puccsot leszámítva véreskezű. Mérlegen a Közel-Kelet veszett kutyája.
Moammer Kadhafi (1942–) már a fezzani általános iskola padjaiban egyértelművé tette, hogy nem tűri a líbiai Idrísz király
szokatlanul nyugatias uralmát. A földműves család egyetlen
fiaként szerencsét próbáló Kadhafit forradalmi gondolatai miatt kiteszik az iskolából, de folytatja tanulmányait, a kétéves
jogászképzést követően a bengázi (manapság ellenzéki) katonai akadémiára iratkozik be. A militáns keretek között segítő
bajtársakra lel, akikkel együtt az arab államhoz méltatlan uralkodót 1969. szeptember 1-jén vérmentesen letaszítják a trón-

ról, és megalapítják a Líbiai Arab Köztársaságot.
A Szirtében született parasztfiúcska 27 évesen de
facto a csúcsra ér, amivel kezdetét veszi az ország
több mint négy évtizede tartó Kadhafi-kálváriája.
Fiatalkorától kezdve Moammer Kadhafi politikai credójának magja Nasszer nacionalizmusának
és pánarab eszméjének sajátos ötvözete, aminek megvalósítását az egyiptomi elnök 1970-es halálát követően messianisztikus küldetésként fogja fel. 1972-ben bejelenti az arab államok föderációjának megalakítását Líbia, Egyiptom és Szíria
egybeolvasztásával, ami az egyesülési feltételek körül kialakult
vita miatt meghiúsul, ahogyan két évvel később a Tunéziával
tervezett fúzió is. A pánarab – és értelemszerűen Amerika- és
Izrael-ellenes – eszme persze nem csak regionális politikai terveit termékenyítette meg. Az 1970-es és ’80-as években Líbia
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diktátora előszeretettel pénzelt és fegyverezett fel Nyugat-ellenes terrorista szervezeteket, mint például a Palesztin Felszabadítási Szervezet, az IRA vagy a Fekete Szeptember terrorista
csoport, amelynek a nevéhez fűződik többek között az 1972-es
müncheni olimpiai mészárlás is. 1975 és 1979 között elkészül
a líbiai forradalom alapműveként szolgáló Zöld Könyv, amely
gyakorlatilag Kadhafi nehezen kibogozható eszmefuttatásának – pontosabban, a hangzatos Harmadik Nemzetközi Elméletnek – a 110 oldalas tömjénezése. A pánarab eszme 1979-et
követően valamelyest háttérbe szorul, a Szadat-vezette Egyiptom kibékülése Izraellel teljesen reménytelenné teszi az arab
unió tervét, így Líbia diktátora a Szovjetunió felé fordul, és
bekapcsolódik a világpolitikai csatározásokba.

Kadhafi ellen tüntető líbiai fiatalok
Ezzel elérkezünk a rezsim 1980-as évekbeli uralmához, amit egészen durva és véres nemzetközi adok-kapok
jellemez. Yvonne Fletcher angol rendőrnő 1984-es meggyilkolását leszámítva Kadhafi főleg a Reagan-adminisztrációval (1981–1989) kerül összetűzésbe, amely elődeihez képest jóval nyíltabban szegül ellen a diktátornak.
1986 márciusában az Egyesült Államok líbiai olajszállítókat támad meg, amire válaszul április 5-én líbiai pokolgép
robban a nyugat-berlini – amerikai katonák szórakozóhelyéül szolgáló – La Belle diszkóban. Az amerikai megtorlás nem sokat várat magára: április 15-én megindul az
El Dorado Canyon hadművelet névre keresztelt amerikai
légitámadás Tripoli és Bengázi városok ellen, amelynek
45 kormányzati és 15 civil személy esik áldozatul, közöttük Kadhafi örökbe fogadott lánya is, bár sokak szerint az
adoptálás utólag történt, pusztán azért, hogy a líbiai bos�szú kegyetlensége minél legitimebb lehessen. A revánsra
valóban „nem lehet panasz”: 1988 decemberében líbiai
terroristák felrobbantják a Londonból New Yorkba tartó

Pan Am 103-as járatát, amelynek maradványai a skóciai
Lockerbie kisvárosára zuhannak – összesen 270-en vesznek oda. A ’80-as évek amerikai-líbiai kardcsörtéje eredményeképpen súlyos gazdasági szankciók és embargók
formájában a Nyugat hátat fordít Líbiának.
A ’90-es évek elszigeteltségét azonban enyhíti Kadhafi relatív népszerűsége az afrikai kontinensen, ami miatt bizonyos
ideig a pánarab eszme újfent halványulni látszik. Humanitárius segélyei, az Afrikai Unióban játszott meghatározó szerepe
miatt a líbiai diktátor közkedvelt személyiség, 1997-ben pedig Nelson Mandela közvetítésével megindul a Lockerbie-ügy
érdemi feldolgozása, és ezzel párhuzamosan Kadhafi nyugati
kegyvesztettségének fokozatos felszámolása is. 2001. szeptember 11-e után a muzulmán vezetők közül elsőként és mes�sze a legkeményebben ítéli el az USA elleni terrortámadást,
2003-ban leállítja a líbiai tömegpusztító fegyverek fejlesztését, kártérítést fizet a Lockerbie-áldozatok hozzátartozóinak,
2004-ben pedig már békésen parolázik kedvenc sátrában
Tony Blair brit miniszterelnökkel. A diktátor megszelídülésében több tényező is közrejátszik: 1991-ben megszűnik a szövetséges Szovjetunió, a nemzetközi szankciók miatt az ország
gazdasága romokban hever, ráadásul Irak 2003-as lerohanásával ijesztő jövőkép vázolódik fel Kadhafi szeme előtt. A diktátor oldalváltása egészen határozottnak tűnik: noha a minap
szomorúan konstatálta európai barátainak tüntetőpártiságát,
a 2011 februárjában kirobbant forradalmat csak részben írja
a nyugati média aknamunkájának számlájára, a fő felelősnek
az Al-Kaidát tartja.
Moammer Kadhafi látszólagos nyugati „megtérése” ellenére a Ronald Reagan által ráaggatott „Közel-Kelet veszett
kutyája” cím fején találta a szöget. Ha ez az exhibicionista
amazongárdás csodabogár diktátor egy picit is képes lenne az
önkritikára és az események higgadt mérlegelésére, valószínűleg már rég Ben Ali és Mubarak nyomdokaiba lépett volna.
42 évnyi uralma alapján ugyanis a napnál is világosabb, hogy
képtelen a civilizált és racionális államszervezésre, az ország
számtalan problémájára nem rendelkezik érdemi válasszal. De
sem a tüntetők, sem a világ vezetőinek együttes felszólítása
nem jut el hozzá. 2011. február 28-án az ABC Newsnak adott
exkluzív interjújában Kadhafi kitart érthetetlen rögeszméi
mellett: nincs polgárháború az országban, a líbiai nép szereti őt, mi több, kész lenne meghalni érte. Hiába, reménytelen
eset. ■
Peragovics Tamás

Kül-Ügyes  15

A nyúlon túl
Mi az oka annak, ha húsvét reggelén kiugrasztanak az ágyból, és, nő létedre, megcsapdosnak pár faággal? Hol potyognak ejtőernyős tojások az
égből? Ki lehet az a fura figura, aki Tojáshercegként mutatkozik be, vagy
ki a fene éget márciusban karácsonyfát? Ezekre a nap mint nap felmerülő
kérdésekre keresem a választ.
Mindig voltak fenntartásaim az ünnepekkel kapcsolatban.
Sose értettem igazán, miért üldöznek a világ legbüdösebb
kölnijeivel és a világ legrosszabb verseivel felfegyverkezett
férfiak húsvéthétfőn, s ha mégis, miért várják cserébe a hálámat és kézzel festett hímes tojásomat. Körülnézve azonban
a nagyvilágban, rá kellett jönnöm, nem ezek a legnagyobb
furcsaságok, amiket a húsvéttal kapcsolatban nem árt tudni.
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Férjhez mennék
Húsvét táján sok szokás és hiedelem kötődik az eladósorban lévő lányok jövőbeni
férjéhez. Mindenfelé, ahol a tojásfestés dívik, köztudott, milyen egyszerű érzelmeket
kifejezni a locsolásért cserébe adott festett
tojással. Kíváncsibb természettel megáldott nőtársaim Németországban tojáshéjat
tesznek a küszöbre a húsvét előtti este. Úgy
tartják, amelyik férfi először belép, azzal
megegyező foglalkozású férjük lesz. Akad,
ahol ennyivel még mindig nem érik be. A 11.
századbeli Angliában alakult ki a Hocktide névre hallgató hagyomány, melynek lényege, hogy a húsvétvasárnapot követő
második hétfőn (Hock Monday) a fiúk nem meglocsolták,
hanem megkötözték a lányokat. Szabadságuk ára egy csók
volt. No, de nekik se kellett több, másnap (Hock Tuesday)
viszonozták a szívességet: ezúttal a fiúk lettek megkötözve,
nekik azonban fizetniük kellett szabadulásukért.
Szórakozás fiatalkorúaknak
Svédországban Halloween-szerű murit rendeznek a gyerekeknek. Papírtojásokkal, boszorkánynak öltözve járják a házakat nagycsütörtökön vagy húsvét előestéjén. Gyümölcsöt
vagy édességet kapnak a húsvéti levélért cserébe. De nem
csak a messzi északon divat a gyerekek jutalmazása, Burgenlandban úgy tartják, húsvétkor a harangok Rómába mennek,

ezért kereplővel hívják templomba a híveket.
Sok faluban a gyerekek szaladnak körbe, cserébe
némi pénzben vagy édességben reménykedve.
Egy, a csokimikulás fejleharapásának morbidsági szintjét megközelítő szokás Görögországban
és Cipruson dívik. A gyerekek papírbabát készítenek, ő „Kyra sarakosti”, és hét darab lábbal rendelkezik
történetünk elején. A hét láb a böjt hét hetét jelképezi, ennek megfelelően a gyerekek húsvétig minden héten letépik
a baba egy-egy lábát.

Már csak a pénz motivál
Ünnepekkor a legjobb kereseti lehetőség Belgium egyik kisvárosában adódik. Az ünnepség kezdetén a templom ablakából apró ejtőernyőkre függesztett papírtojásokat engednek le. A „tojásfogó” játékban
nem a mennyiség a lényeg. Célunk az aranytojás megkaparintása kell, hogy legyen.
Ezen szerencsés esetben ugyanis 5000 euró
csattan a markunkban. Bulgáriában páratlan
számú tojással veszik körbe a húsvéti kenyeret. Ezeket a tojásokat nem restellik később
a templom falán összetörni, s miután összemocskolták a várost, az utolsó épen maradt
tojást elteszik. Ez fogja ugyanis meghozni
pénzüket és szerencséjüket a jövő évben…
Tanulságként legyen elég annyi, hogy a belgáknak Tojáshercege és Tojáshercegnője van, a németek a tojásba nézve
bárányokat vizionálnak, az angol fiatalok megkötözik egymást, szintén a németek megkorbácsolják a lányokat, hogy
termékenyek legyenek, a görögök babák lábát tépkedik, a
lengyelek a negyed tojásukat ajándékozzák az asztalnál…
Ehhez képest az, hogy egyes magyar falvakban tojásdobálásból kívánják kideríteni, lesz-e az adott évben menyegző, már
a legcsekélyebb szemöldökráncolást se váltja ki belőlem. Aki
azonban mindezen felsorolt mókáktól idegenkedik, annak a
Húsvét-szigeteket tudom nagy szeretettel ajánlani mint úti
cél. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis itt jelennek meg
legkevésbé a húsvéti szokások. Menekülési útvonalnak tökéletes. ■
Bara
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Carnival de Binche
Narancsdobálás belga módra

Nem kevés bolondos vagy meghökkentő hagyománnyal találkoztam már
matuzsálemi életem során, de a belgák az örök kedvenceim közé tartoznak. Március elején rendezték meg Binche városában az éves narancsdobáló fesztivált, a „mardi gras”-t, amely a hamvazószerda előtti keddet
jelenti.
Március 8-án, kedd délelőtt egy csokornyi baráttal felkerekedtem, hogy elutazzunk Binche-be, ebbe a kis vallon városba,
amely mindössze egy órányira fekszik Brüsszeltől. Kora délután
érkeztünk, és semmi nem utalt arra, hogy mekkora banzáj készül a városban. Ahogy haladtunk beljebb és beljebb, feltűnt,
hogy a házak ablakaira és a boltok kirakataira védőrácsokat
szereltek a helyiek, mert – mint utólag ennek ékes bizonyítékát
tapasztalhattuk a saját bőrünkön – ezek az őrültek az ablakban
nézelődőket is megdobálták azzal a bizonyossal…
Spanyol gránátosoknak öltözött helybeliek, úgynevezett
„Gille”-ek hajigálták a jónépet apró, kemény vérnarancsokkal,
miközben bejárták a várost. A spanyol gránátos jelmezt úgy
kell elképzelni, hogy egy narancssárga-piros csíkos hacukát
öltöttek a férfiak, amire mindenféle figurák voltak felvarrva,
a fejükön volt egy kis fehér sipka, amit az álluk alatt rögzítettek, felhúztak még egy pár óriási faklumpát, majd végezetül
egy óriási tollas-bolyhos csodát illesztettek a fejükre. Totyogó
lépésben vonultak a fő utcán, elöl a gyerekek, aztán a tinédzserek, aztán a felnőtt férfiak, majd az aggastyánok – ennek
megfelelően a csaknem háromórás narancsdobálás az egyes
szakaszoknál különböző intenzitású volt. Értem ez alatt elsősorban a narancsok hajításának erősségét, semmiképpen sem

a mennyiségét. Egy belga barátom korábban jelezte, hogy piszkos mulatság elé nézünk, úgyhogy
olyan cuccban menjek, amit nem sajnálok. Hát, ezt
nem vettem komolyan – és mekkorát tévedtem!
Egyszer vállon, máskor hasba, és vagy négyszer
fejbe dobtak, és még hányat kikerültem! Közben
próbáltuk menteni a menthető narancsokat, mondván, hogy
majd az esti vodkázáshoz jól jön a kis természetes ízesítő. Volt,
aki direkt felmászott egy-egy lámpavasra, kerítésre, csak azért,
hogy őt dobálják… Vagy, hogy neki dobják a narikat. Akadt
olyan is, aki lepkehálóval gyűjtögette a hulló gyümölcsöket. Mi,
megelégelve a mazsola státuszt (az első órában körülbelül három-négy darab narancsot bírtunk megkaparintani fejenként),
különböző technikákat fejlesztettünk ki. Az egyik srác szerzett
egy kartondobozt és egy széket, majd arra felállva kapkodta el
a narancsokat, mi, egy holland lánnyal simán csak kinyitottuk
az esernyőinket, és ezeket felfordítva igyekeztünk minél több
kis bombát hatástalanítani. Ennek meg is lett az eredménye, a
hacacáré végére körülbelül öt-hat kiló naranccsal gazdagodtunk
fejenként. Persze voltak tétova, pórul járt nézelődők is, akiket
jól fejen talált egy-egy eltévedt (vagy célzott?) „ajándék”.
Az egész felvonulás alatt szólt a zenebona, és lovas rendőrök ügyeltek a rendre, de sem rendbontás nem történt, sem
balhé nem tört ki. Az egészen picurka gyerekektől a kilencvenéves dédmamákig minden korosztály képviseltette magát. A
binche-i fesztivál gyökerei a 14. századig nyúlnak vissza, maga
a mulatság pedig mindenképpen megér egy misét, csak ajánlani
tudom. ■
Teller Rita

Az utca embere válaszol
Fotó • tátkontúr

Milyen néphagyományokat követsz el húsvétkor?

Csillik Dávid – szociológia BA, I.
évfolyam
Az ősök szelleme tiltakozik ez ellen a kérdés ellen, nálunk kérem ezt
pészahnak hívják, aki nem érti, járjon
utána.

László Kriszta – nemzetközi tanulmányok BA, II. évfolyam
Először jön a nyuszi, és meg kell keresni
a csokikat, mert a nyuszi nagyon ügyesen rejti el őket. Onnantól egy hétig
megszállottan sonkát és tojást és csülköt tömünk magunkba. Sokat.

Nagy Nyeste Zsófia – társadalmi
tanulmányok BA, II. évfolyam
Húsvétkor viszonozni szoktam az öc�cseim kedvességét, és én is meglocsolom őket a slaggal. ■
Kréta
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LÉK: „Törjük meg a jeget!”
Élhetőbb, hallgatóbarátabb közösségi terek létrehozására, a kampuszi életmód térrel összefüggő problémáira szeretné felhívni a figyelmet a LÉK, azaz
a Lágymányosi Életmódjavító Kezdeményezés. A megmozdulás két szervezőjével és ötletgazdájával, Hudra Mónival és Szalay Ágival beszélgettünk.
TátKontúr: Honnan jött az ötlet, hogy létre kellene hozni
egy ilyen kezdeményezést?
Hudra Móni: A LÉK egy alulról szerveződő, független
hallgatói kezdeményezés, mely hosszú távú céljául azt
tűzte ki, hogy a hallgatók, oktatók bevonásával átalakítsa,
megreformálja a kampuszt. Mindezt közösségi terek
kialakításával, fejlesztésével és bővítésével, illetve a különböző
szolgáltatások javításával képzeljük el, a helyi közösség
igényeinek megfelelően.
A motivációt az jelentette, hogy mindennapjaink során
rengetegszer szembesültünk azzal, hogy a kampusz térrel
összefüggő problémái megnehezítik, gátolják a pezsgő, inspiráló közösségi élet kialakulását, fenntartását az egyetemen.
A kampusz történetének feltárásába kezdtünk, mert ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértsük, miért és hogyan lett a
minket körülvevő tér ilyen, amilyen.
Az derült ki számunkra, hogy az itt található épülettömbök elsősorban azért nem szolgálják ki megfelelően az
alapvető igényeket, azért nem funkcionálnak jól egyetemi
kampuszként, mert a lágymányosi terület beépítési tervei valójában egy gazdasági kiállítóközpontra (az 1996-ra
tervezett EXPO Világkiállítás helyszínére) vonatkoztak,
amelynek utóhasznosítási koncepciójában szerepelt az
egyetemváros kialakítása. Tehát eredetileg nem egyetem
létesült volna itt, ahol most tartózkodunk. A kiállítást végül lefújták, és az építészeti tervek megvalósításából -- az
akkori politikai harcok és beruházási csőd eredményeképpen -- ez lett, amit mi nap mint nap látunk és használunk.
Az előnytelen kiindulási helyzetre rátett egy lapáttal az is,
hogy az egyetemi terek kialakításánál érvényesülő fő szempont a reprezentativitás és a formalitás volt, nem pedig a
közösségi és szellemi életre pozitívan ható térrendezési
elvek.
TK: Kik a segítőitek a LÉK-ben?
HM: A problémák megoldásához vezető út bejárását alapvetően a kampusz „lakóinak” aktivizálásával, bevonásával
képzeljük el, stratégiánkat a közösségfejlesztés, a közösségi
tervezés elveire és módszereire építjük. Tehát segítőnk minden egyes kampuszi polgár, aki véleményt nyilvánít a felvetett
kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban, aki elgondolkozik
azon, hogyan lehetne jobbá tenni ezt a helyet, és legfőképpen
azok, akik tesznek is a változásokért.

Szalay Ági: Vannak diákok is, tanárok is, akik
egész konkrét meglátásokkal, ötletekkel keresnek
meg minket, és ezekkel projektszinten segítik a
munkánkat.

TK: Hogyan szeretnétek megszólítani az embereket?
SzÁ: A Facebook egy alapvető kommunikációs forma, amit
használunk. A kampuszra három kar képviselői járnak, látszik,
hogy az ismeretségi hálózatok nem nagyon kapcsolódnak össze.
Próbáljuk felvenni a másik két kar HÖK-jeivel a kapcsolatot, de
ez, sajnos, elég nehezen megy. Akciókat szervezünk annak érdekében, hogy az embereket megszólítsuk, ha így megismerkedünk
velük, akkor már tudunk párbeszédet kezdeményezni és gondolkodni azon, hogyan lehetne kilendülni ebből az állapotból.
HM: A demonstrációs jellegű közösségi akciókon kívül (például
zenés performansz a Gömb Aulában) műhelybeszélgetéseket is
szervezünk, az egyik ilyen a Szakkollégium Éjszakáján volt, ahol
tartottunk egy bemutatkozó előadást, és civil standot is állítottunk.
TK: Melyek azok a közösségi terek,
amelyek leginkább változtatásra szorulnak?
SzÁ: Például az, ahol most ülünk!
HM: A büfé nem szolgálja ki megfelelően a közösségi tér funkcióját, pedig tehetné. A közösségi élet központi helyszíne, első
számú találkozási pont lehetne, ahova az emberek szívesen
járnak társalogni egy tál étel vagy egy csésze kávé mellett. Ahol
baráti beszélgetések és szakmai konzultációk egyaránt megférnek egymás mellett, és ahol hallgatók és oktatók egy térben létezhetnek, erre sajnos az órákon kívül kevés lehetőség adódik.
Ehelyett zsúfoltság és atomizáltság van, gyorséttermi kialakítás, mely arra ösztökél, hogy vásárold meg az adott terméket, ülj le és fogyaszd el gépiesen, aztán távozz. Sajnos, a
hely befogadóképessége sem engedi meg azt, hogy társaságok
leüljenek és kényelmesen megebédeljenek, utána esetleg maradjanak még beszélgetni. Ha pedig nincs szabad hely, ami
elég gyakran előfordul, akkor a hallgatók menet közben, párkányokon üldögélve vagy órán, előadás közben kénytelenek elfogyasztani a vásárolt ételt… Rendkívül előnytelen az is, hogy
egy folyosón helyezkedik el az ebédlő, mert nem lehet nyugodtan étkezni az áthaladó forgalom miatt, a sorban állók pedig
feltartják a közlekedőket. Egy elkülönített térre lenne szükség,
vagyis egy rendes menzára. Abszurdum, hogy ilyennel egyáltalán nem rendelkezik a kampusz. Ez a probléma is összefügg a
lágymányosi épületek beruházási, építészeti kudarcaival.
SzÁ: Egészen konkrétan, azok az épületek, amelyekbe ezeket
a szolgáltató egységeket, közösségi tereket tervezték, nem
épültek meg. Ilyen a Pázmány Péter sétány 1/B., de terv maradt az egyetemi színpad is.
››
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TK: Hogyan lehetne ezen változtatni?
Hiszen az épület kialakítása adott.
HM: Meg lehet találni azokat a helyeket, amelyek némi átalakítással közösségi használatra alkalmasak lehetnek. A lifteknél
lévő pihenők, az aulák, a tető, az első emeleti dohányzó és az
előtte lévő placc például idetartoznak. Illetve, rengeteg olyan,
reprezentatív célokat szolgáló hely van az egyetemen, amit
a közösség birtokba vehetne, átalakíthatna, berendezhetne.
Ehhez azonban hatékony érdekegyeztetésre lenne szükség az
épület üzemeltetőivel és az egyetem vezetőségével. Először is,
a jelenlegi szerződési-üzemeltetési viszonyok feltérképezése
szükséges, illetve azok megtalálása, akik döntési kompetenciával rendelkeznek a minket foglalkoztató kérdésekben.
A hallgatói érdekképviselet megerősítése, kiszélesítése
felé vezető egyik kezdő lépésünk egyébként az volt, hogy kérdőívet készítettünk, amivel felmértük a hallgatók igényeit és
elvárásait a büfével kapcsolatban, és az eredmények alapján
szépen kirajzolódott, hogy a megkérdezettek körében nagy az
elégedetlenség, több dolog miatt is, csak ezek a vélemények a
jelenlegi viszonyok között nem tudnak felszínre kerülni. Az a
célunk, hogy ezeket a kritikai véleményeket konstruktív formában közvetítsük a vezetőség felé, illetve a büfé üzemeltetőjét is tájékoztassuk arról, hogy nincs rendben az, amit és ahogyan csinálnak, a fogyasztókban elég erős a változtatásokra
való igény, és nagyon jó ötleteik vannak. A következő lépés az
lenne, hogy elérjük, hogy a gyakorlatban is érvényesülhesse-
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nek a hallgatók érdekei, tehát igényeiknek megfelelően legyen
megreformálva, átalakítva az étkeztetési szolgáltatás.
TK: Hol javasolnátok még változtatást?
SzÁ: Szükség lenne olyan terekre is, amelyek lehetőséget
biztosítanak a tanulásra vagy bármilyen órán kívüli szellemi
tevékenységre. A TáTK könyvtára például a föld alatt van,
természetes megvilágítás nélkül. Az egyetlen próbálkozás egy
klubszerű hely kialakítására a könyvtár előtti tér.
TK: Vannak-e már oktatói, illetve hallgatói
oldalról visszajelzések?
HM: A Facebook-oldalunkra érkeznek visszajelzések a különböző felhívásokra és figyelemfelkeltő bejegyzésekre, illetve a
műhelybeszélgetéseken több hallgató elmondta az elképzeléseit, ötleteit. Egy-két oktató is belelkesült az ügy kapcsán,
részükről is számítunk a jövőben komolyabb segítségre és
támogatásra. Jó lenne minél szélesebb körben megvitatni a
problémákat, és a három kar hallgatóinak és oktatóinak ös�szefogásával, hatékony együttműködésével kitervelni, megvalósítani a megoldási lehetőségeket. ■
A LÉK elérhetőségei:
facebook.com/lek.tatk.elte
lagymanyosieletmodjavito@gmail.com
Jurecska Laura

Vévé
A rendszerváltás után Magyarországon is elindultak az első bulvárlapok, majd évekkel később megkezdték működésüket a kereskedelmi tévécsatornák is. A populáris kultúra termékeit az értelmiség kezdettől
fogva heves ellenállással fogadta, kultúrszemétnek, a nép elbutítójának
titulálta. Ez a hozzáállás, ahelyett, hogy megkönnyítette volna a bulvárműsorok tudományos igényű megközelítését, még a helyes értelmezés
lehetőségétől is megfosztotta a médiával foglalkozó szakembereket.
De hiszen gondoljunk csak bele! Mi veheti rá emberek millióit,
hogy naponta órákat töltsenek a tévéképernyő előtt, miközben teljesen hétköznapi emberek együttélését, vitáit követik
figyelemmel, netán vetélkedésükön vagy verekedéseiken izgulnak? Látszólag semmilyen racionális indok nem hozható
fel a valóságshow-k, kibeszélőshow-k, értelmetlen vetélkedő
műsorok töretlen népszerűségének alátámasztására. Ezek a
műsorok nem a magas, értékekben gazdag kultúrát közvetítik
a tömegek felé; bennünk nem nagyszerű, kiemelkedő egyének
versengenek a közönség figyelméért, hanem legjobb esetben
is átlagos, de általában kifejezetten buta emberek. Ha egyszer
összeszámolnánk, a Való Világ egy adása alatt több szolid ter-

mékelhelyezést figyelhetnénk meg, mint ahány
értelmes magyar mondatnak örülhetnénk. Borzalom – mondhatnánk. Tizenegynéhány senki eltereli a fogyasztók többségének figyelmét az égető politikai, társadalmi kérdésekről. Az emberek
Janicsák Veca kiszavazása ellen tüntetnek a sajtószabadság állhatatos védelme helyett. Egyébként is, mi okból érdekli őket oly mérhetetlenül a
VV-akárkik mindennapi élete? A többségnek nem lehet több
köze hozzájuk, mint nekem, az elkeseredett értelmiséginek.
Érthetetlen. Felháborító. Botrány.
A fenti gondolatmenet, bár felettébb csábítónak tűnik,
legalább három hamis előfeltevésen nyugszik. Először is, a
nyilvánosság tagjairól túlzott racionalitást tételez fel, vagy,
hogyha nem is tételezi fel, mindenesetre kívánatosnak tartja. Ezt a racionalitást pedig az egyetlen, logikus érveken és
tudományos igazságokon alapuló racionalitásként gondolja
el. Mintha csak politikai döntéseinkben nem játszanának
szerepet a hitek és a félelmek, a mítoszok és a közösségiség érzése. Mintha csak nem létezett volna társadalom a
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felvilágosodás előtt. Az érvelés második hibája a kultúra
túlságosan szűk értelmezése. Az értelmiség nagy része kultúrán az állam által kanonizált és propagált magaskultúrát
érti, akik pedig ezt nem fogadják el, azokat kulturálatlannak
tartja. S ne higgyük, hogy ez a gondolkodásmód elkerüli a
média közelében tevékenykedőket. Az ORTT, 2003-as je-

lentésében, miután sajnálatát fejezi ki a médiaerőszak és a
trágár kifejezések gyakorisága miatt, „az igényes, kultúrát is
közvetítő” műsorszámokat hiányolja (igen, így, vesszővel).
A harmadik hiba a média akként való elképzelése, mint ami
a politika tisztán technikai jellegű meghosszabbítása lenne.
A választópolgár politikai véleményt nyilvánít a sajtóban, a
pártok politikai üzeneteket közvetítenek a médiában. A két
fél találkozik, és ennyi. A nem politikai jellegű, komolytalan
műsorok ezek szerint semmilyen lényeges információt nem
tartalmaznak a társadalom együttélése szempontjából.
Állítólag. Persze másképpen is gondolkodhatunk a médiáról. Nemcsak a politika szolgálólányaként képzelhetjük el, hanem olyan önálló területként is, ahol nap mint nap kulturális
jelentések keletkeznek, közvetítődnek és értelmeződnek. Egy
olyan virtuális térként, mely segít értelmezni a körülöttünk
zajló eseményeket, világunkat, társadalmunkat, s benne önmagunkat is. Ha az antropológia kultúrafogalmát alkalmazzuk, a média puszta eszközből öncéllá, a társadalom tagjait
integráló értelmezési folyamattá változik.
Ebből a gondolatból indult ki Hankiss Elemér is, amikor a
Big Brother első szériáját elemezte. Úgy találta, hogy a gondtalan, édeni együttélés helyzete a folyamatos kiszavazásokkal olyan szituációt teremt, melyben a játékosoknak társadalmi kompetenciákat kell elsajátítaniuk és prezentálniuk. A
végső győztes csak az lehet, aki megtalálja a megfelelő összhangot kollektív és egyéni érdekek között, aki amellett, hogy
segíti a többieket, saját boldogulását is mindvégig szem előtt
tartja. Csakúgy, mint a valódi társadalomban. A BB Hankiss
szerint, bizony, szocializál. Ugyanez a séma alkalmazható a
VV negyedik szériájára is, sőt, a különféle társas érintkezésben alkalmazható megoldásokat folyamatosan kidomborítja
a műsor, a taktikázás és a tiszta szívből való játék éles szem-

beállításával. Vajon ki mutatja a valódi énjét, s ki rejtegeti
azt: A, vagy esetleg B játékos, a munkatársunk vagy a barátunk? Így csúszik át a játék a „való világba”. Most mondják,
hogy ez kevésbé befolyásolja a magyarok életét, mint például
a Széll Kálmán-terv!
Persze az eddigiek nem merítik ki a valóságshow-ban
felvonultatott társadalmi értékek dimenzióit. Igen szembetűnő a nemi viselkedésmintákra való rájátszás, akár az erőteljesen férfias játékosok előtérbe helyezésével, akár egy-egy
hagyományos mintákba nem illő jelenet (például érzelmes
telefonbeszélgetés) pellengérre állításával, melyet a műsorvezetői kommentár vagy a home-made paródiák végezhetnek el. Beszél még a show az emberi élet végső céljairól, melyek a játékban követett célokká transzformálódnak. Vajon
a szerelemért, a barátságért, a hírnévért, az anyagi javakért
vagy önmagunk kibontakoztatásáért érdemes küzdenünk?
Ez utóbbi, a valódi belső én megtalálása minden kiszavazás
után előtérbe kerül a műsorvezetővel folytatott hosszabb beszélgetésben. S láss csodát, a játékos úgy lépi át az utca-ajtó
szakrális küszöbét, hogy rátalált önmagára! Ez a megfigyelés
is azt sugallja, hogy a Való Világ által közvetített jelentések
nem korlátozódnak a bemutatott luxusvillára, érvényességi
igényük az egész életre kiterjed. A versenyzők kiesés utáni
sorsa a modernitás alapmítoszát meséli el, a társadalmi determináció tagadásának mítoszát, melyben bárkiből válhat
hős, celeb, műsorvezető, zenész stb.…
Láthatjuk, hogy a valóságshow populáris műfaja nem
szimplán elbutítja a népet, hanem szórakoztatás közben fontos társadalmilag konstruált jelentésegyütteseket közvetít.
Az emberek többsége mégis félve vallja be, ha ehhez hasonló
műsorokat kedvel. Ennek oka az Ien Ang által a „tömegkultúra ideológiájának” nevezett jelenség általános elfogadottsága,
mely azt mondja nekünk, hogy a tömegkultúra műsorai csak
értelmetlen szemetek lehetnek, melyek elhalásszák a nézőket
a fontos üzeneteket közvetítő műsorok elől. Ezen ideológia
miatt kell nekem mint értelmiségi gyereknek mentegetőznöm
esténként 7-kor, hogy csak kulturszociológiai szempontból érdekelnek a VV adásai (ami, természetesen, így igaz). A tömegkultúra ideológiája az elit kulturális hatalmát, egy változtathatatlannak hitt kulturális kánon hatalmát legitimálja, szinte
észrevétlen módon. Ha valami, hát akkor ez népbutítás. ■
Sid
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Lágymányosi Kampusz
Lágymányosi Kampusszal foglalkozó cikksorozatunk első részében a
megépítéséhez szorosan kapcsolódó EXPO történetét tekintjük át nagy
vonalakban. Érdekes kérdésekre keresünk válaszokat, például mit találnánk, ha ásatásokat végeznénk az egyetem területén, miért nem jön ki
hozzánk a négyes metró és az egyes villamos? Miért nincs Magyarországon Disneyland? A cikkből kiderül.
Előzmények
Szeretett kampuszunk területén az első komolyabb fejlesztés a
millennium évében, a Millenniumi Kiállításhoz kapcsolódóan
történt: mulatónegyedet létesítettek itt, mely Európa legnagyobbja volt. Egyébként ez a létesítmény egy becsődölt fővárosi
nagyberuházás, a Déli kikötő területén épült fel, majd fél év
után szintén csődbe ment, többek között szúnyoginvázió miatt. Később, a XX. század elején felépült a terület északi részén
a BME egyik épülete, és nem történt semmi. A két világháború
között grandiózus tervek születtek a terület hasznosítását illetően, ekkor merült fel az egyetemi negyed lehetősége is, ami
akkor akarat- és pénzhiány miatt – figyelem, visszatérő fordulat! – nem valósult meg. Majd jött a második világháború, amely
szintén nem a terület konstruktív fejlesztését vonta maga után,
bár a romokkal végre fel tudták tölteni az akkor még létező tavat egyetemünk helyén, így a Lágymányosi Kampusz – anélkül,
hogy előtte bármi lett volna a területén – gyakorlatilag a szó
szoros értelmében romokra épült. Felmerült a városligeti vásárváros idetelepítése is, emiatt a környék lakói társadalmi munkában rendeztek terepet, de végül csak a Schönherz Kollégium
épült a környéken a ’60-as években, kicsit később pedig a BEAC.

takozó, vadkapitalisztikus jellegzetességekkel
fűszerezett demokrácia-imitálás nem tette azzá.
Az első demokratikusan választott kormány
visszafogottabb EXPO-t tervezett, kevesebb
kísérőberuházással. Kiderült ugyanis hogy nagyjából semmire sincs pénz. És ebben a helyzetben
a Kádár-rendszer kétségkívül remekül tudott úgy
tenni, mintha minden rendben lenne, de az új apparátusnak
jóval kisebb tapasztalata volt a semmiből való várépítésben, így
viszonylag rövid időn belül pánikszerű hangulat alakult ki az
EXPO körül. A kormány mellette volt, a főváros viszont – ahol
elvileg megrendezésre került volna – ellene, tehát a politikai ellentétek is meglátszottak ekkor már az álláspontokon.
Szóval nincs pénz, de nem baj, Béccsel közösen szervezzük, tehát Bécs majd építkezik, Budapesten pedig úgynevezett élő EXPO lesz. Ez azt jelenti, hogy a város különböző
pontjain lesznek a bécsiekhez igazodó szakmai, kulturális
satöbbi programok, ami olcsó, örül neki a nép, és úgy néz ki,
mintha energiát fektetnének bele anélkül, hogy sokat kellene
rá költeni. Úgy tűnik, hogy Bécs ebben nem szeretett volna
tevékenyen részt venni, így 1991-ben lemondta a részvételt. A magyar kormány épp ezen a napon keményen kiállt a
megrendezés mellett, majd mikor tudatosult benne hogy ez
talán mégsem úgy fog működni, ahogy azt a homokozóban
elképzelték, másnap – ahelyett, hogy elegánsan Bécsre fogták
volna, hogy Budapest is lemondja – inkább vidáman fejest ugrottak a bórsavas medencébe. Magyarán kijelentették, hogy
a főváros egyedül is megrendezi a világkiállítást, 1996-ban,
majd a címet jelzésértékűen Utak a jövőbe-re cserélték, a szellemes névválasztással is jelezve, mennyi energiát kívánnak az
előkészítésbe és a rendezésbe fektetni.
Egy évvel későbbre, 1992-re biztossá vált, hogy az épületek utóhasznosítására gondolva azokat úgy fogják felépíteni,

Világkiállítás vasfüggönyön innen és túl
1981-ben Budapest bejelenti egy világkiállítás szervezésének szándékát. Ugyanebben az évben Bécs is így tesz,
1987-re jutunk el oda, hogy Grósz Károly és Franz Vranitzky
osztrák kancellár bejelentik egy mezőgazdasági és élelmezési szak-világkiállítás közös
A kémiai épület
megrendezését, amire 1995-ben kerülne sor. A
Az ELTE TTK új épületegyüttesét a ’80-as évek közepén kezdték építeni,
kiállítás címe Hidak a jövőbe lett volna, mintés 1989-re el is készült ennek első fázisa, a kémiai épület. Aztán abbamaegy szimbolizálva, hogy a jövőben milyen jól
radtak a fejlesztések, pedig az ELTE modernizálása már régóta időszerű
együtt fognak működni a vasfüggöny két olvolt a megnövekedett hallgatószám, az elavult és szétszórtan elhelyezkedő
dalán működő rendszerek. Az EXPO kapcsán a
épületek miatt, és amiatt is, mert a BTK korábbi épületét az ELTE vissza
keleti blokk első Disneylandje is nálunk épült
kellett, hogy adja a piarista Kegyes Tanítórendnek – ez azóta megtörtént,
volna meg, ahogy Grósz Károly azt 1988-as
a TTK Lágymányosra költöztetésével az így felszabadult múzeum körúti
Egyesült Államokbeli látogatása után bejelenépületegyüttesbe be tudták költöztetni a BTK-t.
tette. Közben keresték a helyszíneket, a döntés
végül Lágymányosra esett. Ez 1989-ben volt, a lágymányosi hogy később az ELTE és a BME használhassák őket, a cím pedig ismét változott, ezúttal Kommunikáció egy jobb világértra.
kémiai épület (az Északi régi része) épp ekkorra készült el.
A rendszerváltás aztán tárgytalanná tette a szlogent, és Tehát a témába bekerült az információ, kommunikáció (lásd
már Magyarország sem volt olyan egzotikus, hacsak a kibon- még: Infopark). Gondos tervezés eredményeképp megszüle-
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tett a teljesen átláthatatlan körkörös elrendezésű utcahálózat, A főváros egyéb, világkiállításhoz kapcsolódó
amely remekül kihasználható, csonka tortaszelet alakú tel- fejlesztéseiről
keket eredményezett. Emellett 1993-ban elkezdték építeni a A világkiállítást a főváros a rendszerváltástól ellenezte, a hozzá
csúf véget ért sportközpontot, ennek eredménye a Tüskecsar- kapcsolódó, a kormány által forszírozott fejlesztésekre pedig
nem mindig kapott elegendő támogatást. Így néha igen krenok és szomszédja, a csalános gödör.
1993-ban tehát nekiláttak a világkiállítás épületei felhúzá- atívan kellett az előkészületeket finanszíroznia, többek kösának, amelyeket azután az egyetemek kaptak volna meg, és zött kereskedelmi bankoktól felvett hitelekből – a fővárosnak
teljesen 1999-re kellett volna őket befejezni. Aztán jött 1994, jött az új kormány, amely egyrészt
A Tüskecsarnok
természetesen ellenezte az előző döntését az
Az egyetemi sportnegyedet a világkiállítás költségvetéséből kezdték
előkészületek folytatásáról, másrészt számításai
építeni. Elvileg ott is kiállításokat szerveztek volna, azután megkapszerint 1996-ra lehetetlen elkészülni a beruháták volna az egyetemek. A Tüskecsarnok, egy külsőleg ahhoz hasonló
zásokkal, ezért lemondta az EXPO-t. A kiállítást
uszoda, illetve edzőtermek, futópálya és teniszpályák épültek volna.
a főváros vezetése már a kezdetektől ellenezte
A szabadtéri sportpályák elkészültek, ezek ma a BEAC részei. A Tüspolitikai és gazdasági okokból. Finanszírozása
kecsarnokot is elkezdték – egy 2028 férőhelyes sportcsarnok, ahol
valóban problémásnak tűnt, az 1987-ben terkoncerteket is tarthattak volna –, szerkezetkész állapotig jutottak
vezett 117 milliárdos összeg láthatóan nem lett
vele. Egy tájba simuló épületet terveztek, tömegének nagy része a
volna elég a világkiállítás finanszírozására. A 27
föld alá van süllyesztve. Úgy tervezték, hogy az egészet befutja a föld,
jelentkező ország közül ez nem sokat érintett, az
a teteje és oldalai füvesítve lettek volna, de a teteje pénzügyi okokból
Apostoli Szentszék pavilonja, a Magyar Szentek
végül fémből készült el, rajta világítás céljából üveggúlákkal, emiatt
Temploma – amely mellé valószínűleg a tradiciolett a neve Tüskecsarnok. Ez az építkezés 1998-ban úgy maradt félbe,
nális értékek megőrzésének jegyében épült kocshogy a munkások pár hét múlva folytatják az építkezést, azóta állagma is, a Kocka büfé – készült el 1996-ra, ekkor fel
megóvási munkák folynak. A hamvába holt terveknek állít emléket a
is szentelte II. János Pál. Elvileg a későbbiekben
Tüskecsarnok kistestvére, amely elvileg uszodának készült volna, de
a hívő egyetemi hallgatókat szolgálta volna ki.
csak 500 fős befogadóképességgel. A helyén ma egy gödör található,
Érdekes módon ez a terv – látszólag – meg is vagazzal benőve, a Duna közelsége miatt pedig a talajvíz is feltört. Az
lósult úgy, ahogy elképzelték.
elmúlt évek során temérdek ötlet született a Tüskecsarnok hasznosíSzintén érdekes történet a BME Q épületéé,
tására az uszodává alakítástól a konferenciaközpontként továbbépíez ugyanis a világkiállításra tervezett magyar
tésig, de – többek között az ELTE és a BME kártérítési követelései
pavilon helyén áll. A magyar pavilon előkészítémiatt – egyik sem valósult meg.
se a lemondásra már elkészült, tehát ki volt már
emelve a pincetömb, és már ki voltak építve az alapok, Finta évekbe telt, míg gazdaságilag valamelyest talpra tudott állni.
József díjnyertes tervét pedig (a későbbi Q épületet, amit akkor Egyik ilyen kreatívan finanszírozott fejlesztés a Lágymányosi
ELTE-BME közös épületként képzeltek el) egy másik telekre épí- híd – amit azért építettek a Galvani híd helyett, mert a világkitették volna, de itt kapóra jött a telkek hasonlósága, az épület állítási terület budai és pesti részét kötötte volna össze. A korterveinek tükrözésével adaptálható volt a már elkészült alapokra. mánynak ezért sokkal fontosabb volt, a költségek nagy részét
És részben elkészültek persze az ELTE kibővítésével is, tud- pedig a kormány ítéli oda az ilyen volumenű építkezéseknél.
niillik ez is része volt az EXPO-ra való felkészülésnek. Ezek az Ki gondolta volna, a híd máig sincs teljesen befejezve, az egyes
épületek úgy vannak megtervezve, hogy egyaránt alkalmasak villamos tervezett hosszabbítására lerakott talpfák – kukalegyenek egyetemi épületeknek és arra, hogy az EXPO idején ki- coskodók kedvéért: beton keresztaljak – azóta is sínek nélkül
állításokat, konferenciákat tartsanak bennük, valószínűleg ezért árválkodnak. Erre a fővárosnak gyakorlatilag nem volt pénze,
sem használhatóak egyik célra sem – legalábbis egyetemi létesít- a villamos budai csatlakozásai sincsenek meg. Természetesen
ményeknek így, magukban biztos nem jók. A jelenlegi épületek az EXPO jót is tett Budapestnek, az előkészületek miatt voltak
továbbá már csak azért is alkalmatlanok a színvonalas egyetemi olyan, régóta esedékes beruházások, melyeket ekkor kezdtek
térként való működésre, mert nem készült el az összes tervezett el, mert a főváros a világkiállítási alapból tudott olyan tervekre
rész. A környékkel kapcsolatban a világkiállítás után is sok ano- pályázni, amikre egyébként nem kapott volna pénzt (persze így
máliára derült fény, mind az épületek, mind az építésük, mind a is késve), például a Trafó felújítása és a csepeli ivóvíztisztító. A
beruházás finanszírozása kapcsán. De a mi szeretett létesítmé- négyes metrót is úgy tervezték ekkortájt, hogy Lágymányosra
nyeinkkel kapcsolatos információkat, tényeket, érdekességeket is ki fog menni, de a négyes metró az négyes metró, és az ilyen
majd a májusi számunkban közöljük le. A világkiállításra azon- terv műfajából adódóan komolytalan. Ezért nem ment. ■
ban nem csak lágymányosi beruházásokkal készültek.
Soma
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A lágymányosi Konstantinápoly
Bő száz évvel ezelőtt a Lágymányosi Campus területe Európa egyik
legnagyobb vigalmi negyedétől volt hangos, ahol naponta vívták meg
csatáikat magyar és török hadihajók. Az idetévedt vendég minaretekkel, pompás színházi előadásokkal, kávéházakkal, a török szultánok
mesés kincseivel és még háremhölgyekkel is találkozhatott. Vajon minek volt köszönhető e mesébe illő városrész kialakulása, és hogyan
tűnhetett el teljesen?

Fotó • fszek.hu

A történet az 1838-as pesti nagy árvízzel kezdődött, amikor
is a Duna keskeny, Gellért-hegy alatti kanyarjában feltorlódott jég miatt elöntötte a várost a folyó, milliós károkat és rengeteg ember halálát okozva
ezáltal. A további árvizek elkerülése érdekében
Paleocapa Péter és Lechner József mérnökök
már 1847-ben a pesti rakpart lebontását és
szélesítését javasolták, a budai oldalon pedig
egy közel 4 kilométeres hajókikötőt képzeltek
el. A megvalósításnak sokáig gátat szabott a
’48-as forradalom utáni Habsburg-magyar viszony, így az első kapavágás is csak a kiegyezés
után történhetett meg, 1870-ben. Ekkor épült
meg az eredeti tervek szerint az a hajókikötő,
amely a Lágymányosi-öböl nevet kapta – gyakorlatilag a mai Petőfi híd és a Lágymányosi
híd között egy nagy „tó” terült el, a Dunától mindössze egy
4 méteres gát választotta el egy darabon. A koncepció végül
nem hozott sikert sem a befektetőnek, sem a városlakóknak:
hat évvel később az árvíz elöntötte a lágymányosi lápot és

május 23-án nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt. Egy héten háromszor volt hajócsata,
amely rendszerint hadüzenettel kezdődött,
majd ágyúcsatában és néha hajók elsüllyesztésében végződött, de volt itt tűzijáték, a szerelmespároknak gondolások, kiállítás Mahmud
szultán XVI. századi kincseiből. Akinek elég
vastag volt a bukszája, az bevásárolhatott valamelyik olasz pezsgőpavilonnál, perzsa szőnyegárusnál,
vagy épp élvezhette a keleti hastáncosnők bájait – már ha

A lágymányosi Konstantinápoly

az erkölcsei engedték. Esténként Frascati színházában és
a Fényes Porta előtt nézhettek előadásokat, koncerteket,
látványos mutatványokat a kultúrakedvelők, sőt, még
Edison új találmányát, a Cinematographot is megcsodálhatták. S bár mai szemmel is hihetetlenül vonAkinek elég vastag volt a bukszája, az bevásárolhatott valamelyik
zónak tűnhet ez a kulturális forgatag, a terméolasz pezsgőpavilonnál, perzsa szőnyegárusnál, vagy épp élvezszet újból meghiúsította a nagy ábrándokat: a
hette a keleti hastáncosnők bájait – már ha az erkölcsei engedték.
vigalmi negyed közel fél éves virágzásának az
több alacsonyabban fekvő pesti városrészt. Mivel a teherha- állandósuló szúnyoginváziók vetettek véget. Az egyre eljók rakományaikat inkább más kikötőkben rakodták ki, ezért maradó vendégek és egy hitelező pereskedése miatt végül
a beruházó Dunagőzhajózási Társaság lassan csődbe ment, s csődbe jutott a vállalkozás. A második világháború után a
így az öbölben a hosszú évek alatt apró kis szigeteket alakí- törmelékek nagy részét a Lágymányosi-öbölbe hordták, s
az így feltöltött területen épült fel az ELTE és a BME több
tott ki a folyó hordaléka.
Ebbe az állóvízbe csapott bele Somossy Károly, aki elha- épülete is az ezredforduló környékén. ■
tározta, hogy az 1896-os milleniumi ünnepségekre felépíti
Kréta
Konstantinápolyt a Déli kikötő helyén. Az ötlet egyértelműen forradalmi volt: Európa egyik legnagyobb vigalmi
negyedét kívánta létrehozni, az Aja Szófia dzsámi kicsi- Felhasznált irodalom:
nyített másával, színházakkal és ugyancsak török hangu- FALANSZTER (falanszter.blog.hu – Utoljára megtekintve:
latot idéző kávéházakkal. A magyar Las Vegas végül 1896.
2011. március 23.)

”
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Dráma a palotában

A király beszéde (The King’s Speech) (2010)

Fotó • kingsspeech.com

Angol, rendezte: Tom Hooper

így az egész dráma Albert és Lionel kapcsolatára
épül: megrendítő vagy éppen kacagtató párbeszéAz idei Oscar-gálán taroló film nem hiába vehetett magához négy arany- deik képezik a jelenetek nagy részét.
Ezek tükrében a néző abszolút ki van szolgáltatva
szobrocskát, hiszen mind a rendező, mind a szereplők kellőképpen kitettek magukért a forgatás során. Ám nem csak Tom Hooper (rendező) és a filmnek, pláne ha érzelmekről van szó. A sziporkázó
Colin Firth zsebelhette be a díjat, David Seidler (forgatókönyvíró) és a dialógusok között megbújik a félelem, a sértettség,
ugyanakkor a komoly helyzetekbe is beépül némi
teljes film is megkapta a legjobbaknak járó címet.
fanyar humor. A királyi család mindennapjaiba való
Az igaz történet alapját a filmben szereplő beszédterapeuta betekintés pedig egyenesen felcsigázza az embert, aki azt mondja:
naplója szolgáltatja, melyet annak unokája őrzött meg, majd ebből kérek még! Senki nem állíthatja ugyanis, hogy nem kíváncsi
hozott nyilvánosságra. A sztori teljesen egyszerű és hétköznapi, arra, miképpen zajlik más – különösen az uralkodók – magánélete.
A feszültséget a zenei betétek
csakhogy itt egy királyról van
fokozzák – Alexandre Desplat
szó. Albert (később VI. György
és Beethoven zenéinek különös
király) megfontolt és komoly
hangzásvilága adja meg a törtéember, aki családjáért és hazánelmi dráma igazi hangulatát.
jáért rendkívüli felelősséggel
Bár a cselekmény nem kifejezettartozik. Egyetlen problémája,
ten akciódús, sőt a képi hatások
hogy dadog, így képtelen kiállsem illeszkednek a mozizni váni az emberek elé és képviselni
gyók mai elvárásai közé, mégis
a hatalmat. A II. világháború
azt érzi az ember, amikor kijön a
fenyegető árnya csak ront ezen
teremből, hogy ez most egy igaa helyzeten, ezért a különböző
zán jó film volt. Nagyszerűsége
doktorok kezelésének hatástalansága után felesége úgy dönt, megpróbálkoznak egy bizony- éppen egyszerűségében rejlik, nem kell ide se 3D, se szerelem, se
talan módszerekkel dolgozó beszédterapeutával. Lényegében gyilkolászás. A film így tökéletes. ■
Eszter

Terepmunka Afrikában

Nigel Barley: Egy zöldfülű antropológus kalandjai
Feljegyzések egy sárkunyhóból (2006)
Typotex Kiadó, 216 oldal
Esti olvasmányként, csakúgy mint útikönyvként vagy alternatív ismeretterjesztő irodalomként is megállja a helyét ez a
pezsgő, könnyed és nem utolsósorban szellemes iromány. Nigel
Barley eredetileg egy amolyan tipikus ánglus antropológus volt
az oxfordi berkekből, aztán valami megváltozott. Néhány évnyi tanárkodás után terepmunka végzése mellett döntött, és
csaknem találomra Afrikát pécézte ki, ezen belül pedig a doajó
bennszülött törzset Észak-Kamerunban. A könyv hangvétele
természetes és közvetlen, hol fanyar, hol szarkasztikus humor

körítésében olvashatunk egy terepgyakornok mindennapjairól.
Hősünk másfél évet töltött a doajó törzs berkeiben, leplezetlen
és huncut részletességgel számol be minden kellemetlenségről, legyen szó maláriáról vagy egyéb, külső szemlélő számára
általában rejtve maradó esetről. Ugyanis az antropológusok
általában csak a szépre emlékeznek egy-egy terepgyakorlat
után – legalábbis a nagyközönség előtt. De nem Nigel Barley!
Magyarországon a Typotex Kiadó gondozásában jelent meg a
Feljegyzések egy sárkunyhóból alcímmel megspékelt, mindössze
kettőszáz oldalas kis csoda. ■
Teller Rita

24  Ajánló

III. évfolyam I 9. szám I 2011. április

Eltorzított Mónika
Czukor Show (2010)
Magyar, rendezte: Dömötör Tamás

Réges-régen, de nem egy messzi-messzi galaxisban rájöttek
a televíziós szakemberek, hogy az átlag nézőt nemcsak a
hírességek világa mozgatja meg, hanem oda lehet őket szögezni a készülék elé, mondhatni, teljesen átlagos emberek
szerepeltetésével is. Nem véletlen, hogy ott az a „mondhatni”, hiszen aki már látott bármilyen kibeszélő show-t
(Mónika és társai), tudhatja, hogy az ott szereplő egyének
többnyire nem hétköznapiak – most tekintsünk el ennek
empirikus bizonyításától. Nos, a
Czukor Show ennek a „szépséges”
világnak a rejtelmeibe kalauzol
bennünket, de nem dokumentarista módon, hiszen egy játékfilmről
beszélünk.
Maga a történet egyszerű, mint
az egyszeregy, és nem is ettől lesz
érdekes a film, de azért fussuk le a
kötelező köröket, úgyhogy íme, az
alapsztori: a Czukor Show 4. évadja
22. adásának felvételét követhetjük
végig, ahol Czukor Milán, a műsor
házigazdája Mónikát meghazudtoló
módon vegzálja az interjúalanyokat. Az alaptörténet ismerős lehet
Füst Milán Boldogtalanok című alkotásából, tehát a középpontban
egy családi dráma áll, melynek
előidézője Gyula (Anger Zsolt), és ezt követhetjük végig,
egészen a történetet lezáró katarzisig. Úgy vélem, hogy
még a szakavatott kibeszélőshow-függő emberek is kicsit
túlzásnak találhatják a történetet, hiszen az író (és egyben
rendező: Dömötör Tamás) igyekezett másfél órába belesű-

ríteni annyi eltúlzott karaktert és szituációt, amennyivel
például a Joshi Bharatban egy év alatt találkozhatunk, de ez
szerintem nem válik a film rovására.
Ha már szóba kerültek az eltúlzott szerepek… Nos, pont
ezek viszik el a hátukon ezt a mozit, és ehhez feltétlenül
szükséges volt a remek szereposztás és játék is. Árpa Attila mint producer hozza a kötelezőt, ami mondjuk annyira
nem meglepő, lévén hogy a valós életben is az, továbbá említést érdemel Czukor Balázs is, aki
Czukor Milánt formálja meg. Számomra egy az egyben Mónika volt,
csak férfi kivitelben. Természetesen nem szabad megfeledkezni a
kitalált műsor kitalált szereplőiről
sem, ahol a rikácsoló vidéki libától,
a gazdag, de mérhetetlenül ostoba
és együgyű emberen keresztül, a
kimért és flegma központi figuráig minden megtalálható, és mindegyik színész remekül testesíti meg
az általa megformálandó karaktert.
Összességében azt mondom,
hogy ez a film egy erős görbe tükröt állít a kibeszélő show-k elé, és
emellett rámutat a média sötét oldalára is (join the dark side, Árpa
Attila!).
A mozit azoknak ajánlom, akik rémesen szerették ezeket a kibeszélő show-kat (ez nem én vagyok), és azoknak,
akik érdeklődnek aziránt, hogy a filmipar miként próbálja
kritizálni a társadalmunkat (ez vagyok én). Kérdés csak egy
maradt: átjött-e a kritika? ■
Balu

Fotó • wordpress I Zsolyzsoly

Az ember alapvető ösztönei között megbújik a kíváncsiság is – részben ennek köszönhető, ahol épp tart a mi kis világunk –,
amelynek része az, hogy szívesen tájékozódunk olyan emberekről, akiket személyesen nem ismerünk. Érdeklődünk az után,
hogy mit csinálnak ők, hogyan élik életüket. Felhozhatnám példaként a celebek iránti rajongást, de nem teszem, mert most
kicsit másról lesz szó…
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Nyomozz magad után!

Philip K. Dick: Kamera által homályosan (2005)

Fotó • flixster.com

Agave Könyvek Kiadó Kft., 240 oldal

Bob Arctor megfigyelésével… Arctor belemegy
a játékba, ám míg ő maga a kilátástalanság felé
„Vajon mit lát a kamera? Belelát a fejbe, vagy akár a szívbe? Belém lát sodródik, elméje lassan a skizofrénia felé…
Philip K. Dick – részben életrajzi ihletésű – regévajon, belénk? És tisztán vagy homályosan? Remélem, hogy tisztán,
nye rendkívül elgondolkodtató képet fest a kábítómert én már nem látok magamba.”
szerek és a hatóságok kapcsolatáról, sőt ami még
Bob Arctor első ránézésre egy középszerű drogdíler, s a leg- megdöbbentőbb: szimbiózisáról. Mikor lesz a dílerből tégla?
népszerűbb cucc, a H-Anyag rabja a közeljövő Amerikájában. Mikor lesz a téglából díler? Sőt, kinek, avagy kiknek éri meg a
Azt senki sem gyanítja, hogy a narkóárus külső egy rend- legjobban a terjesztés? Kik az áldozatok? S ahogy azt már PKDőrnyomozót takar. Arctor egy lepusztult házban tengeti től megszokhattuk, egy jó adag létfilozófiát is kapunk a könyvéletét, két szintén kevésbé józan barátjával, akikkel legin- be zárva, jelen esetben az önazonosság témakörében.
Philip K. Dicknek nem egy ötlete jutott már el a mozikkább seftelésből, tolvajlásból és drogbizniszből élnek, mint
oly sokan mások az országban. Mindeközben Bob a megyei ba. (Az ő elképzelésein alapultak többek között: Az emlékmás,
kapitányság színeiben kutat az egyre újabb és újabb gyanús A felejtés bére, a Különvélemény, és a Szárnyas fejvadász című
ügyek után, ám pontos személyazonosságát a felettesei sem filmek is.) 2006-ban a Kamera által homályosan is vászonra keismerik. Nekik Bob Arctor egyszerűen csak Fred ügynök, a rült, félig hagyományos forgatási eszközöknek, félig pedig egy
homályos folt, kinek felismerhetetlenségét a külsejét folya- speciális animációs technikának köszönhetően, Keanu Reeves
matosan változtató „maszkafander” nevű berendezés bizto- és Winona Ryder főszereplésével. ■
sítja. Így lehetséges, hogy Fredet egy szép napon megbízzák
Nándi

ELTE-sek a páston!
Újabb taggal bővült az egyetem felkínálta sportágak már eddig is meglehetősen színes palettája, a vállalkozó kedvűek immár a vívás világába is
belekóstolhatnak. Tóth Virág sportösztöndíjas hallgatóval beszélgettem.
TátKontúr: A vívás egy teljesen új sport itt, az ELTE berkein belül. Pontosan mióta áll nyitva ez a lehetőség a hallgatók
számára?
Tóth Virág: 2010 szeptemberében alakultunk meg. A sportösztöndíj pályázatot 2009 májusában nyújtottam be, szerencsére ezt pozitívan bírálták el, innentől kezdve lehetőségem
nyílt arra, hogy a gyakorlatban is elkezdjem ezt a sportot az
ELTE-n.
TK: Az ELTE Vívás az egyetem és az UTE közös vállalkozása. Miben áll a két fél együttműködése?

TV: A víváshoz ugyebár elengedhetetlenek bizonyos felszerelések: pástok, elektromos vezetékek,
villanygépek, melyeket a BEAC-on nem tudtunk
volna biztosítani. Én az UTE-ban vívok, innen
ered az együttműködés gondolata. Most tőlük béreljük a termet és a felszerelés egy részét.
TK: Nem tartotok attól, hogy ez elriaszthatja a fradista érzelmű hallgatókat?
TV: Én nagyon remélem, hogy az ELTE-sek elég intelligensek
ahhoz, hogy szét tudják választani a focit és a vívást.
TK: Ebben én is csak reménykedni tudok. Bár a két sportág
szinte a megtévesztésig hasonlít egymásra, talán tudományos alapokon meg tudjuk oldani a distinkciót. Jelenleg hány
hallgatót foglalkoztattok?
››
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TV: 10 és 15 között változik a létszám. Sokan lejönnek, vívnak egy-két hónapig, aztán úgy döntenek, hogy nem, ez a
dolog mégsem jön be nekik. Egy 10 fős keménymaggal azért
mindenképpen számolhatunk.
TK: Ezzel a létszámmal egyébként meg vagy elégedve?
TV: Ahhoz képest, hogy új kezdeményezésről van szó, szerintem sok embernek megmozgattuk a fantáziáját, sokakat bírt
rá az aktív sportolásra a vívás. Természetesen nagyon szeretnék bővíteni, és jövőre ismét elindítani egy kezdő csoportot.

TK: Csak edzéseitek vannak, vagy
már versenyeken is indultok?
TV: Egyelőre edzünk, hiszen ez olyan sport, ahol az alapok elsajátítása elengedhetetlen feltétele a versenyzésnek. Vívóink
el fognak indulni a MEFOB egyetemi bajnokságon. Egyelőre
ez az egyetlen versenylehetőség egyetemisták számára, jó lenne, ha a jövőben itt is több alternatíva adódna.
TK: Első ránézésre az ember nem gondolná, milyen kemény
fizikai, szellemi és technikai háttér kell a víváshoz. Jellemző
az egyetemistákra, hogy kicsit elbízzák magukat, aztán később elkedvetlenednek?
TV: A legtöbben a harmadik edzés után csodálkozva számolnak be arról, hogy nem gondolták ezt ennyire kemény sportnak. Emiatt azonban nem adják fel, nem megy el a kedvük,
inkább kihívásként értékelik. A tévében ugye látsz egy pár
másodperces mozgást, amely azonban fizikailag és mentálisan is rendkívül megterhelő. Ahhoz, hogy ezt megértsd, ki
kell próbálni. De azt hiszem, nemcsak a dolog nehézségét, ös�szetettségét, hanem a szépségét is megtapasztalja az, aki átéli
ezt a néhány pillanatot.
TK: Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy a vívás nem
tartozik a legolcsóbb sportok közé. Mekkora anyagi terhelést
jelent ez egy diák számára?
TV: A tagdíj befizetése után a felszerelést biztosítjuk a spor-

tolóknak. Az volt a célom, hogy ne egy elit klubot hozzunk itt
létre, amit csak a legjobban állók engedhetnek meg maguknak. Szerintem egy középkategóriás tagdíjat állapítottunk
meg, amiből én próbálom a felszereléseket is pótolni. Emellett igyekszem minden pályázati és támogatási lehetőséget is
kiaknázni.
TK: Hol és mikor találják meg edzéseiteket az érdeklődők?
TV: Hetente kétszer edzünk a Király utcában: hétfőn este
6-tól 7-ig és csütörtök délelőtt fél 11-től fél 12-ig. A jó idő eljöttével valószínűleg futó-, illetve kondiedzéseket is tartunk
majd, ezek időpontjai rugalmasak.
TK: Fiúk és lányok együtt készülnek?
TV: Igen, ez a profiknál is így van. A versenyek természetesen
nem koedukáltak, de az edzések közösek.
TK: Szerinted a vívás fejleszt olyan képességeket, melyek jól
jönnek a tanulás során és az egyetemi élet más területein?
TV: A koncentrálóképességet nagyban javítja a sorozatos rövid, de megfeszített összpontosítás. Emellett a reflexeket és a
kondíciót is fejleszti a vívás.
TK: Én azt gondolom, ezek mind a vizsgákon, mind a kocsmatúrán hasznos készségeknek bizonyulhatnak. Irány a
pást, ELTE! ■
Sid

Fotó • sxc.hu

TK: Ha jól tudom, csak kardvívással foglalkoztok.
Ennek mi az oka?
TV: Az ok rendkívül egyszerű, én magam kardozom, így ez
tűnt a legkézenfekvőbbnek. Persze, ha stabilan meg tud állni az ELTE Vívás, akkor a jövőben szívesen bevonnám a tőr
és a párbajtőr fegyvernemeket is. Ehhez sok jelentkezőre is
szükség lesz.

