3  Nyitány

V. évfolyam I 4. szám I 2012. November

Nyitány  4

tartalom

nyitány

Nyitány ............................................................. 3

Politika. Érdekes, hogy
milyen negatív tartalmakat
hordozhat ez a szó. Pedig
mi mást kellene jelentenie,
mint lehetőséget, esélyt,
hogy egy élhetőbb világot
teremtsünk maguk körül?
Mégis mennyien mondják: ,,Én nem politizálok.”
Úgy érezzük, hogy ez nem
lehet más, csak valami
mocskos, korrupt dolog, ami minél távolabb kerül tőlünk,
annál jobb. Pedig nagyon fontos, hogy ismerjük a rendszert, a rendszereket, kicsiben és nagyban egyaránt –
ezt TáTK-sokként tudnunk kell.
Nem hiszem, hogy megengedhetjük azt a luxust,
hogy ne tudjuk, mi történik körülöttünk. Nem kell,
hogy ez vak elköteleződést jelentsen valamelyik
,,szín” mellett – úgy gondolom, hogy ez a fajta lojalitás egyáltalán nem szerencsés, sőt, sokszor a józan ész
kárára történik – , de a pontos tájékozottság a jövőnk
formálásának lehetőségét adja a kezünkbe, ez pedig
felbecsülhetetlen.
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Információk a Tudományos
Diákkörről
A TDK szó jelentését nem csak a tudományos munkában elmélyedő hallgatóknak illik ismerni, hiszen karunk egyik legnagyobb, a hallgatók számára szervezett, tudományos megmérettetési fórumáról van szó.

A kari konferencián legjobbnak ítélt dolgozatok írói automatikusan kvalifikálják magukat
a kétévente megrendezésre kerülő Országos
Tudományos Diákköri Konferencia társadalomKiknek való a TDK-zás? Természetesen mindenkinek. Azon- tudományi szekciójába, ahol az egész országból érkező, kiban a leendő TDK-zó (a továbbiakban pályázó) valószínűleg emelkedő tudományos eredményekkel rendelkező hallgatók
dolgozatainak prezentálásával ismerhetik meg a kutatás kükissé érdeklődőbb évfolyamtársainál, nem gondolja, hogy az
egyetemi élet kizárólag a mulatozásról és a Vonzás szabálya- lönböző aspektusait, illetve szemléletbeli horizontjukat is
inak elsajátításáról szól, sőt, még halványan azt is sejtheti, kiszélesíthetik az elméleti kérdéseket illetően. Ide minimum
hogy a társadalomtudományos munka eredménye nem holmi 40000, maximum 80000 karakteres dolgozatokat várnak.
A kutatást praktikusabb oldalról megközelítve gyakran
elméleti relevancia nélküli katyvasz, hanem mérhető és összehasonlítható entitás. Olyan egészségesen exhibicionista diá- felmerülő kérdés, hogy a TDK dolgozatokat a későbbiekben le
kok térnek be hozzánk, akik nem csupán felszínes ötletekkel lehet-e adni szakdolgozatként, és ha igen, milyen feltételekkel.
rendelkeznek, hanem olyan gondolatokkal, kutatási eredmé- A kérdésre a válasz igen, a TDK-n, illetve OTDK-n bemutatott
nyekkel, melyeket érdemesnek ítélnek arra, hogy maradandó tanulmányok a szakdolgozat formai követelményeinek megformába öntve bemutassák azokat a tudományos közössé- felelő formátumban leadhatóak szakdolgozatként, azonban
természetesen egy korábbi félévben írt dolgozatot szükség
günk színe előtt.
esetén érdemes aktualizálni. A másik kardinális kérdés, hogy
A kari szinten félévente megrendezett TDK-konferencia
célja, hogy szervezett kereteket biztosítson a kutatómunkát a szakdolgozat bemutatható-e TDK dolgozatként. Erre már
végző hallgatók eredményeinek bemutatására. Természete- komplexebb válasz adható, ugyanis a leadott, védés előtt álló
sen implicit módon a saját kutatás bemutatásán túl a TDK- szakdolgozatokat az OTDT szabályainak megfelelően nem tudunk a kari fordulón befogadni, mivel a TDK-dolgozat csak
zók más hallgatók tanulmányainak megismerésével értékes
tapasztalatokhoz juthatnak a kutatás metodikáját illetően, és „önképzési céllal”, önálló tudományos indíttatásból íródhat, a
kötelezően előírt dolgozatoktól (szakdolgozat, évfolyamdolezeket később a gyakorlatban is kamatoztathatják.
Néhány szó arról, hogy hogyan is zajlik a TDK-írás mene- gozat) függetlenül. Ha a végzés félévében jelentkezik valaki
te: nem elég, ha az „isteni szikra” kipattan a tehetséges hallga- a TDK-konferenciára, akkor csak úgy tud később OTDK-zni
tó fejéből, megfelelő formátumba is kell azt öntenie, és a kari (persze, ha kivívja az OTDK-n valóindulás jogát), ha a TDKtéma és szakdolgozati téma nem ugyanaz, vagy azonos téma
TDK-konferencián prezentálnia egy szakmai zsűri előtt. Ez
esetén a TDK-dolgozat és a leadott szakdolgozat között jelenlehet egy jól sikerült szemináriumi dolgozat, néhány érdekes
tanulmány elolvasása után kibontakozó elméleti problémaér- tős tartalmi különbség van. Azonban kari szinten a következő
szabályozás van érvényben: MA-képzésben résztvevő hallzékenység, esetleg egy, a hallgató által kivitelezhető empirikus
gató már megvédett BA-s szakdolgozatát abban a kivételes
kutatás lehetőségének felcsillanása. A hallgatók tudományos
relevanciával rendelkező kutatásának lefolytatását egy általuk esetben fogadjuk el TDK-dolgozatként, ha a szakdolgozatot
szabadon választott oktató, a továbbiakban konzulens is se- a pályázó átdolgozza, tartalmilag és mennyiségileg jelentősen
gíti, aki a megfelelő szakirodalom ajánlásával, saját tapaszta- bővíti, úgy, hogy az így leadott TDK-dolgozat egy megkezdett
latainak megosztásával és a dolgozat véleményezésével meg- tudományos munka folytatásának minősüljön.
Végezetül kifejtem, hogy milyen expliciten, pályázati többkönnyítheti a TDK-zók munkáját. A formai követelményeket
letpontok és támogatási összeg formájában megnyilvánuló,
illetően a kari fordulón való részvétel kritériuma egy 15-40
oldalas tanulmány elkészítése (minimum 20000 karakter, illetve impliciten (pl. tapasztalatként kamatoztatható) megmaximum nincs) és elküldése 2 példányban – az egyik pél- jelenő előnyökkel jár a TDK. A TDK olyan fórumot biztosít a
dányon csupán az anonimitást biztosító jelige feltüntetésével motivált és tehetséges hallgatók számára, ahol tapasztalato– Németh Krisztina kari TDK-titkárnak a christine.nemeth@ kat szerezhetnek, tanulhatnak egymástól, valamint kutatási
eredményeiket lelkes és hozzáértő közönség előtt prezentálgmail.com e-mail címre. A TDK dolgozatok leadási határideje
hatják. Bár a mi „versenyünk” némileg rokonítható a Bourdieu
ebben a félévben 2012. november 9. (péntek) éjfél, míg a kari
által kimerítően bemutatott francia versenyvizsga intézmékonferencia tervezett időpontja 2012. november 30.
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nyével, ott és akkor élénkebb sajtóérdeklődést regisztráltak a
kutatók: „Az újságírói legendaszerzés a francia irodalom-verseny győzteseinek dicsőségét zengi, iskolai dolgozataikat pedig
megannyi irodalmi eseményként tárgyalja.”
Ezen kívül a TDK-zó hallgatók kutatásuk finanszírozásához jó eséllyel pályázhatnak a kari keretek között félévente
meghirdetett tudományos és szakmai ösztöndíjpályázaton,
hiszen a tehetséges hallgatók támogatása kiemelt prioritás karunkon. A külföldi ösztöndíjra pályázók esetében pedig többletpontokat jelent a kari konferencián való részvétel, például
az Erasmus-ösztöndíj keretében is számos pluszpontot jelent
a tudományos munka és a publikáció. Kari szinten igyekszünk
megjelenési fórumot, publikációs lehetőséget biztosítani a

TDK dolgozatoknak: a 2007 óta évente megjelenő Társadalmi
tanulmányok tanulmánykötet ben rendre 8 darab, a kari TDK
fordulón előkelő helyen végzett dolgozat kerül megjelentetésre. Remélem sokakat sikerült meggyőznöm arról, hogy a TDK
megkönnyíti az egyébként is elvégzendő tudományos munkát,
hiszen ezek az önálló vizsgálódások, kutatások remek alapjai
lehetnek a későbbi szakdolgozatnak. Élményekben bővelkedő
és sikeres részvételt kívánok mindenkinek!
Tóth Rita
Pierre Bourdieu: Az oktatási rendszer ideologikus funkciója
http://vmek.oszk.hu/01900/01944/01944.htm#b21

Modern mítoszok konferencia
2012. november 16-17-én átélhetjük a mítoszok korát. Modern köntösbe
bújtatott ősi mítoszokat ismerhetünk meg ,és persze olyanokat is, amiket
mi teremtünk a jelenben.
„A mitológia megmagyarázza önmagát és mindent a világon”
– írta Kerényi Károly. A Mítoszok a modernitásban – Modern
mítoszok konferencia mindenkihez szól, akit érdekelnek azok
a történetek, amelyek megmagyarázzák számunkra, hogy milyen a világ, az élet, és hogy kik is vagyunk mi. A konferencia
helyszíne KINO mozi (1137 Budapest, Szent István krt. 16.), a
belépési díj diákoknak és MAKAT tagoknak 1500 Ft két napra,

egyéb résztvevőknek 3000 Ft. Az ár két mozijegyet is tartalmaz az esti vetítésekre, hogy
a tanulás egyben kikapcsolódás is legyen. A
konferencia fő témakörei: az igazi élet és a
boldogság, a hős, a szépség, a szexualitás, a művészet
és design mítoszai. Az előadásokon többek között hallhatunk a rock legendáiról, szépségkirálynőkről, kultikus
filmekről, örök érvényű mesékről. Ismerd meg a mitológiát,
hogy értsd a világ magyarázatát.
Fanni

Egyetem és settlement
–egy közösségfejlesztő projekt története –
Szalay Ági másodéves közösségi és civil tanulmányok szakos hallgatóval beszélgettünk az Egyetem és Settlement projekt, illetve a november
közepén induló mesterszakos estek kapcsán.
TátKontúr: Milyen előzményei vannak az Egyetem és
Settlement projektnek?
Szalay Ági: A történet egyrészt ott kezdődött, hogy az egyik
évfolyamtársam, Hudra Móni (Szociológia MA – szerk.) rengeteget olvasott erről a fajta beavatkozásról, és elkezdtünk közösen gondolkozni a témáról. Másfelől néhányan közösségi és
civil tanulmányok szakos hallgatóként ott tartottunk az első
év végén, hogy iszonyú hiányérzetünk volt, mert még gyakorlatilag egyáltalán nem jutottunk ki terepre.
Úgy éreztük, hogy folyton csak beszélnek nekünk arról, milyen is a gyakorlat, s eközben eltelik a képzés fele, úgy, hogy

még semmi kézzel fogható nem történt. Türelmetlenek voltunk, és akkor még abszolút nem
úgy láttuk, hogy a későbbiekben bármi is változna. Lelkesen kitaláltuk, hogy ha nem szerveznek nekünk, akkor csinálunk magunknak terepgyakorlatot,
keresünk egy valamilyen okból hátrányos helyzetű területet,
amit feltérképezhetünk, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mit
kellene kezdeni vele. Persze igyekeztünk tanárokat is bevonni. Szerveztünk egy beszélgetést, ahova meghívtuk a hazai
settlementtel foglalkozó szakembereket és a tanszéki tanárainkat azért, hogy elmeséljék, hogyan működött ez eddig
Magyarországon, milyen megvalósult példák voltak.
A tanárok egyrészt üdvözölték a kezdeményezésünket, másrészt eléggé szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy a
lelkesedésünk hogyan fog cselekvésbe fordulni. Mivel eleinte
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TK: Melyik az a konkrét terület, amit most kiszemeltetek
magatoknak?
SzÁ: Miközben a nyár beköszöntével részünkről gyakorlatilag
elhalt a kezdeményezés, Kovács Editék a Magyar Művelődési

Intézet-tel és a Közösségfejlesztők Egyesület-ével pályáztak a
Kőbányai Önkormányzat városmegújító programjának szociális városrehabilitációs fejlesztésére. Ez a projekt most, 2012
őszén indul a Kis-Pongrác telepen, s ezt a terepet már az Egyetem és Settlement kísérlet szellemi műhelyének szánják.

Fotó • kispongrac.hu

Városi látkép

TK: Hogyan szeretnétek bevonni az egyetemistákat?
SzÁ: Nekem nagy vágyam volt, hogy megvalósuljon a diáksággal való kapcsolatfelvétel, de a problémát az okozza, hogy
két szinten zajlanak a dolgok. Van egy fejlesztési projekt, amit
egy év alatt kellene elvégeznünk, nagyjából 100-200 interjút
kellene készítenünk decemberig. Ez teljesen más, mint arról
beszélni, hogy „Itt ez a nagyon jó terep, gyertek, antropológusok,
szociológusok!”, mert az ilyen jellegű mozgósításra nincs nagy
kapacitás, hogyha közben szakdolgozatot írsz, dolgozol és
egyetemre jársz. Egyrészt a szakigazgatók megkeresése zajlik,
és velük érdemes beszélgetni az együttműködési lehetőségekről. Másrészt szeretnénk mesterképzéses szakesteket szervezni, ami egy másik platform a különböző szakok számára, ahol
megismerkedhetünk egymás módszereivel, aktuális projektjeivel, s lehetőség nyílik arra, hogy esetleg szakmailag is tudjuk
egymás munkáját segíteni.
Persze számolnunk kell azzal, hogy akik eleve aktívak,
azoknak úgyse fog beleférni egy ilyen plusz tevékenység
az életükbe, ugyanakkor nemcsak a részvételből, de az
információmegosztásból is nagyon sokat lehet tanulni. Az
én tapasztalatom az, hogy a kampuszon teljesen szeparáltan
működnek az egyes képzések, és úgy néz ki, mintha az egyetemen valójában nem történne semmi izgalmas, holott ez nem

Fotó • kispongrac.hu

TK: Milyen konkrét lépései lesznek ennek a fejlesztésnek?
SzÁ: Elsőként a helyi lakosokkal,
intézményi dolgozókkal készítünk
interjúkat, s ezek alapján keresünk
aktivizálható személyeket, akik ezek
után segítenek a közösségi beszélgetések megszervezésében, s a további
aktivisták bevonásában. A cél a lakóközösség megszólítása, mozgósítása:
a Szomszédsági Önkéntes Hálózat, a
Szomszédsági Tanács felállítása és a
helyi nyilvánosság megszervezése. A
fejlesztés későbbi szakaszában az önkéntesek számára képzések indulnak,
amelyek a munkájukat fogják segíteni.
TK: A settlement olyan formája a fejA létrejövő intézmények, valamint az
lesztésnek, ami mindenki számára köA Fókusz Alapítvány plakátja önkéntesség mobilizálásának célja a
zös pontot jelenthet?
SzÁ: A koncepció, ami az oktatók részéről fogalmazódott meg lakosság cselekvőképességének, a helyi kezdeményezések
ezen a beszélgetésen, hogy ez azért nagyon jó tereplehetőség, megerősítésének előmozdítása és tartóssá tétele.
mert a fejleszteni kívánt terület egyrészt állandó gyakorlati
lehetőséget biztosít az egyetemi hallgatóknak, másrészt a te- TK: A settlement mozgalomban nagy hangsúly van a lokalitáson. Lesz arra lehetőség, hogy a telepen saját találkozási
rep is profitál azáltal, hogy folyamatosan kap önkénteseket és
szakmai hátteret, külső erőforrásokat az egyetemtől. Adott pontot alakíthassatok ki?
SzÁ: Szerintem a rendelkezésre álló erőforrások fogják ellenne tehát egy városi helyszín, amely minden TáTK-s szak
számára kutatható és/vagy gyakorlati terepként működhet, dönteni, hogy egy ilyen közösségi szolgáltató intézmény létre
ahol ráadásul lehetőség nyílik a szakmák közötti együttmű- tud-e jönni a fejlesztés során a Kis-Pongrác telepen. A szakmai
terv természetesen foglalkozik ennek a lehetőségével is.
ködésre is.

nem tudtuk, hogyan érdemes megközelíteni ezt a problémát,
na meg nyakunkon volt a nyári szünet,
amikor az összes egyetemi projekt kifullad egy kicsit, parkolópályára tettük
a dolgot. A tavalyi kezdeményezés érdekessége egyébként, hogy nemcsak
közösségfejlesztők vettek részt benne,
hanem néhány szociális munkás, illetve szociológia mesterszakos diák is.
Már akkor bennünk volt az a szándék,
hogy jó lenne, ha a szakok egymással
együttműködve tudnának dolgozni,
mert ezek szoros határterületek.
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igaz, a humánökológusok az Ipoly-mentén dolgoznak egy fejlesztésen, de megemlíthetjük a Bagázs Egyesületet, amelyben
sok kisebbségpolitika MA-s hallgató működik aktívan közre.
TK: Mik a hosszútávú terveitek a mesterképzéses szakesteket illetően?
SzÁ: Az eseménysorozatot havi rendszerességgel tervezzük
megrendezni. November 13-án, az első alkalommal Kovács
Edit lesz a vendégünk, aki az Egyetem és Settlement kísérletről,
és a Kis-Pongrác telepi fejlesztésről fog mesélni. Tehát, akit
érdekel a projekt, vagy szeretne bekapcsolódni a munkánkba,

azt mindenféleképpen várjuk a Frisco Kávézóba (IX. kerület,
Mátyás utca 11.).
Elérhetőségek:
Az Egyetem és Settlement facebookcsoportba való
felvételed
itt
kérheted:
http://www.facebook.com/
groups/216932355086667/?fref=ts
Kis-Pongrác telep fejlesztésével kapcsolatban pedig az alábbi
e-mail címen tudsz érdeklődni: kispongracprojekt@gmail.com
Chani

A hazai settlement mozgalom gyökerei a ’80-as évekre nyúlnak vissza, Hilscher Rezső hagyatékaként, a szociálpolitikai
reform adott táptalajt a rendszerváltás után meginduló gyakorlati alkalmazásnak.
A settlement az önszerveződésen alapszik, a szociális munkások, közösségfejlesztők, civilek segítségével olyan közösség
jön létre, mely tagjai számára lehetővé teszi, hogy azok kezükbe vegyék saját sorsuk irányítását, kapcsolati hálójukat,
valamint az önkormányzat segítségét felhasználva reflektáljanak környezetük igényeire.
Lokális jellegéből adódóan a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy ne csak egyes aspektusokat kiemelve,
hanem holisztikusan szemléljék a felmerülő kérdéseket. Emiatt a szomszédsági kapcsolatok fontos alappillérét
képezik a gondozásnak, problémamegoldásnak.
Felhasznált irodalom:
Zám Mária (1994): A settlement-gondolat időszerűsége Magyarországon, Parola (2) 12.
Chani

Konfliktusok és esélyegyenlőség
2012
2012. szeptember 21-én került megrendezésre karunkon a Konfliktusok és esélyegyenlőség 2012 konferencia, amely amellett, hogy érdekes és sokrétű programot kínált a résztvevőknek, az Infotárs projekt
zárókonferenciája is volt egyben. A projekt gyümölcsöző együttműködést valósított meg az ELTE Társadalomtudományi és Informatikai Kara
között, melynek eredményeképp több száz érdeklődő vehetett részt az
egyetem oktatói által kidolgozott konfliktusmenedzsment képzésen.
A konferenciát dr. Tausz Katalin dékánasszony nyitotta meg,
majd dr. Simon Dáviddal együtt ismertették közös kutatásuk
eredményét, amely „a három részre szakadt Magyarországról”
szólt. A kutatás során 1000 fős országos reprezentatív mintán, illetve 500 fős hátrányos helyzetű kistérségi mintán
vizsgálták a magyarok konfliktuskezelési módjait, illetve azok
okait és összefüggéseit.
Három konfliktuskezelési stratégiát különböztettek meg:
az elfojtó, az élező és a kooperáló viselkedést. Elfojtókként
azokat definiálták, akik a konfrontáció során inkább csendben maradnak, nem érvényesítik akaratukat. Az élezők cso-

portjába azok tartoznak, akik nézeteltérés esetén
hevesen, drasztikusan reagálnak. A kooperálók
közé pedig azok sorolhatók, akik érett módon
igyekeznek megoldani a konfliktusaikat. A kutatók azt kérdezték a résztvevőktől, hogy a család,
szomszéd, bolt, munkahely és önkormányzat
színterei közül mely helyeken keveredtek már
életük során konfliktusos helyzetbe. A válaszadók 44,4 százaléka azt felelte, hogy egyik színtéren
sem volt még konfliktusa, ezt követően legtöbben a családot és
a munkahelyet jelölték meg mint konfliktusos színteret. Arra
a kérdésre viszont, hogy miként oldották meg a felmerülő
problémákat, a kérdezetteknek közel háromnegyede azt felelte,
hogy megpróbálta megbeszélni a problémát. Ez ellentmond
a korábban kapott válaszoknak, hiszen ha 44 százalékuknak
nem volt még konfliktusa, nem oldhatta meg 71 százalék a
(nem létező) ellentéteit. A kutatók tehát arra a következtetésre jutottak, hogy egyrészt mindenki mást ért konfliktus alatt, másrészt a többség igyekszik olyan választ adni,
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amilyet – szerinte – a társadalom elvár tőle, még akkor is,
ha az nem felel meg a valóságnak.
A bevezető előadás után Dr. Kállai Ernő, az alapvető jogok
biztosa beszélt a közönségnek a magára hagyott roma közösségről Magyarországon. Elmondta, hogy hazánk mindig
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is soknemzetiségű ország volt, ami szükségszerűen konfliktusokkal jár együtt. A kisebbségek egy része időben elindult
az asszimiláció útján – erre példaként a jászokat, kunokat,
besenyőket hozta fel –, vannak azonban olyan társadalmi
csoportok, amelyeknek nem sikerült teljes mértékben beolvadniuk. Ilyen a roma közösség is. Ennek hátterében az áll,
hogy az első roma csoportok a 14-15. század környékén vándoroltak be Magyarországra, és irreális lenne olyan elvárásokat támasztani egy fél évszázada itt élő közösséggel szemben,
mint egy olyan csoporttal, amely egy évezrede telepedett le
nálunk. Dr. Kállai Ernő szerint a konfliktusok kirobbanásához
nagymértékű társadalmi változásra van szükség. Erre a közelmúltból a rendszerváltást hozta fel példaként, melynek során
nagyon sok roma elveszítette az állását, és emiatt perifériára
szorult. A biztos úgy véli, hogy az eddigi állami beavatkozások
nem tudták megoldani a problémát, mivel nem abban támogatták a kisebbségi csoportot, hogy feltárják saját erőforrásaikat.
A konfliktusok társadalmi aspektusairól szóló előadások
után Abonyi-Tóth Andor, az Informatikai Kar oktatója vezetett
be minket a digitális világ rejtelmeibe. A konfliktusmenedzsment képzés kidolgozásában is részt vevő oktató azt mutatta
be a hallgatóságnak, hogy miként lehet az esélyegyenlőséget
informatikai eszközökkel támogatni. Három fontos területet
nevezett meg, ahol ez megvalósulhat: a hardver eszközöket
(pl. lábegér, speciális nyomtatók), a szoftvereket (pl. fejmozgással irányítható egér, képernyőolvasó alkalmazások), valamint a tartalomszolgáltatásokat (weboldalak, számítógépes
alkalmazások akadálymentes hozzáférhetővé tétele). Abba is
beavatta a konferencia résztvevőit, hogy az akadálymenetesítésnek vannak bizonyos irányelvei, feltételei, amelyek különböző típusú szolgáltatásokat nyújtanak. Az A feltétel viszonylag gyenge, az AA feltétel már szigorú, az AAA feltétel pedig a
legszigorúbb. Az ELTE-n jelenleg az AA feltételek kialakítására
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Van, akinek nincs lehetősége tanulni

törekednek, ami többek közt az élő hanganyagok feliratozását,
a képek leírását, a videók tartalmi összefoglalóját követeli meg.
A rövid kitekintés után az informatika világába Lehoczkyné
Dr. Kollonay Csilla, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának
oktatója nyújtott betekintést a munkahelyi konfliktusokba.
Konkrét példákkal indította előadását arra vonatkozóan,
hogy a nők diszkriminálása már a munkahely küszöbén, az állásinterjú során elkezdődik. Felháborodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az új Munka Törvénykönyve 12. paragrafusa
alapján, miszerint „a munka egyenlő értékének megállapításánál
különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét,
a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy
szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerőpiaci
viszonyokat kell figyelembe venni”, a munkáltatónak például jogában áll ugyanazért a munkáért eltérő fizetést adni egy másik
régióban. Rosszallását fejezte ki a közmunkaprogrammal kapcsolatban is, ami véleménye szerint az Európai Szociális Charta
több pontjával is ellentétes, és emberi jogokat sért.
A munkahelyi konfliktusok problematikáját az oktatás
témája követte, amikor is Radó Péter oktatáspolitikai elemző és egyetemi oktató beszélt az oktatási egyenlőtlenségekről, és az ezekre adott válaszokról. Először is tisztázta, hogy
melyek a társadalmi egyenlőtlenség azon dimenziói, amelyek
relevánsak az oktatás szempontjából. Öt ilyen színteret különböztetett meg, mégpedig a szociális hátteret, a lakóhelyet,
az etnikai/nyelvi hátteret, a nemet, illetve a korlátozott személyes képességeket. Elmondta, hogy megkülönböztethetjük
a lemorzsoló, a szelektáló és a kompenzáló oktatási rendszert,
amelyek különböző minőségi és méltányossági fokozattal bírnak, valamint eltérő mértékben teszik lehetővé a tanulói előrehaladást. A lemorzsoló rendszer Délkelet-Európára jellemző, a

Számítógép – használat – nem mindenkinek ilyen egyszerű
szelektáló rendszer Közép-Európára, míg a kompenzáló szisztéma Északnyugat-Európában van jelen. Európai referenciakeretben Magyarország kiemelkedően magas minőséget produkál a
tanulmányi eredményeket illetően, viszont kimagaslóan szelek-
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szenzáció, amit egy rikkancs kiabálhatna az utcán. Csak aktív is. A szelekciót kompenzálandó, második esély programokat
kor írnak a gyöngyöspataihoz hasonló esetekről, ha vér folyik.
kellene indítani, amelyek újabb lehetőséget biztosítanának a
Tömören így fogalmazott: „Hajhásszuk a szenzációt, a pénzt, a
rendszerből kihulló, kudarcot valló tanulóknak.
példányszámot.” Sáling Gergő arra hívta fel a figyelmet, hogy az
Az utolsó előadást Dr. Halmai Gábor tartotta igencsak
ember lehet akármennyire elővigyázatos, és igyekezhet elkerendhagyó módon. Mivel jelenleg az Egyesült Államokban
rülni az előítéleteket, az olvasók akkor is belelátják a
oktat, videofelvételen keresztül osztotta meg vélemécikkbe az állásfoglalást, és kritizálnak. Ugyanaknyét a közönséggel a jogérvényesítésről. Összegezkor azt gondolja, hogy ha egy hírben fontos
te a közelmúltban történt, erre vonatkozó poziszerepet játszik a résztvevő etnikai hovatartív és negatív változásokat. Elmondta, hogy
tozása, esetleg éppen az a konfliktus oka,
2010-ben az állami intézményrendszer nem
akkor azt meg fogják írni. Végül Kotroczó
előnyére, hanem hátrányára változott,
Róbert ragadta magához a szót: az RTL
romlottak a jogérvényesítés nemzeti leKlubnak van etikai kódexe, amelynek
hetőségei. Ezt részben azzal magyarázéppen az a célja, hogy jól kezeljék az
ta, hogy megváltozott az ombudsman
ilyen ügyeket. Ha bűnözésről van szó,
szisztémája, „az új ombudsmani rendnáluk soha nem kerül szóba, hogy az illeszer pedig kevésbé képes szakértelemmel
Egyenlő esélyek
tő roma vagy sem. Ha adott egy konfliktus,
és hatékonyan működni”. Ugyanakkor
pozitívumként kiemelte, hogy az új Alaptörvény az egykori
popularisactio helyett bevezette az alkotmányjogi panaszt.
A konferencia egy kerekasztal-beszélgetéssel zárult a hírmédia társadalmi felelősségéről, amely véleményem szerint
a nap csúcspontja volt. A moderátor Kriza Bori szociológus
volt, a négy meghívott vendég pedig Kotroczó Róbert, az RTL
Klub hírigazgatója, György Bence, a TV2 Tények főszerkesztője, Sáling Gergő, az Origo.hu politikai felelős szerkesztője,
valamint Tóth Béla, a Blikk főszerkesztő-helyettese. A meghívottaknak arra kellett választ adniuk, hogy van-e stratégiájuk arra, hogy miként kezeljék a társadalmi konfliktusokat,
különösen ha a roma közösséggel kapcsolatosak. Elsőként
György Bence adott választ: ők is mérnek és elemeznek, felállítanak egy képet a társadalomról, de arra törekednek, hogy
ne erősítsenek semmilyen sztereotípiát, és óvatosan járjanak
el a kisebbségeket érintő témákban. Tóth Béla elmondta, hogy
a Blikk cinikusabb ennél. Nekik csak az számít hírnek, ami

akkor ők nemcsak beszélnek róla, hanem meg is szólaltatják az
érintetteket. Gyakran éri őket az a kritika, hogy a roma riportalanyoknál legtöbbször az utcán zajlik az interjú, míg a nem roma
származásúaknál mindig szobában, enteriőr háttérrel. Éppen
ezért kéri mindig arra a tudósítóit, hogy ez ne így történjen, és a
roma riportalanyoknál is a házban készüljön az interjú.
Láthatjuk tehát, hogy a társadalmi kérdésekkel kapcsolatos média hozzáállást illetően is mekkora különbségek vannak egy-egy sajtóorgánum vagy TV-csatorna tekintetében.
Ugyanez a változatosság és sokszínűség jellemzi a konfliktusok világát. A konferencia betekintést nyújtott a jogi, a munkahelyi, az oktatásbeli, illetve a kisebbség és többség közötti
konfliktusokba, továbbá javaslatokat tett ezek megoldására.
Ezzel méltó zárásául szolgált egy projektnek, amely – miképp
maga a konferencia is – az esélyegyenlőség és a hatékony
konfliktuskezelés elsajátításának jegyében született.
Adri

Új, korszerűbb szolgáltatásokat
kínál a Neptun
Hamarosan véget ér az ETR-korszak, november 15-től már az új tanulmányi és hallgatói ügykezelő rendszer működik majd az ELTE-n. Összegyűjtöttük, miben jobb a Neptun, mint a jelenleg használt ETR: elektronikus kérvénykezelő, gyűjtőszámla, idegen nyelvű ügyintézés és sok más
lehetőség.
Közel 10 évvel az ETR bevezetése után 2012. november
15-én új tanulmányi rendszerre, a Neptunra áll át az ELTE. Az
új rendszer kiválasztását és bevezetését megelőzte az egye-

tem oktatóinak és hallgatóinak körében elvégzett igényfelmérés. A cél egy olyan tanulmányi
rendszer beszerzése volt, amely képes megfelelni
az ELTE karai és más szervezeti egységei által támasztott szakmai és műszaki követelményeknek.
A 2002 óta működő ETR – az időközben elvégzett, az ELTE speciális igényeit kiszolgáló fejlesztések ellenére
is – elavulttá vált számos olyan területen, amelyeknek a kiszolgálására a Neptun jó megoldást kínál.
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A Neptunban nem csupán a tanulmányi ügyek intézhetők,
hanem a hallgatói ügyek szinte teljes palettája a kollégiumi
jelentkezéstől a szociális támogatás igénylésén át az Erasmusjelentkezésig. A korábbiakhoz hasonlóan mód nyílik a hallgatók egymás közötti kapcsolattartására és az oktatói munka
véleményezésére is. A Neptun csökkenti az adminisztrációt,
mert az elektronikus kérvénykezelő modul lehetővé teszi a
papír alapú kérvények kiiktatását, csökkentve ezzel a sorok
kialakulásának esélyét; rugalmasabbá válik továbbá az ügyintézés (pl.: nem hivatali időben is le lehet adni a kérvényeket),
ugyanakkor az adminisztráció, valamint a kérvények sorsáról
döntő személyek, testületek munkáját is megkönnyíti.
A papíralapú ügyintézés visszaszorítása elvezethet majd az
e-index bevezetéséhez is, a Neptun már most támogatja az ehhez szükséges oktatásszervezési folyamatokat. A különféle fizetési kötelezettségek teljesítését jelentősen egyszerűsíti majd
a hallgatói gyűjtőszámla bevezetése, mely szintén a Neptun részeként lehetővé teszi, hogy az ELTE hallgatói pár kattintással
rendezzék többek között utóvizsga-díjaikat, diákigazolványuk
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árát. Emellett a Neptun számos más ponton, így például egy
integrált e-learning keretrendszert kínálva is támogatja az egységes egyetemi informatikai infrastruktúra kialakítását.
Az ELTE idegen nyelvű képzéseire gyarapodó számban
iratkoznak be nemzetközi hallgatók. A nemzetközi szerep erősítése, a külföldi hallgatók arányának növelése az ELTE intézményfejlesztési tervének egyik fő célja, ezért elengedhetetlen,
hogy a tanulmányi rendszer képes legyen az idegen nyelven
kínált képzésekhez kapcsolódó adminisztráció kiszolgálására
is. A Neptunban a magyar mellett angol, német, francia és román
nyelven is lehetséges a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése, így
a nálunk rész- vagy teljes idejű képzésben résztvevő külföldiek eligazodása és tanulmányi adminisztrációja is könnyebbé válik.
Az oktatásszerezés munkáját megkönnyíti a létesítménygazdálkodási és órarendszerkesztő funkció használata, amely
ugyanakkor a vezetői információk lekérdezhetőségét is növeli,
ezáltal képes megfelelő információkat szolgáltatni az egyetemi stratégiák kialakításához.
ELTE Online

Szakdolgozati gyorstalpaló
„…hogyan juthatunk el a vizsgabizottságig egy törvény által előírt, meghatározott számú gépelt oldalt tartalmazó fizikai objektummal, amelynek feltételezhetően van némi köze ahhoz a tudományághoz, amelyből
diplomát kapunk, s amely nem taszítja bírálónkat a fájdalmas elképedés
állapotába.” – írja Umberto Eco, népszerű olasz író, filozófus a Hogyan
írjunk szakdolgozatot? című könyvének bevezetőjében. A szakdolgozatírás fontosabb támpontjait foglalom most össze Nektek.
Legelőször a határidőkről: rangsorolásos jelentkezéssel szakdolgozati témát választani október 15-e és november 4-e
között, a http://coospace.tatk.elte.hu/tos oldalon, a Hallgatói
témaválasztás menüpont alatt lehet.
Alapképzésen tanuló hallgatók csak belső konzulenst
választhatnak, mesterképzésen tanulók választhatnak külső
konzulenst is, ezesetben ezt a szakigazgatójuknál kell jelezniük november 15-ig. A konzulenseknek november 15-e és
22-e között kell elfogadniuk a választott
témákat, ezután versenyjelentkezéssel kereshetnek maguknak témát és konzulenst
azok, akik a rangsorolásos jelentkezésnél
nem jártak sikerrel. A szakdolgozat leadási
határideje árpilis 15. Az opponensi bírálatot május 15-ig kötelesek feltölteni –fontos,
hogy a kinyomtatott, fűzött formában leadott szakdolgozatnak és a konzulens által
webhelyre feltöltöttnek meg kell egyeznie,
mert az opponens bármelyik alapján bírálhat.
A szakdolgozat tartalmát tekintve három nagyobb

részre tagolhatjuk: a bevezető fejezetre, a téma
kibontására és az összefoglalásra. A bevezető
fejezetben kell megjelölni a dolgozat témáját,
megindokolni a választást és megfogalmazni a
hipotézist is. A szakirodalmi áttekintést is ebbe
a részbe érdemes írni. A következő egység a szakdolgozat „lényege”: a téma kifejtése, aminek végén
a hipotézis az elfogadás vagy a megcáfolás sorsára jut. Mivel ez a mű leghosszabb része, ezért fő- illetve alfejezetekre érdemes osztani. A fejezetek egymásra fűzhetőek
akár időbeli, akár a logikai összefüggés alapján. Nem szabad
elfelejtkezni a szövegben használt fogalmak definiálásáról
sem, bármennyire is kézenfekvőnek tűnik, ha elmarad, értelmezési problémákat okozhat. Ha idáig eljutottunk már csak
az összefoglalás van hátra, amiben levonhatjuk a következtetéseket, megállapításokat tehetünk arra nézve, hogy a témáról
korábban ismert kutatási eredményektől tapasztalataink mennyiben térnek el, valamint
megfogalmazhatjuk a témában rejlő további
kutatási lehetőségeket is.
Ha készen vagyunk a tartalommal, már csak
megfelelő formára kell igazítani az írásunkat.
A korábbi évekhez képest változás, hogy
nem kell kötött példányt leadni, hanem elég
egy darab fűzöttet. A margókat 2,5 centiméterre kell beállítani, kivéve a fűzés oldalánál, ahol 3,5 cm-re. A szöveg 12-es méretű,
Times New Roman vagy Calibri betűtípussal írandó, a sortá-

Hökéletes & Terítéken a tudomány  12
volságnak pedig 1,5-esnek kell lennie. Az oldalszámozást a
jobb alsó sarokba illesszük. A szakdolgozat elején, a tartalomjegyzékben kell feltüntetni, hogy melyik fő- és alfejezet
hányadik oldalon kezdődik. A dolgozat végén találhatóak a
mellékletek és függelékek. A hivatkozott irodalmat szerzők szerint abc sorrendben való felsorolása szintén a szakdolgozat végén
kap helyet. A dolgozat legalább 30, legfeljebb 40 oldal hosszú lehet, az első oldal, a tartalomjegyzék és a mellékletek nélkül.
A fűzött példány első lapján, hasonlóan a korábbi kötötthöz, fel kell tüntetni – fentről lefelé – az intézmény nevét,
hogy alap- vagy mesterszakos szakdolgozat-e, a szakdol-

gozat címét, baloldalon a konzulens nevét, jobboldalon a
szakdolgozat írójának nevét, tanulmányi rendszer kódját
és szakját, legalul pedig a dátumot.
Akinek további aggodalmai lennének szakdolgozatának megírásával kapcsolatban, annak ajánlom Umberto Eco
fentebb megnevezett könyvét, amelynek ugyan nem célja,
hogy megtanítson tudományos kutatást végezni, de jól
hasznosítható, könnyed humora miatt igazán szórakoztató
olvasmány. Kérdéseitekkel továbbra is fordulhattok a HÖK
Tanulmányi és Tudományos Bizottságához!
Máté Anna

Mi ez már megint?

Fotó • womenelect.org

Remélem mind nagy örömmel olvastátok, hogy november 5-től megkezdődnek az évente megrendezett Küldöttgyűlési választások. Tegyük ezt
egy kicsit tisztába: kiket is választunk, és miért? Meg egyáltalán mi közünk van nekünk ehhez az egészhez?
A küldöttgyűlés játssza a TáTK-os demokráciában a törvényhozó szerv szerepét. Az itt döntő 31 hallgató szabályozza a hallgatói önkormányzat működését, dönt a hallgatókat segítő tisztségviselőkről és minden fontos, hallgatókat érintő kérdésről.
Meglepő módon azonban küldöttgyűlési
választásokon nemcsak a Küldöttgyűlés
tagjait választjuk, hanem a Szakos Hallgatói Érdekképviselet (SzHÉK) tagjait is.
A SzHÉK egy, az adott szakok segítésére optimalizálódott hallgatói csoport, akik a nevezett szakok hallgatóit
segítik a tanulmányi kérdések megválaszolásától kezdve az oktatókkal való
kapcsolattartáson keresztül a kulturális
programok és a bulik megszervezéséig. Mivel
a hallgatói érdekképviseletek legfeljebb 10 taggal
rendelkezhetnek, ezért a választásokon ti is maximum
10 főt választhattok. Közülük szakonként adott számú

hallgató kerül be a Küldöttgyűlésbe, hogy
képviseljen minket. Képviselőnek természetesen minden beiratkozott hallgató indulhat,
aki összegyűjti 10 diák aláírását. Drága olvasóm valószínűleg úgy vélekedik, hogy őt aztán
marhára nem érdekli, hogy ki a fene ücsörög a
SzHÉKben, és milyen haszontalan bulikat rendeznek meg
itt-ott, a szavazást meg amúgy sem tudja befolyásolni.
Nos, ez utóbbi vélekedés egészen biztosan téves, mivel
egy szakos szavazás szűk létszámú szavazókört
mozgat meg. Így minden alkalommal előfordul,
hogy az indulók között csupán egy-egy szavazat az eltérés. Az pedig, hogy ki válaszol
a szakmai kérdésekre, és hogy a hallgatók
szellemi és kulturális élete mennyire pezsgő, a szak minden hallgatójára közvetlen és
jelentős hatással van. Amennyiben a TáTK
teljes értékű polgárainak érzitek magatokat,
menjetek el, és dobjátok be a szavazatotokat
a dobozba, hallassátok a hangotokat, mert van
értelme.
Károlyi Kristóf

A füled mögött is, fiam!
A tisztaságról alkotott elképzelésünk éppen annyira megváltozott
az elmúlt száz évben, mint amennyit a divat változhatott a nyolcvanas évek óta – néhány hasznos dolgot megtartottunk, ezt-azt az idő
előrehaladtával újra fontolóra vettünk, a többin pedig – nem tehetünk
mást – értetlenkedve nevetünk.
A magyarországi polgárosodási folyamatot tájegységenként anyagi
helyzettől, kulturális közegtől és sok egyéb befolyásoló tényezőtől

függően követte a tisztálkodási szokások változása,
elég, ha csak a csatornázottság akár még a ’90-es évek
második felét is érintő hiányáról beszélünk. Ma már a
naponta történő zuhanyozást éppen olyan természetesnek vesszük, mint a különböző vegyi anyagokat
tartalmazó tisztálkodó szerek használatát.
Azonban nem tekinthetjük mindezt a „modernizáció” vagy
a „globalizáció” hozadékának, bár ez utóbbi erős hatását még a
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arczon csurognak le. Ők ezt szépnek tartják, kérkedve hánytorgatván, hogy a magyar nem kóczos, mint a német.” Szerencsénkre a hajzsírozás a századforduló környékén kiment a
divatból, de ahogy a divatok reneszánszát ismerjük, sosem
lehetünk százszázalékos biztonságban. Persze ők maguk is
rendre viccelődtek a témán, Juhász Katalin jegyezte fel az
anekdotát, amely arról szól, hogy a szentgáli kanász véletlenül
a törtkrumplis edénybe mártotta a kezét indulás előtt a zsírosbödön helyett. Valahogy ez a kép nem is áll olyan messze tőlünk,
lehet, hogy a parasztlegények ma ugyanígy nevetgélnének a
hosszasan tükör előtt álló fiatalokon, akik hajlakkal és zselével
próbálják tökéletesre lőni a frizurájukat.
Ami a tisztálkodást illeti, annyi szent, hogy a kollégiumi szobatársaim is meglepődnének, hogy ha reggel
népi szokásoknak megfelelően állnék neki mosakodni: A
szájból mosdás lényege az volt, hogy ha csak kevés víz
állt a rendelkezésükre, vagy ha esetleg nem akadt munka közben másik ember, aki öntött
volna a kannából vagy bögréből,
akkor a szájukba vették a szükséges vízmennyiséget, és tenyerükbe
csurgatva tisztították meg azt. A
maradék természetesen a padlón
landolt, az alsóruházat pedig egyúttal törülközőként is szolgált.
Gyerekként azt is megtanultuk,
hogy illendő orrot fújni. Szégyenletes,
zsebkendő mögé rejtendő dolognak
tartjuk, de zsebkendő sem létezett
mindig, ahogyan azt a korai kritikák is
bizonyítják: ,,Az orrot zsebkendőbe fújták, akinek vót. Hát a cselédségnek, annak nem vót. Nem mindegyiknek. Nem
is tudom, hova fújták azok. MegcsinálA füled mögött is ták, úgy: ódalra kicsapták, oszt jól van.
Vót olyan, aki nem zsebkendőbe fújta! Egy igazgatót is láttam
olyant! Bizony ám! Na és akkor aztán… megin végem lett egy darabig. Mentem a templomba vasárnap, és a S.G. bácsi, az csinálta
ezt. Igazgató vót itt Abán, a katolikus részen. Jött velem szembe,
és… egy jó nagyot köpött, utána kifújta az órát a két ujja közt a
fődre. (…) Édesapány olyan kényes vót. Azt mondta, hogy a taknyos gyereket nem bírja, mer az rondább, mint a ,,micsoda”, mert
attul elfordul az ember, de a taknyos gyerek mindig előugrik.”
Hogy ne csak negatív példákat említsek, és belássam, hogy
néha mégis hasznát vennénk egy időgépnek, mely visszarepít
minket 150 évvel ezelőttre, ejtsünk néhány szót a fürdés szórakoztatóbb formájáról is! A nyári, vízparti fürdőzéseket és elődeink vélt szemérmességét, prüdériáját összekapcsolva mindenkinek a hosszú ruhában, tetőtől talpig felöltözve pancsoló nők
jutnak eszébe. Ám a népi hagyomány sokkal emberbarátibb
volt ennél: a falusiak általában jobb helyzetben voltak nálunk,
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kistelepüléseken élő, idős emberek is megfogalmazzák: ,,Vót
akkor is sampon… de biztos nem olyan, mint máma amilyen van.
Hát ennyi, ekkora tudomán még nem vót. Meg még nem vótak
akkor ennyi országokba testvérek, mint máma van, hogy egyikbül
e’ggyün, harmadikból ama’ggyün, osztá összekeveredik, aztáazér
vannak ezek a sok mittudomén milyen kencefice.”
Számtalan oka lehet annak, hogy elhagytuk azokat a
szokásokat, melyek a mindennapjaink részei voltak akár
száz évvel ezelőtt. A nevelés céljává vált többek közt a preventív jellegű egészségügyi felvilágosítás is, de a különböző
termékek elterjedése is nagymértékben indikálta a változást. Ma különböző peres iratokból tudjuk, hogy 1640-ben
Marosvásárhelyen a szappanlopás bűntettnek számított.
Ez alapján sejthetjük, mekkora értéket képviselt a tárgy, ha
bírósági ügyet csináltak eltűnéséből. Ekkoriban a különböző baktériumokkal való szembenézés a külső tisztálkodást
jelentette, azon belül is főképp a ruházat tisztaságát. Az
orvostudomány fejlődésével, valamint annak felismerésével, hogy a
munkaképesség az egészségi állapot
függvénye, új módszerek és eszközök kerültek be a köztudatba.
Természetesen ennek velejárója,
hogy a praktikumot több helyütt felváltották az egyre több pénzt igénylő
technikák, és lassan egész iparág épült
ki arra, hogy minél közelebb kerülhessünk a szépség és a tisztaság – ma már
média által közvetített – ideájához.
Hogy a változás nyomán egészségesebbek lettünk-e, ellenálló képességünk mennyivel csökkenhetett a
túlzott védelem által, azt nem az én reszortom megítélni, ám annyi bizonyos,
hogy a fogyasztói társadalom tagjaként legtöbbször fogalmunk sincs arról, honnan származnak
a szépségápolási cikkek, vagy akárcsak az a csapból kifolyó víz,
melyet a fürdéshez használunk. Ezzel szemben elődeink a ma
divatosnak számító, azonban a globalizációs folyamatok miatt
kiszámíthatatlan úton érkező termékek helyett gyakran fordultak a korabeli szépségideál elérése érdekében a természet
nyújtotta egyszerű megoldásokhoz, amelyek számunkra ma
már egyrészt gusztustalannak, másrészt elképzelhetetlennek
tűnnek.
Csak hogy néhány példát említsek: a reklámokból folyamatosan azt halljuk, hogy hajunk akkor lesz gyönyörű, ha a
rendszeres mosással csillogóvá, dússá, és a legkevésbé sem
zsírossá varázsoljuk azt. Ezzel szemben Höbling Miksa a baranyai magyarokról ezt írta 1845-ben: ,,… fejöket ezek is [a
nők], valamint a férfiak igen zsírozzák, mi annak, ki hozzá nem
szokott, émelygést okoz, kivált nyáron, midőn a zsírcsöppek az
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ha a hőségben egy patakban támadt kedvük lehűteni magukat. Közszeméremsértés bűntette miatt egyiküket sem ítélték el, bár a főszolgabírói büntetés elől gyakran meztelenül
futottak ki a partra a fiatalok a
trikójukért. Ráadásul a lányok
fürdésre használt egyberuhája
arról volt híres, hogy ha víz
érte, szinte semmit nem takart – a munkában megfáradt,
fürdőzni induló legények nagy
örömére.
Azt az olvasóra bízom,
hogy eldöntse: jobb helyzetben vagyunk-e ma, mint előZuhanyzó helyett deink. Annyi viszont szent,
hogy érdemes néha odaülni idős rokonaink, ismerőseink

mellé, és a régi szokásaikról kérdezősködni, mert néha nagyobb meglepetésekkel tudnak szolgálni, mint azt valaha
is gondoltuk volna.
Chani
Felhasznált irodalom:
Gyáni Gábor (1955): Hétköznapi Budapest. Nagyvárosi élet a
századfordulón. Budapest: Városháza
Hölbling Miksa (1845): Baranya vármegyének orvosi helyirata.
Pécs: Lyceum ny.
Juhász Katalin (2006): Meg is mosakodjál – Magyar népi tisztálkodás a 20. században. Budapest: Timp
Tóth István György (1998): A magyar művelődés a kora újkorban. A hétköznapi élet kultúrája. In. Kósa László (szerk.):
Magyar művelődéstörténet. Budapest: Osiris

A vallás a nép ópiuma
Drog, vallás vagy a kettő ugyanaz?

Fotó • scriptures.ru

Elsőre, de sokadszorra is érdekes kérdés, hogy miben különböznek azok az
emberek, akik más-más módszerekkel próbálják elérni az eufória állapotát.
Fizikailag vagy lelkileg okozzon örömöt? Vagy a kettő összekapcsolódik?
Esetleg lehet egyszerre hinni és azt hinni, hogy hiszünk? Vallások és kábítószerek testvéri összefonódását boncolgatom írásomban.

gok, és ha jobban belegondolunk, szinte alig létezik olyan vallás, mely ne használna valamilyen
kémiai segédeszközt. Nézzünk csak egy egyszerű
példát! A katolikusok több mint kétezer éve ismerik a tömjén misztikus erejét. Gyakorlatilag
arról van szó, hogy a bibliai történetben (HáromHa a pszichoaktív szerek történelmi vonatkozásairól van szó, királyok) említett arany, tömjén és mirha fontos jelképekké
bármelyikünk azonnal fel tud sorolni legalább két esetet. Első- váltak, és ma is a mise részét képezik. A tömjén egyébként
re valószínűleg az indiánok békepipája és Jézus bora jut eszünkbe. egyszerű mézgyanta, mely csökkenti a gyulladást és a reumát,
De kevésbé ismert, hogy Dél-Amerikában milyen nagy nép- bár az utóbbi időben a tudósok arra is rájöttek, hogy füstje
szerűségnek örvend bizonyos törzsek körében a kokain, a mo- antidepresszáns hatással bír. Most már értjük, miért olyan
hamedánoknál pedig a kávé, bár tegyük hozzá, mindkét szer nagyszerűek a katolikus misék, és miért van az, hogy a lakosság több mint fele tartozik ehhez
a kimerültséggel szembeni ellenálaz egyházhoz.
lást hivatott szolgálni.
Ám ha már egyházakról van
A buzgó hívők néha olyan hos�szó, hadd térjek ki egy igen külöszú szertartásokat képesek végeznös esetre! Timothy Leary, ír szárni, melyeken lehetetlen valamilyen
mazású amerikai pszichológus az
élénkítő nélkül végigkoncentrálni.
1960-as évektől publikálta műveit,
De ha nem az elme frissességéről
melyekben a pszichedelikus szerek
van szó, akkor is találunk valláhasználata mellett tör kardot. Legsokat, amelyek ismert drogokat
tökéletesebben az LSD-t ismerteti,
használnak fel tradicionális szerés minden búra-bajra ajánlja. Nyotartásaikhoz. A sintoizmusban
Buddhizmus – a boldogság kulcsa? matékosan hangoztatja, hogy ez
például házasságkötéskor hívták
segítségül a kendert, mert a hagyomány szerint démonűző a fajta drog gyógyír mindenre: a homoszexuális személyeket
és szerencsehozó hatással bír. Ugyanezt a szert használták a heteroszexuálissá „programozza át”, a frigid nők pedig egy-egy
„utazás” alkalmával száz orgazmus átélésére is képesek lesznek
buddhisták is beavatási szertartásaikon.
A hívők körében tehát gyakran kerülnek elő a „dugi” anya- tőle. Persze ezek a legszélsőségesebb példák. Leary az anya-
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gyasztanak, azaz „csak” füveznek. Ők nem tartják magukat
függőnek, sem veszélyesnek, de a mesterséges mennyország élményéről sem szívesen mondanának le.
Vajon miért nem? Tény, hogy a modern világ túlhajszolt,
törtető és materialista nézeteket helyez előtérbe, de mi marad annak, aki ezen felül valami mást is keres az életben? Nos,
egyrészt az egyházak, melyek már maguk is kezdenek megtörni a hatalmasok nyomása alatt. De legyünk őszinték magunkhoz, egy vasárnap reggeli katolikus mise vagy istentisztelet aligha kelti bennünk az istenélmény érzését. Sok embert
ismerek, akik éppen ezért orientálódtak más vallások felé.
Ilyen például a buddhizmus, mely arra buzdít, hogy fordítsuk
tekintetünket befelé, meditáljunk, legyünk fontosak önmagunknak. Egy másik megoldás a vallás helyett, hogy vallástalanok leszünk, vagy éppenséggel a saját törvényeink alapján
alkotunk magunknak újat. Na és persze ott van még a drog.
Egy dolog azonban mindegyikben közös. Valamit ad. Csak
nekünk. És az embernek – éljen bármelyik korban vagy társadalomban – szüksége van valakire vagy valamire, amitől
fontosnak érezheti magát.
Zazi
Felhasznált irodalom:
Hívők a szeren (ckmagazin.info – utoljára megtekintve: 2012.
október 15.)
Legalisiert Leary! (spiegel.de – utoljára megtekintve: 2012. október 15.)
Mesterséges mennyországok? (daath.hu – utoljára megtekintve:
2012. október 15.)

Izmusok nyomában: a
konceptualizmus
Látszólag nagyot ugrunk a művelődéstörténet áramlatait bemutató so- „Minden művészet (Duchamp után) konceptuális
rozatunkban: egy társadalmi-politikai eszme után egy művészeti mozga- (természetű), mert a művészet csak konceptuálisan
lom elemzését választottuk. Minthogy a konceptualizmus egyik lényeges (fogalmilag) létezik.” A szöveg itt az éppen egy
évvel korábban elhunyt francia képzőművészre,
problémája társadalom, politika és művészet kapcsolata, talán mégsem
Marcel Duchamp-ra utal, aki ready-made-jeivel ralesz követhetetlen az átmenet.
dikálisan új művészi hozzáállást vitt az 1910-es
évek múzeumaiba. A legismertebb ilyen alkotás egy 1917A legtöbb művészeti irányzathoz hasonlóan a konceptualizmus
is rendelkezik általánosan elfogadott belépőponttal, itt Joseph ben kiállított közönséges piszoár, melyet Duchamp fejjel leKosuth 1965-ös Egy és három szék című munkájára szokás hi- felé helyezett el a teremben, és R. Mutt (a gyártó cég főnöke)
vatkozni. A művész egy közönséges széket állított a galéria név alatt szignált.
Duchamp gesztusában és Joseph Kosuth programjában
terébe, a mögötte lévő falra egyrészt a szék fotóját, másrészt a
közös a művészet definíciójára irányuló kérdés. Duchamp
szék szótárból kinagyított definícióját szögezte.
Ugyanakkor éppen Kosuth az, aki tagadja saját szere- elsősorban a művészet kontextusát igyekszik felfedni, azt a
pét a konceptuális művészet elindításában, amikor Art after közeget, melyben egy teljességgel hétköznapi tárgy kiállítási
philosophy című kiáltványában (1969) a következőt állítja: értékre tehet szert. Thierry de Duve elemzése szerint a ready-

Fotó • prozacville.com

got pszichoterápiás kezelésekre is tökéletesen alkalmasnak
találja, tehát elég, ha egy egyszerű pszichés megbetegedésről
beszélünk. Ám ezek csak mellékhatásai az LSD-nek – állítja a
pszichológus. A legfőbb csoda, hogy a fogyasztó képes visszautazni a múltba, megismerni eredetét, és találkozni Istennel.
Ez az élmény természetesen mindenkinél változó, de a hóbortos doktor szerint erre is van magyarázat. Az egyén minden
felmenőjének DNS-ét magában hordozza, így képes visszatalálni a gyökereihez, az örökkévalóságon keresztül egészen a
„nagy bummig”, amikor is
az élet kezdődött a Földön.
Mindez igen érdekesen hangzik, bár nem vagyok benne biztos, hogy
nem ugyanezt élik át a
mélyen vallásos emberek
akár kémiai tudatmódoPróbáld ki Jézust! sítás nélkül. Ha nem is a
szokásos európai egyházakra gondolunk, feltételezhetően
léteznek olyan csoportok, amelyek nem „szájon keresztül” alkalmazandó szerekkel próbálják elérni az istenélményt. De
ki vagy mi az Isten? Ha most azt várjátok, hogy ezt a kérdést
megválaszoljam, sajnos csalódást kell okoznom.
Sokan sokfélét állítanak Istenről, és nem egyszer történt
olyan, hogy egy drogfogyasztó és egy hívő körülbelül ugyanarról az élményről számolt be. A mai világban persze – úgy
gondolom – már többségben vannak a „drogosok”. Bár ez a
kifejezés így erős, hisz a legtöbben könnyű drogokat fo-
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és gyönyörködtető funkciójára (melyet tökéletesen kielégítmade-ek szemlélője ráébred a romantikus művészzseni-ideál
hiányosságaira. A műtárgy nem az egyén zseniális gondolata- hetne zárt galériákban), ehelyett arra utal, hogy a művészekiban születik, mindig egy, négy feltétel – egy tárgy, egy szerző, nek társadalmi és politikai problémákkal is foglalkozniuk kell.
egy közönség, egy intézmé- Egy harmadik elem lehet a szerzőség fogalmának kikezdése,
nyes közeg – által strukturált erre szintén láthattunk utalást Duchamp aláírásában, a dolog
logikáját az olyan „másolóművészek” alkalmazzák a legkövetketérben jelenik meg. Erre az
összefüggésre Duchamp ko- zetesebben, mint Sherrie Levine, aki létező fényképeket fotóz
rábbi művészi gyakorlatokkal újra és állít ki saját neve alatt.
Három érv szólhat az ellen, hogy megpróbáljam katalóvaló szakítása vezet rá, de
gusszerűen megadni a konceptuális művészet jellemzőit. Elleez nem jelenti azt, hogy a
tétel ne lenne igaz minden nem vetheti valaki, hogy az emberi észlelés sajátosságai miatt
műtárgyra. „Minden ember minden műtárgy (és nem műtárgy) befogadása szükségképéletműve része egy olyan soro- pen fogalmi absztrakciókat hoz működésbe elménkben. Egy
Marcel Duchamp - Fountain zatnak, amely rajta egyik vagy
második kifogás lehet, hogy a konceptualizmus időben nem
mindkét irányba túlmutat, attól függően, hogy milyen helyzetet egységes irányzat, Tatai Erzsébet például proto-, klasszikus,
foglal el azon az útpályán. (…) Ha nincs meg a megfelelő belépési poszt- és neokonceptuális művészetről beszél, az újabb irányidőpont, bármilyen tehetséges és képzett az egyén, lehet, hogy má- zatoknál a művészet analitikus kérdései felől politikai és társadalmi problémák felé fordulást észlel. Egy harmadik ellensolóként fecsérli el az idejét” – írja George Kubler is a hatvanas
évek végén, aki pedig nemigen foglalkozik a legújabb kori mű- vetés felhozhatná, hogy a fogalmi művészet nem feltétlenül
vészettel. Duchamp kontextusra rámutató műveihez képest áll szemben a befogadó egy nagyon is testi tapasztalatával. Ez
Kosuth inkább a művészeti reprezentáció fogalmát vizsgálja, utóbbira jó példával szolgál Lakner Antal jelenleg is futó kiálazt, hogy a valódi tárgy milyen viszonyban áll a képi és a lítása, ahol nem hagyományos kondigépeket próbálhatunk ki,
szöveges utánzattal. Vajon feladata-e a művészetnek, hogy melyek a talicskázás vagy a falfestés mozdulataira építenek.
Az ellenérvek jogossága nehezen vitatható, ezért magam
visszaadja egy tárgy vagy fogalom teljes jelentésmezejét?
Kosuth szerint ez lehetetlen lenne. Ha így áll a helyzet, a mű- is hajlok arra, hogy a művészet konceptualitását ne detektárgy mindig szelektál az elérhető jelentések között, struk- tálható alapelvekben, hanem a szerző, a mű és a közönség
közötti viszony sajátosságaiban
turálja valóságképünket, vagy
ragadjam meg. Korábban a műJacques Rancière francia filozóvészet (ha fogalmi volt is) feltéfus szavaival szólva az érzékeltelezett egy jól megragadható
hető felosztásait hozza létre. A
hermeneutikai kört mű, szerző
konceptuális művészet feladaés tárgy között, amely az elérheta éppen az, hogy e felosztás
tő jelentések egy mezejét bocsájmikéntjére kérdezzen rá.
totta a közönség rendelkezésére.
Bár Kosuth szerint a
A konceptuális művész ezzel
Duchamp utáni művészet egészemben a közönség gondolataisze konceptuális (amit úgy kell
nak, mozgásainak, aktivitásainak
értenünk, hogy a közönség és
Cyprien Gaillard - The Recovery of Discovery
facilitátoraként jelentkezik, a
az intézményi keret a művészi szándék ellenére is fogalmi jelentést kereshet a műben), műtárgy (ha van egyáltalán ilyen) sokkal inkább a társadalmi
mozgalomként a konceptualizmus körülhatárolható sajátos- jelentések projekciós felülete, mint létrehozójuk. A különbséságokkal rendelkezik. Ezek közül a legfontosabb kétségkívül get a holokauszt képzőművészetéből vett példával szeretném
szemléltetni. Ezt a területet a ’60-as évek végéig az előre adott
a műtárgy elanyagtalanodása abban az értelemben, hogy a
jelentések (gyász, veszteség, esetleg szégyen) dominálták, csak
művészi folyamatban csökken megmunkált tárgyként való
értéke. Az eddig említett művészeknél is jelentkező tendenci- ekkortól vált lehetővé, hogy – Luc Boltanski, Zbigniew Libera és
át olyan alkotók vitték el végső következményig, mint Robert mások alkotásain keresztül – a közönség képzelete is belépjen
a művészet játékterébe, az áldozattal és az elkövetővel való
Barry, aki 1969. december 17-e és 31-e között „A kiállítás ideje
alatt a galéria zárva tart.” feliratot állította ki egy amszterda- azonosulás lehetőségén keresztül feltehetővé vált a „velem is
mi intézmény bejárati ajtaján. Ebben a gesztusban vissza- megtörténhetett volna” és az „én is elkövethettem volna” kérdése. A
köszön a Duchamp-nál is tetten érhető intézményellenesség, kortárs értelmezők többsége szerint ez a hozzáállás jobb biztosíművészet és élet éles elválasztásának kritikája. A konceptuális ték lehet a szörnyűségek megismétlődésének elkerülésére.
A konceptuális művészet társadalmi-politikai programját,
művészek többsége a művészetet nem redukálja szórakoztató
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a művészeti nevelésről alkotott képzeteit természetesen
veszélyezteti, ha szándékai ellenére az elit privilégiuma
marad, múzeumokba, galériákba zárt, a többség kulturális
tőkéjével felfoghatatlan értelmetlenségként létezik. E tendencia ellen hathatnak a Lakner Antal műveihez hasonló,
a testi élményt a konceptualitással kombináló művek. Az
általam ismertek közül a legprogresszívebb konceptuális
alkotás Cyprien Gaillard 2011-es Recovery of Discovery című
kiállítása, ahol 72.000 palack sörből épített piramist, a galéria így a betérő és fogyasztó látogatók közötti valós inter-
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akciós térként funkcionált. Hajléktalanok, fiatalok töltöttek hosszú órákat a galériában, ennél jobban nehéz lenne
szemléltetni a művészet egalitárius potenciálját.
Sid
Felhasznált irodalom:
Kubler, George (1992): Az idő formája. Budapest: Gondolat
Ranciere, Jacques (2009): Esztétika és politika. Budapest: Műcsarnok
Tatai Erzsébet (2005): Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években. Budapest: Praesens

Z-generáció
A „félnőttség” csapdájában
Remélem, ti is emlékeztek még arra, amikor a szüleinket kérleltük: hadd
játsszunk még egy menet Space impact-et a Nokia 3310-esükön. A Snake
is jó volt, de én csak „lassú” üzemmódban bírtam vele. Játszottunk Super
Mario-t Windows 95 alatt, és a kedvenc meséink videokazettán voltak a
szekrényben. Mindenki látja, hogy a mai tizenévesek már nem így nőnek
fel. Telefonálnak, chat-elnek, blogot írnak. Úgy viselkednek, mint a felnőttek. De érzelmileg vajon hol tartanak a felnőtté válás útján?
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Még arra is emlékszem, hogy a kazettás magnóm mellett hasaltam, talán alsós lehettem, és a No Doubt nevű zenekar Don’t speak
című számának szövegét körmöltem lázasan, kiejtéshez hűen.
Persze csak miután felvettem a számot a rádióból. A mi generációnknak talán még a „24 vagy 36 kockásat vegyek?” kérdés is jelent
valamit – akkor még nem volt digitális fényképezőgép.
Társadalmunk legújabb generációja a Z betűt kapta, ez következik a miénk, az Y-generáció után (erről bővebben a 2011.
novemberi lapszámunkban lehet olvasni). A Z-generációba
tartoznak az 1995-ben és az
utána születettek, akiket internetgenerációnak is szoktak nevezni,
teljesen jogosan. Egyrészt azért,
mert idejük jelentős részét a gép
előtt ülve töltik, okostelefonon
szörfölve; másrészt, mert az
internetről származó információáradat teljesen beteríti őket.
Egy ideig én is próbáltam távol
tartani a húgomat a Facebook-tól
13 vagy 23 éves? (most 12 éves), de amikor már az
osztálytársai is mind fent voltak, ő sem maradhatott ki… kiközösítették volna. A csoportnyomás még soha nem volt ilyen
erős, mint a Z-generáció esetében, ezt tükrözi viselkedés- és
beszédmódjuk és öltözködésük is.
Talán soha nem volt ilyen szabad az információhoz való

hozzájutás, ebből logikusan az következne, hogy
ha ennyi nézettel, stílussal és irányzattal találkozunk, mindenki kiválogathatja, mi tetszik neki.
Ettől egy színes, egyéniségekkel teli 21. századi
kultúra bontakozna ki. Igen ám, de ez csak a felnőttekre jellemző, ők meg tudják szűrni maguknak az információkat és magukra csipegetni a
stílusjegyeket. A tizenévesek a túlzott mértékű
információáradat és virtuális lehetőségek miatt egyre jobban elkezdtek egymáshoz hasonlítani. Kérdés, hogy a sok
hasonló közül mégis ki lesz az, aki kitűnik.
Régen, amíg a gyerekek nem juthattak hozzá a „felnőtt dolgokhoz”, értem ez alatt akár a napi híreket, a politikát vagy az agresszív és szexuális tartalmú filmeket, addig minden kisgyerek
a szülei védelmében, burokban nőtt fel. Ma már bármihez hozzáférhetnek, amihez a felnőttek is, hiszen csak beírják a Google
keresőjébe, és szemezgethetnek is a különböző tartalmakból.
Lehet, hogy a felszínen megértik, és utána a szóhasználatukba is beépül a felnőttek nyelve, de érzelmileg nem
tudják feldolgozni az információkat, mert ehhez még nem
elég érettek. Ha nincs mellettük egy felnőtt, akiben megbíznak, akkor az „információ-szűrő” berendezés teljesen
eltűnik, így nagyon könnyű megvezetni őket különböző
ideológiákkal és stílusirányzatokkal.
Tudom, hogy elcsépeltnek hangzik a „generációs szakadék”
kifejezés, de most tényleg ennek a peremén állunk. A szakadék egyik szélén a Z-generáció, a másik szélén az ő szüleik,
javarészt az X-generáció (1960-70-es években születettek). A
tizenévesek könnyen be tudják csapni szüleiket a beszédmódjukkal, a tárgyalási technikáikkal, sokkal inkább partnernek,
semmint főnöknek kezelik szüleiket. Ezt azok a szülők, akik
még olyan értékek és normák között nőttek fel, ahol az „amit
szabad Lucifernek, nem szabad a kisökörnek” elv volt a meghatározó, nagyon nehezen viselik. Ráadásul gyermekeik virtuális éle-
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téről nagyon keveset tudnak, ezért amikor például meglátnak
egy képet vagy egy kiírást gyermeküktől, hirtelen abban sem
biztosak, hogy a gyerek az övék. Huszonévesként pózol a fényképeken és szerelmi-szexuális problémái vannak.
A gond ott kezdődik, hogy amin az Y-generáció még csak vihogott a lányvécében, azt a Z-generáció már komolynak tekinti
és gyakorolja is. Legyen szó a csókolózásról vagy akár a szexuális
aktusról is.
Erről viszont nem biztos, hogy a tizenévesek tehetnek, inkább
a média és a társadalmi berendezkedés, amely a folyamatos szexuális sugallásokkal ilyen elvárásokat támaszt az emberek elé. A
tinédzserek pedig ugyanúgy befogadói ezeknek az üzeneteknek,
magukra is érvényesnek tekintik. És ehhez jön még a többi, nem
szexuális jellegű „elvárás”, amivel hajszolják őket és ők saját magu-

kat: 12 évesen már felvételi vizsgát tesznek, 14 évesen nyelvvizsga
papír van a kezükben. Csak úgy, mint a felnőttek. És kamaszkorban már depressziósak és öngyilkos gondolataik vannak.
Azt, hogy milyen lesz a következő generáció (Alfa-generáció), akik 2010 után születnek, még nem lehet tudni, de
annyiban konszenzusra jutottak a kutatók, hogy az egyik legnagyobb változás a 20. és a 21. század között az információ
befogadásában van. Valószínűsítik, hogy a jövőben az, hogy
emlékezzünk valamire, közel sem lesz olyan fontos, mint az,
hogy tudjuk, hol találjuk meg az információt.
Boda Daniella
Felhasznált irodalom:
Tari Annamária (2011): Z generáció. Budapest: Tercium Kiadó

Szemöldöke viszi győzelemre
Obamát?
Elnökválasztási lázban ég az USA, és míg a republikánusok jelöltje, Mitt
Romney és a demokrata Barack Obama politikai csatát vívnak egymással, addig az állampolgárok egészen más módon próbálják eldönteni,
hogy ki lesz az állam új feje.
Egy fogfehérítő cég szerint Obama nevethet a végén, és az Amerikában
eladott fánkok száma is ezt mutatja, azonban lehet, hogy magassága
okozza a jelenlegi elnök vesztét?
Kampány és Romney„őszödi beszéde”
Bin Laden, munkahelyek, klímaváltozás, munkanélküliség, adósság, Medicare – többek között ezekkel a szavakkal
kampányol Barack Obama az USA elnökválasztási folyamata
során. Terveit az elnökjelölti vitákon van lehetősége kifejteni,
és riválisával, a republikánus párti Mitt Romney-val szemben
megvédeni azokat.
Az első vitát egyértelműen Romney uralta, Obama rendkívül passzív módon viszonyult a beszélgetéshez. A második
alkalom során azonban támadásba lendült, így az már sokkal
sikeresebbnek mondható a demokraták szempontjából.
A kampány lendületében a politikusok olykor megfeledkeznek arról, hogy minden szónak súlya van. Romney is kénytelen volt visszavonni egyik Boca Raton-ban tett kijelentését,
amelyben úgy nyilatkozott, hogy az amerikaiak 47 százaléka
áldozatnak hiszi magát, a kormány segítségére és a segélyekre
vár, neki (Romney-nak) pedig az a dolga, hogy ne aggódjon
miattuk. A beszéd hatalmas visszhangot kapott, és lehetőséget adott Obamának arra, hogy a második vitán Romney
kijelentésére – mely szerint az amerikaiak száz százalékát
képviselni fogja – frappánsan reagáljon.
Celebek a porondon

Nem elhanyagolható a kampány során, hogy az
elnökjelöltek a megfelelő körökből jussanak támogatókhoz – legyenek azok gazdag, befolyásos üzletemberek vagy befektetők, esetleg a sztárvilág alakjai.
Obama Eva Mendes, Scarlett Johansson és Eva
Longoria támogatását is megszerezte, utóbbi beszédet is mondott annak érdekében, hogy rajongói az ő
„pártfogoltja” mellett tegyék le voksukat. Nicki Minaj
énekesnő azonban rajta is túltett, hiszen dalban írta
meg, hogy Romney-ra fog szavazni. Jenna Jameson ex-pornószínésznő pedig egyenesen úgy nyilatkozott, aki gazdag, az a republikánusokat akarja – ennek a kampánynak nem biztos, hogy
felhőtlenül örültek a párttagok.
Az Új-Zélandon megjelent internetreklámot követően az
USA tévéképernyőire is odakerültünk, ezúttal azonban nem arról
van szó, hogy itthon jobb a helyzet. Egy magyar tőzsdei befektető, Thomas Péterffy (szül.: Péterffy Tamás) is beállt a támogatók
sorába, ő azonban kicsit komolyabban, 60 000 dollárral támogatja a republikánusokat – a kisfilm legalábbis ennyibe került neki.
Péterffy egy reklámfilmet készített, amelyben elmondta, hogy a
szocialista Magyarországon nőtt fel, ahol nincs remény és szabadság, az emberek egyre szegényebbé válnak, függetlenül attól,
hogy előtte gazdagok vagy szegények voltak.
Paul, a polip hiányában
Akárcsak a 2010-es foci-világbajnokságon, az amerikai
elnökválasztás során sem maradhatnak el a legkülönfélébb
jóslatok az elnök személyét illetően. A Mother Jones magazin
összegyűjtött 12 különböző módot, ami alapján megmondhatjuk, ki lesz az új elnök.
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Az első Erasmus-hónap
Oldenburgban
Érkezés, szálláskeresés, orientációs hét
galmakkal teli levegőt. És épp így is történt, csak
azzal az aprócska bökkenővel nem számoltam,
hogy szakadni fog az eső. Persze, mondták, hogy
Oldenburg időjárása pont olyan, mint Londoné, de
én nem igazán foglalkoztam az önjelölt időjósokkal.
Az első három hétben a barátaimnál laktam, az ISO (Inter-

Sziasztok! Novembertől kezdve néhány lapszámon keresztül megírom
nektek, hogy mi történik az oldenburgi erasmusosok világában. Tudósítást kaptok egy hideg, szeles, északi városból.
Egész életemben arra a pillanatra vártam, hogy valahol külföldön leszálljak a vonatról és beszívjam tüdőmbe a friss, új, iz-
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Larry Schwimmer asztrológus szerint a csillagok állásából egyA Grooming Loungeblog kutatásai szerint az elmúlt nyolc
elnök közül hétnek rendezettebb volt a szemöldöke, mint értelműen megállapítható, hogy Obamát újraválasztják, sőt, hozzátette, ő megjósolta Romney „47 százalékos beszédét” is.
riválisának – ebben a csatában most egyértelműen Obama
Az amerikai őrület hatására Obamából és Romney-ból is
nyert Romney-val szemben.
1940 óta a gyermekek között is megrendezik a szavazást, terrakotta-fejet készítettek, az eladások tekintetében pedig
és eddig csupán kétszer(!) hibáztak – először 1948-ban, amikor Obama a győztes.
1992 óta mindig a fehérebb fogakkal nyertek – állítja egy fogThomas E. Dewey-t részesítették előnyben Harry S. Trumannal
szemben, majd 1960-ban, amikor Richard M. Nixont „választot- fehérítő márka, a Luster Premium White. A cég szerint amennyiták meg” John F. Kennedy helyett. Az idei „választáson” a gyerekek ben Romney nem kezd valamit sürgősen a fogaival, úgy Obama
51%-a Obamára, 45%-a Romney-ra adta le a voksát, a többiek mosolyoghat novemberben.
A Family Circle magazin 1992 óta sütteti meg olvasóival az
(John McCain, Paul Ryan, Ron Paul és Hillary Clinton) pedig 4%-ot
kaptak, azonban néhány szavazat érkezett „anyára” és „apára” is. elnökjelöltek feleségeinek kedvenc sütireceptjeit, ez a módszer
öt alkalomból négyszer jósolta meg a
Egy cukrászda is „felmérést” kéválasztások eredményét. Idén Michelle
szített az elnökválasztás előtt: szaObama fehér- és étcsokis cookies
már alakú, kék cukormázzal borított
receptje győzedelmeskedett Ann
(Dough – Bama) és elefánt alakú, piros
Romney M&M’s-es cookiesával szemcukormázas (MittYum-ney) fánkokat
ben, azonban a különbség csak 287
árusítanak, akárcsak 2008-ban, amikor
szavazat volt, ami az eddigi legalacsoa Dough – Bama legyőzte az akkori elenyabb eltérés.
fántot, McCandyCaint. Idén újra a kék
Ladbrokes, a brit bukméker szecukormázas szamár fogyott jobban…
rint Obama esélye 4 az 1-hez, míg
Természetesen nem maradhat ki
Romney-é 4 a 11-hez. 2008-ban is
az amerikai foci sem a jóslásból: az elmegjósolta az eredményt…
múlt 18 választás közül 17-en bejött a
Száz százalékos pontossággal jóWashington Redkins módszere. Amen�Az izom, a fogak, vagy a foci dönt? solnak a halloween maszkokból is, legnyiben a választások előtti utolsó hazai
meccsüket megnyerik, úgy az a párt fog nyerni, amely az előző alábbis ezt állítja a BuyCustomers.com, amely 2000 óta mindig
pontosan megmondta, ki lesz a nyerő. A gyártó Obama- és
választáson is győzedelmeskedni tudott. Erre a mérkőzésre
november 4-én kerül sor, így lapzártánkig még nem derült ki Romney-maszkokat árul, és egyelőre a jelenlegi elnök arca fogy
jobban.
az eredmény.
1896 és 2008 között az esetek kétharmadában a magasabb
Jó módszert választott az egyik amerikai kávézó is, amely kék
és piros poharakban árusítja a reggeli ébresztőt, és a fogyott po- elnökjelölt győzedelmeskedett a választásokon. Obama 185 cenharak száma alapján 2000 óta mindig megjósolták a következő timéter, Romney pedig 188, így ezt a csatát bizony utóbbi nyerte.
Úgy tűnik, Romney csak a magasságában és a Washington
elnököt. Az ötletgazdák szerint módszerük sokkal megbízhatóbb,
mint néhány pontosnak hitt statisztika. Egyelőre 3:2 arányban az Redkins vereségében bízhat…
Berta Kitti
„obamás poharat” viszik jobban.
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national Student Office) ugyanis sajnálatos módon nem talált Bar, ahol akár saját bögrédbe is kaphatod az adagodat. A nyitva
nekem szállást. Az interneten kerestem albérletet, és bombáz- tartás kiváló, reggel 8-tól éjfélig, minden nap, még vasárnap is.
A kampusz egyébként nagyjából akkora, mint a lágymányosi,
tam a hirdetőket, de csak egyetlen választ kaptam, úgyhogy a
lakás megtekintése után rögtön el is fogadtam a szobát. Most de kevesebb az ugaron hagyott terület. 14 kisebb épület (amiben
az órák vannak), egy könyvtár, egy uszoda, egy színház, egy fitness
egy 22 éves lánnyal lakom, aki már dolgozik, mert tanulni
nem volt kedve. Németországban teljesen elfogadott, ha va- stúdió és egy menza áll a hallgatók rendelkezésére. Arról nem is beszélve, hogy saját kis kerékpárszervizzel
laki nem megy egyetemre, csak elvéis rendelkezünk, tekintettel arra, hogy
gez egy képzést, aztán dolgozni kezd.
itt mindenki mindenhová két keréken
Nem nézik le érte, nem ér kevesebbet
közlekedik.
azoknál, akiknek diplomája van.
De nemcsak az egyetem, a város
De térjünk vissza oda, hogy mit
is tartogat néhány újdonságot egy
csinál itt egy egyetemista. Mivel
magamfajta pesti lánynak. A járda pélOldenburg „kisváros” (160 ezer lakosdául alapból ketté van osztva: a külső
sal), azt gondolnánk, hogy semmi
a kerékpárút, a belső a gyalogos. Az
sem történik. De a külföldi diákoknak
átkelőknél mindig van gomb, amit meg
igazi paradicsom, hisz az ISO melHänchentasche – Taste it! kell nyomni, ha át akarsz menni. Nagy
lett az AIESEC, a katolikusok és az
evangélikusok gondoskodnak a programokról. Már az orientációs hét előtt tele volt a Facebook csoport programajánlókkal,
aminek persze nagy része kimerült a kocsmázásban. Maga az
orientációs hét már egészen másról szólt. Első nap közösen beiratkoztunk, másnap a polgármester fogadott minket, harmadnap német nyelvi felmérés volt, csütörtökön pedig játszottunk,
valamint megkaptuk a diákigazolványt és a Semesterticket-et,
amivel ingyen utazunk az egész tartományban. A könyvtárba
külön kellett beiratkozni, 5 euróba kerül a jegy, de az egész
egyetemi képzés alatt érvényes.
Apropó, itt egészen más a könyvtár, mint otthon. Bevihetem
a kávét, sőt a polcok mögött minden emeleten van egy kis Café

távolságok szerencsére nincsenek, épp ezért rengeteg a biciklis,
úgyhogy akár gyalog, akár autóval közlekedsz, nagyon kell figyelni.
A házak nem túl nagyok, maximum 3 emeletesek, és többségéből furcsa módon hiányoznak a függönyök. Nagyon nehéz volt
megszoknom, hogy mindenki belát a szobámba, és én is a szomszédokéba. Éjszakára persze van sötétítő, de az nem ugyanaz. Állítólag ez a szokás Hollandiából jött, de fel nem foghatom,
mi célt szolgál.
Hamarosan itt is elkezdődik a szorgalmi időszak, de erről
legközelebb, a decemberi számban olvashattok.
Liebe Grüße!
Zazi

Együtt vagy erőből
Mit hoz a másfél év múlva esedékes országgyűlési választás? Lehetséges-e
egy ellenzéki összefogás, és ha igen, mire juthatnak? Lesz-e olyan politikai
erő, amelyik le tudja váltani a Fidesz-t? Interjú Lakner Zoltán politológussal, az ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézetének tanárával
TátKontúr: Másfél évvel vagyunk a parlamenti választások
előtt, a Fidesz bebetonozta magát, de a támogatottsága
jelentősen csökkent. Milyen esélyeket látsz arra, hogy a Fidesz-t leváltsák a következő választásokon?
Lakner Zoltán: Százalékos esélyt nem mernék kifejezni, de szerintem ez egy olyan választás lesz, ahol nyílt verseny fog zajlani.
A 2010-es választás esetében ez nem állt fenn. Nagyjából minden
élő ember, aki tudott és mert gondolkodni, az minimum 2006
végétől, de 2008-tól egész biztosan tudhatta, hogy a Fidesz fog
győzni, szerintem ez most távolról sem ennyire egyértelmű.
TK: Milyen ellenzéki szereplőket látsz, akik esetleg felmerülhetnek a Fidesz vetélytársaiként?

LZ: Először is, két, két és fél évvel ezelőtt, ha az
MSZP eltűnik, akkor senki sem lepődött volna
meg túlságosan, ma az a helyzet, hogy az MSZP
a legerősebb parlamenti párt. És tulajdonképpen
matematikailag sem adódik más lehetőség, mint
hogy az MSZP nélkül a kormányváltást nem lehet végrehajtani. Ez elég sok mindent meghatároz az egész ellenzéki felállásból, mert ezzel a ténnyel kell mindenkinek valamit kezdenie.
Tehát az MSZP-nek azt kell eldöntenie, hogy egyedül akarja-e
megcsinálni a kormányváltást, megépíteni a kormányváltó
pozíciót, amiből aztán fölveszi a versenyt, akar-e ehhez egyáltalán szövetségeseket keresni. Ebben szerintem van egy elég jól
látszó döntés az MSZP-ben, hogy ezt szívesen megpróbálnák
egyedül, és az összes többi demokratikus ellenzéki erőnek ezzel
a ténnyel kell valamit kezdenie (hogy az MSZP-t megkerülve
ez a történet nem nagyon fog működni). Zajlik egy alternatív
pólusépítési kísérlet is az LMP körül, melynek az a célja, hogy
alkupozíciót képezzenek az MSZP-vel szemben, hogy aztán egy-
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mással megegyezve menjenek a Fidesz ellen. Vagy pedig valóban
úgy gondolják, hogy az MSZP-vel is versenyezniük kell, nem csak
a Fidesz-szel, az egy nagyon fontos stratégiai döntés, amit még
csak azt sem mondom, hogy meg kell hozni, mert azt gondolom,
hogy már félig-meddig meghozták, de ez még változhat.
TK: Ha a Parlamenten kívüli ellenzék úgy döntene, hogy
szövetkezik az MSZP-vel, akkor lenne-e esélye a túlélésére?
Nem járnának-e úgy, mint az SZDSZ? Egyáltalán, ki lenne
hajlandó szövetkezni az MSZP-vel?
LZ: Ez egy nagyon érdekes dolog, tudniillik amelyik oldallal az
MSZP-SZDSZ viszonylatban beszél az ember, annak az oldalnak
a rossz emlékeit fogja meghallgatni. Az MSZP-sek úgy emlékeznek erre a viszonyra, hogy – szó szerint mindig el is mondják
–a farok csóválta a kutyát, az SZDSZ-esek meg úgy emlékeznek
erre a történetre, hogy az MSZP rájuk feküdt, hogy az SZDSZ
elvesztette az arcát, hogy a koalíció miatt vált egy nagyobbacska középpártból kispárttá. Mindkettőben van igazság, meg
abban is, hogy egymás nélkül nem tudtak volna kormányozni.
Ez a helyzet bármilyen szövetségkötéssel, a politikában természetesen mindenkinek hatalmas egója van, és azt gondolom,
méltányolható és legitim cél, hogy mindenki megőrizze a saját
arculatát. Másfelől ez annyiból mindenképp a kompromisszumok világa, hogy adott pontokon feltehető, és fel is teszik talán
azt a kérdést, hogy most mi a jobb, megőrizni az arcomat és
ellenzékben maradni, vagy akár Parlamenten kívül maradni,
vagy bizonyos engedményeket tenni és kormányra jutni, és ezzel lehetőséget kapni arra, hogy valamit érvényesíteni tudjak a
saját elképzeléseimből. Tehát az szerintem egy naivitás, hogy
mindenki egyedül marad, és ettől maradunk jók és tiszták. Ha
azt mondjuk, hogy a Fidesz-szel az a probléma, hogy senkivel
nem köt kompromisszumot, nem egyezik meg, nem zajlanak
nyílt viták és nincsenek vitákban születő megegyezések, akkor
őszintén szólva az egy elég rossz üzenet ellenzéki oldalról, hogy
mi meg egymással sem vagyunk hajlandóak szövetkezni. Nem
érzem, hogy ez nagyon másféle politika lenne, mint amit a
Fidesz csinál, és ha többen vannak a placcon, akkor ezt el kell
viselni, és akkor valamilyen kompromisszumokkal lehet befolyást szerezni az ország dolgainak intézésében.
TK: Tehát az MSZP-vel való szövetkezésen kívül más esélyt
nem látsz arra, hogy a kisebb politikai erők beleszóljanak a
következő ciklus ügyeibe?
LZ: Őszintén szólva nem. Ez a határozott válaszom.
TK: És mit gondolsz, azok a konzervatív szavazók, akik csalódtak a Fidesz-ben, de túl radikálisnak tartják a Jobbikot,
hova tudnak csatlakozni?
LZ: Egyelőre csatlakozni szerintem sehova nem tudnak, itt
a Fidesz-nek az lesz egy komoly mutatvány, hogy el tudja-e
vinni ezeket a szavazókat. Akik valóban csak jobboldali pártra
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tudnak szavazni, akikben azt gondolom, hogy van egy történelmi okokkal magyarázható MSZP-ellenesség, viszont adott
esetben csalódtak a Fidesz-ben. Ez egy kulcskérdés a Fidesz
számára, mert a saját elkötelezett szavazóinak a mobilizálására építi az egész 2014-es választási stratégiáját. Hogyha
megnézzük a 2010-es eredményeket vagy akár a ’98-as eredményeket, azt a két választást, amikor az MSZP vesztett, mindkét
esetben az volt a helyzet, hogy az MSZP a törzsszavazóinak egy
részét nem tudta elvinni választani. 2010-ben nyilván sokkal ros�szabb volt az MSZP helyzete, és az, hogy a szocialisták megerősödtek az elmúlt két-két és fél évben, valamennyire annak tudható be,
hogy ezek a csalódott szavazók kezdtek el visszajönni. Ugyanez a
probléma felmerült a FIDESZ-nél, ahogy az MSZP szavazótábora
megrendült 2006 és 2010 között, és még a saját tutibiztos szavazóiknak egy része se ment el szavazni, szerintem a Fidesz számára
is kihívás most már , hogy a korábban stabilnak gondolt teljes szavazótábort el tudja majd vinni a szavazókörökbe.
TK: Mondtad, hogy kulcskérdés volt, hogy meg tudja mozgatni a saját szavazóit az MSZP. 2014-ben nem fogja-e egy másik
baloldali szervezet, a DK vagy a Szolidaritás elszipkázni a
szavazókat, nem fog-e elforgácsolódni az MSZP előnye?
LZ: Szerintem az MSZP-nek nem ez a problémája, mert a régi
szavazótáborának az újjáépítése nagyjából megtörtént, amilyen
mértékben ez megtörténhetett, nyilván darabra nem lesz meg
ugyanaz, inkább az a kérdése a szocialistáknak, hogy a törzsszavazói bázisukon kívül be tudnak-e vonzani másokat. Én azt
gondolom, hogy az MSZP-nek a törzsszavazói bázis nem elég a
győzelemhez. Tehát amiként kérdés az összes többi ellenzéki párt
számára, hogy hogyan kezelik az MSZP-problémát, úgy az MSZP
számára is stratégiai kérdés, hogy miként tudna bevonzani új
szavazókat. Úgy, hogy kimondottan, manifeszt módon szövetséget kötnek, vagy úgy, hogy valamilyen stratégiával megpróbálják behúzni a demokratikus ellenzéki riválisoknak szavazóit.
Az MSZP egyébként a maga szempontjából teljesen racionális
módon az utóbbira törekszik, de hát ahhoz meg is kell pendíteni
azokat a húrokat, amelyekre ezek a választók érzékenyek.
TK: Van egy politikai erő, amiről eddig nem esett még szó.
Mit gondolsz, a Jobbikban van-e és lesz-e még lendülete,
vagy pedig el lehet felejteni?
LZ: Elfelejteni biztos nem lehet. Távol álljon tőlem, hogy bagatellizáljam a Jobbik jelentette veszélyt. Veszélynek tartom,
elemzőként is megengedhetek magamnak némi elvágólagos
véleményt, nagyon káros folyamatok felgyorsítása róható
fel a Jobbiknak, ezért elfelejteni nem lehet, és azt gondolom,
hogy a Jobbik még csak egy kispárti státuszba sem süllyed
le, de ebben tévedhetek. Azt viszont érdemes észrevenni, hogy
a Jobbik tulajdonképpen a 2009-10-es nagy felfutása óta nem
igazán ment előre. Tehát ha a szavazói számát nézzük, akkor
egy nagyon pici emelkedés, de inkább stagnálás mutatkozik,
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ám most már két és fél éve nincs jobbikos előretörés, miközben
azok a folyamatok, melyek az országban zajlanak (a szegénység
növekedése, leszakadó régióknak a még erősebb leszakadása),
azok tulajdonképpen megágyaznának a Jobbiknak. Úgy tűnik,
hogy a Fidesz itt olyan ideológiai típusú konkurenciát nyújt a
Jobbikkal szemben, ami behatárolja a mozgásukat. Ennyiből
a Jobbiknak nehéz a helyzete, és szerintem érzékelik is, lehet
látni bizonyos akcióikon, hogy ők is érzik, be vannak ragadva
egy ilyen dobozba, és hogy abból nem nagyon tudnak kijönni.
TK: Másrészt a Jobbik nem elkötelezett híve a jelenlegi
demokratikus normáknak.
LZ: Ezt nagyon szépen mondtad, így van.
TK: De van egy másik rendszerkritikus vonal is. Ez a 4K!
és egyéb kisebb szervezetek nevével fémjelzett vonal. Szerinted mekkora lehet ezeknek a támogatottsága? Honnan
gyűjthet erőt egy ilyen irányzat?
LZ: Ez nagyon jó kérdés, ha én ezt meg tudnám válaszolni,
szerintem ők nagyon örülnének nekem. Hadd kezdjem onnan, hogy ha az ember elolvassa a 4K! programját, akkor szerintem nem fognak megsértődni, ha én azt mondom, hogy
ez egyébként egy nagyon szép és civilizált szociáldemokrata
program. Tehát ami a 4K!-ban igazából rendszerkritikus, az
arról szól, hogy a 2010 előtti viszonyokat is bírálják, a 2010
utáni viszonyokat még inkább bírálják, ha szabad ilyen különbséget tennem, illetve abban rendszerkritikus, hogy kilépnek a politizálás eszközeit illetően az ilyen nagyon comme
il faut viselkedési normák közül. De egyébként a programjuk
nagyon szép szociáldemokrata program, amivel egyébként
sok ponton maximálisan együtt tudok érezni, mert szerintem
köze van a válaszaiknak ahhoz, ami az országban problémaként fölmerül. Hogy honnan lehet ehhez vagy más típusú
programokhoz, meg egyáltalán mozgalmakhoz támogatást
gyűjteni, ez mindenkit érdekelhet, itt is lehet valami olyasféle
piaci szabály, hogy egy politikai piac se bír el korlátlan men�nyiségű szervezetet. Ebből a szempontból már az is komolyan

felvethető kérdés, hogy időben és nem túl későn indultak-e
el, hogy nem arról van-e szó, hogy a meglévő szervezetek
már fölszívtak egy csomó szavazót. Illetve, hogy mennyi időt
szánnak maguknak a kifutásra, mert lehet, hogy valami nem
2014-ig, hanem ’18-ig épül fel, bár azt gondolom, hogy nekik 2014-es ambícióik vannak, és a 4K! párttá alakult, azért
egy idő után látszódnia kell a közvélemény-kutatásokban és
folyamatos akciók kapcsán ahhoz, hogy politikai játszmáknak,
politikai alkuknak, szövetségi tárgyalásoknak és aztán szövetségi rendszereknek szereplőjévé tudjon válni. Ehhez pénz is,
szervezet is, ember is és kitartás is kell, ezek nehéz dolgok.
TK: Milyen esélyt látsz arra, hogy valakivel szövetségre lépjenek, tehát van-e olyan politikai erő, amelyik szövetségre
lépne a 4K!-val, és teret is engedne nekik?
LZ: Szerintem van, egyrészt ott van, amit említettem, ez az alternatív pólus, az LMP-nek van egy kongresszusi állásfoglalása arról,
hogy parlamenti pártokkal nem szövetkeznek. Ebből adódóan,
amikor ők szövetséget építenek, akkor parlamenti erőknél néznek
körül, és tulajdonképpen kinyilvánított szövetség van az LMP, a
4K!, a Milla és a Szolidaritás részvételével. Ennyiből a dolognak
ez a része meg van oldva. Másfelől pont azért, mert az LMP nem
menne tovább parlamenti pártok irányába, tehát az MSZP irányába, szerintem kérdése ennek az alternatív demokratikus ellenzéki
pólusnak, hogy azok a szereplők, melyek nyitottabbnak tűnnek
egy MSZP-vel való megegyezés irányába – ilyen a Szolidaritás és
ilyen a 4K! – meddig érzik jól magukat egy olyan partnerrel, amelyik viszont nem menne tovább. És itt be is fejezem, erre nincsen
válaszom, nem tudom, hogyan fogják feloldani ezt a dilemmát, én
azt gondolom, ez egy stratégiai kérdés, amit előbb-utóbb meg kell
majd oldani. Szerintem a 4K! és a Szolidaritás abban gondolkodik,
hogy eljutnak a folyamatok majd odáig, hogy az LMP úgyis oda fog
menni az MSZP-hesz. Én ebben nem vagyok biztos.
Soma
A bővített interjút a honlapunkon (www.tatkontur.elte.hu)
fogjátok megtalálni, melyben Lakner Zoltán az elmúlt hetek
eseményeire is reagál.

Terítéken a magyar nő
Álomfeleség vagy tökéletes házi rabszolga?
Hogyan érvelnek?
Elsősorban, ahogy a honlapra kattintunk,
tizenegy gyönyörű és híres „magyar” nőt mutat
be, a huszadik század elejétől egészen napjainkig.
Nyilván ahhoz, hogy egy amerikai férfi számára híres magyar
nőt mondhassunk, nem dobálózhatunk akárkivel, hiszen
aki itthon híres, arról ők semmit sem tudnak. Így tehát ös�szegyűjtötték az összes olyan amerikai hírességet, aki félig

Létezik-e olyan magyar, legyen férfi vagy nő, aki ne hallotta volna még
a mondást: a magyar lányok a legszebbek? Magyar lányként ezt igaznak
tartom, magamra veszem, és büszke vagyok rá.
Létrejött egy honlap, amely pontosan ezt hirdeti, sőt, kicsit
tovább is lép: a hungarianbeauty.com küldetése az, hogy az általa célközönségként kiszemelt amerikai férfiakat meggyőzze arról, a magyar nő a tökéletes feleség.
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megmentőként várja az akármilyen nyugati hapsikat, hogy
közülük valakivel leélhesse életét.
A felsorolásban érvként szerepel az is, hogy a magyar nők
hozzá vannak szokva a nehéz élethez és a szerényebb körülményekhez, inkább takarékosak, mint szórják a pénzt, keményen dolgoznak, és mindezt szívesen teszik. Ennek a megvilágításnak szerintem van egy kis „olcsó igásló” felhangja.
Túró rudival
Randitippek listája is található a hungarianbeauty.com-on,
ahol nem győzik hangsúlyozni, hogy virágot mindenképp vinni kell a randevúkra, eseményekre, mert az elvárás, viszont ne
tűnjünk sznobnak, úgyhogy ha megéhezik a nő, egy túró rudi
pont megteszi. Ezek szerint egy vacsorameghívás a sznobizmus netovábbja?! Ez az, amire nem találok szavakat.
Ezen kívül többször is hangsúlyozzák, hogy Magyarországon a szexualitás nem tabu, sokkal inkább egy kellemes
beszédtéma. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy kik között
értelmezzük, de ezzel is lehetne vitatkozni.
A cikkek alatt hagyott kommentárok túlnyomó része olyan
férfiaktól jött, akik már a jó úton haladnak, tehát már ismerkedtek magyar nőkkel, vagy akár már feleségül is vették egyiküket, és igen pozitívak a visszajelzések. A legtöbben azt írják,
hogy a cikkekben felsoroltak szinte kivétel nélkül igazak, és a
világ legszerencsésebb férfijának tartják magukat, hogy egy
olyan kincset tudhatnak magukénak, mint csodálatos magyar
feleségük. Az egyetlen szkeptikus megjegyzés egy félig olasz,
félig ír férfitól érkezett, aki szintén felhőtlenül boldog magyar
feleségével, de megjegyzi, nem biztos benne, hogy a felsorolt jó
tulajdonságokkal csak a magyar nők rendelkeznek. Igaza lehet…
A kommentekben két fekete férfi arról érdeklődik, hogy vajon a magyar nők szívesen ismerkednek-e színes bőrű férfiakkal.
Úgy tűnik tehát, hogy a honlap nagy sikerrel működik, és
egyre nagyobb érdeklődés veszi körül. Remélhetőleg a célközönség valóban szerető feleséget keres, és nem ingyenes bejárónőt,
ahogy helyenként a honlap sugallja. Egy nő olvasatában – az én
olvasatomban.
Voilà

Kutatók éjszakája és a
sztereotípiák
Ahogy Einstein mondta „Nem vagyok különösebben tehetséges, csak
szenvedélyesen kíváncsi”. Ez volt a 2012-es Kutatók éjszakájának mottója. Szeptember 28-án sok más egyetem mellett az ELTE lágymányosi
kampusza is megnyitotta kapuit a kíváncsi elmék előtt.
Karunkon a görög politikai hétköznapoktól kezdve az értékrendszer és marginalitás kapcsolatán át sok-sok érdekes

dologról hallhattunk a kutatók éjszakáján. Az
előadások mellett a szociopoly játék segítségével
egy pillanatra még meg is tapasztalhattuk, milyen problémákkal küzd azaz ember, aki napról
napra próbál boldogulni. Az utolsó előadás a zsidó, a cigány és a transzvesztita kisebbség sztereotípiáit mutatta be egy-egy filmrészlet segítségével. A TáTK-on
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vagy legalább negyedrészt magyar származású, esetleg járt
Magyarországon, de a kultúráról és a nyelvről mit sem tud,
valamint nem is vallja magát magyarnak. Klasszikus példa
erre Drew Barrymore, aki természetesen a tizenegy fős listán
is szerepel mint „magyar szépség”.
Tíz pontban foglalták össze, hogy miért is egy tűzről pattant magyar menyecske álmaik asszonya. Ezen a listán a következők (is) szerepelnek: a magyar nők a leggyönyörűbbek,
okosak, magasabban képzettek, mint amerikai társaik, nőiesek,
szeretnek és tudnak is főzni, gondoskodóak, szeretetteljesek.
Ezzel idáig nincsen semmi gond, kissé pozitívan túlzó –
szép nők ugyanúgy vannak mindenhol, mint ahogyan kevésbé
szépek is –, de mindenképp hízelgő ránk nézve. Ezek mellett
viszont olyan – véleményem szerint – nevetségesen igaztalan,
illetve egyenesen bántó érveket is felsorakoztatnak, amelyek a
kelleténél is jobban ellensúlyozzák a pozitív túlzásokat.
Személyes kedvencem az az állítás, miszerint a magyar
nők nem pletykálnak. Már hogyne pletykálnának?! Minden
nő pletykál, ki kevesebbet, ki többet. Kivétel szinte nincs is, az
viszont egészen biztos, hogy egyéni és nem nemzeti jellemző
az, ha valaki mégsem.
Az oldal szerint a magyar nők – nem úgy, mint az oroszok
vagy az amerikaiak – nem materiálisak és nem külsőségek
alapján választanak párt, sokkal inkább számít a személyiség
és az intelligencia. Nem gondolom, hogy az Egyesült Államokban csak ilyen felszínes (vagy nevezzük céltudatosnak?) nők
élnek, de az is biztos, hogy nálunk sem lehet általánosítani.
Ismerek olyanokat, akik az előbbi, és olyanokat is, akik az
utóbbi szempontok szerint választanak.
Azt is olvashatjuk, hogy mivel Magyarországon a női lakosság jóval nagyobb létszámú, mint a férfi, a legszebb nők is
örülhetnek, ha egyáltalán akad nekik pár. Így ha „Average Joe”
belibeg kis hazánkba, a következő nap már 10/10-es hölgyek
fognak sorjázni szállodaszobájának ajtaja előtt – legalábbis
ezt sugallja a honlap. Ezt kifejezetten sértőnek tartom, tipikusan azt a képet festi, hogy egy intelligens és csinos magyar
nőnek nincsenek, vagy inkább nem lehetnek elvárásai, és
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tanító – kulturális antropológus – Papp Rihárd, aki már évek
óta kutatja a zsidóság mítoszvilágát, az Idegen közöttünk című
1992-es amerikai filmből vetített jeleneteket a zsidó sztereotípia kapcsán.
„Azért választottam ezt a filmet – mondja az előadó –, mert
úgy gondolom, izgalmasan mutatja be a zsidó sztereotípiákat.
Sok ember számára átérezhetővé válik, mivel a film középpontjában egy rendőrnő áll, aki egyértelműen a modernitást közvetíti felénk. Ő az a karakter, akivel könnyen tud a néző azonosulni. A főszereplő egy értékválságban szenvedő világból jön, és
idővel kezd ráébredni arra, hogy hiányoznak neki bizonyos „igazi értékek”, amiket ebben a zárt, tradicionális világban megtalál.”
„Meg kell ismernünk egymás kultúráját – folytatja – és
tanulni egymástól, de nagyon fontos az is, hogy szem előtt
tartsuk, mit mond a modernitás kultúrája más kultúrákról.
Célom, hogy bemutassam, a modernitásban milyen olvasatokat ad egy film a sztereotipizált zsidó értékekről, és hogy ezzel
mit akar üzenni a modernitás embere számára.”
Bíró Boglárka romológus, a cigány sztereotípiák világába
vezetett be minket a Gadjodilo című film néhány emlékezetes
jelenetén keresztül.
„Azért választottam ezt a filmet a kutatók éjszakájára,
mert úgy gondolom, remekül bemutatja a cigány sztereotípiák
egy jelentős részét. Előadásom alcíme: játék a sztereotípiákkal.
A film játszik azokkal a negatív előítéletekkel, amik a fejünkben vannak” – vezette be előadását Bíró.
Kérdésemre, hogy ha már cigány kép, miért nem
Kusturicára esett a választása, azt a választ kaptam, hogy érdekes lehet a nézők számára egy cigány rendező cigányságról

készült filmjét látni, ami ráadásul megjelenésekor nagy port
kavart a roma értelmiségiek körében.
„Azt szeretném megmutatni, hogy nagyon sok előítélet
tudatlanságon, meg nem értésen alapszik. Meg kell próbálnunk megérteni a „másságot”, kilépni a saját világunkból, és
bepillantani más kultúrákba, hogy békésen tudjunk egymás
mellett élni” – tette hozzá a romológus.
Szabó Mikós PhD hallgató a transzvesztita sztereotípiákról
tartott előadást, amelyben többek között megemlítette a Glen
és Glenda című 1953-as filmet, az Aranyoskámat és a Van, aki
forrón szereti című komédiát.
„Érdekes lehet a hallgatóság számára, hogy a transzneműség
még napjainkban is mentális betegségnek minősül. A nemváltó
műtétek után az orvosok még ma is azt ajánlják betegeiknek,
hogy hazudjanak régi életükről, mert különben soha nem lesznek képesek azonosulni új identitásukkal a többségi társadalom megítélése miatt” – kezdte Szabó Miklós.
Részben ez a szokatlan reakció az oka annak, hogy a
transzszexuális identitás is felkerült az előadás listájára.
„A feminista és melegjogi aktivisták azt mondják, hogy az első
diszkriminációs tett, amikor a születés után az orvos kijelenti,
hogy az újszülött fiú-e vagy kislány” zárta a napot az utolsó előadó.
Ha más akarsz lenni, a társadalom soha nem fog elfogadni–
mondhatnánk reflektálva az előítéletektől hemzsegő világra.
Azonban még beszűrődik némi fény a poros ablakon. Létezik
néhány ember, aki meg akarja mutatni a kultúrák egy egészen más szegletét azoknak, akik nem elégednek meg a világ
homályos képével.
Csernus Fanni

Papp Richárd: Miért kell Kohn
bácsinak négy hűtőszekrény?
Milyennek látja magát a magyar zsidó? Milyennek lát másokat? És mit
gondol, mások vajon milyennek látják? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Papp Richárd Kohn bácsi segítségével
Azt már az elején leszögezném, hogy Kohn bácsi nem valós
személy, ő ugyanis a viccbéli Grün hasonszőrű barátja. Papp
éveken keresztül tanulmányozta a Bethlen téri zsinagóga közösségét, és ez idő alatt jött rá arra, hogy a budapesti zsidóság
világszemlélete legjobban humoruk segítségével mutatható be.
Szemlélteti azt a humort, amivel ez a közösség önmagára
reflektál, és ami nagyban segít nekik itt, a budapesti zsidó tér
mindennapjaiban megélni zsidóságukat. A humoron keresztül magyarázza ennek a zsidóságnak az életét, gondolkodását,
magáról és a világról alkotott képét, láthatjuk az ünnepek
átélését, a vallási szabályok betartását és az azok megkerü-

léséről született önironikus vicceket vagy történeteket, melyek mindig a tórai szabályok betarthatatlanságára és az ember tökéletlenségére
hegyeződnek ki, a közösségen belüli és a más
közösségekkel szembeni „kohnfliktusokat” és azok feloldódását egy-egy vicces megjegyzésben. A Kohn bácsi alapvetően
antropológiai szemléletű mű, a közösséget és a körülötte lévő
világot a közösség tagjainak szemszögéből mutatja be. Ennek
a többségi társadalom számára kicsit egzotikus, kicsit idegen,
sokszor zártnak tűnő világnak a megértésében nagyon sokat
segíthet a mű. A zsidóságot foglalkoztató egy-egy kérdéskört
külön fejezetekben körüljárva, és az egyes témákhoz kapcsolódó vicceket, anekdotákat közérthetően bemutatva hozza
közelebb az olvasóhoz a zsidóságot. Nem száraz szakirodalomról van szó, hanem egy lendületes, jól megírt, ugyanakkor
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tudományos igényű munkáról, ami fontos lehet annak, aki
a témát kutatni szeretné, legyen szó akár a budapesti
zsidóságról, akár a humor antropológiájáról – módszertani szempontból is sokat segíthet a hasonló kutatást
végzőknek – ugyanakkor stílusa miatt ismeretterjesztő
irodalomként is megállja a helyét. És hogy miért kell
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Kohn bácsinak négy hűtőszekrény? Aki tudni akarja, olvassa el a könyvet.
Remélem sokak kedvét meghoztam a mű kézbevételéhez, bár
azt hiszem, a TáTK hallgatói számára az is elég jó ajánló, hogy
a Kohn bácsi fenn van a kuruc.info tiltólistáján.
Soma

Áll Kohn a hentes előtt, nézi a kolbászokat, szalonnákat. Egyszer csak hatalmas mennydörgés támad, sűrű felhők
gyülekeznek a feje fölött, mire Kohn:
- De Uram, nézni csak szabad?

„Talán a dalok”
Ezzel a címmel jelent meg a Társadalomtudományi Kar egyik könyvtárosának, Cserenkó Gábornak az első könyve. Rövid történetei már csak
azért is izgalmasak lehetnek a lelkes irodalomkedvelőknek, mert számos
író és költő hatása mellett sajátos korrajz lelhető fel bennük. Egypercesei emellett rejtvényként is életre kelnek, hiszen rengeteg megoldatlan
konfliktussal, társadalmi problémával, időnként TáTK-os helyszínekkel
találkozhatunk.

TK: Mit jelent számodra az, hogy szeretnél jelet hagyni a világban?
CS.G.: Középiskolás koromtól kezdve foglalkoztatott ez a dolog. Sebők János zeneszociológus valamikor régen készített egy interjút
Cseh Tamással, aminek az a címe, hogy „Jelet
hagyni”, és ez elég nagy hatással volt rám. Gondoljunk csak bele,
itt élünk, itt vagyunk ezen a Földön, vagy valaki a föld alatt (fejével a TáTK könyvtára felé biccent, mosolyogva), és ha meghalunk,
akkor legyen már valami utánunk. Mondják, hogy ha akarsz

TK: Egyébként papíron és tollal írod a műveidet?
CS.G.: Nem, számítógépen szoktam, illetve mobilra pötyögöm a jegyzeteimet. Blogolásból indult
ez az egész, egy ismerősöm tanácsára kezdtem el feltenni az
alkotásaimat, eleinte havonta csak egyet, aztán idővel már négyet-ötöt is. Aztán a blogot a könyv kiadása miatt meg kellett
szüntetni. Amikor be van kapcsolva a gép, és ott van előttem
a klaviatúra, akkor kell olyan állapotba kerülnöm, hogy elkapjon az ihlet és alkotni tudjak.
TK: Ez a közel 180 oldalnyi szöveg mennyi
idő alatt gyűlt össze?
CS.G.: Tulajdonképpen mind idekapcsol, az
ELTE-s éveimhez. A legelső talán 2004-ben
pattant ki a fejemből, és 2011-ben fejeztem
be, aztán találtam egy kiadót is, aki megjelentette az egészet.

TK: Miközben olvastam a soraidat néha
úgy éreztem, mintha a szituációk helyszíneit az egyetemhez lehetne kötni. Ezeket
tudatosan rejtetted el?
CS.G.: Annyira volt tudatos, hogy amikor
az ember ír valamiről, akkor abban mindig
megjeleníti magát valamilyen formában.
Szerettem volna a közalkalmazottakról,
Poirotról, a társkeresésről mesélni, olyan dolgokról, amiket én
is megéltem. Ebben az egyetemi közegben élek, és tulajdonképpen ez inspirált sok esetben. A legtöbb sztorit én találtam ki, de
van, ami másnak az ötlete, és én kibontottam ezt.

Fotó • Cserenkó Gábor

TK: A TáTKontúr olvasói már tudhatják rólad, hogy sokáig
filmes pályára készültél. Hogy alakult ki írószenvedélyed,
miért kezdtél el írni?
Cserenkó Gábor: Nagyon sokáig filmekben gondolkoztam, többen is mondták, hogy képszerűen írok, mintha látnák maguk
előtt azt, amiről olvasnak. Ez ugye abból
indult, hogy nem kerültem filmes pályára,
hanem ide, a könyvtárba sodort az élet. A
filmhez rengeteg eszköz és ember kell, ezért
elég macerás. De mindig is piszkálta a csőrömet, hogy valamilyen módon szeretném
kifejezni önmagamat, és szeretnék valami
jelet hagyni a világban. Valami olyasmit csinálni, amit más nem csinál. És akkor rájöttem, hogy az írás lesz az, mert ahhoz nem
kell más, csak papír meg toll.

valamit, akkor csinálj egy gyereket, vagy ültess
egy fát, vagy írj egy könyvet, és akkor már hagytál valamit az utókorra.
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TK: Van olyan műved, amely kialakulásának körülményeire
még emlékszel?
CS.G.: Egyszer a 14-es villamoson mentem haza éjszaka, a Lehel térnél indult a járgány, és már elég fáradt voltam. Felszállt
egy gurulós táskával egy borzalmasan részeg nő, aki nagyon
hangosan ordibált mellettem, elmesélte az egész életét nyolc
perc alatt. Tudtam róla szinte mindent. Ebből az ötletből lett
az, hogy megírtam a Villamosmonológ-ot.
TK: Sokszor az a benyomásom támadt bizonyos történeteknél, hogy – bár egy teljesen más ember személyében – de
saját magadról írsz.
CS.G.: Ha a Lenyűgöző Oktogon című történetre gondolsz,
ahol a pesti nyüzsgés egy érdekes szegmensébe csöppen bele
az olvasó, ez bárkivel megtörténhet, és én valahogy vonzom
ezeket a furcsa embereket. Gyakran például öregasszonyok
bőrébe bújok, és akkor teljesen más lelkülettel, nyelvezettel
tudom megjeleníteni azt, amit gondolok.
TK: Találkoztam olyan szöveggel is, ahol a formába öntés egészen
egyedire sikerült, hiszen a novella egyetlen, hosszú mondatból áll.
CS.G.: Engem nagyon meg tudnak fogni azok az írók, akik
képesek forradalmasítani az irodalom formai világát, ilyen
Bohumil Hrabal, neki volt olyan könyve, ami egyetlen mondatból állt. Ilyenkor az olvasó csak úgy hömpölyög a so-

rok között, és ezzel nagyon szépen át lehet adni egyfajta
idegességet és zaklatottságot is. Legalábbis én azt akartam.
TK: Mennyire törekedtél arra, hogy a különböző műfajokat
és stílusokat megjelenítsd a szövegeidben?
CS.G.: Kezdetben azért írtam csak pár soros történeteket, mert köztudott, hogy az emberek nem szeretnek sokat olvasni. A koncepció
tehát az volt, hogy viszonylag rövidnek tűnő párbeszédekkel, monológokkal nyűgözzem le őket. Emellett azért Karinthy „Így írtok ti”
című műve is a szemeim előtt lebegett, ahogy én is kedvenceimet
próbáltam utánozni, ahogy kezdetekben mindenki csinálja.
TK: A történeteiddel pusztán korrajzot próbáltál alkotni,
vagy célod volt elgondolkodtatni is?
CS.G.: Vehetjük egyféle korrajznak, de azt is tudni kell, hogy
szinte minden alkotónak van nevelési célzata. Bár az emberi
hülyeségnek és az értelmetlen civódásnak nem feltétlenül. Inkább görbe tükröt szerettem volna tartani.
TK: Az utolsó kérdésünk már csak az, honnan is lehet beszerezni
a könyvedet?
Cs.G.: Egyelőre a Novum Kiadó honlapján lehet megrendelni (http://hu.united-pc.eu/koenyvek/szepirodalom/talan-a-dalok.
html).
Kréta

Ha érteni akarod a világot
Karunk legtöbb oktatója nemcsak a katedrán állva igyekszik átadni tudása legjavát a hallgatóságnak, hanem könyv formájában is. Ezek az
írások egyrészt egy-egy kurzus, tudományterület tananyagába nyújtanak betekintést, mintegy „kötelező irodalomként” írva azt elő az egyetemistáknak, másrészt érdekes kiegészítő anyagot kínálnak, legtöbbször
kutatási beszámoló formájában. Álljon most itt egy válogatás ezekből!
Bevallom őszintén, már azzal is bajban vagyok, hogy melyik
könyvvel kezdjem a sort, hiszen annyira sokszínű a paletta,
hogy már ez is nagyban megnehezíti döntésemet. Azt hiszem,
talán az lesz a legjobb, ha a legfrissebb könyvvel kezdem,
amely körülbelül két hónapja jelent meg.
A Koltai Júlia és Kmetty Zoltán összeállításában készült tanulmánykötet a Változó képletek, változatos perspektívák címet
viseli, és Tardos Róbert 65. születésnapja alkalmából íródott.
Az ünnepi kiadványban Tardos Róbert barátainak, kollégáinak
és volt hallgatóinak írásait olvashatjuk, melyek között egyaránt találni teoretikus és empirikus tanulmányokat. Több
szerző is foglalkozik benne kapcsolathálózat-kutatással, illetve politikai szociológiával. Ide sorolható többek közt a szerkesztőpáros közösen írt tanulmánya is, melyben azt mutatják

be, miként befolyásolja a politikai diskurzusok
intenzitása és heterogenitása a baloldaliak, a középen elhelyezkedők és a jobboldaliak politikai
részvételét. Magam is meglepődtem, mennyi
kutatási terület van, ahol alkalmazható a hálózatelemzés módszere. Az erős kötések családon belüli ereje és gyengéi, a számítógépes játékokban
fellelhető innováció, a társadalmi tőke és a kapcsolathálózati
erőforrások, a zsidók megbélyegzése a network-szemléletmód
tükrében mind-mind olyan témák, amelyeknél alkalmazható
a fent említett eljárás. Persze nem minden tanulmányban találkozhatunk ezzel a metódussal. Örkény Antal és Székelyi Mária
például azt vizsgálták, mennyire vélekednek optimistán vagy
pesszimistán az európaiak a világról, amelyben élünk. Arra az
eredményre jutottak, hogy hazánk választóvonalként épp középen helyezkedik el Európa boldog és boldogtalan fele közt.
Összességében tehát felettébb sokszínű, és aktuális kérdéseket boncolgató kötetet vehet kezébe az olvasó, amely tökéletes születésnapi ajándéknak bizonyult.
Az igazságosság labirintusaiban címet viselő mű szintén
Székelyi Mária és Örkény Antal nevéhez fűződik, ők alkotják
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ugyanis a könyv szerkesztő-párosát. Amint azt az alcím is mu- a miértekre is választ ad.
Az interjú után következzen terepkutatás, a zsidók után
tatja, a kötet a társadalmi méltányosság és a generációs igazságosság kérdéskörét vizsgálja a jelenkori Magyarországon. pedig keresztények! Bisztrai Márton, a Kulturális AntropológiHogyan érvényesül az igazságosság eszméje az egyes generá- ai Tanszék oktatója több mint másfél évet töltött el Paleszticiók közt? Egyáltalán beszélhetünk-e ilyesmiről? Vagy ez sér- nában, ahol egy Betlehem melletti falu keresztény közösségét
tené a generációk közti szolidaritás elvét? Hogyan egyeztet- kutatta. Megfigyeléseit papírra vetette, melynek eredméhető össze az egyéni érdek és a társadalmi felelősségvállalás? nyeképp néhány hónapja kiadták Hit, fegyverek, szüzek című
Mi a fontosabb: a jelen vagy a jövő generáció jóléte? Ezekre a könyvét. A cím sokat elárul a tartalomról, a mű ugyanis egyszerre szól vallásról és a közösség összetartó erejéről, az izraeli
kérdésekre találhatunk választ a könyvben, amely empirikus
kutatások eredményein keresztül mutatja be, miként vélekednek az emberek a jövedelemelosztási elvekről, illetve milyen
anyagi segítséget és értékeket nyújtanak egymásnak a különböző generációk egy családon belül, például a szülők mekkora hányada vesz lakást gyermekének, vagy miben nyilvánul
meg a gyermeki hála a felmenők irányába. Megtudhatjuk azt
is, hogy mit gondolnak a magyarok a nyugdíjrendszerről, az
oktatási rendszerről, a jövedelemegyenlőtlenségről, valamint
a redisztribúcióról.
Az igazságossággal ellentétben az igazságtalanság, az
embertelenség berkeibe kalauzol minket Szász Anna Lujza és
Vajda Júlia Mindig van éhség című könyve. 1945. május 5-én
az amerikaiak felszabadítják a mauthauseni koncentrációs
tábort, ahol az éhhalál küszöbén álló foglyok hirtelen elkezdik magukba tömni az ételt – ami sokuk azonnali halálához
vezet. Paradox módon heteken-hónapokon át bírják a láger
embertelen körülményeit, majd a szabadság magával hozza
számukra a halált. A táborban való életet – már ha ezt lehet
életnek nevezni –, és a szabadulás napján történteket négy,
túlélőkkel készült mélyinterjúból ismerhetjük meg. „És akkor
katonai megszállás és a muszlim többség miatti fenyegetettegyszer egy hajnalban halljuk a nagy ordítást, hogy eltűnt az
ségről, illetve szerelemről, szexualitásról és párkapcsolatról.
SS, itt vannak az amerikaiak, felszabadultunk … és akkor … az
ott lévő emberek felnyitották az SS-nek az élelmiszerraktárát, az A bevezetőben a szerző Tatár György filozófus szavait idézi:
volt még egy szörnyű jelenet, mert „Amikor évtizedek óta nem látott bukaresti barátnőm először vezetett körbe Gílóban, Jeruzsálem hatalmas, új déli elővárosában, az
az ember kivánszorgott abból a
barakkból, ahol még ülni se volt egyik – mély völgyre nyíló – utca végénél hirtelen megállított, és a
hely, nemhogy feküdni, mert mint nem túl távolba mutatott: ne menjünk tovább, mondta, az ott már
kiderült, ötezer emberre épült, és Betlehem. A környező falvakkal együtt mindenhol arabok lakják. –
tizenötezren voltunk (…), és azt Mi lenne, ha továbbmennénk? – kérdeztem. Esetleg leszúrnának,
válaszolja tárgyilagos közönnyel.” Ebbe az életveszélyesnek lelátni, hogy – ilyen húszliteres
bádog konzerv ecetes uborka… festett világba hívja meg olvasóit a fiatal kulturális antropolófölnyitották… ott feküdt ha- gus, bemutatva egy közösség mindennapi életét és kihívásait.
És a sort folytathatnám tovább jobbnál jobb, aktuális és gonson, tömte magába, és láttam
a szememmel, ahogy egyszer dolatébresztő könyvekkel a társadalomtudomány minden terücsak abbahagyja, és kész, meg- letéről, erre azonban a TátKontúr huszonnégy oldala sem lenne
elég. Így hát ízelítőként ennyit mutatok csak, remélve, hogy sihalt.” – meséli az egyik túlélő. A könyvből nemcsak a táborban
történtek válnak világossá számunkra, hanem a négy mesélő került meghoznom a kedvet az olvasáshoz, és mindenekelőtt az
további életútja is bemutatásra kerül, például az is, hogy – bár érdeklődést a világ társadalmainak sokszínűsége iránt.
különböző országok szülöttjei – mindannyian belépnek a viAdri
lágháború után a kommunista pártba. Természetesen a könyv

