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NYITÁNY
Április sok munkát és szervezést igényelt a TáTK dolgozóitól és
hallgatóitól, hiszen idén kampuszunkon rendezték meg a XXXIII.
Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Az előkészületek
részleteiről Sik Domonkos, karunk TDK elnöke adott interjút lapunknak.
A tudományos munka mellett a szórakozás is az idei tavasz részét képezi, hiszen a
Lágymányosi Eötvös Napok keretein belül május 2. és 5. között egyetemünk koncerteknek és
szabadtéri programoknak fog helyet biztosítani.
Interkultúra rovatunkban arra keressük a választ, hogy hol húzódnak egy művész számára a
szólásszabadság határai: szabad-e politizálnia egy költőnek, zenésznek? Miként járulhatnak hozzá a
közszereplők társadalmunk szemléletformáláshoz? Taburól vagy lehetőségekről van szó?
Emellett releváns kérdésként merül fel Tudomány rovatunkban a nőirodalom megosztó elképzelése.
Beszélhetünk-e megkülönböztető formában nőirodalomról, és ha igen, milyen veszélyeket hordoz
magában a tudomány vagy művészet nemi alapon történő differenciálása?
Végül, de nem utolsósorban a francia elnökválasztás kimenetelét latolgatjuk. Az Unió egyik
legbefolyásosabb országának elnökválasztása minden tagállam számára fontos kérdés. A Schengenövezetre vonatkozó szabályok szigorítása, a mezőgazdaság fejlesztése és az oktatási rendszer
átszervezése a jelöltek tervei között szerepelnek. Egyes elképzelések irányvonala több hasonlóságot
is mutat hazánk belpolitikai törekvéseivel. Fontos, hogy az uniós szintű összefüggéseket,
párhuzamokat és azok kimeneteli lehetőségeit tisztán lássuk, hiszen e döntések mindnyájunk életét
érinthetik, több millió hazájukat elhagyni kényszerülő menekülté mellett.

Csernus Fanni
Főszerkesztő
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Biciklivel a Lágymányosi Campusra

Miért jár annyi hallgató és oktató kerékpárral az egyetemre?
Manapság egyre többen járnak Budapesten biciklivel munkába és iskolába. Most, hogy ismét itt
a tavasz, éppen ideje, hogy szülessen egy cikk a Lágymányosi Campus kapcsán is a kerékpáros
közlekedésről. Amikről szó lesz: tárolási lehetőség; környékbeli boltok, szervizek; állami
támogatás; bicikliutak; kerékpáron a hidegben; és miért jobb biciklivel, mint bármi mással?
2013-ban kezdtem el biciklivel közlekedni, mert rájöttem, hogy Budapesten nagyon sok helyet
így tudok a leggyorsabban megközelíteni, például Óbudáról Lágymányost. Pontosan egy megálló
hiányzik a tömegközlekedésben a Gellért tértől a Petőfi híd budai hídfőéig. Ezt biciklivel semmiség
megtenni. Eddig a leghidegebb hónapokban inkább fél órával előbb keltem és körbezötyögtem
a télikabátos tömeggel a 4-6-os villamoson a Margit hídtól az egyetemig, vagy felszálltam
a Batthyányin a megboldogult 86-os buszra. Az idei télen azonban a legnagyobb hidegeket
leszámítva kitartottam a HÉV és bicikli kombináció mellett. Bár ezt sokan nem tudják, a HÉV-ekre,
a fogaskerekűre és bizonyos buszjáratokra fel lehet tenni a biciklit. Felbecsülhetetlen, hogy nincs
dugó, nincs kiszámíthatatlanság, nincsenek kerülőutak. Mikor 25 percem van a Múzeum körútról
átérni Lágymányosra az egyik órámról a másikra, az sem jelent gondot. Arról nem is beszélve,
hogy kerékpárral olyan utcáit ismerheti meg az ember a városnak, olyan útvonalat választhat,
amit sokszor tömegközlekedéssel vagy autóval nem tehet meg.
bikemag.hu
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"Megfázom.", "Elkések.", "Fáradt vagyok.", "Megizzadok.", "Elázom.", „Drága.” „Balesetveszélyes.”
Sokáig szajkóztam én is ezeket a kifogásokat, viszont ma már mindet meg tudom cáfolni.
Gyorsabban beérek biciklivel, mint tömegközlekedéssel. Sokkal fáradékonyabb vagyok, ha
nem mozgok minden nap. Csak akkor izzadok meg, ha késésben vagyok és bele kell tekernem,
vagy, ahogy a bringások mondják: „Megrakom”. Elázni bicikli nélkül is lehet, de ha veszel egy
egyszerű esőkabátot, akkor át lehet vészelni azt a pár napot, amikor ez valódi problémát okoz.
Az esetek többségében csepergésről van csak szó, ami nem jelent valódi gondot a bringázásnál.
Eleinte biztosan nem drága. Gondold csak meg, mennyit költesz egy évben tömegközlekedésre!
A facebookon a különböző biciklis csoportokban – apróhirdető és tanácsadó oldalakon – olcsón
hozzá lehet jutni egy első biciklihez, nem is érdemes sokat költeni rá az elején és a szervízre is
lesz egy olcsó megoldásom.Vagy ott a Bubi! Hidegben is lehet ám biciklizni, és nem is olyan drága
a szükséges öltözet, ha tudod, hol érdemes venni (Lidl, Dechatlon, Aldi). A balesetveszélyről
pedig azt gondolom, hogy a sisak és az egyéb védőfelszerelések nem cikik, hanem nagyon is
fontos kellékek, mert hiába közlekedünk biztonságosan, ha a környezetünkben akad, aki nem.
A Lágymányosi Campus jól ellátott biciklitárolókkal, legalábbis nekem még nem volt problémám
azzal, hogy nincs hová lekötnöm. Az különösen szimpatikus, hogy az Északi Tömbben
kialakítottak egy belső tárolót bilétás rendszerrel. Egy gond van vele, hogy a szabad ég alatt van
ez is, ahogy a többi hely is, ahová leköthetjük a kétkerekűt. Ami még az egyetem felszereltségét
illeti, átöltözni csak a WC-kben lehet, zuhanyról pedig ne is álmodjunk.
Sok bolt és szerviz van a Campus környékén. A legfontosabb szerviz tippem a Cyclonomia
Kollektív közösségi műhely. A Csináld Magad Műhely egy olyan közösségi tér, ahol segítenek a
szerelésben, tanácsokkal látnak el és eszközöket is biztosítanak. Nem csak a karbantartásban
állnak a betévedők rendelkezésére, új bicikli megépítésében is számíthattok rájuk. Ha
épp nem jön senki, gyerek- és adománybicikliket építenek. A Bertalan Lajos utca 24-26.
szám alatt várják az ügyfeleket és az önkéntesnek jelentkező “cangamániásokat”. A nagy
sikerű, egyedi, női bicikliket tervező és kivitelező Csajbringa éppen most költözik hozzájuk
Óbudáról. Továbbá személy szerint jókat a következőkről hallottam: a Zöld Pontról a Bartók
Béla úton és L-bikeról a Lónyay utcában (Boráros tér környéke). Ezek könnyen megközelíthetőek
kerékpárutakon, amiket számos térképen meg lehet nézni a neten. A hírhedt Bartók Béla út
még mindenhol bicikliútként szerepel. Azt azonban egyik netes felületen sem találjuk meg,
melyik üvegszilánkos éppen az eldobált üvegek miatt, ez csak akkor derül ki, mikor odaérve
megcsillan a fény a gumigyilkos szilánkokon. A jeges tél utáni súlyos úthibákról, a bicikliúton
bolyongó zenehallgatókról, álmodozókról, a biciklis infrastruktúra olykor primitív és logikátlan
kialakításáról egy külön cikket tudnék írni. A felsorolt problémákkal érdemes tisztában lenni,
de senkit se tántorítsanak el a kerékpározástól, hiszen mindezek ellenére is kellemes és gyors
módja a közlekedésnek, és különben is, itt a tavasz!
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Az Index egyik őszi cikke egy komplex javaslatcsomagról szól, lényege, hogy adó- és egyéb
kedvezményekkel támogassák a kerékpáros közlekedés fejlődését. Óbudán az önkormányzat
dolgozói már most is kedvezményekben részesülnek, ha két keréken járnak munkába. „A most
kidolgozott juttatási csomag a biciklis munkába járásának arányában egy hónapban maximum
8 ezer forint összegű Erzsébet utalványra, valamint évente kétszeri ingyenes kerékpár-szerviz
igénybevételére jogosítja a hivatali dolgozókat.” – írja az önkormányzat. Milyen szép is lenne, ha
ez valamelyik egyetemen is megvalósulna…
A “Bringázz a munkába!” kampányról weboldalukon, a www.bam.hu oldalon mindent megtudhatunk. Ők azok, akik kakaós csigát és egyéb ételt-italt osztanak évente kétszer az öthetes kampányidőszak alatt a "Bringásreggeli" programon. Céljuk a kerékpározás népszerűsítése. Arra
buzdítják a munkába és iskolába járókat, hogy alternatív közlekedési eszközként válasszák a kerékpárt. A “Bringázz a munkába!” kampány jogtulajdonosa a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Szerencsére egyre több az olyan munkáltató, amely figyel a kerékpárosok igényeire (céges
biciklitároló, átöltözési lehetőség, zuhanyzó). Talán azért is, mert rájöttek, hogy ez is a munkatársmegtartás egyik tényezője és nem kerül sokba. A biciklin érkező munkatárs pedig fittebb,
kevesebbszer lesz beteg és értékeli a munkaadói figyelmességet. Ezek a szempontok talán egy
egyetem esetében sem utolsók.

Gonda Ágnes

OTDK a TáTK-n

„Az ember kipróbálja és kap egy visszajelzést.”
Sik Domonkos az OTDK-ról mesélt, annak az apropóján, hogy idén az ELTE Társadalomtudományi
Kara rendezte az eseményt. Megtudhatjuk, mi is az az OTDK és hogyan szerveződik.
Gál Flóra: Mi az OTDK?
Sik Domonkos: Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Egy elég régi mozgalom
Magyarországon, ez már a 33. lesz. Egy lehetőség arra, egyrészt, hogy kilépjen az ember az
intézmény falai közül egy tágabb, tudományos nyilvánosság elé, másrészt pedig egy lehetőség
arra, hogy találkozzon olyanokkal, akik hasonló ambíciókkal rendelkeznek, vagy akik potenciális
mentorukká válhatnak.
G.F.: Milyen feladatai vannak TDK felelősként?
S.D.: A TDK-n bemutatásra kerülnek a félév során elkészült pályamunkák, amiket
elbírálnak és egy előadás is készül belőlük. Ezeken a kari konferenciákon lehet kivívni
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az OTDK-ra való jelentkezés jogát. Nekem van egy olyan reményem és vágyam, hogy ezen
túl is tud nőni a TDK és ténylegesen létrejöhetnek diákkörök, ahol föl lehet kérni tanárokat,
hogy segítsenek, így a kutatási folyamat is közösen zajlana. Felhívnám a diákok figyelmét, ha
ilyesmihez van kedvük, vágjanak bele, ehhez financiális hátteret is tud biztosítani a kar. Keressen
meg, akinek van ilyen jellegű terve.
G.F.: Miért lehet fontos ez a konferencia a szakmai tudományos közéletben?
S.D.: Az egyetemi évek arról is szólnak, hogy az ember kialakítsa a világlátását, megalapozza
az identitását. Ehhez egy olyanfajta elmélyült kutatómunka kell, amihez az OTDK egy kiváló
alkalomat nyújt.
G.F.: Miről fog szólni az idei OTDK, miben lesz más?
S.D.: A beérkezett pályamunkáknak az előbírálata, az előadások értékelése standard. Több
szekcióban zajlik ez a munka, kezdve a klasszikusabb társadalomtudományoktól mint
szociológia, antropológia, az olyan diszciplínákon át mint filozófia, filmtudomány egészen az
esztétikáig. A tematikusan többé-kevésbé egymáshoz kapcsolódó dolgozatokat előadják a
diákok, utána kapnak egy értékelést és egy helyezést.
Mindezek ellenére én úgy gondolom, a TDK-ban ha valami a legkevésbé számít, az a helyezés.
Köztársasági ösztöndíj szempontjából van a dolognak tétje, de általánosságban a versenynél
sokkal fontosabb a részvétel. Az ember kipróbálja és kap egy visszajelzést.
G.F.: Mondhatjuk azt, hogy vannak olyan témák, amik körül forog egy-egy OTDK?
S.D.: A kutatómunka alulról szerveződik és az oktatói vagy hallgatói érdeklődésre fókuszál. Nem
tudom, hogy meg lehet-e ilyet figyelni, mert ez országszerte rendkívül változatos lehet. Látszik
azonban, hogy minden évben vannak “slágertémák”, például idén több dolgozat is foglalkozott a
menekültkérdéssel, a menekültválság problematikájával, ez azonban nem jelenti azt, hogy csak
erre fókuszáltak volna a jelentkezők.
G.F.: Az, hogy idén itt kerül megrendezésre a konferencia, milyen lehetőségeket hordoz
magában a kar számára, milyen kihívásokkal kell szembenéznie a szervezőknek?
S.D.: A karnak egy régi “adóssága”, hogy itt legyen megrendezve a társadalomtudományi
OTDK. Ez egyszerre lehetőség és szolgálat. Mivel egy nagy szervezési feladat, csomó munkát
ad a karnak. Egy lehetőség arra, hogy vendégül lássuk a szakmai társadalomtudományos
közösséget. Egy vendéglátó egyszerre mutatkozik be, másrészt viszont adni is kíván.
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G.F.: Milyen programok várhatóak?
S.D.: A résztvevőknek lehetőségük lesz a konferencián kívül a Ludwig Múzeum látogatására is,
illetve az A38-as hajóra is szerveztünk koncertet. Az előadások bárki számára megtekinthetőek, nem csak az OTDK-ra jelentkezők előtt nyitott az esemény.

Gál Flóra
Forrás:
Esemény facebook oldala: https://www.facebook.com/tarstudOTDK/ (utolsó letöltés: 2017.03.24.)
Programok, felhívás: http://tatk.elte.hu/otdk2017/otdk; http://tatk.elte.hu/otdk2017/program (utolsó
letöltés: 2017.03.24.)

Fesztivál Lágymányoson
A Lágymányosi Eötvös Napok (LEN) egy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói
Önkormányzata és annak rész önkormányzatai által szervezett többnapos fesztivál, ami
minden évben az ELTE Lágymányosi Campusán valósul meg. Egy olyan kaliberű egyetemi buliról
és kulturális rendezvényről beszélünk, ami immáron több, mint tíz éve várja a látogatókat.
A LEN először 2004-ben került megrendezésre és azóta töretlenül szolgáltat jobbnál
jobb lehetőségeket a bulizni vágyóknak. Nem csak ELTE-s polgárok, de mindenki más
is részt vehet ezen az ingyenes rendezvényen, ahol az elmúlt években olyan fellépőkkel
találkozhattunk mint a Cloud 9+, Majka, Belga, 30Y, Animal Cannibals és más hetedhét
országon ismert előadók. Ezek mellett lehetőségük van az ELTE-s kötődésű zenekaroknak
is a kitörésre, hiszen az első napon az ELTE zenekarok fesztiváljának kiemelkedő fellépői
is helyet kapnak, ahol egy nagyobb publikum előtt mutathatják meg zenei mantrájuk
gyümölcsét.
Ilyenkor a Lágymányosi Campus levedli tudástól duzzadt kabátját és egy megrészegült fiatal
egyetemista kantáros gatyáját ölti magára. Olyan eksztázist lehet átélni, ami egyszerre
furcsa és örvendeztető, hiszen a hallgató nem egy zh-ra vagy órára akar beérni, hanem egy
általa kedvelt fellépő koncertjére, vagy éppen egy kellemes hajnali hot dog evésre adja fejét.
Ilyenkor több ezer ember szállingózik, vagy követi a tömeget, vagy éppen a két magasba
csúcsosodó gyönyörű modern épület éjszakai tánca közepette ül a fűben és beszélget
barátaival a pislákoló fények mellett. Aki már volt a LEN-en az tudja, milyen csodálatos érzés
és milyen barátságos hangulat ragadhatja magával az embert.
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www.facebook.com/len.elte

Azonban nem csak móka és kacagás ez a pár nap... Na jó... Valójában az!
Ugyanakkor számos kulturális és sport esemény is várja a látogatókat napközben. A LEN
hagyománya, hogy az 5vös 5km futóverseny nyitja meg a programokat. Egy több mint 16
éves hagyományról beszélünk, ami – ahogy a neve is utal rá – egy öt kilométeres futóverseny,
melyet ősszel és tavasszal is megtartanak és immáron az ELTE legnagyobb sportprogramjaként
tartják számon. A fesztivál ideje alatt, napközben innovatív és izgalmas előadások is várják
az érdeklődőket. Például tavaly „5 lépés a tökéletes startup ökoszisztémához” című előadást
lehetett meghallgatni Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál főigazgatója révén.
Civil Falu néven ismert az a sok kissátras komplexum, ahol egyes szervezetek készülnek
különböző programokkal, legyen az karaoke, vagy akár házasságkötés. Olyan egyesületek,
közösségek képviseltetik itt magukat,mint az ESN ELTE, az AIESEC, az Amnesty International,
sőt még a TátKontúr is!
De kik állnak emögött, kiknek a munkájának köszönhetjük ezt a minden évben biztosan
feledhetetlen pár napot? Alapvetően a szervezést az EHÖK koordinálja, de a lágymányosi
részönkormányzatok (IK, TÁTK, TTK) is aktívan kiveszik részüket a szervezésből. Ezeken belül
is az elnökök és a rendezvényes szekciók. Továbbá óriási köszönet jár azoknak a mindig éber
TÁTK-s fiúknak és lányoknak, akik a biztonságiak mellett figyelnek a rendre és a tisztaságra,
akik az egész fesztivált végigdolgozzák, sőt sokszor még be is költöznek ilyenkor az ELTE
épületébe. Ők a méltán híres Logisztikusok, akik panasz nélkül szedik össze a szemetet és
segítenek amiben csak tudnak.
Összegezve a fent írtakat, idén újra találkozunk a két épület között! Ebben az évben is
felejthetetlen élmény lesz, az biztos! Sőt már nem is kell olyan sokat aludni hozzá és örömmel
éjszakázhatunk a májusi fű illatában Lágymányoson, a Duna mellett!

Pocsai B. Ábel
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A poétika politikája

Véges-e a költői szabadság, ha a szabadság a téma?
Kiss Tibi, az országszerte népszerű Quimby együttes dalszerzője egy közéleti kábelcsatornán
adott interjú során adta elő egy – addig nem ismert – költeményét, melyben markáns utalások
találhatók a mai politikai viszonyokról alkotott véleményére. Az interjúrészlet megosztotta
a közvéleményt és újra aktuálissá tette a sokat vitatott kérdést, miszerint kell-e, lehet-e egy
irodalmárnak politikai véleményt nyilvánítani.
Az irodalmi és a közéleti aktivitás együttes megjelenése már az irodalomtörténet legkorábbi
fejezeteiben is megtalálható: az ókori görög és római lírikusok nem ritkán adtak számot
ékesszólói tehetségükről különböző politikai fórumokon. Ahogy az ókori demokráciák
hanyatlásával az irodalmi alkotó és a közéletet irányító szerep egyre inkább különvált, az
évszázadok során még inkább kiteljesedhetett a tiszta esztétikát előtérbe helyező irodalmiság.
Mégis, ha csak korábbi tanulmányainkra gondolunk vissza, az irodalmi tananyagban elénk tárt
költői életművek közül igen kevésről mondható el, hogy valamilyen formában ne szerepelt volna
műveinek témái között a politika. Hazai költőink leghíresebb, a közélet által inspirált versei
nemzeti ünnepeink jelképeivé lettek, valamint fontos lenyomatokat jelentenek az adott korról,
és megkönnyítik egy-egy történelmi időszak közhangulatának átérzését.
A huszadik század pezsgő irodalmi életében is jellemző volt a politikai véleménynyilvánítás,
azonban ebben a közegben egyúttal igen mély viták is indultak a művészi és a közéleti szerep
összeférhetőségéről. A Nyugat korának talán leghíresebb ellentéte Ady Endre és Kosztolányi
Dezső között feszült. Bár Kosztolányi elsősorban a megfelelő műveltség látszólagos hiányát
és a szerinte elnagyolt, hanyag esztétikát nehezményezte Ady költészetével kapcsolatban,
nemtetszését nyilvánította ki a költő közéleti vátesz szerepbe való merev belenehezedése
iránt is. Petőfivel hasonlította össze életművét, aki a kritikus szerint – Adyval ellentétben –
friss, tiszta és gyermeki tudott maradni politikai költészetében is. Az írástudatlanok árulása
című vitairatában Kosztolányi így fogalmazott: „Csak egyetlen dolog indokolja és fogadtatja
el a politikai költészetet: a teljes elfogultság. Az az elfogultság, amely nem tekint sem jobbra,
sem balra, hanem vakon hisz abban, amit hirdet, végletek közt hánykolódik, nem bánva, hogy
fölszakad belőle a természet minden sara, önzés, gyűlölet, harag. Efféle kitárulás megrázó, mert
emberi és szép is lehet, mert a költőnek művészi lendületet, teremtő erőt adhat a dühe.”
A lírai művekben való egyértelmű politikai állásfoglalás azonban olykor nem csupán kritikai
hátrányt jelentett az alkotónak. Babits Mihály, szintén a Nyugat-éra egyik jelentős alakja,
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művészi pályafutása kezdetén az esztétikára és a filozofikus bölcseletekre helyezte a
hangsúlyt, a korabeli magyar vezetés által erősen támogatott első világháború vérontásai
azonban olyannyira elkeserítették, hogy emiatt érzett fájdalma költészetében is megjelent.
Ez természetesen Babits esetében is vegyes reakciókat váltott ki. Játszottam a kezeivel című
szerelmes költeményének utolsó három sorát pedig egyenesen nemzetgyalázónak nevezték
a kritikus újságírók, s emiatt egy éven belül vesztette el tanári állását és tagságát a Petőfi
Társaságban.

cultura.hu

Ilyen előzmények után felmerül a kérdés: vajon mi, a huszonegyedik század kultúrafogyasztói,
hogyan viszonyulunk az ismert művészek politikai véleménynyilvánításaihoz? Hiszen ahhoz,
hogy nyilvánosan kritikát fogalmazzunk meg, ma már nem kell publicistának lennünk ismert
újságoknál, elég ha például kommentelünk a világhálón. A válasz keresésekor korunkban
érdemes a klasszikus értelemben vett irodalmárok körét a dalszövegszerzőkre, zenészekre is
kibővítenünk, hiszen napjainkban művészi szándékkal íródott szövegekkel legtöbbször talán
dalszövegek formájában találkozunk. Ezeket a sorokat önkéntelenül is memorizáljuk, szerzőik
pedig – különösen, ha egyben előadók is – igen széles körben ismert személyek. Az, hogy a
dalszövegeknek van-e helyük az irodalomban, szintén általános vitatémává vált, főként Bob
Dylan, a politikai tartalmú szövegeiről is ismert zenész irodalmi Nobel-díjjal való kitüntetése
után. Mindenesetre meglátásom szerint a közoktatásban szerzett irodalmi élményeink – különös
tekintettel az ,,előre megírt” versértelmezésekre – éppen elég személytelenek ahhoz, hogy az
érettségi megszerzése után a társadalom nagy része eltávolodjon a szépirodalomtól. Ezen
versek helyett manapság egyre inkább a dalszövegek kerülnek előtérbe, és ezekre hivatkozik
a közvélemény is, így a dalszövegek szerzőinek,
előadóinak közéleti véleménynyilvánítása a
klasszikus értelemben vett költőkéhez
hasonlóan érzékeny téma.
A művészi szándékkal írt szövegeken
kívüli közéleti állásfoglalás talán
nem kelt túlzott rokonszenvet
(felidézhetjük például David
Bowie fasizmust dicsőítő
nyilatkozatait és egy, a
skóciai függetlenedés
kampánya alatt tartott díjátadón üzent
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“Scotland, stay with us” mondatát), egy-egy jól sikerült áthallásos dalszöveg viszont kiemelkedő
popkulturális jelentőséget adhat a műnek: gondoljunk csak az Illés együttes Miért hagytuk, hogy
így legyen című slágerére. Az aktuálisan legnépszerűbb hazai előadók közül leggyakrabban talán
a Quimby dalszövegei vethetik fel a hallgatóban vagy olvasóban az aktuális közéleti helyzetre,
az általa generált társadalmi jelenségekre való vonatkoztatás lehetőségét (például a Kivándorló
blues, vagy a Forradalom). Az említett dalokat az együttes közönsége szívesen hallgatja, erről
tanúskodik magas Youtube megtekintettségük is; éppen ezért látom különösnek, hogy a
dalszerző Kiss Tibi hasonló témájú verse ilyen heves vitát váltott ki.
Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a mű elhangzása előtt maga a szerző tett
egyértelmű utalást a lehetséges aktuálpolitikai olvasatra, ezzel némileg leszűkítve a befogadói
értelmezés lehetőségeit, véleményem szerint mégis hiba lenne pusztán politikai kiáltványként
értelmezni a művet. A Varangykirály című vers mögött személyes olvasói élményem során
inkább reménytelen dühöt és keserűséget éreztem alkotói indíttatásként, mint valamilyen
konkrét véleményformáló szándékot.
Úgy tűnik, egy alkotói életút során elhatárolódni a közélettől mint inspirációs forrástól szinte
lehetetlen. Ahogy Schein Gábor költő, az ELTE docense fogalmazott a Fiatal Írók Szövetségének
egyik 2012-es ülésén, a politikum is természetesen járul az esztétikához, hiszen „Nem tudom
lehatárolni, hol ér véget a személyiségem és hol kezdődik a közös”. Úgy vélem, hallgatóként
és olvasóként ezt, és még egy szempontot mindenképp érdemes megfontolnunk: a művészet
elsősorban nem más, mint játék. S mint ilyen, – hogy magát Kiss Tibit idézzem – „játszótere
nagyobb, szabadabb, izgalmasabb, mint a politikáé”.

Barta Eszter
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Forrás:
Kiss Tibi lírai beszólása a rendszernek: https://librarius.hu/2017/03/11/kiss-tibi-lirai-beszolasa-arendszernek-video-es-szoveg/ (utolsó letöltés: 2017.03.24.)
Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről: http://magyar-irodalom.
elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/koszt.htm (utolsó letöltés: 2017.03.24.)
„Kényelmes odújából becsmérlő”, „nem szobatiszta dadogó” – Babits Mihály és a Játszottam a kezével
botránya: http://elsovh.hu/kenyelmes-odujabol-becsmerlo-nem-szobatiszta-dadogo-babits-mihaly-es-ajatszottam-a-kezevel-botranya/ (utolsó letöltés: 2017.03.24.)
Why David Bowie makes the Scottish Nationalists nervous: http://www.telegraph.co.uk/news/
uknews/scotland/10655044/Why-David-Bowie-makes-the-Scottish-Nationalists-nervous.html

(utolsó

letöltés: 2017.03.24.)
Politizálhat a költő? Verselhet a politikus? Vita a közéleti poézisről: http://mandiner.hu/cikk/20120309_
versre_hi_a_haza_vitaest_a_politikusok_vakfoltjara_esik_a_kultura (utolsó letöltés: 2017.03.24.)

Hová tűnt a komolyzene?
Klasszikus dallamok napjainkban

A komolyzene szó hallatán az emberek többsége valószínűleg hasonló zeneszerzőkre, illetve
személyekre fog asszociálni: így például rögtön eszünkbe juthat Bach, Schubert, Strauss vagy
Beethoven, illetve olyan tipikus műfajok is mint az opera, az oratórium, a versenymű vagy a
rapszódia. Valóban, a komoly – vagy más néven klasszikus – zene, az egyházi zenének mintegy
világi alternatívájaként, a kora újkortól kezdve szinte egyeduralkodóként határozta meg a főbb
zenei tendenciákat, a XX. század második felétől kezdve azonban érzékelhetően megcsappant
a népszerűsége, és a könnyűzene terjedésével párhuzamosan lassacskán elkezdett egyfajta
,,underground" jelleget ölteni. Tényleg kijelenthető-e azonban, hogy eltűnőfélben van a
komolyzene, vagy valami más állhat inkább a háttérben?
Ha a kortárs komolyzenével kapcsolatban néhány előadóművészt vagy zeneszerzőt kell megemlíteni, akkor általában Webber és a Macskák, vagy Bernstein West Side Storyja jelenítik meg
a köztudatban, azonban ez akár kissé félrevezető is lehet, hiszen mindkét esetben a musicalről, vagyis egy részint a színművészettel rokon műfajról beszélünk. Ezzel szemben a publikum
a kortárs zeneszerzés tényleges arculatával sokkal kevésbé szembesül, így sokan úgy vélik,
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hogy ma már csak egy szűk, hozzáértő és szakavatott réteg kiváltsága annak ismerete. Pedig
a komolyzene gyakran még akkor is beszivárog a hétköznapjainkba, amikor nem is gondolnánk:
elég csupán egy filmet vagy egy rövidebb sorozatot górcső alá venni, és máris kiderül, hogy
gyakorlatilag az elejüktől a végükig hallhatóak bennük a különböző aláfestő és atmoszférateremtő zenei elemek, az ún. ambient-ek, amelyek mindig az aktuális cselekmény hangulatához
illeszkednek. Emellett természetesen mindenki felismeri a jellegzetes főcímdalát az olyan alkotásoknak mint például a Star Wars, a Titanic vagy a Trónok harca, így a mozi világa révén
ismerhetünk olyan kiváló zeneszerzőket is mint James Horn, John Williams, Vangelis vagy Hans
Zimmer. Tényleg igaz lenne az a megállapítás, hogy a komponálás mára csupán a film– és a
játékipar kiszolgálójává vált?
Ahhoz, hogy betekinthessünk a popkultúrán túlmutató komolyzenei trendek mögé, érdemes
a különféle kortárs stílusirányzatokat alaposabban is szemügyre venni. Amíg a korábbi évszázadokban ugyanis jellemzően egyetlen irányzat határozta meg az adott korszak sajátosságait,
napjainkban a különböző stílusok egymásmellettisége a domináns. Közülük is alapvetően két fő
vonalat lehet kiemelni: a posztmodernt, amely a progresszív és az experimentális elemekre épít,
illetve a retrot, amelyre – mint ahogyan az a neve alapján is sejthető – inkább a visszatekintő
attitűd a jellemző. Azonban a kétféle megközelítés a gyakorlatban sokkal inkább együtt fordul
elő, és a régi sablonok áttörésére, valamint a zenei gyökerekhez (gregorián ének, jazz stb.) való
visszatérésre egyidejűleg találhatunk példákat.
Néhány konkrét irányzatot kiemelvén elmondható, hogy a legtöbb szakértő a minimalizmust
tartja korunk legmeghatározóbb áramlatának, amelynek legmarkánsabb képviselője az amerikai John Cage, aki a korábbi “túldíszített” formák helyett a lehető legegyszerűbb motívumokkal
dolgozik és fejleszti tovább azokat. Jelentőset alkotott még a minimalizmus terén az észt származású Arvo Pärt is, akinek munkásságára az ortodox egyházi zene és a reneszánsz egyaránt
hatással volt, ezért munkájára a múlt és a jelen összefonódásának klasszikus példájaként is
tekinthetünk. Magyar viszonylatban egyébként szintén kiemelhető még Ligeti György, akinek
művei, mint például a Lux aeterna (Örök fény) egy igen erős spirituális-transzcendens légkört
kívánnak megteremteni a hallgatóság számára.
Fontos kortárs tendencia még a XX. század középső harmadától kezdve az A. Schönberg által
útjára indított dodekafónia (tizenkétfokúság), illetve a belőle kisarjadó szerializmus, amelyek
inkább komponálási technikákként, mintsem önálló stílusirányzatokként határozhatóak meg.
Utóbbi eljárás esetében az a gyakori negatív kritika, hogy matematikai szemszögből nézve erősen determinálttá és kiüresedetté válhat az említett módszer miatt, és azt a benyomást keltheti, mintha a zenének elveszett volna a ,,lelke" – a másik megközelítés szerint viszont éppen
ennek köszönhetően lehet még jobban érzékeltetni korunk számos társadalmi problémáját.
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www.pinterest.com

A szokásos zenei harmóniák és skálák mellett új módszerként jelenik meg a kortárs irányzatoknál az úgynevezett aleatorikus jelleg is, amely azt jelenti, hogy megnőtt a véletlenszerűség
és az improvizáció szerepe, amely szintén megosztja a szakértőket. Természetesen a hangszerelés is rengeteg változáson ment keresztül, így a hagyományos szimfonikus és filharmonikus
zenekari felállás mellett vagy helyett az elektronika által nyújtott lehetőségeket, effekteket,
illetve innovatív eljárásokat is előszeretettel használja néhány napjainkban aktív zeneszerző.
Érdemes még egy lényeges fogalmi különbséget tisztázni, hiszen a kortárs, illetve a modern
jelzőket gyakran összetévesztik nem csak a komolyzene terén, hanem más művészeti ágak (festészet, építészet) kapcsán is. A modern szó ugyanis egy alapvetően a XX. század első felében
uralkodó stílusirányzatra utal, vagyis a modern zeneszerzők közé olyan művészek sorolhatóak
mint például Bartók, Kodály, Prokofjev vagy Hacsaturján. A szűken értelmezett modern ezáltal
a már említett minimalizmus, illetve a sokrétű, és napjainkban is vissza-visszatérő avantgárd
irányzatok mellett a harmadik olyan meghatározó stílus, amely a kortárs zeneszerzők
állandó inspirációja lehet.
A klasszikus zene azonban nem csak endogén módon újult meg, a múlt század
második felében ugyanis elkezdett lazítani korábbi keretein és utat talált
magának a könnyűzene irányába is. Ennek tipikus példái az úgynevezett
fúziós (fusion) műfajok, amelyek közül kiemelhető a fúziós, a progresszív, valamint a szimfonikus rock, de napjainkra már olyan,
elsőre talán nehezen elképzelhető ,,házasságok" is létrejöttek
mint a Dream Theater által is képviselt progresszív, illetve
a melodikus vagy akár a neoklasszikus metál, amelyek
ötvözik e két, egymásnak látszólag teljesen ellentmondó irányzat sajátosságait.
E fúziós törekvések nagy része a ‘60-as
évek második felében kezdett el kikristályosodni, és olyan ikonikus zenekarok formájában öltött testet mint
a Deep Purple, a Pink Floyd, a
King Crimson, valamint az
utóbbi tagjaiból később
megalakult Emerson, Lake
& Palmer, de a jellemzően
orgona- és gitárcentrikus, olykor az operák és
a balladák elemeit sem
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nélkülöző zeneszerzés nyomokban a Queen és Frank Zappa esetében is felfedezhető. A dolog
pikantériája emellett az is, hogy az említett együttesek zenészei gyakran klasszikus zenei előképzettséggel is rendelkeztek: ilyenek a ‘70-es és a ‘80-as évek olyan nagyágyúi mint a legendás Ritchie Blackmore (Deep Purple, Rainbow) vagy a tragikus körülmények között és igen
fiatalon elhunyt Randy Rhoads.Önmagában a könnyűzene térnyerése valószínűleg nem jelent
tehát a komolyzenére nézve egzisztenciális veszélyt, hiszen számos olyan lehetőséget hordoz
magában, amelyeket más művészeti ágazatok is képesek lehetnek kiaknázni. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy a megváltozott társadalmi körülmények és fogyasztói igények együtt járnak
a komolyzene átalakulásával is, amely konzervatív vonásainak megőrzése mellett igyekszik igazodni az újabb folyamatokhoz is.
Néhány kutatás szerint a kortárs komolyzene talán azért kevésbé vonzó a mai hallgatóság számára, mert sokkal szélsőségesebb, és sokszor disszonánsabb egységekből építkezik, amelyeket
az emberi fül nehezebben tud értelmezni és befogadni, mint az olyannyira természetes, sőt akár
nyugtató hatású hangsorokat, mint amilyen példának okáért egy ötfokú skála.
A legnagyobb különbség a korábbi művelődéstörténeti korszakokhoz képest azonban nem is
abban rejlik, hogy a kortárs alkotásokkal tisztában van-e a nagyközönség vagy sem, hanem úgy
tűnik, alapjaiban változott meg az uralkodó hozzáállás magának a klasszikus zenének az egészéhez. E műfaj azonban véleményem szerint nem csupán az általános műveltség része, amelyet
mindenkinek kötelezően meg kell ismernie, hanem az önkifejezésnek, illetve az érzelmek világának lehet egy olyan eszköze, amely mindig más és más szférákba kalauzolhatja el hallgatóját.

Rucska Ferenc
Forrás:
A kortárs komolyzene Müller Pétere: http://figaro.reblog.hu/a-kortars-komolyzene-muller-petere
(utolsó letöltés: 2017.04.16.)
A modern kor zenéje: http://www.irodalmiradio.hu/femis/zene/korzene/modern.htm (utolsó letöltés:
2017.04.16.)
Nehezen fogja fel az agyunk a kortárs klasszikus zenét: http://index.hu/tudomany/2010/02/27/nehezen_fogja_fel_az_agyunk_a_kortars_klasszikus_zenet/ (utolsó letöltés: 2017.04.16.)
Szerializmus: http://www.kislexikon.hu/szerializmus.html (utolsó letöltés: 2017.04.16.)
Aleatorikus zene: http://www.kislexikon.hu/aleatorikus_zene.html (utolsó letöltés: 2017.04.16.)
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Mi az a SzoHaTa?

Beszámoló a VII. Szociológus Hallgatói Találkozóról
Idén a Corvinus adott otthont annak az országos szakmai hallgatói konferenciának, amelyet
kezdetektől szociológus hallgatók szerveztek és amin utoljára 2014-ben szerepelt az ELTE. A
háromnapos rendezvény helyszíne változó, az ELTE TáTK 2013-ban volt házigazdája. Az alábbiakban
elolvashatjátok miről maradt le, aki nem jött el március 30. és április 1. között a Corvinusra.
2014-ben Pécs, 2015-ben Debrecen adott otthont a SzoHaTa-nak. Ezeken jelen voltam,
ezért jól ismertem a menetrendet. Első nap mindenki megérkezik, regisztrál, a megnyitót az
intézménybemutató követi, majd ismerkedő esttel zárul. A második a szakmai nap, utolsó
nap pedig filmvetítés és beszélgetés zárja a rendezvényt. 2014-ben irigykedve hallgattam
Horzsa Gergelyt, ahogy első nap az ELTE-ről és a Lágymányosi Campusról beszélt. Távoli
álomnak tűnt, hogy egyszer ide járhatok szociológia mesterképzésre, az pedig, hogy egyszer
én fogom képviselni ugyanilyen minőségben az intézményt, viccből sem jutott volna eszembe.
Az események és évek azonban úgy hozták, hogy az ELTE emlékezetében a SzoHaTa feledésbe
merült. Első körben Éber Márknak jeleztem szervezői szándékomat, mivel Pécsen ő volt az oktatói
kíséret, majd Pál Esztertől mint intézetigazgatótól és Gecser Ottótól mint tanszékvezetőtől
és szakigazgatótól kértem hozzájárulásukat, hogy megkezdjem a teendőket. Több módosítás,
feszültség és csalódottság után az alábbi témákkal készültünk:
Az ELTE Társadalomtudományi Kar bemutatójának részeként röviden kiemeltük az ELTE
Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium munkáját.
Angyal Emese Éva – A pirézek története - Az idegenellenesség mérése fiktív etnikum
használatával című nagy sikerű szakmai előadásával is a szakkollégiumot képviselte.
Helmeczi Attila – Az idős kori pályakezdés élménye photovoice módszerrel címen mutatta be
kutatását, melyben négy ELTE MA-s hallgató is részt vett.
Az ELTE-ről az eseményre a facebook felületeken közzétett hirdetésekre csupán egy hallgató
jelentkezett, akinek azonban nem volt kutatása, ami a szereplés feltétele a konferencia szakmai
napján, így facebook üzenetekben kerestem az idén TDK-zott hallgatótársakat, akik közül csupán
Angyal Emese Éva bólintott rá a felkérésre. Szerencsémre Emese elég régóta az Angelusz
Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (ARTSZ) tagja ahhoz, hogy emlékezzen a SzoHaTara mint hívószóra. Gál Flóra, BA-s szociológus hallgatónk az utolsó héten beteg lett, így én
vettem át a helyét az intézményi bemutatón. Emese A pirézek története - Az idegenellenesség
mérése fiktív etnikum használatával című nagy sikerű előadásával képviselte az ARTSZ-t.
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Még egy szakmai előadást vihettünk, de nem volt más jelentkező, ezért egy órai kutatáshoz
nyúltam. Az órát Gregor Anikó tartotta Kvalitatív kutatási technikák címen és a photovoice
technika volt a tananyag. A kutatást négyen csináltuk, így adta magát, hogy ne én prezentáljak,
de ha bármi probléma adódik, tudjam helyettesíteni az előadót. Helmeczi Attila előadása Az idős
kori pályakezdés élménye photovoice módszerrel címet viselte.
Az idei SzoHaTa-n az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium is képviseltette magát egy tájékoztató és – Emese révén – egy szakmai előadással. A tájékoztató előadás
lehetőséget adott a konferencia résztvevőinek, hogy megismerjék az ARTSZ szakmai és közösségi tevékenységét. Emellett a hallgatóság betekintést nyert a sokszínű szakkollégiumi tagság
életébe és megismerte a szakkollégium széleskörű szakmai és kutatási profilját. Az ELTE TáTK
nyújtotta alap, mester és PhD képzései mellett az itt folyó szakmai életet, szervezeteket, aktuális kutatásokat és nemzetközi kapcsolatokat is részletesen megismerte a hallgatóság. A
TátKontúr utolsó számát többen is forgatták az intézményi bemutatót követően.
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Tátkontúr / Gonda Ágnes

A határon túliakat is beleértve egy kivételével minden felsőfokú intézmény bemutatkozott, ahol
magyar nyelven tanítanak szociológiát. Az este a közeli Rumba Café-ban folytatódott csapatépítő játékokkal. Ez az egy, amit nem fizettek a szervezés részéről, az étkezést és a – Budapesten kívülieknek – a szállást is a Corvinus állta a közeli Boulevard City Panzióban. A második nap
jóval fáradtabban és némi csúszással indult, ennek ellenére Angyal Emese „pirézeinek” nagy
sikere volt. A reggel fél tíztől délután ötig tartó előadásdömpinget Farkas Kata Kamilla és Fatér
Péter (PTE) Zöld Föld Közösségi Kert és Szarka Zsófia (ME) szociális munkás Hospice szellemű
ellátásban részesült beteg elvesztésének szociális és lelki kihatása című előadásai színesítették. A legjobban azonban Burai László Márk (ME) előadása tűnt ki, mely a Miskolci fiatalok
drogfogyasztási kultúrája címet viselte. A 16 előadás színvonala egyértelműen túlszárnyalta az
utóbbi évek felhozatalát. Ez a nap már jóval önfeledtebb lazítással zárult. Sajnos vagy sem, a jó előre lefoglalt Rumba
Cafe-ban megjelent vendégáradatnak köszönhetően
S.O.S. másik helyet kellett találnia a szervezőgárdának, így a közeli, jóval olcsóbb Lónyay Pub-ba vezényelték át a találkozó résztvevőit. A hajnali
zárás után a szálláson mulattak tovább
a legszívósabbak, akik a harmadik és
egyben záró napon utoljára értek a
Csak a szél című film vetítésére
a Corvinusra már bőröndöstül. A találkozót beszélgetéssel zártuk.

Tudomány
Sok telefonszámcsere és facebook bejelölés zajlott a 3 nap alatt, de még az után is. A Corvinus
szervező gárdája is az egyik SzoHaTa-n ismerte meg egymást. Azóta összegyűjtötték a VII. alkalom fotóit és az előadások anyagait, hogy hozzáférhetővé tehessék.
Köszönöm minden segítőnek és résztvevőnek, hogy az ELTE régi hagyományához híven, idén
újra szerepelhetett a Szociológus Hallgatói Találkozón. A cikk hosszabb változata online megtekinthető. Az absztraktok és minden egyéb információ az esemény facebook oldalán elérhető.

Gonda Ágnes
Forrás:
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1195762463793260/ (utolsó letöltés: 2017.04.02.)
Csak a szél: http://port.hu/adatlap/film/tv/csak-a-szel-csak-a-szel/movie-127917 (utolsó letöltés: 2017.04.02.)

NŐIRODALOM?
Ha beszélünk nőirodalomról, akkor van olyan is, hogy férfiirodalom? Létezik egyáltalán ilyen
megkülönböztetés? Kell-e ilyen megkülönböztetést tennünk, és ha igen, mi alapján?
A női irodalom mai értelemben is használt fogalma a hetvenes években jelent meg a feminista
elméletalkotásokkal párhuzamosan. A fogalom bevezetésével a feminista irodalmároknak
az volt a céljuk, hogy egyrészt az irodalmon keresztül is alátámasszák a nők elnyomásáról
szóló elméletüket, másrészt hogy a nők által írt műveket beemeljék az irodalmi kánonba és
rámutassanak azok elhanyagolására.
Az irodalom nemi szempontú elkülönítése azonban nem ekkor jelent meg először, ez a kérdés
már több évszádos múltra tekint vissza. A nőirodalmat gyakran úgy definiálják mint nők írásait
nőkről, nőknek, melyek gyakran az írók élményeiből táplálkoznak. Emiatt pedig a magaskultúra
ellenfogalmává vált a női művészet. S bár azt gondolom, hogy a női irodalom égisze – már ha
létezik ilyen fogalom – alá besorolt művek többsége nem felel meg a fent említett leegyszerűsítő
fogalommeghatározásnak, nem értem, ha valamelyik mégis ilyen lenne, akkor az miért
számítana alacsonyabb rendű művészetnek.
Az irodalmi művek többsége az író nemétől függetlenül ugyanazokról a mindenkit érdeklő
témákról szól mint például a szerelem, a szabadság, a veszteség, a szépség és még sorolhatnám.
Emellett a férfiak írásainak többsége is gyakran az író saját élményeiből táplálkozik, ami eddig
nem jelentett gondot. Gyakran elhangzik, hogy a nők általában csak nőkről írnak, ami persze
nincs így, de milyen érdekes volna megnézni, hogy hogyan látja a női és férfi író a nőt és a férfit.

22

Hiszen mindennapos probléma, hogy a két nem “nem érti meg egymást”. A különböző karakterek
által talán jobban megérthetné egymást a két nem, hiszen a nők jobban belelátnak a női
lélek rejtelmeibe, mint a férfiak, és ez fordítva is igaz. A nőirodalom fogalmával azonban
nem csak az a gond, hogy leegyszerűsítik annak jelentését, hanem az is, hogy alacsonyabb
rendű, gyengébb minőségű és értékű művészetnek tekintik. Ez valószínűleg abból eredhet,
hogy a nő mindig csak a „másik” tud lenni: a második nem, a másodrendű polgár stb. Ezt
mutatja az is, hogy az “író”, illetve “költő” megnevezés általában férfiakat jelöl.
www.elephantjournal.com

A fent írtak alapján azt gondolom, hogy nem szabadna a női irodalomról megkülönböztetően
beszélnünk, hiszen ez a fogalom már nem arról szól, ami miatt a hetvenes években előtérbe
került. Már nem az a célja, hogy megismertessék a nők által írt műveket a társadalommal,
hanem az, hogy szembeállítsák valamiféle “férfiirodalommal”, ami valójában maga az
irodalom, hiszen általában véve nem beszélünk olyasmiről, hogy férfiirodalom és az irodalmi
kánon jelenleg a férfiak által uralt terület. Amennyiben nem beszélünk női irodalomról,
akkor ne is támasszunk követelményeket vagy előítéleteket arra nézve, hogy milyennek
kellene lenniük a nők írásainak.

Ternay Andrea
Forrás:
Balla Zsófia: Nőirodalom, mi az?: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre24/14balla.htm (utolsó letöltés:
2017.04.16.)
Anna Mitgutsch: Mi az, hogy „női irodalom”?: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre24/24mitg.htm (utolsó
letöltés: 2017.04.16.)
Horváth Györgyi: A női irodalom fogalmáról. Megjegyzések, javaslatok három pontban: http://esolap.hu/
archive/entryView/580 (utolsó letöltés: 2017.04.16.)
Toril Moi: Nem vagyok nőíró: http://www.eurozine.com/nem-vagyok-noiro/ (utolsó letöltés: 2017.04.16.)
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Külügy

Harc az Élysée-palotáért
2017-es franciaországi elnökválasztás

Időnként előfordul, hogy olyan meghatározó eseményekhez érkezik Európa történelme, amelyek
nagy mértékben formálják át a kontinens szerepét, valamint kapcsolatát a Világgal. Várhatóan
idén április 23-tól május 7-ig is egy ilyen időszakot fogunk átélni.
Napjainkban különösen gyakran váltakoznak az ideológiák. Kitűnő példa erre az amerikai vagy
német elnökválasztás, továbbá a Brexit vagy éppen a jövőbeni Calexit is, amelyek nagy hatással
lesznek a világpolitika alakulására. A francia elnökválasztás is hasonlóan fontos jelentőségű,
hiszen az Unió egyik legbefolyásosabb országáról van szó.
A továbbiakban szeretnék egy lakonikus ismertetőt nyújtani a 2017-es franciaországi
elnökválasztás legesélyesebb indulóiról, illetve arról, hogy a jelöltek milyen hatással lennének
az említett ország sorsára.
A volt republikánus miniszterelnök, François Fillon, újabban arról vált híressé, hogy állítólag
közpénzekből látta el munkával családtagjait, valójában nem létező pozíciókat betöltetve velük.
Alapvető céljainak tekinti többek közt az oktatási rendszer megreformálását (iskolai egyenruha
kötelezővé tétele, illetve az oktatott történelem újragondolása, sokkal nagyobb hangsúlyt
fektetve Franciaország „dicső” éráira) és a heti általános munkaidő felemelését 35-ről 39
órára. Támogatná a Schengen-övezetre vonatkozó szabályok komoly szigorítását az Unió külső
határainak megerősítése céljából. Mindemellett fontos még, hogy – konzervatív politikus lévén
– radikálisan visszaszorítaná az azonos nemű szülők általános jogait.
Benoît Hamon arról ismert, hogy kilépett a jelenlegi francia államfő, François Hollande
pártjából. Ez azzal magyarázható, hogy nézeteltérései támadtak Hollande kereskedelmi és balközép politikájával szemben. Ennek ellenére megmaradt hithű szocialistának és elsősorban a
mezőgazdaságban látja Franciaország felvirágoztatásának kulcsát.
A Front National-beli, szélsőjobboldali vezető, Marine Le Pen leginkább migrációs, nemzetbiztonsági, továbbá iszlamizmusellenes politikájáról vált ismertté. Ezen a téren például egyik legjelentősebb célkitűzése, hogy évente legfeljebb tízezer menekültet engedjen be a brüsszeli vezetés.
Emellett fontosnak tartja még a belföldi biztonsági szerveknél és a katonaságnál a jelentős létszámnövelést. Nem kevesebb, mint 15000 új rendőrt és csendőrt kíván munkába állítani, továbbá
támogatja az új börtönök létesítését is. Ennél talán még meglepőbb terve, hogy elnöksége esetén
kezdeményezni fogja Franciaország kilépését az eurózónából. Drasztikus jövőbeli lépései dacára
széleskörben őt tartják az idén április-májusban megrendezésre kerülő államfőválasztás egyik
nagy esélyesének. Ő áll a legszorosabb versenyben a másik legesélyesebb indulóval, Fillonnal.
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A negyedik potenciális jelölt Émmanuel Macron, aki fő céljai közé sorolja hazája védelmének
megerősítését, például a határőrök létszámbeli növelésével – amely minket magyarokat leginkább saját miniszterelnökünk intézkedéseire emlékeztethet, – illetve francia állampolgárság
igénylése esetén sokkal alaposabb nemzetbiztonsági átvilágítással. Emellett megkövetelné a
francia állampolgárságra vágyóktól a francia nyelv felsőfokú elsajátítását is. Nemzetközi téren
pedig Macron mindenképpen fenn akarná tartani Franciaország schengeni tagságát.

Balogh Csaba
Forrás:
French presidential election: how the candidates compare: https://www.theguardian.com/world/2017/apr/04/french-presidential-election-how-the-candidates-compare (utolsó letöltés: 2017.03.24.)
When is the French Presidential Election 2017, how
does it work and who are the candidates: http://
www.telegraph.co.uk/news/0/french-presidential-election-2017-does-work-candidates/
(utolsó letöltés: 2017.03.24.)
French elections 2017: http://www.
politico.eu/tag/french-elections-2017/
(utolsó letöltés: 2017.04.04.)
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http://siklosihirek.hu/

Az előző jelölteknél idősebb és lényegesen “baloldalibb” beállítottságú politikus Jean-Luc Mélenchon
fő mottójának tartja az „alá nem vetett” Franciaország fogalmát. Ez szerintem már sokat el is árul
politikai elköteleződéséről. Elképzelései leginkább a mezőgazdasági reform tervében nyilvánulnak
meg. Ezzel szemben korántsem elhanyagolandó tény, hogy haladéktalanul ki akar lépni az Amerika-centrikus Észak-atlanti Szerződés Szervezetből (NATO) inkább orosz-barát politikát folytatva,
ráadásul az Unióval kötött megállapodásokat is mindenképpen felül kívánja vizsgálni. Ezek az intézkedések Franciaország egyértelmű balra tolódását vonnák maguk után a politikai palettán. A közbiztonság növelése érdekében ismét bevezetné a közösségi rendőrséget, tízezer új rendőr munkáltatásával országszerte. Annak ellenére, hogy a 2012-es elnökválasztás során az első fordulóban egyedül
csupán a szavazatok 11,1%-át tudhatta magáénak – messze lemaradva az első és második fordulóban
is győzedelmeskedő François Hollande 28,63%-a mögött, – most mégsem fogadta el Benoît Hamon koalíciós koncepcióját a francia baloldal egyesítésére, pedig úgy kétségtelenül esélyesebbek
lettek volna a győzelemre. Helyes döntés ugyan nincs, egy egész világ figyeli a hamarosan esedékes
franciaországi eseményeket. Nem meglepő a jelentős érdeklődés, mivel a francia nép elkövetkező
döntése újabb öt évre fogja befolyásolni az Őskontinens sorsát.

Külügy

Románia tiltakozik
A fókuszban a mostanában tüntetésektől hangos Románia áll. Ha rendszeresen olvasunk újságot,
figyelünk híreket, akkor annak lehetünk szem- és fültanúi, hogy már két éve folyamatosan
utcára vonulnak az állam polgárai, így kifejezve egyet nem értésüket és mély felháborodásukat
egy korrupt, minden hájjal megkent kormány és annak vezetői ellen. A korrupció nem csak az
ország hírnevét és kelet-európaiságát levakarni képtelen állapotba taszítja az országot, de
állampolgári életeket is veszélybe sodor.
Hogyan is alakulhatott ki ez a helyzet? Milyen események vezettek a most januárban
kitörő tüntetésekhez?
2015 októberében tűz ütött ki a Colectiv Clubban. A tragédia következtében 64-en vesztették
életüket és több százan sérültek meg. A szórakozóhelyen a hangszigetelés gyúlékony anyagból
készült, illetve maga a hely nem rendelkezett vészkijáratokkal. Hogyan működhet mégis egy
olyan szórakozóhely, ami az alapvető követelményeknek sem felel meg, ráadásul éppen egy
olyan koncertnek ad otthont, mely pirotechnikai eszközöket is használ az előadása alatt? A
válasz a korrupt hatóságokban keresendő, akik pénz fejében minden ellenőrzés nélkül megadták
a működési engedélyt. Természetesen az emberek sem hagyták szó nélkül a történteket.
Utcára vonultak és követelték a korrupt vezetők lemondását, illetve a kormány leváltását. A
tiltakozások hatására Victor Ponta miniszterelnök 2015 november 4-én lemondott, valamint
vele együtt a teljes kormány is távozott.
2016-ban újabb választásokra került sor. Decemberben a szociáldemokrata PSD került hatalomra koalícióban a liberális ALDE-val, így a törvényhozásban többségbe kerültek. A PSD nem
jelölhette miniszterelnöknek a párt elnökét, Liviu Dragneat, mert ellene jelenleg is büntetőeljárás folyik választási csalás ügyében. Így első körben a párt Sevil Shhaideh muszlim származású szociáldemokrata politikust jelölte, aki a Ponta-kormány idején közigazgatási és regionális
fejlesztési miniszterként dolgozott. Klaus Iohannis államfő ezt megvétózta, így újabb jelöltet
kellett keresniük. A válaszátás végül Sorin Gridenau korábbi hírközlési miniszterre esett, akit
már az államfő is támogatni tudott.
A kormány január 4-én kezdte meg működését és január 18-án jelentette be törvénymódosítási
tervezetét, mely országos felháborodást keltett. A tervezet szerint 200 ezer lejnél (14 millió
forint) nagyobb kárt okozó hivatali visszaélésért indítható bűnvádi eljárás, a kiszabható legnagyobb büntetést az eddigi hét évről három évre csökkentették, öt évre rövidítve az elévülési
időt. A Btk.-ba mindemellett bekerült egy olyan cikkely, miszerint nem minősül hivatali vis�szaélésnek a "jogszabályok kidolgozása, kibocsátása, illetve elfogadása". Az ellenzék szerint a
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kormány így próbálta megakadályozni, hogy bűnpártolás gyanújával bepereljék őket. Továbbá
hanyag kezelésért nem indítható többé büntetőeljárás, és ezentúl – másodfokú rokonságig –
nem lehet majd bűnpártolással vádolni az elkövető családtagjait.
Romániában jelenleg kb. 2000 köztisztségviselő ellen zajlik valamilyen eljárás hivatali visszaélésért vagy hanyag kezelésért, tehát ha a Btk. módosításokat sikerült volna végrehajtani, nagyon
sok eljárás alatt álló ügy került volna a kukába, minden felelősségre vonás nélkül.
A törvénytervezet hallatán több ezren vonultak utcára, köztük Kolozsváron és Temesváron is.
A legnagyobb számban Bukarestben, mintegy 150-200 ezren gyűltek össze a kormánypalota
előtti téren. A tüntetések hatására a kormány bejelentette, hogy hatálytalanítani fogja a
sürgősségi rendeletet. A döntést a miniszterelnök az ország megosztottságával indokolta és
közölte, hogy konzultációt fog kezdeményezni a pártokkal, hogy a Btk. alkotmányellenesnek
bizonyult cikkelyeit kijavítsák. Gridenau hozzátette, hogy nem sikerült jól elmagyarázni a
kormány szándékait, és ez szerinte sok félreértéshez, félremagyarázáshoz vezetett.
upload.wikimedia.org

A romániai korrupcióellenes tüntetéssorozat arra is fényt derített, hogy Klaus Iohannis újra
láthatóvá vált a politikai sakktáblán, így a jövőben is számolni lehet vele. A 2014-es megválasztása után a politikus csendes és passzív szereplőnek bizonyult. Ám a 2019-es államfőválasztás
közeledtével most látta a legmegfelelőbbnek az alkalmat arra, hogy újra köztudatába kerüljön
és az emberek tudtára adja, hogy érdekli, mi történik a politikában és fontos számára, hogy az
emberek véleményét képviselje a parlamenttel szemben. Így január 18-án váratlanul megjelent
a bukaresti szociálliberális kormány ülésén, elmondása szerint azért, hogy a kabinet ne fogadja
el társadalmi vita nélkül a közkegyelemről rendelkező és a büntető törvénykönyvet módosító
sürgősségi rendeletet.
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Külügy
Iohannis győzelmében közrejátszott sok olyan feszültség, mely Romániát mind a mai napig
meghatározza és a mostani korrupcióellenes tüntetések során is megfigyelhetők voltak. Benne
van az Erdély és az Ókirályság közötti, a vidék és a nagyvárosok, az értelmiség és a „köznép”,
illetve az idősebb és a rendszerváltás után felnőtté vált generációk között feszülő ellentét. Látszólag ugyan szerepet kap a jobb és bal szembenállás is, ám ez tényleg csak látszat. Romániában ugyanis összemosódnak az ideológiák, a politikai migráció, a párt- és ideológiaváltás
elképesztő méretű. Egész pártok váltottak ideológiát, politikusok sora fordult meg már a különböző pártokban, országos és helyhatósági szinten egyaránt. A köztudatban a PSD a romániai
korrupció éllovasa, a fiatalabb generációknak pedig épp az urambátyám világból van elege, ők a
nyugathoz való felzárkózás legnagyobb akadályának látják a korrupciót és az azt megtestesítő
baloldali pártot.
A másik érdekes színfolt Románia történelmében a román Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
működése. Az ügyészséget Kövesi Codruta Laura irányítja és 2014-ben csaknem 4800 nyitott
ügyön dolgoztak és számos politikust küldtek fegyházba. A DNA azért is érdekes, mert látszólag függetlenül működik minden párttól. Klaus Iohannis megválasztása idején markánsan
hangoztatta a korrupcióellenes fellépés igényét, és győzelme is jól mutatja, hogy a társadalom
is érdekelt a küzdelemben és a nyugathoz való felzárkózásban.

Bódi Cynthia
Forrás:
Vezért keres Románia (is): http://nepszava.hu/cikk/1121773-vezert-keres-romania-is (utolsó letöltés:
2017.03.23.)
Százezrek tüntettek Románia-szerte: https://mno.hu/kulfold/szazezrek-tuntettek-romania-szerte-1384015 (utolsó letöltés 2017.03.23.)
A tüntetők most már a miniszterelnök fejét követelik Romániában: http://index.hu/kulfold/2017/02/05/a_tuntetok_most_mar_a_miniszterelnok_fejet_kovetelik_romaniaban/

(utolsó

letöltés

2017.03.23.)
http://index.hu/kulfold/2017/02/04/hatottak_a_tuntetesek_megsem_konnyitik_meg_a_korrupciot_romaniaban/ (utolsó letöltés 2017.03.23.)
Hatottak a tüntetések, mégsem könnyítik meg a korrupciót Romániában: http://www.origo.hu/nagyvilag/20170124-romania-belpolitika-tuntetesek-nepszavazas.html (utolsó letöltés 2017.03.23.)
Romanians continue calls for government to resign: http://www.euronews.com/2017/02/27/romanians-continue-calls-for-government-to-resign (utolsó letöltés: 2017.03.23.)

28

Versengés, romantika
és magyaros virtus
beszámoló a Kincsemről

Idén márciusban mutatták be minden idők talán legnagyobb
magyar filmes vállalkozását, a Kincsem című alkotást,
amely az azonos nevet viselő, világhírű magyar versenyló
köré szövődő eseményekre alapozva tár a közönség elé egy
hamisítatlan szerelmi történetet az Osztrák-Magyar Monarchia
hőskorából. Miért is lehet érdemes megnézni a filmet, mit nyújthat
a nézőnek, mi a titka, és minek köszönheti a debütálás utáni pozitív
A filmmel kapcsolatos első hírek arról számoltak be, hogy a költségek mintegy
3 milliárd forintot tesznek ki, vagyis az eddigi legdrágább magyar filmmel állunk
szemben. Nem csoda, hogy már a premier előtt rengeteg érdeklődőt megmozgatott a film,
és mindenki kíváncsian várta a végeredményt. Miután az előzetes is kijött, már lehetett némi
fogalmunk arról, hogyan is képzeljük el a filmet és milyen hangulatra, látványra, stílusra, cselekményre és humorra lehet majd benne számtani. Bár Herendi Gábor romantikus kalandfilmje
nem sok egyezést mutat a valódi történettel a címadó versenylovon, a macskán, a főszereplő
nevén, illetve Kincsem hihetetlen sikerein kívül, mégis úgy gondolom, megérdemeli a figyelmet.
A történetről röviden: Blaskovich Ernő (Nagy Ervin), az ifjú gróf kicsapongó és hedonista életet
él, miközben vagyonát elveszíti, még az utolsó megmaradt versenylovát is, amelyet legfőbb
riválisa, az osztrák Otto von Oettingen báró (Gáspár Tibor) vásárol meg tőle – az a férfi, aki
apjának egykori barátja, majd gyilkosa, valamint teljes családi vagyonuknak az elkobzója. Ernő
azonban az utolsó pénzéből minden józan intelem ellenére vásárol egy új lovat, pontosabban
kezdetben csak szeretne, de a rakoncátlan és igen nehezen megfékezhető kanca végül kalandos
úton mégiscsak hozzá kerül.
A lovat természetesen Kincsemnek hívják, és mint ahogyan azt sejteni lehet, a reménytelennek
kikiáltott paripa váratlanul sikert sikerre kezd halmozni. Ezzel párhuzamosan a fiatal Blaskovich gróf és Oettingen báró lánya, Klára (Petrik Andrea) között tiltott, mégis mindent elsöprő érzelmek kezdenek el kialakulni, ezáltal pedig az osztrák-magyar ellentét is nagy szerepet kap a
filmben mind a magánemberek, mind a társadalom szintjén. A film képes feszült, izgalmakkal teli
lelkiállapotot előidézni a nézőben egyrészt a magával ragadó cselekményszálakkal és a látványos
képekkel, másrészt pedig a filmzenével teszi mindezt, amely hajszálpontosan kíséri végig a film
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eseményeinek egészét. A színészek teljesítménye emellett a főszereplők és a statiszták esetében
egyaránt elismerésre méltó.
Egyetlen olyan tényező volt, amelytől a hazai publikum és a kritikusok is előre tartottak: a hírhedt magyar filmdialógusok. Azonban hatalmas elismerés jár a szövegíróknak, hiszen ezúttal
nem fárasztják a nézőket kínos szövegekkel. Ez pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kevésbé
érezze a közönség azt, hogy magyar filmet néz, legalábbis a szó hagyományos értelmében,
mivel egyébként nagyon dekoratív és autentikus módon volt jelen a film világában egy sajátos
magyaros hangulat a színekben, a motívumokban, a helyszínekben, illetve zenében egyaránt.
Összességében tehát tényleg az a benyomásunk támadhat, mintha az egyes jeleneteket a dualizmus korában forgatták volna.

24.p3k.hu

A film másik sajátossága a fentiek mellett a humor. Itt-ott belecsempésztek ugyanis kisebb-nagyobb, nem egyszer a jelenkorhoz kapcsolódó, számunkra is aktuális, ezáltal pedig könnyen
megérthető utalást, mondatot vagy eszközt, amelyek szokatlan, mégis élvezetes humorforrásként funkcionáltak. Csak két példa ezekre: az egyik az előzetesben is hallható dalszöveg részlet,
amelyet Klára énekelget unalmában, vagyis az „álljunk össze, mint két kicsi lego”, a másik pedig
az, amikor korabeli fényképezőgéppel ,,szelfiznek” egy buliban.
Összességében nézve a film nagyon szépen játszik a különféle hangulatokkal: egyszerre megtalálható benne a szomorúság és feszültség, amely gyakran feloldódik az örömben vagy a humorban, valamint az izgalom, a drukkolás, a félelem, a szerelem, majd ismét a feszültség, illetve
annak feloldása, és így tovább – dinamikáját tekintve ettől lett a darab ilyen pörgős és élvezetes.
Nem véletlen tehát, hogy már a vetítés első hetének végén 85 907 jegyet adtak el a mozik, ez a
szám pedig azóta is egyre csak nő.
Lényeges azonban, hogy a film nem csak szórakoztató programként állja meg a helyét,
hanem egyúttal egy olyan érzést is kelt bennünk, magyar nézőkben, amely talán még ennél
is fontosabb: mégpedig a büszkeséget. Azt, hogy nekünk magyaroknak azért mégiscsak van
mire büszkének lennünk, ráadásul ezt nem direkt módon, nem ,,szájbarágósan” teszi a mű,
hanem igen kifinomult célzásokon keresztül. Úgy gondolom tehát, hogyha akár egy mozijegy
megvásárlásával is hozzájárulhatunk a magyar mozifilmek még színvonalasabb gyártásához és
finanszírozásához, akkor ne habozzunk ennek megfelelően cselekedni!

Kosztolányi Ágnes
Forrás:
Igaz történet a film mögött – Kincsem: a csodaló története köszönőviszonyban sincs a moziban látottakkal: http://www.nlcafe.hu/szabadido/20170313/igaz-tortenet-a-film-mogott-kincsem/ (utolsó letöltés:
2017.04.16.)
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Kincsem igaz története – meglepő dolgokban tér el a film a csodaló életétől: http://szubkult.blog.
hu/2017/03/18/kincsem_igaztortenete_- (utolsó letöltés: 2017.04.16.)
Kincsem

stáblista:

http://www.filmkatalogus.hu/Kincsem--stablista-f37295

(utolsó

letöltés:

2017.04.16.)

Beszámoló a CÍM Nélkül hajlékkaland-játékról
Megnéztem a Jurányiban a Mentőcsónak Egység és a STEREO Akt közös előadását, egy
interaktív színházi társasjátékot, amely által a hajléktalan emberek életébe nyerhetünk
bepillantást. Játékosként megpróbálhatunk megélni, túlélni fél éven át otthontalanul. Az
alábbiakban leírom a benyomásaimat a második színházi társasjátékról, amin részt vettem, és
azt is, hogy érzékenyített-e az érzékenyítő előadás.
Nehezen találtam partnert, aki eljött velem. Többen utasítottak el, részben a társasjáték jelleg,
részben a téma miatt. Sokan kifejezetten kényelmetlennek tartják, mikor nézőként részt kell
venni egy előadásban. Márpedig társasjátékot nehéz úgy játszani, hogy közben az emberek
nem szólalnak meg. Akiknek a komfortzója megengedi, azoknak jó szível ajánlom a Szociopolyt,
ami a CÍM Nélkülhöz hasolnóan a Jurányiban látható és amelyben mélyszegénységben élő
családok döntéseit kell meghozni, illetve a Menekülj okosant, amiben egy afgán menekült segít
elképzelhetővé tenni az életben maradás nehézségeit és a vándorlás kényszerét. Ezt a játékot is
Fábián Gábor készítette, ezúttal Boross Martin volt a rendező. Felépítésében a másik kettőhöz
hasonló, bár ezúttal csak három csapat van. Egy-egy frissen az utcára került ember karakterébe
bújva küzdhetünk meg olyan nehézségekkel, amelyek a hajléktalan emberek életében felmerülő
mindennapos problémák (hol aludjon, hogyan oldja meg az étkezést, dolgozzon vagy kéregessen-e
stb). A játék végére minden figurának össze kell gyűjtenie egy bizonyos pénzösszeget, amellyel
részt vehet egy lakhatási pályázaton. Akár csak a Szociopolyban, az út itt is tele van különböző
nehezítő tényezőkkel.
Ki kell emelnem, hogy bár a Szociopolyt nem színházi körülmények közt néztem vagy játszottam, ámultam, milyen profi kellékeket használnak a CÍM Nélkülben. Itt nem a felmosóból átala-
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kított életerő mutatóra gondolok, az sokkal inkább ötletes volt, mint professzionális.

szinhaz.org

Az előadást négy szereplő játssza: két színész, egy hajléktalan aktivista és egy szociális munkás,
aki szakértőként segít kiigazodni a sokak által alig ismert világban. A műsorvezető-szakértőként
funkcionáló Szenográdi Réka statisztikai adatokkal és magyarázatokkal szolgált, amelyek közül
a legmegrázóbb nem is a 30-50 ezer hajléktalan léte, hanem az, hogy a mai Magyarországon 4
millió ember veszélyeztetett, azaz anyagi helyzetük alapján ennyi ember bármikor hajléktalanná
válhat. A három hajléktalant és néhány egyéb szereplőt is két színész, Kőszegi Mária és Szabó
Zola játszották, továbbá egy egykori hajléktalan és jelenlegi hajléktalanokat segítő aktivista,
Balog Gyula, aki jelenlétével és emlékeivel a darabot közelebb hozza a nézőhöz, és ha lehet,
még hitelesebbé teszi. A Józsit játszó Gyula elmesélte, sok ideig foglalkozott a Fedél Nélkül
terjesztésével, és ezzel kapcsolatban életének anyagilag legsikeresebb időszaka az a pár nap
volt, amikor a Népszabadság újságírói vették át a lapot, akkor ugyanis két óra alatt egy ízben
nyolcvanezer forintot tudott keresni. Ehhez képest a havi 40 ezret reális bevételnek tekintette,
amit kéregetésből össze lehetett szedegetni. Közmunkából is csak 56 ezer kereshető, míg a

minimálbér 73 ezer forint, miközben egy harminc négyzetméteres lakás albérleti díja hetvenezer forint most Budapesten. Ha ezeket az adatokat nézzük, akkor érezzük, hogy a helyzet több,
mint kétségbeejtő és igazán szükség lenne arra, hogy mindenki tegye meg azt, amit megtehet.
A feladat, hogy öt hónapon át túléljünk, döntsünk, hogy milyen szállást vegyen igénybe (utca,
fapad, átmeneti szálló), dolgozzon vagy kéregessen és a későbbi fordulatok során is megfontoljuk, hogy mit veszítsen a játékosunk, pénzt, méltóságot vagy életerőt. Mindezt persze a csa-
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paton belül megbeszélve, többségi döntéssel. Elárulom a következtetést: aki dolgozik, annak
majdnem kétszer annyi költsége van és a kéregetőkhöz viszonyítva sosem keresi meg a szükséges megközelítőleg harminc ezer forintnyi különbözetet, amiből „megélne”, azaz nem hal meg.
A felnőtt közönségnek és középiskolai diákoknak egyaránt játszott előadás célja, hogy egy
helyzetjelentést adjon saját társadalmunkról. Egyfelől rávilágít a hajléktalanság mindannyiunkat érintő okaira, és megkérdőjelezi azokat a káros előítéleteket, melyek szerint „annyit érsz,
amennyi pénzed, van”, és „ha szegény vagy, magadra vess”. Érzékelteti azt is, hogy a társadalom
név és nem nélküli „hordaként” tekint ezekre az emberekre, akiknek már úgyis mindegy. Az alkotók bíznak abban, hogy a darab tettekre sarkallja az embereket, hiszen több hasznos ötletet
is adnak a segítségnyújtásra.
„Sokkal könnyebb a megszólítás ezzel a játékos formával. Az volt a célunk, hogy ennek ellenére,
elsőre talán bizarrul hangzó módon csináljunk belőle játékot, mert ettől a könnyed, szellemes
formától az emberek egyszerűen másképpen élik át a szituációt: hiszen amúgy nagy a távolság
az átlag néző és a hajléktalan ember élethelyzete között” – mondta a 168 Órának a darab rendezője, Boross Martin.
Az alkotók a hajléktalanságra össztársadalmi kérdésként tekintenek, hiszen ugyanazon közösség tagjai vagyunk, ki haszonélvezőként, ki kárvallottként. A darab tökéletesen érzékeltette,
hogy a magyar társadalom peremén mekkora küzdelmet jelent minden hónap, sőt minden nap,
hogy mindig résen kell lenni ebben a kiszolgáltatott élethelyzetben, főképpen a nőknek. A túlélés felemészt minden figyelmet, energiát és a rendszer kiszámíthatatlansága is a stagnálást,
illetve a lecsúszást segíti elő. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy az egészségügyi állapot gyorsabban romlik, a káros szenvedélyeknek nehezebb ellenállni és a fizikai és szellemi
öregedés jelei hamarabb megmutatkoznak. A darab végső soron eléri célját: finoman, játékos
formában, de felveti a színházba járó réteg felelősségét.

Gonda Ágnes
Forrás:
Cím nélkül / hajlék-kaland-játék: http://juranyihaz.hu/cim-nelkul-hajlek-kaland-jatek/ (utolsó letöltés:
2017.04.16.)
Cím nélkül: hajlék-kaland-játék a Jurányiban: http://168ora.hu/cim-nelkul-hajlek-kaland-jatek-juranyiban/ (utolsó letöltés: 2017.04.16.)
Jurányi - Mentőcsónak - “Hajlék-kaland-játék” - Cím nélkül - Színházi társasjáték - 2017.01.14.: http://
mezeinezo.blog.hu/2017/01/15/juranyi_mentocsonak_hajlek-kaland-jatek_cim_nelkul_szinhazi_tarsasjatek_2017_01 (utolsó letöltés: 2017.04.16.)
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