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Lassan, de biztosan elérkeztünk a májushoz,
ami egyet jelent a vizsgák rémével, valamint
az idei félév utolsó,
nyomtatásban megjelent TátKontúrjával.
Bár az egyetemi állványokon egy ideig nem
találkozhattok velünk, a
szerkesztőség nem veszít aktivitásából, ugyanis a szünet alatt grafomán hajlamainkat a honlapunkon (tatkontur.elte.hu) éljük ki. És
szeretnélek erre buzdítani titeket is: ha megjártatok egy
fesztivált, olvastatok egy jó könyvet, vagy foglalkoztat
benneteket egy téma, netán valamilyen kutatásba vágtátok a fejszéteket – ne habozzatok, írjátok meg nekünk
a tatkontur@gmail.com címre, mi pedig közzétesszük! Így
ti is hozzájárulhattok az oldal folyamatos aktualitásához, a tartalom színesítéséhez.
A TátKontúr nektek szól – alakítsátok ti is!
Sikeres vizsgaidőszakot kívánok, előtte pedig találkozunk a LEN-en! ■

...................................

21

Nyeste Kriszti

Közelítő
Arcok a TáTK-ról ............................................... 4
Kulcskérdések, történetek ................................. 5
Hangot a Hallgatóknak! ..................................... 6

HÖKéletes
Esélyegyenlőség a TáTK-on ..............................

7

Terítéken a tudomány
Fél kiló kenyér ..................................................

8

Tőke, költség, kamat ......................................

10

Kül-Ügyes
A Szahara kék hercegei ..................................... 11
Tündérváros csatornáin ................................... 13
NATO határok nélkül ....................................... 16

Interkultúra
A közösségszervezés elindítója
EuroGames

Tiszaeszlár homálya

Mítoszok a Kali-korban

Ajánló
Összeérhetetlenség ......................................... 23
Bodies reloaded ............................................... 24
Miért? ............................................................. 25
Trónok, Varjak, Sárkányok .............................. 26
A vérszívó esete a szőke nővel .......................... 26

Impresszum

TátKontúr • IV. évfolyam, 10. szám • 2012. Május

Felelős kiadó: Kovács Anna Sára, az ELTE TáTK HÖK elnöke
Kiadja: ELTE TáTK HÖK, Társadalomtudományok Hallgatói
Alapítványa Főszerkesztő: Nyeste Krisztina
Címlap: Molnár Balázs Tördelés: Gombos András
Olvasószerkesztő: Egri Gergő PR: Teller Rita
Projektmenedzser: Sebők Eszter
Fotó: Egri Gergő
Megjelenik havonta 500 példányban,
a Komáromi Nyomda gondozásában.
tatkontur@gmail.com

Rovatvezetők: Sipos Alexandra (KÖZelítő), Máté Anna
(HÖKéletes), Egri Gergő (Terítéken a tudomány), Teller Rita
(Kül-Ügyes), Teczár Szilárd (Interkultúra), Berta Kitti (Ajánló)
Újságíróink: Boda Daniella, Csernus Fanni, Drubina Kamilla
(Voilà), Egri Gergő, Hódi Adrienn Dóra (Adri), Kiss Diána, Kiss
Soma Ábrahám (Soma), Kondor Zsuzsa, Máté Anna, Nagy-Sándor Zsuzsa (N.S.Z.), Palotai Nándor (Nándi), Sebők Eszter
(Zazi), Sipos Alexandra (Szasza), Teczár Szilárd (Sid), Teller Rita

http://tatkontur.elte.hu – Keress minket honlapunkon is!

4  KÖZelítő

IV. évfolyam I 10. szám I 2012. Május

Arcok a TáTK-ról
Milovits Juli

TK:   Ha ez így van, miért döntöttél úgy, hogy
egyetemre mész? És miért pont a TáTK-ot választottad?
MJ: Egyrészt, ha sportolsz, azt csak 30 éves korodig csinálhatod, utána meg hogyan tovább? A
másik dolog, amiért a szociológiát választottam
az, hogy érdeklődöm a világ iránt, a kíváncsiság vezérel. A
sport jó a testnek, az egyetem pedig ad egyfajta tudást. Egyébként a szüleim is diplomás emberek, így nálam sem volt nagy
kérdés, hogy tovább tanulok-e. Sem orvos, sem jogász nem
akartam lenni, a matekot és a fizikát pedig egyáltalán nem
szerettem. Nem mondom, hogy nem érdekesek, de nem találom meg bennük az örömet. Engem az emberek érdekelnek, a
közösségek. Ezért lett a szociológia.

Barátaink, csoporttársaink, ismerős arcok közöttünk, mégsem sejtjük,
miféle életet élnek. Az ő napjuk is csak 24 órából áll, mégsem panaszkodnak, inkább egyenesen élvezik, hogy egy pillanatig sem unatkoznak.
Új sorozat a TátKontúr hasábjain: különleges emberek, akik a TáTK-ot
választották.

TátKontúr: Mesélj egy kicsit magadról, mit sportolsz, mióta sportolsz?
Milovits Juli:   Általánosban kezdtem el röplabdázni, de hogy
pontosan hány évesen, arra már nem emlékszem. Előtte
úsztam és tornáztam, mivel a szüleim úgy gondolták, egy
kisgyereknek az a legfontosabb, hogy fejlődjön az izomzata.
Aztán a suliban nagyon megtetszett a röplabda, és azonnal
kerestünk egy egyesületet, ahol rendszeresen játszhattam.
Egyébként a szüleim is szeretnek mozogni, a mai napig biciklivel, görkorival járnak munkába.

TK:   Hogyan teltek a gimnáziumi évek?
MJ: Én a suliba igazából csak tanulni jártam be. Bementem
8 óra előtt 5 perccel, mert addig aludtam, és kijöttem rögtön
az utolsó óra után. Mindenhol bent ültem, az első sorban, és
néma csöndben jegyzeteltem. Nem voltam elvakult, de ha ezt
nem így csinálom, nem tudtam volna teljesíteni.
TK:   Mit szóltak ehhez a barátaid?
MJ: A legtöbb barátom az egyesületben volt, az osztályban és az iskolában
nem éltem különösebben szociális
életet. Persze voltak ott is jó fej emberek, de velük inkább csak a tanítási idő
alatt voltam együtt. Én sosem vettem
részt semmilyen szakkörön, nem voltam tagja egyetlen diákszervezetnek
sem – nem az érdeklődés, hanem az
idő hiányzott.

TK:   Milyen szemléletmódot nyújt
az, ha valaki élsportoló? Többet látsz
a világból, vagy kevesebbet?
MJ: Nem merem magamat összeNem csak a vizsgán teljesít jól
hasonlítani másokkal, mert nem tudom, hogy ők milyenek. Én reggel felkelek, edzek vagy suliba
TK:   Tehát akkor te most élsportolónak számítasz…
megyek, délután megint edzés, és ennyi. Ha fáradt vagyok,
MJ: Mi számít élsportnak? Elmesélem, hogy mit csinálok, és
döntsétek el, hogy ez az, vagy sem. Minden nap van edzés, van, nem tehetem meg, hogy ellógjak, maximum az előadásokról.
hogy kettő, és meccsek – minden hétvégén. Nyáron is van egy Sokat utazunk – külföldre is –, nyáron pedig két hónapos
két hónapos edzőtábor. És igen, szeretnék majd ebből megélni. edzőtábort tartunk. De ezt az edzést ne úgy képzeljétek el,
mint egy kötelező munkát, mintha mondjuk dobozokat kéne
Vagy ha nem is megélni, de egy ideig külföldön is ezt csinálni.

Fotó • Milovits Júlia

Milovits Juli, III. éves, szociológia BA – A Vasas SC röplabda
szakosztályának játékosa. Eddigi eredményei: Magyar Bajnok
(2008) és Magyar Kupa-győztes (2008, 2009, 2012); Magyar
Bajnoki (2010, 2011) és Magyar Kupa (2010, 2011) ezüstérmes; a nemzeti felnőtt női válogatott tagja (2011–).
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pakolni. Persze, sokat tanultam a sportból, sőt ott is vannak
pszichológiai foglalkozások, például önismeret, vagy annak
elsajátítása, hogy miként kell egy közösségben működni.
Azt is tanuljuk, hogyan legyünk megbízhatóak, kitartóak, és
hogyan koncentráljunk az adott pillanatra. A tapasztalatot
persze a meccseken szedjük föl. De ami számomra a legfontosabb, az a szabadság, amit a sport ad. Szeretek mozogni,
szeretek gondolkodni. A csapatban irányító vagyok, nekem
ez igazi flow-élmény.
TK:   Jut időd barátokra is?
MJ: Persze, hétvégén vagy meccsek után. Nem sok, de jut.
Alapvető mottóm: az embernek arra van ideje, amire akarja,
hogy legyen.
TK:   Energiát honnan merítesz?
MJ: Tulajdonképpen kiskorom óta mindig csinálok valamit,
mindig megyek valahova. Korábban még zenéltem és tornáztam is. Igazából az energiát az egyikből kapom, és átviszem
a másikba!
TK:   Érdekes, hogy ennyi mindent csináltál és mégsem tudod összehasonlítani magadat egy „átlag egyetemistával”…

MJ: Igen, mert nem tudom, hogy az milyen. Hogy hasonlítsak valamit ahhoz, amit nem ismerek?
TK:   Mik a terveid a szakoddal?
MJ: Nem csak azért szeretnék diplomát, hogy legyen. Érdekel is. Eddigi életem során is mindig megtaláltam azokat a
dolgokat, amiket szeretek. Nyitott szemmel járok, és bízom
abban, hogy ez után is meglátom a lehetőségeket. A szaknak
főleg a kulturális antropológia és a szociálpszichológia része
érdekel, nem pedig az adatelemzés vagy a statisztika. Szeretnék majd ezekre építeni, de az is lehet, hogy sportpszichológiával foglalkozom majd. Igazából nem tudnám pontosan
meghatározni, hogy mit fogok csinálni, csak azt tudom, hogy
milyen jellegű munkát szeretnék.
TK:   Az állandó rohangálás mellett mi az, ami kikapcsol?
Jut időd hobbira?
MJ: A röplabda, az egy nagy hobbi nekem. Napi két és fél,
három órát játszom. Mondj még valakit, aki ezt megteheti!
A sorozat következő részében Meixner Marcell, TáTK-os vízilabdázóval találkozhattok. ■
Zazi

Kulcskérdések, történetek
Az áprilisi TátKontúrban már olvashattatok a Kulcskérdések című rát.” Ezt a viccet számos más humoros anekdota
követte. Ekkor jutott eszébe, hogy mennyire izkonferenciáról, amely május 24–25-én kerül megrendezésre Kánon és
galmas lehet egy kultúra humorvilágát vizsgálni.
Apokrif témában, a Konferencia teremben. A múltkor egy általános
leírást kaphattatok a programról, most azonban két előadóval is készí- „Ez az antropológiában a szép, amikor egy téma
tettünk interjút ízelítőül. Amint már az előző alkalommal is írtam, ez találja meg a kutatót, és nem fordítva.”
Eleinte interjúkat szeretett volna készíteni,
a konferencia többet nyújt néhány előadásnál: egy lehetőség arra, hogy
sikertelenül. Ezért más módszert kellett a viccek
jobban megismerjük társadalmunk működését, amit szerintem egy
feljegyzéséhez találnia. Elkezdett figyelni, és cetTáTK-os diák nem hagyhat ki.
likre jegyzetelte a humoros történeteket. EgyszerElsőként Papp Richárdot, karunkon tanító kulturális antropo- re érezte érdekesnek és izgalmasnak a kutatást. Vizsgálódásai
lógust kérdeztük, aki Kultúra és humor. Kánon vagy apokrif? még mindig tartanak. Előző könyve (Miért kell Kohn bácsinak
címmel tartja előadását. Elmesélte, hogyan kezdődött találko- négy hűtőszekrény?) után azt hitte, végzett, de amikor a zsinagógában megjegyezték, mennyi viccet hagyott ki, hamar rá kellett
zása a humorral, és hogy hol tart most.
Már több mint tíz éve járt a Bethlen téri zsinagógába, egy- jönnie, hogy még koránt sincs kimerítve a zsidó humor tárhászerre mint a közösség tagja és mint antropológus, amikor za. Ezért idén nyáron szeretné megírni második könyvét. ,,Azt
szeretem a zsidó humorban, hogy önmagunkon nevethetünk
elkezdett a zsidó humorral foglalkozni. Szerette volna tanulni
és kutatni is a zsidóságot, bent és kint lenni egyszerre. Egy benne, és nem más kerül a tréfa célpontjába. Elfogadjuk, hogy
alkalommal, amikor felkérték, hogy emelje fel a Tóratekercset, nem vagyunk hibátlanok, és tökéletlenségünkön nevethetünk,
ami feloldja az abból fakadó feszültséget.”
ami egy nagyon megtisztelő feladat, indult el a kutatás.
Kedvenc vicce jom kippur napján, a zsidóság legszentebb
„Végig csak arra tudtam koncentrálni, hogy el ne ejtsem a
hatalmas tekercset, mivel elejtése böjttel jár. Ekkor mondták ünnepén játszódik, amikor 25 órán keresztül teljes böjtöt tarnekem, hogy nem megtartani, hanem betartani nehéz a Tó- tanak, és Istenhez megbocsátásért imádkoznak. A zsinagógá-

››
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ban késve jelenik meg Kohn bácsi (a magyar zsidót jelképező
figura). Odarohan a rabbihoz, és így szól: „Főrabbi úr, Főrabbi úr, tudja, hogy a Ford részvények 52 százalékon vannak?”
Mire a rabbi: „Kohn, tudod, hogy most három nagy hibát
követtél el? Először is: késtél a zsinagógából. Másodszor: jom
kippur szent napja van, és ilyen profán dolgokkal foglalkozol.
Harmadszor pedig: a Ford részvények már nem 52, hanem 54
százalékon állnak.”
Papp Richárd célja, hogy felfedje a tükör másik oldalát, és
rámutasson, hogy bátran nevethetünk magunkon is, mert
igenis tudunk még igazán nevetni.
A következőkben Bódis Enikő, PhD-s hallgató Bűn és kánon
a prostitúció példáján keresztül című előadásának történetéről
olvashattok. Enikő 2003-tól 2005-ig a Queen’s University Belfast szervezésében vett részt egy európai uniós kutatásban.
Az ő témája a nemek közti esélyegyenlőség és az emberkereskedelem volt, ezen belül is az, hogyan érvényesülnek a nemi
szempontok a különböző politikai rendszerekben. Másik fő
témájául a nőkereskedelmet választotta, amely – mivel szorosan összefügg a prostitúcióval – felkeltette a figyelmét.
Bár ez a kutatás elsősorban a magyarországi jogszabályozást és politikai szándékot helyezte középpontba, őt antropológiai szempontból fogta meg a történet. Kutatómunkáját
Budapest különböző kerületeiben, valamint a Kalocsai Fegyház és Börtön intézetében folytatta. Elmondta nekünk, hogy
a különböző helyszíneken dolgozó prostituáltak különböző
szocioökonómiai jellemzőkkel írhatóak le, így a társadalmat
keresztbe metszi a prostituáltak csoportja. Az ebből az iparágból élők kora 18-tól akár 62 évig is terjedhet.
A kérdésre, hogy milyen indíttatásból végzi valaki ezt a
munkát, és hogy idővel képes-e kiszállni a mókuskerékből,
azt válaszolta, hogy bár a motivációk eltérőek, az indíték elsősorban az anyagi feltételek biztosítása, maguk és családjuk
számára. A fiatalabb korosztályokban pedig a kábítószerhez
való könnyebb hozzáférés motiválja a lányokat. Az anyagiakon kívül fontos megemlíteni az iskolázatlanságot is, ami erő-
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teljesen beszűkíti a munkalehetőségeket.
Az életkor változásával a motivációk is változnak, de
az anyagi kényszer mindvégig előtérben marad. Ha valaki
mégis abba szeretné hagyni, annak csak akkor van erre lehetősége, ha elég pénzt tud összegyűjteni a továbblépéshez,
mivel a társadalom semmiféle alternatívát nem ajánl fel a
kiugráshoz. A prostituáltak a társadalom előtt nem vállalják
fel munkájukat, sőt, a börtönben teljes erővel igyekeznek eltitkolni rabtársaik elől megélhetésük forrását, aminek oka a
megbélyegzéstől való félelem.
Arra a kérdésre, hogy a társadalom miként vélekedik az
örömlányokról, Enikő válasza egyértelmű volt: ,,A társadalom
képmutató módon viszonyul a prostituáltakhoz. Elítéli, megbélyegzi a szolgáltatást nyújtót. A vásárlót is elítéli, de nem
olyan mértékben, mint az eladót. A prostituáltat deviánsnak
tartja, kitaszítottnak, nem teljes értékű tagnak.”
Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy a társadalom mit
tesz a prostitúció ellen, vagy hogy kell-e egyáltalán tennie valamit? A különböző társadalmak különböző jogi eszközökkel
igyekeznek szabályozni a prostitúciós tevékenységet. Egyes
országokban legalizálják, másokban dekriminalizálják, míg
például Svédországban a vásárlót, a klienst büntetik. „Véleményem szerint, a társadalom felől a prostituált felé irányuló
negatív attitűdöket kellene átformálni. Ne deviánsnak tartsák
azokat, akik ezt a tevékenységet végzik. Büntetőjogi eszközökkel a kiskorúak prostitúcióját kell megakadályozni, valamint a
nőkereskedelmet felszámolni, és a kényszerített nők védelmét
megoldani. Ez mindenképpen a társadalom feladata.”
Bár Enikő korábban úgy gondolta, hogy minden eszközzel fel kell számolni a prostitúciót, ma már másként látja. „Az
örömlány önálló, felelősségteljes és döntésképes tagja a társadalomnak, akitől nem vitathatjuk el a jogot, hogy képes saját
életét irányítani és kézben tartani, még ha 62 évesen is az
utcasarkon áll, hogy eltarthassa munka nélküli családját.” ■
Csernus Fanni

Hangot a Hallgatóknak!
Nincsen hangotok!!! Ez a – Gólyatáborban olyan sokszor elhangzott,
vagy inkább elkiabált – mondat jutott az eszembe, amikor nekifogtam,
hogy cikket írjak a tavaszi szünet előtti utolsó jelentős szakmai eseményről, amely nálunk, a TáTK-on került megrendezésre. Az ominózus
rendezvény a TÁMOP 5.4.4 és a TÁMOP 4.1.2.-08/2/A/KMR-0043
SZOCMEG projektek Zárókonferenciája volt. Egy olyan fórum a hallgatóknak és minden érdeklődőnek, ahol végre engedni lehetett a hergelésnek, és az ember úgy igazán hallathatta a hangját.
A TÁMOP 5.4.4-09/1/C-2009-0001 „Képzésfejlesztés az
összetart(oz)ásért” című projekt keretében az elmúlt másfél

évben az ELTE szociális képzésének megújítása
zajlott. Mindez az ELTE Társadalomtudományi
Karának, Pedagógiai és Pszichológiai Karának és
Gyógypedagógiai Karának összefogásával valósulhatott meg, azzal a céllal, hogy a szociális gondolat
erőteljesebben tudjon megjelenni, ne csak nálunk,
a TáTK-on, hanem más karokon is. Bővítették a
kurzuskínálatot, új tematikákat, szakirodalmakat
fejlesztettek, mindezt a szociálpolitika, a szociális munka, az esélyegyenlőség, a diszkrimináció, valamint a
munkaerőpiac és foglalkoztatás témakörökben. Az eredmény
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3 modul, és ezen belül 15 új kurzus lett, amelyekből érdeklődésüktől függően csemegézhetnek majd a hallgatók.
Ezeknek az új kurzusoknak a témáiba lehetett bepillantani a március 31-ei konferencián, összesen négy szekcióban. A kínálatban szerepelt egy angol nyelvű szekció,
intézménytelenítés témakörben, amit holland, szlovén előadók és vendégek emeltek nemzetközi szintre. A szociálpolitikai szekcióban arra a kérdésre keresték a választ a közönség
bevonásával, hogy miért vallanak kudarcot az átfogó hazai
szociálpolitikai reformkezdeményezések? Egy szekcióban
kerekasztal-beszélgetések folytak a gyermekesélyekről, gyermekprogramokat megvalósító szervezetek bevonásával. A negyedik, de nem utolsó szekcióban pedig a segítő szakmák, és
többek között a szociális munka is terítékre kerültek.
Az első, és ez utóbbi szekciók különösen érdekesek lehetnek, mivel ezekben a hallgatók egy csapásra passzív befogadókból előadókká, moderátorokká, aktív véleményalkotókká
változtak. Számomra külön izgalmas volt a negyedik szekció
szociális munkával foglalkozó alrésze, a Szoclámpás Csoport
szervezésében. Ez a szervezet szociális munka és szociálpolitika MA szakos hallgatókból áll, és multimédiás eszközökkel

próbálunk rávilágítani a szociális szakmát érintő sokféle kérdésre és problémára. Számomra nagy öröm volt, hogy a szociális munka etikai dilemmáiról szóló kerekasztal-beszélgetésen
többek között számos itt végzett, valamint még jelenleg is itt
tanuló hallgató aktívan részt vett, és általuk vált izgalmassá és
sokrétűvé a vita. Példaként említeném az Új Szemlélet Csoport,
az AVM, a Szimpla Csoport és a Szoclámpás Csoport képviselőit, akiknek ezúton is köszönöm a részvételt! Valamint köszönet a szervező és részt vevő tanároknak a nyitottságért és
támogatásért, amivel teret adtak a hallgatói aktivitásnak!
Minderről, úgy gondolom, azért fontos beszélni, mert a
konferencián való aktív, alkotó részvétel lehetősége és az újonnan induló, sokrétű kurzusok is rárímelnek arra a TáTK-os
szemléletre, hogy a hallgatóknak legyen terük megszólalni az
egyetemen, és gyakorló szakemberként, a végzés után senki
se vethesse majd a szemükre, hogy „nincsen hangotok”!
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósulhattak meg. ■
Kondor Zsuzsa

Esélyegyenlőség a TáTK-on
Még egy kicsit a Diákjóléti Bizottságról

illusztráció • rollbackcampaign.org

Folytatódik a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőivel készített interjúsorozatunk, most Ágoston Balázst kérdeztük az esélyegyenlőségi
referensség mibenlétéről.

alapján további, államilag finanszírozott félév
illeti meg őket. Tanulmányi szempontból alapvető, hogy több időt lehet biztosítani, és speciális eszközöket is a hallgató rendelkezésére
lehet bocsátani a vizsgán, látás- vagy hallássérülés esetén
TátKontúr: Mit jelent az esélyegyenlőség?
az írásbeli/szóbeli vizsga megválaszthatóságára, valamint
Ágoston Balázs: Esélyegyenlőség címszó alatt nem csupán a
az előírt nyelvvizsga szóbeli/írásbeli részének elhagyhatesti vagy lelki fogyatékossággal élő emberekkel való törődést
kell érteni, ennek minden olyan személyre ki kell terjednie, tóságára van lehetőség. Továbbá, hallássérült hallgató
akit a környezete vallási, etnikai vagy bármilyen, többség- esetén speciális hallókészülék, jeltolmács segítsége is biztosítható a vizsgán.
től eltérő hovatartozása,
A mindennapokat
tulajdonsága miatt
megkönnyítendő,
kiközösít,
illetve
az egyetem épülemegnehezíti életét.
tének és tantermeKarunkon, ennek
inek akadálymenmegfelelően, igyekNeked mit jelent az esélyegyenlőség?
tes
elérhetősége,
szünk segíteni a speciális szükségletű hallgatókat, illetve kialakítani a befogadó, em- vak hallgató esetén személyi segítő járnak. Ezenfelül,
minden, fogyatékossággal élő hallgatónak joga van elkérpatikus légkört. A feladat ellátásával a kari esélyegyenlőségi
ni az oktatóktól az előadásokon használt fóliákat, valamunkacsoport foglalkozik.
mint az előadásokon elhangzottakat kazettán rögzítheti.
TK:   Talán sokan nem tudják, hogy mi illeti meg a fogyaté- Nagyon fontos, hogy a fogyatékossággal élő hallgatónak
ahhoz, hogy mindehhez megfelelő támogatást kapjon,
kossággal élő hallgatókat. Mesélnél ezekről a lehetőségekről?
ÁB: Szociális szempontból mindenekelőtt az „A” kategó- és megkönnyítse az ügyintézést, regisztrálnia kell a kari
fogyatékosügyi koordinátornál!
riás rendszeres szociális támogatás, és egyéni elbírálás

››
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TK:   Miben érint ez minket mint egyetemi polgárokat?
ÁB: Az egyetemnek – mint állami intézménynek – törekednie kell az esélyegyenlőség eszméjének érvényesítésére. Az
itt töltött éveid során számtalanszor kerülsz majd kapcsolatba hivatalokkal, oktatókkal ügyintézés, vizsgázás stb. során.
Amennyiben téged valamely tulajdonságod miatt hátrányos
megkülönböztetés ér, jogod van ennek kivizsgáltatásához.
Szintén fontos, hogy te magad senkit ne részesíts hátrányban
ilyesmi miatt, hiszen fordított esetben te sem örülnél ennek.
A speciális szükségletű – fogyatékossággal élő, valamint tanulási nehézségekkel küzdő – hallgatókat egyetemi tanulmányaik során különleges jogok, engedmények illetik meg esélyeik
felzárkóztatása céljából.
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TK:   Rajtad mint a Hallgatói Önkormányzat esélyegyenlőségi referensén kívül, kikhez fordulhatnak még azok a hallgatóink, akiknek fogyatékosügyi problémájuk akad?
ÁB: Felkereshetik problémájukkal a kar fogyatékosügyi
koordinátorát, Bugarszki Zsoltot – nála lehet elvégezni a
regisztrációt, valamint rajta keresztül adható be a kérvény
plusz félévekre. A 2.75-ös szobában található meg a fogadóórájában. Továbbá, a kari esélyegyenlőségi koordinátor,
Kövér Ágnes is kompetens. Elsősorban ő foglalkozik a hátrányos megkülönböztetéssel és a nem fogyatékossággal élő,
de tanulási és egyéb nehézségekkel küzdő hallgatókkal. Őt a
7.103A szobában lehet elérni. ■
Máté Anna

Fél kiló kenyér
Mennyit ér az adó 1 százaléka?

díjjárulék/jövedelemadó egy része egyenesen
a szüleiké legyen. (Ennek a javaslatnak a másik
eleme a nemrégiben nagy port kavart, gyermekek után járó választójog.) Demény szerint ezek
az intézkedések közvetlenül érdekeltté tennék
az embereket abban, hogy utódokat vállaljanak.
Ahogyan egy interjúban is megfogalmazta: „a
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a nyugdíjalapokkal kapcsolatos javaslatom lényege az lenne,
magánszemélyek számára, hogy befizetett adójuk megha- hogy ily módon a családok anyagilag is érdekeltté válnának a
tározott részét (1 + 1 százalékát) egyházak és civil kedvez- minél több és minél jobban kereső (azaz tanultabb) gyermek
felnevelésében”. (Marik 2009)
ményezettek részére ajánlják fel. Egy 2011 májusában az
Az elképzeléssel rokonítható első hazai javaslat Baranyi
Országgyűlés elé terjesztett módosító indítvány (T/3262.)
szerint az adózó rendelkezése szerint felhasználható Károly nevéhez fűződik, aki szerint a lakosság természeszja-részről szóló törvény a fentiek mellett kiegészülne a szü- tes reprodukcióját elősegítő terv kialakítására van szükség
lők és nagyszülők részére felajánlható harmadik 1 százalékos Európában. Modellje, az előbbivel párhuzamban, jórészt
pronatalista indíttatású. A szerző szerint egy eredményes népesedéspolitika kulcsa a család gazdasági
egységének visszaállítása, ezért a családok jövőre vonatkozó alapvető érdekévé kell tenni, hogy gyermekeik
szülessenek és őket minőségi oktatásban részesítsék,
törvénytisztelő állampolgárrá neveljék. A konkrét javaslat – Deményéhez hasonlóan – az, hogy a felnevelt
gyermek személyi jövedelemadójának egy része, nevezetesen 25 százaléka, döntésétől függetlenül növelje a
A kutyák jól járnak az 1 százalékkal
szülők jövedelmét vagy nyugdíját. Ahogyan azt Baranyi
lehetőséggel. (Az, hogy melyik frakció soraiból jött a legutób- is hangsúlyozta, a „nagyipénznek” is nevezett elgondolás
bi javaslat, lényegtelenné válik, ha tudjuk, hogy az elmúlt nem a nyugdíjrendszer része, tehát nem csupán a nyugdíjévtizedben hasonló tartalmú előterjesztések a Jobbiktól, a hoz való hozzájárulásról van szó, hiszen az a munkavállaló
szülő jövedelmére ugyanúgy vonatkozik.
Fidesztől, az MSZP-től és a KDNP-től is érkeztek.)
A terveket az 1998–2002 közötti kabinet felkarolta,
Az ötlet eredetije, bár sokan megfeledkeznek róla, Demény
Pál, magyar származású amerikai demográfustól származik és 2001-ben munkacsoport is alakult a lehetőségek vizsgáarra irányul, hogy a felnevelt gyermekek által fizetett nyug- latára, konkrét intézkedések azonban nem történtek. Az
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Néhány példával gyorsan megválaszolva a kérdést: a Magyar Katolikus
Egyháznak 2011-ben 2 919 014 756 (2,9 milliárd!) forintot, a Rex Kutyaotthon Alapítványnak 99 413 115 forintot, a Gyermekétkeztetési
Alapítványnak 85 719 730 forintot, a Madárbarátok Nyíregyházi Egyesületének 45 075 forintot. A sor hosszan folytatható… És mennyit érne
anyukádnak vagy apukádnak?
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nak gyermekeiktől a szülők is, ha az Országgyűlés elfogadta
akkori elképzelések szerint az átutalandó adórész mértéke
évenkénti fokozatos emeléssel érte volna el a 25 százalé- volna az erre irányuló javaslatok valamelyikét.
Három, fiktív példán keresztül közelebbről is megvizsgálkos szintet. Mivel azonban a javaslatot végül nem vezették
hatjuk a felajánlható összeg alakulását (táblázat). Az nyilvánbe, a következő kormányzati ciklusban ellenzékbe került
való, hogy minél magasabb jövedelme van valakinek, annál
Fidesz képviselőitől többször érkeztek hasonló tartalmú
több adót fizet, de meglepő lehet, hogy az egy évre befizetett,
előterjesztések. Mátrai Márta országgyűlési képviselő „A
munkavállaló gyermek részéről a nyugdíjas
bruttó
nettó
havi szja éves szja éves 1% havi 1%
szülőnek felajánlható 5%-os szja
60 915
14 880 178 560 1 785,6
148,8
Minimálbér 93 000
részről” címmel nyújtott
be javaslatot, amely334,4
Nemzetgazdasági átlagkereset 209 000 136 895 33 440 401 280 4 012,8
ben a felajánlás el668,8
Nemzetgazdasági átlagkereset * 2 418 000 273 790 66 880 802 560 8 025,6
ismerő, illetve a
százezres nagyságrendű összeg 1 százaléka csupán néhány ezer
nyugdíj összegét kompenzáló jellegét emelte ki. (H/9479.)
forintot tesz ki, amit hónapokra lebontani már szinte értelmetA Baranyi Károly-féle elgondolással ellentétben – ahol a
kérdés nyugdíjrendszerbeli vonatkozásaival szemben an- len is, hiszen ezáltal mindössze pár száz forintot kapunk. Egy
nak demográfiai vetülete került középpontba –, javaslatá- minimálbérért dolgozó gyermek szülőjének 150 forinttal, vagyban Mátrai Márta a gyermeküket felnevelő szülők nyugdí- is körülbelül egy fél kiló kenyér árával nőne a havi jövedelme,
míg a nemzetgazdasági átlagfizetés kétszeresét kereső gyermek
jas éveinek megkönnyítését hangsúlyozta.
Hasonló indíttatásból Tóth József szocialista országgyű- felmenője egy doboz cigi árának megfelelő, 670 forint körüli
lési képviselő 2010-ben nyújtotta be „balmazújvárosi gon- összeget kaphatna az 1 százalékos felajánlások után.
Látva a számokat, erősen kérdéses, hogy az ilyen és hadolat” néven a befizetett adó 1 százalékának a szülő javára
sonló javaslatok mennyiben lennének képesek javítani az idős
történő rendelkezés lehetőségét kínáló javaslatát, miután az
„egyeki lakossági fórumon egy helyi lakos arra panaszkodott, szülők helyzetét, és még kevésbé valószínűsíthető, hogy bárkit is gyermekvállalásra ösztönöznének. ■
hogy a magas adóterhek és a megélhetés költségei mellett
arra már nem jut pénz, hogy anyagilag támogassa egyedül élő
kisnyugdíjas édesanyját”.
Kiss Diána
A már említett, legutóbbi 1 százalékos törvényjavaslat
az Alaptörvénybe is bekerült, szülőről való gondoskodást
Felhasznált irodalom:
kívánta ilyen módon intézményesíteni. Indoklásában vis�- Balmazújvárosi gondolat (archiv.mszp.hu – Utoljára megtekintszautal annak XVI. cikk (4) bekezdésére, amely szerint a
ve: 2012. április 18.)
nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gon- Baranyi Károly (2004): Népesedési modell. Budapest: előadás,
doskodni, valamint az előterjesztő ezúton szerette volna
Nemzeti Pedagógus Műhely (baranyi.hu – Utoljára megtea párt választási programjában foglalt szülőtámogatási
kintve: 2012. április 18.)
járadékot megvalósítani, amitől a társadalom gyermekvál- Demény Pál (1986): Pronatalist Policies in Low-Fertility
lalási hajlandóságának az ösztönzésére is számított. MindCountries: Patterns, Performance, and Prospects.
ezekből látható, hogy a technikájukban hasonló, de mérPopulation and Development Review, (12): 335–358.
tékükben 25 százalékról 1 százalékra olvadt „nagyipénzes” H/9479. országgyűlési határozati javaslat: A munkavállaló gyerjavaslatok által elérni kívánt célok két, jól meghatározható
mek részéről a nyugdíjas szülőnek felajánlható 5%-os szja részről
pont köré csoportosulnak: egyrészt, demográfiai indítta- Kimutatás a 2010. évi Szja 1 %-ának a 2011. évi adózói rendeltásúak és termékenységnövekedést kívánnak elérni, máskezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok
részt a családi funkciók intézményesítése révén az időskori
számára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben
gondoskodás eszközeként használnák fel azokat.
(nav.gov.hu – Utoljára megtekintve: 2012. április 18.)
Most számoljunk egy kicsit! A Magyar Katolikus Egyház- Marik Sándor (2009): Európa fogy, a világ gyarapodik. Beszélnak a fenti teljesítményhez 617 790 adófizető átlagosan 4725
getés Demény Pál, nyíregyházi születésű amerikai demogforintos felajánlására volt szükség, míg a Gyermekétkeztetési
ráfussal. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, (4): 555–568.
Alapítvány számára 15 084 fő átlagosan 5683 forintot aján(szszbmo.hu – Utoljára megtekintve: 2012. április 18.)
lott föl. A Madárbarátok Nyíregyházi Egyesületének részére
T/3262. törvényjavaslat: A személyi jövedelemadó meghatározott
viszont mindössze 25 személy rendelkezett, átlagosan 1803
részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
forinttal. Ezekből a számokból már nem nehéz kikövetkez1996. évi CXXVI. törvénynek a szülők támogatása érdekében
tetni, hogy egy-egy adózó éves személyi jövedelemadójának 1
szükséges módosításáról
százaléka néhány ezer forint körül mozog. Ennyit kaphatná-
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Tőke, költség, kamat
Mérlegen a társadalom

A személy- és csoportközi kapcsolatok kusza világában a társadalmi
tőke koncepciója igazi oázisként funkcionál. A bizalom, normák, civil
aktivitás és kurázsi együttes jelenléte és kölcsönhatása meghatározza
egy társadalom fejlődési ívét.

Egységben az erő
James S. Coleman, amerikai szociológus szerint a kapcsolati rendszerek kiterjedtségéből, sűrűségéből és minőségéből
olyan erőforrások fakadnak, amelyek meghatározhatják az
egyén, a csoport vagy az egész társadalom előmenetelét, hos�szabb távon pedig akár életminőségét is. (Coleman 1990)
Francis Fukuyama olvasatában a jelenség két kardinális
eleme az együttműködés és az aktivizálás (Fukuyama 1997),
amelyek létrejöttével és megfelelő működésével a közösség
mikro- és makroszinten is képessé válhat saját jó- és jóllétének növelésére.
Pierre Bourdieu megkülönböztet – a klasszikus gazdasági
tartalmon túl – kulturális, társadalmi, illetve szimbolikus tőkét. A szerző szerint a különböző tőketípusokat – bizonyos
feltételek mellett – át lehet konvertálni egymásba. Értelmezésében az egyén törekvése önnön kapcsolati hálójának kiépítését, ezáltal saját pozíciójának megerősítését jelenti a különböző tőketípusok rekonverziója által. (Bourdieu 1998)
A társadalmi tőke típusai
Míg az összetartó társadalmi tőke sok esetben jár negatív hatá-

Magyarország ma
Megítélésem szerint az emberek közötti kapcsolatokban megbúvó erőforrások komoly kiugrási lehetőséget rejtenek magukban. Úgy gondolom, az erősödő interetnikus feszültség, a
fokozódó idegenellenesség, a külső politikai és belső gazdasági nyomás okozta általános frusztráció együttesen erkölcsi és
értékválságot eredményeztek hazánkban. A folyamat persze
nem új keletű, ám a fásultság kezelése esszenciális Magyarország (ki)útkeresésének időszakában.
A társadalmi tőke fejlesztése elsősorban a kormányzat, másodsorban a média és a civil szféra közös feladata lenne, amit
a kölcsönös bizalom, a stabil és igazságos értékrendszer, valamint a jól működő – nem korrupt! – informális kapcsolati háló
alapozhatna meg. Mindezeket belátással és példamutatással
lehetne-kellene útjukra indítani, az eddiginél nagyobb teret engedve az alulról szerveződő, helyi kisközösségek kezdeményezéseinek is. (Teller 2012) Robert Putnam, amerikai politológus
szerint „a társadalmi tőkét mint kulturális jelenséget, megteremteni nem egyszerű feladat, de a demokrácia működőképessé tételéhez elengedhetetlen”. (Putnam 1993: 108)
A mai magyar közéleti színtérre jellemző markáns politikai ellentétek komoly társadalmi költséget jelentenek az egész
társadalom számára. Társadalmi költség alatt itt elsősorban
nem gazdasági értelemben vett közös kiadásokat értek – bár
kétségtelen, hogy ez a megközelítés is helytálló lenne –, hanem az ország jövőjének kiszámíthatatlanságát. Ebből következik az egyéni szintű tervezés kérdésessé válása és az ezt
szegélyező bizonytalanság. E bizonytalanság pszichológiai
nyomással jár, ami sem rövidebb, sem hosszabb távon nem
járul hozzá egy egészséges és prosperáló társadalom kialakításához és fenntartásához. (Teller 2012)
A fejlesztéspolitika – mint szakpolitika – elsősorban a
mindenkori kormányzat hatásköre. Ám a fejlesztés maga a
civil társadalom akaratán és erőfeszítésén is múlik. Az álta-
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Konceptualizálás
Az elgondolás sokféleképpen értelmezhető. Több megközelítés
létezik, azonban abban egyetértenek a kutatók, hogy a sikeres társadalom kulcsa az erős és fejlődőképes társadalmi tőke.
Ugyanakkor sokakban felmerült a kedvelt, ám meglehetősen
megfoghatatlan fogalom esetleges káros hatásainak – úgymint
korrupció vagy etnikai konfliktusok – eshetősége is.

sokkal az össztársadalom szempontjából, addig az
összekötő változat inkább segíti a csoportközi kohézió kialakulását és megerősödését. Az összekapcsoló társadalmi tőke „hierarchikusan elkülönülő
társadalmi egységek összekapcsolását szolgálja”.
Míg az első verzió – annak szorosra űzött jellege folytán – sokszor kirekesztéssel, szegregációval és ellenségeskedéssel járhat, a második típus lazább kapcsolati rendszereket jelent. A harmadik fajta társadalmi tőke az állami és a
civil szféra közötti együttműködést segíti, ám adott esetben jelentheti a legvadabb korrupció melegágyát is. (Füzér – Gerő – Sik – Zongor 2005: 22)
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lános bizalom növelése és a kölcsönös segítségnyújtásra való
hajlandóság többféle módon is elősegíthetőek. Azt gondolom, elsősorban kisközösségi szinten, illetve a média aktív
bevonásával lehetne elérni változást. A helyi szükségleteket
szem előtt tartó infrastrukturális beruházások (például a helyi óvoda vagy iskola kifestése) vagy olyan kezdeményezések, mint a Kihívás Napja (Challenge Day),
hatalmas potenciállal bírnak.
Az önkéntes munka fontosságának
hangsúlyozása és társadalmi megbecsültségének megalapozása szintén meghatározó jelentőségű. A Társadalmi Szolidaritás
(TÁRS) program keretében több ezer középiskolás kezdett önkénteskedni
2012 márciusától. Az új közoktatási törvény tervezete alapján 2014től az érettségi vizsgára bocsátás
feltételévé válik az ötven-hatvan
óra, önkéntes munkával eltöltött
idő. A törvényalkotó szándéka egyértelmű és becsülendő, ugyanakkor Anyagi bizonytalanság
a program kivitelezésekor körültekintésre és óvatosságra lesz szükség annak érdekében, hogy
a fiatalok körében a társadalmi munka valódi hozzáadott
értéket jelentsen.
A társadalmi tőke fejlesztése, ha gyógyírt nem is, de enyhítő kenetet mindenképpen jelenthet a mai magyar társada-

lom számos bajára. Esély nyílhat a gazdaság élénkülésére, a
bűnözés leszorítására, a fokozódó anómia oldására, esetleg
a közigazgatás és a közszolgáltatások hatékonyabbá válására. (Füzér – Gerő – Sik – Zongor 2005: 24) Mindezekhez
nagyban hozzájárulhat egy békésen és nyugalomban kamatozó – hosszú távra lekötött – társadalmi tőke. ■
Teller Rita
Felhasznált irodalom:
Bourdieu, Pierre (1998): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.):
Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest: Aula
Coleman, James S. (1990): Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press
Fukuyama, Francis (1997): Social Capital – The Tanner Lectures
on Human Values. Oxford: Brasenose College
Füzér Katalin – Gerő Márton – Sik Endre – Zongor Gábor
(2005): A társadalmi tőke növelésének lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel. Budapest: TÁRKI
Putnam, Robert D. (1993): Making Democracy Work: Civic
Tradition in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press
Teller Rita (2012): Feszültség és konfrontáció Elefántcsontparton
az elmúlt két évtized etnikai konfliktusai és a térségben kialakult menekültprobléma nyomán. Budapest: ELTE TáTK

A Szahara kék hercegei
A Maliban dúló konfliktus kapcsán egyre többet hallani napjainkban a
tuaregekről, a Szaharában élő berber népcsoportról. Azt azonban, hogy
kik is ők, hogyan élnek, mi jellemzi kultúrájukat, társadalmi tagoltságukat és gazdaságukat, csak kevesen tudják. Cikkemben kísérletet teszek
eme homály szétfoszlatására.
A tuaregek Északnyugat-Afrika sivatagos részein, legfőképpen
Nigerben, Maliban és Algériában élnek, de kisebb számban előfordulnak Líbia, Csád, Nigéria, Egyiptom és Burkina Faso bizonyos területein is. Gerhard Rohlfs, német Afrika-kutató szerint
a tuaregek politikai értelemben nem alkotnak nemzetet, és
saját állammal sem rendelkeznek, mivel a kulturális egységen
kívül más nem köti össze őket. Ha viszont elvetjük a hagyományos államdefiníciót, arra a megállapításra juthatunk, hogy
az egyes törzsek felépítése egy-egy államéhoz hasonlít, mivel
egy bizonyos földrajzi területen élő embereket meghatározott
politikai hatalom irányít.
Ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell vizsgálnunk, hogyan
épül fel a tuareg társadalom. A tuaregek törzsekbe szerveződve élnek, egy-egy törzs körülbelül százötven családból áll.

Ezeket a családokat nemcsak a közös származás
köti össze, hanem gazdasági közösséget is alkotnak, és háború idején együttesen lépnek fel.
A férfiak és nők viszonya demokratikus, a nőket
éppen olyan mértékű tisztelet övezi, mint férfi
társaikat, s saját vagyonnal is rendelkezhetnek.
A családban a férj feladata az, hogy anyagilag gondoskodjon
családjáról, a feleségé pedig a gyermekek nevelése és tanítása. A gyermekeket éppen ezért sokkal szorosabb kapcsolat
fűzi édesanyjukhoz, pláne, ha azt a tényt is figyelembe ves�szük, hogy a férfiak harminc-, a nők pedig húszéves kor előtt
nem házasodhatnak, s a házasságig otthon kell élniük. A nők
egyenjogúságát bizonyítja az is, hogy – bár az udvarló megkéri
a lány kezét az apától – a lányok visszautasíthatják a frigyre
lépést az illető férfival. Nemcsak a házasság, hanem a politikai
jogok gyakorlása is szigorú korhatárhoz van kötve: a férfiak
először csupán negyvenévesen vehetnek részt a népgyűlésen,
és a népet érintő fontos döntések meghozatalában.
Ami a társadalmi tagoltságot illeti, a tuaregek társadalma
alapvetően három részre osztható: a nemesi származású felső
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Tinariwen, a híres tuareg zenekar
Gyakran már a 8-10 éves kisfiúk is jól kiismerik magukat a
sivatagban. Tájékozódási képességüknek és kiváló harci adottságaiknak köszönhető a mondás, miszerint: „Aki a tuaregeket
felbéreli, garantáltan megnyeri a háborút.”
Bár a Szaharát övező területeken nagyrészt az iszlám az
elterjedt vallás, a tuaregeknek saját vallási hagyományaik vannak. Ugyanez mondható el a nyelvükről is, ők ugyanis az arab

befolyás ellenére a tamasek nyelvet beszélik. Írásuk szintén
egyedülálló, ősi berber írás. Nagyon nagy szerepe van világukban a zenének, az a közösségi élet minden aspektusában
megjelenik: a születésnél, a házasságnál, a gyermeknevelésnél,
a temetésnél. Spirituális jelentőséget is tulajdonítanak neki:
úgy vélik, hogy a zene meg tudja gyógyítani a beteg embereket.
A férfiaknál a turbán színe, a nőknél pedig az arcfestés színe és mintája árulkodik a származásról, a társadalmi rangról,
illetve a családi állapotról. Ruháikat és hajukat indigóval festik kékre, ami az esztétikus hatás mellett a rovarokat is távol
tartja. Érdekes, hogy míg a muzulmánoknál a nők takarják el
az arcukat, itt éppen fordítva van: a férfiak tesznek kendőt az
arcuk elé. A hagyomány szerint, egy hetedik századi háborúban a férfiak, hátrahagyva a nőket, megfutamodtak az ellenség elől. Amikor visszamentek, hogy eltemessék szeretteiket,
meglepetésükre az összes feleség életben volt, mert a nők
elüldözték az ellenséges népet. Azóta a férfiak szégyenükben
eltakarják az arcukat – legalábbis a legenda szerint. Valójában
a kendő hasznossági szerepet tölt be: megvédi az orrot és a
szájat a homoktól.
Sajnos, egyedülálló kultúrájuk ellenére nem adatott meg
a tuaregeknek a függetlenség, bár a 19. század óta küzdenek
azért, hogy szabad népként ismerjék el őket. A harcok eleinte
a francia gyarmati uralom ellen irányultak, majd annak végétől kezdve az új alapítású államok – azaz Mali és Nigéria – határain belül folytak. 1996-ban a konfliktusban álló felek békeszerződést írtak alá, 2007-ben azonban egy újonnan alakult
tuareg lázadó csoport azzal vádolta meg a kormányt, hogy az
nem tartja be a békeszerződést. Ez alapot szolgáltatott a harcok ismételt kiújulására.
2012. március 21-én a mali hadsereg egy része puccsot
hajtott végre, melynek során elfoglalták az elnöki palotát,
majd az állami televízióban bejelentették a hatalomátvételt.
A fegyveres akciót azzal indokolták, hogy az elnök nem lépett
fel elég erélyesen a tuareg lázadókkal szemben, katonáit pedig
nem látta el megfelelő fegyverzettel ahhoz, hogy legyőzzék a
jól felszerelkezett tuaregeket. A mali elnök, Amadou Toumani
Touré mandátuma egy hónap múlva járt volna le, az eset miatt azonban bujdosni kényszerült. A tuaregek mindeközben, a
belpolitikai zűrzavart kihasználván, elfoglalták Kidal, Gao és
Timbuktu városát, majd március végén a tuareg Azavadi Nemzeti Felszabadítási Mozgalom kikiáltotta az észak-mali országrész,
Azavad függetlenségét. Április 15-én a kormányzat delegáltja,
Tiebilé Dramé volt miniszter találkozott a tuareg felkelők képviselőjével, ami mindkét fél számára jó alkalom volt, hogy megmutassák: hajlandóak a párbeszédre. A mozgalom képviselője
kijelentette, hogy nem fogják visszavonni az önrendelkezésről
kiadott nyilatkozatot, de a függetlenségről lehet tárgyalni egy
föderatív Mali keretében is.
Láthatjuk tehát, hogy a Szahara kék népe egyedülálló szerepet tölt be a környező társadalmak között, és rendkívül erős
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rétegre, a középső rétegre és a „számkivetettekre”. Csaknem
száz évvel ezelőtt még egészen másként festett a helyzet, ez
a hármas felosztás ugyanis a szabadokból, a félszabadokból és
a rabszolgákból állt. A gyarmati alávetettség, a függetlenség
kiharcolása, majd az 1970-es években bekövetkezett éhínség
hatására azonban elmosódtak a határok a rétegek között, és
kialakult a ma is megfigyelhető tagolódás. Napjainkban az
arisztokrácia feladatai közé tartozik a karavánok felügyelete, a
biztonságos utak biztosítása, valamint adott esetben a hadviselés. A középső réteg főként kézművességgel, kereskedelemmel foglalkozik, az ő felelősségük a háztartási berendezések,
szerszámok, illetve nyergek előállítása. A legalsó réteg végzi az
alantas feladatokat, ők a modernizáció ellenére néhány országban sajnos még mindig rabszolgaként vannak számon tartva.
A tuaregek társadalmi berendezkedése matriarchális,
vagyis a származást női ágon vezetik le, és az öröklésben is
nagyobb szerep jut a család nő tagjainak. Ami a tulajdonjogot
illeti, a tulajdon két formáját különböztetik meg: az egyikhez
az egyéni erőfeszítés által megszerzett javak tartoznak, a
másikhoz pedig azok a javak, amelyekre fegyverrel, illegitim
módon tettek szert. Előbbi egyenlően elosztva öröklődik a
gyermekek között, születési sorrendre és nemre való tekintet
nélkül, utóbbi azonban a legidősebb lánygyermeket illeti meg,
azzal a feltétellel, hogy a kezébe került javakkal nem él vissza,
a kapott hatalmat nem fordítja családja ellen.
A tuaregek többsége – vándorló életmódjából fakadóan – sátrakban lakik, több ezer kilométeres karavánútjaikon
pedig többek közt fűszerekkel, kézműves termékekkel, sóval
kereskednek. Nagyon jól ismerik a Szahara minden egyes részét, nem okoz nekik problémát, hogy megtalálják a megfelelő
útvonalat ott, ahol egy idegen minden bizonnyal körbe-körbe cikázna, végtelen útvesztőként látva maga előtt a tájat.
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identitástudattal rendelkezik. Az, hogy a több száz éves küzdelem után sikerül-e végre elnyerniük függetlenségüket, a jövő zenéje. Mindenesetre, egy lépéssel már közelebb kerültek hozzá. ■
Adri
Felhasznált irodalom:
A tuareg (kel tamasheq) nép társadalma, életmódja (nepzenetar.
fszek.hu – Utoljára megtekintve: 2012. április 22.)
A tuaregek kikiáltották az észak-mali Azavad „függetlenségét”
(delmagyar.hu – Utoljára megtekintve: 2012. április 22.)
A zene és az ének szerepe a tuaregek társadalmában (nepzenetar.

fszek.hu – Utoljára megtekintve: 2012. április 22.)
Kapcsolat létesült a mali hatóságok és a tuareg felkelők között
(kulfold.ma.hu – Utoljára megtekintve: 2012. április 22.)
Kokain, karavánok, tuaregek (index.hu – Utoljára megtekintve:
2012. április 22.)
Köhler, Arthur (1904): Verfassung, soziale Gliederung, Recht
und Wirtschaft der Tuareg. Gotha: Friedrich Andreas
Perthes Aktiengesellschaft
Q&A: Tuareg unrest (news.bbc.co.uk – Utoljára megtekintve:
2012. április 22.)
Tvrtko, Vujity (2004): Angyali történetek a pokolból. Pécs: Alexandra

Tündérváros csatornáin
Németalföldi kitekintő, Erasmus körettel
Hollandiát általában csodálatos helyként jellemzik, és ez a diagnózis
zömében meg is állja a helyét. Az országnak azonban, természetesen,
vannak negatív jellemzői is. Tekintve, hogy immár közel három hónapja
a „fűvárosban”, a legendás Amszterdamban élek (igen, Erasmus), talán
egy kissé mélyebb betekintést tudok nyújtani ebbe a világba, mint a vöröslámpás negyed és a coffeeshopok jellemzően mitikus leírása. Lesz szó
a mentalitásról és arról is, hogy mennyi a sör.
Ilyen röpke itt töltött idő elteltével, valamint ilyen csekély
terjedelemben persze nem vállalkozhatom komplett és reprezentatív leírásra, így ha netalántán valaki ilyenre vágyna,
annak egy releváns útikönyv felütését javasolnám – szerencsére, jobbnál jobbak érhetőek már el. Ha azonban szeretnél
rövid idő alatt jelentős mennyiségű – noha kétségtelenül kissé felszínes – tudásra szert tenni (akár a környékről, akár az
Erasmus lét viszontagságairól), a legjobb helyen van nyitva a
kezedben az újság. Szigorúan szubjektív részek következnek.
Az Erasmus és az anyagiak
A pályázat mibenléte és menete lerágott csont, milliószor írtunk már róla mi is, ezenkívül végtelen számú egyetemi tájékoztató anyag készült a témában. Sokkal érdekesebbnek gondolom annak kifejtését, hogy mire figyeljünk akkor, ha már
elnyertük a támogatást.
Először is, kezdjünk el spórolni! Noha magyar forintban
kifejezve szédítő lehet a bankszámlánkra érkező összeg nagysága (a legmagasabb ösztöndíj-kategória esetén 380 euró
havonta, öt hónapra számolva ez majdnem 2000 euró, szorozzuk meg 300-zal…), ez ne tévesszen meg senkit! Noha a
megélhetési költségeinket, természetesen, erősen befolyásolja, hogy melyik égtáj felé indulunk el, az ösztöndíj a legritkább
esetben elegendő a kiadások teljes körű finanszírozására.
A legnagyobb érvágás, értelemszerűen, akkor ér majd ben-

nünket, ha nyugat felé vesszük az irányt. Amszterdamban havi 450 euró alatt csak varázslattal
lehet szállást találni – nagyjából ennyi ugyanis
az egyetemen keresztül leszervezett, hivatalos „kollégium” bérleti díja. (Az idézőjelet csak azért,
mert a „kollégium” fogalma errefelé kicsit mást
takar. Egyágyas szobák vannak, egész napos szabad ki-bejárással, saját kulccsal, portás nélkül.)
Amennyiben ehhez viszonyítunk, a 380 eurós támogatás már
korántsem tűnik annyira bőkezűnek, és akkor még nem beszéltünk az egyéb, árfekvésbeli különbségekről.
Noha az élelmiszer, ha jó helyen vesszük, „csupán” kétszer
olyan drága, mint otthon (de azért 4-5 euró alatt nehéz megebédelni), a szórakozás már végképp luxus. A klubokban csapolt sör ára nagyjából 2,5 euró, ez azonban mindössze 2,5 decit jelent. (A korsó fogalma ismeretlen…) A cigi doboza 5 euró
körül mozog, de ha valahol még beugró is van, akkor inkább
ne merjünk tovább számolgatni…

Ha ilyenek a körülmények, hogyan lehet túlélni?
A kérdés fogós, és nem biztos, hogy pont én vagyok az alkalmas válaszadó, hiszen jómagam egyelőre még nem éltem túl…
Bár, legyünk optimisták, hiszen sokan már igen. Az mindenesetre biztos, hogy – hacsak nem rendelkezünk óriási tartalékokkal – meg kell fogni a pénzt, ugyanis ha nem kelet vagy dél
felé indulunk (ami persze nem evidens, hiszen arrafelé is nagyon sok szép hely és élmény vár!), bőven számolhatunk azzal,
hogy akár az ösztöndíjunk kétszeresére is szükségünk lesz.
Mindenképpen célszerű alaposan feltérképezni a helyi
viszonyokat, hiszen ez bőségesen megtérül majd a későbbiek során. Egy egyszerű példával élve: ha Amszterdam, akkor
bicikli, és máris több száz eurót takarítottunk meg. (A tömegközlekedés méregdrága, és nem mellékesen, jóval hitványabb,
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mint a BKV szolgáltatása, amelynek színvonala – kapaszkod- értékeli fel az ember, hogy neki legalább van hová hazatérnie,
ni! – európai léptékkel mérve is kimagasló. Nem vicc! Tessék ahol nem ő lesz hasonló pozícióban.
megbecsülni az otthoni járatsűrűséget, különösen azt, hogy
még éjszaka is méltányolható időközönként járnak a buszok!) Egyedül a világban
Ezenkívül, első dolgunk legyen, hogy felütjük az inter- És hogy milyen ez a pozíció? A bevándorlókat errefelé nem
net nagy könyvét, és hosszú órákon keresztül lapozgatjuk! nagyon szívelik. Bizonyos rétegek körében dúl a (rossz értelemben vett, nem a nemzeti kultúra
Nem is feltétlenül a megcélzott vábüszkeségét, hanem más népcsoporrosról szóló „hivatalos” oldalak a
tok leigázását zászlóra tűző, agresszív)
legjobb barátaink, sokkal inkább az
nacionalizmus. Az immigránsokra
informális közösségek, a társadalmi
nehéz sors vár, emberi jogaik számos
networkök. Mindannyiunk kedvence,
esetben sérülnek. Nem egy kívánatos
a Facebook ezen a téren is rengeélethelyzet.
teg segítséget tud nyújtani. Szinte
De a turisták és a bevándorlók kötörvényszerű, hogy az egyetemnek,
zött félúton elhelyezkedő nemzetközi
a kollégiumnak, de még az adott
diákok (rengetegen vannak!) sem a
évben beérkező diákoknak is saját
hollandok kedvencei. Amikor a másoldaluk, csoportjuk legyen. Csatlahonnan érkezőket „expatsnek” – ez az
kozzunk mindenhová! Ezeken a he„expatriates”-ből ered, annak a „becélyeken számtalan hasznos informázése” – titulálják, abból sokszor kihalció kering és vár megtalálásra, sőt ha
lani az erősen negatív felhangot. Itt a
saját kérdésed van, azt is bátran felkülföldieket inkább lehúzni szeretik
teheted. Akár az esti kocsmázás idő(lásd például: vöröslámpás negyed,
pontját kell megbeszélni, akár egy
A biciklitárolóról más fogalmaik vannak
coffeshopok – ezek egyértelműen
szerszámra van szükséged – adott,
a turistáknak szólnak, nem pedig arról van szó, hogy a holhogy hová fordulj.
Noha közhely, hogy az információ mekkora hatalom, so- landok minden nap züllenének, ez puszta tévhit), de mikor
kan mégsem használják ki teljes gőzzel az adódó lehetősége- munkát adni kéne, akkor vonogatják a szájuk szélét. Nagyon
ket. Pedig megéri, mert egy idegen országban, egyedül a nagy- erősen védik a saját bástyáikat, és ez fokozódó tendencia
városban (ahol nincs, aki császármorzsát csináljon nekünk…), egyébként, hiszen mostanság errefelé is a jobboldali-konzeraz információs aszimmetria a legnagyobb ellenségünk, főleg a vatív politikai csoportosulások kormányoznak.
kezdeti időkben. Küzdjünk az ellen, hogy naiv turistának nézCsodaparkok erdejében
zenek, és egyszerűen átverjenek!
Természetesen, nem arról van szó, hogy Amszterdam ne lenne kívánatos úti cél, hiszen egy végtelenül legendás, (szó szeDolgozni kell a munkáért
Akármennyire is ügyeskedünk azonban, van, amin nem lehet rint is) virágzó nyugat-európai centrumról van szó, tele tulipá(kaja), és van, amin nem érdemes (látnivalók, múzeumok) spó- nokkal, gyönyörű középkori épületekkel, folyókkal, biciklikkel,
rolni. A bulizás szükségessége már annál vitathatóbb, és kön�- sajtokkal és halakkal.
A város(ka) látképét legjobban a „tündéri” kifejezéssel tudnyen lehet, hogy célszerű a „valamit valamiért” elven inkább
a körbenézést, az utazást részesíteni előnyben. Akárhogyan nám érzékeltetni. A szemkápráztató házacskák között vidáman
is döntünk azonban, mindenképpen ajánlatos megfontolni a locsognak a sajátosan friss illatot árasztó csatornák, hébe-hóba
munkavállalást, az órabérek ismeretében – egy egyetemistá- pedig mesébe illő, szökőkutakkal tarkított parkok varázsolják
még változatosabbá az összbenyomást. (Zöldet tehát nem csunak ritkán adnak kevesebbet nettó 10 (!) eurónál – ugyanis
pán a coffeeshopokban találhatunk.) A település közepén tomár az árszínvonal sem annyira hajmeresztő.
Sajnos azonban, pályára állni nem könnyű. Hollandiai ta- tyogó vízimadarak (ludak, hattyúk, kacsák) pedig igazán megpasztalataim egy nagyon zárkózott munkaerőpiacot tártak fel, hökkentő impressziót képesek kelteni a látogatóban. Minden
tele gazdasági protekcionizmussal, ami egyfelől érthető, más- sarkon akad tehát valami vadregényes meglepetés, ami némi
felől viszont – a kívülről érkező számára legalábbis – kellemet- kárpótlás az elborzasztóan rossz (esős, hideg) időjárásért.
Érdekesség továbbá, hogy errefelé tényleg mindenki belen. Mindenesetre, arra biztosan jó, hogy segít megtapasztalni a bevándorlók örökös kiszolgáltatott helyzetét – és ilyenkor szél angolul. Akár a fiatalokat, akár a nyugdíjas néniket szó-
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lítjuk le a kérdéseinkkel, hasonlóan színvonalas eligazításban
lesz részünk. A társadalom ilyen irányú nevelésének kulcsa
pedig: ne szinkronizáljunk! Az eredeti, angol nyelven sugárzott tévéműsorok, valamint az alájuk futtatott holland feliratok gondoskodnak arról, hogy különösebb erőfeszítés nélkül
váljon a lakosság egésze igazi, nemzetközi világpolgárrá. Vajon otthon nem ugyanezt a stratégiát kellene alkalmaznunk?!
Diszkrét ambivalenciák
Amszterdam teli van ellentmondásokkal, amelyek közül a
legjellemzőbb talán az, hogy noha egy „igazi kisváros” hangulatát árasztja, ugyanakkor – mind infrastruktúrájában,
mind mentalitásában, mind (sajnos!) áraiban – a globális világ egyik központja…
Másrészt, sajátos paradoxon az is, hogy míg a település
építészetére részben gyönyörű történelmi házak nyomják rá a
bélyegüket, részben még a szocialista panelépítészet remekeit
is felülmúló „barakkok”. (Jómagam egy olyan részen lakom,
amelyet ez utóbbi stílus ural.)
Végül, de nem utolsósorban: noha itt gyakorlatilag mindent szabad (fű, vöröslámpás negyed, miegyéb), ezek a dolgok
általában a turistákat érintik – az itt lakókra sokkal kevésbé
jellemző a csapodár életmód. Ők inkább úgy vannak vele, hogy
ezen jól megszedik magukat, de az ő szórakozási szokásaik
sokkal konszolidáltabbak, mint akár a magyarokéi otthon. A
kocsmák, bárok jellemzően igen korán bezárnak: van olyan,
amelyik már hajnali 1 (!) körül. És még olyan sincs, hogy ha teli
a hely, vagy jó a hangulat, akkor tovább tartanának nyitva: ha
üt az óra, különösebb szívfájdalom nélkül rúgnak ki mindenkit.

Nem kávét árulnak
Társadalomszerkezet
Mindent egybevetve, Németalföld határozottan kívánatos
turisztikai célpontnak mondható. Az útikönyvek mesevilágából kilépve azonban, az érem másik oldalát szintúgy érdemes
szemügyre venni.
Akármennyire is meglepő, Hollandiában úgyszintén van

szegénység. Nyilvánvaló, hogy ez itt mást jelent, hiszen tudjuk: relatív fogalomról van szó. Ettől függetlenül, nem mehetünk el szó nélkül a jelenség mellett. Sajnos, a „hagyományos”
társadalmi rétegződés még errefelé sem bírta levetni évszázados béklyóit, tehát sötét bőrű személyek takarítják az egyetemi folyosókat, ők szolgálnak ki a gyorsétteremben, és ők szedik a jegyet a villamoson. (Bár, itt legalább kapnak munkát…)
A bűnözés mértéke Amszterdamban is tekintélyes. Különösen a kétkerekűek vannak veszélyben – a biciklilopások
gyakorisága akár négyszerese is lehet az otthoninak. (Saját
becslés.) Virágzik a feketepiac, bizonyos városrészekben pedig
nem tanácsos éjjel egyedül bóklászni.
Függetlenül a magyarnál kedvezőbb anyagi helyzetüktől,
az emberek errefelé – az 1500 euró körüli minimálbér ellenére – ugyanúgy találnak okot a panaszra, és ugyanúgy ordítanak a boltban, ha nem tetszik nekik valami. A konfliktusok
itt is mindennaposak, a bürokrácia legalább annyira fejetlen,
mint otthon, a sör pedig határozottan drága.
Úgy tűnik tehát, Nyugaton sem fenékig tejfel az élet,
akármennyire is úgy tűnhet magyar szemmel. A hollandok
egészen másként élik meg a helyzetüket. Ezáltal, egyfelől,
ismét bizonyítást nyert a közhelyszerű elmélet, miszerint a
boldogság nem a pénz függvénye – erre gondoljunk, mielőtt
kijelentjük, hogy milyen rossz helyre is születtünk. Másfelől
pedig, vegyük figyelembe azt, hogy Magyarország a 2009-es
évben az előkelő 47. helyen állt az országok egy főre jutó éves
GDP szerinti rangsorában – ennyit a „szegénységünkről”.
Talán a vonatkoztatási csoportunk a rossz – lehet, hogy
Európában a sereghajtók közé tartozunk, világszinten azonban mindenképpen az élvonalba. Ne nyugat, hanem kelet és
dél felé tekintsünk inkább! Jobban fogjuk érezni magunkat.
Összességében tehát, megéri az Erasmus?
Abszolút. Noha nyílt titok, hogy az ösztöndíjprogram nem
felel meg eredeti céljának, vagyis annak az (egyébként végtelenül irreális) elvárásnak, hogy „teljes értékű” félévet lehessen
teljesíteni egy külföldi országban (hogyan is várhatnánk el,
hogy pontosan ugyanolyan tárgyak legyenek egy egészen más
rendszerű felsőoktatási intézmény kínálati palettáján, mint
amilyenekre nekünk éppen szükségünk van?!), léteznek más
szempontok is.
Nyelvet tanulni és gyakorolni, egy idegen országot és
oktatási szisztémát megismerni, önállósodni, a látóterünket
szélesíteni – ezek egytől egyig fontos tényezők. Az Erasmus
lehetőség, méghozzá igen komoly, épp ezért nem érdemes elszalasztani, hanem bele kell vágni. Jómagam is így tettem, és
nem bántam meg – sőt, valószínűleg eztán sem fogom. ■
Egri Gergő
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NATO határok nélkül
A NATO egy átlagember számára nem jelent túl sokat, és talán a különböző intervenciókig (jugoszláv és líbiai légi csapások) nem is figyelt fel a
szervezetre. A NATO azonban a múltban is hasonló kaliberű, nagy szerepet játszott, akárcsak az ENSZ, ám – az utóbbival ellentétben – profilja
katonai jellegű volt. De vajon mi történik a jövőben?

böző államok – politikai felfogásuk és történelmi
tapasztalataik szerint – más-más válaszokat adtak, míg végül kialakult a végleges, konszenzusos
tervezet.
Az új tagok felvételéről szóló 10. cikk alapján
a tagállamok egyhangú döntésével hívhatnak
meg más országokat, akik hozzájárulnak az észak-atlanti térség békéjéhez és biztonságához. Az Észak-atlanti Szerződés
Szervezetét az 1949. április 4-én aláírt Észak-atlanti Szerződés hívta életre 12 tagállam aláírásával, és későbbi ratifikációjával (augusztus 24.).
A NATO-központként emlegetett Főparancsnokság székhelye Brüsszelben található. Az Észak-atlanti Tanács, a Védelmi Tervező Bizottság és a Nukleáris Tervező Csoport a

mogatása és részvétele szükségesnek bizonyult az európai hatalmak politikai és gazdasági meggyengülése miatt. Az
amerikai elnök az alkotmányra hivatkozott, amely megtiltotta
a békeidőben való katonai részvételt az országnak, ám ezt a
Vandenberg-javaslat feloldotta: lehetővé tette, hogy az „USA
alkotmányos úton csatlakozzon olyan regionális és kollektív
intézkedésekhez, amelyek állandó és hatékony önsegélyen,
valamint kölcsönös segítségnyújtáson alapszanak”.

„Kerek asztal”
Így kezdődhettek meg a tárgyalások Amerika és az európai
országok között, amelyeken négy kardinális kérdés került előtérbe. Milyen szintű legyen az elkötelezettség a Szerződésben
részt vevő országok között? Mely földrajzi színtérre terjedjen
ki, illetve milyen időtartamú legyen az alapító országok kooperációja? Hogyan vegyenek fel új tagokat? Ezekre a külön-

NATO legfontosabb döntéshozó és konzultációs testületei. A
Tanácsot az összes tagország állandó képviselői alkotják; az
egyetlen testület, amelynek hatáskörét az Észak-atlanti Szerződésben fektették le. Elnöke a mindenkori NATO-főtitkár. A
Nemzetközi Titkárság az Észak-atlanti Tanács és az alárendeltségébe tartozó bizottságok munkáját segíti.
A Szövetség katonai szervezetének legfontosabb elemei a
brüsszeli központban székelő Katonai Bizottság, végrehajtó
szerve: a Nemzetközi Katonai Törzs, valamint a stratégiai
parancsnokságok: a Szövetséges Műveleti Parancsnokság és
a Szövetséges Átalakítási Parancsnokság.
A hidegháború megszűnése után a Szövetség tevékenységében a kollektív védelem mellett megjelent a válságkezelés
(Balkán, Koszovó, Irak), a katasztrófavédelem és a humanitárius műveletekben való részvétel (Katrina hurrikán, árvizek,
erdőtüzek), kiképzési missziók, a terrorizmus elleni küzdelem,
a földközi-tengeri hajózás felügyelete és járőrözés, a kalózkodás elleni küzdelem, a cybertér felügyelete és az észak-afrikai
ENSZ-mandátummal felhatalmazott műveletek. Ezzel párhuzamosan, a NATO fokozatosan vált globális felelősségű nemzetközi szervezetté.
A 2010. évi lisszaboni csúcsértekezleten elfogadott új stratégiai koncepció erősíti az egyik legfontosabb alappillért, a
transzatlanti köteléket; rögzíti a Szövetség alapvető feladatait
és az alapelveket, a védelmet és elrettentést, taglalja a bizton-

Fotó • rickrozoff.wordpress.com

Politikai elemzők sokasága jósolta a NATO feloszlását a Varsói Szerződés felbomlása, a bipoláris rendszer megszűnése és
Amerika monopol szuperhatalommá válása után. Ám a katonai szervezet nem szűnt meg. Időről időre bebizonyosodott,
hogy a NATO a biztonságot érintő kockázatoknak, kihívásoknak és fenyegetéseknek megfelelő és hatékony eszközökkel
rendelkezik. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan vált azzá, amit
ma a NATO jelent, meg kell vizsgálnunk a szervezet megalakulásának körülményeit, a kezdeteket.
Mindenki egyért
A II. világháború után az államok közötti nemzet„A Felek tanácskozni fognak egymással valahányszor bármeközi békés együttműködés elgondolása nem valósult
lyikük véleménye szerint a Felek egyikének területi épségét,
meg, sőt, a szovjet-amerikai érdekellentét fokozódása
politikai
függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.” Ena nemzetközi rendszer bipolarizálódását, valamint az
nek
megfelelően,
az 5. cikk szerint „egyikük vagy többjük ellen,
európai térség megosztottságát eredményezte. Habár
Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást
kezdetben az Egyesült Államok nem volt hajlandó egy
valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek.” ■
regionális védelmi szervezethez csatlakozni, az USA tá-
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a Szövetség érdekeinek és értékeinek védelméről szól. Azonban
a 21. századi újfajta kihívásokra (terrorizmus, proliferáció,
globális felmelegedés, cybertámadások) megfelelő eszközökkel
és módszerekkel kell reagálni, tehát a Szövetségnek katonailag „használhatónak” és globálisan bevethetőnek
Fokozatos terjeszkedés
kell maradnia, bármikor és a világ bármely pontján. ■
„A Szerződés életbelépését követő húsz év elteltével mindegyik
Fél kiválhat a Szerződésből, éspedig egy évvel az után, hogy a
felmondásról értesítette az Egyesült Államok kormányát.” A
Szasza
Szerződés földrajzi kiterjedését a 6. cikk az észak-atlanti térség
Ráktérítőtől északra eső részében jelölte meg. Az újabb és újabb
Felhasznált irodalom:
bővítések folytán kiszélesedett a földrajzi tér, így fokozatosan
NATO: katonai szervezet és felépítés (honvedelem.hu – Utolkiterjesztve a Szerződés területi hatályát. ■
jára megtekintve: 2012. április 23.)

sági környezetet, és felvértezi a Szövetséget az új kihívásokkal
szembeni hatékony küzdelem érdekében.
A NATO továbbra is a kollektív védelemről és biztonságról,

A közösségszervezés elindítója
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Kizsákmányoltak jogait védeni, vagy az érdekükben felszólalni rettentő divatos dolog volt az elmúlt 200 évben. A téma irodalmának egyik
klasszikus alkotója Saul Alinsky, aki talán a legrealistábban közelítette
meg a kérdést.
Szinte minden radikális szervezet alapgondolata az, hogy a
rendszert most azonnal meg kell dönteni, és erre minden lehetséges eszközt be kell vetni. Karizmatikus vezetők szólnak
híveikhez, akik fegyverrel menetelnek a hatalom ellen, de ezek
a kezdeményezések vagy elbuknak, vagy diktatúrákká válnak.
Alinsky azonban másképp közelítette meg a kérdést. Alapgondolata az
volt, hogy nem adhatja a kisemmizettek kezébe a hatalmat, egyrészt mert
erre lehetősége sincs, másrészt az igazi
hatalmat nem adják, azt el kell venni.
És ezt az a tömeg, amelynek szüksége
van rá, egy módon teheti meg: ha ütőképes közösséggé szerveződik, és képes nyomást gyakorolni a birtoklókra,
akik kezében a hatalom összpontosul.
Mivel ezek a kisemmizettek nem
rendelkeznek pénzzel, ezt csakis a saját testük használatával tehetik meg.
Alinsky azt tekintette küldetésének,
hogy az ilyen közösségeket megszervezze, mégpedig úgy, hogy távozása
után is hatékonyan működhessenek.
Nem mondta meg, mit kellene az érintetteknek tenniük, inkább rávezette őket. A szervezőnek nem szabad mindentudó benyomását keltenie, mivel ez esetben a megszervezendő
csoport mindentudóként tekintene rá, és örökké tőle várna
megoldást. Másrészt, az emberek úgy érezhetnék, hogy valaki diktál nekik, így a vezető ellenszenvessé válna a csoport

tagjai számára. Egy szervezőnek mindig a csoport nyelvén kell beszélnie, és egyenlő félként
kell kezelnie annak tagjait. Ugyanakkor a birtoklók nyelvét is ismernie kell, ha hatékonyan
szeretne fellépni ellenük.
Alinsky első munkaterepe a chicagói Back of the Yards
negyed volt. A korabeli Egyesült Államok egyik legrosszabb
környékén az életszínvonal rettentő alacsony volt, a környék
különböző kisebbségekből álló lakossága egymás ellen áskálódott, a hatalmat birtoklók pedig gyakorlatilag azt tettek, amit
akartak. Senki se hitte volna, hogy ezt
a negyedet meg lehet szervezni, azonban Alinsky felépítette a taktikáját. Mivel a környék döntő többsége katolikus volt, először a papokat győzte meg,
mégpedig azzal, hogy jobb lesz nekik,
ha segítenek a szervezésben, különben az emberek más szervezeteknél
fogják keresni a boldogulást, és elfordulnak az egyháztól. Ezzel megszerezte az egyház támogatását, amivel meg
tudta szólítani az embereket, akiknek
az apátiáját apró sikerekkel törte meg.
Ez után szervezett formában, közös
cselekvéssel sokat tudtak javítani az
életszínvonalukon.
Azonban akárhogy próbálkoztak,
Harcostárs
nem sikerült a környéken legtöbbeknek munkát adó húsiparban szakszervezetet létrehozni,
így más módon kellett megközelíteni a problémát. Alinsky a
szegényellenességéről hírhedt és kiterjedt hatalommal rendelkező, korrupt polgármestert győzte meg arról, hogy szalonképessé válhat a magasabb politikai körökben azáltal, hogy
ráveszi az illetékeseket: engedélyezzék a szakszervezeteket.

››
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Ez pedig a politikust is érdekeltté tette az ügyben.
Alinsky az ellenfél problémáit és vágyait használta fel
a megszervezett közösség javára. Élete során rengeteg helyen szervezte meg a különböző elnyomott rétegeket, így
sok különböző problémával is találkozott, és minden helyen
más-más megoldást kellett alkalmaznia, ami illeszkedik a közösség, a probléma és az elnyomás jellegéhez. Egy közösségen
belül sem lehet egyfajta akciót sokáig alkalmazni, egyrészt,
mert az aktivisták megunják, másrészt, mert az ellenség kiis-
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meri a taktikát. Mindig belül kell maradni a közösség ismeretségi körén egy-egy megnyilvánulásnál, de minél messzebb kell
kerülni az ellenségétől, hogy minél nehezebb legyen reagálnia.
Alinsky a módszereit rendszeresen ismertette előadásokon az Egyesült Államokban, ma pedig egyetemeken oktatják
a közösségszervezést. Eszméi magyarul Radikálisok kiskátéja
címen jelentek meg, ha valakinek sikerült felkeltenem az érdeklődését, érdemes elolvasnia. ■
Soma

EuroGames

Melegek és leszbikusok szervezik, nem csak melegeknek és leszbikusoknak
A sajtóban melegolimpiaként elhíresült, 20 éves múltra visszatekintő
sporteseményt idén kis hazánkban, Budapesten rendezik, június 27. és
július 1. között. Magamutogatás? Polgárpukkasztás? Különcködés? Minek a melegeknek külön olimpia? Továbbolvasva, talán választ kapsz a
kérdéseidre – ha egyáltalán felmerülnek. Pongrácz Barbara, a budapesti EuroGames egyik projektkoordinátora segítségével próbáltuk eloszlatni a homályos pontokat.
Leegyszerűsített és legátfogóbb értelmében, a EuroGames
egy sportverseny. Mondhatnám, hogy egy egyszerű, mezei, „érezzükjólmagunkat” sportversenyről van szó, s ha
ezt mondanám, nem tévednék sokat. Valóban, a cél a mozgás, a jó hangulat, a sport, a sport, a sport. Kevésbé a profi, mint inkább az amatőr, viszont egy abszolút hivatalos
versenyről van szó, ami azt jelenti, hogy ha itt világ- vagy
Európa-rekord dől meg – amire nem egy, és nem két példa
volt már –, az pontosan ugyanannyit ér, mintha bármely
világbajnokságon, olimpián, EB-n érte volna el a sportoló
az adott eredményt. Hivatásos bírákkal, szabvány szerinti
pályákon zajlanak a versenyek. A rendezvényt több magyar
sportszövetség (atlétika, sakk, röplabda, bridge, pétanque,
SYNUS Szinkronúszó Klub, a Magyar Birkózó Szövetség
főtitkára) és nagykövetség (brit, amerikai, holland, dán,
német), az Európai Parlament és az Európai Tanács is támogatja; a Londoni Olimpiai és Paralimpiai Játékok Szervezőbizottsága pedig támogatólevelével segíti a rendezvényt.
Ugyan a sport az első, de a testmozgásban megfáradtak egy
kis szellemi csemegével frissülhetnek majd fel időről időre,
hiszen kiállítások, koncertek és különböző témájú előadások, konferenciák is várják őket.
Egy kis történelem
Az első EuroGamest 1992-ben rendezték, Hágában. Ekkor még
mindössze 300-350 résztvevőt számlált az esemény, és csak néhány sportágban volt lehetőség versenybe szállni. Az alapötlet
a lokális LMBT (Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű)

közösségek sportegyesületeitől származott, akik
szerettek volna bajnokságokat rendezni.
Így indult a történet, azóta az idén 14. alkalommal jelentkező EuroGames több ezer érdeklődőt és sportolót vonzó eseménnyé nőtte ki
magát. Budapest pályázat útján, olyan európai
nagyvárosok után kapta meg a szervezés lehetőségét, mint Párizs, Barcelona, Berlin, Manchester,
Koppenhága, Rotterdam vagy Zürich.

Budapest
Budapesten a Friss Gondolat Egyesület (FRIGO) 2009-ben
nyerte el a szervezés lehetőségét, és a pályázat elbírálásakor
igencsak sokat nyomott a latban a tény, hogy a főváros akkori
vezetése támogatta a verseny szervezését, mint ahogyan így
volt ez az eddigi 13 helyszín esetében is.
Azóta úgy alakult, hogy Budapest új vezetése mindenféle támogatást megvont a EuroGamestől. A gyakorlatban,
az érdemi munkában szerencsére ez kevéssé akadályozza a
szervezőket, és az ígéretek szerint az állam, illetve a főváros
támogatásaitól elesve sem fog változni az évek során megszokott színvonal. A kiesések pótlására minél több szponzorra, és
több száz önkéntes segítségére van szüksége a szervezőknek.
Tizennyolc sportágban lehet nevezni, az alapvetőnek
számító futball, kosárlabda, kézilabda, tenisz mellett különlegesebbek, például a túrasportok, a bridzs, a pétanque vagy
a sakk is választható.
Budapesti különlegesség még, hogy körülbelül 300-350
versenyzőnek tudnak az úgynevezett „hosted housing” programmal szállást biztosítani. Ez a CouchSurfinghez hasonló
módszer: nyitott és jó szándékú emberek egy-két éjszakára
ingyen elszállásolják a versenyzőket. Ezt a lehetőséget többnyire a Kelet-Európából érkező versenyzők használják majd
ki, akik számára létrejött az Outreach program is, melynek
keretei közt pályázni tudnak, s így kedvezményes nevezési és
szálláslehetőséghez juthatnak.
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Tovább is van, mondjam még?
Önként és dalolva
Mondom.
Az eddig elhangzottak mellett toAz önkéntességnek nagy hagyománya van a EuroGamesen, külföldiek is nagy
vábbi céljai, apropói is vannak a renszámban érkeznek majd, hogy segítsék a program minél zökkenőmentesebb
dezvénynek. Sokan valószínűleg nem is
lebonyolítását. Önkéntesnek, csakúgy, mint versenyzőnek gyakorlatilag az
tudunk róla, hogy a sportban is létezik
utolsó pillanatig lehet jelentkezni, tehát még most sincs késő! A segíteni vágyók
diszkrimináció, és természetesen nem a
jelentkezését az egvolunteer@gmail.com e-mail címen várják. Lelkesedésedért,
teljesítmény alapú megkülönböztetésről
kitartásodért, csapatmunka iránti elkötelezettségedért cserébe jókeddvvel, vivan itt szó – mivel persze, aki nem elég
dámsággal, új nemzetközi ismeretségekkel és ingyenes részvétellel jutalmaznak.
jó, nem juthat messzire. És aki meleg?
Ami a programokat és az öt nap eseményeit illeti, nyitó- és záróceremónia
Megesik, hogy ő sem. Nem is a nagy
adja meg a verseny keretét, esti koncertek, bulik több színtéren is lesznek. A
világversenyeken, hiszen aki oda már
fellépőket még titokban tartják, csakúgy, mint a sportversenyek helyszíneit, de
eljut, azt remélhetőleg és szemmel látaz idő előrehaladtával újabb és újabb infók kerülnek majd nyilvánosságra, amit
hatólag a teljesítménye alapján értékelik,
a eurogamesbudapest.hu internetes oldalon, illetve a Facebookon (facebook.com/
hiszen köztudott, hogy igenis vannak
eurogames2012) lehet követni. ■
világ- és olimpiai bajnok sportolók, akik
férfi létükre férfihez, vagy nő létükre nő társukhoz mennek tását, hogy a csapatban maradhasson, és ne legyen megbélyehaza. Ezzel pedig semmi gond nincsen, hiszen ha ő futott a gezve, bejuthasson a válogatottba, és a dobogóra állhasson, ha
megvan hozzá a tehetsége, szorgalma.
leggyorsabban, neki jár az aranyérem, és pont.
A sportban a melegeket ért diszkriminációra való figyeA diszkrimináció sokkal inkább eléri az alacsonyabb szinten sportolókat, így sokan nem kapják meg a lehetőséget, lemfelkeltés mellett pedig közösségépítő szerepe is van a
hogy eljuthassanak a világversenyekre. Ez alapvetően nem EuroGamesnek. Egy hely, egy verseny, szórakozás, néhány
egy specifikus „sportdiszkrimináció”, ez a hétköznapokban nap egy olyan közegben, ahol az LMBT embereknek nem kell
is meglevő elutasítás, kirekesztés. Amikor egy női focicsapat konvenciók szerint, titokban melegnek lenniük.
Ahogy Pongrácz Barbara fogalmaz: „Az LMBT közösségedzője azt mondja a lányoknak, hogy lépjen előre az, aki leszbikus, menjen le a pályáról, és többet ne is jöjjön vissza, vagy nek ez egy jó lehetőség arra, hogy olyan környezetben lehesegy férfi focista felvállalja, hogy meleg, és a csapattársai kikö- senek, ahol nem kell megjátszaniuk magukat, nem kell megzösítik, más csapatba sem veszik már be, vagy egy csapatka- felelniük, nem kell kitalálniuk a lányoknak, hogy barátjuk van,
a fiúknak, hogy barátnőjük. Ez egy teljesen természetes közeg,
pitány egyszerűen kijelenti, hogy leszbikusok márpedig nem
léteznek, akkor valóban el kell gondolkodnunk azon, hogy ahol nincsenek tabuk. A legtöbb melegnek meg kell küzdenie
azzal a kérdéssel, hogy a barátai, családja előtt, munkahelyén
milyen világban élünk.
Elítél(t)ünk, megkülönböztet(t)ünk embereket a bőrszí- felvállalja, vagy ne vállalja fel. Aki ezt nem éli meg, nem tudnük miatt, a vallásuk miatt, a nemük miatt, amiatt, hogy ki- ja, hogy ez milyen. Egy fél életen keresztül meg kell játszania
hez vonzódnak. Csupa olyan dologról van szó, amik adottsá- magát az embernek. Az EuroGames viszont tényleg egy olyan
gok, és másoknak nem okoznak semmilyen kárt. A sportban hely lesz, ahol mindenki az lehet, ami. Ez nem arról szól, hogy
pedig egyetlen szempont kell(ene), hogy érvényesüljön; hogy mindenkinek az orra alá dörgöljük, hogy itt vagyunk. Sokaktól megkapjuk, hogy a rendezvény polgárpukkasztás. Pedig
ki a jobb. Ki ugrik magasabbra, ki fut gyorsabban, ki lő több
gólt, vagy ki dob messzebbre. És mivel ez nem mindig van így, egyáltalán nem erről van szó.” ■
lehet, hogy egy meleg sportoló inkább titokban tartja identiVoilà

Tiszaeszlár homálya

Nem tudjuk meg, mi történt Solymosi Eszterrel
Kövér György, társadalomtörténész elsőként végezte el a tiszaeszlári per
átfogó tudományos vizsgálatát. Interjú A tiszaeszlári dráma szerzőjével.
TátKontúr:   Könyve előszava szerint egy konferencia-meghívás kapcsán kezdett a tiszaeszlári perrel foglalkozni. Az eredmény egy igencsak vaskos munka lett. Mi fogta meg a témában?

Kövér György:   Az előadásra készülve azon lepődtem meg, hogy Eötvös Károly (védőügyvéd – a szerk.)
és Bary József (vizsgálóbíró – a szerk.) visszaemlékezése óta tulajdonképpen sok előrelépés nem történt a területen,
jóllehet mindkettejük iratai lehetővé tennék a sokkal komolyabb
feldolgozást. De az igazi meglepetés számomra az volt, hogy

››
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soha senki nem nézte meg, hogy is néz ki Tiszaeszlár, milyen
az a falu, amelyikben ez a dolog egyáltalán megtörténhetett, kik
azok a figurák, akik szerepet játszanak a helyi konfliktus országos, sőt nemzetközi szintű botránnyá dagasztásában. Nemcsak
az eszlári zsidók iránt nem mutatkozott érdeklődés, de a parasztok iránt sem. A tiszaeszlári ügynek nem voltak meg a szereplői, és ez kezdett el igazán érdekelni, társadalomtörténészként
amúgy is régóta foglalkozom életrajzírással, biográfiával.
TK:   Ennek a figyelemhiánynak talán az lehetett az oka,
hogy az államszocializmus éveiben ritkán beszéltek etnikai
feszültségekről.
KGy:   Lehetett az egész mögött egyfajta óvatosság. Én sokáig
azt hittem, biztos másnak is eszébe jutott már ez a kutatás,
csak nem tudok róla, vagy nem jelent meg. A perben többnyire minden emberről fölvesznek egy adatlapot. Ezeket gépeltem be egy Excel-táblába, és arra gondoltam, eddig miért nem
csinálta meg ezt senki. Nem volt Excel, vagy más technikai
akadályok léptek föl? Megmondom őszintén, az első aggodalom elmúltával arra kezdtem gondolni, hogy annyira polarizálódtak a frontok a tiszaeszlári ügy kapcsán – tehát vagy a
védők, vagy a vádlók álláspontjára helyezkedett valaki –, hogy
az alulnézeti vizsgálat valószínűleg nem vetődött föl. Márpedig szerintem nem nagyon lehet másként újra föltenni ezeket
a kérdéseket, csak egy másik látószögből. Úgyhogy nem közvetlen politikai, ideológiai okokat gondolok a háttérben, egyszerűen beásták magukat a szemben álló felek, és senki sem
akarta a saját lövészárkát elhagyni.
TK:   Mennyire tekinthető Tiszaeszlár egy tipikus dualizmus
kori településnek?
KGy: Elég sokféle sajátossága van ennek a falunak. Például
nagyon szélsőséges birtokmegoszlás jellemzi. A legizgalmasabb az volt, hogy egy egész sor konfliktus van a 19. század
második felében, a jobbágyfelszabadítás után Tiszaeszláron.
Némelyik sokkal súlyosabb, mint az, hogy eltűnt egy cselédlány. Ha nem nézzük meg az évtizedek alatt kialakult konfliktuskezelési mechanizmusokat, akkor azt sem érthetjük
meg, hogy a konkrét esetben miért így reagálnak az emberek.
A „kik” kérdése után tehát a miértekre kellett válaszolni, ehhez pedig az összes helyi konfliktust fel kellett tárni, mert bár
külső beavatkozás nélkül nem lett volna ekkora a botrány, az
egész mégis helyben indult el.
TK:   A korabeli vélemények között volt olyan, ami ma már
elképzelhetetlenül furcsának hatna?
KGy: Ha már a mával kell összehasonlítani, nekem a hasonlóságok sokkal inkább szembetűnőek voltak. Nézzük meg
például, hogy a sajtónak milyen szerepe volt az ügy feldagasztásában! Ez az első olyan korszak, ahol már modern politikai
tömegsajtóról beszélhetünk – valójában ez „csinálja” azt, amit
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tiszaeszlári ügynek nevezünk. A média pártosodása természetesen primer tapasztalat. Verhovay: Függetlenség című lapja,
amely egy függetlenségi antiszemita sajtó mintapéldánya, A
tiszaeszlár bűntény címmel tudósít a perről. A sakter-ügyről
írnak, arra utalva, hogy a tiszaeszlári sakter az első számú
gyanúsított. A másik oldalon Szabolcsi Miksa: Egyenlősége,
amely 1882 őszén, az ügy kapcsán születik, A rituális bűnt csináló banda szalagcímmel számol be ugyanarról. Mindkét oldal
egy összeesküvés-elmélet jegyében tudósít, és ebből a nézőpontból már csak az látszik, amit látni akarnak. A beszédmód
is nagyon érdekes, a tiszaeszlári per volt Magyarországon az
első, amelyet gyorsírással jegyeztek, tehát gyakorlatilag szó
szerint hallja az ember, hogy ki mit mond a tárgyaláson. Egy
korabeli nyelvészeti folyóirat foglalkozott a nyelvezettel, nagyon érdekes látni, hogyan működött már akkor nyelvileg a
politikai ügy konstruálása. Nyilván 140 év múltával komoly
különbségek vannak, de engem az fogott meg, hogy a nyelv
és a sajtó mechanizmusai már akkor is ugyanúgy működtek.
TK:   Több helyen leírja, hogy nem kívánja megoldani az
ügyet, ennyi év távlatából ez lehetetlen is lenne. Mégis, ez a
fajta társadalomtörténeti feldolgozás milyen relevanciával
bírhat a történelmi emlékezet számára?
KGy: Naivitás lenne azt gondolni, hogy egy alapos feldolgozás
után a különféle érdekcsoportok majd másként fognak beszélni
Tiszaeszlárról. De mégiscsak van valami szerepe a könyvnek,
azért a 750 oldal, az oda van téve az asztalra. Ha valaki nem
akarja elolvasni, természetesen nem tudom vele elolvastatni, ha nem akarja megváltoztatni a véleményét, nem tudom
befolyásolni. De ha vitatkozni akarunk róla, akkor nem azt
mondom, hogy tegyen le másik 750 oldalt, de legalább nézze
át ugyanazokat a dolgokat, amiket én átnéztem. Nem annyira a
politikai közbeszédet akartam megváltoztatni, inkább megpróbáltam áthelyezni a hangsúlyokat, megnézni az életszerű oldalt
is. Azt ajánlom, beszéljünk másképp a 19. század végéről, az
akkori társadalomról, és akkor talán már nem lehet ugyanazokat a régi szövegeket elszajkózni, vagy legalábbis úgy kell tenni,
mintha ez a könyv nem lenne. Márpedig van. Bárki folytathatja
a régi beszédmódokat, de kicsit talán megnehezítem a dolgát.
TK:   Ez után nehéz lesz-lehet azt mondani, hogy a tiszaeszlári
„igazságot” megpróbálják kizárni a közbeszédből.
KGy: Aminek a megoldhatatlanságáról beszélek, az az, hogy
nem tudjuk meg, hogyan tűnt el Solymosi Eszter. Ehelyett azt
ajánlom, nézzük meg, mi tette lehetővé az ügy ilyetén lefolyását. A dolog hátteréről ezáltal többet tudunk meg, amiből
azért lehet tanulságokat levonni. Ebben reménykedem.
Az interjú március 23-án készült. ■
Sid
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Mítoszok a Kali-korban

Fotó • aboutlordkrishna.in

Világunkat modern korában is átitatják tovább élő és újonnan megjelenő mítoszok, melyek vallástól, nemtől, korosztálytól függetlenül hatnak
életünkre. A legfontosabbakat Papp Richárd, kulturális antropológus
segítségével igyekszem feltárni a TátKontúr modern mítoszok cikksorozatában. A közösségek valóságát leíró történetek közül elsőként a Krisna-tudat felé vettük utunkat.
Izgatott kíváncsiság lett rajtam úrrá a szentendrei héven Csillaghegy, Budapest egyik legjelentősebb Krisna-temploma felé
zötykölődve. A Krisna-tudatról nem sokat tudtam eddig. Tisztában voltam vele, hogy a Krisna-tudatú hívők egy része indiai leplekben jár-kel a városban, homlokukon egy érdekes jellel,
gyakran fagyöngy láncot morzsolva és a Hare Krisna mantrát
mormolgatva. Ezenkívül tudtam, hogy ezek a furcsa világból
érkezett, füstölő illatú figurák ételt, és ezáltal reményt osztanak a rászorulóknak.
Ahogy a puha, kék vendégpapucsban beléptem a márványpadló borította épületbe, rögtön Krisna szobra fogadott,
amint éppen egy borjút ölelve ül a szökőkút köveinek tetején. Barátságos, sáfrányszínű leplekbe burkolt fiatalok vártak
az étkezőrésznél, és segítőkészen kísértek Isvara Krisna Das
szerzetes-tanítóhoz, aki elmesélte nekünk, hogy a Krisna-tudat a Védákon alapszik, amelyek több ezer éves szentírások.
Négy Véda van: Rig, Sáma, Yajur, Atharva. A védikus irodalom mindazon műveket jelenti, amelyeket az indiai hagyományon belül kinyilatkoztatott írásnak minősítünk. Ez a vallás több, egységes tanítást közvetítő szentíráson alapszik. A
védikus alaptanítás, hogy a test nem mi vagyunk, csupán egy
eszköz, a sérthetetlen lélek burkolata. A védikus bűnbeesés
története azzal kezdődik, amikor a lélek hátat fordít az Úrnak,
és a kíváncsiságnak engedve, lejön a Földre.
A lélekvándorlás is ebből a gondolatból fakad. A halál során a lélek kiszáll a testből és továbbmegy egy másikba, attól
függően, hogy milyen életet élt az előzőben. Tettei minősége
határozza meg, hogy magasabb vagy alacsonyabb szintre lép,
a transzcendentális világba vagy az állatvilágba. A Krisna-hit
monoteista vallás, erre utal a hosszan hagyott tincs a fej hátsó
részén. Elfogadják ugyan a félisteneket vagy a politeista istenhitet, de ezeket téves, hibás nézeteknek tartják. Az egyistenhívő vallásokat inkább tekintik partnernek, és hiszik, hogy
minden istenkép egy Istenből fakad, a mindent tudó teremtő
elképzeléséből. Azonban, a védikus leírásoknak köszönhetően,
ők tudják Istenről a legtöbbet.
A Védák, teljességük miatt, kevesebb helyet hagynak a
képzeletnek. A karma lényege, hogy az ember azt kapja vis�sza, amit adott, tehát sorsunk attól függ, hogy a múltban
hogyan viselkedtünk. A védikus időszemlélet nem lineárisan
tekinti az anyagi világot, hanem egy ciklikus világképet ír le,

amiben nagy világkorszakok ismétlik egymást.
Kérdésemre, hogy ezek az alapvető vonulatok
milyen hatással vannak életmódjukra, Isvara így
válaszolt: „Mottónk: Vissza Istenhez. Célunk,
hogy ebben az életünkben kiérdemeljük, hogy
ne kelljen újjászületnünk.”
A szerzetes hozzátette, hogy egy Krisna-hívő
minden cselekvésére hatással van az, hogy a lelki felemelkedés
eszközeként tekint tetteire. Minden cselekedetét meghatározza célja, a halál utáni megtisztulás vagy feljebb lépés. Ezért a
gyülekezet tagjai hajnalban kelnek, közös imádkozással kezdik a napot, majd mindenki végzi a neki kiszabott munkát,
és a többiekkel együtt énekli a Hare Krisna mantrát: „Haré
Krisna, Haré Krisna, Krisna Krisna, Haré Haré, Haré Ráma,
Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré”, amelyben minden isteni
erő összpontosul. Ezzel a szakrális kommunikációval segítik
felkelteni alvó Isten-tudatukat.
A hívők feladataik végzését is felajánlásnak tekintik. Isvara
feladata a tanítás, amit a főiskolán gyakorol. A Krisnás életmód
fontos része az imákon és feladatokon túl a vegetáriánus étrend
is. Nem fogyasztanak húst, mivel, ahogy a szerzetes mondta: „A
Krisna-hit egyik legfontosabb eleme a béke és az erőszakmentesség, az egyszerű élet és az emelkedett gondolkodás.” Ebből az
okból kifolyólag, nem ölnek állatot saját igényeik kielégítésére.

Mítoszok a Kali-korban
Isvara 20 éve csatlakozott az egyházhoz, aminek oka a
mély és kiterjedő egzisztenciális kérdésekre válaszoló tudás
volt. Mivel a rendszerváltás előtt végezte tanulmányait, úgy
érezte, nagyon szűk képet kap a világról. Ahogy nagykorúvá
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vált és kitágult a világ is, elkezdtek rátörni a kérdések saját
életének céljaival kapcsolatban. „A Krisna-hittel közelebbről
egy színházi előadás kapcsán találkoztam, amikor egy indiai
művet készültünk színpadra vinni, és hangszereket kértünk a
Krisnás templomból. Egyre érdekesebb dolgokat tudtam meg,
lassan kezdtem elfogadni a vallást. Eleinte csak vegetáriánus
voltam, majd ellátogattam az imákra is, végül két év elteltével teljes tagjává váltam az egyháznak” – mondta a szerzetes,
eredeti végzettségét tekintve kulturális antropológus. Isvara
édesanyja és nővére is avatott Krisna-hívők, ami azt jelenti,
hogy naponta 16 kört kell megtenniük a füzéren, és minden
gyöngyszemnél el kell mondaniuk a mantrát. Az avatás feltétele a régebbi kapcsolat egy tanítómesterrel.
Arra a kérdésemre, hogy vallásuk mítoszrendszerét hogyan helyezik be a szerintük materialista motor hajtotta
21. század felgyorsult világába, azt felelték, hogy nem mítoszként, hanem valóságként élik meg történeteiket, és úgy
gondolják, hogy nem az ő világnézetüket kell a mai világba
beilleszteni, hanem a világ, ami körülöttünk van, ebben a
filozófiában működik. A védikus világnézet úgy tartja, hogy
négy világkorszak van, amelyek folyamatosan romló tendenciát mutatnak: az aranykorban még mindenki a lelki értékek
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»mítoszainkat«, mert mi erre már felkészültünk” – mondja szilárdan Isvara. „A teológiai alapnézeteink pedig állandók, Isten
Isten marad, a lélek vándorol, csak erről kevesebben tudnak.”
Isvara kedvenc története egy királyról és annak tanácsadójáról szól. A tanácsadó, egy Krisna-hívő ember, igyekezett megtapasztalni azt, amiből tanulhat. Egy nap a király
elment vadászni, és mint mindig, vele tartott tanácsadója
is. Ahogy a király ment az úton, egy kobra haladt át előtte, a
ló megijedt és levetette hátáról az uralkodót. A királyt ekkor
megmarta a kígyó, de csupán az ujja sérült. Döntenie kellett:
vagy meghal, vagy levágja saját ujját, hogy a méreg ne terjedhessen szét a testében. Végül az utóbbit választotta, elővette
vadászkését és levágta az ujját.
Mire tanácsadója odaért, a királyt vérezve, összeomolva
találta a porban. Az uralkodó biztató szavakat várt volna, ám
segítője csupán annyit mondott: „Ez Krisna kegye.” A király
ezen feldühödött, és ahogy hazaértek, bezáratta a tanácsadót.
Megkérdezte ekkor „Na, most ehhez mit szólsz?” A segítő válasza az volt: „Ez Krisna kegye.”
Néhány héttel később a király ismét kilovagolt vadászni.
Ekkor egy vad horda ejtette foglyul, amelynek szokása volt
az emberáldozás. Már éppen készültek megölni az uralkodót,

Egy kis mitológia
Szeretnék nektek elmesélni egy történetet, ami egy Krisna nevű gyermek születésével kezdődött. Krisna Mathurában
született, Vaszudéva és Kansza király nénje, Dévakí nyolcadik gyermekeként. Egy jóslat szerint éppen a nyolcadik gyermek volt hivatott megölni a királyt, ezért a gonosz Kansza börtönbe vetette nagynénjét és annak férjét. A kisfiú születésekor azonban csodálatos dolog történt: a börtönkapuk kinyíltak, és az őrök mély álomba szenderültek.
Vaszudéva elvitte újszülött kisfiát Gókulába, ahol Nandára, a pásztorra és annak feleségére bízta, aki éppen akkor
adott életet leánygyermekének. Vaszudéva titokban kicserélte a két újszülöttet, és visszatért a börtönbe, ahol Kansza kitépte kezéből a nyolcadik gyermeknek vélt kislányt. Ekkor a lányból nő lett – kiderült, hogy ő Durga istennő, és azért van
itt, hogy megmondja a királynak: a fiúgyermek már él, és meg fogja őt ölni. Ezek után a király hatalmas haragra gerjedt, és
parancsot adott ki az összes újszülött fiú meggyilkolására.
Nandának és feleségének azonban sikerült megóvniuk Krisnát. Kansza démonokat küldött a fiúcska ellen, ám ő csodás cselekedeteivel minden támadójával végzett. Fiatal férfivá érve, pásztorlányokkal vette körbe magát, a velük folytatott
varázslatos évődéseket több festmény is ábrázolja.
Miután megölte a királyt, elhagyta a várost, és újat hozott létre, Vidarbha király lányával oldalán. Később 16.000
felesége lett, és 180.000 fiúgyermeke született. Ám, mint igazi királynak, neki is háborúba kellett vonulnia, segíteni rokonának a harci szekeret hajtani. A kuruksétrai csatából hazatérve látta, hogy városa romokban áll egy belső viszálykodás
miatt – szeme láttára ölték meg fivérét és elsőszülött fiát. Ekkor bánatában az erdőbe menekült, ahol egy vadász véletlenül
meglőtte nyilával, ami az istenség sarkát találta el. A teológiai magyarázat szerint Krisna maga Isten, aki ezt a módot
választotta az eltávozásra, miután véghezvitte földi küldetését. ■
felé orientált, a második és a harmadik korszakban egyre ros�szabbá válik a helyzet, most pedig a negyedik világkorszakot,
a Kali-kort éljük, amelyre az a jellemző, hogy terjed a vallástalanság, az erkölcs hanyatlik, az emberek irigyek, dühre hajlamosabbak, az egész társadalom instabilabb lesz.
„A Védák minderről részletesen írnak, megjósolják, hogy
mi vár ránk, ezért sem érezzük, hogy modernizálni kellene

amikor a horda vezére észrevette, hogy hiányzik egy ujja. Mivel ők csak ép embert áldoznak, elengedték a királyt, aki hazaérve, végiggondolta barátja válaszát, és kiengedte a börtönből.
Azt mondta neki: „Már értem, miért mondtad, hogy ez Krisna
kegye, hiszen ha nem vágtam volna le az ujjamat, most halott
lennék, de neked miért volt Krisna kegye, amikor tömlöcbe
vetettelek?” Erre a tanácsadó azt felelte: „Azért, drága kirá-
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lyom, mert ha nem zársz be, veled megyek most is a vadászatodra, és bár neked hiányzik egy ujjad, nekem megvan mind.”
A történet után egy fiatal, Krisna-tudatú férfi, Mohan Das
megmutatta nekem a szentélyt és a könyvtárat is. Boldogan
és szerényen mesélte, hogy mivel már a második avatásán is
túl van, ő is felkínálhatja a lehúzott függönyök mögött Krisnának az ételt, amelyet különleges odafigyeléssel készítenek.
Mohan Das tavaly szerzett diplomát teológiából, az egyházhoz tartozó főiskolán. Kilenc éve tagja az egyháznak. Édesapja

mérnök, édesanyja tanár, de mindketten tiszteletben tartották döntését, és már édesanyja is szimpatizáns. Mohan tizenévesen eljutott odáig, hogy nem értette az élet értelmét, és
ekkor talált rá a Krisna-tudatra, amely válaszokat adott neki.
Miután körbevezetett az otthonában, és dióhéjban elmesélte életét, elbúcsúztunk egymástól. Én sziát intettem, ő
Haré Krisnát, majd levettem puha papucsomat, és kiléptem a
forgalmas külvilágba. ■
Csernus Fanni

Összeérhetetlenség
Kritika a Gólem Színház társulatának előadásáról, kultúrák közti hidak
építéséről és lebontásáról, kulturális előítéletek játékba hozásáról és kifigurázásáról.

hogy az önmagukban lehetetlen figurák önmagukhoz mégis hűek maradnak, és igazán
mulatságos helyzetekbe keverednek. Az idős
holokauszt-kutató, Rosenzweigbergerstein szerepeltetése a kibeszélőshow vendégei között például telitalálat, és a végén is remek a kiválasztott goj, aki két társával
próbálja megtermékenyíttetni feleségét, hogy más faj is
fennmaradhasson a zsidón kívül.
A három helyszín között a gázszerelő, Anti teremti meg
a folytonosságot, aki az elején politikailag korrekt lovagként,
később harcos Anti-szemitaként, végül a zsidókkal szembeni
ellenállás vezetőjeként tűnik fel a színen. A másik négy színész több karaktert is játszik a darab folyamán, mindet kiválóan, talán Huzella Júlia gyengébb egy árnyalattal a többieknél,
de lehet, hogy csak szerepei kevésbé jelentősek.
A kultúraközi hídépítés végül kudarcba fullad, nem ér ös�sze itt semmi semmivel, cserébe az egész felhajtásról kiderül,
hogy nevetnivaló baromság, hisz elvégre emberek lennénk,
„foglalkozásunk van, nem fajunk”. Közel sem tökéletes darab
a Lefitymálva – az én művészetfelfogásomnak például jobban
megfelelt volna, ha a videóbevágásnál valóban az utca emberét kérdezik meg, mi jut eszébe először a zsidó szóról –, de
nagyon jó. És nagyon jó, hogy van.

A Lefitymálva már legelső jeleneteiben is saját prekoncepcióira
ébreszti rá közönségét. Elvégre, mi más is lehetne egy zsidó
színház zsidóságról szóló darabjának témája, mint legnagyobb történelmi katasztrófánk és traumánk. Ennek megfelelően, rögtön a holokauszt ugrik be, amikor a két, barna
kezeslábast viselő alak színpadra vánszorog a nézők sorain
keresztül. Annál is inkább, mert egyikük érezhetően halálán
van az éhségtől. Pedig Antal és László csupán két gázszerelő,
Antalnak meg történetesen rakoncátlankodik a gyomorsava.
Aztán bejön a papírforma, és a soá sem jegelődik sokáig, hiszen mégiscsak rasszizmussal határos zsidókhoz azzal beállítani, hogy a gázórát jöttünk leolvasni.
Erről beszél a Lefitymálva: arról a viccről, arról az abszurdumról, amit az egymástól való félelem, a sztereotip gondolkodás, vagy épp a píszí görcsös túlhajtása jelent. A zsidóság
példáján bemutatva, de más interetnikus kapcsolatokra is
applikálhatóan. Nevetünk, megdöbbenünk és elgondolkodunk.
Az első rész mindennapi, saját tapasztalatainktól sem
idegen cselekményszála után elhajlunk az abszurd és a science
fiction felé: a középső etap díszlete a televíziós talkshow, eb- „A Playboy is ajánlott minket”
ben próbálják a zsidóságukat túlhajtott nyíltsággal vállaló interjú Borgula András rendezővel
TátKontúr: Az előadás többször is a határán járt annak,
vendégek és a kissé elveszett helyi Mónika „közelebb hozni
hogy direkt módon megszólítsa közönségét. Számítotok a
a kurva kultúrákat”; az előadás zárásaként pedig egyenesen
nézők reakcióira?
nemzetközi zsidóinváziónak lehetünk szemtanúi, ami elől
Borgula András:   Én nem igazán kedvelem a beavató színcsak valamiféle galaktikus segítséggel menekülhet a maroknyi
házat, ahol bevonják a nézőt is. De fölmerült a próbák során,
kiválasztott.
Érteni vélem az írói szándékot – állítsuk pellengérre a hogy mi lesz, ha a vállalkozó antiszemitát kereső kérdésre vatársadalmi sztereotípiákat azáltal, hogy színpadi valósá- laki más emeli fel a kezét, nem a színész. Mindenféle vészhelyzetre van kidolgozott akciótervünk, de ezeket még soha nem
got kovácsolunk belőlük –, mégis, az itt megjelenő zsidó
karakterek majd annyira hiteltelenek, mint az események kellett használni. Ügyesen csinálják a színészek, elmennek a
folyása. Az, hogy érdeklődésünk nem lankad egy pillanat- határig, de pontosan éreztetik is a határokat. Még olyan se
ra sem, illetve hogy széles vigyorral – ha nem is hahotáz- volt, hogy a végén valaki elindult volna a színpad felé, lehet,
va – üljük végig a darabot, nagyrészt annak köszönhető, hogy ezt az utolsó előadáson elsütjük.
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TK:   Van kifejezett célközönsége a darabnak?
BA: Azt gondolom, hogy a lehető legszélesebbre nyitjuk a
kapuinkat, abszolút nincs definiált célközönségünk. Sokszor
abba a hibába esnek zsidó színházak, illetve az a művészeti választásuk, hogy kifejezetten a saját közösségüknek játszanak.
Mi ezzel igazából szembemegyünk, talán sokkal inkább szólunk a többségi társadalomhoz, mint a magyar zsidósághoz.
TK:   Milyen visszajelzéseket kapott eddig a Lefitymálva?
BA: Széles skálán érkeztek visszajelzések. A közönségé az
volt, hogy minden jegy elfogyott – még ma, a tizenkilencedik
előadáson is telt ház előtt játszottuk a darabot. Szép lassan
a sajtó is bejelentkezett, volt ennek egy kampánya is, hogy
zsidózás, nyíltan, amire ráharaptak a médiumok, a baloldaltól
egészen a Heti Válasz képviselte mérsékelt jobboldalig. Kuriózumként mondom, hogy még a Playboy is ajánlott minket,
ami egy Lefitymálva című darabnál elég vicces. 99 és fél százalékban szeretik és elismerik a darabot, bátornak, szórakoztatónak tartják. Egy alkalom volt, amikor egy holokauszt-túlélő
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hölgy előadás közben kiment. Aztán beszélgettem vele, és
elmondta, hogy olyan életszituációban van, ahol képtelen
ezt megemészteni. De ez sem feltétlenül negatív dolog: nekem nagyon fontos, hogy a saját közösségem is szembesüljön
olyan dolgokkal, amiket ugyanúgy elodáz, mint a többségi
társadalom. Ez nem mindig kényelmes.
TK:   Mennyire célotok, hogy a magyarországi közegre rezonáljatok?
BA: Nagyon. Erre lett felkérve az író: mikor Vinnai Andrist
felkerestem, a hazai félinformációkról, hihetetlen történetekről akartam valami újat készíteni. Próbáljuk aktualizálni
az előadást, a Malév-csőd idején például, amikor az első gép
nem szállt fel Tel-Avivból, Gergő (Bánki Gergely, színész – a
szerk.) ezt is belemondta a szövegébe, és mindenki röhögött.
Az emberek szeretik az aktualitást, imádják magukat és saját
környezetüket kinevetni, mert az életben nem mindig lehet
nevetni rajta, de a színházban igen. ■
Sid

Bodies reloaded

A Bodies2 – a Bodies Revealed (Feltárt testek) második kiállítása – megérkezett Magyarországra. A testek, az előző fordulóhoz hasonlóan, most is egytől egyig kínaiak, többnyire férfiak.
2008 óta törvény írja elő, hogy a donorok haláluk előtt hivatalosan is beleegyezzenek porhüvelyük majdani kiállításába, így
a Bodies2-t már nem lengi körül az a gyanakvó légkör, amely
az első kiállítást végigkövette világ körüli turnéján a hullák
származását illetően. A konzerváló módszert, amellyel megállítják a testek bomlását, Gunther von Hagens találta fel még
1977-ben, aki nem mellesleg már 1995-ben megnyitotta saját,
„Bodies jellegű” kiállítását. Az ő testei azonban jóval kihívóbban lettek preparálva, extravagáns beállításaik megkérdőjelezik a tudományos informálás kizárólagos célját.
A Bodies Revealed keretében összesen tizenöt teljes emberi test érkezett Budapestre több mint kétszáz egészséges,
valamint beteg testrész kíséretében. Vannak csontig hámozott kézfejek és izmokkal befuttatott csuklók, szövevényes
vese- és hereartériák, tüdők, szívek és agyak, melyek úgy
ülnek a polcokon, mint a kenyerek a pékségben. Különböző
korú magzatok rózsaszín kocsonyákban lubickolnak. Hártyavékonyra szelt emberek üveglapok közé szorítva derengenek,
s a testnedvek szinte kicsordulnak, ahogy a barna és piros

maszatok egymásba olvadnak: máj, vese, belsőségek. A mozdulatba erőltetett, lenyúzott, kibelezett, az úgynevezett plasztikáció technikájával
konzervált hullák dülledt szemekkel merednek
a semmibe. A csontjaik kilógnak, izmaik feszülnek, ereikben az időt megfagyasztotta a szilikon.
Egyes nőkön, mint fonnyadt gyümölcsön a héjat, rajtahagyták a bőrt, amely fehéren hullámzik, míg a test alatta szeletekre vágva piroslik.
Persze az egész kiállítás nem ilyen borzasztó. Megdöbbentő, mennyire könnyű elfelejteni, hogy a színes tintákkal pingált
erek valódiak, hogy az artériák nem kőkemény korallok, az emberszeletek nem húsvéti sonkák, hogy az átsült csirkecsontra
hasonlító sárgás vállízület nem kutyajáték, hogy a szemek nem
üvegből vannak, az izmokat nem plasztikrostokból fonták. A
testek teljes mértékig szagtalanok, csillognak a szilikontól
és más tartósító anyagoktól, s úgy állnak kimerevítve, akár a
műanyag babák. Az egész annyira valótlan, hogy az embernek
újra és újra emlékeztetnie kell magát: ezek a testek valaha élő
emberek voltak. Ez a kocsonya valaha járt-kelt, ez az emberszelet egykor evett és ivott, ezt a bőrt valaki hordta, mosta, krémekkel kenegette, ezek a kezek valakit megérintettek. Amikor
az ember teljes valóságában, amennyire csak lehet, ezt felfogja, akkor válik igazán groteszkké, hogy az embercsoportok, a
belépőkért komoly összegeket fizetve, tátott szájjal bámulnak,
mutogatnak, kuncognak, és valósággal élvezik, amint kirázza
őket az undorodás keltette borzongás gyönyöre.
A hulla, a halott test, az egykori ember néma vázának ilyen

Fotó • Hegedűs Kristóf

Tudtad, hogy az embernek ugyanannyi nyakcsigolyája van, mint a zsiráfnak? Hogy az emberi szív tömege 454 gramm? És azt, hogy a gyerekek
csontjai tavasszal gyorsabban nőnek? Vagy, hogy az átlag álom mindös�sze 2-3 másodpercig tart? Ily módon, egy ember éjszakánként minimum
hétszer álmodik, s magasabb IQ-val átlagosan több álom jár együtt.
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célokra való felhasználása már komoly etikai problémával
szembesít: mennyire „szent” a test?
A brosúra szerint a „kiállítás gondosan preparált, valódi
emberekből származó testrészeken mutatja be az emberi test
szépségét és működése mögött rejlő tudományos összefüggéseket”. Mindenütt alapos magyarázatokat találnak a szemlélődők arra, hogy mit is látnak, kérdéseikre minden teremben jól

felkészült orvostanhallgatók válaszolnak, s az ember fel is csipeget itt-ott egy-egy érdekes tényt, magyarázó összefüggést.
Mégis, tagadhatatlan a kiállítás hatásvadász jellege, hiszen
valódi tudás átadása nélkül bocsátja áruba a tudományosság
látszatába öltöztetett, érzéketlen emberi testet az irtózásra
kiéhezett látogatóknak. ■
N.S.Z.

Miért?

Csak a szél (2011)

Fotó • kultography.hu

Magyar–német–francia, rendezte: Fliegauf Benedek
A Csak a szélről kritikát írni nehéz. Aminek a film emléket állít – roma
családok rasszista indíttatású meggyilkolása –, az nemcsak hihetetlen
társadalmi súllyal ruházza fel, érzelemmentes bemutatását is lehetetlenné teszi. A mozi sötétjében és az után ránk törő érzéseket pedig nehéz
átadni. Látni kell, na.
Nyári hajnal egy leszakadó térségről is leszakadó, áthatóan
magányos otthonban. A koravénnek tűnő anya fölkel, elkészíti szerény reggelijét, megeteti magatehetetlen édesapját.
Felébreszti gyermekeit, lányát és valamivel fiatalabb fiát,
meghagyja nekik, ne mulasszanak el iskolába menni. Mindenkit megpuszil. Útszéli közmunka, takarítás. Elindulnak a
gyerekek, a nagylány a faluba, a kisfiú az ellenkező irányba.
Gumiabroncsot rugdal maga előtt a porban.
Fliegauf kamerájának közelítése e sokunk számára ismeretlen világhoz, mely mindazonáltal magyarok százezreinek mindennapi létezési terepe, tisztán szociografikus jellegű. Nem
teszi meg azt a szívességet kirekesztő nacionalizmusunknak,
hogy idealizálja a cigányságot. Az anya valóban nem képes iskolába járásra szoktatni fiát, a lány nem szól senkinek, mikor
tanúja lesz osztálytársnője inzultálásának, és bizony akadnak
itt alkoholista, csavargó, tolvajlásra vetemedő, agresszív emberek. De látjuk a szeretet, az emberség, a törődés legmélyebb
nyomoron áthatoló megnyilvánulásait is. Látjuk, ahogy családok segítenek egymáson, kiváltják mások gyógyszerét, játszani viszik a szörnyű otthoni állapotokat aligha felfogó szomszéd
gyereket, vagy egyszerűen csak gondolnak egymásra. És látjuk
a többségi társadalom tagjait is, amint ruhával vagy egyéb adománnyal segítenek a bajbajutottakon, vagy épp kihasználják,
kinevetik, akaratlanul is megalázzák őket.
A film nem hatol be ebbe a világba, csak regisztrálja azt.
A szubjektív, gyönyörű kamerakezelés megengedi, hogy új
perspektívát foglaljon el a néző: az előítéletekkel nap mint
nap találkozó kisebbségi magyarét. Ami behatol ebbe az elzárt
régióba, az valami egészen más és jóval felforgatóbb jellegű: a
gyilkosságok híre. Ismeretlen fegyveresek több családot „megcsináltak” már a környéken, a helyi rendőr szerint munkake-

rülő és dolgos cigányokat egyaránt. Nem csoda
hát, ha a közösség tagjaiban egyre nő a feszültség
és a félelem, polgárőrséget szerveznek, mindig
kéznél lévő mobillal járnak, bunkert építenek, a
főszereplő család pedig Kanadába készül a kivándorolt apa után. Itt akarják hagyni az országot,
ahol nem érezhetik otthon magukat.
Fliegauf Bence a Csak a szél utolsó jelenetei ellenére – kétségkívül ezek az alkotás leginkább vitatható pontjai – nem a romagyilkosságokról forgatott filmet. A Magyarországon 2008 és
2009 során történtek csupán különös jelentőséget, súlyt adnak
a képkockáknak. Egy cigány család életének egy napja kerül itt
bemutatásra, felkeléstől elalvásig. Nem látunk mást, mint hibákkal és erényekkel rendelkező embereket. A többit nem a rendező,
nem is az egyébként kiválóan teljesítő amatőr színészek, hanem
a jelen hazai kontextusa teszi hozzá. A Csak a szél egyes momentumait lehet kritizálni, az a diskurzus azonban, amely Magyarország külföldi lejáratásában látja közreműködni a filmet, nemcsak

Szemben a széllel
ostobaságot beszél, hanem annak az állapotnak a fenntartását
szolgálja, amit a 90 perc alatt és azon túl is tapasztalhatunk.
Egy pályamunka jutott eszembe, amit Jochen Gerz, német
konceptuális művész adott be Berlin központi holokauszt-emlékművének tervezeteként. Az alkotás a cikk címében feltett
kérdésre adott befogadói válaszokat szó szerint belevéste volna
az emlékezés terébe. Fliegauf Bence is ezt a miértet teszi meg
filmjének fő kérdésévé. Válasszal nem szolgál, a Csak a szél megtekintése után mindenkinek önmagával kell elszámolnia. ■
Sid
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Trónok, Varjak, Sárkányok
Avagy George R. R. Martin lebilincselő regényei
A könyvek legjobban egy sakktáblával és annak bábuival írhatóak le. A
figurák azonban hiába mozognak kötött pályán, önállóan gondolkodnak
és cselekednek – megszegve a játék szabályait. Pont ez a tulajdonságuk
ad okot annyi intrikára, bonyodalomra és kalandra, ami ezekben a regényekben és a sorozatban megtalálható.
Az írót, George R. R. Martint az amerikai Tolkiennek, a fantasy
regények újjáélesztőjének tartják, és ez nem véletlen. Magával ragadó a stílusa, a történetvezetése – minden fejezet
más-más szereplő szemszögéből íródik –, valamint a karakterek megformálása, és fejlődésük bemutatása. Ha valaki egyszer elkezdte olvasni a könyvsorozatot, nem valószínű, hogy
egykönnyen leteszi, mert olyan, mint egy folyó, amibe belehuppanunk, és ugyan lassan, de sodródunk az árral, míg el
nem érjük a vízesést, a katartikus pontot.
A rendszer, amelyben a karakterek mozognak, állandó, de
a szereplőket az emberi érzelmek dominálják, mint az önző-

ség, a hatalomvágy, a szeretet, a becsületesség – és
ezek az igazi mozgatórugói a történetnek. Habár
a racionalitás sem áll távol a karakterektől, végül
úgyis az nyer, aki a jó oldalán áll. A jó nem a megszokott jót jelenti, hanem azt az oldalt, ahol valaki
életben marad, netalán jutalmat kap. Az egész
művet áthatja a folyamatos dinamika, amiben a szereplők a
viszonyoknak megfelelően helyezkednek, és egyik karakterről
sem mondható meg, hogy fekete vagy fehér. Az izgalom az
állandó fordulatokból adódik, amiért nehéz követni, hogy ki,
mit, mikor és miért tesz. De egy biztos: „mindenki meghal”. ■

Író: George R. R. Martin
Regénysorozat címe: A tűz és jég dala, 1996
Műfaj: fantasy
Televíziós sorozat címe: Trónok harca
Sorozat gyártója: HBO
Szasza

A vérszívó esete a szőke nővel
Május 8. Ettől a naptól veszi kezdetét Szigeti Tamás festőművész kiállítása az A38-on. A megnyitón Darvas Kristóf fog
zenélni, hogy a nem éppen hétköznapi, elmosódott képek látványát erre az estére audiovizuális élménnyé varázsolja.
Május 10. Ekkor lesz a premierje Tim Burton és Johnny
Depp legújabb közös filmjének, amely magyarul Éjsötét
árnyék néven fut majd a hazai mozikban. Depp a történetben Barnabas Collins, emo hajú vállalkozót alakítja, akit egy
csinos, szőke nőszemély féltékenységből vámpírrá változtat. Collins körülbelül kétszáz évvel később tér magához a
leszármazottai kastélyában, majd szinte azonnal nekilát felfedezni a hetvenes évek Amerikáját. Nagy megdöbbenésére,
hamarosan kiderül, hogy nem csak ő aludt ilyen hosszan, és
ezzel kezdetét veszi a második menet a vámpír és a szőke
boszorkány között.
Május 14.   A Dürer színpada mögött súlyosan megemelkedik
az egy négyzetméterre jutó héthúros gitárok száma. Ezen az
estén a modern metál legfrissebb vadhajtásának, a djentnek
az ifjú titánjai veszik birtokukba a Dürer Kert nagytermét. A
névlista egyesek számára annyira súlyos lehet, hogy nem illetném különösebb kommentárral. Aki szereti ezt a szcénát,
az most üljön le, mielőtt tovább olvas. Fellép a Veil of Maya, a

Betraying the Martyrs, a Vildhjarta, és ha az eddigi három nem
lett volna elég, itt lesz még a Structures és a Volumes is. Tehát
gyakorlatilag minden, ami egy átlagos hétköznap este végigszalad egy maroknyi „djentleman” hangfalain.
Május 17. Ezen a napon mutatják be itthon A holló című filmet. A név hallatán biztos sokaknak beugrik az esőben gördeszkázó rockerlány és a gyilkosságok képe, ám itt most szó
sincs remake-ről. Az idei, szintén A holló című filmben a 19. században élő Emmett Fields nyomozó bőrébe bújhatunk, aki egy
helyszínelés során megdöbbenve fedezi fel, hogy a gyilkosságot Edgar Allan Poe egy műve alapján követték el. Nem sokkal
az után, hogy az írót mint gyanúsítottat beviszi a rendőrségre,
egy újabb gyilkosságot követnek el. Ez után a nyomozónak
nem marad más választása, mint az író segítségét kérni.
Május 25–26. Az A38 színpadán egy duplakoncerttel lép fel
a kilenc év után újjászületett VHK, azaz újabb nevén a Vágtázó Életerő. Az eredeti felállásból öt tag zenél a mostani formációban, bár ez mit sem von le a mondanivalóból. Az egyik
előzenekar a pszichedelikusabb Grand Mexican Warlock, a másik pedig a post-rockot régi, tekercses filmvetítő berendezésekkel vizualizáló Pozvakowski. ■
Nándi
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