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Mi kell a boldogsághoz? – Örök
fausti kérdés. Évezredek óta
keresi rá a választ az irodalom,
a képzőművészet, a zene, a
pszichológia… Próbáltuk a boldogságot megérteni, körülírni,
lemérni, színpadon eljátszani,
szavakba önteni. Miért?
Miért kell mindent leírni,
kimondani, bekategorizálni? Miért kell mindent – még egy
olyan ősi érzést is, mint a boldogság – definiálni, meghatározni, pláne lemérni? Jaj, igaz is, azért, hogy összehasonlíthassuk, vajon a nyugati emberek boldogabbak-e keleti
társaiknál, a nők a férfiaknál, a gyerekek a felnőtteknél, a
macskák a kutyáknál…
Hiába, a világ nem változik: anno hatalmas összegeket
öltek uralkodók abba, hogy feltalálják a bölcsek kövét, az
élet elixírjét, a tuti receptet. Ez ma sincs másképp: óriási
pénzeket fordítunk a boldogság kutatására. Miért? Ugyanazért, amiért ezer évvel ezelőtt.
TáTK-osként nem vagyok semmi rossznak az elrontója,
és hiszem, hogy sok mindent lehet és érdemes is mérni,
de nem a boldogságot. Miért? Mert generációk százainak
hiábavaló küszködését folytatjuk azzal, hogy a boldogság
mibenlétét próbáljuk megérteni. De sajna ahogy anno
Arisztotelész vagy Goethe, úgy mi sem fogjuk megtalálni a
választ erre a nagyon egyszerű kérdésre.
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Temetésre fel!

Útmutató vizsgatúladagolás esetén

Először is, kezdjük egy kis önvizsgálattal! Tapasztaljuk-e viselkedésünk során a következőket?
Egyértelmű túladagolásra utal, ha az utcán megszólít
egy régi barátunk, s automatikusan a dialektikus materializmus hiányosságairól kezdünk neki mesélni – oroszul.
A hároméves unokatestvérünknek Platón barlanghasonlatát ecseteljük – ógörögül. Párnának használjuk a Bevezetés a szociológiába és az Alkotmányjog könyveket, a
papírzsebkendőnkre pedig állandóan felírjuk az államszocializmus válságának öt hatását a mai magyar társadalomra. Minden este híres szociológusokkal/közgazdászokkal/
diplomatákkal álmodunk, nappal pedig becrackezett egér
módjára körözünk a szobánkban, kezünkben néhány rongyosra izzadt papírfecnivel, amit már el sem tudunk olvasni. A kezünkre/lábunkra/
alkarunkra írt puska annyira
megtetszik, hogy magunkra
tetováltatjuk a szöveget (hátha
jó lesz még valamikor). Amikor
pedig a nagymamánk az ő kedvenc buktájának receptjéről
faggat minket, alantas célzásnak vesszük, már ami a sikertelen vizsgáinkat illeti, és válaszul
cinikusan csak felvesszük az
UV-ölő napszemüvegünket.
Amennyiben legalább egy kérdésre igen volt a válasz,
azonnali elvonókúra és különleges terápiás eljárás ajánlott,
vény nélkül kapható gyógyszer segítségével, amely nem
más, mint a TáTK-os vizsgatemető parti! Itt az ideje egy kis
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Mindenki tudja, hogy jóból is megárt a sok, különösen, ha a
vizsgákról van szó. Az elmúlt két hónap során jelentős dózist
kaptunk az olyan szintetikus tudattágítókból, mint a represszív
deszublimáció, antikapitalista villanyszerelő-forradalom és
állami redisztribúció. Egy nagy klasszikust idézve, ez igen kedvezőtlen hatással lehetett a bioritmusunkra… Nincs is tehát
más feladatunk, mint véget vetni a tanulás mámorító delíriumának, és egy óriásit lazítani a vizsgatemető partin!

arconpörgésnek, dobjuk a sarokba a könyvtári kölcsönzőjegyünket, vegyük fel a táncos és bokatornáztatós cipőnket,
és irány a pesti éjszaka! Hiszen tudjuk, a jó egyetemista
mindig tud ünnepelni, még ha megbukott, akkor is, most viszont az új félév első lépcsőfokait járjuk, megannyi remén�nyel a zsebünkben, s egy kis közös ereszdelahajam sosem
árt meg a jókedvnek. Most már nem kell aggódni a jegyzetek miatt, és nyugodtan kipróbálhatjuk az olyan italkülönlegességeket is, mint a Csaplárosné vagy a Sárkány Sör.
Egy biztos: a legkülönfélébb módszerekkel fogják helyrebillenteni megfáradt elménket, és a botrányos italakciókból, jó hangulatból, a legütősebb és leglazább zenékből most sem lesz hiány! Az információkkal kapcsolatban
figyeld a plakátokat meg a szokásos internetes fórumokat,
temessük el együtt a vizsgaidőszakot! Ásó, kapa…
Kréta

HÖKéletes

Rendben zajlottak az ülések

Küldöttgyűlési beszámoló (2011. január 24., hétfő)
I. Az ELTE TáTK HÖK elnökének beszámolója
Az elmúlt két és fél hónap fontosabb eseményeiről számolt be
az elnök. A rendben lezajlott választásokról, valamint a nyílt nap
és az Educatio rendezvények sikeres lebonyolításáról.
II. A Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Elnökjelölt: Ruzsa Viktor, akit egyhangúlag választott meg a KGY.
Tagjelöltek: Arató Márk, akit 16 szavazattal választott meg a KGY.
Ágoston Balázs, akit egyhangúlag választott meg a KGY.
A jelölteket a KGY tagjai javasolják.
III. Az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
Az elnök személyére egy jelölés érkezett Szeitl Blankától,
akit a KGY 17 szavazattal választott meg.

IV. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
Tagjelöltek: Forgó Evelin, akit 17 szavazattal választott meg a
KGY, személyére a KGY tett javaslatot.
V. Jogsérelmi referens megválasztása
Jelöltek: Mészáros Ádám, akit egyhangúlag választott meg a
KGY, személyére a HÖK elnöke tett javaslatot.
VI. Az ELTE TáTK HÖK 2010-es költségvetési beszámolójának elfogadása
A költségvetést egyhangúlag fogadta el a 18, mandátummal
rendelkező KGY tag.
Nanosz Eleni

A január 25-i Kari Tanács határozatai:
ff Boross tanár úr nyugdíjba vonulása miatt a nemzetközi tanulmányok BA szak szakigazgatói posztját Majtényi Balázs tanár úr tölti be.
ff Mivel Halmai Gábor tanár úr külföldi egyetemekre megy oktatni, a nemzetközi tanulmányok MA szak szakigazgatói
posztját Boross László tanár úr tölti be.
ff A KT fél évvel meghosszabbította Barna Ildikó kinevezését a társadalmi tanulmányok BA szak ideiglenes szakigazgatói posztjára.
ff A KT támogatta Örkény Antal megbízását a Szociológia Doktori Iskola vezetésére.
ff A KT elfogadta a szociális munka szupervíziója szakirányú továbbképzés szakindítási kérelmét, mehet a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elé.

A tájékozottság magabiztossá tesz

Fotó • tátkontúr I Kréta

Amikor évekkel ezelőtt a kezünkbe kaptuk a borítékot, miszerint felvételt nyertünk az ELTE Társadalomtudományi Karára,
sokan úgy gondolhattuk, többé már soha nem kell nyílt napra
mennünk. Az életnek viszont sikerült erre is rácáfolnia, és bebizonyította azt is, hogy nem csak a középiskolás diákoknak
nyújthat újat egy ilyen alkalom. A bolognai rendszernek köszönhetően ugyanis egy jól tájékozott egyetemistának szinte
kihagyhatatlan lehetőségeket jelent az, amikor megismerkedhet a mesterképzések garmadájával.
2011. január 21-én, pénteken izgalmas forgatagba csöppenhettek a vizsgára igyekvők, hiszen nyílt napot tartott a
Társadalomtudományi Kar. Az esemény több száz középiskolás, végzős diákot vonzott el a campus előadótermeibe.
A legnépszerűbb alapképzések egyértelműen a szociológia és a nemzetközi tanulmányok voltak, a szakos előadók

zsúfolásig megtelt termekben mutatták be a tudományágak
legérdekesebb szeleteit. Különösen nagy figyelem követte
Somlai Péter tanár úr előadását a szociometriáról, amelyet
már csak azért is könnyen megérthettek a diákok, mert
egy középiskolai osztályközösség viszonyairól szólt. Az interaktivitásról pedig Papp Richárd Szocio-élmények című
performance-a gondoskodott. Természetesen nem csak az
alapképzéses szakok mutatkoztak be ezen a napon, hiszen
jobbnál jobb előadásokat hallhattunk a karunkon indított
különféle MA és MSc képzésekről, melyek már inkább a
másod- és harmadéves egyetemistákat vonzották. Ha valaki
esetleg lemaradt volna az eseményekről, nem kell aggódnia, mivel (kifejezetten hasznos újításként) a YouTube-on
már megtalálható az összes szak bemutatkozó kisfilmje,
melyekben a tanárok mesélnek többek között a követelményekről és az elhelyezkedési lehetőségekről is.
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Hogyan legyek piacképes?
Mesterképzés 2011

Szinte hihetetlen, de egy csapatnyi szerencsés kiválasztott számára mindjárt vége a BA-nek! Ebből több dolog is következik
– az egyiket talán már ki is találtátok. Bizony, a felvételi jelentkezés leadásának határideje (február 15.) MAholnap itt van.
De vajon merre tovább? Körkép az induló TáTK-os mesterképzésekről, ábécésorrend.
Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc
A cél olyan szakemberek képzése, akik az egészségügy területén szakértőként tudnak tervezői, illetve finanszírozási
feladatokat ellátni. Ennek megfelelően két szakirány közül
lehet választani: egészségpolitika tervezés és elemzés, valamint egészség-gazdaságtan.
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Az egészségpolitika alapjai”, „Egészségszociológia”, „Népegészségügyi programok
tervezése és menedzsmentje”, „Vállalkozás-gazdaságtan”,
„Egészségnyereség mérése”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Igaz, hogy korán kell kelnünk, mert minden reggel 8-kor indítjuk a napot, ráadásul
állítom, hogy nálunk van a legtöbb angol nyelvű forrás, de
legalább nem kell félnünk a túlképzéstől, és jó esélyünk van
a fizetőképes keresletre.
Humánökológia MA
A magyar felsőoktatási rendszerben egyedülálló képzésről van szó, amely ráadásul karunkon is először indul 2011
szeptemberében. FIGYELEM! A szak lapzártánkig még nem
jelent meg a hivatalos felvételi tájékoztatóban, úgyhogy
amennyiben érdeklődtök irányában, legyetek nagyon figyelmesek, mert elképzelhető, hogy az utolsó pillanatban
válik csak lehetővé az ide történő jelentkezés!
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Környezet és etika”, „Bioszféra és ember”, „Az épített környezet”, „Környezetpszichológia”, „Média és környezet”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Értelemszerűen nem tanul még itt senki. Az azonban biztos, hogy akik kíváncsiak
rá, miért fenntarthatatlan a fenntartható fejlődés, és miért
fenntartható a fenntarthatatlan, azoknak van keresnivalójuk
a képzésen.
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Kisebbségpolitika MA
Feltétlenül itt a helyed, ha ismerni szeretnéd az Európai
Unió etnikai problémáit, és a gyakorlatban is művelni szeretnéd a kisebbségpolitika interdiszciplináris tudományát.
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Csoportközi viszonyok szociálpszichológiája”, „Migrációelmélet”, „Politikai pszichológia és kommunikáció”, „Interkulturális pszichológiai tréning”, „Diszkriminációtesztelés”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Lehet, hogy kisebbségben vagyunk, de politikánk, hogy mindenki számára biztosítani kell a lehetőséget a boldog élethez. Ez ma koránt
sincs így, azonban mi vagyunk az a generáció, amely ezen
változtatni akar – és kisebbségpolitikusi végzettséggel majd
tud is!
Közgazdasági elemző MA
A képzést azoknak ajánljuk, akik versenyképes világpiaci tudásra vágynak, ugyanakkor nem riadnak vissza a magasabb
szintű matematikai modellektől sem.
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Ökonometria”, „Gazdaságpolitika”, „Analízis”, „Vállalati pénzügytan”, „Gazdasági szabályozás”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Tekintve, hogy a szak 2011
szeptemberében indul először, egyelőre nem tudunk hallgatói tapasztalatról beszámolni.
Közösségi és civil tanulmányok MA
Szintén teljesen új mesterszakról van szó, amelyet kizárólag
a Társadalomtudományi Kar indít. A nem titkolt cél olyan
szakemberek képzése, akik a civil és a nonprofit szektor alapos ismerőiként a helyi közösségfejlesztés produktív résztvevőivé válhatnak.
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Közigazgatási alapismeretek”, „Társadalmi és közösségi részvétel”, „Közösségelmélet”, „Civil mozgalmak Magyarországon”, „Menedzsment a
civil szektorban”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Lévén, hogy a szak még
nem üzemel, egyelőre hallgatói kedvcsináló nélkül ajánljuk.

HÖKéletes
Kulturális antropológia MA
Volna kedved beköltözni huzamosabb időre egy maszáj törzshöz? Válaszd a kultantrót, amely „az emberrel foglalkozó tudomány”!
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Vallásantropológia”, „Szociálantropológia”, „Politikai antropológia”, „Afrika antropológiája”,
„Ázsia antropológiája”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Egy színes folt (két kis szoba) a
TáTK rideg folyosói közt arra vár, hogy az elhivatottakat befogadja. Ha érdekel az antropológia ügye, ha tanár helyett mentorra, arcnélküli szaktárs helyett kollégára s mindenkiben barátra
vágysz, ha szeretsz szóban és szobában vizsgázni, köztünk a
helyed.
Nemzetközi tanulmányok MA
Diplomácia, nyelvek, protokoll, etikett? Irány az NT! A képzés
az Európa-tanulmányok szakirányhoz tartozik. Választható specializációk: nemzetközi emberi jogok, illetve európai fejlesztéspolitika.
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Nemzetközi közjog”, „Globalizáció, globális problémák”, „Európai közpolitika”, „Válságkezelés
és döntéshozatal”, „Összehasonlító alkotmányjog”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Az általunk megkeresett nemzetközisek kérdésünkre (legalábbis lapzártánkig) nem reagáltak.
Feltehetőleg tehát roppant elfoglalt emberekről van szó.
Survey statisztika MSc
Jó voltál SPSS-ből, és még a stat is ment? Vesd bele magad a
számok tudományába, és derítsd fel a mögöttük rejlő értelmet!
Kerülj közelebb a véletlen fogalmához! A képzés kizárólag a
mi karunkon indul. Szakirányok: survey módszerek elmélete,
survey módszerek alkalmazása.
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Alkalmazott mintavétel”, „Matematikai statisztika”, „Játékelmélet és hálózatelemzés”, „Adatbányászat”, „Sztochasztikus szimuláció”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Ha csatlakozol hozzánk, felvérteznek minden szükséges tudással ahhoz, hogy kutatásokat
tervezz és bonyolíts le. Elhelyezkedned pedig könnyű lesz, hiszen statisztikusból sohasem elég!
Szociális munka MA
Nehéz, de szép hivatást választ, aki szociális munkásnak áll. Ha
szeretnél tenni az elesettekért, ha tudsz az emberekkel bánni,
és mindezen felül még a strapát is bírod, ne habozz, jelentkezz!
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Szegénység, kirekesztés”, „A
szociális ellátás rendszere”, „Önkormányzatiság”, „Kutatás a szociális munkában”, „Szakmai készségfejlesztés”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Segíteni szeretnél az embereken, miközben te is éhen halsz? Válaszd a szociális munkát!

Szociálpolitika MA
Ha kíváncsi vagy, mire megy az adó, ha tudni szeretnéd, miért nem segély a gyermekgondozási segély és miért nem járadék az időskorúak járadéka, ha érdekel a nyugdíjrendszer
és annak reformja, válaszd a szocpolt!
Ízelítő a kurzuskínálatból: „A szociális gondolat története”, „Jogi-igazgatási ismeretek”, „Önkormányzatiság”, „Társadalombiztosítás”, „Jóléti rendszerek gazdasági elemzése”.
ff A szak az ott hallgató (e sorok írója) szemével: Jó hangulat,
kedves csoporttársak, kis létszám, kollegiális tanár-diák viszony – mi kell még?!
Szociológia MA
A társadalom egészéről alkotott átfogó kép a végzett szociológusok tanulmányainak gyümölcse. Bár a képzés elméletibb jellegű, az itt diplomázók nemcsak tanulmányírással,
hanem számos gyakorlati területtel is foglalkozhatnak pályájuk során. Aki kedveli az olvasást, és még a módszertant
sem veti meg, bátran bevállalhatja ezt a szakot.
Ízelítő a kurzuskínálatból: „Új társadalomelméleti paradigmák”, „Szociálpszichológiai nézőpontok”, „Narratív
interjú”, „Diskurzusanalízis”, „Adatelemzési fortélyok”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Parsons kérdezte
1937-ben, a szociológia uralma kezdetén: „Ki olvas ma
Spencert?” 2011-ben a szociológia MA hallgatói olvasnak
Spencert, de Durkheimet, Habermast, Baumant, sőt amit
Parsons sem hinne el: őt is.
Politikatudomány MA
Ha kifejezetten a politikai rendszer érdekel, a politikatudományi mesterszakot szabták rád. FIGYELEM! A képzést
karunk az ELTE ÁJK-val karöltve indítja – a jelentkezési lap
kitöltésekor a jogi kar betűkódját kell feltüntetni! Szakirányok: elméleti-módszertani, magyar politikai intézményrendszer és közpolitika, politikai gyakorlat és kutatás-módszertan, valamint választási tanulmányok. Ezek közül az
utóbbi kettőt gondozza a Társadalomtudományi Kar.
Ízelítő a kurzuskínálatból: „A választójog története”,
„Politikai marketing”, „Nemzetbiztonság és demokrácia”,
„Morálfilozófia”, „Állam, háború, történelem”.
ff A szak az ott hallgató szemével: Az eszmetörténetet és a
politikai rendszerek felépítését is megtanulhatod nálunk,
mindezt egy kis kutatásmódszertannal megspékelve. Ráadásul a tanárok is híresek!
A tájékoztatás nem teljes körű. További információ:
http://www.felvi.hu/
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Egyetemek labirintusában
11. alkalommal rendezték meg idén az Educatio Nemzetközi
Oktatási Szakkiállítást. Csak a helyszín változott, a látogatók
száma és a színvonal nem.
A standok készítői már reggel 8
óta serényen dolgoztak a Papp
László Budapest Sportaréna
épületében, hogy minden gördülékenyen menjen, mire megérkeznek az első vendégek. Bár
a program csak 9-kor kezdődött, fél 10-kor már mozdulni
sem lehetett a csarnokban. Az
érdeklődőket közel 200 stand,
fullasztó meleg és hatalmas tömeg fogadta, így az emberlánya
nehezen látott messzebbre az előtte andalgó ember hajkoronájánál.
Átverekedvén magamat a tömegeken, végre megpillantottam az ELTE standját. Színes feliratok, egyenpólót viselő,
mosolygós fiúk és lányok jelezték, hogy jó helyre érkeztem.
A TáTK-os pult roskadásig volt karunk nevével fémjelzett
íróeszközökkel, mappákkal és szórólapokkal. Nem tudtam
megállni, hogy le ne csapjak a sörnyitó végű, zöld tollak
egyikére.
Körbejártam a standot, és boldogan nyugtáztam, hogy
még mindig iskolánk az egyik legnépszerűbb és legkeresettebb felsőoktatási intézmény. Jó volt látni és hallani,
hogy hallgatóink milyen nagy örömmel és lelkesedéssel
beszélnek a „fantasztikus légkörünkről” és a „pezsgő egyetemi életről”. Kíváncsi voltam, vajon mások mivel próbálnak imponálni, így újra belevetettem magam a tömegbe.
Alig tettem két lépést, máris előttem termett egy kék pólós
lány, aki arra próbált rávenni, hogy töltsek ki egy űrlapot.
Kedvesen visszautasítottam, majd továbbmentem. A továbbiakban sem telt el úgy 5 perc, hogy ne akart volna valaki
valamit a kezembe nyomni, megíratni velem egy tesztet,
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esetleg kitöltetni egy kérdőívet ajándékért cserébe.
Szerencsére a hömpölygő
emberfolyam elég gyorsan sodort magával ahhoz,
hogy a „kösz, nem kérek”
mondatocskát ne kelljen
kimondanom. Útközben
random módon próbára
tettem néhány egyetemet,
vajon milyen képzést nyújtanak, és hogy érzik magukat ott a diákok. Sok standnál azonban szomorúan tapasztaltam, hogy nem a hallgatók mesélnek a szakról, hanem a
tanulmányi osztály titkárnői. Tőlük meg persze hiába kérdeztem, hogy milyen például a légkör és a csoporttársak…
Ezek után meglátogattam a nyelvvizsgaközpontok és
nyelviskolák standjait. Középiskolások tömkelege jelentkezett, hogy próbatesztet írjon angolból vagy németből,
utána pedig izgatottan várták eredményeiket. A felvételi
tanácsadást is hasonló érdeklődés övezte, de nemcsak a
pályaorientáció miatt, hanem azért is, mert egy-két könnyű
feladat megoldása után ajándékot lehetett kapni, akár egészen magas értékben.
A változatosság kedvéért idén a szervezők valami újjal
is kecsegtettek. Négy előadóban és a „nagyszínpadon” láthattuk a felsőoktatási intézmények bemutatkozó műsorait,
valamint a kiállítás keretében megrendezett Fókuszban a
Közoktatás Szakmai Fórum meghívott vendégeinek előadásait, illetve kerekasztal-beszélgetéseit. Szó volt többek
között az új közoktatási törvényről, a PISA 2009 felmérés
eredményeiről és a pedagógusképzés szisztémájáról.
Az Educatio pedig nem is lett volna teljes, ha nem lettek
volna ott a régen látott ismerősök és barátok, akik valószínűleg ugyanarra a kérdésre keresték a választ, amelyre talán
még mi sem kaptuk meg: mi legyek, ha nagy leszek?
Eszter

Fotó • Simó Szabolcs

Educatio 2011

Terítéken a tudomány

A futószalag rabjai
Az ember egyik alapvető vágya a boldogság, s e cél elérésének
fontos eszköze a gazdaság – a gépezet, amely előállítja azokat a javakat, amelyek a puszta létfenntartáson túl az egyén
szükségleteit, kulturális igényeit is kielégítik. A Durkheim által
megfogalmazott anómiás állapot azonban nemcsak akkor
keletkezhet a társadalom tagjaiban, ha a fogaskerekek nem jól
működnek, hanem akkor is, amikor látszólag minden klappol.
Mi okozhat diszharmóniát még egy olyan ember életében is, aki
a többség számára sikeres és kiváltságos anyagi – s ezzel együtt
társadalmi – pozícióban van?

Fotó • Michael Keller

Szinte azonnal reagáltam az e-mailre. „Könnyű fizikai munka
diákoknak, újságokba kell mellékletet beletenni, hatötvenes
órabér, szombat este hattól vasárnap reggel hatig” – mindez
tíz percre tőlem. Kívánni sem lehetne jobbat. – Diákmelós
vagy, ugye? – hangzott el a kérdés egy harmincas nőtől, aki
a cég kapujában álldogált. – Aha – mondtam én, és követtem őt a kacskaringós úton a csomagolóüzemhez. Aztán
benyitottam az ajtón, és megpillantottam a futószalagokat:
hosszú métereken keresztül folytak és zümmögtek, várták a
munkát, a szorgos kezek neszét és az újságlapok surranását.
Úgy gondoltam, tökéletes élő történelemórába csöppentem, amelynek leginkább azt a címet adnám: „így kezdődött
az ipari forradalom, avagy a futószalag győzelme”. Az élő történelemórának csupán egyetlen hátránya volt, amikor én is
részesévé váltam a gépezetnek.
Feladatom szerint a raklapokon érkező, összekötegelt japán anime képregényeket kellett szétvágnom, majd gyorsan
odaadnom annak az afroamerikai lánynak, aki többedmagával a futószalag mellett dolgozott. Az ő feladata egyébként
az volt, hogy a sárga, a zöld újság után a piros színűt rátegye
a futószalagra, aztán az összeállítás ment is tovább egészen
a fóliázóba, onnan pedig az újságárusok kirakatába. Amilyen

egyszerűen hangzik a dolog, olyan kemény volt a valóságban: két óra folyamatos hajolgatás, 4-5 kilós kötegek emelgetése és szortírozása, méghozzá villámsebességgel, hiszen
a futószalagon percenként negyven csomag készült el, ami
azt jelenti, hogy egy darabra másfél másodperc jutott. Két
óra után sajgó háttal, kimerülten, enyhe légszomjjal mentem
ki a szabad levegőre, hogy hasznosan töltsem el az ötperces
szünetem. És még hátra volt kilenc óra! A történelemóra címét pedig átkereszteltem: „így kezdődött az ipari forradalom,
avagy pokolba veled, Henry Ford!”
Este kilenc óra 5 perckor pontosan megszólalt a csengő, és mindenki visszaáramlott a csarnokba. Szerencsémre
áthelyeztek egy másik futószalag mellé, amely félóránként
bedöglött, s így egészen reggel hatig rengeteg időm volt
arra, hogy gondolkozzam, míg a többiek rendületlenül dolgoztak.
Nyikorgó fogaskerekek
Furcsa, de ennek a világnak az egyik legérdekesebb tapasztalata az volt, hogy úgy éreztem magam, mintha a többiek nem
magyarul beszélnének. Mintha csak a munkájuk lényege – az
egyetlen mozdulatsor monoton ismétlése – egyben a beszédük metaforája is lett volna. Bármikor, bármit kérdeztem a főnöktől, vagy munkatársaktól, mindig egyszavas és általában
a lényegi információtól mentes választ kaptam. Persze nem
csak negatív felfedezéseim voltak. Egy ideig „minőségellenőri” munkaköröm révén figyelnem kellett arra, hogy egy híres tinimagazin mellékletéhez pontosan egy szempillaspirált
rakjanak a többiek a szalagra, és ha valaki nem elég pontosan
helyezte el a címlapon, akkor a fóliázó gép hatalmas reccsenéssel zúzta össze a kis tubusokat. Már órák óta gyermekien,
a pusztítást boldogan szemlélő kisfiúként üldögéltem, amikor rádöbbentem arra, hogy körülöttem milyen szomorú
mindenki. Középkorú férfiak és nők, bevándorlók és megannyi idős hölgy dolgozott ott. Persze, tudom, s tudjuk mi jól,
ők az alacsonyan képzett munkaerő, nekik ez jutott, és végül
is, csak van megélhetésük. De vajon mennyiben tehetnek
ők arról, hogy idekerültek? Mennyire állíthatom én azt, hogy
mindannyian jogosan robotolnak itt körülöttem, és hogyan
alkothatok véleményt bárkiről is úgy, hogy nem ismerem a
teljes életútját? Hiszen lehet, hogy egészen egyszerűen nem
tudtak elmenni iskolába, mert a rendszer, a mások által kialakított struktúra nem tette lehetővé. És az is lehet, hogy ők
maguk rontották el ezt az egész játékot, és nem tanultak sem
a tanáraiktól, sem a latin közmondásokból. Lehet.
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De ki tudja az igazságot? Mi, akik tanulunk?
Mert, ugye tanulunk (?). Vagy mi is csak kategóriákat tudunk alkotni, mint a „prolik”? Megbélyegzünk, elkönyvelünk emberek millióit, a
katedra tetejéről: ez az ő sorsuk, és létük értelmetlenségéért csakis ők okolhatóak. Persze jöhet a költői kérdés, létezik-e egyáltalán igazság,
és ha igen, mi az? Szerintem máshogy kell feltenni a kérdést. Abban megegyezhetünk, hogy
az igazság mint fogalom létezik, megtapasztalni már annál nehezebb. Tudunk-e igazságosan
cselekedni? Szerintem ez a lényeg. Nem azt
mondom, hogy ne alkossunk kategóriákat, hiszen köztudott: az emberi agy képtelen lenne
enélkül értelmezni és feldolgozni annyi információt, amennyit nap mint nap befogadunk.
Ezért kell csoportosítanunk: a négy lábbal rendelkező falapok
az asztalok, a kétkerekű, nagyhangú fémcsodák a motorok,
a barna bőrű, fekete göndör hajú emberek meg a négerek.
E műveletnél – bár sokaknak inkább ez fáj – szerintem nem
az a legproblémásabb, hogy az „egyénit”, az individuum szerepét degradáljuk le, hanem hogy sokszor olyan fogalmakat
is társítunk a csoportokhoz, ami inkább nevezhető negatív
előfeltételezésnek, mintsem körültekintő és objektív megismerésnek. Ha a realitás szemszögéből nézzük a folyamatot, akkor nagyobb igazságtalanságnak számít stigmatizálni
egy számunkra szinte ismeretlen csoportot, mintsem kiállni
amellett, hogy „mi” vagyunk a világ közepe.
Átlátni a fólián
A sokadik ötperces szünet következett, hajnal négyet ütött
az óra. Bár különböző társadalmi státusba sorolható emberek dolgoztak az üzemben, egy közös volt bennünk: a munkáltató szinte a végletekig kihasznált minket. Úgy éreztem, a
futószalag az emberi élet kizsákmányolásának egyik legjobb
mintapéldája. Egyszerűen nem volt idő gondolkozni. Felfogni azt, hogy mit, miért teszünk. Egyre biztosabbá váltam
abban, hogy nem szeretném, ha az életem hasonló lenne a
futószalagéhoz. Lehet, hogy épp most kóstoltam bele a kapitalizmus igazi mivoltába? Folyton ezen pörgött az agyam,
és kételkedni kezdtem abban, hogy ez a rendszer és a szabad verseny tényleg annyi lehetőséget és szabadságot adott,
mint hisszük. Mert nem csak ez az egyetlen futószalag létezik, amelynek pontról pontra megmondhatjuk a kellékeit.
Ha nem gondolkozunk, csak a korszellem elvárásai szerint
cselekszünk, mi magunk válunk futószalaggá: első lépésben
van az ember, aztán tegyünk hozzá sikeres karriert, nagy autót és nagy házat, majd jöhet a fóliázó.
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Terítéken a tudomány

Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy e liberális
piacgazdaság minden téren rossz lenne, bár kétségkívül elméláztam az általam át nem élt, régi szép szocialista időkön,
ahol nem volt ezerféle deszkás cipő, és mégis boldogok tudtak lenni a fiatalok. Pedig nekem is nagyon tetszik a saját Nike
meg Adio csukám. Viszont súlyos tévedés lenne azt gondolni, hogy a kapitalizmusnak e Közép-Kelet-Európában kialakult formája létezne egyedül a világon, s hiányosságait látva
egy másik, ugyancsak sebezhető lábakon álló ideológiát és
rendszert választanánk, vagy épp olyan utópiákra pazarolnánk az időnket, melyek megvalósítása nemcsak lehetetlen
és irracionális, de a jelen helyzetben semmiféle gyakorlati
haszonnal nem jár – a jóízű fantáziálgatást leszámítva. Mégis,
vajon minek tudható be a mai magyar társadalomra jellemző depresszió, s miért tűnnek boldogabbnak a fejlett nyugateurópai országok állampolgárai az életminőség-kutatások
alapján? Azt tudjuk, hogy gazdagabbak, de hasonló erejű
igazságként fogalmazódik meg a közhely, miszerint: „A pénz
nem boldogít.” Válaszokat az amerikai szociológus, Ronald
Inglehart nemzetközi értékkutatásai alapján kaphatunk,
amelyek eredményeképp megfogalmazódott egy új (a fejlett
országokra jellemző), posztmaterialista társadalom képe.
A modern ember akkor követi el a hibát, amikor a gazdaságnak olyan önértéket tulajdonít, ami által a saját életét veti
alá a rendszer elvárásainak. S ez mégis hogyan lehetséges?
Inglehart tézise szerint az ember azt értékeli fel önmagában, amiből relatíve a legkevesebb van a birtokában. Ennek
köszönhető az, hogy hazánkban a rendszerváltás negatív
gazdasági hatásai révén rohamosan elterjedt a materialista
értékrend és világkép, s vele együtt az emberek haszonmaximalizáló, tejlesítményorientált, ám magányos életstílusa. „A
profit nem érték, csupán a vagyoni viszonyok változtatása:

Terítéken a tudomány
az egyik oldalon mutatkozó plusz azonos a másik oldalon
megjelenő mínusszal” – írja Ferdinand Tönnies a Közösség és
társadalomban, s talán nem is jellemezhetnénk frappánsabban azt a tévutat, amelyen mi, magyarok járunk. A fejlett nyugat-európai országoktól nemcsak a gazdasági helyzetünk
különböztet meg, hanem az értékrendszerünk is. Az ezekre az országokra jellemző, posztmodern társadalmakban az
életminőség javítása mellett egyre jelentősebb szerepet kap
az önkifejezés igénye és a kultúra iránti fogékonyság, tehát
már megjelentek olyan posztmateriális elemek is, amelyek a
gazdaság alapvető céljaitól eltérőek, viszont az egyének számára boldogabb életlehetőségeket biztosítanak. Az egyéni
szinteken felmerülő, az életet hasznosan és változatosan
értelemmel megtölteni kívánó szemléletmódból persze a
gazdaság is profitál, s az új igényekre épülő ágazatok ugyancsak fontos részei a gépezetnek. S e posztmodern világban
az egyének fokozott politikai és társadalmi aktivitásának
köszönhetően különösen nagy hangsúlyt kap a fenntartható fejlődés koncepciója is – amit az egyre népszerűbb környezetkímélő életmód jelez. Úgy gondolom, hogy ezek a

kézzelfogható nyugat-európai példák a bizonyítékok arra
nézve, hogy létezik egy fejlettebb és jóval összetettebb kapitalista rendszer, amit érdemes követnünk. Amikor tehát párhuzamot vonunk, nemcsak a jólét gazdasági, hanem a jól-lét
emberi szempontjait is figyelembe kell venni. S bár Inglehart
szerint az értékváltozások csak generációk között jöhetnek
létre – mivel értékrendszerünk a felnőttkor előtti élményeink
alapján alakul ki –, ennek ellenére különösen káros lenne,
ha csak gazdasági szinteken szeretnénk csatlakozni a Nyugathoz. Be kell látnunk, hogy e posztmodern életszemlélet
nélkül a legnagyobb gazdasági fejlődés mellett is csak a futószalag rabjai lehetünk.
Kréta
Felhasznált irodalom:
Felkai Gábor (2006): Ferdinand Tönnies. In: A német
szociológia története a századfordulótól 1933-ig – I. kötet.
Budapest: Századvég, 171–191.
Inglehart,
Ronald
(1997):
Modernization
and
Postmodernization. Princeton: Princeton University Press

Hegemón maszkulinitás?

Megjegyzések a társadalmi nemek kérdésköréhez
Szociológiai közhely az a megállapítás, amely szerint a nők a
társadalom egy kiemelten kezelendő, mert hátrányos helyzetű,
különféle társadalmi kockázatok által veszélyeztetett csoportja.
Walby öt olyan területet említ, melyen a nők az elmúlt 150 évben
elnyomás és kizsákmányolás áldozatai voltak: a háztartási munkát, a kereső munkát, a fizikai erőszakot, a szexuális kapcsolatokat és a kulturális intézményeket.
Tény, hogy az elmúlt évszázadokhoz képest mára majd minden
területen jelentősen csökkentek a nők hátrányai a férfiakéihoz
képest, ám kérdés, hogy ez az objektív javulás mennyire tekinthető valóságosnak egy olyan korban, amikor az individualista
és teljesítményorientált világszemlélet a nőkkel szemben is
kemény követelményekkel lép fel, anélkül, hogy az ezek teljesítéséhez szükséges társadalmi feltételek a két nem számára
egyenlő mértékben állnának rendelkezésre. A továbbiakban
a férfiak és nők különbségeire vonatkozó néhány elképzelést
fogok bemutatni, külön kiemelve a férfitapasztalatok viszonylag
elhanyagolt területét, amely látszólagos függetlensége ellenére
legalább akkora befolyást gyakorol a két nem viszonyára, mint
az úgynevezett tradicionális és elnyomó női nemi szerepek.

Valószínűleg a leginkább elterjedt vélemény a nemekkel
kapcsolatban az, hogy a társadalmi különbségek a biológiai
különbségek egyszerű, társadalmi hatásoktól mentes folyományai. Ebből kiindulva lehet olyan elkeseredett nyilatkozatokat tenni, hogy mekkora igazságtalanság érte azt, aki lányként jött a világra. Ez a vélekedés persze teljesen abszurd,
hiszen ennyi erővel azt is égbekiáltó igazságtalanságnak
kellene tartanunk, ha valakit történetesen meztelencsigának,
s nem embernek teremtettek. A társadalomtudósok ezzel
szemben inkább arra az álláspontra helyezkednek, amely
a fiziológiai eltéréseket egyszerű tényekként értelmezi, az
igazságosság/igazságtalanság értékelő fogalmait pedig csupán e tények társadalmi kezelésének leírására használja. Az
ugyanis vitán felül áll, hogy e biológiai tények társadalmi
tényekké való átalakítása már a legkülönbözőbb formákban történhet meg. Jól jelzi ezt Clifford Geertz példája az
interszexualitásról, amely jelenséget az amerikai, a navajo
indián és a pokot törzsi kultúrákban radikálisan eltérő módokon értelmezték és kezelték. Az, hogy hajlamosak vagyunk a
biológiai és társadalmi tények összemosására, csak társadalmi életünk magától értetődőségét s ebből fakadó észrevét-

11

Terítéken a tudomány

12

A hegemón maszkulinitás fogalmát több oldalról
is támadták a szociológusok.
Elsőként említem a neomarxista kritikát, amely az
eredeti – Antonio Gramsci
által alkotott – hegemóniafogalom felől bírálta
Connell érvelését, kiemelve, hogy az általa „alárendelt maszkulinitásoknak” titulált
mintázatok egyes elemei idővel beépülhetnek a hegemón
kódrendszerbe, amit jól mutat a mai férfiideálok erősödő
androgün jellege is. A posztstrukturalista irányzat is hallatta
hangját gender kérdésben, a Connell-lel vitatkozó szerzők
kiemelték a hierarchikus szemléletű modell gyengeségeit, s foucault-i álláspontra helyezkedve a férfiak és nők
szubjektív élményeire, identitáskonstrukcióira, avagy az
„önmagaság technikáira” helyezték a hangsúlyt, tehát arra
a folyamatra, amelynek során a szubjektum a különféle
maszkulinitásokban és femininitásokban felismeri magát,
vagy megfordítva, ezen mintázatok elemeit magában fedezi fel. A téma legkiválóbb magyar szakértője, Hadas Miklós
is a connelli elképzelés sematikusságát bírálta, s ahelyett,
hogy a hegemón maszkulinitást valamilyen létező dologként azonosítaná, a férfiasságot egyfajta beállítódásként
értelmezi, amely eltérő társadalmi mezőkben, s időben is
rendkívül változatos formákban jelenhet meg.
A téma szociológiai irodalmának áttekintése után tehát
el kell vetnünk az eredeti feminista elképzelés jó néhány
elemét, a patriarchátus mindenhatóságába és a férfiak tudatos elnyomó szándékába vetett hitet mindenképp. A férfiak
szemszögéből való megközelítés megmutatta, hogy társadalmi szerepeinket nem mechanikusan tanuljuk, hanem konkrét
tevékenységek során, a férfiasság és nőiesség formáiban megalkotjuk. Persze a ló másik oldalára sem szabad átesnünk, hiszen a férfias és nőies viselkedésminták és identitások közötti
választás sosem lehet abszolút, azt mind a biológiai különbségek, mind az igazságosabb vagy igazságtalanabb társadalmi
feltételek és normák erősen korlátozzák.
Sid
Felhasznált irodalom:
Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris
Geertz, Clifford (1994): Az értelmezés hatalma. Budapest: Századvég
Hadas Miklós (2010): A férfiasság kódjai. Budapest: Balassi Kiadó
Replika, 69. szám (2009. december): Hegemón maszkulinitás

1 – Connell 2006-ban nővé operáltatta magát, azóta Raewyn Connell néven publikál.
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lenségét bizonyítja, amely a társadalmi tényeket az egyetlen
és megváltoztathatatlan valóság aurájába öltözteti.
Lényegében ezen elképzelés talaján állt az ’50-es évek funkcionalista szerepelmélete, amely szerint a férfi instrumentális
és a nő expresszív szerepe elengedhetetlen feltétele a harmonikus családi életnek. E paradigma egyeduralmának a ’60-as
évek végén induló második feminista hullám vetett véget,
amely a nők férfiak általi elnyomását a patriarchátus fogalmába
sűrítette, s reflexióra késztette a társadalomtudományok képviselőit, akik a családi harmónia felől egyre inkább a két nem
közötti konfliktus természetének megértése felé fordultak. E
profeminista szociológiából nőtt ki a férfikutatások irányzata,
amelynek legnevesebb képviselője a ’70-es években az ausztrál Bob Connell volt.1 Ő alkotta meg a hegemón maszkulinitás
fogalmát, amely a merev instrumentális férfiszerep helyére egy
dinamikus szociológiai konstrukciót állított. Connell azt állította, hogy a férfiasság nem egy önmagában álló norma, hanem
mindig egy, a nőiességgel szembeállított minta, a hegemón
maszkulinitás tehát egy hely a maszkulinitás-femininitás tengelyen. Ez a minta meghatározott tevékenységekre ösztönzi a férfiakat (vagy a magukat férfiként definiálókat), melyek bizonyos
következményekhez vezetnek a két nem viszonyában. Ezek a
következmények Connell szerint a férfiak dominanciájához vezetnek az általa megjelölt négy területen: a hatalom, a munka,
a katexis (szexuális uralom) és a szimbólumok terepén. A szimbólumok azért is roppant lényegesek, mert Connell úgy véli,
nem szükséges, hogy a férfiak többsége valóban kövesse a hegemón maszkulinitás viselkedésmintáit, elég, ha néhány ismert
és befolyásos férfi teszi ezt – például a média nyilvánosságán
keresztül. Connell arra a megvilágító következtetésre jut, hogy
„a hegemónia létrehozása nem bizonyos meglévő csoportosulások közötti huzavona
eredménye, hanem részben
ezen csoportosulások kialakulásának a kérdése”. Tehát
nem elsősorban a férfiak és
nők közötti biológiai különbségek, hanem a férfiasság és
nőiesség meghatározásának a
folyamata felelős a két nem eltérő társadalmi helyzetéért. Ezt a
felismerést tükrözik a melegfelszabadítási mozgalom által propagált gyakorlatok is, melyek óva intették a homoszexuálisokat
attól, hogy saját viszonyaikban reprodukálják a férfiasság és a
nőiesség mintáit, sőt még egy genderfucknak nevezett stílust is
kialakítottak, mely a férfias, illetve nőies jegyeket eltúlozva hívja
fel a figyelmet a megkülönböztetés esetleges voltára.
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Két világ határán
Széljegyzet egy diskurzushoz

Előző lapszámainkban a tökéletes társadalom mibenlétét próbáltuk meghatározni. Lehet, hogy rossz úton jártunk.

Fotó • theendofpoverty.com

Ha elmerengünk a múlton, a letűnt politikai rendszerekben
legalább egy közös dolgot felfedezhetünk, ez pedig a megkérdőjelezhetetlenség és kizárólagosság (tév?) képzete. Az
egy és örök Igazságba vetett hitről azonban a 21. században
talán már illendő volna lemondani.
Kissé – természetesen jóindulatúan – karikírozva ez
Amartya Kumar Sen (1933–) munkásságának legfőbb üzenete is. Mondandója életútjában is tükröződik: a pluralizmus
minden tekintetben igaz rá. Két világ határán mozog, több
szempontból is. Indiában született, jelenleg Amerikában
tanít. Kapocs Kelet és Nyugat, diktatúra és demokrácia,
éhezés és kapitalizmus, de ugyanúgy filozófia és ökonómia,
morál és jóléti függvény között is. Talán nem véletlen, hogy
a Nobel-díjat a jóléti közgazdaságtan területén végzett
munkásságáért ítélték oda neki.

És hogy mitől lesz tökéletes egy társadalom? Sen úgy látja, leginkább semmitől. A mindenkori döntéshozatalnak
ugyanis nem a fellegekben megkonstruált perfekcionizmus
ábrándképéről kellene szólnia, hanem a nyilvánvaló igazságtalanságok kiküszöböléséről. A The Idea of Justice ezt az
alaptételt bástyázza körül érvekkel, filozófiai műhöz mérten
elképesztő olvasmányos formában. (Bár a könyv mindössze
2009-ben jelent meg, és így egyelőre csupán angol nyel-

ven érhető el, mégis érdemes belefogni – nyelvgyakorlásnak sem utolsó. Ha ügyesek vagytok, ki tudjátok cselezni az
egyetlen, sajnos PhD-s jelzetű példányt a kari könyvtárból.)
A fő gondolat meghökkentően egyszerű: fogadjuk el,
hogy sokfélék vagyunk, minden téren – így politikai szempontból is. A „hibátlan berendezkedés” (ha van egyáltalán
ilyen) megtalálása nem kell, hogy cél legyen, hiszen ennek
ismerete nélkül is megvalósíthatjuk a (számunkra) tökéletes
alternatívát. Gondoljunk csak a példázatbeli Buridán szamarára! Szegény pára – nem tudván eldönteni, hogy a tőle
ugyanakkora távolságra lévő két szénakazal közül melyik a
jobb – egyszerűen éhen halt.
A tökéletes intézményeket létrehozni kívánó transzcendentális institucionalizmus irányzatát elvetve, a valóságra
fókuszáló komparativizmus útjára szükséges lépnünk. Nem
azon kell gondolkodnunk, hogy melyik szénakazal volna
laktatóbb, hanem azon, hogy bármelyik választása esetén
jobban járunk, mint az éhhalállal.
A tiszta formális logika azt diktálná, hogy az ilyen páronkénti összehasonlítások végül elvezetnek a valóban legkiválóbb alternatívához is. Ez azonban már megkérdőjelezhető. Egy idő után ugyanis már értékválasztásokról beszélünk.
Visszatérve a társadalmi választás elméletéből kölcsönzött
példánkhoz: az, hogy a két szénakazal közül melyik lesz a
szerencsés nyertes, már nem tudományos kérdés. A tiszta
ész, a közgazdaságtan pedig nem adhat minősítést. Így ér
össze racionalitás és ideológia, és bukkan fel örök, feloldhatatlan konfliktusuk.
Mindemellett Sen vállaltan demokrata – éppen annyira,
mint amennyire én nem. Az azonban biztos, hogy talán ez
a kormányzati beállítódás áll a legközelebb ahhoz az ideológiához, amely feltétel nélkül el kívánja ismerni a sokszínűséget, a pluralizmust és egyáltalán: hogy individuumok,
nem pedig tömeg vagyunk. Ezt lehet liberalizmusnak hívni,
én azonban más szót használnék, sokkal egyszerűbbet és
kifejezőbbet: emberség.
Egri Gergő

13

Kül-Ügyes

III. évfolyam, 7. szám – 2011. február

Erasmus – első kézből
Karunkról évente több tucat hallgató megy erasmusozni Európa minden pontjába. Megkérdeztük néhányukat, hogy miért jó, miért nem jó, miért érdemes, és mire kell odafigyelni.
Aki már volt – Fazekas Ági, TTBA
Németország, Frankfurt
Miben más a németországi Erasmusos élet, mint az itthoni
natúr magyar diákélet?
Röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy csupa újdonságot és nemzetközi élményt adott. Elsőként egy más környezetbe csöppen az ember. Minden új, az ország, a kultúra, a
hagyományok, az emberek. Nem turistaként fedezzük fel a
mindennapok újdonságait, hanem fokozatosan minden apróság beépül a mindennapokba. Más az, amikor könyvekből
tanulunk távoli kultúrákról, hagyományokról és emberekről,
és más, amikor személyesen megtapasztaljuk azokat. Szerintem ebből lehet a leginkább tanulni. Szerencsés voltam, mert
nemcsak európai hallgatókkal találkoztam, hanem tényleg
a világ számos helyéről érkezettekkel. Mivel rövid idő az 5
hónap, sűríted az élményeket. Bulizások, közösségi programok, utazások, s egyszerűen a környezet megismerése. Úgy
gondolod, hogy most van arra lehetőség, hogy ezt vagy azt
megtekintsd, ebbe vagy abba a városba elmenj, s azokkal az
emberekkel éld át mindezt, akik 5 hónap múlva visszatérnek
a hazájukba. Bizonyos mohóság is van ebben, a kíváncsiságunk, az új emberek, helyek megismerése.
Mennyire voltak rugalmasak az itthoni tanárok a vizsgákat,
beadandókat illetően?
Én itthon nem vettem fel tantárgyat, így nem is vizsgáztam
itthon. A szakigazgatóval egyeztettem kiutazásom előtt, hogy
majd milyen magyar tantárgyakat szeretnék megfeleltetni a
külföldi tantárgyakkal. A hazautazást követően minden hivatalos eljárás megfelelően zajlott, az összes kreditet, amit kint
szereztem, elfogadták.
Mennyire volt magas a követelmény, és miben tért el, illetve hasonlított az itthonihoz a rendszer?
A követelmény magas. A kreditrendszer is eltér, valamint a
kredit megszerzéséhez komoly követelményeket támasztanak. A különbség abban áll, hogy kint főként szemináriumok vannak beépítve a tantervbe, ahol 20 fős csoportokkal
dolgoznak az oktatók. Nagyon sok projektmunkát várnak el,
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kiselőadásokat és szóbeli megnyilvánulásokat. Interaktív a
rendszer, úgynevezett debate órákat tartanak, ahol az adott
témában a hallgatók vitatkoznak, érvelnek. Ezenkívül kiegészülnek az órák a tananyag feldolgozását segítő elemekkel.
Például az adott témát az ahhoz kapcsolódó filmeken keresztül elemezzük az oktatóval.
Milyen téren tudsz profitálni a kint eltöltött félévedből itthon?
Rendkívül sok mindenben profitáltam a kint eltöltött félévből.
Mindenekelőtt mind az angol, mind a német nyelv területén
sokat fejlődtem. S ezt is egy ilyen intenzív nyelvi közegnek köszönhetem. Szakmailag sokat tanultam a debate típusú szemináriumokon, s a kinn töltött idő alatt találtam rá pontosan
arra, hogy miről szeretném írni a szakdolgozatomat.
Ha tehetnéd, ismét megpályáznád az Erasmust?
Igen, mindenképp! Rövid arra ez az interjú, hogy azt a sok jó
tapasztalatot és élményt elmondjam. Azt javaslom mindenkinek, hogy pályázzatok, mert óriási nagy élmény. Erre nincs
jobb szó!
Aki most kint van – Páldi András, TTBA
Hollandia, Utrecht
Hogy érzed magad most Hollandiában? Jó választás volt?
Prímán, köszönöm! Azt hiszem, hogy tanulmányi szempontból mindenképp. Az órák nemcsak viccből vannak, hanem
követelnek is rendesen. Bulizni csak visszafogottan lehet,
mert ugye van mit csinálni, Utrecht kisváros és Hollandia egy
kelet-európainak drága hely.
Mennyire nemzetközi a légkör?
Nagyon is! Annak ellenére, hogy kivétel nélkül minden holland beszel angolul, körülbelül annyira keveredik a két társaság, mint otthon: semennyire. Viszont cserébe van nagyon
sok külföldi cserediák, meg itt MA-t végző vagy szakmai gyakorlatos is.
Ért valamiféle kultúrsokk, vagy ez még várat magára?
Persze, hogy ért! A hollandok nagyon pragmatikus, kötelességtudó népek. Minden rendben van, és jól be van szabályozva. Emellett mindenki roppant kedves mindig. Viszont a
pontos szabálykövetésük miatt a külföldiek nagy része hango-
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san röhög rajtuk. Borzasztóan rugalmatlanok tudnak lenni bizonyos dolgokban. A szabályozottság oltárán az ésszerűséget
áldozzák fel, és ebből sokszor lehet konfliktus. Meg olyan apróságok, hogy egy hónapig tartott, mire szereztem egy edzőterembérletet. Jártam négy különböző irodában, és e-maileztem öt
emberrel, mire kaptam egy nyamvadt tagságit.
Hogy tudod beilleszteni a kinti tanulmányaidat az itthoniakba?
Ezzel mindig baj van, persze. Itt egy tárgy 7 és fél kredit, ami elképzelhetetlen, hogy elfogadható legyen otthon. Nekem mázlim
van, mert két tárgyam is be tudom illeszteni az otthoni rendbe,
úgyhogy van, amikor működik.
Katerina Doulou
Ajánlanád másnak is az Erasmus ösztöndíjat?
Mindenképpen! Az ember nagyon sokat profitál belőle. Nemcsak az evidens dolgokra gondolok, hanem például toleranciára, idegenekkel való együttélésre és együttszórakozásra vagy
arra, hogy megszoktam az esőt. Mostantól nem fog felbosszantani soha, ha elázom. Az egyetlen fontos dolog, amit mindenkinek mérlegelnie kell: legyen elegendő pénze, mert nagyon rossz,
ha az embernek a szabadidejét valami alacsony színvonalú
munkahelyen kell töltenie. Itt nehéz munkát találni, és valószínűleg nem is fog jól fizetni…
Aki pedig nálunk járt – Katerina Doulou
Görögország
Miért döntöttél úgy, hogy megpályázod az Erasmust, és miért
épp Magyarországot választottad?
Idősebb barátoktól hallottam, hogy óriási élmény, sok új ember,
idegen kultúrák, utazgatás… De amióta itt vagyok Budapesten, sokkal árnyaltabb a kép, viszont ezt csak az értheti meg,
aki kipróbálja. Magyarországra véletlenül kerültem, a legjobb
barátommal együtt akartunk menni egy szép, olcsó és pezsgő
éjszakai élettel teli városba, így esett a választás Budapestre. Az
első itt töltött hét után már tudtam: ez volt a legjobb döntés, amit
valaha hoztam!

Mik voltak a jelentkezés feltételei Görögországban?
Patraszban tanulok, nem messze Athéntól. Először is, 30 kreditet kell teljesíteni, ami bizony kihívás, mert én közgázt hallgatok, és az ELTE-n nincs túl sok idevágó kurzus. Emiatt most
tizenkét tárgyam van! Ki kellett töltenem néhány formanyomtatványt, elküldenem az önéletrajzomat, és a támogatásért
cserébe le kell tennem otthon négy-öt vizsgát, máskülönben
visszakérik a havi 390 eurót.
Hogyan készültél fel erre a félévre?
Késve adtam fel a jelentkezési lapot, így mindössze 15 nappal a regisztrációs hét előtt kaptam választ, eléggé sietnem kellett. Kapcsolatba léptem egy lánnyal a sulimból,
aki már volt Erasmuson, és ő nagyon sokat segített, mert
hát kicsit bepánikoltam, hogy 5 hónap külföldi és önálló
élet vár rám. Vettem egy könyvet Magyarországról, kerestem szállást a neten, és megkértem egy barátomat, hogy
minden otthoni infót küldjön el nekem. Aztán rákerestem
az „Erasmus ELTE”-re, csatlakoztam egy csoporthoz a
Facebookon, majd egy nagy buli keretein belül elbúcsúztam a barátaimtól.

Teller Rita

15

Kül-Ügyes

III. évfolyam, 7. szám – 2011. február

Újdonsült kihívók?

Az Amerikai Egyesült Államok és a BRIC
A kétpólusú világrend összeomlását követően az Egyesült Államok és az általa képviselt kapitalista társadalmi-gazdasági
berendezkedés triumfált. Ez mára megdőlni látszik.

Fotó • raulmarinhog.wordpress.com

1989/1991 után kétségtelenül egyetlen világhatalom, az
USA dominálta a világpolitikai színteret. A Szovjetunió
hamvaiból feltámadó Orosz Föderáció, illetve a posztszovjet és KGST-s kapcsolatokra támaszkodó FÁK nem
voltak képesek olyan erővel megjelenni a nemzetközi
színtéren, hogy nagyhatalmi státuszt harcolhassanak ki. Az
öreg kontinens egykoron mérvadó játékosai – Franciaország, Nagy Britannia –, annak ellenére, hogy atomfegyverekkel rendelkeznek, szintén a második hatalmi vonalba
szorultak vissza, mindössze regionális nagyhatalmakká
zsugorodva.
Ahogy teltek az évek, és kiderült, hogy a történelemnek bizony nem szakad vége az egypólusú világrend
beálltával – ahogyan azt Francis Fukuyama jósolta –, az
is egyértelművé vált, hogy az egymást követő amerikai
elnökök bizony nem képesek kiaknázni az előttük álló
kvázi világvezető szerepet. Míg az öreg Bush – George H.
W. Bush – külpolitikai stratégiája óvatos és a „realpolitik”
pragmatikáját preferáló volt, addig Bill Clinton országa
gazdasági potenciálját igyekezett kihasználni külföldön,
egy valamelyest visszahúzódó külpolitikai hozzáállással.
Ez alól természetesen kivételként kiemelhető a balkán
konfliktusban történt kemény amerikai fellépés, amely
Szerbia szőnyegbombázásában kulminálódott. Az ifjabb
Bush ténykedéséről itt nem kívánok beszélni, mivel az
olyannyira ellentmondásos és oly tág, hogy nehéz lenne
röviden összefoglalni a lényegét. Az azonban biztos, hogy
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az úgynevezett „unipolar moment”, tehát az az időszak,
amikor az USA komoly kihívó nélkül grasszálhatott a világ
bármely pontján, egyeduralkodó szuperhatalomként a
világ kvázi vezető pozícióját betöltve, véget ért. A két legnagyobb kérdés, hogy 1) az átmenet mennyire lesz békés,
illetve hogy 2) mi fog kialakulni az egypólusú világ helyén?
Azonban egy pillanatra nem árt megállnunk, hogy tisztázhassuk azt a létfontosságú kérdést, hogy kik is az új kihívók? Kik azok, akik valóban képesek lehetnek gátat szabni
az Egyesült Államok tevékenységének? A választ a BRIC
mozaikszóban találjuk: Brazil, Russia, India, China. Ezek
az országok azok, amelyek képesek lehetnek olyan gazdasági, katonai és nem mellékesen diplomáciai nyomásgyakorlásra, amely fékezheti Amerikát. A most már terminusa
második felét töltő Obama elnök külpolitikai hozzáállása
(annak ellenére, hogy még mindig nem született átfogó
amerikai külpolitikai stratégia) viszonylag egyértelművé teszi, hogy ha nem is egy újkori izolacionizmussal, de
mindenképpen egy konszolidáltabb és valamelyest vis�szahúzódóbb Egyesült Államokkal kell számolnunk az
elkövetkezendő időszakban. Természetesen kérdés, hogy
ez csupán az egyszerre folytatott két háború, és ezáltal
egy elfáradt ország (és negatív közvélemény) átmeneti
reakciója-e, ami rövid idő alatt 180 fokos fordulatot vehet, és egy ismét aktívabb amerikai külpolitikát eredményezhet. Azonban annyi bizonyos, hogy a másik tényező, amely a hatalmi viszonyok békés átrendeződésének
kedvez, a globalizáció egyre erősödő ténye. Az egyre
inkább összefonódó pénzügyi világ, a nemzetek közötti
interdependenciák, a multinacionális üzletforma nyújtotta előnyök és az ezekből következő egyre magasabb

Kül-Ügyes
színvonalú jólét valószínűtlenné teszik a fegyveres konfliktusokat, illetve a háborút pusztán a hatalmi térkép újrarajzolása érdekében. A Kína által birtokolt, majd 2 trillió
dollár értékű amerikai állampapír, illetve az amerikai fogyasztó által nyújtott stabil piac mind ezt az összefonódást
támasztják alá. Erről tesz tanúbizonyságot a manapság már
olyannyira elterjedt kifejezés, a „Chinarica” is.
Azonban, ha kicsit mélyebbre ásunk, könnyen találhatunk arra utaló jeleket is, hogy annak ellenére, hogy a
megkérdőjelezhetetlen egypólusú világrend véget ért, az
újonnan kialakuló nemzetközi rendszer nem más, mint
egy másfél pólusú világ képe, ahol a kihívók valójában
teleszteroidozott és felfújódott testépítők, akik nem egészen olyan „kemények”, mint amennyire hinnénk. A legfontosabb mutató e szempontból a katonai költekezés
mértéke. Igaz, hogy az Egyesült Államok GDP-jének már
„csak” 5%-át költi katonai célokra, azonban ezzel még
mindig a világ legnagyobb és legjobban felszerelt hadseregét képes fenntartani. Ráadásul ez az 5% kétségtelenül
fenntartható hosszú távon is, főleg, hogy a hidegháború
alatt a 10%-os mértéket is gond nélkül tartani tudták.
Kína helyzete talán a legambivalensebb a BRIC-országok
közül; az elmúlt tizenöt évben képes volt egy 10% fölötti
GDP-növekedési átlagot produkálni, és – mint már láthattuk – jelentős szereplővé vált és válik külföldi gazdaságokban, mint az Egyesült Államok, illetve Európa. Azonban,
amint arról sokat hallani manapság, már nem egyöntetűen elfogadott, hogy a GDP a leghatékonyabb eszköz egy
ország gazdasági fejlettségének mérésére, illetve az tény,
hogy a kínai életszínvonal közel sem üti meg az amerikai/nyugati mércét. A legfontosabb azt látnunk, hogy a
kínai hadsereg évtizedes lemaradásban van az amerikai
hadigépezettel szemben, illetve hiányzik az az alapvető
képessége (ami igazán szuperhatalommá tesz egy országot), hogy erejét a földgömb bármely pontján hatékonyan
alkalmazni tudja – power projection capability. A kínai hadiflotta gyakorlatilag nem létező, és a kínai katonai doktrína
szűk, belföldi, illetve határvédelmi célokat szab magának,
a terjeszkedés igénye nélkül – érdekes kérdés lehet, hogy
Kína a jelenlegi dél-koreai konfliktusban mennyire exponálja magát, esetlegesen változtatva ezen a hozzáállásán.
Brazília, India és Oroszország társadalmi struktúrája
legalább annyira siralmas képet fest, mint a kínai; az országok Gini-együtthatóiból (a Gini-együttható a társadalmi

egyenlőtlenségek mérőszáma – a szerk.) gyorsan leszűrhető, hogy a középosztály szinte teljesen hiányzik, illetve a
vallási, etnikai és egyéb társadalmi törésvonalak kiélezettsége miatt nehezen lehetne stabil belpolitikai helyzetről
beszélni akármelyik ország kapcsán – gondoljunk csak a
Gettómilliomos című filmre, amelyben az Indiában dúló
muzulmán-hindu vallási ellentét plasztikus ábrázolásával
is találkozhatunk. Oroszországot úgy jellemezhetnénk a
legjobban, mint Szaúd-Arábiát nukleáris fegyverekkel,
ami arra a majdnem tökéletesen egyoldalú gazdasági
dependenciára utal, amivel Oroszországnak szembe kell
néznie; nincs ott semmi, csak olaj és földgáz! Így egyelőre az egyetlen komoly nemzetközi iniciatíva, amelyben
az Orosz Föderáció képes fajsúlyosan részt venni, az a
lefegyverzés folyamata, amely bizonyosan nem fogja új
szuperhatalmi magasságokba röpíteni Vladimir Putyin
országát. India nagy valószínűséggel az új Kína szerepére
pályázhat a legnagyobb eséllyel, mintsem egy komoly világvezető pozíciójára. Az egyre drágább kínai munkaerő
egyre csábítóbbá teheti a még mindig relatíve olcsó indiai
munkaerőpiacot, illetve a nagy mennyiségű embertömeg
alkalmas lehet arra, hogy az úgynevezett vállalati egyetemek (diplomát nem adó, multicégek által üzemeltetett,
szakspecifikus képzések) kedvükre válogathassanak az
ambiciózus fiatalok közül. Brazíliáról pedig szintén elmondható ugyanaz, ami az eddig tárgyalt többi országról.
Igen, nagy gazdasági potenciállal rendelkezik, igen, rengeteg kiaknázatlan humán- és természeti erőforrása van,
azonban komoly politikai, diplomáciai, illetve katonai befolyása nem szárnyalja túl a regionális szintet, továbbá a
társadalmi egyenlőtlenségi és a politikai rendszere – egy
instabil prezidenciális hibrid rendszer – mind olyan tényezők, amelyek gátolják a világporondon történő hatékony
fellépését.
Azt érdemes tehát látnunk, hogy az Egyesült Államok a
BRIC-országok részéről nem talált komoly kihívóra, annak
ellenére, hogy azok befolyása vitathatatlanul növekszik,
és a bennük rejlő világhatalmi potenciál megkérdőjelezhetetlen. Tehát, egyelőre még mindig inkább egypólusú,
mint többpólusú nemzetközi rendszerről érdemes beszélnünk, azt nem figyelmen kívül hagyva, hogy – a gazdasági interdependenciáknak köszönhetően – ez már nem
ugyanaz a rendszer, mint amely az úgynevezett „unipolar
moment” idején megszületett.
Márton Péter
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A virtuális háborúk kora
Azt nevezik kiberhadviselésnek, amikor egy nemzetállam
egy másik számítógépes rendszereibe behatol azzal a céllal, hogy azok működésében zavart keltsen, vagy egyenesen
rongálja azokat.
Nem nehéz belátni, hogy napjainkban az élet legtöbb aspektusa szorosan kötődik a világhálóhoz. A magánlevelezésektől kezdve, az üzleti szféra ügyletein át, a pénzügyi
rendszeren keresztül, a közművek működtetéséig, szinte
minden az interneten keresztül zajlik, így tehát jogosan
tesszük fel a kérdést: nem állhatna-e valakinek, valakiknek
az érdekében, hogy ezekben a rendszerekben kárt tegyen? Dehogynem! És az, hogy a médiában az ilyen esetek
többségükben nem kapnak nagy nyilvánosságot, nem azt
jelenti, hogy soha nem is történt ilyen támadás…
Az évek során azért néhányszor már kiszivárgott információ olyan államközi konfliktusokról, ahol internetes úton intéztek támadást egymás ellen a felek. Az első
ilyen jellegű konfliktus majdnem 30 évvel ezelőtt (!)
történt, amikor szovjet kémek elloptak Kanadából egy
olajvezetéket vezérlő programot. Napjainkban aztán
egyre több és több hasonló eset lát napvilágot. Ilyen volt
a közelmúltban többek között 2007-ben az Oroszország és Észtország között kirobbant konfliktus, melynek
kiváltó oka a Tallinban található, orosz katonát formázó
emlékmű eltávolíttatása volt. A szobor lebontása után az
észt infrastruktúra kulcsfontosságú informatikai hálózatait sorozatos támadás érte majd egy hónapon keresztül,
ellenben az orosz állam tagadta, hogy bármiféle köze
lenne a támadásokhoz, ám mint az később kiderült, az
akció mögött a Nasi nevezetű orosz ifjúsági mozgalom
állt, amely kimondva-kimondatlanul, de a Kreml támogatását élvezi. Az akció technikailag egy úgynevezett DDoS
(Distributed Denial of Service – a szerk.) támadás volt,
melynek lényege, hogy hamis információkkal árasztják
el a célpontként megjelölt szervert, egészen addig, míg
az a túlterhelés hatására fel nem mondja a szolgálatot.
Az Észt Informatikai Központ szóvivője nyilvánosságra
hozta, hogy a bankokat és közintézményeket is érintő
támadások összesen mintegy ezer „zombiszámítógép”
felhasználásával történtek, 178 országból.
Egy évvel később, 2008-ban szintén az oroszok kerültek konfliktusba Grúziával, és már hetekkel az első fizikai
támadás előtt behatoltak a grúz rendszerekbe. Az elsődleges célpontok a telekommunikációs és szállítási vállalatok
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rendszerei voltak, valamint ezen felül a grúz médiaportálok is. Az orosz kormány ez esetben is tagadta, hogy ő adta
volna a megbízást a hackereknek, ám a szálak egyértelműen Oroszországba vezetnek.
Viszont nem az orosz az egyetlen nemzet, amely a
világhálón keresztül hajtott végre akciókat. Az amerikai választások idején Barack Obama és John McCain
elnökjelöltek számítógépes rendszereibe is behatolás
történt, valószínűleg Kínából. A támadás célja minden
valószínűség szerint a leendő elnökök intézkedéseivel
kapcsolatos információszerzés volt. Ha mindez még
nem lett volna elegendő, 2008-ban feltörték a Pentagon,
valamint a Fehér Ház szervereit is, ahonnan összesen 20
terabájtnyi adatot loptak el, másfél éve pedig rátaláltak a
„GhostNet”-nek keresztelt virtuális kémhálózatra, amely
főként kínai számítógépekből áll, és megközelítőleg 103
ország kormányzati hálózataiból szívta magába az információt. Kína a mai napig tagad, pedig csak tavaly decemberben és idén januárban 20 multinacionális vállalat
rendszereit támadták meg, köztük a Google-éit is, amely
ezek után fontolgatta kivonulását az országból. Ezen felül
Angela Merkel német kancellár is megemlítette, hogy
behatolás történt a német védelmi erőket vezérlő rendszerekbe feltehetőleg Kínából, illetve Franciaország is
említett hasonló támadásokat, szintén a kínaiak részéről,
ami könnyen elképzelhető, tekintve, hogy egyes feltételezések szerint Kínában mintegy 250-300 hackercsoport
működik állami felügyelet alatt.
Azonban mindezen eseményeken túl, a kiberhadviselés
egy új szintre lépett idén, 2010 júliusában, amikor is megtalálták az első, kifejezetten ipari létesítmény ellen írt szabotázsprogramot, a „Stuxnet”-et, méghozzá nem máshol,
mint az újonnan épített iráni urándúsító üzemben… Illetve a féreg ezen felül még további 4000 számítógépen is
megtalálható, mind-mind fontos létesítmények szívében.
Szakértők szerint a program mindenképp állami segítséget
feltételez, hisz olyan rendszerhibákat használ ki, melyeket
kemény milliókért kellett megvásárolni egy bennfentes
fejlesztőtől, illetve bonyolultságából ítélve, ezen programot csupán egy maroknyi ember képes megírni az egész
világon. Természetesen nem bizonyított, hogy kik hozták
létre a „Stuxnet”-et, egyesek egy izraeli különleges egységre gyanakodnak, míg mások szerint az Amerikai Egyesült
Államok állhat a háttérben. A méltán híres Kaspersky Lab,
a Kaspersky Anti-Virus szofter gyártója szerint a „Stuxnet”
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egy félelmetes, új fegyver, amely fajtáját tekintve az első a
világon, és minden valószínűség szerint egy új fegyvernem
előfutárának tekinthető. Az elmúlt években a főbb nagyhatalmakon kívül mintegy 20 ország kezdett nagyarányú „virtuális fegyverkezésbe”, köztük kis hazánk is. Itthon összesen három úgynevezett CERT, azaz Computer Emergency
Response Team működik, melyek folyamatosan monitorozzák a hálózatot, egy esetleges támadás kiszűrésére. Ezek
közül a legfontosabb a CERT-Hungary, amely nemrég alakult át Nemzeti Hálózatbiztonsági Központtá.
Ebben az átláthatatlan, világméretű információs hadszíntérben feltűnt egy olyan „partizánszervezet” is, amely
a nagyobb hatalmak titkosnak minősített, s számtalan
esetben etikátlan, súlyosan emberellenes cselekedeteiről
is lerántja a leplet, méghozzá a kormányzati dokumentumok informatikai módszerekkel való „ellopása” révén. Ez
a szervezet a WikiLeaks, amely 2006-ban alakult, és a The
Sunshine Press működteti, s több forrás is Julian Assange-t
nevezi meg igazgatóként. A WikiLeaksen helyet kapott
többek között 92 000, az afganisztáni háborúról szóló dokumentum, illetve közel 400 000 katonai jelentés az iraki
háborúról. A régebbi, 2007-es harci helikopteres mészárlás után most egy újabb nagyobb botrány központja lett
az oldal, miután nyilvánosságra hoztak több tucat, a világ
politikusairól szóló amerikai feljegyzést. Ezekből kiderül,
hogy az USA az európai vezetők nagyobb részét alkalmatlannak tartja posztja betöltésére, illetve minősítették
a szövetséges államok vezetőit is. Természetesen hazánk
sem maradhatott ki ebből a világraszóló botrányból, bár
hogy az a szám szerint 734 bizalmas irat mit tartalmaz, azt
sajnos még nem tudjuk.
Ha viszont ilyen súlyos harcok zajlanak a háttérben nap
mint nap, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy akkor
eddig miért nem éreztünk ebből mi, civilek gyakorlatilag
semmit? Erre több egyszerű válasz is létezik. Egyrészt, a mai
globalizálódott világban a web oly szövevényesen hálózza
be az egész világot, hogy egy ország hálózatának tönkretétele, akarva-akaratlanul, több másik ország rendszerét
is magával ránthatja. A másik, igen kézenfekvő magyarázat pedig az, hogy eddig nagyrészt információszerzésre,
illetve pénzlopásra használták a virtuális fegyvereket, mivel egész egyszerűen ez éri meg a legjobban. Ez viszont
korántsem jelenti azt, hogy nyugodtan hátradőlhetünk,
hiszen több tisztázatlan kérdés is felmerül a virtuális hadviseléssel kapcsolatban, hiszen azon felül, hogy az ese-

tek nagy többségében nem sikerül teljes bizonyossággal
megállapítani, hogy ki az elkövető, a kiberharc szabályai
sincsenek még lefektetve úgy, mint a valódi fizikai háború
szabályai. Például tekinthető-e háborús cselekménynek
az, ha egy ország behatol egy másik ország rendszereibe?
Ezt még nem döntötte el senki, ám érdemes lenne minél
hamarabb jogi értelemben tisztázni a virtuális hadviselés
kódexét, hiszen amíg ilyen zavaros szabályok vonatkoznak
a netes szabotázsakciókra, és amíg ennyivel olcsóbb lesz
megírni egy programot, mint legyártani száz tankot, addig
senki sem állíthatja magáról teljes bizonyossággal, hogy
biztonságban van…
Nándi
Felhasznált irodalom:
A hírportálok az első célpontok (http://index.hu/tech/
biztonsag/2010/06/08/harcihaxor/ – Utoljára megtekintve: 2011. január 23.)
A kibertámadás mint tömegpusztító fegyver? – Virtuális háborúk (http://hirszerzo.hu/kulfold/91605_a_
kibertamadas_mint_tomegpusztito_fegyver_v – Utoljára megtekintve: 2011. január 23.)
A neten is zajlik az orosz-grúz háború (http://index.hu/tech/
biztonsag/gru120808/ – Utoljára megtekintve: 2011.
január 23.)
Globális támadás az internet ellen (http://index.hu/tech/
biztonsag/hekk0207/ – Utoljára megtekintve: 2011. január 23.)
Küszöbön áll a kiberháború (http://www.mobilport.hu/telefon/20091117/kuszobon_a_kiberhaboru/ – Utoljára
megtekintve: 2011. január 23.)
Másodpercenként éri kibertámadás a közműveket (http://
www.sg.hu/cikkek/72222/masodpercenkent_eri_
kibertamadas_a_kozmuveket – Utoljára megtekintve:
2011. január 23.)
Nyakunkon a kiberháború
(http://www.technet.hu/
hir/20101005/kiberhaboru_az_uj_hadszinter/ – Utoljára megtekintve: 2011. január 23.)
Stuxnet (http://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet – Utoljára
megtekintve: 2011. január 23.)
Világméretű WikiLeaks-botrány (http://www.dunatv.hu/
kulfold/wikileaks_botrany.html – Utoljára megtekintve:
2011. január 23.)
WikiLeaks (http://hvg.hu/cimke/WikiLeaks – Utoljára megtekintve: 2011. január 23.)
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Társadalmi testek

December 13-án este nagy lelkesedéssel indultam a Helvécia Söröző felé. A látszat ellenére ezúttal nem az órák utáni
alkoholszükséglet vezérelt, csupán egy jót szerettem volna
beszélgetni szaktársaimmal a társadalmi életből kihámozott aktuális problémákról. Azaz életem első „Szociológusok
testközelben”-jére tartottam.
Elsőre máris egy rendhagyónak számító rendezvényre sikerült ellátogatnom, hiszen a szokásostól eltérően ezúttal
nem tanáraink, hanem felsőbb éves diáktársaink vezették
a beszélgetéseket. Az est indításaként bemutatkoztak az új
SzHÉK tagjai, ezt követően pedig a vizsgákkal kapcsolatos
válogatott okosságokkal vértezték fel az egybegyűlteket.
Azok sem hiába jöttek el a Helvéciába, akik időben szeretik
megtervezni jövőjüket, ők a survey statisztika és a kisebbségpolitika MA szakokról hallgathattak meg egy-egy rövid
ismertetőt.
E felvezető után el is kezdődhettek a várva várt beszélgetések, a magam részéről nyomban csatlakoztam is a hajléktalanokról diskuráló csoporthoz, amelyhez a megjelentek
optimálistól elmaradó száma miatt a vallásszociológia és a
nemzetközi háborúk szekciót is hozzácsapták. E kezdetben
furcsának tűnő párosítás a beszélgetés folyamán nagyon is
hasznosnak bizonyult, hiszen az idő előrehaladtával a témák közti nem várt összefüggések is felszínre bukkantak. A
komplex problémák nagy elméleti keretekbe foglalása vagy
megoldási javaslatok kidolgozása helyett olyan egyszerű
kérdéseket tettünk fel magunknak és egymásnak, mint például: „Kik a hajléktalanok?”, „Miért zavarnak minket?”, „Mit
várunk el az egyházaktól a szegénykérdéssel kapcsolatban?”,
„Miért járunk manapság templomba?”, „Hadba vonulnánk-e
országunk megvédése érdekében?”, „S ha igen, miért?”, „Mi
okból áldoznánk fel magunkat egy közösség érdekében?” A
szomszédos asztaloknál is hasonlóan megvilágító erejű, mert
naiv kérdéseket tárgyaltak meg a beszélgetőpartnerek, akár a
nőiség mibenléte volt a téma, akár a Lágymányosi Campus
diákjainak lehetőségei kerültek megvitatásra környezetük
barátságosabbá, otthonosabbá tételére.
Talán nem is baj, hogy ezen az estén csak diákok beszélgettek egymással, hiszen így egyik asztalnál sem volt
klasszikus értelemben vett vezető, s talán olyan kérdések
is felmerültek, melyekkel egy magát komoly társadalomkutatónak valló ember kevésbé szívesen foglalkozott volna. S
csak az evidenciákra való rákérdezés révén döbbenhetünk
rá arra, hogy életünk milyen rengeteg (minden?) aspektu-
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Fotó • oldschooltypewriterofmine

Szociológusok testközelben, december

sát befolyásolja a társadalom, amelyben élünk; legyen szó
arról, miért kerüljük ki a hajléktalanokat az utcán, miért
követjük szinte mechanikusan vallási szokásainkat, miért
olyan egyértelmű számunkra, hogy saját országunknak
mindig igaza van, miért fogadjuk el a társadalom ránk osztott nemi szerepeit, vagy éppen az egyetemi élet kialakult,
megváltoztathatatlannak vélt kereteit. Csak ha a magától
értetődőségek világa mögé pillantunk, akkor vesszük észre,
hogy leginkább megszokott cselekedeteinknek is léteznek
alternatívái, s hogy az általunk választott megoldás nem
egykönnyen igazolható racionálisan. Még ha azt is hisszük,
hogy egy-egy kérdésben szabad akaratunkból döntünk, s
autonóm cselekvőként viselkedünk, másodszori vizsgálatra
gyakran kiderül, hogy társadalmi testekként mozgunk csupán, mélyen a kulturális evidenciák világába beágyazva.
Sid

A következő beszélgetésre február 21-én, hétfőn, este
19 órakor kerül sor, meghívott vendégünk Éber Márk
Áron tanár úr lesz, aki A szakértő hatalma, a hatalom
szakértője elnevezésű vitát fogja felvezetni. Az este folyamán a társadalomról való tudás és a hatalom ös�szefüggései kerülnek majd megvitatásra, mely kérdés
elméleti érdekességén túl a jövendőbeli szociológusok számára nem elhanyagolható gyakorlati relevanciával is rendelkezik. Aki többet szeretne megtudni a
témáról, vagy csak érvekkel felszerelkezve akar bekapcsolódni a vitába, az mindenképpen látogasson el a
http://szociomoka.blog.com/ weboldalra, ám ne feledjétek, hogy egy ilyen beszélgetést sosem lehet előre
megtervezni, s mivel a legizgalmasabb szempontok valószínűleg csak a helyszínen fognak feltárulni, a részvétel itt előzetes olvasgatással nem spórolható meg!

Interkultúra

A tuti módszer

Rövid útmutató egy szakdolgozat problémamentes megalkotásához*
Minden évben számos probléma merül fel a szakdolgozatok, házi
feladatok megírása során, a hivatkozások feltüntetésétől a formai
előírásokon át a határidő betartásáig. Tanáraink, a tanulmányi
osztály, a HÖK minden évben felhívják a figyelmet azokra a szarvashibákra, amiket minden évben sokunk elkövet – nos, ez idén sem
lesz másképp.
Mire is kell odafigyelni, amikor tudományos igényű munkának szeretnénk nekifogni? A legelső lépés a téma, a probléma
meghatározása, pontos körülírása, behatárolása és a megfelelő
motiváció előteremtése. Sokszor nem elég a nyomás, amit a határidő gyakorol, nem hiába ad Karunk minden évben haladékot
a szakdolgozatíróknak. Olyan témát kell választani, ami alapvetően érdekel bennünket, szívesen foglalkozunk vele, akár még
örömünket is lelhetjük benne.
Ha megvan a téma, akkor jöhet a megfelelő konzulens kiválasztása. Fontos odafigyelni az emberi tényezőre is a szakmaiságon túl, hiszen a konzulenssel együttműködve, az ő szárnyai
alatt fog megszületni a tanulmány, ez pedig óriási segítséget
jelent – bármilyen kérdéssel lehet hozzá fordulni, elvégre olyan,
hogy rossz kérdés: nincs! A konzulenssel folytatott diskurzus
nyomán a választott téma alapvető kérdéseit kell meghatározni,
majd egy hipotézist kell alkotni. A hipotézis végül vagy megerősítést nyer, vagy elvetjük, a szakdolgozat lényege e hipotézis körüljárása, ennek bizonyítása vagy megcáfolása.
Fontos a megfelelő irodalom, illetve egyéb források gyűjtése, és ezek megfelelő felhasználása. Sajnos a plagizálás igen

elterjedt, etikátlan jelenség, ezért szigorúan veszik az opponensek a szakdolgozat elbírálása során a hivatkozások pontos
feltüntetését, ennek elmulasztása automatikusan elégtelen
érdemjegyet eredményez. Mindegy, hogy szókapcsolatot,
mondatot vagy gondolatot idézünk, mindig fel kell tüntetni az
információnk forrását. Nemcsak a dolgozat végén, a függelékben kell szépen betűrendbe szedni a forrásokat, hanem bizony
a dolgozatba magába is be kell ékelni a hivatkozásokat. Ezt nem
lehet elégszer hangsúlyozni, hiszen tényleg egy visszatérő, és
igen bosszantó problémáról van szó.
Érdemes kitérni a saját kutatás – akár kvalitatív (például interjúk, elemzések), akár kvantitatív (kérdőívezés, bár ez kissé körülményes és általában költséges) – jelentőségére, ami nagyon
sokat emel a szakdolgozat értékén. Ugyanakkor a saját kutatás
során alkalmazott módszertanra különös figyelmet kell fordítani, mert csúnyán el lehet csúszni egy-egy nem megfelelően
alkalmazott technikán.
A szakdolgozat terjedelme szakonként és képzési formánként változó, de mindig kötött, ezt is szigorúan veszik, és természetesen a negyven vagy száz oldal függelék nélkül értendő.
A fentiek figyelembevételével a legtöbb hiba megelőzhető
vagy javítható a szakdolgozat írása során. Ha mégis akad tisztázatlan kérdés, bátran forduljatok a konzulenseitekhez, ők bármiben készségesen a segítségetekre lesznek.
Végül pedig ezúton is szeretnék a TátKontúr nevében eredményes és élvezetes munkát kívánni az idén diplomázóknak!
Teller Rita

Az utca embere válaszol

Melyik mesterképzést választanád, ha most lenne a felvételi határidő, és miért?

Fehér Anna – szociológia BA, III. évfolyam
Az egészségpolitika tervezés és elemzés szakirányt. Leginkább azért, mert
most érzem azt, hogy valami konkrétat
szeretnék tanulni, ami valóban irányt
ad az életemnek.

Tar Szabina – szociológia BA, II. évfolyam
Az elmúlt másfél évben alig volt olyan tantárgy, amit ne találtam volna érdekesnek,
ezért bár a szociálpszichológia állna hozzám a legközelebb, mivel jelenleg olyan
még nincs, szociológia MA-re mennék
legszívesebben, mert ha egy kicsit is hasonlít a szociológia BA-re, csak jó lehet.

Szabó Peti – szociológia BA, II. évfolyam
Én tutira a szociológia mesterképzést
választanám, mert az összes közül ez
áll hozzám a legközelebb, és nincs beszűkülve egy területre. No, meg hát az
évek és a rutin is mellette szólnak.
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* Az összefoglalót Éber Márk Áron Hogyan készüljünk a szakdolgozatírásra? – Segédlet a szakdolgozat előkészítésének megkezdéséhez című munkája nyomán állítottam össze.
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„Szükség van a tanári segítségre”
Interjú Dr. Balogh Lászlóval

Hamarosan itt a tavasz, közeleg a szakdolgozatok leadásának
határideje. Ennek jegyében beszélgettünk a gyakran elkövetett
hibákról és felmerülő problémákról Dr. Balogh Lászlóval, a
Politikai Tudományok Tanszék vezetőjével.
TátKontúr: Átlagosan mennyi idő szükséges egy jó szakdolgozat megírásához?
Balogh László: Ezt nagyon nehéz időben meghatározni, mivel
rendkívül változó. Attól függ, hogy a hallgató milyen előműveltséggel rendelkezik. Például, ha valaki már többnyire foglalkozott az adott témával, akkor annak könnyebben megy, viszont ha csak utolsó évben kezdi el, akkor hosszabb ideig tart. A
mi tanszékünk azért van speciális helyzetben, mert a karunkon
politológus alapképzés nincsen, ennek ellenére számos olyan
téma van, amit meghirdetünk, és ami politikatudományi tárgyú. Ezeket eddig alapvetően a társadalmi tanulmányok alapképzéses hallgatók vették fel. A probléma, amely megnehezíti
az elkészítést, hogy a hallgatók – legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján – úgy érkeznek el a szakdolgozati témaválasztáshoz, és magának a szakdolgozatnak az elkészítéséhez is,
hogy addigi tanulmányaik során nem voltak olyan rendszerek,
amelyek keretében elsajátították volna, hogyan kell tartalmilag
és formailag megfelelő dolgozatot írni.
TK: Probléma, ha valaki nem olvas idegen nyelvű szakirodalmat?
BL: Igen, mert nagyon sok olyan téma van, ami csak idegen
nyelvű anyagok alapján készíthető el. Ha valaki egy nemzetközi jellegű témát választ – teszem azt, környező országok
kutatása –, arról magyar nyelven nem mindig lehet forrást
találni. A szakdolgozatban egyébként kötelező felhasználni,
sőt, sok esetben a magyar témaanyagokhoz is érdemes
külföldi írásokat hozzáolvasni.
TK: Milyenek a tapasztalatok a dolgozatírók nyelvezetével?
Tudnak-e helyesen írni, megfelelő szakmai stílusban fogalmazni?
BL: Itt jönnek elő azok a problémák, amiket már említettem.
A hallgató alapvetően – tisztelet a kivételnek – nem tudja azt,
hogyan kell egy szakdolgozatot elkészíteni. Itt fog szembesülni
azzal, mit jelentenek a tartalmi és formai követelmények, hány
oldalt kell írni, hogyan kell helyesen fogalmazni. Az eddigi ta-
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pasztalatok azt mutatják, hogy ez általában nem szokott menni, ennek keretében kell megtanulni.
TK: Mennyire igénylik a diákok a segítséget, mennyire képesek önállóan dolgozni?
BL: Én azt mondom, hogy többségében szükség van a tanári
segítségre. A diákok nagy része együttműködik, folyamatosan
tartja a kapcsolatot, persze időnként előfordul, hogy valaki eltűnik, akkor pedig jelzem, hogy sajnos nem tudom elfogadni,
ha a feltöltés előtt két nappal küldi el az illető a dolgozatot,
hogy akkor javítsam ki. Tanári segítség nélkül megoldhatatlan
feladat szakdolgozatot készíteni. Nemcsak azért, mert nincsenek meg a tapasztalatok hozzá, hanem azért is, mert itt valamilyen komolyabb témát választ a hallgató, tehát a segítség
szakmailag feltétlenül szükséges. Konzulensként mindig az az
első tanácsom, hogy a szakdolgozatot írni készülő diák készítsen egy vázlatot. Ezt már lehet alakítani, illetve el lehet kezdeni
mellette az irodalomgyűjtést. Ebben általában magam is besegítek, megmondom, hogy milyen irodalmakat érdemes keresgélni, de természetesen az önálló kutatás is elengedhetetlen.
TK: Mivel adnak vissza legtöbbször szakdolgozatot?
BL: Talán az egyik legfontosabb ok az, hogy a dolgozat szakmailag nem ér el megfelelően magas színvonalat, ami adott
esetben elvárható lenne, és ebből adódhat később a kellemetlenség. További kérdés, hogy mit várunk el egy alapképzéses
hallgató szakdolgozatától. Itt a szinteket be kell lőni valamilyen formában, hiszen ez egy 3 éves alapképzés, ehhez kell
mérni a szakdolgozat szakmaiságát. Ha nem üti meg a kívánt
szintet, akkor mondhatja a konzulens vagy az opponens, hogy
probléma van. A másik gyakran előforduló jelenség a plagizálás.
TK: Történt-e az ELTE-n az utóbbi években kirívóan durva
hiba, mely fegyelmi eljárást vont volna maga után?
BL: Azok esetében, akik nálam voltak, semmilyen fegyelmi
eljárás nem történt. Az persze előfordulhat, hogy valaki nem
fektetett túl sok energiát a dolgozata írásába, ezért nem is
várhat sokat a védéskor. Az is gyakori eset, hogy az opponens
sokkal rosszabb jegyet ad, mint amit megítélésem szerint vártam volna, de ezek a fordulatok nem vonnak maguk után jogi
következményeket.
Eszter

Ajánló

Szerelem (nem) mindenáron
avagy Jancsi három felvonásban

Álmunkból felkeltve talán nem az első gondolatunk az alábbi
mondat, ám a második bizonyosan: „Ég a napmelegtől a
kopár szík sarja,/Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta.” Alföldi Róbert világában új értelmezést nyert a János Vitéz.
Az első felvonás szinte szokványosnak mondható díszlete
között kel életre Kacsóh Pongrác daljátéka. Rövid entreé
után feltűnik a színen Kukorica Jancsi (Stohl András), Iluska
(Söptei Andrea), valamint annak mostohája (Udvaros Dorottya); a történetet Pető nyomán pedig ismerjük már.
Az újdonság rendhagyó varázsa a második felvonás eljövetelével lengi be a színpadot. A francia királykisasszony
hasát alig takaró kosztümben parádézza végig a jelenetet,
ám a mi Jancsink még így is hű tud maradni az ő Iluskájához.

Mikor a híres „Monnnnyon le!” is elhangzik a király
(Bodrogi Gyula) szájából, ocsúdunk csak fel, hogy ez már
nem az a mese habbal, amit kezdő iskolásként falatoztunk.
A soron következő jelenetben köszönt ránk az igazi modern kor. A közönség egy aluljáróra hajazó jelenetben találja magát, ahol a tündérek hiányos öltözékben próbálják
maradásra bírni Jancsit.
A történet befejezése meglepő, ám kevésbé mulatságos. Alföldi sikeresen öltöztette fel 21. századi köntösbe a
darabot, s tette mindezt úgy, hogy társadalmunk problémáiról is lekapargatott némi vakolatot. A művet két szereposztással is megtekinthetjük a Nemzeti Színházban.
Ancsa

Farsangi mulatozás
Eseménynaptár

Február 15. Lukáts Andor beszélget Kovács Kristóffal arról,
hogy megcsinálná a Sanyi és Arankában a darabot. A katona
története a Szikrában.
Február 17. A Fedél Nélkül, a hajléktalanok lapja Éves Díjkiosztó Ünnepsége Háy Jánossal és Kukorelly Endrével. A
rendezvény ingyenesen látogatható a Gödörben. Kezdés:
16:00.
Február 18. A Nemzeti Táncszínházban Bozsik Yvette társulatát tekinthetjük meg Stravinsky-est címmel.

Február 24. Nosztalgia a Fővárosi Nagycirkuszban.
Február 25. A Dürer Kert időnként ingyenes koncerttel lepi
meg az érdeklődőket. Ezen a napon például a Cataract játszik.
Február 26. Dumaszínház a New Orleansban Litkai Gergel�lyel és Bödőcs Tiborral.
Február 27. Az ETNOGÖDÖR fellépője a Mezítláb együttes.
A koncert ingyenes, helyszín természetesen a Gödör.
Február 28. Ingyenes Jazz Jam Session a Tűzraktérben.

Február 19. Schubert-maraton a Művészetek Palotájában.
Vájt fülűek előnyben.

Március 4. A Bin-Jip első születésnapjának ünnepe az
A38-on.

Február 20. Magyari Hunor fotókiállítása az erdélyi református templomokról a Millenárison.

Március 5. Henry Fielding: Tom Jones. Zenés mű három felvonásban (Pesti Színház).

Február 21. Minden hétfőn Salsa-est a Szilvupléban.

Március 8. Fehér Ferenccel Sirzamanze TáncKedd! a Merlinben.

Február 22. A tajvani kortárs művészet mutatkozik be a Ludwig Múzeumban egészen március elejéig.
Február 23. A Magyar Nemzeti Galériában tárlatvezetést
tartanak minden kiállításhoz. Bővebb felvilágosítás a C épületben érhető utol.

Március 11. „Ha pénteken vágysz a lüktetésre, a fények és a
basszus erejére”, irány a Grund!
Március 15. Alapfokú barlangjáró tanfolyam a Marczibányi
Téri Művelődési Központtal.
Ancsa
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Az idő pénz

Tőzsdecápák (Wall Street) (1987)
Amerikai, rendezte: Oliver Stone
Oliver Stone a ’80-as években több remekművel gazdagította a filmvilágot. A méltán híres, 1986-ban rendezett Szakasz
(Platoon) után nem adta alább a mércét, és rá egy évre elkészítette a Tőzsdecápák (Wall Street) című filmet Michael Douglas
és Charlie Sheen főszereplésével.
A történetről elég annyit tudni, hogy adott a kezdő bróker,
Bud Fox (Charlie Sheen), aki számos próbálkozás után bejut
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Gordon Gekko (Michael Douglas) brókerkirály irodájába, és
onnantól kezdve karrierje felfelé ívelő pályára áll. Viszont
felmerülhet a kérdés, hogy milyen áron? Logikus, hogy egy
milliomos profi tőzsdecápa nem fog csak úgy kitanítani egy
zöldfülűt, hacsak az nem nyújt valami olyan pluszt, amit
más nem tud. Budnak e téren nagy szerencséje van, mert
a szakszervezetis apja (Martin Sheen) révén, olyan belső
információkra tesz szert, amelyek közlésével hamar elnyeri
Gekko szimpátiáját. Ezzel kezdetét veszi a film lényegi része, amiben végigkövethetjük az ifjú titán felemelkedését,
majd a felismerést, hogy mégsem egy mézeskalácsból
épült világ veszi őt körül.
Ami a karaktereket illeti. Főhősünk tipikus hollywoodi
archetípus, reményteljes, szorgos, aki a jobb élet reményében még a kezét is hajlandó bemocskolni, de a lelkiismerete mégis visszatéríti őt a „sötét oldalról”. Ezzel szemben
Gekko sokkal izgalmasabb (nem véletlen, hogy Douglasnek
egy arany szobrocskát ért ez az alakítás), és kevéssé tipikus
karakter. Ahogy fogalmaz: „a kapzsiság jó”, és valószínűleg
ezzel az egy mondattal tökéletesen jellemzi saját magát.
A film – talán egyetlen – hibája a nem tökéletes dramaturgia. Ez alatt azt értem, hogy például a főszereplő és az
apja közti kapcsolat kidolgozatlan, vagy azt, hogy a szereplők mindennapjaiból semmit nem látunk. Így a velük
való azonosulás nehezebb. Természetesen ennek oka az
is, hogy a tőzsde bemutatása sok játékidőt elvesz, így nem
marad hely a karakterek mélyebb bemutatásának.
Összegezve: akit kicsit is érdekel a pénz világa, a tőzsdék
működése, annak feltétlen ajánlom ezt a mozit.
Ismert filmértékelő oldalak szerint:
IMDB: 7.3/10
Rotten Tomatoes: 78%
(2010. 01. 17.)
Balu

Sport

No, de mit adhat nekem még a tél?

A ELTE-n népszerű a kerékpár, így kézenfekvő, hogy összeállításunkban kerékpáros sportokat is bemutatunk, elsőként
ezek változatait.
A kerékpárral járóknak valószínűleg nem kell bemutatni
a hóbiciklizést. Nyilván sokan próbálták már az első hó leesésével egy időben, ezeken a napokon öröm nézni a könnyed
mozdulatokkal esve-kelő, izgalommal vegyes örömtől kipirult arccal koncentráló, esetleg a Hungária körúton ukrán
kisbuszokkal fogócskázó biciklistákat. Mindemellett, kezdőknek ennek a sportnak inkább azt a változatát ajánlanánk,
amelyet városon kívül, főleg turistautakon, szöges gumis biciklivel űznek. Ehhez hasonló a hó- és jégmotorozás, lényege,
hogy szöges gumis motorokkal lezárt pályán versenyeznek,
és igen látványos. Extrém változata főleg a futárok körében
népszerű, ők egymás helyett inkább a kamionokkal versenyeznek, szöges gumi nélkül, városban.
Viszonylag messze áll a klasszikus kerékpártól a
síroller. Ez tulajdonképpen egy kicsi kerékpárváz,
az első és a hátsó kerekek helyén rövid sílécekkel. Megjelenését tekintve barátságos szerkezet,
de ha a tapasztalatlan használó elveszti az irányítást, igen komoly pusztításra képes. Van ugyanis
az a jó tulajdonsága, hogy utas nélkül egy bizonyos sebesség fölött keljfeljancsiként viselkedik,
és közben szép, íves kanyarokat tesz. Épp ezért
akár a katonaság is potenciális felhasználója lehet, két-három síroller segítségével egy szélesebb sípályán is ártalmatlanítani lehet a síelők
nagy részét.
Természetesen más sportoknak is vannak téli
változataik. És vannak persze olyan sportok is
melyek eleve téli sportok, a hagyományok ápolása jegyében ezeket is érdemes kipróbálni.

Hazánkban is egyre többen játsszák a nyugaton már
régóta népszerű golfot. Rajongói már télen sem kell, hogy
unatkozzanak, nálunk is egyre népszerűbb téli változata, a
hógolf. Maga a játék hasonlít a golfhoz, azzal az eltéréssel,
hogy a labda általában narancssárga, a lyukak pedig nagyobbak. Legnagyobb nemzetközi eseménye a St. Moritzban
évente megtartott világbajnokság, ennek lényege – mivel a
téli ruházat miatt golfozni igencsak nehézkes –, hogy minél
több híres és gazdag ember megjelenjen. Persze ennek a
sportnak is van már extrém változata, azt a klasszikus golf
szabályaival és felszerelésével játsszák. A golffal ellentétben
tradicionális magyar szabadidős tevékenységek a traktorgumibelsőhöz kötődő sportok. Példa ezek közül télire a traktorgumis lecsúszás, melyhez domboldalra is szükség van.
A másik ilyen a motorcsónakkal vontatott traktorgumi téli
változata, ami télen elég unalmas motorcsónakkal, így praktikus, ha van kéznél valaki, aki tud dzsippel vontatni a Tesco
parkolójában. A traktorgumibelsős csúszkálás egy változata
az Indiana Jones és a Végzet Temploma című film elején bemutatott hórafting, ehhez gumicsónak kell, és ez kifejezetten hegyi sport, ezért nálunk – mivel a hegyek alacsonyabbak a fahatárnál – minimum extrém sportnak számít. Igen
különleges téli sport a lapátverseny (angolul Shovel Racing).
Az Egyesült Államokban fejlesztették ki az 1970-es években
síliftkezelők, arra, hogy a lift zárása után lejussanak valahogy
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Teheti fel magának az InterSí- és Hóvonal prospektusok kupacai között gubbasztó leendő társadalomtudós a kérdést, mikor
két vizsga közötti kevéske idejét szeretné aktív kikapcsolódással
tölteni. „A síelés nyugdíjasoknak való, a szánkózás ovisoknak,
a snowboard punkoknak” – töpreng magában. „Egy parti-sítábor talán jó lenne, de akkor már jobb ugyanez Pesten, és még
buszozni se kell annyit…” – de talán a legjobb az lenne, ha a
TátKontúr ötletei közül válogatna. Összegyűjtöttünk néhány
sportot, amihez hó kell és itthon is lehet űzni. (A legtöbbet lehet
hó nélkül is, csak úgy jobban fáj.)
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a hegyről (kérdéses, hogy a síléc vajon eszükbe jutott-e). A
szabályok szerint a versenyzők a lapátra ülnek, a lapát nyelét lábuk közé veszik, lábbal előre csúsznak. 1997-ben a
lapátversenyt bevették az X Games repertoárjába, de egy
sérülés miatt később törölték a játékok közül. A regisztrált
versenyzők kizárólag szérialapátokkal állhatnak rajthoz, a
módosított lapátokat a versenyekről kitiltották, síkosítók
használata engedélyezett. A legnagyobb versenyt az új-mexikói Angel Fire síterepen tartják évente, itt a profi versenyzők akár hetven mérföldes sebességet is elérhetnek, a rekord hetvenkilenc mérföld óránként (körülbelül 120 km/ó).
Sajnos nálunk még nem honosodott meg ez a szép, őszinte
sport, pedig a normafai lejtő tökéletes lenne rövidtávú lapátversenyek rendezésére. Egy jól szervezett klub – például
a Fővárosi Közterület Fenntartó szárnyai alatt – feltehetné
Magyarországot a nemzetközi lapátversenyzés térképére, és fellendíthetné az évek óta vegetáló hazai lapátipart,
emellett kilátásokat adhatna tengődő fiatalok ezreinek,
sikeres lapátversenyzőink képében igazi sportembereket,
igazi példaképeket állítva nekik.
A különleges téli sportok között vannak olyanok is, melyek a régi, jól ismert sílécre és snowboardra épülnek. Ezeket sem hagyhatjuk ki válogatásunkból.
Közülük kiemelném kreativitása miatt a síléces kutyasétáltatást, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a gazda húzatja
magát a kutyával. Télen egyedülálló szórakozási lehetőséget nyújthat vidéken élő hivatásos kutyasétáltatóknak,
már amennyiben viszonylag sík terepen dolgoznak.
Ugyanakkor ennek a sportnak egy esszenciálisan magyar
változata lehetne a disznóvágó síelés, a kutyás síelés kutya
helyett disznóval. Több szempontból is életszerűbb az
eredeti ötletnél, először: egy átlagos tenyészsertés a legtöbb kutyánál már csak súlyánál és talpának eltérő felületénél fogva jóval több vonóerőt tud kifejteni, egyes fajták
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III. évfolyam, 7. szám – 2011. február
(hampshire, yorkshire) pedig akár családok vontatására is
alkalmasak. Másodszor: egy síelőnek az, hogy egy állattal
húzassa magát, legalábbis ittasan kell, hogy eszébe jusson.
Disznóvágáson ilyenből sok van. Harmadszor: a sok mozgásban kifáradt disznó kevésbé veszélyes a böllérre, aki a
disznófuttatással eltelt idő alatt esetlegesen funkcionálisan
nullára itta magát, továbbá az izmokban felhalmozódott
adrenalin miatt az állat húsa édesebb, ízletesebb lesz. Persze a húzatást gépi erővel is megoldhatja az, akinek – alföldi lévén – nincs lehetősége páratlan hegyeinkbe menni
síelni, de géperejű mozgatás terén sokkal szellemesebb
a vontatott sílécnél a snowboard, amelynek már vannak
beépített motoros változatai is. Az amerikai Mattracks cég
forgalmaz motoros snowboard néven egy snowboardra a
legnagyobb jóindulattal sem emlékeztető lánctalpas eszközt. Gyakorlatilag konkurencia nélkül forgalmazzák a kicsi,
kényelmetlen, használhatatlan motorosszán igencsak kihalt
kategóriájában, bár biztos jópofa. Ebből akár még jót is ki
lehetne hozni, de egy beépített kapaszkodó sajnos megadja a kegyelemdöfést az élménynek. Jóval autentikusabbnak
tűnik az a szerkezet, amellyel egy kanadai fiatalember ajándékozta meg a világot. Értő kezei között egy snowboard
és – most mindenki tegye félre a kanadaiakra vonatkozó
összes közkedvelt sztereotípiát – egy láncfűrész vált eggyé.
Ez a konstrukció már jóval gyorsabb haladást tesz lehetővé,
ezen és a Mad Max képsorait felelevenítő megjelenésén
kívül komoly előnye, hogy szakít az amerikai sportszerek,
játékok, autók stb. halálát okozó hülye biztosságával.
Természetesen ez csak egy rövidre fogott ízelítő a téli
sportok legjavából, olyan nagyszerű játékok maradtak ki
belőle, mint a háztetőről hóba ugrás, a nyári gumis illegális verseny a Mecsek-rali útvonalán vagy a zsákbanfutás a
Balaton friss jegén – de ezek talán már egy másik, extrém
sportokat átfogó cikk témái lesznek.
Soma

