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Én mindig büszke voltam Budapestre. A századfordulós
épületekre, a macskak öves, eldugott terekre, az or oszlánokra és a hidakr a, a Dunára és a vár os gyönyörű földrajzi
fekvésére.Én akkor is szer ettem Pestet, amikor a bedugult
utcákon araszoltam egy félig szakadt Ikarusszal, amikor egy
hajléktalan koszos néni ki akart rabolni, és akkor is, amikor
a tiszta és takaros Brüsszel után egy büdös, ös szefirkált vonattal próbáltam keresztüljutni Kispest nyomornegyedén.
Tényleg soha nem volt egy szavam sem az itthoni helyzetre,
büszke voltam arra, hogy egy ilyen szép és nagy múltú vá rosban és országban élhetek.
Egészen addig dagadt a mellem a hazaszer etettől, amíg
úgy egy hónapja el nem jutottam Svájcba. Na, nem, nem
a havas Alpok látványa csábítot ta el a szívem, még csak
nem is a híres-hírhedt svájci csoki. Hanem az a hihetetlenül
más világfelfogás és magas életszínvonal, amit it thon még
távcsővel sem látunk. Az ember ek nyugodtak, kiegyensú lyozottak, egészségesen élnek, esznek és spor tolnak. A
hetvenkét éves vendéglátónk egy hónapja műtöt t szívvel
is a hegyeket járja, és napi 12 kilométer t erőlködés nélkül
legyalogol. Teheti, mert nemcsak ideje, pénze, de fizikai
ereje is van hozzá. És ez Svájcban nem egyedülálló! Ha a
Fehérvári úti Vásárcsarnokban járva belegondolok, hogy élnek a nyugdíjasok pár száz kilométerrel arrébb, összeszorul
a szívem. Svájc kész van. Nem tudok rá mást mondani, mint
hogy kész.
Mi meg haladunk, persze, csak kérdés merre, fejlődünk,
igen, na de előre vagy hátra? Míg a franciák azon hisztiznek,
hogy a megemelt nyugdíjk orhatár a k orábbi jóléti állam
visszafejlődése, addig nekünk az sem tűnik fel, hogy Sze gedre 15 évvel ezelőtt 35 perccel hamarabb le lehetett jutni,
és hogy a mai vasúthálózat 50%-án sebességkorlátozás van.
Itt van Budapest. Egy gyönyörű, csiszolatlan gyémánt. De
ki fogja már végre megcsiszolni, és mikor? Én szeretem Magyarországot, de tényleg. És szívből remélem, hogy egyszer
majd a mi hatvanasainknak sem lesz nagyobb gondja, mint
hogy hova menjenek nyaralni, Korzikára vagy Hawaiira.

Rita

Rovatvezetők: Túri Gergő (ZéTéeM), Tilesch Réka
(HÖKéletes), Dörgő Benedek (T erítéken a tudomány),
Teller Rita (K ül-Ügyes), Lukács Anikó (Interkultúra, Sport),
Palotai Nándor (Ajánló)
Újságíróink: Czinderi Kristóf, Egri Gergő, Hrabovszki Rita
(Hrarita), Jurecska Laura, Kristyóri Éva Anett (Tit), Lukács
Anikó (Ancsa), Már ton Péter, Molnos Ádám (Mónya),
Nyeste Krisztina (Kriszti), Palotai Nándor (Nándi), Peragovics
Tamás, Szőke Bence (Bence), Teczár Szilárd, Teller Rita, Túri
Gergő (Kréta), Vajda Ágota (Ágota)
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Nem csak éjfélig tart
avagy az a bizonyos péntek este

Az előtte lévő pár napon többször megfor dult a fejemben
a lányok körében oly’ jól ismert ,,ótejóégmitvegyekfel” kezdetű gondolatsor. Miután nagy nehezen megoldottam ezt a
szörnyű problémát, és sikeresen vettem a város akadályait,
amelyeket a gyanútlan, magassarkúban közlekedni próbáló
gólyalányok elé állít, megérk eztem a helyszínre. Öltönyös
fiúk és kisestélyis lányok hada fogadott, és bár sejtésem szerint nem ez a szokásos péntek esti toalettjük, el kell ismerni:
van egy hangulata.

A programot a köszöntők nyitották, majd következett a
gólyatánc. Én személy szerint mindig ámulva nézem a k eringőt, és most sem volt ez másképp: bizony megérte a soksok próba, nagyon szép k oreográfiát mutattak be a pár ok.
Majd stand-up comedy, Beliczai Balázs, móka és kacagás.
Én némi interaktivitást hiányoltam, de így is megnevettette
a közönséget.
Az utána k övetkező Mystery Gang fellépése nek em az
este legjobb részét jelentette: a r ockabilly trió alaposan
megtáncoltatta a közönséget, a srácok nem semmi jók edvet varázsoltak – akik ot t ropták velem, akár cipő nélkül
is, tudják, miről beszélek. A zene és egyéb segédanyagok

Fotó • tátkontúr

Azt hiszem, elég sokat elmond a gólyabál estéjéről , hogy ma
egy nagy bögre kávéval a kezem ügyében ültem le megírni ezt
a cikket, de ugyebár az olvasókért mindent. Íme, a hangulatjelentés a TáTK gólyabáljáról.

hatására a legkülönbözőbb mozgásformák jelentek meg a
parketten, amit a szemfüles fotósok ki is használtak – nem
kevés bátorságra lesz majd szükség visszanézni a felvételeket.
A szabadtéri tűzzsonglőr -show is elk épesztően látványos volt, előkerült az égő pálca, a buzogány, a szárnyszerű
szerkezet és egy esernyő (!) is, bár a tűznyelő produkciónál
azért egy kicsit megijedtem.
Két felvonás között elnéztem a pulthoz is, ám igen hamar rájöttem, hogy az árakat bizony nem diákpénztárcához
szabták, bár talán ez az egyetlen hiányos ság róható fel az
estének.
A fő attrakciók után pedig tánc hajnalig: az egyik teremben Dévényi Tibi bácsi szórakoztatta a népet, a másikban pedig DJ Soulja, majd DJ Juhász Laci szolgáltatta a talpalávalót
a nagyérdeműnek.
Remélem, hogy hajnaltájt mindenki a jó éjszakai buszr a
szállt fel, és biztos vagyok benne, hogy az este hangulatá ra nem lehetett panasz. Igaza van annak, aki úgy gondolja,
hogy egy gólyabált – főleg az elsőt – nem szabad kihagy ni, tényleg felejthetetlen élmény , én biztos vagyok benne,
hogy a következőn is ott leszek!
Ha ott voltál, megkeresheted magad a képeken (ha mered).
http://lol.elte.hu/
http://www.elteonline.hu/
Kriszti
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A TŐGY
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Október végén a tör ökmezei turistaház adot t otthont az ősz
egyik legnagyobb, és egyben legőszintébb bulijának, ami nem
volt más, mint a TáTK-osok Őszi Gyűlése, amelyet azóta is csak
úgy emlegetnek, hogy „a TŐG Y”. Ezt a többnapos ok osságot
igazi, hamisítatlan másod- és harmadéves malátakedvelők
hívták életre abból a c élból, hogy a fris sen érkezett első
évfolyamot szépen megtanítsák arr a, hogy milyen is egy jó
közösség, hogy mi az a négy betű, ami igaz án összetart, hogy
mi is valójában a T-Á-T-K!
Hogy még véletlenül se vegye el senkinek sem a k edvét
a száraz szakmaiság, ezért úgy gondoltuk, hogy a leg jobb
lesz, ha alaposan k örüljárjuk a var ázsló-szociológia főbb
téziseit, a halálcsillag építőmunkásainak személyközi problémáit, vagy esetleg a robot-ember szegregáció mibenlétét.
Egyszóval három nap tömör fantasy-szociológiával találkozott az, aki velünk tar tott. Alighogy megérkezett a busz, és
a helyükre repültek a csomagok, máris csapatokká mutálódott az a bizonyos nagyér demű, és a var ázslóseregtől
kezdve a bir odalmiakig mindenki megkapta az első meg oldandó feladatot… Nevezetesen, hogy egy kis előadás
keretében mutassa be a csapatát! Így nyer te el végleges
identitását a Harry Potter, a Star Wars, a Mátrix, és a Gyűrűk
Ura csapat. Persze ez a feladat azér t korántsem volt ilyen
egyszerű, hisz „egészen véletlenül” muszáj volt belekeverni
például Frodóékhoz a buckalakókat, de Potternek is meggyűlt a baja a processzorokkal… A csapatok elég jól hozták
a rájuk szabott feladatokat, és bizony az illuminált, káosz elméleten alapuló, rögtönzött performanszoktól az egész
estés musicalekig igen széles skálán teljesítettek a csapatok. Miután ezt az akadályt sik eresen legyőzték, egy filmes
kvíz várt a harcosokra, amellyel hamar elbánt az okosabbja, majd este, miután mindenki sik eresen áthidalta a ne hézségeket, megkezdődött a szabad stílusú, fedet t pályás

„ereszdelahajam”. Ez utóbbi olyan jól si került, hogy ha leírnánk, pillanatok alat t
letáncolná magáról a lap a nyomdafestéket! Másnap reggel, mikor már nagyjából
mindenki összeszedte magát, jöhetett az
abszolút strukturálatlan kerekasztal-beszélgetés, a sci-fi és a szociológia közös
létezéséről… Ahogy egyre mélyebbre és
mélyebbre kalandoztunk a különböző
remekbe szabott diktatúrák, utópiák és
mesterséges, egész univerzumon átívelő
birodalmak között, úgy fogyott egyre inkább a lelkes közönség, de ezt az égvilágon senki sem nehezményezte, hisz há rom óra orwelli rémálom bizony kihűti a
tüdőt! A k özös tudattágulás után aztán
a nagyobb többség eltűnt egy délutá ni csavargásra, egészen estig , amikor is
kezdetét vette a TŐGY záróakkordjaként
az utolsó hatalmas megmérettetés, a sorverseny! Mivel a gólyatábori r ecept szerint sok-sok innivaló volt a feladatban, illetve a nyer eményben is, ezér t a jó
hangulat garantált volt, ha akartuk, ha nem! A hős csapatoknak többek között még magával „a Tőggyel” is meg k ellett
küzdeniük, ami bizony nem volt egyszerű feladat, hisz ezt
a szerepet ezúttal a stilizáltság jegyében egy gumikesztyű
látta el, amely a joghur ttól kezdve az űrsikló-alkatr észig
mindent tartalmazott, de ez senkinek sem vette el a kedvét
attól, hogy győzelem felé szívja a csapatát!
Röviden szólva, a TŐG Y olyan volt, mint a neve. Szép
kerek, tele tartalommal, felejthetetlen élményeket nyújtva
annak, aki részt vett rajta, és igazán érezni lehetett a hangulat családiasságát, hisz ez egy egyszerű kis spontán összejövetel volt, tőlünk – diákoktól – nektek – diákoknak.
Nándi
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Interjú a paródia fenegyerekével
A 2010-es gólyabál egyik legjobban v
árt fellépője az a
stand-upos volt, aki több mint ötven hír es ember hangján tud
köhögni, és akit joggal nevezhetünk a paródia koronázatlan
királyának. Beliczai Balázssal beszélgettünk karrierje kezde téről, időutazásról, a fiatalok ól és a földönkívüli civiliz ációk
problémáiról.
TátKontúr:   Milyen volt a TáTK-osok előtt fellépni?
Beliczai Balázs:   Nagyon jó közönség voltatok, és kifejezetten
élveztem ezt a báli hangulatot. Ma ez volt a harmadik fellépé sem, ide is taxival érkeztem, és kicsit nehezen is találtam meg a
helyet, de örülök, hogy itt lehetek.
  TK:   Milyen emléket őrzöl a főisk olás éveidről? Ott is le utánoztad a tanáraid furcsaságait?
  BB:   Én a tanítóképzőre jártam, de ott már nem parodizáltam
ki a tanárokat. Inkább a középiskolában csináltam ilyeneket,
volt is egy tanár , aki meg akart buktatni ezért, aztán r ájött,
hogy ha így tesz, akkor egy újabb évet kell együtt töltenünk. Ezt
nem merte bevállalni, ezért átengedett.
  TK:   A tanítás helyett végül miért ezt a pályát választottad?
  BB:   Azért, mert ez v alahogy jobban ér dekelt. Úgy gondol tam, hogy jó par ódiákkal nagyon hatásos sá tudom tenni
a produkciómat. Aztán a Dumaszínház as fellépéseim és a
2006-os Humorfesztivál után egyr e több lehetőség adódot t,
és lassan én is stand-upos lettem.

  TK:   Ha már a k olléganő úgyis felhozta a dolgot, melyik
zenekarban énekeltél volna tizenöt évvel ezelőt t: a Vörös
Hadsereg kórusában vagy a Spice Girlsben?
  BB:   Szerintem a V örös Hadseregnél, de fontos, hogy nem
az ideológiai alapok miat t, hanem mert ot t van férfi s ólam
is. Kérdés persze, hogy milyen siker em lett volna. Mára kicsit
eljárt felettük az idő.
  TK:   És ha lenne egy időgéped, akkor hová utaznál el vele?
  BB:   Talán a k özépkorba mennék vis sza. Ott is leginkább a
hétköznapi emberek élete ér dekel. Vajon hogyan gondolk oztak, éltek a mindennapokban? A történelemk önyvekben szinte csak a nagy ur alkodókról, híres hadvezérekről, királyokról,
csatákról olvashatunk, viszont alig v an fogalmunk a k or átlagos emberéről. A festményeken is a legtöbb esetben csak a
gazdag emberek élete látható. Ki tudja, talán ha Mona Lisa kicsit szélesebb mosollyal ül le Leonardo elé, akkor látni lehetett
volna, hogy esetleg hiányzik pár foga.
  TK:   A jövőből mire lennél kíváncsi?
  BB:   Talán arra, hogy hová vezet ez az óriási technikai fejlődés. Tíz évvel ezelőtt szinte még senki se gondolta volna, hogy
ennyire nagy teret nyer az internet, meg a k özösségi oldalak.
Az orvostudomány is nagyon gyorsan fejlődik, szívesen megélném azt, amikorra feltalálják, mondjuk, a rák ellenszerét. Biztos vagyok benne, hogy amik or ez megtörténik , teljesen más
szemmel fognak nézni a mai kor emberére.

  TK:   Az új kormány tagjai közül ki ígérkezik a legalkalmasabbnak arra, hogy kifigu ázd?
  BB:   Az az igazság, hogy a magyar politikusok mindig is elég
egyedi és különös figu ák ahhoz, hogy ki lehes sen őket parodizálni, s ez alól a mostaniak sem lesznek kivételek . Viszont
nem mindenki fogékony ezzel a témával kapcsolatban, látszik,
hogy a fiatalabb orosztályokat egyre kevésbé érdeklik a közügyek, szóval őket más szöveggel kell megfogni. Persze ez alól
az egyetemisták kivételek, nekik nem kell elmagyarázni a politikailag aktuális poénokat, társadalomkritikákat.

  TK:   A Társadalomtudományi Karon mostanság nagyon
sokakat foglalkoztat egy kérdés, miszerint milyen társadalmi problémáik lehetnek egy földönkívüli civilizációnak. Mi
a véleményed erről?
  BB:   Egészen biztos vagyok benne, hogy sok k ommunikációs
félreértés lehet a társadalmukban, mert igen kicsi az agyuk.

  TK:   Volt már konfliktusod abból, hogy egy híres embert
parodizáltál?
  BB:   Ez egy rendszeresen visszatérő kérdés. Nem is olyan rég,
egy hasonló egyetemi rendezvény után faggatott erről egy újságíró lány, sőt még azt is megkér dezte, hogyan készülök a
bandámmal a koncertekre. Hogy válaszoljak is a kérdésedre,
eddig nem volt semmiféle konfliktusom emia t.

  TK:   Ez komolyan hangzik. Még szerencse, hogy tudjuk, a
marslakók ellen a leg jobb fegyver a k omolyzene, attól kikészülnek. Viszont lassan az interjú utolsó nagy kérdéséhez
értünk. Mit tanácsolnál a jövő ér telmiségi fiataljainak, mi e
ügyeljenek az életben?
  BB:   Szeressétek és tiszteljétek egymást, azt hiszem, ez a legfontosabb.

  TK:   Úgy néznek ki tehát, mint a Támad a Mars című film
apró zöld űrlényei?
  BB:   Pontosan.

Kréta, Mónya

HÖKéletes

A demokratikus legitimáció kibontakozása
Összeállt az új kari küldöttgyűlés
Tisztelt Hallgatók!
A kari küldöttgyűlési választás 2010. november 18-án,
16:00-kor lezárult.
Az eredmények, körzetekre lebontva:
I. körzet: Közgazdaságtan és Egészségpolitika körzet
Alkalmazott közgazdaságtan BA
1. Komáromy Dániel 		
53
Egészségpolitika, tervezés és finanszí ozás MSc
2. Erdei Péter Balázs 		
11
II. körzet: Nemzetközi tanulmányok és Politológia körzet
Nemzetközi tanulmányok BA
1. Csánicz Viktória Alexandra
91
2. Lobenwein Lolita 		
63
3. Nyitray Dániel 		
58
4. Kósa Roland 		
38
Nemzetközi tanulmányok MA
5. Gergely Ádám		
17
6. Bagyinka Krisztina		
9
Nemzetközi tanulmányok osztatlan képzés
7. Albertini Balázs		
5
Politológia osztatlan képzés
Nem történt jelöltállítás, a mandátum egyelőr e betöltetlen marad.
III. körzet: Szociológia körzet
Szociológia BA
1. Túri Gergő		
2. Vékony Balázs		
3. Kovács Anna Sára		
4. Dudinszky Nándor		
5. Nanosz Eleni Vaya		
6. Jancsok Péter		
7. Szabó Péter Zoltán		
8. Török Máté		
Szociológia MA
Nem történt jelöltállítás.
Survey statisztika MSc
9. Molnár Balázs Bertalan
Szociológia osztatlan képzés
10. Papp Dorottya		

52
46
42
39
38
35
26
25

14
5

IV. körzet: Szociális tanulmányok körzet
Szociális munka BA
1. Kiss Edina			
35
2. Lebó Máté		
31
3. Balog Péter		
29
4. Bandula Julianna		
28
5. Esze Roland		
22
6. Szakony Sára		
21
7. Kis Diána			
15
8. Ágoston Balázs		
13
Szociális munka MA
Nem történt jelöltállítás.
Szociálpolitika MA
9. Czinderi Kristóf		
13
10. Kiss Diána			
12
11. Pál Nóra			
6
Általános szociális munka osztatlan képzés
Szociális munka osztatlan képzés
Szociálpolitika osztatlan képzés
Nem történt jelöltállítás.
V. körzet: Társadalmi kapcsolatok körzet
Társadalmi tanulmányok BA
1. Lendvai Gábor		
35
2. Krémer Sára		
25
3. Csillag Zoltán Attila		
20
4. Ávéd Krisztina		
19
5. Veress Nija		
15
6. Dobra Zsanett		
14
7. Mészáros Petra Róza		
14
8. Szatmári Ferenc		
14
9. Hortobágyi Ágnes Georgina
8
Kisebbségpolitika MA
10. Nagy Zsolt		
4
11. László Attila		
2
Kulturális antropológia MA
12. Hubai Péter		
10
Kulturális antropológia osztatlan képzés
Nem történt jelöltállítás.
VI. körzet: Doktoranduszok
1. Flaskár Melinda		

Gratulálunk a nyerteseknek, és sok sikert és jó munkát kívánunk számukra a következő évben!
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Nekrológ

Dr. Némedi Dénes emlékezetére
Egy zseniális embert veszítet t el a világ. Dr . Némedi Dénes a
szociológia mestere, hatvannyolc éves volt.
1965-ben a debr eceni KLTE-n végzett történelem szakon.
Az ELTE-n 1973-ban kezdett tanítani, a Szociológia T anszéken. 1981-ben ír ta kandidátusi dis szertációját a harmincas
évek népies szociográfiájának vizsgálatából. 1988 és 1991
között a Szociológiai Intézet igazgatóhelyet tese, 1992-től
1994-ig az Elmélettörténeti Tanszék vezetője, 1994 és 1996
között az Intézet igazgatója volt. A magyar vonatk ozásokon túl a nemzetk özi szociológiatörténet és elmélet történet kérdései is foglalk oztatták. Az elmúlt évtizedekben
a durkheimista tudás szociológia problémáit vizsgálta.
1996-ban jelent meg doktori értekezése Durkheim. Tudás és
társadalom címmel. A Magyar Szociológiai Társaság elnöke
volt 1997-ben és 2009-ben.

A mai k ornak felbecsülhetetlenül sokat adot t. Nem
csak egy tiszta tudásk özpontú szociológiát, hanem r álátást
mindarra, amit talán mások r ejtegetni akartak. Munkássága során mindig a pontos, hiteles és mindenek előtt igaz
tényekre törekedett. A tudós minden esetben erőteljes,
akaratos és k övetkezetes volt, a hétk öznapi ember pedig
minduntalan türelemmel és szer etetteljes megnyilvánulásokkal próbálta szebbé és jobbá, azaz élhetőbbé tenni
országunkat. Az élet elvesztet te egyik mozgatóer ejét. Ezt
az űrt kitölteni lehetetlen, pr ofesszorunk utánozhatatlanul
egyedit és tagadhatatlanul maradandót alkotott.
Dr. Némedi Dénest a K ar saját halottjának tekinti. Em lékezetünkben örökre élni fog , tanulmányai ezredik generációig fennmaradnak és szolgálnak majd tananyagk ént a
jövő szociológusainak.
Hrarita

Kezdődik a káosz…

Fontos tudnivalók a vizsgaidőszakról
A vizsgaidőszak első napja: 2010. december 20. (hétfő)
A vizsgaidőszak utolsó napja: 2011. február 4. (péntek)

Vizsgára jelentkezés
A vizsgázás előfeltétele a vizsgára való jelentkezés. Vizsgára
csak akkor jelentkezhetsz, ha a kurzust felvetted. Vizsgahalasztásra (a vizsgára való jelentkezés visszavonására, illetve
másik időpontra való átjelentk ezésre) legkésőbb a vizsga
megkezdése előtt 36 órával van lehetőséged.

Vizsgajelentkezések száma
Nagyon lényeges arra odafigyelned, hogy ha eg , a szakos
tanterved szerint k ötelező kurzust hár omszor felveszel,
és harmadszorra sem teljesíted, vagy ha négy ér demjegyszerzési kísérlettel sem sikerül teljesítened, elbocsátanak a
szakról!
Ha a vizsgán igazolatlanul nem jelensz meg , akkor az
eredménytelen vizsgának számít, ami nem számít bele az
imént már említett érdemjegyszerzési kísérletek számába.
Fontos kari sajátos ság a TáTK-on, hogy egy vizsgaidő szakban egy adot t kurzusból csak egy alkalommal tehető
utóvizsga. Javítóvizsgát ( legalább elégséges ér demjegy ja-

vítására tett kísérletet) félévente szak onként egy tár gyból
lehet tenni. Utó- illetve javítóvizsgár a kizárólag az adot t
vizsgaidőszakban kerülhet sor.

Vizsgák
Ha a vizsga napján belül nincs pontosan kijelölve a vizsga
időpontja, akkor a vizsga k ezdete automatikusan reggel 9
óra. Fontos, hogy szóbeli vizsgára minden esetben vidd magaddal a leck ekönyvedet, mert anélkül nem vizsgázhatsz.
Írásbeli vizsgán más, err e alkalmas okir attal (személyi iga zolvány, jogosítvány, útlevél) is igazolhatod a személyazo nosságodat. Ha ez megtörtént, kezdődhet a vizsga!
Szóbeli vizsga esetén jogod van ahhoz, hogy a felelet
előtt biztosítsák számodr a a megfelelő felk észülési időt.
Az oktató ettől kizárólag a hallgató kérésére tekinthet el. Jó
tudni azt is, hogy a szóbeli vizsgák az Egyetem oktatói és
hallgatói számára nyilvánosak.
Írásbeli vizsga esetén a vizsgaidőpont tal együtt az
oktatónak közzé kell tennie a betekintés és a jegybeír ás
időpontját is. Az írásbeli vizsga eredményét 8 munkanapon
belül kell kihirdetni; a betekintésre a kihirdetéstől számított
egy héten belül lehetőséget kell biztosítani.
Czinderi Kristóf

Terítéken a tudomány

Vita a készülő magyar Alkotmányról

A rendezvényen részt vett Dr. Halmai Gábor alk otmányjogász, karunk oktatója, Dr. Hack Péter alkotmányjogász,
egyetemi adjunktus (ELTE-ÁJK,) valamint Dr. Salamon László (KDNP) és Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), az alkotmányozó
eseti bizottság elnöke és alelnöke.
Az első k érdés a ’89-es Alk otmány legitimitására vonatkozott. Mind a négy előadó egyetér tett abban, hogy a
jelenlegi Alkotmány többé-kevésbé legitimnek tekinthető.
Dr. Salamon László kitért a ’89-es alkotmányozási folyamatra, és meg jegyezte, hogy annak idején a Nemzeti K erekasztal tagjait nem választotta meg senki, így felvetődhetnek
bizonyos legitimációs problémák. Halmai tanár úr szerint a
jelenlegi Alkotmány legitimációját az eddig lezajlott hat választás, a népszavazások és az alkotmánybírósági gyakorlat
is biztosítja, ugyanakk or elismerte, hogy felmerülnek legi timitási, technikai, szerkezeti problémák is, de ezen k eletkezési hiátusok nem adnak ok ot a legitimáció megk érdőjelezésére. Dr. Gulyás Gergely megkérdőjelezte, egyáltalán
’89-esnek tekinthető-e a jelenleg hatályban lévő, ám ide iglenes Alkotmány, majd hozzátet te, Magyarország súlyos
bajainak nem ez a legfőbb okozója.
A következő kérdés úgy hangzott, van-e ma Magyar országon alkotmányozási kényszer. Halmai tanár úr szerint
„ha van legitim alk otmány, akkor nem látok ok ot, hogy új
alkotmány szülessen. Az egy másik k érdés, hogy ezt az Al kotmányt alapvetően egy liberális demokráciát modellező
alkotmánynak tekintem. Ha valaki a liberális demokrácia
alapelvein változtatni akar , ha valaki nem kíván hatalom megosztást, akkor új alkotmányt alkot.” Dr. Salamon László szerint nem csak akk or van helye új alk otmánynak, ha
úgynevezett alkotmányozási kényszer van, bizonyos ok ok
indokolttá teszik azt, ilyen például az 1949-es évszám,
vagy egyes formai, szerkezeti egyenetlenségek, ugyanis formálisan a mai Alk otmány mindössze egy módosítás
eredménye, és az elmúlt húsz év tapasztalatai r ámutattak
bizonyos problémákra. Dr. Gulyás Gergely szerint a jelen legi Alkotmánynak nincs értéktartalma, ezért fontos lenne,
hogy a nemzeti önazonos ság definiálását is segítse. örténelmi sorsfordulókhoz kötődő alkotmányozási kényszerről
nem lehet beszélni, 20 év tapasztalatai azonban rámutatnak problémákra, összegezve tehát k ényszer nincs, igény
azonban van.Abban a kérdésben nem értettek egyet a jelenlévők, hogy az országgyűlési választások on adtak-e az

emberek valós felhatalmazást ahhoz, hogy új alk otmány
szülessen. Dr. Hack Péter úgy fogalmazott, hogy akkor kapott volna a kormány felhatalmazást a néptől, ha a választási programban szerepelt volna ez a pont, hiszen akk or a
választók tisztában lettek volna a tényekkel. Dr. Gulyás Gergely kijelentette, hogy eljár ásjogilag a felhatalmazás meg történt, ám elismerte, hogy a k étharmados kormánytöbbség általi módosítás nem a legelegánsabb megoldás, majd
hozzátette: a jogállamiság legfontosabb értékei nem kerülhetnek ki az új Alkotmányból, ilyen szándék nincs, ezek az
értékek garanciát jelentenek, az új magyar Alkotmány szervesen illeszkedik majd az európai alaptörvények sorába.

Fotó • tátkontúr

Alkotmány – a kétharmad árnyékában címmel november 16-án
vitafórumot rendezett a Jövőképp – Fiatalok Magyarországért!
Egyesület egyetemünk Lágymányosi Campusán.

A vitaest zár ó kérdése az Alk otmánybíróságra vonatkozott. A jelenlévők egyetér tettek abban, hogy az Alk otmánybíróságra szükség van, ám jogk öreivel kapcsolatosan
érdemes megfontolni a módosításokat. Dr. Halmai Gábor
kifejtette, hogy a P arlamentet az Alkotmány korlátozza,
aminek az Alkotmánybíróság a megtestesítője és gyakorlója, így ennek a legfontosabb jogkörét, a törvények felülvizsgálatának jogát nem szabad elvenni, sem szelektíven korlátozni, hiszen ezzel elindulna a jogállamiság megcsonkítása,
az Alkotmánybíróság pedig pont a többség zsarnokságától
véd. A tanár úr utalt Dr . Sólyom László egy nyilatk ozatára,
mely szerint: „Ezen a lejtőn nincs megállás. ” Hozzátette azt
is, hogy szakmailag úgy látja, az absztrakt hatásköröket kéne
csökkenteni, és a konkrét ügyekre vonatkozókat pedig szélesíteni. Dr. Hack P éter elmondta: a k ontrollt biztosítani
kell, ezt eddig az Alkotmánybíróság megtette, illetve a vis�szamenőleges hatály veszélyes ( kérdés, hogy lehet -e arányos, és egyáltalán szük séges-e), hiszen általa megindul a
jogállamba vetett bizalom erodálódása. A jövőre nézve lehet tervezni, de a múltat már nem lehet megváltoztatni. Dr.
Salamon László szerint is újra kell gondolni az Alkotmánybíróság szerepét, hiszen nem egy kőbe véset t intézményről van szó, illetve egy kétkamarás parlament felsőháza
lehetne megfelelő ellensúly a Kormánnyal és a parlamenti
többséggel szemben, és megjegyezte: „Új alkotmány megalkotása a politikai elit régi adóssága.”
Teller Rita
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Mi az a média?
Mindenekelőtt szeretnék elnézést kérni az olvasótól a körülbelül egy hároméves szellemi szintjének megfelelő kérdésfeltevésért, de az az igazság , hogy e rövid írás nem tesz többet, mint
azt a végtelenül triviálisnak tűnő, ám valójában roppant ös�szetett problémát járja körül, hogy mit gondol társadalmunk
a médiáról. A különféle nézetek sz ámbavételének egyrészt a
médiumok hihetetlen gyorsaságú átalakulása, másrészt a médiaszabályozással kapcsolatos jogi és erk ölcsi viták megélénkülése kölcsönöz különös aktualitást.
Természetesen könnyen megállapodhatunk a média definíciójában, azon eszk özök összességeként gondolhatjuk
el, melyek segítségével kiléphetünk a személyközi kommunikáció viszonyrendszeréből, és képessé válunk arra, hogy
üzeneteinket tömegek számára tegyük elérhetővé. Azt sem
nehéz belátni, hogy Guttenberg találmányától az internetig
a médiumok folyamatosan változtak, mik özben mindinkább elszakadtak a tér és az idő kötöttségeitől. A vita nem is
erről folyik. Tárgyát sokkal inkább az képezi, hogy a médiumok átalakulásai miként befolyásolják az egyének életét és
a társadalmak kollektív létezését, vagy egyszerűbben fogalmazva: milyen társadalmi funkciókat tölt be, illetve kellene,
hogy betöltsön a média.
A technológiai megközelítés önmagában már csak azért
sem lehet elégséges, mer t az egyes tömegk ommunikációs
eszközök feltalálásukkor általában nem azt a funkciót voltak
hivatottak betölteni, amit a későbbiek során végül is elláttak.
A rádió és az internet elődje például hadi célokat szolgált,
mielőtt a tömegek szórakoztatásának eszközévé vált volna;
a mozit megalk otó Lumiére-fivé ek pedig egyszerű játék nak tartották találmányukat, mely később gazdasági-politikai és morális viták célkeresztjébe került. A médiumok te hát legalább annyira társadalmi, mint fizikai p oduktumok,
társadalmi életüket pedig komoly hatalmi kérdések övezik.
A hatalmon lévők k ezdettől fogva a fölfor gatás potenciális
eszközeként tekintettek a médiumokra, ezért alkalmazták a
cenzúrát; emellett azonban saját ideológiájuk terjesztésére
is alkalmasnak találták, ezért vették igénybe propagandisztikus célzattal. A demokr ácia hívei általában k ét okból is
üdvözlik a szólásszabadságot: a vélemények szabad kifejezése egyrészt elősegíti az egyén önmegvalósítását, másrészt
a nézetek pluralizmusa a közösség haladását is gar antálja.
Ez a kettősség – remény a tájékozott nép hatalmában, félelem a manipulatív elnyomástól – a mai napig megtalálható
a médiáról való beszédben.

A médiapesszimistákban és a médiaoptimistákban az
a közös, hogy kimondatlanul is feltételezik a média véle mény- és viselkedésformáló hatását. A média r ejtélye, az a
mód, ahogyan üzenetei befolyásolják a befogadót, r égóta
a média ir ánti tudományos ér deklődés középpontjában
áll. Az 1920-as években kidolgozott lövedékelmélet szerint
az üzenet lövedékk ént csapódik az emberbe, k özvetlen
és direkt hatást indukálva. A ’70-es évek teóriái a k onkrét
üzenettől a tágabb médiak örnyezet értelmezése felé for dultak, közvetlen hatás helyet t pedig hos szú távú befo lyásolást véltek felfedezni. A kultivációs elmélet szerint a
tömegkommunikációs eszközökből áradó egynemű klíma
homogenizálja az egyének véleményét; a napir endelmélet viszont úgy gondolja, ez a klíma a vélemények et nem,
csupán a közbeszédben felmerülő témákat határozza meg.
A legújabb elméletek a médiatar talmak elemzése felől a
befogadás aktusának ér telmezéséhez közeledtek. A k ódolás-dekódolás modell kimutat ta, hogy adot t üzenetről
előre nem dönthető el egyér telműen, hogy mi módon
fogják azt értelmezni; a performatív hatás modellje szerint
pedig a befogadó egyfajta párbeszédet folytat az üzenettel,
melynek során saját identitását k onstruálja meg. A média
közvetlen és erős hatását tehát sosem sikerült bizonyítani, a
politikai és közbeszédben mégis uralkodó premisszává vált
a médiapesszimizmus. Miért?
A médiapesszimista diskurzus egyr észt a manipuláció
vádjával illeti a médiát (tehát azt kifogásolja, hogy az nem
adja hűen vis sza a való világ tör ténéseit), másrészt, és ez zel összefüggésben, a bulvárosodásért, a populáris kultúra térhódításáért is kárhoztatja. A pes szimista retorika
tehát politikailag és kulturálisan is védi a fennálló rendet,
a moralizálás álcája alatt valójában elit és tömeg kultur ális
megkülönböztetését végzi el. A „tömegkultúra ideológiája”
olyannyira sikeres, hogy az egyébként populáris médiát fogyasztó tömegek is maguk évá tették, ezért keres mindenki
valamilyen kifogást arra, miért nézi például a Mónika Show
adásait. A populáris kultúr a elutasítása ma identitásunk
szerves részévé vált, s ez éles ellentétben áll a tabloid mé dia (ez tulajdonképpen a bulv ársajtó megfelelője – a szerk .)
növekvő sikerével.
Végezetül térjünk vissza kiinduló kérdésünkhöz! Mi a
média? A média valóban k özvetítőeszköz, azonban jóval
több feladó és címzett közötti csatornánál. A média a társadalmi életben politikai szfér a és magánszféra, individuum
és közösség között teremt kapcsolatot. Önálló valóságot
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alkot, mely nem a fizikai környezet puszta másolata, ugyanakkor önmagában, szociális funkcióinak figyelembevétele
nélkül aligha értelmezhető. A médiakutatás neodurkheimi
irányzata szerint a média tar talmai szimbolikus módon je lenítik meg a k özösség normáit, ér tékeit és mor ális rendjét, így kapcsolódási pontul szolgálnak az egyéni identitás
számára. A médiár ól való k özbeszéd rövid áttekintése
megmutatta, hogy nem csupán a tar talmak, hanem a mé dia definíciója, é tékelése, szabályozási mechanizmusai is
hasonló feladatot látnak el. A médiaszabályozás korántsem
objektív ítéleteken alapul. Médiár ól beszélünk, és önma gunkat, saját k özösségünket határozzuk meg: a hatalom gyakorlás természetét, a társadalmi csopor tok hierarchi-

áját, és mindenek előtt társadalmunk rugalmas ságát, vagy
konzervatív voltát. A jogi tételek k öntösébe bújtatott napi
politikai viták ér telmezésekor nem ár t ezt az aspektust is
figyelembe venni
Teczár Szilárd
Felhasznált irodalom:
Bajomi-Lázár Péter: A médiapesszimisták. Élet és Irodalom,
2004. november 26.
Bajomi-Lázár Péter (2008): Média és társadalom. Budapest:
Antenna
Császi Lajos (2002): A média rítusai. Budapest: Osiris

Christiania mint társadalmi kísérlet

Fotó • marisa haralson

Köztudott, hogy a társadalom r engeteg feszültséget ok oz,
és érezhető konfliktusokat teremt az egyén és az intézménye sült rendszerek között. Ennek egyik k övetkezménye lehet a
mainstream társadalomból v aló elmenekülés, aminek több
formáját láthattuk már az évsz ázadok során, a középkori remetéktől kezdve egészen a modern Japánban tapasztalható
hikikomoriig.1 A jelenség hát terében sokszor a társadalom
(túl)szabályozottságával kapcsolatos pr oblémákra lelhetünk,
s az emberek szinte utolsó megoldásként, a magányt választva
kivonulnak a közösségből. Viszont mi történik akkor, ha ez az
elkülönülés csoportosan megy végbe?
Christiania mint K oppenhága önálló vár osállamának története 1971 szeptember ében kezdődött, amikor az újság író Jakob Ludvigsen vezetésével több százan elfoglalták a
belváros közepén lévő, évek óta üresen álló katonai kaszárnyát. Igen hamar kiderült, hogy ami kezdetben egy átlagos
squattolásnak (házfoglalásnak) tűnt, hirtelen komoly népszerűségre tett szert, és a r öplapokban terjesztett „Emigrálj
a nyolcas busszal!” felhívásnak sok követője akadt.
A közel két városligetnyi területen elhelyezkedő épületekbe a társadalom legkülönfélébb szegmenseiből érkeztek emberek: hippik, k özéposztálybeliek, hajléktalanok,
munkások, értelmiségiek és művészek. Céljuk azonban közös volt: egy alternatív mikr otársadalom létrehozása, ahol
elutasítanak szinte mindent, ami az eddigi életükr e volt érvényes: az anyagiasságot, a kapitalista társadalmi viszonyok
1 — A kizárólag a japán társadalomra jellemző hikikomori az, amikor a társadalmi elvárásoktól és nyomástól összeroppanó emberek (döntő többségben fiat lok) bezárkóznak a szobájukba, és onnan évekig , akár évtizedekig nem jönnek
elő, teljesen elzárkózva ezáltal minden társadalmi érintkezés lehetőségétől.

okozta egyenlőtlenséget, a túlzot t állami befolyást a min dennapi életre. Az ot tlétnek viszonylag egyszerű feltételt
alkottak: azt teszel, amit akarsz, egészen addig , ameddig
másokat nem zavarsz abban, hogy azt tegyék, amit akarnak.
Joggal nevezhetjük ezek alapján Christianiát a Szabad ság Városának, amely annak is k öszönheti lassan négy év tizedes fennmaradását, hogy a politika is mellé állt, amik or
társadalmi kísérletnek nevezte a kialakuló új k özösséget.
Persze a közvélemény optimista hangulata is segített, hiszen
a pozitív üzenetek megfogalmazásával (erőszakmentesség,
összetartás, szolidaritás) sik erült elnyerni a társadalom
többségének támogatását. A k ezdetben anarchikus állapotokat aztán lassan megváltoztatta az új lakók szorgalmas
munkája, és a k ezdetben romos épületeket közös, kétkezi
munkával felújították, illetve megegyezés születet t a város
vezetőivel, miszerint minden ot tlakó köteles fizetni á amés csatornadíjat, havonta egy adot t összegben. Idővel a
betelepült művészeknek is k öszönhetően megjelentek a
különféle workshopok, s it t gyártják helyi k ézművesek az
Európa-szerte híres cserépkályháikat, továbbá Koppenhága egyik jellegzetessége, a Pedersen kerékpár is Christiania
szülötte.
Persze, mint minden közösségben, itt is akadtak megoldandó problémák. Mivel a Szabadság V árosában nem
érvényes sem a dán, sem az eur ópai uniós jog , ezért szabadon lehet fogyasztani k önnyű drogokat, nevezetesen
marihuánát és hasist, és a város főutcáján, a Pusher Streeten
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a dealerek tömött sorokban kínálták és kínálják ma is por tékájukat az odalátogató turistáknak. Amikor a nyolcvanas
évek elején általános hiány volt a marihuánából, sokan
áttértek a kemény drogokra, és egy év lefor gása alatt több
mint tíz fiatal halt bele a okain-túladagolásba. Ezt már sem
a közvélemény, sem pedig a politika nem hagyhatta szó nélkül: mindennaposakká váltak a rendőrségi akciók, drograzziák, utcai harcok és összetűzések, ami a szabad városállam
felszámolásával fenyegetett. Azért, hogy ez ne következzék
be, a Christianiában élők ös szefogtak, hogy kiüldözzék a
kemény drog dealereket: a tör ténet Junk Blockade-k ént
vonult be a történelemkönyvekbe.

Az
összefogás
eredményeként
kialakult egy
anarchoszindikalista rendszer, ahol az ember ek közvetlenül gyakorolják a demokráciát. Minden hónapban kötelező népgyűlést tartanak, s minden christianiai lak osnak egy
szavazata van. Ezek en a gyűlések en szokott eldőlni az is,
hogy ki költözhet be a városba, mivel a férőhelyek korlátozottak. Tulajdonképpen senkinek sincsen saját háza, így ha
valaki elköltözik vagy meghal, akkor a közösség szavazása
alapján valaki megkapja a lakását. Házat viszont már nem
lehet akárhová építeni, mint a kezdetekkor, külön engedély
kell hozzá. Napjainkban ennek a közel ezer lakost számláló
városállamnak már nemcsak saját óvodája van, hanem építészeti irodája, közművekkel foglalkozó testülete, és külön
gazdasági csoport intézi Christiania pénzügyi életét. Külön
pénzneme, tévéadója, címere, belső postai hálózata, k ereskedelmi egységei (ruha- és élelmiszerüzletei) vannak,
amelyek adót és illeték et fizetnek a vá osnak. Furcsa, de
néha úgy tűnik, mintha a hosszú évek eseményei végül arra
késztették volna ezt a k özösséget is, hogy újból felhúzzon
olyan törvényeket és szabályokat, amelyek nyilván fennmaradását is szolgálják, de egyre kevésbé teszik megkülönböztethetővé attól a rendszertől, ahol az embereknek nemcsak
jogaik, hanem kötelezettségeik is vannak. S nehéz eldönte-

ni, hogy a szabadság megélése mikor csap át nihilizmusba,
hogy az önmegvalósítás hol sik eresebb: Christianiában,
vagy egy utcával arr ébb, ahol a kapitalizmus „ember telen”
törvényei uralkodnak? Vajon a k ézzelfogható szabadság
mennyiben változtatja meg az ember ek életét? K épesek
felelősséggel dönteni saját, vagy akár gyermekük életéről?
A helyzet azért kínos, mert ott, ahol nincsen megfelelő
általános és k özépiskolai oktatás, csak óvoda, a meglévő
tudás és információ hiányában k éptelenek lesznek helyes
döntéseket hozni a felnövekvő generációk. E közösségben
található életutak szűk ös választéka nem adna elég ter et
kibontakozni egy kamasz gyer eknek. Nem lehet ugyanis
mindenkiből életművész, hippi, vagy épp cserépkályha-készítő. S e lehetőségek hiánya legalább annyir a káros, mint
egy diktatúra, ahol adott társadalmi csoportokat szorítanak
ki a felsőoktatásból ( lásd numerus clausus, vagy amik or a
Kádár-korszakban a vallásos gimnáziumok diákjait nem vették fel állami egyetemekr e), s ezáltal k omoly tudományos
lehetőségektől fosztotta meg önmagát a rendszer, és tehetségek ezrei vesztek kárba.
A közműveken kívül talán nem is lehetne jobban jelle mezni Christiania függőségét az „anyavár ostól”, mint hogy
az itt felnövekvő gyermekek végül Koppenhága különböző
általános és középiskoláiban koptatják a padokat, azok szerint az elvek és szabályok szerint nevelkednek és nőnek fel,
amelyek ellen a szüleik anno elmenekültek. Számukra talán
már nem azt a felszabadult szellemiséget jelenti Christiania,
ami az első házfoglalók elméjében lebegett.
E különös társadalmi kísérlet véger edménye talán nem
lett más, mint a liberalizmus apró kis Patyomkin-falva, ahol
ízelítőt kaphatunk a korlátlan szabadság szellemiségéből,
de a lakók alig különböznek tőlünk, és joggal mondhatjuk,
hogy Christiania csupán egy vár os, ahol a hippik nem csak
a biciklit tekerik.
Kréta
Felhasznált irodalom:
A hippiváros 30 éve
(http://www.origo.hu/tudomany/
tarsadalom/20010925ahippivaros.html – Utoljára megtekintve: 2010. november 21.)
Arányi Vanda, Hatala Noémi, Kálmán Mátyás videósorozata:
Christiania
(http://index.hu/video/2010/02/24/
chistiania/ – Utoljára megtekintve: 2010. november 21.)
Christiania hivatalos honlapja (http://www.christiania.org/ –
Utoljára megtekintve: 2010. november 21.)
Freetown Christiania (http://en.wikipedia.org/wiki/Freetown_
Christiania – Utoljára megtekintve: 2010. november 21.)
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Zygmunt Bauman: Globalizáció – A társadalmi következmények
Zygmunt Bauman, lengyel sz ármazású szociológus nevét el sősorban a modernitás és a holokauszt összefüggéseiről írott
műve kapcsán ismerheti a hazai olvasó. Pedig társadalomelméleti munkássága jóval szélesebb spektrumú, a posztmodern
világállapot leírására hivatott „cseppfolyós modernitás” elméletének megalkotójaként a külföldi publikum korunk egyik
legnagyobb hatású társadalomtudósaként tartja sz ámon.
Gondolkodásának erényei – a követhetőség, a szemléletesség,
a holisztikus megközelítésmód – globalizációról írott bevezető
jellgű munkájában is világosan megmutatkoznak.
Bauman a globalizáció folyamatát – amelyr e legtöbben
puszta technikai átalakulásként gondolunk – a társadalom
szerveződésének aspektusából közelíti meg. Az a hihetet len sebességű technológiai forr adalom, amelybe sokunk
már beleszületett, a társadalmi rétegződés olyan új formáját alakítja ki, melyben a mobilitás szabadsága válik a fő
strukturáló elvvé. A mozgás, mely k orunk ethoszává vált,
igen egyenlőtlenül elosztott jószág. Az utazásnak két alapvető tapasztalata alakult ki, melyeket Bauman a turista és a
csavargó figu ájával azonosít. „A turisták azért utaznak – írja
–, mert a számukra elérhető (globális) világot ellenállhatatlanul vonzónak találják – a csavar gók azért utaznak, mert a
számukra elérhető (lokális)
világot elviselhetetlenül ba rátságtalannak találják.” Íme,
a képlet: fent a részvényesek
és menedzserek globális
osztályának totális szabadsága, lent a hajléktalanok
és nyomorban élők totális
kitaszítottsága. A k ét réteg
között pedig ot t van a szé les közép, mely vágyak ozva
emeli tekintetét az ég felé,
ugyanakkor szorongással eltelve pillant a mélybe.
Fotó • worth1000.com

Ez az egyszerűnek tűnő modell
lesz Bauman gondolatmenetének
középpontja, és a hatalmi techni kák megváltozásáról való elmélkedésének alapja. A vállalatvezetési
technika átalakulásáról van itt szó,
mely elszakadva materiális alapjaitól, kiszolgáltatottá teszi lokali tásukba beágyazott munkásait; a
megváltozott várostervezési technikákról, melyek az elit központjainak hermetikus elzárását
szolgálják; a nemzetállam beszűkült hatalmi teréről, mely a
rendfenntartás irányába tolja el az állami politikát; és ezzel
összefüggésben a bör tönök technikáiról, melyek munka hely híján a reintegráció szándékának látszatát is levetkőzik,
és „a területi korlátozások laboratóriumává alakulnak”.
A hatalom új módszer ei azért válhattak oly sikeressé és
elfogadottá, mert többé nem k ell azzal törődniük, hogy
észrevétlenül lopózzanak be az emberek mindennapjaiba.
Éppen ellenkezőleg, mindenki ünnepli a piacok újsütetű
szabadságát, a társadalom többségét megnyugtatják a mé diából áradó képek, melyek az állam megnövekedett bűnüldözői potenciálját hivatottak bizonyítani, s általános konszenzus uralkodik a hajléktalanok és az etnikai kisebbségek
megregulázásának kérdésében is. A fogyasztói társadalomban maga a hatalom, sőt az elnyomás is látványossággá vált,
árucikké, melyet naponta fogyasztunk.
Az újdonság iránti fékezhetetlen vágyunkban még saját
kritikai potenciálunk és ellenállóképességünk lerombolását is üdvözöljük, felszabadulásk ént éljük meg , hogy egy kori agoráink helyét a fennálló r endet kirakatukba állító
bevásárlóközpontok vették át. Bauman könyve éppen azért
olyan fontos, mert kritikus (tovább)gondolkodásra késztetve az olvasót, egyfajta társadalomelméleti agor aként szolgálhat számunkra, s ha ellensúlyozni nem is tudja, legalább
felfedheti modern civilizációnk legnagyobb betegségét,
önmaga megkérdőjelezésének képtelenségét.
Teczár Szilárd
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Haragban a Nyugattal
Afganisztán, egy rövid áttekintés
Afganisztán – a sz ó hallatán sokféle, leginkább negatív kép
sejlik fel előttünk, no, de lássuk csak a valódi hátteret: miért is
került ez a korábban különösebb jelentőséggel nem bíró ázsiai
ország az USA és a NATO kereszttüzébe?
2001. szeptember 11-én a Szovjetunió már majd egy évtizede megszűnt (1991 . december 25), a hidegháborúnak
nyoma sem volt, és a világ nagy r észe a kapitalizmus és a
globalizáció pályájára állva várta az új évszázadot. Ezt a dekadens, nyugati értékekkel telített világrendet elégelte meg
egy szaúdi származású dollármilliár dos és egykori szabadságharcos: Oszama Bin Laden! Az általa ir ányított radikális
iszlám szervezet, amely már akkor is kiterjedt a muszlim világ egészére, lázasan toborozta a kétségbe esett fiatalokat,
a szegénységben tengődőket, akik családjuk számára egy
jobb életet remélve csatlakoztak az Al-Kaidához, ahol egy
hipnotikus nevelési folyamat révén vallási fanatikusokká lettek. A szeptember 11-i repülős támadások az Egyesült Államok ellen felvetették az amerikaiak fejében a kérdést: már
nem vagyunk sebezhetetlenek? A „k ét óceán” által képzett
földrajzi védőpajzs hirtelen jelentéktelennek tűnt.
Egyértelmű volt tehát, hogy az újonnan megválasztott
elnöknek félre kell tennie az ambiciózus belpolitikai r eform terveit, és erőteljes külpolitikai szer epet kell vállalnia.
George W. Bush a nemzetközi szervezetekhez fordulva
keresett legitimációt egy amerikai ellentámadáshoz. Ezt a
NATO 5. cikkelye adta meg számára – ez az egy mindenki ért és mindenki egyért cikkely –, amely lehetővé tette, hogy
azonnal megkezdődhessen a terrorizmus melegágyaként
emlegetett Afganisztán elleni hadművelet, az Oper ation
Enduring Freedom, illetve tágabb értelemben a nemzetközi terrorellenes háború (Global War On Terror). De miért is
Afganisztánt kellett megtámadni? Ennek az volt az oka, hogy
az országot 1996 óta uraló Talibán (a tálibok mozgalma – a
szerk.) kormányzat engedte az Al-Kaida terrorszervezet
zavartalan működését az ország területén. Nyilvánvalóvá
vált, hogy hova k ellett az amerikai katonai gépezetet ir ányítani. Az elnök 2002. június 1-jén elmondot t beszéde a
westpointi katonai akadémia végzősei előt t lefektette az
Egyesült Államok terrorizmus elleni harcának alapelveit és
az elnök által k övetendő külpolitikát. A beszédben feltűnt
néhány olyan fontos meghatározás és fogalom, ami alapján
Bush igyekezett a nemzetközi közösség előtt még inkább
legitimálni, illetve megmagyarázni terror elleni háborúját,
és annak működési elveit.

Először is, a haramia és a bukott államok fogalmával találjuk szembe magunkat. Ez a k ét államtípus jelenti a sza badság számára a legnagyobb kihívást és veszélyforr ást
– mondja Bush. De miér t is? Nézzük először is Afganisztán
példáját: egy tipikusan har amia állam, mivel annak k özponti karhatalma szándékosan nem fékezi meg a területén
burjánzó terrorista táborokat, szervezeteket, illetve azok
toborzó térnyerését a lakosság körében. Ez a nyugati világ
ellen irányuló szervezett tevékenység, úgy, hogy kvázi legálisan létezik egy nemzetk özileg elismert államon belül, el fogadhatatlan. Ugyanakkor, hogyha a klas szikus vesztfáliai
államrendszer alapvetéseire hivatkozunk, amelynek világ exportját a nyugati hatalmak, beleértve az Egyesült Államokat, nemcsak hogy hallgatólagosan elfogadták, de aktívan
terjesztették is, akkor azt látjuk, hogy a legitim afgán állam
efféle viselkedése – tehát, hogy megtűri az ilyen típusú tevékenységet a területén – szuverén belügyét képezi, amelybe
egyetlen másik államnak sincs joga beleszólnia. Azonban
tudjuk, hogy pontosan az ilyen szuver én belügyek milyen
attrocitásokká fajulhatnak – elég, hogyha csupán a náci Németország példáját említem –, és hogy pontosan ezér t, e
több száz éves államrendszer szabályozása érdekében jött
létre az ENSZ, illetve több r egionális hatalmi tömörülés is.
A NATO 5. cikkelye lehetőséget ad az ő tagállamait támadó
agresszor elleni fellépésre, és ezt jogos önvédelemnek ne vezi, illetve a hatályban lévő nemzetközi jogi szabályozás is
alátámasztja a jogos önvédelem gyakorlatát, és pont ennek
a jogos önvédelemi tézisnek a felhasználásával indítot t háborút Afganisztán ellen a Bush-adminisztráció. Azonban ez
a cikk államokra vonatkozik, nem pedig a teljes mértékben
megfoghatatlan, és a veszt fáliai rendszer által bizonyosan
értelmezhetetlen terrorista entitásra. Az Al-Kaida nem rendelkezik államformációval, az csupán egy több országban
jelen lévő szervezet. De akk or hogyan lehet háborút foly tatni ellene? Kit k ell megtámadni? Ennek a hiányos ságnak
a pótlása érdekében nyúl az elnök a haramia állam fogalmához. Egy ilyen állam kézzelfogható (mivel nemzetközileg
elismert) és megtámadható . Azonban annak ér dekében,
hogy ez a támadás valóban legitim legyen, a szóban forgó államot kvázi a jogon kívül kell helyezni. A bukott állam
szintén kvázi törvényen kívüli, amelynek nincsenek szuve rén belügyei, mivel az ilyen állam jellemzője az, hogy ot t
a karhatalom teljesen (vagy majdnem teljesen) elveszítette
az állami erőszak monopóliumát, és az ország a terrorista
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szervezetek, illetve a különböző hadur ak és bűnbandák
prédájává vált. Tehát teljes az anarchia!
A G.W.O.T. szintén ebben, a westpointi beszédben
hangzott el először. Ez a kifejezés amellet t, hogy az ame rikai lakosság számára jelentett kapaszkodót, hogy miért is
kell a gyerekeiket, testvéreiket, apukáikat stb. egy távoli, (az
ő mércéik szerint) barbárok lakta országba küldeniük, hogy
meghaljanak egy olyan háborúban, ami látszólag véget
nem érő és megnyerhetetlen, jelzi a Bush-kormányzat eltökéltségét, hogy egy globális keresztes hadjáratot folytasson
az iszlám ellen. Itt az elnök különbséget tesz a békés, illetve
az erőszakos iszlám között, megemlíti a gonosz birodalmát,
és leszögezi, hogy az Egyesült Államok minden lehető alkalommal le fog csapni az amerikaiak ellen cselszövések et
tervező terroristákra. Ennek az akciótervezetnek az első
kézzelfogható leképződése az afganisztáni háború!
A következő eleme az afganisztáni háborúnak, ami
vizsgálatra szorul, maga a hadművelet neve: Oper ation
Enduring Freedom (Tartós Szabadság Hadművelet). Ez a
szóhasználat azt feltételezi, hogy az amerikai hadművelet,
azon túl, hogy megtisztítja az országot a terr oristáktól, még
el is hozza a szabadságot az afgán lak osságnak. A nem zetközi segélyszervezetek által felépített falusi iskolákban
igyekeznek megtanítani a fiatalokat – beleértve a lányokat
is – az ír ás, olvasás rejtelmeire. Valószínűsíthető, hogy egy
olyan országban, ahol 72 százalék os az ír ástudatlanság,
ahol a nők életükkel fizetnek férjeik megcsalásáé t, és ahol
nincsenek megoldva az alapvető élelmezés és a tiszta ivóvíz

kérdései, ott a lakosság elsősorban nem az első generációs
szabadságjogok – levelezési szabadság , szólásszabadság,
gyülekezési szabadság stb. – után vágyódik a legjobban!
A Bush-kormányzat Afganisztán esetében pr óbálkozott
a nyugati típusú demokr ácia exportálásával először. Úgy
képzelték, hogy ha a demokr atikus intézményrendszereket megteremtik, illetve felülről eltervezik azok műk ödési
mechanizmusait, akkor egy csapásra, vagy legalábbis belátható időn belül egy működőképes demokráciával fogják
szembe találni magukat. Ez a hozzáállás azonban látványos
kudarcba torkollott. A központi kormányzat közel sem tartja tényleges irányítása alatt az egész országot, illetve erősen
megkérdőjelezhető vezetője, Hamid K arzai elnök mor ális
tisztasága. Testvére, aki az ország illegális ópiumkereskedelmének egyik fő haszonélvezője és vezéregyénisége, csupán
a leglátványosabb morális feketelyuka a kormányzatnak. A
korrupció, a bürokratikus túlterjeszkedés, a nem haték ony
működés mind jellemzik a Karzai-adminisztrációt.
2004-ben, amikor az amerikai k ormányzat először kí vánta legitimálni K arzai elnököt, akkor még nagy fölén �nyel, 55%-kal nyer te meg az elnöki szék et – azonban már
ekkor is az ENSZ vizsgálóbizot tságának kellett felállnia
a tömeges, csalásr ól szóló bejelentések miat t. Azonban
2009-ben világméretű médiabotrány kerekedett (a választást lebonyolító szervezet által végrehajtott tömeges választási csalásokról) az Abdullah Abdullah és Hamid K arzai
közötti küzdelem körül. A kihívó, Abdullah, aki korábban a
Karzai-adminisztráció külügyminisztere volt, az etnikai, vallási megbékélést célozta volna meg azáltal,
hogy különböző, egy síita és egy szunnita alelnököt választott volna maga mellé! Az első
forduló eredményei alapján Abdullah a szavazatok 30,59% -át, míg K arzai a szavazatok
49,67%-át szerezte meg. A médiavihar ha tására a világ k özvéleménye egyértelműen
meg volt (van) győződve arr ól, hogy K arzai
az első fordulót elcsalta! A második forduló
azonban elmaradt, mivel Abdullah az utol só pillanatban vis szalépett. Ez valószínűleg
a Karzai-i megfélemlítés hatásár a történt. A
nyugati hatalmak pedig, elfogadva a kérdéses úton megválasztott vezetőt, ismét bebi zonyították a világ számára: az afgán demokráciaépítés csődöt vallott!
Az Obama-adminisztráció eltökéltségét
az afgán ügy befejezése érdekében mutatják
az eddig megtet t lépések. Az elnök kihar colta az afganisztáni katonai kontingens 30
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ezer fővel való növelését, illetve folyamatosan kardoskodik
európai szövetségeseivel, fők éppen Németországgal an nak érdekében, hogy nagyobb mér tékben járuljon hozzá
a háború költségeihez. A tervek szerint 2011-ben megk ezdődhet az amerikai csapatok kivonása Afganisztánból, mint
ahogy az már megk ezdődött Irakban. Azonban ehhez az
kellene, hogy sikerüljön felállítani egy hatékony, jól képzett
és fegyverzett, és főképpen a központi hatalomhoz lojális
afgán nemzeti hadser eget, illetve r endőri szerveket. Amíg
ez nem sik erül, addig az amerikaiak esetleges kivonulása
csak egyetlen módon végződhet, nevezetesen úgy, hogy
a Talibán újra teret nyer az országban, és záros időn belül
megdönti a kormányt. Azonban a lojális hadser eg képzése
nem olyan egyszerű. Egy olyan országban, ahol a lak osság
etnikailag és vallásilag annyira szerteágazó, mint amennyire
Afganisztánban, nehéz megtalálni a k özös nevezőt az egy szerű emberek között. Ezen felül folyamatosak a hírek az
afgán nemzeti hadser eg visszaéléseiről és k orruptságáról.
Ráadásul az sem kizárható, hogy a Talibán emberei is beszivárogtak a szervezetbe.

Az Obama-adminisztráció 2011-ben esedékes csapatkivonása kétségesnek tűnik. Mivel már a demokr ácia bevezetésre került, ezért esetleg érdemes lenne egy tartományi
alapon működő, a különböző etnikumokat jól r eprezentáló föderális államon vagy kanonizáláson is elgondolk odni.
De nem elhanyagolható a lojális nemzeti hadsereg és a
korrupciótól mentes r endőrség fontossága sem. Ugyan akkor a T alibán folyamatos jelenléte és Amerika-ellenes
propagandahadjárata nagyon megnehezíti a lak osság számára, hogy elfogadja az őt megszálló Nyugatot. A pr oblémák tárháza végtelen, azonban az is biztos, hogy az Egye sült Államok lakossága is meg fogja unni előbb vagy utóbb
a folyamatos áldozathozatalt. Ha az elnöknek nem sik erül
felgöngyölítenie az afgán ügyet a k övetkező választásokig, akkor könnyen lehet, hogy az állásával fizet. Azonban,
hogyha túl korán hagyja el az országot, akkor azzal kell számolnia, hogy nem hagy maga után semmi mást, mint egy
omladozó, vagy majdhogynem bukott államot, ahol pillanatok alatti ismét eluralkodnak a törzsi, vallási és etnikai
viszályok.
Márton Péter
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Sarkozy és a nyugdíjreform

Fotó • peragovics tamás

„Nem kívánja erővel átnyomni” mandátuma egyik legjelen tősebbnek tekintett reformját – nyilatkozta még 2010. február
15-én Nicolas Sarkozy, a Francia Köztársaság elnöke.
Az áprilisi munkáltatói és szak szervezeti egyeztetések el lenére a kijelentés szinte teljesen hihetetlennek tűnik az
elmúlt hónapok zavargásainak és tüntetéseinek fényében.
A nyugdíjkorhatárt 60-ról 62 évre emelő törvénytervezet
rég nem látott ellenállást váltott ki a francia társadalomban,
szeptember és október hónapban alig múlt el úgy hét, hogy
ne lettek volna reformellenes megmozdulások. Az olajfin mítók elfoglalásától a r epülőterek blokád alá vonásáig óri ási – több százezr es, a fővár osban akár milliós – tömegek
próbálták szerte az országban jobb belátásra bírni a francia
elnököt. Nem sikerült, a minimális módosításokat leszámítva Nicolas Sarkozyt hidegen hagyta a tüntetők szava. Mégis
erőből dolgozik. A fr ancia parlament október 27 -én elfogadta az új nyugdíjreform végleges szövegét.
De miért ez a nagy felhajtás plusz k ét év miatt? A világszerte magasabb nyugdíjk orhatárral rendelkező országok
számára furcsa lehet, de a széles körű felháborodás gyökere
nem feltétlen a nyugdíjba lépés késleltetésében keresendő.
François Mitterand kormánya 1983-ban 65-ről 60 évre (!)
vitte le a nyugdíjkorhatárt, ami akkor a baloldal legnagyobb
szociális vívmányaként vonult be a francia nyugdíjrendszer
történelmébe. A nép számára kifejezetten a jóléti állam fejlettségét szimbolizáló hatvanas korhatárhoz annyira ragaszkodtak a baloldali pár tok, hogy azóta a jobboldal is csak
egyszer próbálkozott annak módosításával. Jacques Chirac
1995-ben érezte, hogy az eladósodás miatt több aktív évre
lenne szükség, de a mostanihoz hasonló volumenű társa dalmi felzúdulás miatt végül visszalépett a reformtól. Egy 25
éven át sikeresen védett, szinte bebetonozott korhatár esetében a legkisebb változás is óriási vihart kavar, pláne akkor,
ha a „szociális fejlettség mutatójának” módosításában a tár sadalom nagyja a jóléti állam súlyos visszafejlődését látja. A
plusz két év inkább részletkérdés, a francia nép ténylegesen
a modern állampolgári jogosítványok leépítése ellen ágál.
„N. Sarkozy fordítva olvassa a történelemkönyvet!” – mutat rá
frappánsan a lényegre egy munkavállaló.
Érdekes egyébként, hogy ennek ellenér e a franciák egy
része eredetileg támogatta a r eformot. Számos felmér és
szerint köztudott volt, hogy az újr aelosztás elvén alapuló
rendszer (az aktív dolgozók fedezik a jelenlegi nyugdíjasok kifizetéseit) több sebből vérzik: az ö egedő társadalom
miatt egyre kevesebb aktív állampolgár jut egy nyugdíjasra,

ráadásul a várható élettartam növekedésével a
nyugdíjasok több időt töltenek a nyugdíj rendszeren belül. Emiat t kérdésessé vált
a rendszer túlélése, a 2008 őszén kitör t
gazdasági világválság pedig egyér telművé tette, hogy az átalakítás elkerülhetetlen. Ezzel sokan tisztában vannak:„18 éves
vagyok, és szeretnék nyugdíjat kapni! Igent
a reformra!” – látni a felhívást az utcák on.
Az ellenszenvet ezért valójában nem a reform
elemei váltották ki – noha a megemelt korhatár senkinek
sem szimpatikus, és állítólag a politikai elit is kevésbé szenvedi meg az átalakítást –, hanem hogy Nicolas Sarkozy végtelenül rosszul kommunikálta az ügyet. A Le Monde október
29-i számában az egyik szakszervezeti vezető azt rója fel az
elnöknek, hogy a nyugdíjrendszer mélyreható módosítását
egy egyszerű technikai, financiális érdésként kezelve nem
vette figyelembe a nyugtalanságot és az aggódást, amit a eform ténye kiváltott a francia társadalomban. A válság miatt
túlérzékeny szociális környezetben egy ilyen fokú reformot
nem lehet elintézni érdemi konzultáció és társadalmi részvétel nélkül. Sokak szerint Nicolas Sarkozy nem volt elég
körültekintő, elkapkodta a reformot.
Még ha igaz is a fenti állítás, muszáj látni, hogy a nemzetközi kontextus igen szűk mozgásteret hagyott az elnöknek.
A nyugdíjrendszer alapvető problémái mellett a gazdasági
krízis, illetve tágabb ér telemben a nemzetk özi környezet
többször jelezte, hogy az egyetlen kiút a gyors r eform. Az
Unió emblematikus tagállamának vezetőjek ént Nicolas
Sarkozynek muszáj volt megfelelő példát mutatnia, nem
engedhette meg magának, hogy kilógjon a sorból, és szigorító intézkedések híján hagyja megszaladni a k öltségvetési
hiányt, erre egyszerűen nem volt lehetőség . A nemzetközi média gyakran gunyoros cikkei („A Marshall-segélyt már
nem folyósítják, ébredjetek, franciák!” – Wall Street Journal) is
egyértelműen értésére adták, hogy mik az elvár ások. Ezek
mind jelentős nyomást helyeztek az elnökr e, ahogyan az
is, hogy Jacques Chirac csúfos meghátrálásának fényében a
nyugdíjreform presztízskérdéssé alakult, aminek a véghezvitele a fr ancia elnök államférfiúi épességeinek komoly
tesztje volt. Úgy tűnik, Nicolas Sark ozy kiállta a pr óbát, és
ez pillanatnyilag fontos lehet pozíciójának megerősítésében.
Még akkor is, ha a 2012-es választásokra aligha érdemes
készülnie…
Peragovics Tamás
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Mini ösztöndíjkalauz
A tanév előrehaladtával egyre többet lehet hallani a különböző
külföldi ösztöndíjakról, így gondoltuk, egy gyors kedvcsináló val felhívjuk a figyelmeteket a karunk által (is) kínált lehetős gekre.

Erasmus
A leghíresebb-hírhedtebb ösztöndíj, amely a hallgatók
legszélesebb körében ismert, és amely k étségtelenül az
egyik legsikeresebb nemzetközi kezdeményezés. Az Er asmus program több mint húsz esztendőt tud maga mögöt t,

sok ezer hallgató , kutató és oktató jutot t már ki külföldr e
a folyamatosan bővülő és fejlődő hálózat szárnyai alat t.
Karunk kapcsolatai P ortugáliától Litvániáig terjednek, a
legtöbb helyen angolul folyik az oktatás, a biztos nyelvtudás természetesen alapk övetelmény. Lehet menni r észképzésre, illetve szakmai gyakorlatra, a pályázási időszak
karunkon február-március magassága. A leg jobban teljesítő pályázók támogatásban r észesülnek, ám label státus �szal (pénzügyi támogatás nélkül, de ugyanolyan jogokkal )
is ki lehet menni. Hár om egyetemet lehet meg jelölni, a
pályázás az ETR-en k eresztül zajlik. K észíteni kell egy ta nulmányi tervet, az önéletr ajzot magyarul és az oktatás
nyelvén is be kell adni, a nyelvtudást és egyéb tevékenységeket (például mentork odás) igazolni k ell, illetve fel tétel a legalább 4,00-es tanulmányi átlag az utolsó k
ét
félévben, érvényes hallgatói jogviszony és legalább 2, a
szakodhoz illeszkedő kurzus elvégzése a fogadó egyete men. Az elbírálás egy pontrendszer segítségével történik, a
nyertes hallgatók egy szemeszterr e kaphatnak támogatást.
Infó: http://elte.hu/erasmus, http://esn.org/, http://esn.hu/,
http://www.tka.hu/, illetve a TáTK HÖK Külügyi Bizottságához is fordulhattok bármilyen kérdéssel.

Visegrádi Ösztöndíj Program
17 kelet-, illetve k özép-európai országban kínál ös szesen
400 szemeszterre szóló ösztöndíjat a V isegrádi Ösztöndíj Program. Az ösztöndíj segítségével a V isegrádi Négyek
(V4) országainak egyetemi hallgatói 1 vagy 2 szemeszter t
elvégezhetnek egy másik V4 országban, illetve külső országokban. A pályázás feltétele a legalább négy lezárt félév, az
adott pályázási kategóriában r észt vevő állam polgár ának
kell lenni, illetve az egyes kategóriák egyedi k övetelményeket is támaszthatnak. A pályázás online zajlik, a pályá zási határidő minden évben január 31-e, és a kiír ás az ezt
követő tanévre vonatkozik. A fogadó egyetemet te választ hatod ki, viszont az egyetem támogatását magadnak k ell
megszerezned. Az online jelentk ezésen túl szük ség van a
pályázat nyomtatott formában
történő leadására is, illetve a
pályázónak részt kell vennie
egy angol nyelvű interjún is.
Infó: http://visegradfund.org/.

City University of Hong Kong
Ez az ösztöndíj kifejezetten Karunk hallgatóinak szól. A program 1995 óta működik, a pályázat kétfordulós, első körben
a pályázat mellé egy motivációs levelet is mellék elni kell,
majd a szóbeli fordulón angolul kell belemélyedni a motivációs levélben foglaltakba. A CityU tanárgárdája világszinten elismert, a kurzusok a gazdasági és politikai elemzésektől a
kínai tanulmányokig terjednek.
Infó: http://www.cityu.edu.hk/,
kulugy@tatkhok.elte.hu.

Ahol még érdemes körbenézni
Magyar Ösztöndíj Bizottság – http://www.mob.hu/
Mobilitás – http://www.mobilitas.hu/
DAAD ösztöndíjak Németországba
http://www.daad.de/en/index.html
Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba
http://www.fulbright.hu/advising/
Teller Rita
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Véget ért egy álom

A Külvárosi Tankör Középiskola megszűnése
Melyikünk ne vágyna biztonságra, biztatásra, ha egyszer (vagy
ez esetben többször) már elutasítottak minket, elhasaltunk, kicsúszott a lábunk alól a talaj. A Külvárosi Tankör Középiskolában megtalálhatták a diákok a biztonságot és a megbecsülést.
Azért a múlt idő, mert az iskola szeptember közepén megszűnt.
De miben is volt más ez a középiskola, mint a többi közintézmény?

A Tankör segítséget nyújtott azoknak a fiataloknak, akik e dig nélkülözték a sik erélményt és elvesztették a kedvüket,
nem kapták meg a k ellő segítséget, a családjuk és k örnyezetük nem támogatta őket, vagy egyszerűen csak „mások” ,
és másképpen szeretnének élni, tanulni, boldogok lenni.
Az iskola nappali r endszerű, érettségit adó gimnázium
volt. Az oktatás alternatív módon és mentorr endszerben
folyt, ami azt jelenti, hogy minden diáknak volt egy mento ra, aki segítette őt mind az iskolai, mind a magánéleti problémák megoldásában. Az alternatív azt jelenti, hogy sok óra
múzeumban vagy ter epen zajlott, és az őszi szünetben is
voltak olyan programok, amelyek szintén megkönnyítették
az oktatást. Az új diákok a tanév elején szintfelmérésen vettek részt, és a tanévet a tudásuknak és egyéni haladási tempójának megfelelően, gyorsabban vagy lassabban, kiscsoportokban kezdték meg. Félévkor és év végén, ha a haladási
ütemük gyorsabb vagy lassabb volt az eredetileg tervezettnél, akkor ennek megfelelően másik csoportban kezdhették meg a k övetkező évet. Év közben nem volt folyamatos
számonkérés, a diákok félévente vizsgákon adtak számot a
tudásukról. Azonban szintfelmérő dolgozatokat és esszé-

ket, otthoni munkákat és órai prezentációkat minden diáknak el kellett készítenie, a tanár elvárásaihoz igazítva.
A szülők a hagyományostól eltérően, havi egy szülőcsoporton találkozhattak az isk ola tanáraival, és az önsegítő
csoport keretein belül kaptak segítséget gyer ekeikkel kapcsolatos problémáik megoldásában.
A Tankör minden diákja és tanár a egyetértett (és az is kola megszűnése után is egyetért), hogy a környezetük állapota fontos számukra, és mindenki lehetőségeihez mérten
igyekezett tenni valamit ezért. Ezért az iskola 2005 májusától használhatta az Ökoiskola címet, de már sokkal k orábban is ekként működött.
A sajnálatos megszűnés az anyagi támogatások miatt
következhetett be. Erről Czik ora Györgyi, az iskola vezetője, szociológus a k övetkezőket mondta: „Egy olyan isk ola,
mint a Tankör, amely bár magániskola, de tandíjmentes volt
mind ez idáig , csak a leghátrányosabb helyzetű fiatalokkal
foglalkozott, mára már semmilyen társadalmi-szakmapoli tikai támogatást nem élvez. Alacsony létszáma miatt a kétezres évekig is hátrányos helyzetben volt, de talpon tudott
maradni, azóta azonban olyan, kifejezet ten diszkriminatív
intézkedések jelentek meg a k özoktatásban, amelyek az
iskola bezárására kényszerítettek, mivel sem szakmai, sem
erkölcsi alapunk nem maradt arra, hogy a diákok és a szülők
előtt ki merjük jelenteni, hogy biztosítjuk számukr a a fennmaradást.”
További részletek:
http://www.tankor.hu/
Ágota

•

Elvhűség
– Menj anyádba! – üv öltötte a szolid kis hölgy, aki most
még erősebben markolt rá kormányra, mint az imént.
– Miért nem tudsz indexelni? – Mást is mondott. Az előtte haladó
másik, aki v alóban szabálytalanul kanyarodott be a par kolóba,
cseppet sem tűnt megszeppentnek. Ellenkezőleg. Miközben kiszállt,
és hasonlóan kedves hangnemben viszonozta a jókívánságokat, már
nyúlt is a kesztyűtartóhoz. Kopasz volt és nagydarab. Férfi. A nő
jobbnak látta, ha elpályázik. Rátaposott a gázra, és a következő
sarokig le sem szállt róla. Ott azután jobbra fordult.
Index nélkül.
Egri Gergő
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Manapság az élet egyr e több területén buzdítanak minket
arra, hogy környezettudatos megoldásokat válasszunk. De vajon élvezhető-e egy nyar alás akkor, ha közben folyamatosan
oda kell figyelnünk ar a, hogy milyen hatást gyak orolunk a
környezetre? A T he Ecologist című folyóir at összegyűjtött néhány „zöld” nyaralási lehetőséget.
A környezettudatos vakáció sor án a legfontosabb szem pont a következő: az utazási mód kiválasztása sor án törekedjünk arra, hogy annak minél kisebb karbon lábnyoma
legyen. (Karbon lábnyom alat t egy személy vagy szerve zet teljes – dir ekt és indir ekt – üvegházhatású gáz (ÜHG)
kibocsátását értjük, de lehet karbon lábnyoma egy ter méknek, egy rendezvénynek vagy akár egy utazásnak is.
A fogalomról bővebb információkat lehet megtudni
a
http://karbonlabnyom.hu/-n.)

Kerüljük a felesleges utazásokat! A fejlet t országokban
nem ritka, hogy egyetlen üzleti tár gyalás vagy vásárolgatás
céljából másik városba repülnek át az emberek, az ilyen
utak számát mindenképpen mérsékelni kellene. De mit tegyen az, akinek k özeli családtagjai, szerettei élnek a világ
másik végén? Ha már mindenképpen a repülést kell választani, akkor a légitársaságokat ösztönözni kellene arra, hogy
a járatok minél nagyobb kihasználtsággal üzemeljenek. Az
egy főre jutó kár osanyag-kibocsátás tekintetében egyéb ként az autóbusz a legkedvezőbb utazási forma.

Felmérések szerint az egyesült királyságbeli autóutak
csaknem fele helyettesíthető lenne gyaloglással, kerékpározással vagy k özösségi közlekedéssel. Az 5–10 év k özötti
gyerekek több mint 40%-át autóval viszik az iskolába.
Törekedjünk arra, hogy a fenntar thatóság elvét szem
előtt tartó, etikus piaci magatar tású cégeket válasszunk.
Válasszunk zöld utazási ir odát! Számos ök ohotel és
hostel létezik már. A világ ökohoteleit gyűjtötte össze a
http://www.ecohotelsoftheworld.com/homepage.html.
Próbáljuk ki a homestay-t! A homestay sor án a lá togató szobát bér el a célországban egy családtól, ezál tal velük együt t élve jobban megismerheti az adot t ország kultúráját, és a nyelvet is gyorsabban elsajátíthatja.
Olyan családokat, akik szívesen fogadnak homestay k eretében látogatót, a k övetkező weboldalon találhatunk:
http://www.homestayweb.com/.
A legolcsóbb nyar alás kétségtelenül az, amit szűk ebb
hazánkban töltünk. Válasszunk olyan nyaralóhelyet, ahol
organikus ételeket kínálnak! A bevállalósabbak pedig ön ellátó farmon is tölthetik a vakációt, ezek en a helyek en
szállást és étk ezést, valamint a fenntar tható és önellátó
életmód alapjainak elsajátítását ígérik a farmon végzett
munkáért cserébe. Lehet szántani, kapálni vagy haszonállatokat őrizni, akit ilyen lehetőségek ér
dekelnek, a
http://www.wwoof.org/ honlapon tájék ozódhat. A jur ták
kiváló lehetőséget adnak a kempingezésre. Ha pedig szívesen töltenénk szabadságunkat a világ leggyönyörűbb tájain,
akkor a – nyugati országokban, különösen Angliában már
terjedőben lévő – „conservation holiday” a nekünk való .
Utóbbi célja az, hogy szabadidőnkben egyszerr e kapcsolódjunk ki természeti k örnyezetben, de közben olyan önkéntes munkát is végezzünk, amely környezet- és/vagy természetvédelmi célokat is szolgál.
Újra kell tehát gondolni a nyar alásról eddig kialakítot t
képünket, és megkeresni azokat a pontokat, ahol ér deklődési körünk és a k örnyezetvédelmi szempontok egybees nek.
Jurecska Laura

Fotó • veroj

Zöld vakáció

Interkultúra

Láss láthatatlanul!

Fotó • szőke bence

Október 15-e 1969 óta hivatalosan a Fehér Bot Napja, amikor
minden országban a nem látókra irányul a figyelem. Ez alkalommal került sor a De ák téren a Bízz vakon! – Fehér bottal a
belvárosban elnevezésű eseményre a Láthatatlan Kiállítás rendezésében.

Az érdeklődő járókelők itt egy vak önk éntes kíséretében
kipróbálhatták, milyen kizár ólag csak a hallásr a alapozva
átmenni a zebr án, aluljárózni, vagy egyszerűen csak tájé kozódni a városi forgatagban. Egy „botorkáló” is felállításra
került a téren, ahol a bátr abbak bekötött szemmel és egy
fehér pálcával a k ezükben mehettek végig a labirintuson.
A megmozdulás nem titkolt célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékkal élők magyarországi helyzetére, vagyis
hogy ne menjünk el csukott szemmel a problémák mellett.

Természetesen, aki nem volt ott, remek lehetőség kipróbálni ezt egy még izgalmasabb helyen – a Láthatatlan Kiál lításon. 2007-ben egyéves tárlatnak indult, de a nagy sikerre való tekintettel a mai napig műk ödik. A látogatók it t két
résszel ismerkedhetnek meg: először még fényben a vakok
életét megkönnyítő eszközöket próbálhatják ki. Majd jön
a teljesen elsötétített szakasz, ahol különböző élethelyze teken kalauzol végig egy vak vezető. Kipr óbálhatsz a zöldségesnél gyümölcsöket válogatni, a k onyhában felfedezni
a hűtő tartalmát, vagy az út végén megihatsz egy kávét egy
kanapéba süllyedve – mindezt persze vaksötétben. Ha még
bevállalósabb vagy, kipróbálhatod a Láthatatlan Vacsorát is, ahol teljes fénytelenségben ehetsz végig egy teljes
menüsort, vagy a Láthatatlan Mas százst, ahol megint csak
sötétben élvezheted a kényeztetést! Természetesen arra is
készülnöd kell, hogy megviselhet a kirándulás. Nem egyedi
eset, hogy amint rácsukódik az emberre a sötétbe vezető
ajtó, az illető bepánik ol. Ilyenkor mindig adj magadnak 5
perc időt, amíg hozzászoksz, és utána te fogod a legjobban
élvezni az egészet!
Maga a tárlat a Népligetben az (e x-)E-Klub épületében
található. Megsúgom, ha hét főn előzetesen r egisztrálsz, a
kiállítás 990 forintér t megtekinthető. Ha még nem voltál,
mindenképp megér egy délutánt. Kalandra fel!
Bence

Az utca embere válaszol
Fotó • tátkontúr

Milyen néphagyományokat követsz el Luca-nap alkalmából?

Kósa Roland – nemzetk özi tanulmányok BA, I. évfolyam
Eddig nem hatot t rám különösebben
ez a dolog , bár fiatalabb oromban a
színjátszás kapcsán néha felmerült az
ötlet, hogy csináljunk valami móká sat. Talán most érkezett el az én időm,
hogy boszorkányokat égessek!

Csányi Zsanett – szociológia BA, III.
évfolyam
Én már az általánosban megcsinál tam az osztállyal a hár omlábú lucaszéket, és nagyon fr appánsan rá is
írtam az akk ori becenevemet a fár a:
Zsanikácskacskácska.

Kiss Lóránd – szociológia BA, II. év folyam
Fogok öt gyufaszálat, és abból készítem el a lucaszéket, persze ahhoz,
hogy használni is tudjam, k ell még
majd újságpapír a k özepére. És egy
időgépre is szükségem lesz.
Kréta
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Szerelem versus spenót
avagy ki lesz az erősebb?

„Sellő: Parancsolhatok én neked, te isten?
Neptun: Igen, de nem mondjuk el senkinek.”
Adott egy önbizalom-hiányos isten, egy bos szúszomjas „kicsi
tetovált kémény”, egy higiéniai problémákkal küszködő kalóz,
és a többi szerencsétlen áldozat. S hogy mi sül ki belőle? Arr ól
kérdezd Kéttonna Manyikát!
A Thália Színház és a Kecskeméti Katona József Színház
koprodukciója 5-től 95 évesek számár a, egy k özel másfél
órás előadás k eretében ismét életr e kelti a hír es matrózt,
Popeye-t.
2010. október 16-án mutatták be a mesejátékot, melyet
Réczei Tamás rendezett. Jóllehet kompatibilitása a gyermekek számára alapvetően megkérdőjelezhető. Itt utalnék az
olyan megszólalásokra, mint mikor Blútó „zöld takonynak”
titulálta a spenótot, vagy nevelő célzatára, aminek hatására
a gyerekek a ruhatár előtt verekedtek.
Egyértelműen a darab élvezhetőségéhez járulnak hozzá
az elejtett humoros megjegyzések, a fülbemászó kalózos
betétdalok, mint A spenót a múlt, Popeye-nek annyi, Popeye
tangója, valamint a színes díszletek.
Igaz, az ötletes k oreográfia és az ügyes színészi játék
alkotta összképet némileg r ontják az öltözék ek, melyek
köszönőviszonyban sincsenek a r ajzfilmso ozatban ábrázolttal. Nem is lenne zavaró, ha Popeye felismerhető lenne.

A
csúcs azon ban
mindenképpen
a felnyársalt beszé lő sirály, amely még
MMS-üzenetet is k ézbesít
főhősünknek.
Többek között a mo dern technikát kíván ja megjeleníteni a Szörnyella-hajú világtündér is, aki saját
bevallása szerint globális, s pólóján is egy @ felirat díszeleg.
Az alaptörténet szerint Olíve-ot, akit a darabban Olíviának hívnak, elrabolja Blútó, hogy feleségül vegye. Popeye, a
hölgyemény eredeti vőlegénye, súlyos spenótválságba k erül, így beletelik pár napjába, hogy a nyomukra bukkanjon.
Darvasi László, Pierrot és Gangxsta Zolee mindezt némi
humorral, és további szerelmi szálakkal fűszerezték meg, s
hangemburgerrel tálalták.
A Popeye című musical főszerepeiben láthatjuk Kiss Zoltánt, Trokán Nórát és a remek teljesítményt nyújtó rappert,
Gangxsta Zoleet is.
Ha tehát egy könnyed családi darabra vágysz, és kíváncsi
vagy, hogy Barbi szerint mi lehet jobb a Kampókéz szerelmei
című sorozatnál, ne szalaszd el ezt a „kincset”, mert ki tudja,
ki ássa ki helyetted!
Tit

Jackass 3D

A film, amely egyszerűen csak „Jackass”…
Nem tudok olyan jelzőt mondani erre az alkotásra, amely beemelné a film műfaji sajáto ságokkal bíró produkciói közé.
Egyszerűen nincs ilyen. Egy sor ozatnyi gyomorforgató, a
jóizlés határait már a bevezetőben túllépő ök örködés és életveszélyes mutatvány, amit egy rendkívül jól megkomponált
bevezetés és zárás rendez keretbe.
Hogy miért lett 3D? Szerintem senki sem tudná megmondani. Az bizonyosan leszögezhető, hogy a felvezető, és levezető rész igényes és pr ofi munka, ahová valóban illik a 3D
világa. De a film özepe egyszerű, mindennapi „ Jackass”.
Semmiben sem különbözik az M TV-ből már jól ismer t sorozattól. Hatalmas esések, hányinger t keltő testnedvek
végtelen váltakozása. Most sem kímélték magukat a fiúk.

Mindent megtettek azért, hogy a rendező és a kameraman
se maradjon szárazon. A 18-as karika talán enyhe szabályozás, ezt a műfajt senkinek sem ajánlatos megnézni. A gyen ge gyomrúak kíméljék magukat et től. Volt olyan jelenet,
amelynél – 3D szemüveg ide vagy oda – el kellett takarnom
a szemem, mert nem bírtam volna ki ép gyomortartalommal.
Egy kérdésem maradt csupán: ki hajlandó dollármilliókat költeni egy ilyen, nem csak látszólag teljesen felesleges
produkcióra? A válasz nem nehéz, csak elszomorító . Ezt
szeretik az emberek, amit pedig szeretnek, azt veszik is. Az
már nem kérdés, hogy behozza-e az árát ez a film
Tanács: gyerekek még véletlenül se nézzék meg!
Hrarita

Ajánló

A fotográfus, aki fénnyel képez
Lucien Hervé

A száz éve született Lucien Hervé fotóművész alk otásaiból válogatott kiállítás látható október 27-től a Szépművészeti Múzeumban. A tárlatra a múzeum gyűjteményébe újonnan bejutott
száz fotó és sz ámos, eddig még k özzé nem tett dokumentum
került be, elsősorban a magyar származású művész építészeti
fotóira helyezve a hangsúlyt. A kiállítás 2011. január 23-ig lát ható.

Fotó • lucien hervé

Lucien Hervé, eredeti nevén Elkán László, 1910-ben született
Hódmezővásárhelyen. 1929-ben költözött Párizsba, 8 évvel
később megkapta a fr ancia állampolgárságot, 1944-ben
pedig felvette a Lucien Hervé nevet. Egészen 1949-ig senki
nem volt hajlandó megjeleníteni a fotóit, de egyetlen nap
alatt készült 650 fotóját látva L e Corbusier felkérte fotósának. Innentől kezdve rendszeresen neki, valamint több
építésznek is készített fotókat. 1965-től szklerózis multiplex
betegsége hátráltatta a munkájában, sőt Le Corbusier is
meghalt, akivel nagyon jó barátok voltak. 1990-ben számos
díjat, elismerést kapott, kiállításokat szervezet t, és vizsga biztosként részt vett az építészet oktatásában. 1995-ben
kitüntették a francia Ordre des Arts et des Lettres rendjellel.
Párizsban halt meg 2007-ben, a Montparnasse temetőben
nyugszik. Ezek „csupán” szár az adatok, de ér demes kicsit
jobban belemélyedni Lucien Hervé munkásságába.

A Szépművészeti Múzeum a Fotóhónap alkalmából 100
képpel tiszteleg a magyar fotogr áfus előtt, aki idén lenne
100 éves. A fotók főbb témái P árizs – ember – építészet –
absztrakció – lakás. A fotogr áfus két periódusról beszél, az
anekdotikusról és az azt k övető stílusról, melyben igyekezett minden elbeszélést kerülve kifejezni a gondolatait, ér zéseit, és azokat másokba átültetni. Eszk özei geometrikus
felépítésű, szigorú k ompozíciók, ami felé Mondrian mű vészete és a k onstruktivisták vezették. Az „hervéi életmű”
gerincét az építészetet ábrázoló fotók képezik, amelyek
1949 és 1965 között készültek. Az életműben hasonló hangsúllyal vannak jelen a népi és a változatos égtájat bemutató
felvételek.
A művész véleménye és egyben fő mondanivalója, hogy
a régi és az új építészet alk otásai felfogásbeli rokonságban
állnak egymással, és ma is érvényes válaszokat adnak k orunk kihívásaira. Minden témát absztrakt módon közelített
meg, és így is dolgozott fel. Szeme kereste az elé táruló látvány beszédes elemeit, egész idő alat t megőrizte sajátos,
csak rá jellemző kifejezésmódját. Távoli összképek helyett
részletein keresztül mutatja be az épületet. Eszk özei a fény
és az árnyék, melyek olyan alkotóelemmé válnak, mint a fal
vagy a tér. A tárgyakat sorozatokon elemzi, az állandó és a
változó elemek játékát k övetve folyamatosan újjáter emti
azokat.
A kiállítás utolsó termében meg jelenik az ember . Kemény képek ezek, erős kontúrokkal, lágy képek szinte nincsenek is a teremben. A néző óhatatlanul is továbbk épzeli
az alkotásokat, sokszor elgondolkodik: mit nézhet az a lány
a képen? A felvételen ugyan csak a lábát látom, de milyen
lehet a feje?
„A célom, hogy megmutas sam a dolgok belső szépsé gét, a jelentéktelenben rejlő szépséget” – nyilatkozta munkásságáról a művész.

Ágota
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az idei év utolsó megmozdulásai
Eseménynaptár

December 10. A Nyugati téri Ale xandra Könyvesházban Jonathan Wells Darwinizmus és intelligens tervezettség című
könyve kerül terítékre.

December 21. Ezen a napon tűzi műsorára a Figaro házassága című dar abot a Maladype társulat, amely jóték onysági
előadás is egyben.

December 11. Határtalan Város – Határtalan Színház. Európa
kulturális fővárosában december 31-ig tekinthető meg az a
programsorozat, amely számos határon túli magyar színházi társulat bemutatására törekszik.

December 22. Ha előfordul, hogy unjuk már a kar ácsonyi
nótákat, látogassunk el a Gödörbe. A szerdai Jazzgödör
vendégei Bacsó Kristóf, Egri János, Juhász Márton, valamint
Tzumó Árpád.

December 12. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája 2011. április végéig tekinthető meg a Magyar Nemzeti Galériában.
A kiállítás különlegességnek számít, mivel eddig soha nem
látott olaj- és grafikai vázlatok egészítik ki a három grandiózus festményt.

December 23. Ave Maria Air Alleluja a Szent István Bazilikában.

December 13. Kocsmatusa a Grundon. K étfős csapatok je lentkezését várják csocsó, darts, valamint PlayStation3 versenyszámokban.
December 14. Tánckedd a Merlinben. „A budoár ezúttal
nem fülledt félvilági k éjtanyát jelöl, ahol a hölgyek és ur ak
ruháikat és gátlásaikat levetkőzve adják át magukat egymásnak és a gyönyörnek. Dombi Kati Budoárja a kallódó lelkektől nyüzsgő nagyváros egyik és zizegő, emberi játszmákkal
teli intim szelete.” (Halász Glória: A ruha teszi?)
December 15. A Szeparé Bisztró fellépője az Egy Kiss Erzsi
Zene. A zenekar változatos stílusa kísér mink et a drum and
bass-től a 70-es évek dallamvilágáig.
December 16. Mozikban az Üvegtigris 3. Kihagyhatatlan azok
számára is, akik nem látták a korábbi két epizódot.
December 17. Be Loved, Be Seven. Péntek esténként ingyenes pörgés a B-ben napjaink legnevesebb klubslágereire.
December 18. Van-e égősorod? Rutkai Bori és a Specko Jedno
karácsonyi koncertje az A38-on.
December 19. Karácsonyi WAMP. Hosszabbított nyitvatartással (10–20 ór a) üzemel a W AMP a kar ácsonyra való te kintettel, ezúttal a Millenárison.
December 20. Újra beköszönt a tanév leghúzósabb „bulija”,
a vizsgaidőszak. 2011. február 4-ig adhatunk ebben a félév ben számot tudásunkról.

December 24.
December 25. Karácsonyi orgonás szentmise kerül megrendezésre a várbéli Mátyás-templomban.
December 26. Ingyenes délelőtti korcsolyázással mozoghatjuk le a kar ácsony adta plusz kilókat a Rádió 1 Jégter aszán
(WestEnd City Center, Millenniumi Tetőkert).
December 27. A Vörösmarty téren zenél a Balkan Fanatik.
Kezdés: 17 óra.
December 28. Tűzraktéri workshop. Zeneovi felnőtteknek a
Basszuskulcs szervezésében.
December 29. BEEE Stand-Up Comedy estek a Szepar éban. Fellép Erdei „rokkerzsolti” Sándor, Markó Dani (az új
„kissádám”), valamint Gulyás Zoltán (Kész Átverés).
December 30. Ez év végéig tekinthető meg Szabó Gergely
divattervező New Y ork-i kollekciója. A művész Oceanion
nevű, 2011 tavasz-nyári k ollekciójával ismerkedhet meg a
nagyérdemű Győrben, a Váczy Péter Gyűjtemény keretein
belül.
December 31. Igyekeztünk frappánsabb dolgot ide kitalálni,
mint a szilveszter, de nem ment…
Január 1. 20 órás kezdéssel szilveszteri lecsengés a Gellér t
Fürdőben. Az esemény a Water Circus jegyében telik.
Ancsa

Sport

Ősi ellentétek harca
Talán sokaknak ismerősen csengenek a T áTK-on az olyan
szavak, mint a pankr áció, a FUX, v agy Ben Dover . Az ér dekesen csengő kifejezések mögöt t pedig egy másodéves
szociológus sziluettje tűnik fel. Szalay Bencével beszélgettem
a lengő csillárok rejtélyéről, adrenalinról, neoncsövek okozta
fájdalomról és a magyar pankráció jövőjéről.
  TátKontúr:   Mesélj a k ezdetekről! Milyen érzés volt felfe dezni ezt a sportot?
  Ben Dover:  Úgy kezdődött, hogy Ic arus és én egy emeleten
laktunk, és ugyanabba a suliba jártunk . Egymáson kezdtük
kipróbálni a dolgokat, a feszítésekkel kezdtük elősz ör, aztán
később otthon, a vendégágyon a dobásokkal folytat tuk. Elég
kemény volt, néha fájdalmas, de megtetszet t annyira, hogy
rendszert csináltunk belőle.
  TK:   És az alsó szomszédoknak nem tűnt fel az új hobbitok?
  Ben: Természetesen feltűnt. Kivet tük a matr acot az ágyból ,
és arra dobáltuk egymást, aztán egy szint tel lentebb hullott a
vakolat meg lengett a csillár. Alattunk egy öreg néni lakott, aki
elég rövid időn belül felk opogott, hogy ezt sür gősen hagyjuk
abba. Mi úgy gondoltuk, hogy ez titokban történik, mert a szüleink nem voltak ot thon, de aztán őket ker esték fel, hogy fény
derüljön a lengő csillárok rejtélyére.
  TK:    Tehát új helyszínt kellett keresnetek az edzésekhez.
  Ben: Icarus két évvel idősebb nálam, szóval a helyszínt áttettük az ő gimnáziumának a tornatermébe, leraktuk a matracokat, és ott folytattuk az edzéseket. Aztán beszervezte az ő osz tálytársait is, és végül abban a suliban volt az első műsorunk is,
először mi ketten léptünk fel.
  TK:    Hogyan lett ebből végül nagyközönség és profi szinten működő pankráció?
  Ben: Mi az interneten utánanéztünk , hogy kik nézik a pank rációt a Fox Sportson. Volt egy H-Wrestling fórum, mely közösség a mai napig a támogatónk. Velük jártunk pankrátor találkozókra, tőlük kaptunk rengeteg anyagot. Ha úgy nézem, mi
voltunk az egyetlenek, akik ezt csinálták is a v alóságban, még
ha olyan körülmények között, mint otthon a kisszobában. Ők
abszolút motiváltak bennünket.
  TK:    Tehát ebben a fórumban pankráció fanok voltak.
  Ben: Igen, s mind a mai napig eljárnak a me ccseinkre, ők a
közönségünk alapbázisa.

  TK:    Honnan néztétek az elemeket, amiket felhasználtok?
  Ben: A vide ójátékokból. Ezekben mindig lehetett saját karaktert csinálni, ahol be tudtad állítani a mozdulatait, és ott
volt egy hatalmas lista, amit mi mind végignéztünk , és sorra
kipróbáltunk. Megnéztük egymás után hússzor a mozdulatot,
s utána megtanultuk.
  TK:    Esetleg a Mortal Combatból is vettetek át elemeket?
  Ben: Abból nem, azzal kevésbé játszottunk.
  TK:    Ugye minden show egy tör ténet alapján épül fel.
Van-e ezeknek a történeteknek még valami mondanivalója
azon kívül, hogy az ősi ellentétek, a jó és a r ossz örök küzdelmét láthatjuk a küzdőtéren?
  Ben: Ezen kívül még azt is kifejezzük, hogy mindenki karaktere tulajdonképpen az ő személyiségének a legnagyobb szélső sége, tehát emberenként mindig találhatunk egy plusz elemet,
stílust, amit képvisel.
  TK:    Eddig milyen hétköznapinak tűnő tárgyakkal kerültél
komolyabb konfliktusba
  Ben: Amikor ezt mi elkezdtük 10-11 évesen, először egy nagy,
vastag keménykötésű könyvvel püföltük egymást. Aztán találtunk egy sakktáblát, és a sakkfigu ákra dobáltuk rá egymást,
később jött még a partvisnyél , „Fűre lépni tilos!” tábla, meg
kalapács is, persze gumiborítású. Most a legújabb elem a ne oncső és az üvegajtó, bár azt a múltkori fellépésen nem sikerült
összetörni. A legtöbb dolgot k onkrétan a show-ban próbáljuk
ki először, egyszerűen nem akarjuk megtudni, hogy milyen
lesz, ez is plusz adrenalint ad.
  TK:    Milyen érzés, amikor belevágnak a rajzszögekbe?
  Ben: Azon kívül, hogy ér zem a fájdalmat, csak arr a koncentrálok, hogy csukjam be a szemem, a ne oncsöveknél a szilánkok miatt. Aztán csak r eménykedünk, hogy tovább tudjuk
folytatni a meccset.
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  TK:    Hogyan készülsz lelkileg egy meccsre?
  Ben: A show-ra legkésőbb két héttel korábban elkezdünk
készülődni, konkrétan a meccs előtt nem is beszélünk senkivel,
mindenki magába száll. Akkor alakul át a személyiségünk a
pankrátor karakterhez.
  TK:    Kell hergelned magadat a show előt t? Az agr esszió,
amit ott kiéltek, mikor teremtődik meg?
  Ben: A küzdősportokkal ellentétben itt nem az ellenfél felé
kell, hogy kialakuljon az agr esszió, mert rá vigyázni kell. Na gyon összetett folyamat, mert durv ának kell kinéznie, de vi gyázni is kell a másikra, tehát meg kell osztani a tudatot. Nagy
felkészülést igényel, hogy a közönség is elégedett legyen, de a
show része se veszítsen az értékéből. Persze például Japánban
ez sokkal keményebben megy , ott szinte küzdősport a dolog ,
míg Amerikában soksz or a látv ány rovására megy az, hogy
nagyon féltik a pankr átorok testi épségét. Mi v alahol a kettő
között vagyunk.
  TK:    Sokaknak azért nem tetszik ez a műfaj, mer t az előre
megírt történetek miatt elveszik a küzdelem spontaneitása.
Mit gondolsz erről?
  Ben: Én úgy gondolom, hogy ez inkább szubjektív vélemény,
van, aki nem tud at tól elvonatkoztatni, hogy ez nem egy ver seny.
  TK:    Igen, sok spor tnál nagyon egyszerű eldönteni, hogy
ki számít profinak, mert fel lehet sor olni: megnyerte ezt és
ezt a versenyt, viszont it t ki számít pr ofinak? Aki megnyeri
a versenyt, a közönségkedvenc, vagy akinek a technikája a
legjobb?
  Ben: A mi esetünkben az a helyzet, hogy még nincsenek övek,
ami alapján ezt meg lehet határozni, de majd idővel, a közönség reakciói alapján meg fogjuk beszélni, hogy szerintünk ki a
bajnok. Ez Amerikában is így működik, akik régóta alakítják a
pankráció világát, ők döntenek erről. Mi ugyanúgy eldönthetjük majd, hogy olyan bajnokot akarunk csinálni, akit mindenki
szeret, vagy épp utál.
  TK:    Szóval ez is a show része lesz. A te karaktered hogyan
látja a világot?
  Ben: Én nem barátkozom senkivel, nem is válaszolgatok senkinek, nem foglalkozom a rajongókkal és a közönséggel sem,
elég mogorva vagyok. Amikor a ringbe lépek , általában hangosan ordítoznak felém az emberek, egyértelműen kifejezve,
hogy én egy negatív karakter vagyok.
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  TK:    Mit jelent számodra a pankráció?
  Ben: Nekem az a c élom ezzel, hogy külön magyar ágazatot
csináljak. Szeretném ötvözni az elemeket, bár nagyon nehéz
megfogni a magyar k özönséget, mert elég pes szimisták vagyunk, és ez meglátszik a hozzáállásunkból is szinte mindennél. Szeretném lenyűgözni ezt a közönséget, ez nálam egy küldetéstudat is egyébként.
  TK:    Van már valami, ami hungarikumnak számít a pank rációban?
  Ben: Talán az, hogy egyedül nekünk nincs pr ofi ringünk, de
sokat teszünk azért, hogy ezen változtassunk.
  TK:    A Gömb aulában csinálnátok show-t? Harcolnál híres
pankrátorral?
  Ben: Simán, csak nem vagyok benne biztos, hogy örülne neki
a dékán. Szerintem az Ic arus még le is tudna ugr álni az első
emelet korlátjáról, kifejezetten élvezné. Igaz ából én v alami
kisebb klubhoz igazolnék le, például Japánba, ot t nagyon sok
mindent lehet tanulni, ők elég kegyetlenek is olykor.
  TK:    Milyen különleges dolgok vannak a japán pankráción
belül?
  Ben: Ott lehet látni olyan har cokat is, ahol a ring k özepén
van egy akvárium, amit teleraktak piranhákkal, és abba dobálják bele egymást. De ehelyett néha krokodil is van, vagy épp
kiszórnak kis lapocskákat, amikbe nagy szögeket ütöttek bele,
és végig úgy küzdenek, hogy ezeken kell lépkedniük.
  TK:    Elképzelhetőnek tartod, hogy egy magyar os pankrációban ostoros legények vagy szürk ermarhák legyenek a
ringben?
  Ben: Elgondolkoztunk már azon, hogy legyen betyár kar akter, meg az íj is elég nagyot tud csapni, ha kifeszítjük.
  TK:    Végezetül, mesélj kicsit a terveitekről. Hol lesznek a
következő fellépések, és milyen fórumok on lehet csatla kozni hozzátok?
  Ben: December 4-én valahol vidéken, illetve karácsony előtt
Angyalföldön fogunk fellépni, ahol a múltk ori show is volt.
Ezeken kívül lesz turnénk is februárig , májustól pedig nyit a
Sörkert, s onnantól kezdve kéthetente lesznek ott fellépések.
DVD-t is szer etnénk készíteni, illetve egy ringet v ásárolni. A
Facebookon HcwPankráció néven vagyunk fenn, ott megtalálhatjátok a pankrátor sulinak, a gáláknak a plakátjait, az edzések időpontjait és az elérhetőségeket is.
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