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OLVASS FELESLEGESET!
– Sik Endre állandó rovata –

Amióta a szakmában vagyok, harcolok a túlzásba vitt specializáció, a semmiről való 
mindentudás irányába mutató szakszerűség eluralkodása ellen. Természetesen a 
kudarc elkerülhetetlen, de kedvenc fegyverem ennek ellenére hasznossá válhat má-
sok kezében is. Arról van szó, hogy világéletemben vigyáztam arra, hogy ha nyaralni 
mentem vagy feleslegesnek tűnő konferencián üldögéltem, akkor olyan tanulmányo-
kat olvassak, amelyeknek semmi köze nem volt ahhoz, amivel akkor éppen foglalkoz-
tam. Gondosan mindig valamilyen feleslegeset olvastam. Ezek között sok volt olyan, 
amibe beleszerettem, s félretettem, hogy valaha talán valakinek a kezébe adhatom, 
hogy foglalkozzon vele behatóbban, mert a mű valamilyen szempontból zseniális.

Az itt következő két mű is ilyen. Közös a két munkában, hogy nehéz helyzetben élő 
emberek túlélési stratégiáit elemzik. Ugyanakkor a vizsgált helyzetek nagyon eltérő-
ek: az egyik egy hadifogolytáborba vezeti el az olvasót, ahol a bezártság és a kiszol-
gáltatottság ellenére a foglyok létrehoznak egy működő gazdaságot.1,2 Értelemsze-
rűen ebben a gazdaságban a termelés lehetetlen, de mint a tanulmányból kiderül, a 
piac ettől még működhet – csak legyen cigaretta.3 A másik elemzés a gettó gazdasági 
életét mutatja be4 – alulról, vagyis oly módon, ahogy a túlélés diktálta megélhetési 
stratégiák működnek.

A két művet a Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika doktori 
program két hallgatója ismerteti és kritizálja/gondolja tovább szellemesen. Az elem-
zések közreadásának elsődleges célja, hogy ha tetszenek a művek, akkor lehet to-
vább bogarászni a felkínált irányba. A másodlagos cél pedig az, hogy kedvet csináljon 
másoknak is a felesleges olvasáshoz.
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