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NYITÁNY
Kedves Elsőévesek!
A TátKontúr szerkesztőségének nevében gratulálok
sikeres felvételitekhez!
A következő néhány év során számos új dolog vár rátok, ezért
érdemes aktívan részt vennetek az egyetemi közösségi életben. A
kari rendezvényeken és a TáTK falai között egyaránt köthettek életre szóló
barátságokat, a szemináriumokon, előadásokon és könyvtárazás során pedig olyan
tudást sajátíthattok el, amellyel nagy sikereket érhettek el az életben.
Jó jegyekben gazdag éveket kívánok minden elsőévesnek!
A tanév első lapszámában a legfontosabb egyetemi hírekről, információkról olvashattok, valamint
számos további izgalmas cikk közül válogathattok. Közélet rovatunkban bemutatjuk az egyetemi
sportolási lehetőségeket, valamint a társadalmi nemek tanulmánya mesterképzés megszüntetése
körüli fejleményeket. Interkultúra rovatunkban a modern sci-fi irodalom egyik legnagyobb hatású
írójának regényéről, a Dűne-univerzumról, valamint a művészetterápia gyakorlati alkalmazásairól
olvashattok. Tudomány rovatunk pedig olyan fontos témákat feszeget mint a méhek tömeges
pusztulása és az erre adott lehetséges tudományos megoldások.
Külügy rovatunkban felfrissíthetitek emlékeiteket a nyár fontosabb eseményeiről és betekintést
nyerhettek a világ legkülönösebb gólyahagyományaiba. Végezetül pedig Ajánló rovatunkban
kínálunk programokat az őszi szemeszterre.
Remélem szeptemberi lapszámunkkal felkeltettük érdeklődéseteket. Kellemes olvasást kívánunk!
Amennyiben szeretnél szeptemberben csatlakozni a TátKontúr szerkesztőséghez, az alábbi e-mail
címre várjuk jelentkezésedet: tatkontur@gmail.com

Debrenti Á. Félix

Főszerkesztő
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Sportolj az ELTE-n!

A középiskola vége nem egyenlő a sportolás végével
Szeretnél formában maradni az egyetem mellett és mindezt olcsón megúszni? Úgy gondolod,
hogy kell a mozgás a sok tanulás után, vagy szimplán kell még pár kredit? Ha a válaszod igen,
akkor hadd mutassam be egyetemünk 19. század óta működő sportegyesületét, a Budapesti
Egyetemi Atlétika Clubot, vagyis a BEAC-ot.
Magyarország egyik legrégebbi sportegyesületét 1898-ban alapították és első elnökének a
Tudományegyetem névadóját, Eötvös Lorándot választották. Az atlétika, a torna, a vívás és a
korcsolya voltak az első sportágak, amelyeket a klub keretein belül felkaroltak. Ezek később
persze bővültek, így mára már több, mint 40 sport közül választhatunk. A BEAC számos magyar
olimpiai bajnokot adott ki a kezei közül, köztük Prokopp Sándor, Németh Angéla, Rajczy Imre
stb. Rajtuk kívül a jelenben is sok sportolóval büszkélkedhetnek. Több, mint 5200 fős tagságát
egyetemista diákok, oktatók és nagyrészt XI. kerületi diákok adják. A klub nagy figyelmet szentel az élsportnak, így külföldön is jeleskednek a versenyzők.
Jelenleg 6 sportolási helyszínnel rendelkeznek, amelyek közül kettő kollégium: a Kőrösi Csoma
Sándor Kollégium, illetve a Kerekes Úti Kollégium. Az Izabella utcai tornaterem a PPK épületében található, a vízisportokat kedvelőknek a Vízisporttelep a Duna soroksári mellékágának
partján, a Bogdánfy úti a Lágymányosi Campus mellett, a Mérnök utcai sporttelep pedig a Bikás
parkhoz közel található.
Ha kreditért szeretnél sportolni és ezt kurzusként felvenni – hasonlóan a többi tárgyhoz – akkor
ezt a Neptunban tudod megtenni. Az általános testnevelési kurzusok ára 6000 Ft/félév, ami

www.eltecheer.hu
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Neptun kivetésben jelenik meg a “Pénzügyek” fül alatt. Általában egy kurzus 12-13 alkalomból
áll, a teljesítés feltétele a részvétel, maximum 3 hiányzással.
Továbbá rengeteg rendezvényt szerveznek, amelyek közül az egyikkel már az őszi szemeszter
első napjaiban megismerkedhetsz, ez az ELTE Sporthét. A nyílt hét folyamán az összes sportot
ingyen kipróbálhatod, találkozhatsz hallgatótársakkal, sőt akár sportösztöndíjas hallgatókkal
is. Az 5vös 5km futóverseny egy olyan szeptember és május elején megrendezett esemény,
ahol híres sportolókkal is találkozhatsz, s ahol a bemelegítés aerobik edzőkkel zajlik. A
program vezetői a futás után a megérdemelt frissítőkkel és egészséges finomságokkal várják
a versenyzőket. Ezen felül pedig még számos híres és érdekes rendezvény várja a sportra
szomjazókat.
A választásban segítséget nyújt a BEAC honlapjának „Sportolni szeretnék” menüpontja, ahol az
edzésidőpontok, helyszínek és tagsági árak is megtalálhatók.
•

zenés és táncos sportok (aerobik, cheerleading, hastánc, modern jazztánc, polefitness)

•

harcművészet (brazil jiu-jitsu, box, goyu-ryu karate, kung fu, kick-box, muay thai)

•

labdás csapatsportok (futsal, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vízilabda)

•

erő, állóképességi sportok (atlétika, futás, kerékpár, triatlon, úszás)

•

ütős sportok (asztalitenisz, különleges ütős sportok, tenisz, tollaslabda)

•

fitnesz és életmód sportok (funkcionális körtréning, jóga, kettlebell, kondicionálás, spinning, TRX)

•

szabadtéri sportok (evezés és kajak-kenu, tájfutás, természetjárás)

•

további sportok (falmászás, hajózási ismeretek, sakk)

Kispályás labdarúgó-bajnokságok: Gyűjtsd össze barátaidat (6–8 fő), alkoss csapatot a gólyatáborban vagy csoporttársaidból és nevezzetek szeptember közepéig!
Hódítsátok meg a bajnokság királykategóriáját a legalsóbb osztályból indulva! Részletek a
bajnokságokról: www.eltefoci.hu
Ha felkeltette az érdeklődésed, a honlapon még több információt olvashatsz a BEAC-ról:
https://www.beac.hu/

Viszmeg Dóra
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Te voltál a 2018-as EFOTT-on?

Ebben az évben az ELTE tudhatta magának a házigazda címet
2018-ban immár 43. alkalommal rendezték meg az Egyetemisták és Főiskolások Országos
Turisztikai Találkozóját, röviden az EFOTT-ot. Idén az eddigieknél is magasabb számban, rekordot
döntve több, mint 115 ezer látogató érkezett a Velencei- tó partjára, hogy élvezhesse az esemény
kínálta folyamatosan bővülő lehetőségeket. Az alábbiakban egy kis beszámoló következik arról,
hogy miben is lehetett része a látogatóknak.
A fesztivál idén hatnaposra bővült, így július 10-16 között bulizhattunk a Velencei-tó partján, az
azonos nevű település mellett. Ahogyan már említettem, rekordszámú jegyet adtak el, így nem
is volt meglepő, hogy már a mínusz egyedik napon tolongó sorok álltak a beléptető kapuknál.
Mire nehezen, de sikeresen bejutottunk a fesztivál területére, két kemping közül is választhattunk, ahol viszonylag kényelmesen elfértünk a folytonosan növekvő tömeg mellett. Bár a
szerdai esős nap eléggé lehűtötte a tó vízét, a többi napon nagyon kellemes, meleg idő volt,
így a fesztiválozók többsége délelőtt és kora délután napozással és fürdéssel töltötte az idejét.
Az idei évben egy sportorientált fesztiválként hirdették az EFOTT-ot, amely nagyrészt teljesült is, ugyanis a BEAC Cheerleader csapata, különböző egyetemek kézilabdásai, illetve sok
más sportoló is tartott bemutatót, mérte össze ügyességét, valamint a sportolásról tartott
előadások által mi is tanulhattunk a szakemberektől. A változatosságra vágyók emellett sörjógázhattak is mindennap, illetve részesei lehettek a különböző önmegmérettető programoknak,

www.kulturpart.hu
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amelyek a folyamatos kánikulában tényleg próbára tették az embert.
Ami a legfontosabb témakört, a zenét illeti, úgy gondolom, hogy a szervezés nagyon magas
színvonalon történt, hiszen még a kempingekben is szólt a zene reggelente, hogy a bulihangulat
a másnapi kábulatban se szűnjön meg. Rengeteg színpad volt eltérő műfajú zenékkel, szóval ha
az adott előadó nem tetszett, csak arrébb kellett sétálni és néhány színpaddal arrébb lehetett
találni kedvünkre valót. A Nagyszínpadon léptek fel a legjelentősebb fellépők, a magyaroktól
kezdve egészen a külföldi sztárfellépőkig, javarészt az első négy este folyamán.
Az első napon a Magyarországon először járó Jessie J csapott hatalmas bulit, míg a második
napon a tavaly a Strand-on fellépő John Newman show-jára tombolt mindenki. A nagy fellépők
között volt még a Lost Frequencies és a Volbeat is. Egy fontos pozitívumot kiemelve, a külföldi
fellépők is igazán élvezték a műsort, és valóban apait-anyait beleadtak az előadásba. A magyar
fellépőket nézve is számos énekes, banda zenéire táncolhattunk, így a Halott Pénz, a Wellhello,
a Margaret Island, a Honeybeast, a Tankcsapda, a Depresszió vagy a Groovehouse is ott volt a
meghívottak között.
A fesztivál hangulatát viszont nem csak a koncertek adták, hanem az estig tartó különböző
programok is, például a szabadtéri filmvetítés, sminkek és csillámtetoválások készítése, a
különböző egyetemek tájékoztatói, a bátraknak bungee jumping, és a személyes kedvencem,
egy kisebb szabadulószoba. Úgy gondolom, hogy mindezeknek is jutott legalább olyan fontos
szerep, mint az esti bulizásoknak.
Amit a fizetéssel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy itt is bevezették a Festipayt, ami
készpénzmentes fizetést jelent, így vagy készpénzért vásárolhattál karkötőt, amellyel már
egy érintéssel fizethettél, vagy pedig a bankkártyádra támaszkodhattál. Véleményem szerint
egyébként ennek a módszernek az előnyei és hátrányai egyaránt megvoltak.
Az étkezés is fontos szempont a fesztiválok során. Az árak a rendezvény területén általánosságban magasak voltak, azonban az egyik kitelepült élelmiszerüzletnél mégis olcsóbban lehetett
megoldani az étkezést, így számos, az eredeti üzleteikben is kapható árut megtaláltunk a reggeli
kakaótól kezdve egészen a laktózmentes jégkrémig. Az egyetlen dolog, amit innen hiányoltam,
az az ásványvíz volt, amelynek beszerzése általános probléma volt. Ezt azonban kárpótolta, hogy
párszáz forintért félkész kajákat vehettünk, amiket a kihelyezett mikrókban melegíthettünk meg.
A szomjazókat is rengeteg stand várta, közülük kiemelném a MűvELTEtőt, amely egyetemünk sajátos kiskocsmája volt, emellett egy nagyszerű találkozópont a hallgatóknak.
Összességében elmondható, hogy az ELTE remekül megszervezte az idei eseményt, ezért
bátran állíthatjuk, hogy az EFOTT az egyik legjobb választás a bulizni vágyó fiatalok számára.

Viszmeg Dóra

6

Megszűnhet a társadalmi nemek
tanulmánya mesterképzés?
Naprakészen a szak körüli vitáról

A társadalmi nemek tanulmánya (angolul: Gender Studies) szak a felsőoktatási szakok jegyzékébe
már 12 évvel ezelőtt bekerült, tartalmát 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumának (tov.:
EMMI) egy rendeletében rögzítették (18/2016. (VIII. 5). Ekkor a szakot felülvizsgálták és egyetlen egy
„minisztérium, tudományos, szakmai vagy társadalmi szervezet észrevételt, megjegyzést, aggályt
vagy kritikát a szak tartalmával kapcsolatosan sem fejtett ki”. Most az EMMI és az Igazságügyi
Minisztérium nevében Dr. Kásler Miklós és Dr. Trócsányi László miniszterek által 2018. augusztus
2-i dátummal előterjesztett rendelettervezetében a szak megszüntetését célozzák, minden
szakmai szempontot figyelmen kívül hagyva, indoklás nélkül.
A társadalomtudományok egyik fontos területe a társadalmi nemek tanulmánya, mely röviden
„a férfiak és nők közötti társadalmi viszonyokkal és nemi egyenlőtlenségekkel” foglalkozik.
A szak korábban kizárólag a Közép Európai Egyetemen (Central European University, tov.: CEU)
angol nyelven volt elérhető. Kettő évvel ezelőtt indították először magyar nyelven az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. Az ELTE Társadalomtudományi Karon való elindulása után több
kritikát is kapott. Utalnak a szakra ideológiaként, haszontalan áltudományként, valamiként ami
nem fér bele a keresztény erkölcsbe. Mindeközben külföldön még egyházi egyetemeken is felbukkan ez a szak, teljes természetességgel.
A jelenlegi rendelettervezetet véleményezni mindössze 24 órájuk volt az érintett egyetemeknek, azaz
az ELTE-nek és a CEU-nak. „Az ELTE a rendelkezésre álló véleményezési határidőn belül (…) határozottan és egyértelműen kifejtette egyet nem értését a társadalmi nemek tanulmánya mesterszak
rendeleti megszüntetésével kapcsolatban”. Ha a rendelettervezet életbe lépne, az az Alaptörvény X.
cikkének (3) bekezdését sértené, ami a felsőoktatás és a tudomány autonómiáját garantálja.
Mivel az EMMI az ELTE fenntartója, ezért jogában áll egyes szakok indításának megakadályozása. Ezzel kapcsolatban Juhász Gábor, a TáTK dékánja a következő tájékoztatást adta: „Az ELTE
Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak oktatói most is, ahogy eddig is, szívesen folytatnak
tudományos és szakmai vitát a szak tartalmáról, a képzési és kimeneti követelményekről.”
Azzal együtt, hogy a szak megszüntetése az egyetemek és a társadalomtudományok autonómiájának csorbítása lenne, egy újabb tudományos igényű teret szüntetne meg, ahol olyan fontos
témákat dolgoznak fel mint a nemek közti jövedelemkülönbségek, halandóság, munkanélküli-
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ség, elöregedés vagy éppen a GYED/GYES, amelyek mind az állam számára is fontos kérdések,
témák lehet(né)nek.
Az eseményekre reagálva a CEU rektorhelyettesei nyilvánossá tették a rendelettervezetre
adott véleményezésüket: „A CEU elítéli a Társadalmi nemek tanulmánya programok elleni szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó támadásokat.”
A levél végén kifejtik, hogy „A szakot nem csak a tudományos közélet értékeli nagyra, hanem a gazdasági szféra is, mivel az Európai Unióban fontos szerepe van az esélyegyenlőségek biztosításának,
és a nagy vállalatok is egyre inkább gazdaságosnak és céljaikkal megegyezőnek ítélik a nemi egyenlőség megteremtését.” Továbbá: „Mindezek alapján a lehető leghatározottabban hibásnak tekintjük
a tervezett lépést, amely nemcsak a tanszabadságot sértené, hanem egy hasznos és nemzetközileg
elismert tanítási és kutatási terület magyarországi ellehetetlenítését is jelentené.”
Végül, a helyzetre reflektálva én is azt gondolom, amit a Magyar Szociológiai Társaság a rendelettervezettel szemben adott nyilatkozatának alján ír: „Fontos, hogy a szakmai tudományos
szervezetek és a magyarországi egyetemek együtt tiltakozzanak a javasolt rendelet ellen.”

Csikós Ádám
A forrásmegjelölés a www.tatkontur.elte.hu honlapon érhető el.

Gyógyulás és Művészet

A művészetterápia szerepe a modern gyógyászatban
A művészetterápiáról ma már sűrűbben hallani, ám ennek ellenére továbbra is csak kevesen
ismerik igazán. Egy olyan kiegészítő terápiás módszerről van szó, amely a különböző művészeti
ágak kreatív folyamatait a gondolatok és érzések nonverbális kommunikációjára használja. A
művészetterápia a kreativitásra, a szabad önkifejezésre, a biztonságos és bizalmas környezetre
helyezi a hangsúlyt.
A módszer története az ókorig nyúlik vissza, amikor már élt az a romantikus elképzelés, hogy
a művészet önmagában is nemesíti, gyógyítja az embert. Arisztotelész drámaelméletében
megfogalmazott katarzis a színjáték által felkeltett, majd az események során levezetett
indulatok megtisztító hatását jelenti. A dráma mellett természetesen a zenét is megnyugtatónak,
feloldónak tartották, az ókori orvosok pedig kedélybetegek gyógyításánál is alkalmazták.
A középkorban a vallási témájú zenei művek, a képzőművészet, az építészet volt hivatott arra,
hogy az emberek Istenben és a túlvilágban való hitét erősítsék. A mai napig beleborsódzik az
ember háta, ha például belép a Notre-Dame székesegyház kapuján, miközben az orgona hangja
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alázatot követel, vagy épp megpillantja a Kölni dóm gótikus égbenyúló tornyait.
A reneszánsznál újra megjelenik az ókori szemlélet, a képzőművészeti alkotások újra felemelő
élményekről mesélnek, amik felderítik a lelket és nemes érzelmeket fakasztanak a nézőkből. A
korszak felfogása kiterjesztette a középkorban élő elképzelést, miszerint a szentek és a bibliai
jelenetek látványa festmény vagy szobor formájában erősíti a hitet és az erkölcsi értékek felé
tereli az embereket.
A keleti kultúrákban elterjedt a meditáció és az irányított művészeti élmény összekapcsolása az
önfejlesztés vagy valamilyen lelki változás érdekében. Erre lehet egy példa a Zen buddhizmus,
ahol a Zen technikák gyakran művészi mozgásformákat kreálnak a hétköznapi tevékenységekből
is. Mind a keleti, mind a nyugati kultúrában megfigyelhetünk olyan szertartásokokat, amelyek
egyik hatáseleme hogy a mozgás, cselekvés, megszólalás művészeti normákat is követ, és így
végrehajtása is valamiféle művészi élményt és meditációs lehetőséget közvetít.
Előre ugorva az időben egy német filozófus, bizonyos Theodor Lipps megalkotja az empátia
fogalmát. A tudós szerint „a műalkotást csodáló ember beleéli magát az ábrázolt helyzetbe és
személyekbe, s ezáltal képes azokat az érzelmeket felidézni magában, amelyeket az adott mű
sugároz.” (később a szó más értelmet kapott).

Művészetterápia alkalmazása
Bár a felvilágosodás korában a francia elmegyógyintézetekben színdarabokat tanítottak be a
pácienseknek, minden történelmisége ellenére a művészetek sokáig távol maradtak a lelki vagy
mentális betegek gyógyításától.
A művészet csupán a második világháború után került be a pszichiátria és a pszichoterápia eszköztárába. A századforduló után figyelték meg zárt osztályokon tartott elmebetegeknél, hogy
a bezártság és a semmittevés leépüléshez,
elbutuláshoz vezet, ezért a falakon belüli foglalkozás részeként hagyták őket
rajzolni vagy agyagot gyúrni, gipszet önteni. A betegek alkotásaiból jelentős gyűjtemények
jöttek létre, amelyeket később tudományosan is
vizsgáltak a rejtelmes
kórképek megértése
reményében.
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A később elterjedő mélylélektan megerősítette ezt a figyelmet, s az alkotásokban a lelki
problémák kifejeződését és expresszióját látta. Freud a tudattalan tükröződését kereste az
alkotásokban, például Michelangelo Mózesének sajátos kéztartását a lefojtott indulatként
értelmezte. A szürrealizmus idejére a pszichoanalízisben megjelent az úgynevezett
szimbólumalkotás, a lelki traumák szimbolikus kifejezése, mely során – szerencsés esetben –
a páciens által szimbolikusan kifejezett tartalom tudatosul, így hozzáfér a traumához. Nagy
hangsúlyt nyernek az álom különböző látásmódjai is pl.: C. G. Jung a szimbólumokat és ezek
rejtett jelentését kutatta a betegek műveiben is.
A korszak végére kialakult egy sajátos pszichopatológiai ikonográfia és tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a művészet a képzőművészeti jellegű alkotások révén először diagnosztikai
eszközként jelenik meg. A mai értelemben vett művészetterápia akkor jelent meg a pszichiátriában, amikor a pszichoterápiák is polgárjogot nyertek, és kialakultak intenzív és multimodális
terápiás rendszerek, illetve fókuszba került a csoport mint terápiás közeg.

A művészetterápia ágai
A művészetterápiának számos ága van (zene, tánc, képzőművészet, dráma, irodalom stb.) ezek
közül most csak párat szeretnék kiemelni:
1.) Képzőművészet-terápia
A képzőművészet-terápia során a vizuális művészetek eszközeit használják fel, hogy az általuk létrehozott alkotáson keresztül valósulhasson meg a kommunikáció a terapeuta és a kliens között.
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Az aktív terápia során készíthetnek festményt, rajzot, kollázst, montázst, szobrot, szőttest,
fotót stb.
A befogadó képzőművészeti terápia keretében az elemzés és megértés tárgya a meglévő képzőművészeti alkotások hatása és pszichés tükröződése a páciensben.
Talán ez a legközismertebb művészetterápiás módszer, amelyre számos példát találunk világhírű zenészek és színészek között is, mint pl.: Jim Carrey ezer színben játszó festményei, és azok
terápiás hatásairól a Netflix dokumentumfilmet is készített, vagy gondolhatunk Kiss Tibire a
Quimby frontemberére, aki nem mellesleg festő is, festészetének és rajzainak egy része terápiás jelleggel készült az elvonókúrája során.
2.) A zene terápiás használata
A módszer lényege a zenével történő tudatállapot-változás.
Létezik az úgynevezett passzív zeneterápia, ahol nem a közvetlen zenei effektus a fontos, hanem
sokkal inkább az, hogy a zenei élmény a csoport kommunikációs folyamatainak tárgya legyen.
Az aktív zeneterápiában a feszültségek jönnek elő. Hangszerekkel lehet ritmust, dallamot, hangerőt produkálni, kiemelkedően használható a gyerekekkel való foglalkozásoknál.
Csoportos mozgásban a ritmus kerül középpontba, hisz nem véletlen, hogy a természeti népek
körében a közös tevékenységek énekkel, eszközökkel vert ritmusban zajlanak.
Érdekesség, hogy Robert Burton 17. században íródott klasszikusát „A melankólia anatómiáját”
napjainkig használják mentális betegséggel küzdők terápiás foglalkozásainál (nem meglepő módon elsősorban a melankóliában szenvedőknél).
3.) Táncterápia
Ez a módszer zenét, ritmust, mozgást és csoportos, összehangolt tevékenységet egyaránt tartalmaz.
A táncban megjelenik az önkifejezés is, hiszen annak lényege a szavak nélküli kommunikáció.
Művészetterápiát nem kell feltétlenül művésznek végeznie, de általában valamilyen aktív művészeti tapasztalat alapján szereznek képzettséget, és végeznek ilyen munkát. A művészetterapeutának ismernie is kell a pszichopatológiát, a kórképeket, kezelnie kell tudni a terápiák során
gyakori kríziseket, megelőznie és megoldania az esetleges konfliktusokat.
A művészetterápia rengeteg lehetőséget rejt magában, alkalmazása is egyre nagyobb teret
nyer Magyarországon is, mind a gyerekek, mind a felnőttek kiegészítő terápiás kezelésénél.

Aruwa Eszter
A forrásmegjelölés a www.tatkontur.elte.hu honlapon érhető el.
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A titokzatos fűszer nyomában
A Dűne-univerzum és hagyatéka

A modern sci-fi irodalom egyik legnagyobb hatású írója kétségtelenül az amerikai Frank
Herbert, A Dűne-sorozat megálmodója, akinek gondolatai, a regényeiben felhasznált
motívumai és a popkultúrában is jelenlévő figurái (mindenekelőtt a híres homokférgek) a
mai napig visszaköszönnek nem csak a tudományos-fantasztikus műfajban, hanem számos
más alkotói világban is. A felemás bírálatokkal illetett 1984-es mozifilm, valamint a 2000es évek elején készített tévésorozat után a közelmúltban újra felmerült egy adaptáció
lehetősége, amelyet ezúttal a Szárnyas fejvadász folytatásának rendezője, Denis Villeneuve
szeretne filmvászonra vinni.
Ennek kapcsán érdemes talán megidézni a Herbert által megálmodott kozmosz néhány szemelvényét, és röviden felvázolni azt, hogy miről is szól pontosan ez a regényfolyam, miért is válhatott olyan sikeressé, miközben azt is igyekszünk majd érzékeltetni az alábbiakban, hogy miért
okozhat 2018-ban is problémát egy megfilmesítésre tett kísérlet. A történetek terjedelme és
komplexitása miatt a cikk a teljesség igénye nélkül foglalkozik a szériával, és a cél inkább egyrészt egyfajta ízelítő átadása, másrészt annak a sajátos írói hangulatnak és szemléletmódnak a
bemutatása, ami döntően meghatározza az egész Dűne-jelenséget.
Számos más íróhoz hasonlóan Herbert is azt vallotta, hogy azért erre a műfajra esett a választása, mert ez rendelkezik a legnagyobb fokú művészi szabadsággal. Ez az a műfaj ugyanis,
amelyben szinte bármi megtörténhet, bármi elmesélhető és amelyben ugyanúgy ábrázolhatók
az emberi lélek belső gyötrődései, mint ahogyan adott esetben teljes civilizációk és történelmi
távlatok is megrajzolhatók. Ez pedig alkalmassá teszi arra, hogy a tér és az idő határait feszegetve az írói képzelet lehető legtöbb aspektusát megragadja.

https://roboraptor.24.hu
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Ez az intellektuális vándorlás pedig rögtön az első pillanattól kezdve jelen van a könyvekben,
hiszen bár látszólag egy, a saját világunkhoz hasonló, alternatív univerzumot sejt az olvasó
a háttérben, a kulturális utalásoknak köszönhetően (vallások, személyek, szimbólumok)
hamarosan kiderül, hogy valójában a távoli jövőbe, a magas szintű technológiai fejlettség
és az űrutazás korába helyezi az író a történetét, miközben alapvetően a mi valóságunk
szolgál kiindulási alapként. Ezzel a fogással pedig, vagyis a kétféle világegyetem párhuzamos
jelenlétével, illetve az időnkénti kizökkentésekkel sikeresen eléri a narráció, hogy újra és újra
feltegye magában az olvasó a kérdést, hogy vajon a cselekményszálak, a szereplők reakciói
vagy a helyszínek tényleg annyira idegenek-e tőlünk, vagy bizonyos szempontból tekinthetőek-e
a saját kozmoszunk egyfajta allegóriájának.
Mit is jelent a címben szereplő Dűne kifejezés? A név a regényfolyam középpontjában lévő sivatagbolygóra, az Arrakisra utal, amely az emberiség számára egy teljesen közömbös, értéktelen,
jellegtelen szeglete lenne az univerzumnak, ha történetesen nem ez lenne az egyetlen természetes lelőhelye a fűszerként ismert nyersanyagnak, amely a világmindenség egyik legsokoldalúbb,
legnélkülözhetetlenebb és ezáltal az egyik legfontosabb terméke. A műben felvonultatott valamennyi politikai és gazdasági szervezetének pedig mind-mind szüksége van rá, akár űrutazásról
(Az Űrliga), kereskedelemről (KHAFT) vagy spiritualitásról (Bene Gesserit rend) van szó, de az
úgynevezett Nagy Házak is a fűszer segítségével tudják a legkönnyebben biztosítani a hatalmukat.
Sőt, a jótékony élettani hatásai miatt a szert a lakosság körében sem vetik meg, és csempészek,
őslakos törzsek, egyházi vezetők is rendszeresen kapcsolatba kerülnek vele a történetek során.
Ebben az intrikákkal, érdekekkel, szövetségekkel, viszályokkal és vérbosszúkkal teli közegben
nevelkedik az ifjú Paul Atreides herceg, az egyik nemesi dinasztia sarja, akinek már egészen
fiatalon kell sorsfordító döntéseket meghoznia és könyörtelen csapásokat elszenvednie, hogy
aztán tanuljon, fejlődjön, alkalmazkodjon, felelősséget vállaljon, mentorokra és bajtársakra leljen, majd végül harcba szálljon azért, hogy
családja becsületét és jogos örökségét
visszaszerezze ellenségeitől. A helyzetet pedig még tovább bonyolítja
egy különös jóslat a kiválasztott,
a Kwisatz Haderach eljöveteléről, akit az egyszerű
népek legendáiban és a
legnagyobb bölcsek
műveiben egyaránt
megemlítenek, és
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akinek a felbukkanása az egész univerzum további folyását megváltoztathatja…
Az első benyomás alapján egy karrierregényként, egy vendettaként, a jó és a rossz monumentális küzdelmeként is értelmezhető az eredeti mű, és kezelhető egyetlen zárt egységként akár
önállóan, akár a legsikeresebbnek tartott A Dűne gyermekei kötetig vizsgálva. A főhős köré
közvetlenül szövődő történetek is idővel árnyalódnak azonban, terebélyesednek, és számos
olyan dimenziót is tartalmaznak, ami világossá teszi, hogy bár egyértelműen a fiatal herceg,
majd később az Atreides-vérvonal áll a középpontban, valójában az a mentalitás, az a globális
rendszer és azok a társadalmak az igazán lényegesek, amelyek a kezdetektől fogva összetartják
az események láncolatát, és amelyek nem csupán díszletekként vannak jelen valamiféle klasszikus, feudális időket idéző űreposzban.
Talán a narratív részek elég drámaiak lennének az olvasó számára a rendszeres kitérések, a
motivációk részletes bemutatása vagy a háttérmagyarázatok nélkül is, viszont éppen ezekkel
együtt van meg az a sajátos varázsa a sorozatnak, amely igazán kiemeli más sci-fik sorából,
hiszen ezek az elemek egyúttal a már említett írói szabadságnak is a terepeként szolgálnak – így
a pszichológia, a szociológia, a kultúratudomány, a filozófia, az ökológia, a genetika és a szexualitás mind szervesen beépülnek a történetekbe és a dialógusokba.
Ezeknek az elemeknek pedig legalább ugyanilyen fontos a tálalása is, és ez az a pont, ahol Herbert
bravúrja a leginkább tetten érhető, hiszen a költőiségnek, a miszticizmusnak és a vizualitásnak (pl.
a megérzéseknek, az ösztönöknek, a látomásoknak) kiemelten nagy szerepe van a művek elbeszélői stílusában, emellett pedig az élő, lélegző, többségében eredetinek mondható karakterek is
sokat hozzátesznek a széria jellegzetes ízéhez. A stilisztika mellett nem kevésbé jelentékeny a regények tartalmi oldala sem, hiszen olyan morális kérdéseket vet fel, mint hogy mitől lesz valaki jó
vezető, szabad-e az embereket és az emberi érzelmeket nemesítési programoknak alávetni vagy
egész társadalmakat megtervezni. Emellett visszatérő dilemmát jelent, hogy milyen problémákhoz vezethet a függőség, a fanatizmus vagy a túlzott ambíciók, és az is, hogy létezik-e vajon olyan,
hogy végzet, hogy eleve elrendelés, vagy pedig magunk alakítjuk-e a jövőnket.
Nem véletlen, hogy kifejezetten nehéz feladat regények formájában továbbvinni, vagy a mozivásznon újrateremteni azt az atmoszférát és azt a mitológiát, amit a Nebula-díjas író kozmikus
útjára indított: előbbire Herbert halála után fia és pályatársa tett kísérletet, akik ezáltal a Dűne-birodalom bővítésében és népszerűsítésében is aktívan részt vettek, miközben a filmeknek
ezidáig nem sikerült maradéktalanul átültetni azokat az apró, finom rezdüléseket, amelyek olyannyira különlegessé teszik ezt a fűszerért, a császárságért, a szabadságért és az álmokért
vívott harcot a rajongók szemében.

Rucska Ferenc
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Egy globális probléma
Avagy a felmelegedés és jóslatai

Számos platformon hallhattunk már, s valószínűleg fogunk is a globális felmelegedésről. Folyvást
említésre kerülő jelenségről beszélünk, melynek lényege, hogy bolygónk átlaghőmérséklete
nő, ezzel számos beláthatatlan következményt vonva maga után. De mégis mik ezek, milyen
veszélyekkel számolhatunk? Tudunk tenni ellene? Hogyan szólnak a jóslatok? És talán
társadalomtudós szemmel a legfontosabb kérdés: hogyan hat ez a társadalomra?
A veszélyként emlegetett jelenségek magyarázatai közé számtalan emberi tényező sorolható.
Így például a túltermelés, a fogyasztói társadalom vagy az erdők irtása, de emellett még felsorolhatóak olyan tevékenységek, amikről talán nem is tudjuk, hogy gondot okozhatnak. Ezeknek
a tevékenységeknek pedig a szélsőséges időjárás, az évről-évre vadabb melegrekordok és az
árvizek is a következményei lehetnek.
Az északi államok, köztük főleg Svédország és Dánia már ez év nyarán megsínylette a melegrekordokat. Augusztusi dániai látogatásom során a szokatlan időjárásról a lakosokat kérdezve a
következő válaszokat kaptam: „Ilyen meleg még sosem volt hazánkban.”, „Életem során mindig
büszke voltam a dániai zöld pázsitra, most az is kiszáradt, csak sárgállik és sínylődik.”, „Svédországban a bio-tartású állatokat sorra ölik le, hiszen nincs mit legelniük.”, „Az általános nyári
csapadékos időjárást felváltotta a forróság, amelyhez a helyi lakosok nincsenek hozzászokva.”
E témával kapcsolatos jóslatokkal – egy kis túlzással – minden lépésünkben összefuthatunk. Világméretű szárazság, avagy sivatagosodás, az átlaghőmérséklet növekedése alapvető probléma, ezáltal az egyik legnagyobb veszélyt a klímaváltozás jelenti. (A cikk a hirdetés után folytatódik)

https://climate.nasa.gov/effects/
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TUDOMÁNY
Anda Angéla és Kocsis Tímea A globális klímaváltozás várható következményei című
publikációjában Magyarországra vetítve is felsorolta a szerintük várható következményeket.
Ezek közé sorolták hazánk éghajlatának „átcsúszását” a három éghajlati övezet (óceáni,
kontinentális, mediterrán) valamelyikébe, emellett a globális értéknél nagyobb mértékű
melegedést, a téli csapadékmennyiség növekedését, a nyári csökkenését, valamint a fagyos
napok számának csökkenését jósolták.
Kulcsár László A klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatása című publikációja alapján öt
dimenzióra osztja a jelenség vizsgálatát. Ezek a globális, politikai, gazdasági, mezőgazdasági,
illetve a társadalmi megközelítések. Az utóbbi azt állítja, hogy a lakosság körében nagyfokú
a klimatikus változásokkal kapcsolatos bizonytalanság és szkepticizmus, ez a politikai
értékekhez való kötöttséghez kapcsolódik, míg a bizonytalanság inkább a társadalmi csoportok
tájékozatlanságára engednek következtetni.
Társadalomra vonatkozó jóslatokkal is szép számmal találkozhatunk. A MASZOL honlapján
publikált Ezeket hozhatja a világra a globális felmelegedés című cikk szerint várhatóak a „Klíma-menekültek”. A cikk összegzi egy, a Nemzetközi Migrációs Szervezet szakértői jelentését,
amely szerint „2050-ig legkevesebb 200 millió klíma-menekültre lehet számítani, amennyiben
az éghajlati viszonyok a jelenlegi ütemben módosulnak”. Másrészt felhívja a figyelmet a víz alá
merülő metropoliszokra. Eszerint főleg a nagyvárosok lakosai vannak kitéve a hőhullámok és
a tengerszint emelkedése okozta áradásoknak, az ezzel párhuzamosan növekvő éhínségeknek.
Egy Nature Climate Change című szaklapban megjelent tanulmány szerint a globális felmelegedés okán többen követnek el öngyilkosságot. A publikáció azt állítja, hogy az amerikai és
mexikói megyék összevetése alapján a kutatók azt állapították meg, hogy „a melegebb idő és az
öngyilkossági ráták emelkedése összefügg”.
Ezek mellett fontos kérdés, hogy mi mit tehetünk e súlyos probléma megoldásában? A válasz
egyszerű, s mégis összetett. A leghétköznapibb tevékenységeink módosítása és igazítása is
sokat segíthet. Így például a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a szemetünk mennyiségének
csökkentése, a tömegközlekedés és a kerékpár előnyben részesítése, a hibrid és elektromos
autók elterjedése, illetve a helyi előállítású termékek vásárlása mind hozzájárulhatnak a
megoldáshoz. De talán a legfontosabb mégis az lenne, hogy ne essünk a Kulcsár László által is
leírt szkepticizmus csapdájába.

Joó Réka
A forrásmegjelölés a www.tatkontur.elte.hu honlapon érhető el.
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Méhek nélkül?

Alternatív megoldások a méhek védelmére és pótlására
A méhek beporzási munkája nélkül feltételezhet, hogy idővel a gyümölcseink és zöldségeink 30%a eltűnne a föld színéről, amelynek következtében mintegy növekvő és tovagördülő hólabdaként
halnának ki más és más élőlények, amelyek pusztulását újabbak követnék. Vajon hol tart most
a tudomány és a társadalom a probléma megoldásában?
A természet gépezetében a növények, állatok és emberek mind-mind úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint a fogaskerekek. E gépezet egyik meghatározó fogaskerekét képezik a méhek,
hiszen az ökoszisztéma működésében igen fontos szerepet töltenek be ezek az apró lények.
Az utóbbi években felkapott téma lett a méhek pusztulása, hiszen az egész világon érezhető
mértékben csökkeni kezdett a számuk. A méhek tömeges pusztulása számunkra is aktuális
kérdés, hiszen az utóbbi években Magyarországon is jelentősen csökkenni kezdett a méhállomány. Hazánkban több, mint 300 méhészet jelentett ilyen problémát az Agrárminisztérium felé
a 2018-as év nyarán, amely szerint a magyar méhállomány fele pusztulhatott el idén tavas�szal. Egy szóbeszéd szerint Albert Einstein megjósolta, hogy a méhek kipusztulását követően az
emberiségnek csupán 4 éve lenne hátra. Lássuk tehát, hol is tartunk ennek az igen fenyegető
jóslatnak az orvoslásában.
A pusztulás csökkentése
A legkézenfekvőbb megoldás nyilvánvalóan az lenne, ha megakadályoznánk a méhek rohamos
pusztulását. Ehhez pedig mindenekelőtt fontos tudnunk, hogy mik lehetnek a méhek pusztulásának okai. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a hazai méhek kimúlásának fő
oka, hogy a repce és a napraforgó olyan előkezelt vetőmagból kelt ki, amely a méhek számára
mérgező. Ezt a vetőmagot Uniós szinten már betiltották, de Magyarország egy kivételes engedélyt kapott azok elvetésére. Az Agrárminisztérium a méhekre való tekintettel ígéretet tett,
hogy jövőre már nem használják a mérgező magokat.
A méhek kihalásának oka tehát nem titok. Globális szinten a féregirtók, az antibiotikumok, a beltenyészet és növényvédők együttes hatásaként kell értelmeznünk a problémát. Amelyben a legtöbb
kutató egyetért az az, hogy az emberi beavatkozás, az élőhelyek csökkenése és a méhek számára
mérgező növényvédő szerek jelentős negatív hatással bírnak a méhpopulációra. Az ilyen esetekben
pedig globális szintű változtatásokra volna szükség a jelentős áttörések elérése érdekében. A méhek
pusztulását tehát csak nagyon komplex lépésekkel és szabályozásokkal lehetne jelentősen csökkenteni. A világ számos pontján születnek viszont alternatív módszerek a probléma kezelésére.
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Afrikanizált méhek
Már az 1950-es években is dolgoztak a tudósok azon, hogy a méztermelés hatékonyságát növeljék. Egy brazil biológus, Warwick Estevan Kerr nevéhez fűződik az első komolyabb próbálkozás
a méhek afrikanizálásával kapcsolatban. Az eljárás során a házi méheket afrikai gyilkos méhekkel keresztezik, ezzel létrehozva egy újfajta hibridet.
A keresztezéssel azóta is kísérleteznek a kutatók, mivel a gyilkos méhek erősebb immunrendszerrel, kevesebb táplálékigénnyel és erősebb védőösztönnel rendelkeznek, amely egy ideális
keresztezés esetében életrevalóbbá tehetné az európai házi méheket. Ezek a kísérletek viszont
egyelőre nem értek el jelentős eredményeket, hiszen a gyilkos méhekkel keresztezett hibridek
jóval agresszívebbek és kevéssé alkalmasak az emberrel való együttélésre, sőt számos vadállatra is veszélyt jelenthetnek.
Emberi munkaerő
A méhek által végzett munkát elvégezhetjük mi magunk is? Kína egyes vidékeiről már teljesen
eltűntek a méhek. Szecsuán tartomány Hanjüan megyéjének fő profilja a körtetermesztés,
viszont méhek hiányában emberi munkaerővel kénytelenek beporozni a virágokat. A munkások
egy hosszú bot végére erősített ecset segítségével elhúzódó és fáradalmas munka során
egyenként porozzák be a virágokat.
Ezt a módszert egyébként a világ más pontjain is alkalmazzák, hiszen még mindig olcsóbb
az emberi munkaerő, mint a méhek távolabbi területekről való bérlése és szállítása. Az ilyen

http://hbt-lako.blogspot.com
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területek létezése mutatja csak igazán, hogy a kipusztulás megtörténhet, továbbá hogy milyen
is lenne a jövő méhek nélkül. Az már most látható, hogy egy az egész világot érintő kihalás
esetében nem ez a módszer lesz a megoldás kulcsa.
Bee Smart Technologies
Amerikai fejlesztők egy csapata úgy véli, hogy amit a természet jól megalkotott, annak nem
a pótlásán, hanem a megóvásán kell dolgozni, ezért fejlesztették ki az úgynevezett Beebot-ot
amelynek célja a méhészek munkájának optimalizálása. Ezt a módszert legegyszerűbben úgy
lehetne leírni, hogy egyfajta digitális kaptárt hoztak létre, amely folyamatos méréseket végez a
kaptáron belül, amelyek eredményeit egy digitális kijelzőn keresztül közvetíti a méhész számára.
Az eszköz nyomon követi a hőmérsékletet, páratartalmat, az akusztikát és a súlycserét.
Folyamatos tájékoztatással látja el a méhészt és még figyelmeztető jelzéseket is küld, ha a
méheknek szükségük van valamire, továbbá rögzít minden adatot és elemzi is őket, ezzel segítve
a kaptár működésének tökéletesítését. Ezek a fejlesztések nagyon megkönnyíthetik a méhész
munkáját, nem csak az információk könnyebb követése miatt, hanem mert így nem szükséges a
kaptár manuális ellenőrzésével rendszeresen megzavarni a méheket, kitéve a kaptárat a negatív
környezeti hatásoknak annak kinyitásával. Továbbá a fejlett algoritmusoknak köszönhetően a
kaptár képes egy-egy probléma bekövetkezését előre megjósolni. A fejlesztéssel kapcsolatos
érdekesség, hogy a csapat jelenlegi projektje szerint a kaptárakba szerelt mikrofonok
segítségével a méhek által kiadott hangokat igyekeznek elemezni és megfejteni, hogy az adott
hangok milyen problémát jeleznek.
Ez a módszer jelentősen hozzájárulhat a méhek életben maradási esélyeihez, viszont be kell
lássuk, a mérgező vegyszerek hatásait ez a technológia sem fogja kivédeni.
Robotméhek
Valószínűleg a legtöbb ember első gondolata a dilemma megoldása kapcsán, hogy mint
manapság oly sok mindent, a méheket is lehetne robotokkal helyettesíteni. A világon több
kezdeményezés is indult a témával kapcsolatban, viszont jelentős áttörések még nem születtek,
talán egy kezdeményezés kivételével.
Japán kutatók egy csoportja az úgynevezett Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Intézet létrehozott egy ragacsos gélt, amely segítségével egy esetleges apró robot a jövőben
képes lehet felszedni, majd lerakni a virágok pollenét. Az anyag elég ragadós a pollenek megfogásához, viszont elég híg ahhoz, hogy ne ragadjanak bele teljesen. A gél Mijako Eidzsiro nevéhez
fűződik, aki egy véletlen felfedezés kapcsán jött rá az anyag felhasználhatóságára. A kutató egy
elektromos vezető folyadék megalkotásán dolgozott, amelynek egy mintapéldánya 8 évig lapult
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a fiókjában, majd mikor újra előkerült, leejtette a földre és észrevette, hogy rengeteg port nyel
el. Ezután egy kutatócsapat segítségével elkezdtek kísérletezni a gél használhatóságán. A ragadós anyagból cseppentettek hangyák hátára és egy tulipánokkal teli dobozba helyezték őket. A
kísérlet eredményeként kiderült, hogy a gél segítségével valóban jóval több pollen ragadt rájuk.
A kutatócsoport mindenképpen robotok segítségével szeretné felhasználni az anyagot, mert
számos próbálkozás után végül úgy vélik, más rovarok nehezen vagy egyáltalán nem rávehetők
a szükséges folyamat elvégzésére. A későbbiekben születő kis robotokra feltehetőleg lószőrszálak is kerülnek majd a porzás optimalizálásának érdekében. A jelenlegi prototípus egy apró
drón, amelyet egyelőre távirányítóval kell vezérelni.
A kritikusok szkeptikusan állnak ahhoz, hogy a robotméhek valóban megalkothatóak-e, hiszen
rengeteg ilyen apró robotot kellene gyártani és karban tartani az eredményességhez, amely hatalmas költségekkel járna. Legtöbben inkább mint egy a méheket segítő esetleges módszerként
tekintenek erre az alternatívára és továbbra is kiemelt fontosságúnak tartják mindemellett a méhek megóvását. Hiszen méhek nélkül kétség kívül egy rendkívüli disztópiának nézhetünk elébe.

Kiss Krisztina Réka
A forrásmegjelölés a www.tatkontur.elte.hu honlapon érhető el.

A kötött időn túl

Hogyan változik a szabadidő eltöltésének módja napjainkban?
A szabadon felhasználható idő megléte mineki számára igen fontos. De mi is van a kötött időn
túl? Mivel töltik el az emberek a szabadidejük legnagyobb részét? A kötetlen idősáv növekedése
szükségképpen együtt jár-e annak változatos és igényes felhasználásával? Számos tudományág
foglalkozik e kérdések megválaszolásával, így például maga a szociológia is. S bár a kérdésekre
adott válaszok igen relatívak, az mindenképpen megállapítható, hogy a szabadidő eltöltésének
módja folyamatosan változóban van.
Felmerülhet bennünk a kérdés, miszerint miért is olyan fontos a társadalmi idő, azaz a szabadidő megléte az emberek életében? Ez nem egy új keletű kérdés, a szabadon eltölthető idő igénye már jóval korábban megfogalmazódott az emberekben. Ez az időszak a napunk azon része,
amelyet nem a munkahelyünkön töltünk, hanem azon kívül, a barátainkkal és családunkkal körbevéve. Így tehát az átlagember szabadidejében nem dolgozik, hanem más, egyéb elfoglaltsággal üti el értékes idejét. Az egyén szabadidejét a saját preferenciája, belátása és kedve szerint
alakítja és tölti ki lehetőségei figyelembevételével. A legszerencsésebb esetben az emberek
ekkor művelik magukat, élnek társas életet, szórakoznak kedvük szerint. Mindent egybevéve,
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ezen időszak az, amely a személyiségünk legvalódibb kifejezője és megjelenítője.
További kérdésként vetülhet fel az is, hogy hogyan tudjuk a leglátványosabban mérni a szabadidő változását. A szabadidő változására leggyakrabban az időmérleg-adatfelvételeket használják. A módszer
fogalmai és módszerei az 1960-as évek óta standardizálódtak, s ekkortájt már egy-egy országon belül
több adatfelvételt is lebonyolítottak. Ennek köszönhetően napjainkban már mód van arra, hogy időbeli
tendenciákat elemezzünk és hasonlítsunk össze. Ami mindenképpen fontos, hogy a szabadon eltölthető
idővel kapcsolatos felmérések legtöbbje tehát már a szocializmus idején megkezdődött, így a rendszerváltás előtti, az azutáni és a jelenlegi időszak gyakorlatilag összevethetővé vált.
Voltaképpen hogyan is változik a szabadidő napjainkban? A felmérések alapján arra juthatunk,
hogy ámbár igen lassan, de nő a szabadidő aránya Magyarországon. Ha belegondolunk, az 1960as években, a gulyáskommunizmus idején az emberek sok esetben munkaidő után is dolgoztak
otthon a kert végében, a sufniban és garázsban. Tehát, a „második gazdaság” idején a jövedelempótlást elősegítő munkatevékenység elterjedté vált. Mindennek következtében a szocialista
társadalom tagjai többségének igen kevés szabadideje maradt azokra a tevékenységekre – a
magas szintű és aktív művelődésre, a közösségi életre – amelyeknek pedig állítólag a szocialista
életmódot jellemezniük kellett volna. A szabadon eltölthető idő gyakorlatilag igen csekély volt.
S bár azt várjuk folytatásképpen, hogy ezzel szemben a mai tendencia más, mégsem lehet azt
mondani, hogy szocializmus évtizedei után ma már senki sem vállal plusz munkát szabadidejében. Az alacsony jövedelmi színvonal miatt többen kényszerülnek másod- és harmadállás betöltésére, amelynek következtében a mai napig virágzik a „szürkegazdaság”. A szabadidő növekedése pedig csak még nagyobb teret enged az árnyékgazdaság erősödéséhez.
Mindezeket figyelembe véve kérdéses, hogy a szabadidő növekedése együtt jár-e annak változatos és igényes felhasználásával. Bár valóban sok ember vált élmény- és változatosságorientálttá,
s tölti aktívan mindennapjait, ha az időmérleg adatait figyelembe vesszük, láthatjuk, hogy az emberek többsége a megnövekedett szabadidejét még mindig televízió műsorok nézésére fordítja. S
bár tényleg megindult egy folyamat az aktív szabadidő eltöltés irányába, az utolsó évtizedek uralkodó tendenciája még mindig a televíziózás, mint passzív szabadidős tevékenység a fejlett társadalmakban, sőt újabban a fejlődő országok egy részében is. Más, hagyományosabb szabadidős tevékenységek némileg háttérbe szorultak a televíziónézés idejének hosszabbodása következtében.
Mégis megváltozhat a tendencia? Napjainkban esély van arra, hogy új szabadidős tendencia
törjön előre, hiszen a jövedelemkiegészítő munkavégzésen kívül megjelent a kötetlen idő ténylegesen is szabad felhasználása, egyúttal pedig a szolgáltatások magas fokú igénybevétele. Bizonyos társadalmi csoportok körében divatossá vált a mindennapok hasznos és valóban aktív
időeltöltése, így észrevehető olyan új tendencia is az egyes társadalmak tagjai között, amelynek
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hatására a lakosság növekvő része igyekszik úgy alakítani szabadidejét, hogy az egészségének
fenntartását elősegítő tevékenységekre jóval több időt fordítson (például többet sportol, több
időt tölt szabad levegőn), mint a passzív időtöltésre.
További kérdésként merülhet fel az is, hogy a különböző társadalmi csoportok hogyan töltik
el szabadidejük nagy részét, hiszen ez által is kategorizálhatjuk az embereket. A kötetlen idő
eltöltését nem csak társadalmi csoportok, hanem a társadalmi nemek, tehát a gender szempontjából is érdemes megvizsgálni. Ezekre a kérdésekre a következő számban fogok választ
adni egy bővebb cikk keretében.
Mindent egybevetve azt látjuk, hogy a legtöbb fejlett országban nő a szabadidő, de korántsem
olyan mértékben, mint azt korábban várták. Ezzel együtt pedig nő az életmódminták tárháza is,
nő az egyén számára az ezek közötti választás lehetősége. Ez azonban nemcsak abban nyilvánul
meg, hogy szabadon dönthetjük el az aktuális napunk tartalmi kereteit, hanem abban is, hogy a
munkaidőn kívül milyen életstílust alakítunk ki a mindennapjainkban.

Papp Zsanett Gréta
A forrásmegjelölés a www.tatkontur.elte.hu honlapon érhető el.

Külügyi összefoglaló

Avagy a nyár legfontosabb eseményei
Kártyavárként dőlnek le a sztereotípiák. Semmi sem olyan, amit megszokhattunk: a havas
karácsony után úgy tűnik, az eseménytelen nyaraktól is el kell búcsúznunk. Persze érthető,
ha a vizsgákról kiszabadulva napozás közben nem a külpolitikai híreket frissítgettétek
ötpercenként… Remélem, összefoglalóm segít, hogy mindenki képben legyen, mielőtt eljönnek a
szeptember Neptun előtt töltött órái.

Nagy világ, nagy foci
A FIFA négyévente megrendezett világbajnokságán a legizgalmasabb híreknek idén is csak egy
része kötődött a sporthoz. Egészen addig feltételezhetjük, hogy a politika távol áll az ilyen eseményektől, amíg rá nem jövünk: két egymás mellett ugrálva szurkoló államfő bizony történelmi
jelentőséggel bír. Amíg a lelátón az udvarias kézfogás és a baráti ölelés dominált, a játékosok
jóval markánsabb módon fejezték ki aktuális véleményüket. A legnagyobb visszhangot kiváltó
eset egyértelműen Shaqiri és Xhaka gólöröme volt. A svájci válogatott két koszovói származású
játékosának kezei egy szerbek elleni győzelem után jelképesen albán kétfejű sassá változtak,
nagyot csavarva ezzel a szerb-albán-koszovói viszony egyébként is bonyolult helyzetén. A hi-
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vatalos nyilatkozat szerint ez persze csak egy olvasat, a gesztus mögött valójában nem volt
politikai szándék. Szinte ugyanezt nyilatkozta a horvátok hurrikánszerűen feltörő csapatának
középhátvédje, Domagoj Vida, miután „Dicsőséget Ukrajnának!” kiáltásával sikerült felbőszítenie nemcsak a házigazda Oroszország közvéleményét, de a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget
is – holott köztudott, hogy évekig ukrán klubcsapatban játszott. Az eredeti szándékot egyik
esetben sem fogjuk megtudni, de a felháborodás mértéke sokat elmond arról, milyen kevés is
elég, hogy a nemzetközi kapcsolatok pattanásig feszült húrjai megpendüljenek.

Az USA nem pihen
A politika a felnőttek terepe. Olykor mégis gyerekek kerülnek a figyelem középpontjába – sajnos a legtöbbször áldozatként. Politikai hovatartozástól függetlenül sokkolta a közvéleményt,
hogy csak az április közepétől május végéig tartó másfél hónap során legalább 2000 kisgyereket szakítottak el illegális határátlépés miatt letartóztatott szüleiktől. Az eljárás még hosszú
hetekig folytatódott, ennek esett áldozatul a kétéves magyar kisfiú, Levente is, aki két hétig
raboskodott a szüleitől több száz kilométerre, majd újabb két hétre nevelőszülőkhöz került.
Trump elnök, bár feltételezések szerint a Mexikóval közös határra építendő fal támogatottságát
akarta kivívni a szabályozással, végül visszalépett, és intézkedett a családok újraegyesítéséről.
Az Egyesült Államoknak nemcsak migrációs politikája, de külkapcsolatai is fordulatokban bővelkedtek a nyári hónapok alatt, így a nyár legtöbb külpolitikai híranyagát az USA szolgáltatta.
Június 12-én Szingapúrban megtörtént, amire az egész világ feszülten várt: a visszamondások és egyéb diplomáciai nehézségek után végre létrejött Észak-Korea és az Egyesült Államok

www.platform.samba.tv // www.politico.com
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közötti csúcstalálkozó. Írásban állapodtak meg a békéért tett közös erőfeszítéseikről, a Koreai-félsziget atommentesítéséről és az 1950-53-as koreai háború elesettjei földi maradványainak hazaszállításáról. A két ország közötti viszony úgy tűnt, békésebb úton halad tovább – annak
ellenére, hogy Trump a később újra kiutazó külügyminiszterével Elton John Rocket man című
slágerét küldte el CD-n a diktátornak – ám a rakétakísérleti telepek leszerelésének munkálatai
augusztus 3. óta állnak. Miután az USA sok előzetes utalást követően június végén bejelentette kilépését az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából, Donald Trump a július 12-i NATO csúcson okot
adott a szervezet válságtanácsának összehívására: a tagok védelmi kiadásainak drasztikus, a
GDP 4%-ára való növelése mellett szólalt fel. Július 13-án újabb fontos találkozóira került sor,
ezúttal az Egyesült Királyságban. Az elnököt és delegációját ellentüntető britek sokasága várta, a találkozót mégis sikeresnek ítélték: Theresa May miniszterelnökkel közösen jelentették
be szabadkereskedelmi egyezményre való törekvésüket a Brexit után. (Bár nagy visszhangja
volt buzdításának, miszerint May egyszerűen beperelhetné az Uniót.) Nem zajlott azonban ilyen
gördülékenyen a Putyinnal folytatott tárgyalás – a közvélemény gyengének ítélte meg Trump
érdekképviseletét a választásba való orosz beavatkozás ügyében.
Lapzártánkkor ráadásul egy esetleges impeachment lehetősége minden eddiginél erősebben
érződik a közhangulatban. Eljárások indultak az elnök volt tanácsadója és ügyvédje ellen, több
nő állítja, hogy Trump hallgatási pénzzel próbálta titkolni a velük folytatott viszonyt, az USA
Iránnal és Törökországgal való kapcsolatát következetlennek tartják, intézkedései a kereskedelmi védővámokkal szinte gazdasági háborúig fajult. Mindezt érzékletesen húzza alá nyugat-hol�lywoodi képviselők politikailag nem túl súlyos, ám annál jelentőségteljesebb közleménye: több
rongálás után végleg eltávolítanák Donald Trump csillagát a Hírességek sétányáról.

Hosszú trailer a nyár
Eközben a Közel-Keletet továbbra is háborús feszültség jellemzi, a menekültválság is tovább
gyűrűzik: egyre több olasz kikötő tanúsít teljes elutasítást, Marokkóban pedig több, mint 1600
Európába hajóval átutazni készülő embert szállítottak el a tengerparttól. Romániában augusztus 15-én százezres tömeg követelte a kormányfő lemondását, akik között nagy számban tüntettek kivándorolt román állampolgárok, akik kifejezetten a demonstráció miatt érkeztek Bukarestbe. Angela Merkel és Vlagyimir Putyin pedig állandó párbeszédet helyezett kilátásba, ami
egész Európa politikájára nagy hatással lehet.
Mint az izgalmas sorozatoknál általában, a világpolitika következő „évada” is őszre várható –
a nyári események alkotta „előzetes” alapján pedig különösen érdemes lesz nyitott szemmel
böngészni a híreket.

Barta Eszter
A forrásmegjelölés a www.tatkontur.elte.hu honlapon érhető el.
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Az éjféli reggelitől a sörfürdőig
Gólyahagyományok világszerte

A szeptember nem csupán az ősz kezdetét, hanem egyetemi tanulmányaink megkezdését is
jelenti. A „gólyák”, miután kibulizták magukat a gólyatáborban, kipihenten kezdik meg az első
tanévüket. Azonban ha azt hiszik, év közben semmi izgalom nem várja őket, nagyon tévednek…
Rengeteg új és izgalmas dologgal találkozhatnak az első évüket megkezdő diákok az egyetemen.
Többek közt az előadásokkal, a hatalmas egyetemi épületekkel, no és persze a különleges szokásokkal is. A világ legnevesebb intézményei bővelkednek a különlegesebbnél különlegesebb
hagyományokban. A méltán híres Yale egyetemen például a gólyáknak éjfélkor le kell vizelniük
James Dwight Woolsey korábbi rektor szobrának lábát, hogy ők is elismert tagjai legyenek az
egyetem közösségének. Ugyanehhez a szoborhoz kötődő legenda, hogy ha valaki megdörzsöli
a volt rektor lábát, akkor szerencsés lesz vizsgaidőszakban. De vajon az előbbi történet után
kinek van kedve hozzányúlni a Woolsey szobor lábához?
Sokkal szolidabb szokást mondhatnak magukénak az amerikai Barnard College diákjai, akik a
vizsgaidőszak első napjának estéjén egy hatalmas reggelit szerveznek maguknak. A lakomának
nem csupán az az érdekessége, hogy éjfélkor rendezik meg, hanem az is, hogy a friss gyümölcsöket, palacsintát, kávét és minden egyéb finomságot, ami egy kiadós reggelihez kell, nem
mások mint a dékánok, professzorok és öregdiákok szolgálják fel a hallgatóknak.
Egy coloradói egyetem diákjai igencsak furcsa és merész hagyományt találtak ki maguknak,
ugyanis minden április 20-án délután 4 óra 20 perckor az összes diák összegyűlik, s együtt
gyújtanak rá egy spanglira. Ezzel szeretnék elérni, hogy legalizálják a marihuánát, valamint elmondásuk szerint így lazítanak egyet az év végi
vizsgák előtt.
Természetesen akadnak olyan szokások
is, amelyek nem illegálisak. A portland-i Reed College friss diákjai év
végén egy hatalmas reneszánsz
bulit rendeznek a végzősöknek, amelyen elbúcsúztatják
őket, s egyben lezárják
a tanévet is. Ezeken
a csodálatos és fényűző estélyeken mindig
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KÜLÜGY
rengeteg diák jelenik meg, és együtt nézik az est abszolút fénypontját, azaz a tűzijátékot.
Ahogy minden országban, úgy Magyarországon is vannak roppant szórakoztató hagyományok.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karán már régóta bevett szokás az úgynevezett „sárga szöcske”, amit aztán később az egyetem többi kara, sőt még
az Óbudai Egyetem is átvett. Ezt minden év gólyahetén rendezik meg s nem is kell hozzá más,
csupán egy régebbi típusú villamos, valamint sok lelkes hallgató. Mindenki egyszerre kezdi el
skandálni, hogy „sárga szöcske”, miközben fel és le ugrálnak. Mivel nagyon sok emberről van
szó, akik egy ütemben ugrálnak, maga a villamos is elkezd rugózni, és akár még a sínből is kiugrik. Szerencsére a sofőrök elég toleránsak a diákokkal, de természetesen előfordult már az is,
hogy le kellett szállniuk a villamosról.
A sok mókás diákhagyomány mellett előfordulnak olyanok is, amelyek régebbi tradíciókra
vezethetőek vissza. Ilyenek például a selmeci hagyományok, azaz balekvizsga, a keresztelő,
valamint a Szalamander-menet. Ezeket a mai napig „használják” a soproni, a miskolci, sőt még a
dunaújvárosi egyetemen is. Az elsőévesek, azaz a balekok egészen addig pogánynak számítanak,
amíg le nem teszik az úgynevezett balekvizsgát. Ezt követően kerül sor a „keresztelőre”,
ami egy kijelölt helyen, általában kocsmában zajlik. A friss egyetemisták egymás fülét fogva
érkeznek meg, miközben a „Mi tündöklik ott fenn?” című nótát éneklik. Ezután keresztanyát és
keresztapát választanak, akik sörrel keresztelik meg őket, majd egy fabőrön átugorva fenéken
billentik őket, s végül az arcukon csöpögő sört letörlik róluk korommal vagy cipőkrémmel
bekent törölközővel. Ezt követően ismét fenékbebillentés következik, majd az ifjú balek ihat egy
sört, és még a pipából is szívhat. Kezdetben ezekre egyetemekre csupán fiúk jártak, azonban
mióta a lányok is „betették a lábukat”, az egész ceremónia fiúsítással kezdődik. Ez úgy zajlik,
hogy jelképesen megborotválják a gólyalányokat, majd fiúnevet és férfiasságukat bizonyító
okiratot kapnak.
A valétákat, azaz a végzősöket sem hagyják csak úgy távozni az egyetemről, ugyanis a
Szalamander-menet keretén belül a résztvevők fáklyákkal és bányászlámpákkal világítják meg
az útvonalat, a házak ablakaiban égő gyertyákkal is az egyetemistáktól búcsúznak, valamint a
szertartás végén kirugdossák őket a városkapun.
Ahogy láthatjuk, minden ország minden egyetemének más és más hagyományai vannak, így az
iskolaév kezdetével is rengeteg izgalmas program várja az elsőéveseket.

Kelemen Tami
A forrásmegjelölés a www.tatkontur.elte.hu honlapon érhető el.
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Egy különleges hely különleges lakói
Magántulajdonú állatkert Felsőlajoson

A TripAdvisor programértékelésén a felsőlajosi MagánZoo-t 5-ösre értékelik, Facebook
csoportjának közel 5000 tagja van. Ezt az ismertséget többek között a nevükre hallgató és
sokaknak felejthetetlen élményt nyújtó állatainak és azok kölykeinek köszönheti.
Tóth Tibor egyedülálló kezdeményezése több, mint 20 éve kezdődött. A rengeteg munkával,
állami támogatás nélkül működő állatkert évről évre gyarapodik. Példáját mások is követték,
már nem ez az egyetlen magánállatkert Magyarországon.
Harmincnégyféle állat, például oroszlán, bengáli tigris, szurikáta, hiúz, tarajos sül, ormányos
medve vagy gyűrűsfarkú maki várja a látogatókat a 20 hektárnyi területen. Ellentétben sok
más állat- és növényparkkal, itt nagy, tágas kifutókban, a gondozók odafigyelése mellett cseperednek és élnek az állatok. Számomra megnyugtató érzés volt, hogy mindegyiküknek volt neve.
Több, mint 1 kilométer sétálóút áll rendelkezésre a vendégek számára. A talaj homokos, ezért
nem érdemes szandálban vagy papucsban indulni. Az erdei környezet kellemes, hűs árnyékot
ad, ahol az állatkert lakói mellett megszámlálhatatlan védett madárral vagy akár mókusokkal
is találkozhat a látogató.
Először 2012-ben voltam a Tóth Tibor vezette állatkertben – akkor még Abonyban – ahol fiatal
pónit és oroszlánt simogathattam. Idén újra ellátogattam, az azóta Felsőlajosra költözött MagánZoo-ba. Mára már rendelet tiltja, hogy a vendégek hozzáérhessenek az állatokhoz. Előzetesen felhívtam az állatkertet, hogy megtudjam, mikor érdemes menni és hogyan, mivel készüljünk. Megtudtam, hogy a kölyökállat bemutatókkal egybekötött látványetetések 11-kor és 14-kor
kezdődnek. Időszakosan, általában minden évben – kölyökállat születése esetén – lehetőség van
pl. barna és fehér oroszlánok, szibériai és fehér bengáli tigrisek, illetve egyéb nagymacska ritkaságok előadással egybekötött látványetetésén részt venni, naponta több alkalommal. Ezeken
a humoros és színvonalas előadásokon a látogató rengeteg érdekes információt hallhat ezekről
a ritka állatokról, megcsodálhatják a kölykök szépségét, a gondozójukhoz való ragaszkodásukat, ösztönös viselkedésüket, megmosolyogtató bájukat, játékukat.
Budapestről egy órát utaztunk autóval, hogy kényelmesen odaérjünk a délelőtti látványetetésre.
Az előadást maga Tóth Tibor tartotta, aki szülői szeretettel beszélt a „gyerekeiről”, a négy kölyök,
fehér szibériai tigrisről. Elmondta, miért kézzel nevelik a fehér tigriseket, miért nem tudja az anyjuk nevelni őket, aki szintén ebben az állatkertben él és pár éve még őt mutatta be kicsiként a
vendégeknek. Akárcsak számos más állatkertben, itt is nagy hangsúlyt fektetnek a fajtamentésre.
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AJÁNLÓ
Elmagyarázta, milyen keresettek a szibériai tigrisek az orvvadászok körében, ezért nagy felelőtlenség lenne visszaengedni őket a természetbe. Igazán érdekes bemutatót tartott, rutinosan megtalálta az arányt a biológiai, szakmai magyarázatok és a vicces sztorik között.
Hasonlóan remek érzékkel van összeállítva Álmom, szenvedélyem, az életem című könyve, ami
2016-ban jelent meg. Ebben gyönyörű képekkel illusztrálva olvashatjuk őszinte vallomását az
elmúlt évtizedek örömeiről, sikereiről és kudarcairól.
2008 nyara óta ebben az állatkertben is elindult az állatok jelképes örökbefogadási lehetősége. Ez
egy évre szól, de évente megújítható. Az adott állat továbbra is a Parkban marad, tehát valójában
csak anyagi jellegű támogatásról van szó. Két lehetőség közül választhatnak az érdeklődők. A
minimális támogatói összeg az oroszlánok és a tigrisek kivételével (ritkaságuk miatt az afrikai
oroszlánok, a szibériai tigrisek, a fehér oroszlánok és a világ egyik legritkább állatfajtája, a fehér
tigris támogatói összege minimum 25000 Ft) minden fajnál 8000 Ft, ezért az összegért egy névre
szóló emléklapot biztosítanak, továbbá az örökbefogadó nevét és lakhelyét feltüntetik honlapjukon. 25000 Ft adomány felett az adományozó neve kikerül a választott állat kifutója mellé is.
Mindezen lehetőségek és programok mellett fontos erénye még a helynek, hogy nagyon látogató- és gyermekbarát. Több barátomnak is van már gyermeke, akik ottlétünk alatt a büfé melletti
játszótéren el tudták magukat foglalni. Az erdei büfé kínálata is kielégítő: sült ételek mellett
üdítők, sör és jégkrém is kapható. Ha legközelebb megyünk, akkor tábortüzes ebédre készülünk
majd – tavasztól őszig igénybe vehetők a nyársaló- és főzőhelyek, amelyek használata díjtalan.
A területen rendelkezésre áll egy 150 főt befogadó nyitott
tér is, ahol helyet tudnak biztosítani osztálytalálkozóknak, nyugdíjas rendezvényeknek, családi, baráti, névnapi, születésnapi programoknak.

A szerkesztőség
A forrásmegjelölés a
www.tatkontur.elte.hu honlapon érhető el.

32

www.zozo.hu

Zárásként csupán annyit tudok még hozzátenni, hogy aki érdeklődik az egyedi, önálló
és minőségi kezdeményezések iránt, és
még állatbarát is, mindenképp látogasson el Felsőlajosra és etesse
meg kézből a gyűrűsfarkú makikat mazsolával!

Színdarab életről és halálról

Kedvcsináló az Életre-halálra című produkcióhoz
Van két lelkes fiatal tele előadói ambíciókkal, ötletekkel. Megadatik nekik, hogy a hazai színházi
élet több elismert alkotója érdeklődését fejezi ki legújabb előadásuk iránt. Úgyhogy belevágnak!
Ketten megírják, megrendezik és eljátsszák a történetet, ami az ő fejükben született meg és ami
talán a legkomolyabb témát feszegeti: az emberek halálhoz és hatalomhoz való viszonyát.
A 19. század második felében, Francis Galton meghatározó alakja volt többek között a meteorológiának, a biológiának és a pszichológiának, ezek a tudományterületek nagy fejlődésen mentek
keresztül ekkoriban, neki és a kor hasonló nagy gondolkodóinak, kutatóinak köszönhetően. Galtont halála előtt két évvel (immár az 1900-as évek legelején) lovaggá is ütötték.
Néhány gondolata és kijelentése mégis beárnyékolja életművét. Arra a következtetésre jutott
például, hogy az eugenika (társadalomfilozófiai irányzat, ami az ember öröklődő testi és szellemi
tulajdonságainak javítása érdekében végzett beavatkozásokat hirdeti) és a szelektív szaporodás
segítségével növelni lehetne az emberi faj értelmi szintjét. Tőle származik a mondat, miszerint
„tettekre születtünk, és nem a sült galamb várására, mint az alamizsnáért könyörgő életerős
mihasznák”, amely máris érzékelteti Galton megvetését azok iránt, akik az ő értékítélete szerint
nem hasznos tagjai a társadalomnak.
Ezzel pedig el is érkeztünk a színdarabhoz, hiszen az Életre-halálra című előadás mottója,
kiindulópontja is ez a Galton-idézet. Kiindulva a kutató ezen ideáiból, olyan kérdésekre keresi
a választ a produkció, miszerint elképzelhető-e, hogy hasonló ideológiákra és elvekre építve
egy modern, demokratikus államban újra felüti a fejét az iparosított emberölés. Milyen keretek
között történhet ez meg?
Lehet-e igazolni elfogadható érvekkel egy ember megölését? Mire képes valaki, ha egy számára
nemes cél lebeg a szeme előtt?
A darab különlegessége, hogy rengeteg improvizációnak ad teret az előadók számára, így megteremtve a lehetőséget, hogy a nézők visszajelzéseire támaszkodva vagy akár a napi fontos
hírekre utalva irányítsák a történetet és a végkifejletet.
A produkció a Társadalomtudományi Kar két szociológia szakos hallgatójának a munkája.
Gordos Árpád Mihály és Ulics Balázs 2018. október 17-én mutatják be önálló alkotásukat a
Budavári Művelődési Házban, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A Facebook eseményt ezen a néven találjátok: Életre-halálra

A szerkesztőség
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