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Fóbiák. Először hétköznapi
dolgokra asszociálunk: félelem a sötéttől, a bezártságtól, a magasságtól, a pókoktól… Bár megnehezíthetik
az ember életét, de azért
elviselhetők. Igen, de mi
van akkor, ha olyan dolgoktól kezdünk el tartani – az
ódzkodástól akár egészen
a vak gyűlölet határáig –,
amik részei a mindennapi életünknek?
Más nemzethez, rasszhoz tartozó emberektől, vagy
olyan társainktól, akik tőlünk különböző módon élik
meg a szerelmet. Ezek megmagyarázhatatlan félelmek.
A félelem agressziót szül – az agresszió pedig más emberekből vált ki félelmet. Ismerős az ördögi kör, igaz?
Homofóbia, xenofóbia, rosszul értelmezett nemzeti
öntudat, és persze emberek, akik valamiért „mások”.
Egy pillanatig sem ígérem, hogy a következő oldalakon
instant megoldást kínálunk a problémákra – de abban
biztos vagyok, hogy megéri foglalkozni velük.
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Arab varázslás és Utazótanári
feladatok
Válogatás az „összeltés” kurzuskínálat gyöngyszemeiből
Nyár végén, ahogy közeledett a kurzusfelvétel ideje, úgy döntöttem, kicsit beleásom magam a kurzuskínálatba, hogy képben legyek, milyen
lehetőségeim vannak szabad kreditjeim kitöltésére.

Fotó •Balu I TátKontúr

ben éltem, hogy ők is emberek. Hasonló az Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma I., ahol
képzeletemben a nyitó órán Európát a világon kívüli térbe helyezik földrajzilag. A Német Nyelvű
Három kategóriába tudnám sorolni a szembejövő kurzuso- Irodalmak Tanszékén felvehető a Régi német irodalom előadás,
kat. Na jó, inkább négybe. Az egyik a kötelező tantárgyak amit (címe alapján) nehéz lenne elhelyezni az időben, de secsoportja, szóval azok, amiket vagy már tanultam, vagy még gítségünkre lehet, ha tudjuk, hogy fut Régebbi német irodalom
fogom; a másik pedig az, amelyek címét látva mindenkinek – címen is egy kurzus, úgyhogy a régi biztosan nem a legrégebakinek csak kell, lehet vagy szokás – hálát adtam, hogy sosem bi. A Mi a címe ennek a kurzusnak? Játékos bevezetés a logikába
(BTK) kurzuscímhez nem tudok mit hozzáfűzni. A bábkészítés
lesznek kötelezők.
De ezek a kevésbé fontosak. A harmadik kategória a cso- alapjai (BGGyK) egy békésnek tűnő kiscsoportos kézműves
dás, izgalmasnak hangzó kurzusok tömege, amelyek közül foglalkozás lehet, bár a tű és az éles olló meglepő veszélyei
leselkedhetnek a hallgatókra. A
végül szinte egyre sem kerültem
Játék az iskolában (TÓK) szerinbe az ETR nevetségesen gyenge
tem a legrövidebb kurzus lehet az
kifogásainak köszönhetően (szép
ELTE történetében, hiszen minis a választás szabadsága). A nedenki tudja, hogy iskolába senki
gyedik kategóriába a jelen cikk
sem azért jár, hogy játszadozzon.
főszereplői tartoznak, amelyekAz általános iskolás elsősöket legnek címét olvasva leginkább a
alábbis erre nevelik, szegények,
„vattafakk” szó jutott eszembe,
ha tudnák, hogy mire egyetemisés az ennek megfelelő kifejezés
ták lesznek, játszani nemhogy
ült ki arcomon. Emellett persze
tilos, hanem kötelező lesz! Ettől
általában jót nevettem rajtuk.Egy
függetlenül engem igazol az ETR,
szó mint száz, léteznek olyan kurmár ami a kurzus hosszáról szóló
zusok, amelyeknek célja és értelZenés márványon térdepelés II
elképzeléseimet illeti, ugyanis küme titokzatos, értehetetlen vagy
vicces, és mindemellett egészen beteg asszociációkhoz vezet. lön ki van emelve, hogy csak 4 alkalom a félév során. Nehogy
Arra vetemedek most, hogy bemutassam nektek a negyedik elkanászodjunk! Újabb BTK-s tárgy: A barátság problémája. Ezt
kategória általam fellelt díszpéldányait. Politika, Rock&Roll azért tartom érdekesnek, mert szerintem a barátságnak az az
egyetlen problémája, ha nincsen. Persze, a rossz barátságnak
és az új Gazdasági Mechanizmus - A 60-as évek életútinterjúi
alapján (BTK). Azt hiszem, ehhez nincs is szükség kommen- lehetnek problémái, de az nem igazi barátság… akkor meg?
tárra, én valahogy azonnal a „Sex, Drugs and Rock N’ Roll”– ra Szóval számomra ez egy kicsit paradox. Ugyanezen a karon
asszociáltam, és szinte láttam magam előtt, ahogy a társa- található 2012 legfakultatívabb kurzusa, mely a Heti két órás
szeminárium vagy előadás címet viseli. Ahogy elnézem, itt
dalomtörténészekből heti egyszer előtör az állat egy alagsori
teremben. Rácshibák I. (TTK). Ezt a tárgyat az Anyagfizikai mindössze annyi biztos, hogy hetente két órát azzal tölthetsz,
Tanszéken oktatják, de inkább el tudnám képzelni egy zseb- amivel csak akarsz, 8 (!) kreditért. Ugyanitt Önbecsapás címkönyv címeként, amely a börtönökben celláról cellára jár ti- mel is indult kurzus. A tárgyhoz az ETR nem biztosít leírást,
de majd én írok hozzá egyet: „A kurzus előfeltétele a Mások
tokban, és alkalomadtán kiváló segítséget nyújt a raboknak a
becsapása I-II. tanegységek teljesítése. Fő célunk az, hogy a hallszökéshez. Az elvetemültebb fizikusoknak is jól jöhet, hiszen
gatók alaposan elsajátítsák az önbecsapás igen bonyolult folyasosem lehet tudni. A BTK-n néhány kurzus címének érdekes
viszonyítási pontja van. Ott van például az Emberi természet, matait. Az értékelés a félév végére elkészítendő házidolgozaton
alapszik, amelyben a hallgatók saját életükből merített példákon
női természet óra. Talán ha felvenném, végre rájönnék, hogy a
nők milyen kategóriába tartoznak, mivel eddig abban a tévhit- mutatják be, hogyan hasznosították a hétköznapokban a kurzus
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során elsajátított önbecsapási módszereket.” A listát hosszan
folytathatnánk, hiszen még több remek és elgondolkodtató
kurzuscímekkel találhatjuk szembe magunkat, ha végigfutjuk
a listát. Helyszűkében és a kaland kedvéért hagyok nektek
néhányat, fedezzétek fel őket magatok! Zárójelben hozzátenném, hogy amellett, hogy sok esetben valóban ötletem sincs,
mi lehet a kurzus valódi célja, sokszor szándékosan hunytam

szemet az egyértelműbb elnevezések felett. A cél itt tényleg az
volt, hogy amit lehet, értsünk félre, kicsit talán kötözködjünk,
de ne bántsunk meg senkit. A bátrabbaknak ajánlom, hogy a
következő félévben akár próbálkozzanak meg egy-két bizarrnak hangzó tárggyal, már csak tényfeltárás céljából is.
Voilà

És te átlátod? – Szakkollégium
Éjszakája 2012
Idén november 15-én kerül sor az év legnagyobb, ELTE Lágymányosi
Campus alagsorában rendezett bulijára. Ha te is úgy gondolod, hogy az
egyetemi életnek az épületen belül nem kellene az utolsó óráról kilépve
megállnia, akkor mindenképp itt a helyed!

Fotók • Kékes Szaffi

Hogy mi is az a SZÉ?
A SZÉ az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium évente megrendezésre kerülő szakmai-kulturális programja. Idén immár nyolcadik alkalommal változik színes for-

4) Mert a pihenni vágyókat teaházzal és büfével
várjuk; ha pedig érdekes emberekkel szeretnél
beszélgetni, akár kölcsönözhetsz is valakit az élőkönyvtárunkból.
5) Mert éjszakába nyúlóan bulizhatsz azon a helyen, ahova egyébként csak órára, vagy vizsgázni járnál be.

Hogy mi lesz az idei SZÉ témája?
Célunk az, hogy megpróbáljuk átláthatóbbá tenni a minket
körülvevő világot, legyen szó akár aktuális korrupciós botrányokról, tudományos pályázatok menetéről vagy olyan
diplomáciai kérdésekről, mint hogy kinek és milyen feltételek
mellett áll jogában kiadatni egy bűnözőt az országból. Emellett láttatni is szeretnénk. Teret adunk olyan párbeszédeknek,
amelyek a fogyatékkal élők jogairól, a családon belüli erőszak
áldozatairól vagy arról szólnak, hogy milyen szakmaközi
együttműködési lehetőségek rejlenek a Társadalomtudományi Karon belül és kívül. Mi a helyzet a streetartosokkal? Mi
a törvénykezés jövőképe a drogfogyasztókkal kapcsolatban?
Manipulál-e minket a média? Ha szeretnél tisztábban látni,
mindenképp ott a helyed!

gataggá az épület alagsora, hogy több száz TáTK-s és egyéb
karról érkező érdeklődőt befogadva helyet adjon koncerteknek, kiállításoknak, szakmai előadásoknak, beszélgetéseknek,
installációknak, performanszoknak és híres civil szervezetek
standjainak.
Hogy miért érdemes eljönni?
1) Mert ez egy remek lehetőség arra, hogy közösen játsszunk el
azzal a gondolattal, hogy milyennek kellene lennie az egyetemünknek az év 365 napján.
2) Mert a meghívott vendégek nem csupán a társadalomtudományi
szakmák jeles képviselői közül kerülnek ki: neves közéleti személyiségek, egyházak, civilek, kutatók is jelen vannak ezen az estén.
3) Mert a szakmai programok mellett a kreativitásodat is próbára teheted társasjátékokkal, ügyességi feladatokkal, kvízekkel.

Egyetemi élet másképp
További infókért látogass el a sze.tatk.elte.hu, vagy a .facebook.
com/szakkollegiumejszakaja oldalra!
Chani
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Elázva a Duna partján
Íme, egy rövid kis történet a harmadik, Nehru parton megrendezett
évfolyamokat közelebb hozó buliról, valamint az ismét bebizonyosodó
állításról,miszerint pozitívan kell hozzáállni mindenhez, és bízni kell
másokban. Hogy mégis mire gondolok?

A TŐGY titkai
Hol volt, hol nem volt, volt néhány lelkes egyetemista, akik meg akarták
váltani a világot. Akár így is kezdődhetne ez a cikk, de nem így fog. A
TŐGY esszenciája nem a világmegváltás, hanem mi magunk vagyunk.
Idén harmadszorra rendezzük meg a sokak által már ismert és
szeretett TáTK-sok Őszi Gyűlését, röviden a TŐGY-öt. A rendezvény úgy indult, hogy egy csapat egyetemista elhatározta, nem elégszenek meg a gólyatábor néhány (felejthetetlen)
napjával, és még többet akarnak az itt, valamint az órákon
megismert emberekből, az előadásokból és persze a bulikból.
Nem is kellett több, nekiálltunk az általunk elképzelt tábor

megszervezésének. Akciónk sikerén felbuzdulva kicsit nagyobb létszámmal vágtunk neki
aztán a következő évben is a „második felvonásnak”. Most pedig csak kapkodjuk a fejünket, hogy mégis mibe keveredtünk már megint, tekintettel arra, hogy a helyek már a regisztráció megnyitásának
napján 8 óra alatt beteltek. Úgy látjuk, legalábbis én, hogy
a TŐGY immár évről évre töretlenül szolgálja a kitűzött
célokat, többek között az új ismeretségek kötését és a
régiek elmélyítését, az izgalmas programok biztosítását
és annak a lehetőségét, hogy az évben legyen legalább három

Fotó • Balu I TátKontúr

megeshetett a szíve rajtunk, ugyanis 1-2 órán
belül elállt az eső is. Ezután egyre több és több
ember jelent meg a TáTK-s rendezvény keresve,
amíg a létszám elérte a 60-70 főt (ami 250-ből
nem is olyan rossz arány, tekintve a könyörtelen
A mindenki által jól ismert és sűrűn használt közösségi olda- időjárási körülményeket). Az emberek kisebb csoportokban
lon már jó két hete fent volt a III. Nehru parti parti névvel fém- beszélgettek egymással, a vakuk pedig megállás nélkül villogjelzett esemény (nagyjából 250 résztvevővel). A rendezvény tak. Időnként az emberek egymást rémisztgetve kiáltottak
napján, csütörtök reggel, reggelizés közben felpillantottam fel, hogy „VESZÉLY!”, majd egy MA-s srác egy Márton nevű
a televízióra: az időjárás-jelentésben Reisz András időjós ép- felfújható zebrát sétáltatott egy esernyővel, mindenközben
el-elhangzottak a gólyatáborból
pen a 70 km/órás széllökésekről
már ismert kiáltások is. A gólyák
és „zápor, helyenként zivatar”
persze lassan kezdtek hazafele
kialakulásáról magyarázott. Az
szivárogni a péntek reggel 8 óraaddigi napsütéses idő után összekor kezdődő interetnikus viszoesküvést gyanítottam Természet
nyok előadásra hivatkozva. Habár
Anyánk részéről.
igyekeztünk a kötelességtudatosMiután egész nap – hol kevésbé,
ság útjáról letérítve visszatartani
hol intenzívebben – esett az eső,
őket, ám rendíthetetlenek voltak.
kezdtem feladni a reményt, hogy
Miután nagyjából maréknyira reebből a buliból bármilyen nagySenki sem úszta meg szárazon
dukálódott a TáTK-sok száma, én
szabású esemény alakulhat ki. A
bodzás fröccsöt, biztos, ami biztos, magammal vittem, és a is elbattyogtam a barátnőmhöz aludni, akivel már minket is
szervezők nagy része is kitartott a szabadtéri program mellett. várt a pénteki pénzelmélet és monetáris politika előadás. TerMiután mindenki felszerelkezett – fűtési célt szolgáló – alko- mészetesen nem aludtuk ki magunkat, és nyugdíjasokhoz hahollal, átvonultunk a Nehru partra. A látvány lehangoló volt, sonlóan közlekedve ugyan, de elértük célunkat, a Harmónia
de mi elszántan álltuk, esőkabátban, esernyővel vagy anélkül termet, ahol leroskadtunk az első két székre, és megtettünk
is. Azt latolgattuk, hogy vajon eljön-e egyáltalán bárki – miu- minden tőlünk telhetőt, hogy figyeljünk – habár néha el-elbótán hírt kaptunk arról, hogy néhány csoportvezető különböző biskoltunk. De amikor ott ültem a pénzelmélet előadáson, és
kocsmákba terelte át gólyáit –, amikor in medias res megje- épp a „folyó fizetési mérleg” definícióját jegyzeteltem, végiggondoltam a tegnap estét, és arra jutottam, hogy a félév első bulija
lent két gólya, majd még egy. Nagy volt az öröm, hiszen ez a
lényege az egésznek: hogy a gólyák megismerkedhessenek a igazán remekül sikerült, és a szervezők elégedettek lehetnek.
Szasza
felsőévesekkel. A fentebb említett Természet Anyának pedig

Fotó • Szasza I TátKontúr
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olyan nap, amikor semmin sem kell stresszelni (persze csak bulik, szaladgálás és kacagás között persze akadnak komolyabb, szakmába vágó programok is: a filmvetítéstől kezdakkor, ha nem vagy szervező), és a józan pillanatokból is
ve az érdekes előadásokon át a szabadabb
kevés akad.
beszélgetésekig, s mindenki megtalálhatja
A kisebb fesztiválra emlékeztető táa számára legérdekesebbet. Aki járt már
bor három napja alatt a résztvevő borjak,
TŐGY-ön, annak nem kell többet magyatőgyészek szert tehetnek a tehénfejés és a
rázni, aki még nem, annak lehetősége lesz
tehenegelés képességére (ezt a tapasztalarra, hogy megtapasztalja.
tabb versenyzőknek már nem kell magyarázni), és idén még egy-két szuperképesMinden borjút szeretettel vágunk!
A TŐGY szervezői
ségüket is megcsillogtathatják. A játékok,

Határok nélkül

Fotó • facebook.com/breakingboundaries.eu

2012. szeptember 11-én Cor Van Damme európai körútjának magyarországi állomásán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán találkozhattak az érdeklődök a belga fiatalemberrel, és
ismerhették meg különleges történetét, valamint utazásának célját.

zőtől, Kovács Krisztinától csípem el azokat az
infókat, miszerint Cor az előző éjszakát 2 belga
Erasmus-ösztöndíjjal nálunk tanuló honfitársánál töltötte, és belga létükre vették a bátorságot,
hogy belekortyoljanak pár magyar sörfőzde
termékébe is. Az is kiderül, hogy a találkozó után egy magyar
kerekesszékes PhD-hallgató fogadja majd be vendégünket a
Nagytétényi úti kollégiumban, ahol nagy valószínűséggel a
Kőbányai mellett egy kóstolásra váró kupica is kerül majd az
asztalra. Cor filozófiát tanult és több évet dolgozott a szociális
szférában is, ahol elmondása szerint frusztrálta kortársainak
állandó panaszáradata.
Neki sem volt mindig rózsaszínű a belga élet, megvolt a
maga mélypontja, amikor 15 évesen, szembenézett azzal,
hogy néhány éven belül ő is tolószékbe kényszerül majd betegsége miatt. Ekkor az övéhez hasonló előadás keretében
találkozott egy idősebb belga mozgássérült férfival. Az őt inspiráló férfi az évekkel ezelőtti találkozóra egy átalakított autóval érkezett s távozott gyönyörű felesége és közös gyermekeik
társaságában. Előadása során szívből tudott mosolyogni, mikor arról beszélt, milyen csodálatos az élet, és kérte a résztvevőket, hogy gondolják el, 20 évvel ezelőtt mennyivel kevesebb
lehetőségük lett volna. Ez volt az a pont, mikor Corbe látta,

Cor túllépett azon a tényen, hogy fogyatékossága miatt
egyetlen lépés megtételére sem képes, vagyis hogy örökletes
izomsorvadásos betegsége miatt tolókocsiban kénytelen leélni életét. Speciálisan
átalakított autójával
járva a kontinenst,
azt az üzenetet juttatva el minél több
emberhez, hogy az
élet még fogyatékossággal is lehet szabad
és nagyszerű. Szeretné, ha a hozzá hasonló fiatalok erősnek
éreznék
magukat.
Nem több pénzt szeretne a szakpolitikusoktól, hanem munkahelyeket. Nem ingyenes BKV-bérletet,
hanem mindenki számára lehetőséget arra, hogy
jogosítványt szerezzen. Hisz benne, hogy meg- Szeretné, ha a hozzá hasonló fiatalok erősnek éreznék magukat.
felelő támogatással a hátrányos helyzetben lévő Nem több pénzt szeretne a szakpolitikusoktól, hanem munkahefogyatékos emberek is képesek lehetnek boldog lyeket. Nem ingyenes BKV-bérletet, hanem mindenki számára leés szabad életet élni. Cor üzenetét senki sem tud- hetőséget arra, hogy jogosítványt szerezzen.

”

ná hitelesebben közvetíteni, mint ő maga, ezért
szeretettel invitált minden érdeklődőt egy kötetlen hangvételű
beszélgetésre.
A találkozó családias hangulatban zajlott: egy egész termet
megtöltöttünk, ahol tea, kakaó és szendvicsek várták az érdeklődőket. A rendezvény természetesen akadálymentesített
volt, így a fogyatékossággal élő emberek is részesei lehettek
ennek a kellemes kedd délutánnak. A kezdéskor a főszerve-

hogy,,fogyatékosan” is élhet teljes életet. Szülei nem engedték,
hogy elhiggye, neki kevesebb joga és lehetősége van az életben, mint bárki másnak, ezért ragaszkodtak a normális életvitelhez, az általános és középiskolai oktatáshoz, bátorították
abban, hogy szerezzen jogosítványt, hogy este találkozzon a
városban a barátaival, valamint hogy hazahozza a barátnőit.
Természetesen ő is tisztában van azzal, hogy Nyugat-Európa
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járó mozgássérült fiatalokkal találkozva, egymás történetéből
inspirációt merítve, és esténként baráti sörözésekkel feltéve
a pontot arra a bizonyos i-re. Nem beszélve a folyamatosan
frissített blogról és Facebook oldalról,
ahol bárki nyomon követheti ennek
a nagyszerű kezdeményezésnek képekkel és a résztvevők történeteivel
színesített beszámolóját. Elődei
eredményeiből merítve reméli, hogy
a fiatal generáció felismeri üzenetének lényegét, és közösen képesek
lesznek folytatni a megkezdett munkát. ,,Fogyatékos” – nem ma és nem is
holnap lesz az a nap, mikor ezt a szót
nem félve, kicsit keserűen mondjuk ki.
Ám a Corhoz hasonló emberek segíthetnek abban, hogy
épek és fogyatékosok egyaránt elhiggyék, valamikor eljöhet ez a pillanat. Mikor mindennemű határ ledől az emberek között. Mikor nem a különbségeket, hanem a hasonlóságokat vesszük észre egymásban. Mikor természetes lesz,
hogy egy mozgássérült autót vezet, vagy beül a barátaival
sörözni egy kocsmába.
Az alábbi fórumokon te is nyomon követheted Cor utazását:
facebook.com/breakingboundaries.eu
breakingboundaries.eu/
A találkozó létrejöttéhez és a Project megismeréséhez hozzájárult az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi
Kar és az European Network on Independent Living közötti hallgatói "Erasmus szakmai gyakorlat” kapcsolat.
Döni

Politika, érted
Talán kissé közhelyesen hangzik, de attól még igaz: nem elég egyetemre
járni, ki kell használni az egyetemi életben rejlő egyéb lehetőségeket is!
És máris eljutottunk a cikk lényegéhez, vagyis ahhoz, hogy bemutassam
Nektek a Policity-t, egyetemünk – merjünk nagyok lenni: saját műfajában egyedülálló – önszerveződő közösségét.
Akkor jöhet is Alapszabályunk bevezetője, a Policity Hitvallás: „A Policity egy olyan pártpolitikailag független szellemi
műhely, mely ötvözi az egyéni kvalitást a közösségi munkában rejlő lehetőségekkel. Közösségünk – mely kezdetektől
fogva önszerveződő – legfontosabb fokmérője a demokrácia.
Kiemelt célja a fiatal generáció demokráciában való részvételének elősegítése. A szocialista berendezkedés után a de-

mokrácia nem fejlődhetett ki szervesen, így nem
alakulhatott ki társadalmi szinten a klasszikus
értelemben vett demokratikus mentalitás. Ennek híján annak eszközrendszerét használó, és a
szocializációs folyamat részeként ezt továbbadó
politikai generáció sem nőhetett fel. Ezt az űrt
hivatott betölteni a Policity kezdeményezés.”
A Policity-t 2010 márciusában – Zaránd Péter kezdeményezésére – egy baráti társaság, az akkori elsőéves politológusok alapították, akik a magyarországi politikai kultúra
javítását tűzték ki célul. A kezdetben rövid elemzések, interjúk publikálásával foglalkozó szervezet rövid idő alatt
megvalósította első projektjét, melynek keretében élőben
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fogyatékos ügyben (is) előrébb jár, mint a földrész többi régiója, ezért útja során igyekszik feltérképezni azt is, hogy az adott
ország állampolgárai mit tapasztalnak mindennapjaik során,
hol járnak azon a bizonyos úton,
ami egy teljesebb társadalom felé
vezet. Zoli, egy látássérült ELTE
hallgató – aki a tolmácsolási feladatokat látta el – számolt be elsőként
hazai tapasztalatairól. Véleménye
szerint az ELTE-n mind a hallgatók, mind pedig az oktatók nyitottak és segítőkészek a fogyatékos
tanulókkal szemben, ám a magyar
társadalomról ezt még nem tudja
elmondani. Ezután megszólaltak
más fogyatékossággal élők, oktatók, jeltolmácsok, érdeklődők,
Cor pedig figyelt, hozzászólt, kérdezett, bátorított, és igyekezett megerősíteni a jelen lévőket abban, hogy nem kell ,,fogyatékosnak” érezniük magukat. Sajnos keserédes kép rajzolódott
ki a magyarországi helyzetről, ami még sötétebbé vált, mikor
megpróbáltuk összehasonlítani azt a belga lehetőségekkel. A
strukturális problémák, a politika és az emberek hozzáállása,
a mindennapjainkban megjelenő direkt és nem direkt kirekesztés mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy irigykedve hallgattuk Cor beszámolóját a belga helyzetről. Cor büszke arra az
útra, amit megtett, és nagy reményekkel tekint az előtte álló
kihívások felé. Hálás azoknak, akik az elmúlt évszázadban előidézték és kiharcolták azon változásokat, amelyek javítottak a
mozgássérült emberek helyzetén, életkörülményein. 20 évvel
ezelőtt szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy átalakított
kisbuszával keresztülrobogjon a határok nélküli Európán,
megismerve a különböző országok lakóit, hasonló cipőben
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tudósíthattak a 2010-es országgyűlési választásokról. Ettől
kezdődően a szervezet folyamatos fejlődésen ment keresztül, amely lendület a mai napig tart, sőt, Policity-s pályafutásunk legnagyobb lépését készülünk a közeljövőben megtenni. A fiatalok akkor tanulnak a legjobban, ha ők is szerves
részesei a folyamatnak. Éppen ezért internetes oldalunk, a
policity.hu-n lehetőséget biztosít politológus, jogász és más
társadalomtudományi, valamint közgazdasági területről érkező hallgatónak publikálásra, kutatásra, oktatásra, illetve
tudósítások (melynek része heti rendszerességű parlamenti
tudósítások megjelenése is) és interjúk által a politika világának megismerésére. Konferenciáinkon például olyan
neves politikusok fogadták el előadóként meghívásunkat,
mint Navracsics Tibor, Fodor Gábor vagy Gyurcsány Ferenc.
Az internetes megjelenésen túl a Policity nagy hangsúlyt
fektet tagjai továbbképzésére is, belső képzési programjaink
mellett lehetőség van külsős szakmai továbbképzéseken való
részvételre is – legaktívabb tagjaink a szervezettel együttműködésben lévő internetes portálok, politikai elemző intézetek

gyakornoki programjaiban tevékenykedhetnek. A Policity
ugródeszka a jövőre nézve, ahol olyan élményekkel és szakmai ismeretekkel gazdagodhatunk, amely későbbi karrierünk
szempontjából is mérföldkőnek számít majd. Hiszünk abban,
hogy nem csak pártérdekeken keresztül lehet a politikai eseményeket megvilágítani, s szeretünk önállóan és közös erővel
olyan dolgokat létrehozni, amelyet a szakmában is elismernek,
amelyre büszkék lehetünk. Egyszerűbben fogalmazva: ha elhivatott vagy, képes vagy hosszú távon gondolkodni, és szeretnél az elméleti képzés mellett gyakorlati tudásra is szert tenni,
csatlakozz hozzánk!
Mit kell ehhez tenned? Küldd el nekünk szakmai önéletrajzodat, motivációs leveledet és két próbaírásodat az info@policity.hu
e-mail címre. Ez alapján kerül majd sor a szóbeli elbeszélgetésre, ahol a szokásos klisékből kilépve egy kicsit önmagadból is
megmutathatsz. A gólyatábori regenerálódás után ez legyen
az első feladatod!
Knopf Alexandra
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Szórótárgyak a TáTK-n
„Mennyire nehéz ez a tárgy? Dia elég? Van belőle rövidítés? Jegyzeteket
szívesen fogadnék!” Vizsgaidőszak előtt tömegével lepik el az internetes
fórumokat (rosszabb esetben a kurzusfórumokat is) ezek a kérdések, és
sokan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy 14 héten keresztül folyamatosan követniük kellett volna kurzusaikat.
Vannak azonban olyan tárgyak, ahol már csak azt lehet mondani az érdeklődőnek, hogy "késő bánat haver", mert 14 hét
nem készülés után ezen tárgyak elvégzése meglehetősen nehézkes. Ebben a cikkben megpróbálom azt a három legnehezebb
tárgyat összegyűjteni Nektek,
amiknek a követése fokozottan
ajánlott a félév folyamán. Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti,
hogy a többi kurzussal nem kell
foglalkozni, de ezekre a kurzusokra többéves tapasztalatok
alapján szükséges az átlagosnál
is hosszabb felkészülési idő.

figyelmét arra, hogy járjon be az előadásra. Ez
nem vicc, ugyanis a vizsgán a kérdésekben megjelennek az előadáson elhangzottak is, és ha az
illető nem rendelkezik az előadáson megszerezhető tudásanyaggal, akkor bizony nagy valószínűséggel elégtelent fog kapni. Ugyanúgy ajánlott,
hogy mindenki olvassa el a kötelező olvasmányokat. Ezek ismerete nélkül még egy jó jegyzet is semmitmondó
lehet. A tárgy követelményei egyre
inkább elvárják ezt, és hosszú évek
tapasztalata is azt mutatja, hogy
lényegesebben könnyebb elvégezni
a vizsgát úgy, ha az év folyamán
Felkai Gábor tanár úrral együtt végigkövetitek az anyagot. Bár még Na ezt nem kell csinálni!
így sem a legkönnyebb tárgyként emlékeztek majd rá. Egyébként, szerény vélemény szerint, a kötelező olvasmányok – ha
az ember megfelelő hozzáállással közelít feléjük– rendkívül
érdekesek, olyan témákkal foglalkozik, amin mi is számtalanszor elgondolkodtunk már.

Filozófia
Legtöbbször talán ezt szokták a felhozni a hallgatók mint
legnehezebb tárgyat, és valóban, a követelmények szigorúak.
Olvasónapló vezetése a vizsga előfeltétele, illetve ismerni kell
az összes szerző művét. Szeretném mindenkinek felhívni a

Társadalompolitika
Erre is mindenképpen ajánlott bejárni. Hogy miért? A mérhetetlen sok adat és idézet miatt. Ugyanis a vizsgára egy hatalmas adatbázisból kapjátok a kérdéseket a coospace-re. Ha
ezen a vizsgán jól akarsz teljesíteni, naprakésznek kell lenned
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ezekből az adatokból, idézetekből, és ebben jelentős segítséget nyújthat az előadás. Ha rendesen jegyzeteltek és
figyeltek órán, a Zombori könyv már gyerekjáték lesz, és
könnyedén felismertek majd minden adatot és idézetet.
Statisztika 2.
Ez általában a társadalomtudósok körében nem különösen népszerű tárgy, mivel nehezebb, mint a Statisztika
1., és sokunknak már az is bőven elég volt. Kabos tanár úr
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vizsgájára érdemes úgy készülni, hogy bejárunk mellette
szemináriumra is (ez szociológián nem kötelező, csak társadalmi tanulmányokon). Ez sok segítséget adhat, megismerkedhetünk az előadáson csak elméleti szinten elsajátított számításokkal, amikre szükségetek lesz a vizsgán.
Habár a vizsgán van igaz-hamis is, felesleges arra játszani,
hogy ott majd áttippeli magát az ember, mert a vizsga ennél sokkal, de sokkal nehezebb.
Amondó

Izmusok nyomában: a
nacionalizmus
Hajlamosak vagyunk szűken vett elméleti és politikai viták tárgyaként
tekinteni a különféle izmusokra, holott kultúrtörténetünk eme termékei mindennapi cselekedeteinket is nagyban meghatározzák. Kiemelten vonatkozik ez a TáTKontúr izmusokat bemutató sorozatának első
darabjára, a nacionalizmus eszméjére.
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Óvatosan kell eljárnia annak, aki azt szeretné, hogy a mai
Magyarországon magyarként tekintsenek rá. Vigyáznia kell,
nehogy a magyarság érzésének túlzásaiba essen, akár külső
megjelenésében, akár kulturális vagy politikai preferenciáiban. Ha sikeresen elkerülte a
magyarkodás nem épp hízelgő
bélyegét, még mindig rákerülhet a nemzetellenesség, az idegenszívűség vagy a hazaárulás
címkéje. A társadalom mintha
minden pillanatban figyelemmel kísérné, ki örül tiszta
szívből olimpiai aranyérmeinknek, és kinek a viselkedésébe
vegyülnek megengedhetetlen
fenntartások; ki viseli büszkén
nemzeti jelképeinket neves ünnepeink alkalmával, és ki kívánja e szent napokat is a politikai
hangulatkeltés céljaira felhasználni.
Magyarságteljesítményünket nem csupán az határozza
meg, mit gondolunk az országról, a velünk szomszédos népekről, a határainkon belüli nemzeti és etnikai kisebbségekről; az is döntő tényezővé vált, hogyan vélekedünk az európai
és a világpolitika aktuális trendjeiről. Beszéljünk világosan:
a rendszerváltás óta – de az utóbbi hat év során különösen
– a nemzet, a hozzá kapcsolódó érzés és identitás, valamint a
nacionalizmus a politikai vetélkedés és a közbeszéd kitüntetett, talán legfontosabb témájává vált. A társadalmi-politikai

folyamatokat figyelemmel kísérők két okból is
megdöbbenhetnek a fejlemények láttán. Azt várhatnánk, hogy demokratikus országokban vitás
kérdéseinket egymás érveit figyelembe vevő párbeszéd útján intézzük el, és nem próbálkozunk
olyan régi trükkökkel, mint a másik oldal politikai nemzetből való kirekesztése. De, ami ennél fontosabb,
megdöbbenhetünk azért is, mert arra számítottunk, hogy a
nemzetek feletti intézmények, a globális kommunikációs hálózatok és a kormányokat megkerülő pénzmozgások korában
a nemzetállam, és vele a nemzeti
érzés szerepe mind kisebbé válik, mígnem teljesen átadja helyét
új – globális és regionális – kötődéseknek. Annak megértéséhez,
hogy miért vagyunk szemtanúi
egy ezzel éppen ellentétes folyamatnak, röviden szeretném
felvázolni a nacionalizmus populáris és szociológiai elméleteit. A
közbeszéd és a politikai retorika a
nemzeti hovatartozást többnyire
Híd nemzeti alapon egyértelműnek és természettől valónak tételezi, e nemzeti érzés világos összekapcsolását egy
szuverén nemzetállammal – még ha ennek határai vita tárgyát képezik is – szinte sosem kérdőjelezi meg. A nemzeteket
általában ősi entitásokként képzeljük el, nemzeti karakterünket pedig – bármennyit is változtak a körülmények ezer
éves intervallumok alatt – lényegében változatlannak tartjuk.
Nem egyszerűen a világra jönni, hanem magyarnak (franciának, vietnaminak…) születni mindenképpen jelentőségteljes esemény. Ezt nevezzük a nemzetek és a nacionalizmus
perennialista, azaz folytonosságot hirdető felfogásának.
A második világháború utáni szociológiában ezzel a véle-
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és gazdasági változások szükségképpen eltörölhetik. A nakedéssel szemben a nemzetek és a nacionalizmus modernista
elméletei terjedtek el. Közös elemük, hogy a nemzetek meg- cionalizmus jelenkori helyzetét mégis inkább a „meghajlított
vessző” Isaiah Berlintől kölcsönzött metaforájával tudjuk a legjelenését a modernitás kezdetére (többnyire a 17-18. század
fordulójára) datálják, valamint, hogy ezeket nem természeti jobban jellemezni; úgy tűnik, minél inkább a nemzeti érzés
eljelentéktelenedésének irányába mutatnak a világban zajló
képződményeknek, hanem a nacionalista ideológia tudatosan
előállított termékeinek tekintik. A nemzetek szükségességét folyamatok – a globalizáció, de például a tömeges migráció is –,
politikai vagy gazdasági okokkal magyarázzák.
Az első megközelítés szerint az elitek hatalom- Azt mondani, hogy a cigányság, a homoszexuálisok vagy épp a
koncentrációja egy szuverén nemzetállam lét- kínai bevándorlók természettől fogva nem lehetnek egyenrangú
rehozása miatt volt fontos az egységes nemzeti magyarok — véleményem szerint nem a nemzeti érzés megnyilkultúra megteremtése; a második változat úgy vánulása, csupán egy nacionalista értelmezési keretbe helyezett
véli, hogy az ipari kapitalizmus elterjedése tet- egyéni félelem megfogalmazása
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”

te elengedhetetlenné a közös kulturális kódok
megalkotását. Bárhogy is legyen, a nemzet ősisége látszat az csak annál erősebben csap vissza. A nemzetközi közeggel
csupán, melyet a nacionalista ideológia többé-kevésbé tuda- való mind gyakoribb találkozás természetesen nem hagyja
tosan hozott létre és terjesztett el. Eric Hobsbawm még a „tra- érintetlenül nemzeti lényegünket (pontosabban azt, amit
díció feltalálásának” fogalmát is megalkotta, arra utalva, hogy ennek gondolunk), de lehetőséget teremt újragondolására,
mítoszaink ismételt elmesélés közbeni változtatására. A turizréginek gondolt hagyományaink gyakran csak a modernitás
kezdetéig nyúlnak vissza. A legújabb irányzat az Anthony D. mus például, könnyen beláthatóan, az ország prezentálására
késztet minket, a migráció pedig, bár szükségképpen felveti
Smith nevéhez kapcsolható etnoszimbolista elmélet, illetve
a mindennapi nacionalizmus név alatt összefoglalható kuta- a „ki a magyar” vagy „milyen a magyar” kérdését, továbbra is
tások. Közös bennük, hogy a nacionalizmus ideológiájáról a feltételezi az e kategóriával jelzett nemzeti közösség meglétét.
Tudományos érveken kívül monemzeti érzés és kultúra megtarális megfontolások is szólnak az
pasztalására helyezik át a hangetnoszimbolista irányzat elfogadása
súlyt, bár az etnoszimbolisták
mellett. A perennialista és a moderelsősorban a társadalmi mitológinista elmélet bizonyos szemszögből
ára és emlékezetre, a mindennapi
nézve az érem két oldalának látszik:
nacionalizmus teoretikusai pedig
az elitek kiötlenek egy természettől
a jelen életvilágára koncentrálnak:
fakadónak beállított, kizárólagos és
az eredet, a leszármazás, a hősök,
változtathatatlan nemzeti identitást,
a kiválasztottság és az aranykor
amit aztán a nép készpénznek véve
mítoszaira egyfelől; a zászlóinkelfogad. A többé-kevésbé homogén
ban, himnuszainkban és médinemzetállamok korában ez talán elánkban egyértelműnek tételezett
fogadható taktika, mai világunkban
nemzeti közösségekre másfelől. A
azonban szükségszerűen kirekeszkét irányzat – a látszólagos szakatő gyakorlatok táptalajául szolgál.
dék ellenére – véleményem szerint
Azt mondani, hogy a cigányság, a
szintetizálható. Míg a nemzet emhomoszexuálisok vagy épp a kínai
lékezete, mítoszai azt mesélik el,
Melyik országban járunk?
bevándorlók természettől fogva
kik vagyunk, honnan jöttünk (s
emellett jövőbeli cselekvéseinkhez is iránymutatással szolgálnak), addig a nemzet mindennapi tapasztalata (például az az
egyértelműség, mellyel a miniszterelnökről, a válogatottról beszélünk, szemben a francia miniszterelnökkel vagy a spanyol focistákkal) e narratívák kereteit jelöli ki és erősíti meg nap mint
nap, észrevétlenül.
Láthatjuk, hogy a globalizációval a nemzeti érzés hanyatlását jövendölő prófécia a modernista hagyomány egyenes
következménye. Ha ugyanis a nacionalizmus bizonyos politikai és gazdasági változások mellékterméke volt – ez mellesleg
erősen marxista színezetű gondolat –, akkor újabb politikai

nem lehetnek egyenrangú magyarok – véleményem szerint
nem a nemzeti érzés megnyilvánulása, csupán egy nacionalista
értelmezési keretbe helyezett egyéni félelem megfogalmazása.
Paradox módon a modernista elméletek erősítik ezt a hangulatot,
hiszen a nemzetállam szerepének csökkenéséről szóló jövendölések felkeltik és egyúttal igazolják ezeket a félelmeket.
Ha viszont a nemzeti identitást egy folytonosan alakulóban lévő (bár nem önkényesen változtatható) jelenségként kezeljük, a mai folyamatokban újrafogalmazásának lehetőségét
pillanthatjuk meg. Hogy az újabb definíció a befogadás vagy
a kizárás irányába mozdul majd el, az egyedül rajtunk múlik.
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Fontos azonban, hogy a nemzetet annak lássuk, ami: az (élet)
világban való eligazodásunkat segítő társadalmi produktumnak.
Sid
Felhasznált irodalom:
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Berlin, Isaiah (1996): Az emberiség göcsörtös fája. Budapest:
Európa.
Kántor Zoltán (szerk.) (2004): Nacionalizmuselméletek, szöveggyűjtemény. Budapest: Rejtjel.

Gondolkodom, tehát nyerek
avagy az erőtől a lélekig
A 2012-es nyári olimpiai játékokon Magyarország 17 érmet szerzett,
összesen 8 aranyat, 4 ezüstöt és 5 bronzot. Az ország sportolóinkra
büszke, azonban ők kinek/minek köszönhetik, hogy képesek a kiemelkedő eredményekre?
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Elkerülhetetlen, hogy négyévente, az olimpia kezdete előtt ne
induljanak meg a spekulációk arról, vajon ki és hány aranyéremmel tér majd vissza Magyarországra. A sajtó sokszor
már előre begyűjti a legjobb eredményeket hazánk sportolói
számára. A válogatott vízilabda-csapatunk, Cseh László vagy
Vajda Attila idén már úgy érkeztek Londonba, hogy komoly
elvárásokat támasztottak feléjük. Ki az, aki a súlyos terheket
leveszi a sportoló válláról, és segít neki abban, hogy feldolgozza az uszoda vagy a sportpálya mellé társuló rivaldafényt,
valamint közvetlenül a verseny előtt megbirkózzon a nyomasztó körülményekkel?
Pontosan erre a feladatra nevezik ki a sportpszichológust,
aki sokkal nagyobb mértékben veszi ki részét az aranyéremért
folytatott munkából, mint hinnénk. Gyurta Dani érmét négyfelé darabolhatná, ha igazságosan szeretne osztozni rajta segítőivel: egy részét kapná a sportpszichológus, a másodikat a
sportorvos, a harmadikat az edző, a negyedet pedig megtarthatná ő maga. Nagyon nehéz ugyanis eldönteni, hogy ezek
közül az emberek közül ki és mennyire járult hozzá az adott
eredmény eléréséhez, hiszen mindannyian a közös munka
szerves részét képezik. A sportorvos feladata a folyamatos
kontroll, segít a megfelelő életmód kialakításában, az egészség megtartásában, a helyes étrend összeállításában, valamint
az edzés megtervezésében, s nem utolsó sorban tudományos
kutatásokat is végez. Az edző a képességekhez mérten kialakítja az edzéstervet, amely során a tréner odafigyel a megfelelő
mozdulatokra, gyakorlatokra, és arra törekszik, hogy a sportoló a legtökéletesebben hajtsa végre a számára kiszabott feladatokat. Júliusban Cseh László már a 400 méteres vegyesúszás
elődöntőjén kiesett, nagy meglepetést okozva ezzel azoknak,
akik érmet vártak tőle ebben a számban. Az összetett munkát
mi sem bizonyítja jobban, minthogy az elődöntő után felmerült, hogy Laci egyik fő számában orvosai miatt nem tudott
kiemelkedően teljesíteni. Mi okozhatta valójában a magyar
fiú „vereségét”? Az orvosok? Vagy a tavaszi Európa-bajnokság

fárasztotta ki túlságosan? Esetleg a mentális felkészültség nem volt megfelelő?
A kérdést talán az érintett sem tudná megválaszolni pontosan, de az biztos, hogy a stresszt, a
sportolókra nehezedő terhet valahogyan kezelni
kell. A megmérettetés után kiemelt szükség van a sportpszichológusra, ha nem sikerül elérni azt az eredményt, amit a
versenyzőtől elvártak volna. Ha a sporttársak gyengén kezdenek az olimpián, a sportpszichológus feladata, hogy megakadályozza, hogy ezek a gondolatok befolyásolják „páciensét”,
hiszen rossz hatással lehetnek a teljesítményére. Ha a lélek
nincs rendben, a test sem fog tökéletesen működni, a kettő
között ugyanis erős kölcsönhatás van.
A versenyek előtt a sportolónak tisztáznia kell magában,
hogy mekkora szereppel bír életében és pályafutásában az
adott megmérettetés, de az is sokat segít, ha leírja, milyen
eredményeket ért el eddig, és milyen célt tűzött ki maga elé.
A professzionális sportolók edzésnaplót is vezetnek, azokban
az országokban pedig, ahol a magyarországinál fejlettebb a
sportkultúra, ezt nagyon komolyan veszik a szövetségek. Az
edzésnaplónak különböző szempontok szerint kell felépülnie,
a sportolónak be kell számolnia a csúcsteljesítményéről, a
nyomást és stresszt jelentő tényezőkről, az edzővel való kapcsolatáról, a relaxációs képességekről, stb.
A csúcsteljesítmény akkor érhető el, ha a sportoló képességei teljes mértékben alkalmazkodni tudnak az adott körülményhez, illetve ha az önbizalom és a szorongás egyensúlyban van – ám ezt létrehozni nem könnyű feladat, hiszen ezek
a mutatók sportolónként eltérők lehetnek. Egy verseny előtt
sokszor hasznosabb, ha a sportoló nem mozog, inkább rápihen, mentálisan készül a megmérettetésre.
Egyes felmérések szerint inkább a pszichológiai felkészültség jelezheti előre azt, hogy milyen eredményt érhet el valaki
egy versenyen, mint a fizikai állapot. Egy amerikai vizsgálat
során a sportolók a következő tényezőket kötötték a csúcsteljesítményhez: erős koncentráltság az adott feladatra, érzelmek feletti kontroll, magabiztosság, félelem hiánya, lelkileg
és fizikailag is nyugodt állapot. Ehhez kapcsolódik az úgynevezett flow-állapot is, melyből nem lehet kizökkenteni az
egyént. A csúcsteljesítmény elérésekor biztos, hogy a sportoló
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ebben a fázisban van, hiszen tisztában van a célokkal, erősen lelki betegségekhez (pl. depresszió) és doppingszerek
koncentrál a kihívásra, megváltozik az időélménye (felgyor- használatához vezethet.
Érdekesség, hogy Magyarországon az Olimpiát miszsul vagy lelassul), és a körülmények összhangba kerülnek
tikus magasságokba emelik, a bajnokokra
képességeivel.
pedig hősökként tekintenek. Egy győztes
A csúcsteljesítmény eléréséhez szükegészen addig győztes, amíg a következő
ség van arra, hogy a megfelelő feltételek
honfitársa meg nem nyeri az olimpiai aravegyék körül az embert – ide tartozik
nyat ugyanabban a sportágban. A fiatal,
a táplálkozási és lelki egyensúly is. A
feltörekvő sportolók számára ez egyáltalán
sportpszichológus fel tudja mérni, hogy
nem előnyös, hiszen emiatt az idősebb
a versenyzőt mi akadályozza abban, hogy
bajnokok féltékenyek utódaikra, és „érdeelérje a maximális teljesítményt, és segít
kük fűződik a fiatalok győzelmi esélyeinek
abban, hogy önálló, sikeres és sportszerelerontásához”.
tő ember váljon belőle.
A sikeresség kulcsa tehát, hogy önmaA sikeres sportoló képes elérnie az opgunkat tudatosan irányítsuk. Egy anektimális egyensúlyt, a sikertelen azonban
nem. Megfigyelhető, hogy a sikeresek Agyra is kell gyúrniuk a sportolóknak dota szerint az ókorban egy filozófus kilájobban bíznak magukban és képességeikben, teljesítményüket
kevésbé tudják megzavarni külső ingerek, nagyobb szerepet
kap náluk a koncentráció, igazán elkötelezetté válnak a sportáguk iránt (ez tölti ki hétköznapjaikat), és gondolataik is csak
a mozgás körül járnak. Képesek kezelni szorongásukat, előnyükre tudják fordítani az egészséges izgatottságot, valamint
képesek tanulni a hibáikból.
Fontos, hogy a sportoló ne csak testét, hanem lelkét is
gondozza, ám egy ország fejletlen sportkultúrája és nehéz
anyagi körülményei (pl. Magyarországon) nem minden
esetben teszik lehetővé, hogy
az élsportolók mellé sportpszichológust állítsanak. Pedig
nagy szükség lenne rá, hiszen
a versenyző folyamatos teljesítménykényszer alatt áll, a
média pedig többnyire nem az
értékeket keresi az emberben, hanem a szenzációt. Ha ezeket
a problémákat nem tudja leküzdeni a sportoló, az súlyos

togatott az olimpiai játékokra. Az egyik versenyt követően a
győztes örömmámorban úszva, kiabálva ünnepeltette magát,
amikor a filozófus odament hozzá:
„Hát te minek örülsz, fiam?” Az meglepetten így válaszolt:
„Hogyhogy minek? Mindenkit legyőztem, én vagyok a bajnok!” A
filozófus erre: „Ennek örülsz ennyire? De hát csak nálad gyengébbeket győztél le!”
Berta Kitti
Felhasznált irodalom:
Budavári Ágota (2007): Sportpszichológia. Budapest: Medicina
Tóth László (2010): Lélektani és sportlélektani ismeretek, Jegyzet. Budapest
Balassa
Levente:
Olimpiai szintteljesítésre készülve
(eletegyensuly.hu – Utoljára megtekintve: 2012. szeptember 15.)
A sportorvoslás és a sportorvos helye és szerepe a sportban (sportorvos.hu – Utoljára megtekintve: 2012. szeptember 15.)

Kompország öröksége
A tekintélyelvű személyiség vizsgálata hosszú évtizedekre nyúlik vissza.
Csepeli György, Murányi István és Prazsák Gergő tavaly megjelent, Új
tekintélyelvűség a mai Magyarországon című kötetében – többek között
a nemzeti radikalizmus aktuális térnyerésének kapcsán – ismét górcső
alá vették a témát. Ezzel kapcsolatosan kérdeztem Prazsák Gergőt, karunk tudományos munkatársát.
TátKontúr Mi teszi szükségessé, hogy új fogalmat vezessenek be a régi, Adorno-féle fogalomhoz képest?
Prazsák Gábor: Úgy tűnt számunkra, hogy az a jelenség,

amelynek Magyarországon tanúi vagyunk, sok
elemében hasonlít, de sok elemében különbözik
is attól, amely Adornóék kutatásában megjelent.
Az „új” jelző a tekintélyelvűség szó előtt talán
valamilyen mértékben képes visszaadni a változást. Adornóéknál alapvetően úgy látták, hogy
a tekintélyelvűség magva a családi szocializáció
során alakul ki. Ehhez képest mi azt találtuk, hogy azok az
emberek, akik szélsőséges szervezetek tagjai, és akikre azt
lehet mondani, hogy tekintélyelvűek, azoknál a család mint
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elsődleges szocializációs közeg továbbra is meghatározó, de
kevésbé erőteljesen, mint amennyire Adornóék idejében volt.
Most a másodlagos szocializációs közeg, tehát az iskola, az
óvoda, a bölcsőde, a különórák, azaz, hogy valaki járt-e ezekbe az intézményekbe, vagy sem, sokkal inkább hatással van a
tekintélyelvűségre.
TK: Milyen szerepe volt ebben az Önök kutatásának?
PG: Csepeli professzorral és Murányi Istvánnal végzett kutatásunk egy nagyobb és két kisebb mintán készült. Országos,
reprezentatív mintán készítettünk kérdőíves vizsgálatot, továbbá egy kelet-magyarországi nemzeti radikális, illetve egy
kelet-magyarországi környezetvédő szervezetet vizsgáltunk
meg. Az alapvető kérdésünk az volt, hogy hogyan szerveződik a tekintélyelvű személyiség a 21. század Magyarországán.
Más eszközöket, skálákat, más elméleteket használtunk,
mint Adornóék. Ezeket az elméleteket nem mi találtuk ki,
hiszen az azóta eltelt 50 évben mások is sokat hozzátettek
a megközelítéshez. Így alkalmazhattuk a rendszerigazolás
vagy a szociális dominancia elméletét, melyek más irányokat
is megnyitottak a tekintélyelvűség kutatása során. Talán az
alkalmazott módszerek új típusossága miatt is nevezhetjük
„új”-nak ezt a tekintélyelvűséget.
TK: Milyen eredményekkel zárult a kutatás?
PG: Az országos reprezentatív minta alapján azt találtuk,
hogy a tekintélyelvűség meghatározottságainak – tehát
hogy valaki miért tekintélyelvű, míg mások nem – alapvetően nem szociológiai okai vannak. Nem lehet azt mondani,
hogy csak és kizárólag az alacsony iskolai végzettségűek, a
szegény emberek, a kistelepüléseken vagy nagytelepüléseken
élők tekintélyelvűbbek, mint mások. Gondolkodási mintákat
tártunk fel, és kognitív szempontokkal magyaráztuk a tekintélyelvűséget, ami alapvetően a zárt gondolkodásról szól: az
újra és a másra való nyitottság teljes hiányáról. Bár ebben a
kutatásunkban nem volt jelen, de más kutatásaink során
egyértelműen úgy találtuk, hogy az etnikai kisebbségekkel
kapcsolatos kirekesztés mellett a külföldiekkel szembeni kirekesztés, tehát a xenofóbia mértéke is aggasztó Magyarországon. Továbbá a hagyományos szexuális kisebbségekkel szembeni kirekesztő attitűdök jelenléte is elég számottevő. Amikor
bekapcsoljuk a tévét, akkor meg azt látjuk, hogy ilyen-olyan
felszerelésekbe, katonai egyenruhákba öltözött emberek masíroznak kistelepülések utcáin, és rémisztgetnek másokat. A
kérdés az volt, hogy miért és hogyan lehetséges ennek a megvalósulása. Erre egyszavas választ nem tudnék adni.
TK: Van még köze a tekintély fogalmának a tekintélyelvűséghez a mai Magyarországon?
PG: Teljes mértékben. Az értékek pluralitása és a tekintélyelvűség mint életmód jelenléte két egymástól nem független
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jelenség. A tekintélyelvűség egy olyan szoftver, amellyel egy
pillanat alatt rendet tud vágni annak alkalmazója a sokféle,
egymástól eltérő világszemlélet okozta bizonytalanság tengerében. Egyfajta lehetőség arra, hogy az ember megmeneküljön
azoktól a kínos vagy nehéz kérdésektől, melyekkel nap mint
nap szembesül. A tekintélyelvűség mint életforma egy viszonylag fontos, jól használható elméleti megközelítés, mely
egyértelműen tettenérhető abban is, hogy ezek a csoportok
nagyon zártak. A kommunikáció elsősorban csoporton belül
zajlik, a csoporton kívüliekkel való kommunikáció az arra kijelölt kommunikátorok feladata.
Amikor masírozó embereket látunk az utcán vagy a tévében, éppen az értékek pluralitása miatt tűnhet úgy, mintha
csak katonásdit játszanának. Úgy teszek, mintha valami komoly katona lennék, be tudom feszíteni a muszklijaimat, meg

tudom mutatni, hogy hú, de erős vagyok. Ez az alakiság nagyon könnyen összemossa az állami monopóliumba tartozó
erőszakszervezeteket – a katonaságot, rendőrséget, tehát azokat, amelyek jogállami keretek között felügyelik a rendet – egy
ilyen magán vagy félig magánjellegű tevékenységgel. Ez számos kérdést vet fel. Számításba kell venni a lélektani vetületet
is, hiszen ezek az emberek hiába mondják, hogy ők csak sétálgatnak, fákat locsolnak, és vigyáznak a magyar kulturális értékekre, hogyha azok, akik között masíroznak, félelmet élnek
át ennek következtében. Ez esetben már saját szabadságukkal
korlátozzák mások szabadságát. Veszélyes azt gondolni, hogy
ez csupán egy élménykeresési folyamat a jóléti társadalomban,
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amelyet a szabadidő növekedése okoz. Talán ez az aspektus is
jelen van, de hiba lenne csak ennek tekinteni, hiszen egyrészt
e tevékenység a jogállamiság kereteit feszegeti, másrészt félelmet kelt másokban.
TK: Az utcán való masírozáson kívül milyen más színterei,
megjelenési formái lehetnek ennek?
PG: A nemzeti radikális szervezetekre vonatkozóan tudtuk
azt közvetlenül megnézni, hogy mivel foglalkoznak. Mi egy
bizonyos szervezetet vizsgáltunk. Ők szeretnek masírozni,
ősmagyar emlékműveket megkoszorúzni, a kulturális emlékezet különböző eseményeikor megjelenni. Kelet-Magyarországon ott van nekünk a Tisza, amely időről időre ki szokott
önteni, a magyar ember pedig valamilyen oknál fogva nem tanul ebből, és visszaépíti oda a házát, ahol
korábban már elvitte az ár. Ebben
a szervezetben például az identitásfontos része, hogy segítenek
a rászorulóknak. Polgárőri tevékenységet is folytatnak, vagy szeretnének folytatni. Különös, hogy
e békés tevékenységek ellenére
viszonylag sokan vannak közöttük,
akik el tudják képzelni azt, hogy
egy olyan jogosítványokkal rendelkező hadseregnek legyenek tagjai,
amely jogosítványokkal mondjuk
az állami hadsereg rendelkezik. Így
időről időre kiképzésekre járnak,
legalábbis honlapjuk beszámolója szerint, ahol megtalálhatóak ezek a kedvcsináló felvételek. Azt mondják, hogy „gyere
közénk, egyes napokon kimegyünk az erdőbe, és ott kommandósat játszunk”. A nézőnek az az érzése, mintha paintballozni járnának. Ugyanakkor ők ezt nem úgy élik meg, mintha
paintballoznának és játszanának, hanem mintha felkészülnének arra, ami az esküjükben is szerepel: életük és vérük árán is
megvédjék Magyarországot mindennel szemben.
Egyébként nagyon érdekes maga az eskü is. Az egyik mondat erről szól, míg a következőben megesküsznek arra, hogy
az élet szentségét tiszteletben tartják. Azt gondolom, hogy ez
a két mondat, amely a szövegben nagyon közel áll egymáshoz,
olyan ellentmondásos helyzetet vázol fel, amelyet nem lehet
könnyű megoldani azoknak az embereknek, akik ezt az esküt
teszik. Az ellentmondás megjelenik a gondolkodásukban és
a tetteikben is. Amikor egy tekintélyelvű emberrel beszélgetünk, akkor számos ellentmondást fedezhetünk fel, melyekkel a beszélgetőpartner nem hajlandó szembenézni, és elgondolkodni azon, hogy igaza van-e, vagy sem, csak azt mondja,
hogy „az úgy van”, mert ő a vakhit bizonyosságával ebben hisz.
A tevékenységek szintjén is felfedezhető ez az attitűd, ami-

kor először virágot locsolnak és kertet nevelnek Szent István
szobra mellett, aztán elmennek valamilyen küzdősportot tanulni, ahol elsajátíthatják egyrészt azt, hogy hogyan kell egy
másik embert két mozdulattal a másvilágra küldeni, másrészt
pedig azt is, hogy ha szükséges, ne riadjanak meg a tudást
alkalmazásától.
TK: Hogyan alakul ki a tekintélyelvű személyiség?
PG: Erre akkor lehetne egyértelmű választ adni, hogyha valamilyen longitudinális vizsgálatot tudnánk folytatni, és már
tudnánk azt a néhány éves gyerekek mintába válogatása során, hogy kiből lesz majd felnőttkorára tekintélyelvű és kiből
nem. Ez persze módszertanilag megoldhatatlan. A család, az
óvoda és a bölcsőde a színhelye
annak, ahol értékekre tanítanak
valakit. Nagy hangsúlyt kap, hogy
mit tartanak fontosnak abban a
közegben, ahol az ember felnő:
roppant fontos a kérdés, hogy
melyek azok az értékek, amiket
átadnak neki, mire mondják,
hogy na, fiam/lányom, az életben
a legfontosabb célok ezek, ezekhez a legfontosabb használható
eszközök meg ezek, és ebből kell
valami olyan mixet összeállítanod,
amellyel egyről a kettőre jutsz.
Tágabban értelmezve a kulturális
meghatározottságok nagyon jelentősek. Magyarország, ha csak
az elmúlt évszázadot nézzük, rengeteg változáson ment keresztül. Hogyha még régebbre tekintünk vissza, könnyedén
mondhatta azt Ady, hogy ez egy Kompország. Hol Kelethez,
hol Nyugathoz akart tartozni.
Benne van ebben a kultúrában a Nyugathoz való közeledés
vágya, mint ahogy a Habsburg Birodalom után része lettünk
az Európai Uniónak is, amely a nyugati értékrend közössége,
de valahogy bennünk van a keleties kultúra is, mely inkább az
orosz és a keleti végekhez kapcsolt bennünket. Szűcs Jenő írt
egy rendkívül érdekfeszítő és olvasmányos esszéta nyolcvanas
évek elején, amely nem is burkoltan teszi fel a kérdést, hogy
mi, magyarok, végtére is hova akarunk tartozni? Ebben ott
van az a megfontolás, hogy talán tartozhatnánk a világ nyugati feléhez is… A magyar kultúrának ez is a része. Tehát a gyermekkori szocializációs közeg nemcsak a légüres térben van
jelen, hanem az ország történelmében is, azaz abban, hogy az
elmúlt évszázadokban a szélsőségesen jobboldali és a szélsőségesen baloldali, tekintélyelvűségből fakadó folyamatoknak
is otthont adott az ország. Ezen felül az egésznek van egy
gazdasági összetevője is. A 2008-as válságot követően számos probléma merült fel (már-már össztársadalmi traumáról
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beszélhetünk), és ilyenkor – ezt Bibó csodálatosan írja le a
közösségi hisztériáról szóló írásában – bűnbak kell. A tekintélyelvű emberek bűnbakokat keresnek, és találnak is maguknak, függetlenül attól, hogy ez a bűnbak valós vagy képzelt.
A szociális dominancia elmélete Sidanius és Pratto nevéhez
kapcsolódik. Arra próbál magyarázatot adni, hogy mitől van
az, hogy egyes emberek különbnek érzik magukat másoknál,
de nem mellé-, hanem alá- és felérendelő értelemben. Miért
mondják azt, hogy az egyik ember feljebbvaló, felsőbbrendű,
mint a másik? Sidanius és Pratto skáláját elsőként alkalmazva
egy magyarországi reprezentatív mintán azt találtuk, hogy ez
a beállítódás a felnőtt magyar társadalomban is erőteljesen
jelen van. Viszont nálunk valamelyest módosult formában
jelenik meg a szociális dominancia. Szemben a szerzők által
publikált tanulmányokkal, a szociális dominancia mérésére
alkalmazott kérdésekre adott válaszok nem egy gondolkodási
mintába rendeződnek, hanem kettőbe.
Az egyik típus szerint léteznek etnikai vagy faji alapon felsőbb-, illetve alsóbbrendűek, és ez így jól is van.
A másik pedig azt mondja, hogy ezek a különbségek nemcsak etnikai alapon tehetők meg, hanem gazdasági alapon is.
Tehát vannak gazdagabbak és szegényebbek, ami így természetes. A 2010-es vizsgálat alapján Magyarországon a 18 éven
felüli reprezentatív minta tagjainak – tehát a felnőtt magyar
társadalomnak – több mint a 60%-a etnikai vagy gazdasági
alapon elfogadhatónak tartja azt, hogy az egyik ember feljebbvaló a másiknál. A nemzeti radikális csoportnál viszont nem
két ilyen gondolkodási mintát fedeztünk fel, hanem hármat.
Egyrészt a gazdasági, másrészt az etnikai jellegű csoportok
közötti különbségtételt – ahol esetükben elsősorban a „mélymagyarok”, az „igazmagyarok” „nem igaz magyarokhoz” és a nem
magyarokhoz való hozzáállására kell gondolni. A harmadik
egy elsősorban rájuk jellemző gondolkodási mód, mely szerint
azért léteznek hierarchikus különbségek ember és ember között, mert van egy olyan ember, aki különb az összes többinél,
aki mindenek felett áll, és ebből vezetik le gondolkodásukban
az egész rendszert, tehát azt, hogy mindenki és a társadalmat
alkotó csoportok is egymás alá-fölé rendelődnek.
TK: Ebben az esetben egy konkrét személyről, vagy inkább
csak ideáról van szó?
PG: A szociális dominancia skálája alapvetően nem azt helyezi középpontba, hogy egy konkrét emberről van-e szó. Azt
próbálja megmérni, hogy az adott vizsgálati személy mennyire fogékony arra, hogy egy mindenek fölött álló vezető által
irányíttassék, illetve, hogy ez a személy mennyire képes megfelelni egyszerre a vezető és a vezetett tulajdonságainak. Min-
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ket ennek a gondolkodási módja és a logikája érdekel. Lehet-e
például azt mondani, hogy csak azért jött létre egy nemzeti
radikális csoport, mert volt egy nagy gazdasági válság, és felment a svájci frank ára? Vagy más okok is lehetnek?
TK: Meg lehet-e határozni, hogy milyen ma egy tipikus nemzeti radikális?
PG: Nem tudom, mert egyrészt elég sok nemzeti radikális
csoport van Magyarországon, és mi ebből csak egyet vizsgáltunk, másrészt biztos vagyok benne, hogy nem minden
nemzeti radikális csoport egyformán működik, és nem egyforma a tagságuk sem. Ami biztosan jellemző rájuk, hogy
gondolkodásuk nagyon zárt, sok esetben kívülről irányított
emberekről van szó. A sikerek korlátozott mértékben jelennek meg életükben, és itt nem feltétlen anyagi sikerekre kell
gondolni. Ami a családi hátteret illeti, a nemzeti radikálisok
csoportjának mintájában bőven 90% fölött volt azoknak az
aránya, akik teljes családban nőttek fel. Nem lehet tehát azt
mondani, hogy ezek az emberek azért lettek tekintélyelvűek,
mert gyerekkorukban olyan trauma érte őket, mint például a
szülők válása. Sőt mi több, az is kimutatható, hogy a nemzeti
radikálisok, és a nem nemzeti radikálisok körében is elég magas, 80% körüli azoknak a családoknak az aránya, ahol a megkérdezett gyerekkorában a szülők együtt éltek, és a családot
érintő fontosabb kérdésekben együttesen döntöttek. Ilyen
jellegű szociológiai különbséget nem találtunk. Alapvetően
kognitív kérdés ez; egyszerűen annyira zárt a gondolkodásuk,
hogy semmi nem fér bele, ami más.
Ezt jelzi továbbá a múlt sajátos értelmezése, átértelmezése
is. Egészen különös történelemszemléletük, amely a hivatalos,
az akadémiai vagy az iskolában tanult történelemszemléletnek teljesen ellentmond. Ez magyarságtudatuknak rendkívül
sajátos felfogását is jelenti, továbbá a nemzeti szimbólumok
aktív használatát is. A nemzeti radikális csoport gondolkodásában az egyenlőség erőteljesen jelen van. De ez nem a csoportok közötti, hanem a csoporton belüli egyenlőségről szól.
Tehát arról, hogy te egy ugyanolyan közkatona vagy, mint én,
mi ugyanannak a csoportnak a tagjai vagyunk – persze a vezetőnk kitüntetett köztünk. Megjelenik náluk az egyenlősítés
is, amely nem egy filozófiai értelemben vett egyenlőségideál
szem előtt tartása, hanem ennek az aktív megvalósítása: akinek sok van, attól el kell venni, és akinek kevés van, annak oda
kell adni, ez viszont már csoportközi értelemben érvényesül.
A saját csoportjukon kívüli csoport valahogy kevesebb, ros�szabb, és ennyiben ez az új tekintélyelvűség nem különbözik
a régitől.
Chani
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Egy másik ország zászlajával

Fotó • Fraser Lewry I flickr.com

A legutóbbi számban meséltem nektek arról a szerbiai útról, mely egész
szemléletemet megváltoztatta az országgal kapcsolatban. Egyvalamiről
azonban nem ejtettem szót: azokról a kínos vagy éppen tanulságos sztorikról, melyek a szerb nacionalizmussal való első találkozásomról szólnak. Másik úton, de ismét felkerekedünk.

országnak, azzal a különbséggel, hogy mindez
most történt velük.” Az még a szerencsésebb
eset volt, amikor készséggel válaszoltak, előfordult, hogy már a kérdés felvetése elég volt
ahhoz, hogy valamilyen konfliktusba keveredjünk. Egyik ismerősöm könnyedén kivágta
magát egy ilyen szituációból: amikor meg akarták támadni,
elég volt azt hangoztatnia, hogy nyugalom, Amerikát ő is
utálja. Fél perc múlva már egymás nyakába borulva énekelgettek a csapatnyi ismeretlennel.
Hasonló módon találkoztunk a szerb
keresztnek nevezett jelképpel is. „Csak az
egység mentheti meg a szerbeket” – hirdeti
a kereszt, melyet a nemzeti radikálisok
is előszeretettel használnak. Természetesen ennek is többféle értelmezésével
találkoztunk: míg néhány helyen a ,,Koszovó Szerbiáé!” falfeliratok kísérőjeként
fújták a falakra, addig az egyik társaság
szimpatikus tagja pont arról mesélt,
hogy számára a jelkép egyáltalán nem
a nacionalizmust szimbolizálja. Az ő
elképzelése szerint ugyanis az lenne az
ideális, ha az összes szláv nép összefoghatna, segíthetné egymást, és mindezt
nem más országokkal szemben, hanem
velük egységben tehetnék. Egyikünk a
történtek hatására egy jól sikerült délutáni rakijázás után szerb keresztekkel a hátán ébredt, amit
aztán minden szembejövőnek megmutattunk a fesztiválon.
A nem reprezentatív felmérés eredménye alapján (mivel a
szerbek ujjongva üdvözölték az alkoholos filcet egy életre
elátkozó társunkat) arra jutottunk, hogy az se baj, ha nem
értik, legalább jót szórakoznak azon, hogy néhány bolond

Mivel egyikünk sem úgy utazott a gučai fesztiválra (szerb fúvós zenei fesztivál – a szerk.), hogy bármit is megterveztük
volna, jóformán egy wikipédiás szócikknyi információgyűjtésre sem került sor az indulás előtt. Emiatt a fesztivál forgatagában számtalanszor szembesültünk
azzal, hogy mennyire igaz a mondás: „Ha
Rómában vagy, tégy úgy, mint a rómaiak!”
Be kell vallanom, én se tudtam sokat érkezésünkkor az ország bel- és külpolitikai
helyzetéről, de arra még kevésbé számítottam, hogy másfél hét alatt ilyen sokféle véleménnyel fogok találkozni.
Barátaimmal az oldalamon személyes beszélgetések során ismerkedtünk
meg az ország jelenkori történelmével.
Volt köztünk olyan is, aki megrögzött
társadalomtudósként folyamatosan politikával kapcsolatos kérdéseket tett fel,
volt, aki ugyanezt tette, csak mindenféle
előismeret nélkül, és olyan is előfordult,
aki a válaszok függvényében alkalmazkodott a beszélgetőpartnerhez. És hogy
miért fontos a tájékozottság, különösen Szerbiában?
Érdemes tudni, hogy az egykori ország részét képező Koszovó függetlenségét a szerbek alapvetően nem ismerik el,
ahogy a világ legtöbb országában sem. Ezzel szemben Magyarország és az Európai Unió országainak jelentős többsége
igen. Természetesen kíváncsiságunk győzött, és igyekeztünk
megismerni az emberek véleményét erről. A legjellemzőbb reakció az elkomorulás volt, miután ,,Koszovó elvesztése olyan a szerbeknek, mint Trianon Magyaroraz illető megkért minket, hogy inkább ne be- szágnak, azzal a különbséggel, hogy mindez most történt velük.”

”

széljünk a témáról. Ezt követte a kicsit nyíltabb
válaszadás, de ezek is főként szomorkás hangulatú kommentárok voltak, melyek arról szóltak, hogy Koszovóra a szerbek
mindig is úgy tekintenek mint kultúrájuk bölcsőjére, ezért
nagyon fájó pont nekik erről beszélni. Szerintem jól körülírja
a kialakult szituációt az egyik barátom gondolata: ,,Koszovó elvesztése olyan a szerbeknek, mint Trianon Magyar-

magyar ennyire otthon érzi magát az ő hazájukban.
Természetesen annak is jó hasznát vettük, hogy útitársaink között szlovákiai magyarok is voltak, hiszen a szerbek
általában kitörő örömmel fogadták, hogy „szlávokkal” találkozhatnak, s kézzel-lábbal meg tudják értetni magukat. Az azonban gyakran összezavarta őket, amikor a fiúk helyesbítést kér-
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inkább reményt keltett bennünk, hiszen ez a most felnövő
nemzedékek közötti összefogás lehetőségét vetíti előre. Az
út végére olyan szinten sikerült asszimilálódnunk, hogy már
azon sem lepődtünk meg, hogy az utolsó éjszakán egyik
barátunkat a falu főterén található, 3 méter magas trombitás szobor tetején ülve találtuk, ahogy épp szerb zászlót
lengetett, és együtt bulizott az alatta ujjongva elterülő több
százas tömeggel.
Chani

Fotó •Curious Expeditions I flickr.com

tek állítólagos szlovák mivoltukkal kapcsolatban.
Magam is tapasztaltam,
hogy a magyarok fogadtatása
vegyes volt, de ez is maximum
az idősebb generációra jellemző. Azonban még így is több
pozitív csalódás ért minket,
mint negatív tapasztalat, a
fiatalok nyitottsága pedig még
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Szexuális kisebbségek
A szerelem és a szexualitás valamennyiünk életében fontos szerepet
tölt be, az viszont egyénenként eltérő lehet, hogy miként és kivel éljük
meg vágyainkat. Az élet e területén megfigyelhető sokszínűségről és
változatosságról szeretnék az alábbiakban útmutatást nyújtani, kitérve a szexualitás társadalmi és vallási megítélésére, illetve jogi szabályozására az ókortól egészen napjainkig.
A társadalom, amelyben élünk, a szexualitás bizonyos formáit általánosan elfogadottnak tartja, normának tekinti,
míg más megnyilvánulásokat elítél, devianciának titulál. Az
utóbbi csoportba tartozókat összefoglaló néven szexuális kisebbségeknek nevezzük. Szexuális kisebbségek alatt a leszbikusokat, melegeket, biszexuálisokat és transzneműeket
értjük. Az ő együttes említésükkor gyakorta használjuk az
LMBT rövidítést.

Fotó • aglbical.org

Fogalmi tisztázás
Ahhoz, hogy cikkem további részében elkerüljem a félreértéseket és fogalmi zavarokat, fontosnak tartom tisztázni,
hogy melyik szexuális orientáció mit jelent. A heteroszexuális jelzővel azokat a nőket és férfiakat illetjük, akik mind
érzelmileg, mind szexuálisan
az ellenkező nem iránt vonzódnak. Homoszexuálisnak azokat
az embertársainkat nevezzük,
akik azonos neműekbe lesznek
szerelmesek, és azonos neműek iránt éreznek szexuális vágyat. Ha nőről van szó, akkor
Nem csak egy verzió létezik a leszbikus, ha pedig férfiról,
akkor a meleg kifejezést használjuk. Biszexuálisnak azokat
a személyeket nevezzük, akik mindkét nem tagjai iránt
képesek vonzalmat érezni.
Alfred Kinsey amerikai biológus kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a szexuális orientációk nem különíthetők el ilyen merev módon egymástól, nem csupán hetero-,

homo-, és biszexualitásról beszélhetünk, hanem
ezek variációiról is. Az ún. Kinsey-skála hét változatot különböztet meg erre vonatkozóan:
1) Kizárólag leszbikus/meleg orientáció. Csak a
saját neméhez vonzódik.
2) Nagyrészt leszbikus/meleg orientáció. Elsősorban a saját neméhez vonzódik, de vannak
fantáziái, esetleg tapasztalatai is a másik nemmel kapcsolatban.
3) Inkább leszbikus/meleg orientáció. Mindkét nemhez vonzódik, de fantáziái és kapcsolatai inkább a saját neméhez
tartozó személyekkel vannak.
4) Teljesen biszexuális orientáció. Mindkét nemhez egyaránt
vonzódik, partnerei hasonló arányban kerülnek ki mindkét nemből.
5) Inkább heteroszexuális orientáció. Mindkét nemhez vonzódik, de fantáziái és kapcsolatai inkább a másik nemhez
tartozó személyekkel vannak.
6) Nagyrészt heteroszexuális orientáció. Elsősorban a másik
nemhez vonzódik, de vannak fantáziái, esetleg tapasztalatai
is a saját nemével kapcsolatban.
7) Kizárólag heteroszexuális orientáció. Csak a másik nemhez
vonzódik.
A szexuális kisebbségek esetében nemcsak a nemi vonzódás lehet csoportképző tényező, hanem az is, hogy egy ember milyen neműnek érzi magát. Azokat, akik eltérően viselkednek attól, amit biológiai nemük alapján a társdalom elvár
tőlük, transzneműeknek nevezzük. A transzneműek közé sorolhatóak a transzszexuálisok, a transzvesztiták és az ún. „nem
nélküliek”. A transzszexuális emberek úgy érzik, hogy az ellenkező nem testébe születtek, vagyis pszichológiai és biológiai
nemük eltér egymástól. Ezzel szemben a transzvesztitáknál
a két nem megegyezik egymással, viszont ezek a személyek
öltözködésükben és viselkedésükben a másik nem normáit
követik. Végül pedig a nem nélküliek visszautasítják, hogy
bármelyik nembe besorolják őket, ők nemük jelzésére új ka-
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Mivel – ahogyan azt a fenti adatok is bizonyítják – a
szexuális kisebbségekhez való tartozás maga után vonja
a társadalom jelentős részének rosszallását, számos kisebbségi tag „láthatatlan” marad, nem fedi fel embertársai
előtt szexuális irányultságát. Különösen nehéz helyzetben
vannak a biszexuálisok, a leszbikusok és a transzneműek,
Társadalmi megítélés
A szexuális kisebbségek elfogadottsága napjainkban igen akik a meleg közösségen belül is sok esetben rejtőzködni
csekély mértékű, ami a társadalomban jelenlévő nagymértékű kényszerülnek. A Háttér Társaság a Melegekért által végzett
bifóbiának és homofóbiának köszönhető. A bifóbia a biszexuá- „Az LMBT emberek társadalmi kirekesztettsége 2010” című kulis identitás tagadását jelenti, vagyis annak kétségbe vonását, tatás szerint a megkérdezett LMBT személyek 85 százaléka
úgy véli, hogy „az ember nem élhet teljes értékű életet, ha
nem vállalja fel nyíltan szexuális irányultságát”. Ennek
ellenére a válaszadóknak csak 46 százaléka vállalja fel
teljesen nemi identitását édesanyja előtt, míg ez a szám
31 százalék az apa, 43 százalék a testvérek, 15 százalék
a többi családtag és 44 százalék a barátok esetében. A
megkérdezettek közel fele számolt be arról, hogy mindig
vagy rendszeresen hasonló nemi identitású emberekkel tölti szabadidejét, míg körülbelül azonos számban
nyilatkoztak úgy, hogy csak ritkán vagy egyáltalán nem
találkoznak LMBT emberekkel. Mindezek alapján azt
láthatjuk, hogy a szexuális kisebbségekhez tartozóknak
nagyjából a fele „bújik elő” (coming out jelensége), másik
Rendhagyó család?
fele pedig láthatatlan marad. Ennek hátterében az állhat,
hogy bizonyos emberek mindkét nemhez vonzódhatnak. A hogy sokan nem fogadják el saját szexuális orientációjukat,
homofóbia ezzel szemben irracionális félelem az azonos ne- aminek oka a rájuk ragadt számos sztereotípia és az LMBT
műek iránti vonzalomtól, valamint a homoszexuális emberek emberekkel szembeni előítélet. Ezt az állapotot internalizált
iránt érzett utálat. Számos megnyilvánulási formája közé tar- homofóbiának nevezzük.
tozik például a szitkozódás, a kiközösítés vagy a fizikai erőszak. 2010-ben az Egyenlő Bánásmód Hatóság megbízásából az Történelmi áttekintés
A homoszexualitás egyáltalán nem újkeletű jelenség, évezMTA Szociológiai Kutatóintézete által végzett LMBT-kutatás
eredményei azt mutatták, hogy a magyar lakosság átlagosan redekkel ezelőttre nyúlik vissza. Az ókori görögök elfogadták
az azonos neműek közötti szerelmi és szexuális kapcsolatot,
inkább egyetért azzal, hogy a homoszexualitás deviancia, és
hasonlóan vélekedik arról is, hogy a homoszexualitás magán- mint ahogyan azt Szapphó nőkhöz írt versei is bizonyítják. Az
ügy. Arról az állításról, miszerint „Hagyni kell, hogy a melegek viszont már kevésbé ismert, hogy a kora középkorban számos
azonos nemű párt adott össze a katolikus egyház, sőt, egy 10.
és leszbikusok szabadon éljék az életüket úgy, ahogy akarják.” az
századi görög férfipár mindkét tagját - Szent Sergiust és Szent
volt az általános vélekedés, hogy egyet is értenek, meg nem
is. Az Európai Társadalomtudományi Elemzések (European Bacchust - szentté is avatták.
Az idő múltával egyre kevésbé voltak
SocialSurvey) 2008-2009-ben 26 országtoleránsak a társadalmak a szexuális kiban felvett adatai hasonló eredményt
sebbségekkel szemben. A második világhoztak. Ez alapján Magyarország 3,2-es
háború idején több mint egymillió meleg
átlagértéket ért el azon az 1-től 5-ig terjeés biszexuális férfit hurcoltak el haláltádő skálán, ahol az 1-es érték a leszbikusok
borokba, többnyire Franciaországból és
és melegek teljes elutasítását, az 5-ös érték
Németországból. Ennek az volt az oka,
pedig teljes elfogadásukat jelenti. Ezzel az
hogy a korabeli német ideológia célja a
átlagértékkel a középmezőnyben helyezkedünk el a vizsgált országok között. Ugyanez Ha melegek, nincs joguk szeretni? föld árjákkal való benépesítése volt, a melegek pedig nem tettek eleget gyermeknemző kötelességüka kutatás azt is kimutatta, hogy mind Magyarországon, mind
Európában nagyobb a homoszexualitás elfogadottsága a fiata- nek, ezért bűnhődniük kellett. A koncentrációs táborokban
rózsaszín háromszöget kellett viselniük, ezzel kellett társaik
lok, a nők és a kevésbé vallásosak körében, míg alacsonyabb az
tudtára adniuk, hogy miért kerültek oda. A már akkoriban is
idősebbek, a férfiak és a vallásosak között.
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tegóriát alkottak. Fontos megjegyezni, hogy a transzneműek
is lehetnek homo-, hetero- vagy biszexuálisok, a szexuális
orientáció független attól, hogy valaki milyen neműnek tartja
magát, vagy milyen nemi szokásokat követ.
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jelenlévő homofóbia és előítéletek miatt a táborok hierarchiájának legalján álltak.
Napjaink világviszonylatában szemlélve rendkívül megosztott a szexuális kisebbségekről való vélekedés. Azokban az
országokban, ahol az iszlám az államvallás, súlyos büntetést
rónak a homoszexuálisokra, Ugandában pedig néhány hónapja
olyan törvénytervezetről tárgyalt a parlament, amely életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtaná a melegeket. Ezzel szemben
Svédországban nagymértékű liberalizmusnak lehetünk szemtanúi, a skandináv országban ugyanis bevezették a semleges
nemet, vagyis vannak szülők, akik úgy nevelik gyermeküket,
hogy csemetéjükre bízzák nemi identitása kiválasztását. Ami a
jogi szabályozást illeti, az azonos neműek együttélése számos
európai országban elfogadott, többek közt hazánkban is. A
bejegyzett élettársi kapcsolat, a házasság és az örökbefogadás
engedélyezése viszont Magyarországon még várat magára.

neműek szexuális kapcsolatát, amely megbontja a világ
rendjét és harmóniáját. Házasságban élők esetében agyonkövezéssel, nem házasok esetében száz korbácsütéssel
sújtja a homoszexuális kapcsolatot az iszlám jogrendszer.
Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy a vallási törvény csak
a homoszexuális cselekményeket ítéli el, és nem szól magáról a homoszexuális identitásról.
A hinduizmus hívei a megvilágosodással ellenkezőnek
tartják a nemi kapcsolatot, amennyiben az nem az utódnemzést szolgálja, éppen ezért erősen elítélik a homoszexualitást
is. A buddhizmusban viszont – és ezzel el is érkeztünk a kakukktojáshoz – a nőtlen buddhista világi személy minden
további nélkül részt vehet a kölcsönös beleegyezésen alapuló
homoszexuális aktusokban. Sőt, a buddhista szerzetesek is
kivehetik részüket a nemi örömökből – no persze csak korlátozott mértékben. Számukra tiltott az ejakuláció, minden más
azonban – mind nőkkel, mind férfiakkal – megengedett.
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Világvallások a szexualitásról
A társadalmi elfogadás után azt vizsgálom, hogy az öt
világvallás – vagyis a kereszténység, a zsidóság, az iszlám, a
hinduizmus és a buddhizmus – miként vélekedik a szexuális
kisebbségekről. Elöljáróban annyit mondok, hogy az öt vallásból csupán egy tanúsít elfogadó hozzáállást.
A kereszténység ellenségesen viszonyul nemcsak a
homoszexualitáshoz, de alapvetően mindennemű szexualitáshoz is, ami nem a házasságon belüli utódnemzést szolgálja.
Szent Ágoston is úgy vélekedett, hogy Isten sokasodásra és
szaporodásra szólította fel az embereket, ezért meg kell tűrni a gyermeknemzést, de az aktusnak kéjvágytól mentesnek
kell lennie. Az ágostoni nézeteket felülírta a 13. században
élt Aquinói Szent Tamás, aki úgy vélte, hogy a homoszexualitás nemcsak bűn, de a természet rendjét is sérti. Szerinte a
természet ellen elkövetett legsúlyosabb bűnök a házasságtörés, a nemi erőszak és a csábítás voltak, majd ezeket követte
súlyossági sorrendben az önkielégítés, a természetellenes
testhelyzetben végzett nemi közösülés, a hasonneművel
történő közösülés és az állatokkal való nemi érintkezés. A
kereszténység elutasító álláspontja a mai napig nem változott, annak ellenére, hogy a katolikus egyház egyre több
elöljárójáról derül ki, hogy maga is homoszexuális.
Az ókori és középkori zsidóságban agyonkövezéssel sújtották a homoszexuálisokat, a negatív homoszexualitással
szembeni tradíciók ellenére viszont számos zsidó szerepet
vállalt a 20. századi szexuális forradalomban, és több zsidó is
kutatási témájául választotta a szexualitást, mint például Sigmund Freud. Az 1970-es évektől a „gayliberation” mozgalom keretében melegzsinagógák jöttek létre, melyek látogatói azért
harcolnak, hogy Izrael Háza elfogadja nemi orientációjukat.
1988-tól egy független homoszexuális magazin is megjelent
héberül, amely a Maga’im (Kapcsolatok) nevet viseli.
Az iszlám istenellenes lázadásnak tekinti az azonos
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Te milyen neműnek látod?
Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a szexuális kisebbségek elfogadottsága számos tényező – többek közt a vallás,
a nem, a nemzeti kultúra, az életkor, a neveltetés vagy a társadalmi normák – függvénye. Cikkemben igyekeztem feltárni, hogy
milyen sokszínűség jellemzi a szexuális orientációkat, nemi identitásokat, és csak remélni tudom, hogy írásom tágabb betekintést
nyújtott egy talán sokak számára ismeretlen világba.
Adri
Felhasznált irodalom:
A hinduizmus (asiainfo.hu – Utoljára megtekintve:
2012.09.15.)
Geresdi Zsolt – Kuszing Gábor – Rózsa Judit: Szexuális kisebbségek (mek.oszk.hu – Utoljára megtekintve: 2012.09.15.)
Hackerek tiltakoznak az ugandai melegellenes törvény ellen
(sociomater.hu – Utoljára megtekintve: 2012.09.15.)
Papp Viktorina Rozita: Nemet mondunk a nemekre?
(campusonline.hu – Utoljára megtekintve: 2012.09.15.)
Takács Judit (szerk.) (2011): Homofóbia Magyarországon. Budapest: L’Harmattan
Tóth László (szerk.) (1994): A homoszexualitásról.
Budapest:Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
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A Bemelegítés után
London 2012 – Zsolti, a Paralimpia és én

Fotók • hirado.hu

Két és fél hónapon át Londonra figyelt az egész sportvilág. Július 27-én
nyitották meg a 30. Nyári Olimpiát, majd augusztus 12-én zárták azt.
Azonban, ahogy Londonban a plakátok is hirdették, ez volt a bemelegítés,
az augusztus 29-től szeptember 9-ig tartó 14. Nyári Paralimpiára. Egy
rövidke versenyszámát mutatom be ennek az eseménynek.
Kiráz a libabőr. Nem, nem fázom. Paralimpiát nézek, ott is
az 50 méteres férfi hátúszás S4-es eredményhirdetését. Egy
18 éves mexikói srác veszi át a bronzérmet, csókot lehel rá, és úgy örül ennek az
éremnek, mint kevesen. Vajon mi lenne
belőle? – teszem fel magamban a kérdést.
Amíg a lányok is megkapják az érmeiket a
hasonló számban, merengek ezen a gondolaton, és várom, hogy jöjjön a következő
versenyszám, ahol magyar is úszik.
Ez az 50 méteres férfi hátúszás S5-ös
kategóriában Vereczkei Zsolttal. Egy újabb
éremesélyesünk. Talán érdemes leírnom,
hogy ki is ő. Szülei intézetbe adták, majd
10 éves korában úszni kezdett. 14 évesen,
1992-ben Barcelonában megnyerte élete
első paralimpiáját. Utána nyert még sorozatban kettőt, majd rá még két bronzot. Az utóbbi öt olimpián nem múlt el
díjátadás nélküle az 50 méteres férfi háton. Most várom, hogy
meglesz-e a hatodik. Bronzban lehet reménykedni most is,
ha annál fényesebbre sikerül, az óriási bravúr. Baján él, dolgozik, úszik, autót vezet, nagyon sokan ismerik és szeretik
őt. Zsoltinak a két alkarja hiányzik, és az egyik lába sérült.
Közben az S1-es kategóriában is leússzák ezt a számot.

Csúszik a program. Azt hiszem, ezt megszokhattuk már. És
egy óriási világcsúcs. Csak jöjjön már Zsolti. És kiírják. A hár-

mas pályán fog úszni, a brazil mellett. Jönnek a
fiúk, mutatják be őket sorban. Jön ő is, mellette
Pass Ferenc, az edzője, némi izgalom van az arcukon. Harmadik olimpiájuk ez együtt, jól ismerik
egymást. Közben a technika ördöge közbeszól,
megszakad a közvetítés, én pedig nyomogatom
a gépet, hogy visszatérjen. A nyolcas pálya bemutatására jön
vissza. Sebaj, a lényeget látom.
Első felhívójel. A fiúk beugranak a
vízbe. Feri megfogja Zsolti karjait a rajtkőnél. Ő engedi majd el a dudaszónál. És
rajt. A delfinezés jól sikerül, az elsők közt
bukkan fel Zsolti a víz alól, majd úszik,
ahogy bírja. A brazil Dias Daniel és a kínai He Junquan 10 méterrel később már
előtte járnak, de tudtuk, hogy így lesz. A
harmadik hely a cél, ott úszik Zsolti. Csak
gyere, gyere, gyere. 35–40 méternél fél
testhossz az előnye a brittel szemben,
aki nagyon jön, Zsolti mintha fáradna. A
szívem a torkomban dobog, legyen meg
az a hatodik érem. Még 5 méter, és Zsolti
előrébb. Közben beér a brazil, megvédi
a címét, csodálatos világcsúccsal, 34.99.
Na, még pár húzás Zsolti, és meg kell
lennie. És megvan, a kezeimmel a magasba csapok, ő a harmadik, 38.92–vel. Hat tizeddel veri a britet. Óriási volt. Mutatják a három fiút, mind nagyon boldog. Zsolti a kötélen piheg,
nagyon fáradt, de a mosoly már ott játszik az arcán. Ahogy
mindig. Még egy apró nyelvnyújtás is belefér. Én közben örülök, mosolygok, még egy-két könnycseppet is elmorzsolok.
Hiszen ismerem már jó pár éve, úsztunk együtt, nevettünk
együtt sokat. Megérdemelte.
Fél órával később az eredményhirdetésen három vigyorgó srác jön ki, mindegyik nagyon örül annak, amit elért.
Zsolti kapja meg elsőnek az érmét, mosolyog, mutogatja a
lelátó felé. Ekkor megint megszakad a kapcsolat, akkora tér
magához, mikor már a kínai nyakában van az ezüst. A brazil
óriási ünneplést csap, teljesen jogosan, énekli a himnuszt,
majd hívja mindjárt a srácokat a közös fotóra. Az utóbbi hat
olimpia bajnoka áll a dobogón. Mennek a fotósokhoz, mindenhol megállnak, pózolnak, a saját nemzetiségű fotósnak
külön is. Én közben írok gyorsan egy SMS-t Zsoltinak, hogy
gratuláljak neki a sikerhez. Majd eltűnik a kamera elől a három boldog érmes, hogy a még várakozó úszók is leúszhassák
döntőiket.
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Vajon mi lenne belőle, belőlük? – teszem fel újra a kérdést
magamnak másfél órával később. Nem találok igazán jó választ. Talán semmi, élnék az életüket úgy, mint mások. Talán az
olimpián is aranyat nyernének. Lehet, hogy soha nem jutottak
volna el ezekre a helyekre, ahova a sport révén eljutnak. Egy
viszont biztos: ezek az emberek boldogok. Sokat kell küzdeniük, harcolniuk, de ezt ők elfogadták, és számukra ez a normális.
Inkább az az igazi kérdés, hogy mi el tudjuk-e ezt fogadni, és
meg tudjuk-e találni velük a közös hangot, a közös nevezőt. És
ha egyszer szembe jönnének velünk az utcán, ugyanúgy kezelnénk-e őket, mint valamelyik társunkat az egyetemről? Vagy
megijednénk tőlük, sajnálnánk őket, és rossz érzések kavarognának bennünk? Azt hiszem, ezek az igazi kérdések.
P.S.: Zsolti nyilatkozata a verseny után: "A délelőtti eredményem biztató volt, most is majdnem annyit úsztam. Kétszer ráúsztam a kötélre, mert nagyon erős a fény az uszodában, és bántja

a szememet. Ezzel együtt természetesen nagyon boldog vagyok,
mert azért jöttem Londonba, hogy a hatodik paralimpiámon is érmet szerezzek. Sikerült, és most minden kerek. Lehet, hogy ez volt
az utolsó paralimpiám, szép lenne így búcsúzni, majd meglátjuk..."
Én csak halkan teszem hozzá: Peking után is ezt mondta…
Jenei Balázs
Névjegy:
ӽӽ Név: Vereczkei Zsolt
ӽӽ Született: 1977. február 22.
ӽӽ Sportág: úszás
ӽӽ Kategória: S5
ӽӽ Eredmények: háromszoros paralimpiai bajnok, háromszoros paralimpiai bronzérmes, sokszoros Világ- és Európa-bajnok,
illetve érmes, Világ- és Európa-csúcstartó (50 méter hátúszás)
ӽӽ Egyesület: EDF-DÉMÁSZ Bajai Spartacus Vízügy SC
ӽӽ Edző: Pass Ferenc

A paralimpiáról
Az első játékokat, melyeket még nem neveztek paralimpiának, 1948-ban, Aylesburyban tartották, az akkori londoni olimpiával párhuzamosan. Ekkor még csak a kerekesszékesek versenyeztek egymással, ezért a kapta a verseny az International
Wheelchair Games elnevezést. Később a Bénultak Világjátéka nevet vették fel a versenyek, és az első hivatalos paralimpia
az 1960-as római volt.
Ezt már az olimpia után három héttel rendezték. Ekkoriban még nem egyezett meg az olimpia és a világjátékok
színhelye, hiszen ez csak 1988 óta van így. Ekkor használták először a paralimpia kifejezést is. A játékok nehéz és hányattatott sorsát jól példázza, hogy kezdetben az olimpiai ötkarika volt a logója, melyet a NOB elperelt, majd az ezt következő
jelképbe is belekötöttek. A jelenlegi embléma 2004-től érvényes.
További érdekesség, hogy 1996-ban Atlantában (ahol először voltak az egész világra kiterjedő szponzorai az eseménynek)
kongó lelátók előtt versenyeztek a sportolók. Idéntől érvényes az a szerződés, hogy a paralimpiát együtt kell reklámozni az olimpiával, így mindezidáig a londoni volt a legnagyobb sikerű paralimpia. Az idei játékokon 164 nemzet 4294
sportolója vett részt, akik 503 versenyszámban mérték össze tudásukat, és összesen 1522 érmet vittek haza. A játékok
legeredményesebb versenyzője az ausztrál úszónő Jacqueline Freney volt, aki nyolc aranyat zsebelt be.

Félelem és reszketés Budapesten
A cím alapján nem Johnny Depp kultfilmjének újabb felvonására kell ám
gondolni, ugyanis jelen cikkem sokkal inkább a horror, illetve a thriller
rajongóinak kedvez. „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!” – üdvözöl minket honlapján az Underground Fear névre keresztelt interaktív
horror labirintus. Vettünk hát egy nagy levegőt, és kipróbáltuk, mit is
tudnak a sötét pince lakói.
Azt hiszem, megegyezhetünk abban, hogy a félelem egy negatív emóció. Valószínűleg kevés helyen találunk olyan írást,
akár szakirodalmak között, akár az Interneten, amely kelle-

mes érzésként számolna be róla. Vagy mégis? Az
emberek jelentős része fél a sötéttől, ismeretlen
eredetű zajoktól, villódzó fényektől vagy épp
Ivántól, aki orosz, nagy és egy baltával akar minket apróra vágni.
Nos, ezek mindegyikével találkozhatsz
a Barcsay utca 3. szám alatt, ahol az Underground Fear működik, és úgy tűnik, az emberek kíváncsisága, adrenalin szükséglete nagyobb, mint a félelme, hiszen a hely rövid időn belül igen nagy népszerűségre tett
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szert, és nem csak a horrorfilm rajongók körében. Ott-tartózkodásom alatt megtudtam, hogy van olyan, akinek például elsőszámú randihelyszínként funkcionál a szörnyekkel
telített pince. A módszer sikerességéről azonban már nincs
információm.
A horror témájú ijesztgetős színházak (már ha nevezhetjük
annak) ötlete egyébként külföldről ered, ott vált ismertté, majd
lassan begyűrűzött kis hazánkba
is. Nálunk először Siófokon találkozhatott ilyesmivel a nagyérdemű,
majd később nyitottak egy hasonló
helyet a fővárosban is, Nightmare in
Budapest néven. Rövid idő után tulajdonosok arra a döntésre jutottak,
hogy külön folytatják tovább a „para
bizniszt”. Ekkor léptek kapcsolatba
Kovács Szandrával és vőlegényével,
akik épp az induló horror labirintusukhoz kerestek lelkes
ijesztgetőket. A Nightmare in Budapest egy része tehát
fogta magát, és átvonult a sötét pincehelyiségbe, hogy itt

gyarapítsa tovább a szívinfarktusok számát.
Az Underground Fear így jelenleg körülbelül 12 statisztával működik, 400 négyzetméteren, 18 hátborzongató helyszínnel. A szobák többnyire egy-egy klasszikus horrorhoz
kapcsolódnak, ahol természetesen megtalálhatóak a filmek
fő karakterei is. Rajtuk kívül vannak még saját szereplők
is, ilyen például a már említett orosz mészáros, Iván. Ha az
utcáról véletlen betéved az ember, egy teljesen hétköznapi
helyiségben találja magát. Én se találkoztam semmi ijesztő
dologgal, semmi nem utalt arra, hogy itt embereket kockáznak fel, és adnak oda ismeretlen eredetű lényeknek. Bár az
a véres ajtó elég gyanús… Némi előkészület után elkísértek
minket a pince bejáratához, és ránk zárták az ajtót. Először
Iván köszöntött minket, elmondta a fontosabb tudnivalókat,
majd beküldött a rettenetbe… Nos, azt kell hogy mondjam, az
itt dolgozók tényleg értik a dolgukat.
Mint a neve is mutatja, a horror labirintus interaktív,
tehát a karakterek kommunikálnak velünk, és az, hogy mit
csinálnak, az rajtunk is áll. Ezért aztán a show folyamatosan
változik, és hogy biztos ne unhassunk
rá a dologra, a szereplők is cserélődnek.
A 30-40 perces könnyed séta alatt garantáltan mindenki megtalálja a maga
nagy félelmét. Hogy pontosan mi is vár
ránk lent a sötét pincében, azt most
nem is részletezném, tessék csak kipróbálni személyesen! Az biztos, hogy
itt legalább megtudod, hogy rosszabb
dolgok is várnak rád, mint egy filozófia
vizsga, és közben még jól is szórakozol.
Indigo

Franciázzunk
„Nyelv, kultúra, környezet. Oui!”
A budapesti Francia Intézet hétről hétre, hónapról hónapra új programokkal rukkol elő a francia nyelv szerelmesei és a francia kultúra
iránt érdeklődők számára. Érdemes a honlapon (www.inst-france.hu)
feliratkozni a hírlevélre, amelyet havonta küldenek ki, és amelyben a
saját, intézeti programok mellett rengeteg más, „franciás” programra
is felhívja a figyelmet.
Majdnem minden héten van filmvetítés, általában este 7
órás kezdéssel, ahol természetesen francia produkciókat láthatunk, általában angolul feliratozva. Aki sem angolul, sem
franciául nem tud, annak is van lehetősége élvezni az ingyenes vetítést, hiszen magyar szinkrontolmács fordításával,

fülhallgatón keresztül hallgathatja a filmet.
Az utóbbi évek francia filmsikereit ugyanúgy
megtekinthetjük, mint régi, fekete-fehér produkciókat, így érdemes folyamatosan figyelni a
kínálatot, hogy megtalálhassuk a kedvünkre valót.
A program látogatásához semmi előkészületre,
regisztrációra vagy jegyváltásra nincsen szükség, mindössze el kell látogatni a Fő utca 17-be, az első
emeleti nagyterembe.
A mozi esteken kívül előadásokon is részt vehetünk,
amelyeknek témái változatosak: vannak történelmi, illetve
nemzetközi politikai vonatkozásúak is, a filmekhez hason-
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lóan (természetesen) francia nyelven és magyar szinkrontolmáccsal.
Mindemellett irodalmi témájú pályázatok, különböző kiállítások is megjelennek a Francia Intézet programjainak színes
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palettáján, remek kikapcsolódási lehetőséget kínálva a francia
nyelv és kultúra iránt érdeklődőknek.
Voilà
Forrás: www.inst-france.hu

Nem csak technofiloknak!
Október 20 és 23 között immár hatodik alkalommal rendezik meg Budapesten az Oldtimer Show-t, az év egyik legszínvonalasabb, régi járművekről szóló kiállítását.
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Elsőre talán úgy tűnhet, hogy ez a rendezvény egy belterjes
közösség tagjainak vagy különc milliomosoknak és gépőrülteknek a gyülekezője. A valóság ezzel szemben az, hogy a
rendezvényre bármilyen nemű
és korú embert várnak, ha
érdeklődik a régi korok iránt.
A régi járművek ugyanis amellett, hogy igényesek, szépek,
műszaki szempontból sokszor
különlegesek és egy-egy kornak a lenyomatai, ugyanakkor
társadalomtörténeti
szempontból is érdekesek lehetnek.
Egy autót nézve rájöhetünk, hogy kiknek tervezték,
ki használta, mi volt a fontos
az adott korban, elgondolkozhatunk azon, vajon mit akart
sugallni magáról a használója. Láthatjuk, mi volt a különbség
1930-ban egy Maybach és egy Fiat között, vagy hogy mekkora
távolságra volt egymástól 1960-ban a Csajka és a Moszkvics,
és még a különböző korok reprezentatív és egyszerű autóit is

összehasonlíthatjuk egymással, valamint a mai
kor autóival. Megfigyelhetjük, hogyan csapódnak
le az amerikai, európai és távol-keleti társadalmak
különbségei, a gazdasági és szemléletbeli különbségek a háború utáni közlekedési eszközökben. Észrevehetjük,
hogy egy-egy különlegesebb dolog hogyan terjedt el egyre
szélesebb körben, és azt, hogy az egykor szinte elérhetetlen
dolgok hogy váltak általánossá, mások hogy tűntek el (hány
új autóban van hamutál?). Megcsodálhatjuk a fél évszázados
Opel Kadett telibe krómozott, súlyos és tömör acélkilincseit,
valamint a parkolóban elmerenghetünk az időtállóságon miközben a vadiúj BMW-k műanyag ajtónyitóit vizslatjuk.
A százéves ősautók között átérezhetjük, hogy milyen
elhivatottság vagy őrültség kellhetett ahhoz, hogy 1910ben valaki autóval induljon el bárhová a tiszta és kényelmes vonat helyett, a katonai részlegben pedig megnézhetjük, milyen teherautóra
kötötték a sodronyt, amit
csaknem pontosan 56 éve
hurkoltak Sztálin nyakára. Hazafelé pedig az
oldtimer Ikaruson zötykölődve eszünkbe juthat
a magyar járműgyártás is,
és hogy hogyan demokratizálta a Csepeli Motorkerékpárgyár a múlt század harmadik negyedében az individuális
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közlekedést, és hogy milyen szép példányokat állítottak
ki ezekből a gépekből (kérdezd meg a nagyfatert hogy
nincs-e egy a sufniban). A program kiegészítéseként
lehetőség nyílik a negyvenéves, oldtimer Mityisinszki

metrókocsik kipróbálására a rendezvény helyszínétől nem
messze. A kiállítást a Syma csarnokban rendezik.
Soma
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Esik eső, fúj a szél
Eseménynaptár
Október 4-10. Szemrevaló filmfesztivál a Goethe Intézet jóvoltából. Gyakorláshoz tökéletes, mert jó, ha az ember egyetem
alatt sem felejti el a nyelvet.
Október 5-7. Zenekedvelőknek és ingyenélőknek tökéletes program az idei Hangfoglalás a Syma Csarnokban. Kipróbálható
hangszerek,
minikoncertek és egyéb
programok várják 3 napon
keresztül az érdeklődőket.
Október 14. Aki járatos a komolyzenében, az mindenképp
látogasson el Richard Clayderman zongorakoncertjére, a Papp
László Budapest Sportarénába! Saját szerzemények is lesznek!
Október 16. Akiben még ott lakozik a kisgyerek, és szereti az
animációs filmeket, annak irány a
mozi! Egy tüneményes kis filmről
van szó, érkezik a Lorax!
Október 19. Az MR2 Akusztik sorozat keretében a Kiscsillag
zenekar teszi tiszteletét a Művészetek Palotájában. Este 8,
és ne késs!

Október 20. Eddig látogatható „feLugossy” László kiállítása a
Godot Galériában. Minden, ami posztmodern, eklektikus és
talán egy kicsit zakkant is.
Október 23. Fel a kokárdát, és ki az ünneplők közé! Ez a nap
végül is egy kicsit az egyetemistáké is…
Október 27-29. Idén harmadik alkalommal rendezik meg
karunk jóvoltából a TŐGY-öt! Jelentkezés és további információk: http://tatkontur.elte.hu/togy/. Ez aztán nem lesz
boci!
November 4. Máig látogatható az Óceán kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban, úgyhogy igyekezzetek, mert nagyon
megéri!

Zazi
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Művészet és mentálhigiéné

Hogyan védd magad a kiégéstől? Hogyan lehetséges előhívni a benned rejlő művészt? Hol a helye a művészetnek a nevelésben? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatsz választ, ha ellátogatsz október 17-18-án az ELTE Illyés Sándor
Szakkollégium Szakmai Napjaira, az ELTE PPK Kazinczy utcai épüetébe.
Szakkollégiumunk legkiemeltebb tudományos és kulturális rendezvénye a – számos interaktív programból és egy
adott téma köré szervezett tudományos konferenciából álló, évenként megrendezésre kerülő – Szakmai Napok. Rendezvényünk idén a Művészet és mentálhigiéné címet viseli, amely téma keretein belül a művészetek nevelésben, valamint a
mentális egészség fenntartásában és fejlesztésében játszott szerepét szeretnénk górcső alá venni. Ennek érdekében az
érdeklődők jobbnál jobb interaktív programokon vehetnek részt a szakma legkiemelkedőbb alakjaival.
Csakhogy néhányat említsek ízelítőnek: dr. Antalfai Márta vezet workshopot „Az ősz meséje” címmel, melyben az önismeretet és mentálhigiénét szolgáló interaktív meseelemzéseknél művészetterápiás feldolgozást is alkalmaz. Dr. habil.
Vass Zoltán tart előadást a rajzelemzésről. A bOdyssey Project „Test-Odüsszeia” kalandtúra és élményterápiáján keresztül
kipróbálhatjátok, hogy milyen az, mikor a színház Benned kel életre, nem passzív befogadó vagy, nem néző, hanem „érző”.
És még sok más érdekes program vár Titeket.
Lelkes szakkollégisták által vezetett műhelyfoglalkozásokon is részt vehettek, többek között élménypedagógia, drámapedagógia, kreativitás worshopokon. Aki testi-lelki feltöltődésre vágyik, mindenképp látogassa meg a jóga és autogén
tréning foglalkozásokat. Az Interaktív Nap zárásaként 18.00 órától a MaMaHaSa Társulat jóvoltából mozgásos és pantomimes elmekkel teleszőtt színházzá alakul a Kazy Aula.
A Konferencia-napon plenáris előadások és kerekasztal-beszélgetés várják az érdeklődőket. Ezek fő témája a művészeti nevelés, illetve a művészet helye a közoktatásban. Előadóink lesznek dr. Illés Anikó, dr. Novák Géza és dr. Deszpot
Gabriella. Egy beszélegtőasztalhoz ültetjük Sarkadi-Nagy Szilviát (az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és
Gyakorló Gimnázium iskolapszichológusa), Juhász Ivánt (az Alternatív Közgazdasági Gimnázium rajztanára, művészeti
munkakör-vezetője), B. Vajda Editet, (az Aszódi Javítóintézet művészet-terapeutája) és Derdák Tibort (szociológus, a
sajókazai Dr. Ámbédkar Iskola igazgatója). Izgalmasnak ígérkezik!
A Szakmai Napok keretein belül képzőművészeti pályázatot hirdetünk „Lélek-kép” témában, ahol szabadon engedheteted szárnyalni a fantáziádat. Bővebb
információkért keresd a kihelyezett plakátokat, illetve látogass el honlapunkra:
illyesszk.elte.hu.

Gyere el, várunk! Mi tudjuk, hogy benned is ott él a művész!

