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Közhelyes, hogy a március a megújulás hónapja, a TátKontúrra
azonban ez évek óta igaz. Két évvel
ezelőtt, egy márciusi napon kezdtem neki életem első nyitányának,
egy évvel ezelőtt pedig a tavasz első napjaiban készült
el a honlapunk.
Ez a hónap a szerkesztőségnek szintén az újítás jegyében telik majd, hiszen mire ez a lapszám megjelenik,
már egy új főszerkesztő veszi át az újságot. Nekem ez a
hónap és az idei tavasz a búcsúzásé. Nemcsak az imádott Kontúrtól, hanem az egyetemtől, a kollégiumtól, a
Lágymányostól. Minden jónak vége szakad egyszer, és
én sem maradhatok örökké egyetemista.
Nem untatnám a nagyérdeműt a szakdolgozataimmal és a tömérdek tennivalómmal – aki végzős, érti, aki
meg nem, hát majd megérti. A lényeg, hogy eljött a pillanat, amikor el kell, hogy búcsúzzak a szerkesztőségtől,
és tőled is, kedves Olvasó!
Köszönöm a hozzászólásokat, kritikai észrevételeket, és a jövőben is arra biztatlak titeket, hogy mondjátok el véleményeteket, és segítsétek ötleteitekkel a
szerkesztőség munkáját.
Az elmúlt két évben kinőttünk a gyerekcipőből, és
elindultunk, hogy elfoglaljuk helyünket a nagy egyetemi
lapok között. Köszönöm a szerkesztőségnek azt a rengeteg munkát, amit a TátKontúrba fektettek, azonban még
rengeteg teendő és feladat vár a csapatra.
Ehhez sok sikert és kitartást kívánok! ■
Tilesch Réka
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Polemizálás?
Karunkon számos szakmai, illetve tudományos szerveződésnek lehetsz tagja. Ezek közül mutatunk be most egyet röviden.
letlenszerűen válogattunk a különböző társadalomtudományi
és politikatudományi témák közül. Egy év kellett ahhoz, hogy
minimális tapasztalatot szerezzünk abban, hogyan kell vezetni egy ilyen csoportot, illetve milyen szisztéma szerint építsük fel. 2011 nyarán – újragondolva a koncepciót – megváltoztattunk néhány elemet. Először is, csak azok adhatnak elő
az órán, akiknek legalább egy „szakdolgozatnyi tudásuk” van
az adott témáról. Ennek következményeképp már féléves tematikákat is sikerült felépítenünk, így egy-egy félév már előre
meghatározott témák szerint zajlik, és megalapozott szakirodalmakra épülnek. Újdonság, hogy kutatócsoportok is létrejöttek, amelyek alkalmat
adnak a hallgatóknak, hogy kipróbálják
magukat a tanulmányírásban. Később egy
szakdolgozat vagy egy TDK alkalmával
hasznos tudás lehet, nem beszélve arról,
hogy egy témát mélyebben is megismernek
Az ELTE Társadalomtudományi Kar politológus diákköre a BA képzés befejezéséig.
Hogyan jött létre?
A POLÉMIA létrehozásának ötlete 2010 nyarán vetődött fel. Milyen jövő vár a kezdeményezésre?
Előzményeit tekintetve egyfajta „helykeresésnek” is tekinthető A POLÉMIA jövőbeli célja, hogy kiterjedtebb és mélyebb
az alapítók részéről (Bene Márton és Szép Viktor), akik az azo- kapcsolatot hozzon létre az érdeklődő hallgatók és a csoport
nos érdeklődésű hallgatókkal próbálták felvenni a kapcsolatot. között. Fontosnak tartjuk, hogy az egyetemen a jövőben is léKésőbb az ötlet továbbfejlődött, és az a felismerés született, tezzen egy olyan szervezet, amely nemcsak kapcsolatokat tart
hogy nem csupán egy hálózatot szeretnénk építeni, hanem egy fenn, de szakmai kihívást is jelent minden érintett számára. ■
műhelyt is. Következésképp a POLÉMIA egy szakmai csoport,
ahol tudományos módszerekkel vizsgáljuk a politikát.
A POLÉMIA elérhetőségei:
ӽӽ Intézmény: ELTE Társadalomtudományi Kar
Milyen változások történtek időközben a POLÉ- ӽӽ Web: polemia.tatk.elte.hu
MIÁBAN?
ӽӽ Facebook oldal: facebook.com/polemia
Nagy átalakuláson ment keresztül a csoport. Eleinte nem volt ӽӽ Infó és jelentkezés: tatkpoli@gmail.com
különösebb rendszere az óráknak/találkozóknak, inkább véBezsenyi Tamás

Minek neked Szakkoli?
Valami dereng nektek is, nem? Valami raktár a mínusz egyen (mondjuk,
mi irodának hívjuk), valami éjszaka novemberben, valami Spájz… Mi ez,
meg egyáltalán minek neked? Megmondom.
Mi?
Mi csak Társtudkolinak hívjuk, vagy Szakkolinak, így egyszerűbb… De hivatalos nevén ez az ELTE Társadalomtudományi

Szakkollégium. A szervezetet a TáTK karrá alakulása környékén hozta létre néhány lelkes hallgató,
akik többet akartak a statikus előadásoknál és a zsúfolt szemináriumoknál. Azóta már körülbelül hét
generáció kutat, tanul, vitázik együtt és alakítja úgy a Szakkolit,
hogy azt igazán magáénak érezhesse, hogy egy olyan oktatási
formában tanulhasson, ahol azt kapja, ami valóban érdekli.

illusztráció • ELTE TáTK

Mi az a POLÉMIA?
A POLÉMIA az ELTE Társadalomtudományi Kar politológus
diákköre és műhelye. A csoport azok számára nyújt lehetőséget, akiknek kedvük, idejük és ambíciójuk is van ahhoz, hogy
egy tanterven túli tevékenységben vegyenek részt. Előadások,
kutatócsoportok és egyéb tevékenységek segítik a műhelyhez
csatlakozókat, hogy elmélyítsék politikatudományi ismereteiket. Fontos ugyanakkor látni, hogy a POLÉMIA nyitott a
határterületekre is, így szociológiai, történelmi és filozófiai
megközelítésekkel is találkozhatnak a hozzánk csatlakozók.

KÖZelítő  5
Miért éri meg neked?
ӽӽ Mert izgalmas kutatásokban vehetsz részt, sőt egy kis tapasztalattal akár vezetheted is őket
ӽӽ Mert a szemináriumokon itt valóban szemináriumi a létszám
ӽӽ Mert itt a gyakorlatban is megismerkedhetsz a bázisdemokrácia szépségeivel (na jó, az árnyoldalaival is), avagy
akkor is részt vehetsz a kerekasztalon, ha nem vagy a kerekasztal lovagja
ӽӽ Mert itt semmi nem szab gátat a kreativitásodnak és az
ötleteidnek – ha valami érdekel, akkor könnyen szervezhetsz
csapatot magadnak, és megvalósíthatjátok (legyen szó kurzusról, kutatásról vagy balatoni hétvégéről)
ӽӽ Mert itt olyan készségeket szerezhetsz, amilyeneket az
egyetemi óráidon nem – pályázatírás, gazdasági ismeretek,
kutatásvezetés, írás és szerkesztés, egy szervezet működtetése
ӽӽ Mert egy szakmai közegben folyamatos visszajelzést kaphatsz arról, amit csinálsz (és mennyivel jobb, ha a TDK-dnak vagy
a szakdogádnak nem egy konzulense van, hanem akár harminc)
ӽӽ Mert mi szervezzük a Karon a legnagyobb és legrégebbi
tudományos estbe oltott bulit vagy buliba oltott tudományos
estet (kinek hogy tetszik) – ugye, te is voltál a SZÉ-n?
ӽӽ Mert tök jó együtt kutatni a barátaiddal és tök jó, amikor a
kutatótársaidból barátok lesznek
ӽӽ Mert beköltözhetsz az ELTE legbarátságosabb kollégiumába és segíthetsz bebizonyítani, hogy egy budapesti koli is
lehet élhető

ӽӽ Mert az egyetemen is van egy kis zug, ami a tiéd, és ahol
mindig találhatsz néhány szakkolist (szeretünk mínusz 1.49)
ӽӽ Mert éjszakába nyúlóan vitázhatsz a világ értelméről és
arról, hogy elfogadható életforma-e a fényevés
ӽӽ Mert érezheted magad a tudományok főpapjának, a bürokrácia elleni harc keresztes lovagjának, a programszervezők
gyöngyének, itt megtalálod a helyed
És mit szeretnénk cserébe?
Lelkesedj velünk együtt! Szervezz, alkoss, kutass, ötletelj, tervezz, mérgelődj, vitázz és dolgozz velünk.
A következő lapszámban a közelgő felvételinkről tudhatsz meg
részleteket.
Ha szeretnél rólunk mélyebb ismereteket szerezni, akkor
ӽӽ nézd meg a honlapunkat: tarstudkoli.tatk.elte.hu;
ӽӽ látogass el a Facebook oldalunkra: facebook.com/tarstudkoli;
ӽӽ vagy csekkold a korábbi videóinkat (hamarosan jövünk majd újabbal is a közelgő felvételink tiszteletére):
youtube.com/tarstudkoli!
És persze szívesen látunk személyesen is a -1.49-ben, az
irodánkban. ■
Meixner Bogi
senior
ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium

Danube Flow
forrás • Tölgyi Kriszta

Civil összefogás és kreatív pályázat a Dunáért
Több hónapos programsorozattal népszerűsítik idén a Dunát és környezetét civil szervezetek és alkotócsoportok. A Danube Flow nevű kezdeményezés célja, hogy szórakoztatva mutassa be a Duna értékeit, és
tavasztól őszig vidám akciókkal, élményekkel csábítsa az embereket a
folyópartra. A szervezők egymillió forint összdíjazású pályázatot írtak
ki, amelyre kreatív projektötleteket várnak.
A Duna több millió ember életének a része, hiszen isszuk a
vizét, használjuk az energiáját és közlekedünk rajta. A többség
ezt természetesnek veszi, de azt hajlamos elfelejteni, hogy ez
a folyó Magyarország és Európa egyik legnagyobb természeti
kincse, a Duna-part pedig a kikapcsolódás, a sport és családi
programok helyszíne is lehet.
A VaLyo (Város és a Folyó) Csoport tavaly nyáron építette ki a Duna Tanösvény nevű, újszerű séta- és kerékpáros
túraútvonalat a budapesti belvárosban. Nagy sikert arattak

a fiatal művészek információs táblái és a STÉG
nevű közösségi tér, ahol őszig különböző ingyenes programokat is tartottak. Ezen a projekten
kívül az átlagemberek szinte csak a Nemzetközi
Duna Napon kerülhettek közelebbi kapcsolatba
a folyóval, amelynek a szervezésében évek óta
részt veszünk. „A Danube Flow kezdeményezés
célja, hogy több hónapon keresztül, egészen pontosan március 22-től szeptember 30-ig adjon élményeket az embereknek,
valamint összefogja és anyagilag is segítse a Dunával foglalkozó civil szervezeteket, hogy megvalósíthassák az elképzeléseiket” – mondta Kobrizsa Ádám, a projektet koordináló
Mindspace Nonprofit Kft. vezetője.
A Danube Flow résztvevői nyílt pályázatot hirdettek,
amelyre kreatív projektötleteket várnak. A jelentkezők javasolhatnak közösségi és családi programokat, vidám akciókat

››
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a folyópartra, forgathatnak klipet a Dunáról, tervezhetnek
művészeti, köztéri alkotást, ruhakölteményt, mobil alkalmazást, Facebook játékot, installációt, vagy akár egy Dunára
írt operát is. A fantázia szabadon szárnyalhat, az egyetlen
feltétel, hogy az ötlet középpontjában a Duna és környezete
szerepeljen. Az egyéni jelentkezők, csoportok és szervezetek
2012. március 7-ig küldhetik be az elképzeléseiket. A pályázat
összdíjazása egymillió forint, amelyből a tervek szerint négy
nyertest jutalmaznak. Az eredményhirdetés március 21-én, a
Víz Világnapja előestéjén lesz. ■

forrás • Tölgyi Kriszta
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Részletek és pályázati kiírás:
danubeflow.eu
mindspace.hu
A Belgrád rakpart STÉG-je, ingyenes kiülős hely

Tölgyi Kriszta

A TáTK előnyös helyzetben van
Beszélgetés Dr. Tausz Katalinnal, Karunk dékánjával

fontos kérdés, hogy azokat milyen, az érintettekkel történő szakmai eszmecsere előzte meg.
Dr. Tausz Katalin úgy vélekedett, hogy az új
felsőoktatási koncepció a keretszámcsökkentés
mellett a társadalomra és az intézményekre
nézve is negatív hatással jár. Mint ahogy azt
Társadalomtudományi képzési területre az elmúlt évben még elmondta, a felsőoktatás eddig is elsősorban a tehetősebb
2100 hallgatót vehettek fel országosan az ingyenes helyekre, rétegek kiváltsága volt, hisz a hátrányos helyzetben lévő családoknak a tandíjtól független költségek
ám jövőre ez a szám csupán 1000 lesz.
is komoly nehézségeket jelentettek. Ez
S bár a megfeleződött torta legnagyobb
a folyamat így tovább erősödik majd, s
szeletét – 190 állami férőhelyet – az
ezt a diákhitel sem fogja megoldani.
ELTE TáTK kapta, a visszaesés így is
„További problémát jelent a röghöz
nagyon jelentős. A rendelkezések és az
kötésként elhíresült hallgatói szerzőezek nyomán várhatóan fellépő gazdadések kérdése is. Egyfelől ugyan jogos
sági nehézségek miatt joggal merül fel a
társadalmi igény az, hogy akinek az
kérdés, hogy milyen jövő vár hazánkban
állam állja a képzési költségét, ezt via társadalomtudományi képzésekre, ilszonozza valahogy, ám véleményem
letve ezek háttérintézményeire.
szerint ezt béklyók helyett inkább
Dr. Tausz Katalin, a Kar dékánja elösztönzőkkel lenne érdemes kivitelezmondta, hogy nem ért egyet a férőheni. Ráadásul úgy vélem, ennek is olyan
lyek drasztikus csökkentésével, hiszen
hatása lesz, hogy a relatíve jobb módú
bár a kormány munkaerő-piaci adatokra
családok el fognak gondolkodni azon,
hivatkozott, a statisztikai adatok nem
hogy gyermekeiket inkább külföldi
támasztják alá ilyen arányú változtatáintézményekbe küldjék tovább, hisz
sok szükségességét. Különösen igaz ez a
olyan országokban, ahol nincs tandíj, a
jogászok esetére, hisz a nekik biztosított
Tausz Katalin, karunk dékánja költségek majdhogynem kiegyenlítődösszesen száz hely még a közigazgatás
igényeit sem elégíti ki. Ráadásul – hangsúlyozta –, bár tény, nek” – magyarázta el Karunk dékánja.
„A Társadalomtudományi Kar jövőjével kapcsolatban bihogy a kormánynak megvan ilyen intézkedésekre a jogköre,

Fotó • tátkontúr i Dicsuk Dániel

Mint már január óta ismeretes, a következő tanévre a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium drasztikusan csökkenti az alap- és osztatlan képzésekre
állami finanszírozással felvehetők hallgatói létszámát. Ez a csökkentés
nem kíméli Egyetemünket, illetve szűkebb otthonunkat, a Társadalomtudományi Kart sem.

Hökéletes & Terítéken a tudomány  7
zonytalanságot fokozó tényező az is, hogy még mindig nem
áll rendelkezésünkre elegendő információ a jövő tanévre
vonatkozó finanszírozási szabályokról. Jelenleg úgy tudjuk,
hogy a jövőben csupán a források tizenöt százalékát jelenti
majd a hallgatói normatíva, így az is elképzelhető, hogy az
esetleges létszámcsökkenés nem, vagy csak alig érinti majd a
Kar fenntarthatóságát. Ám már a 2012-es költségvetésből is
nagy összeg került kivonásra, így az ország gazdasági helyzete miatt viszont számítunk további megszorításokra” – tette
hozzá Tausz Katalin.
A dékán asszony kifejtette, hogy a Kar viszonylag előnyös
helyzetben van, hisz sokakkal ellentétben a TáTK már évek
óta igen erőteljes marketing- és PR-tevékenységet folytat.

„Eddig is, és ezután is elsődleges célunk, hogy minél több és
minél jobb hallgatónk legyen, így a stratégiánk nem szorul
változtatásra. Az eszközeink is megegyeznek a korábbiakkal,
újdonságot egyedül az jelent majd, hogy a hátrányos helyzetű,
ám jó tanulmányi eredményeket elérő, önköltséges hallgatóinknak a többi egyetemhez hasonlóan mi is ki fogunk alakítani egy, a tandíjuk finanszírozását elősegítő belső ösztöndíjrendszert. Bízom benne továbbá, hogy az is segítség lesz az
idén felvételizőknek, hogy nemhogy nem emeltük meg egyik
képzésünk költségtérítési összegét sem, de a jellemzően kevésbé jó sorból származóakat vonzó szociális munka alapszak
esetében csökkenteni is tudtuk azt.” ■
Dicsuk Dániel

Ctrl+C, Ctrl+V

Avagy a plágiumról és a szerzői jogokról
A határidő közel, a feladat nehéz… vajon más hogyan csinálja? Vajon
más mit gondol erről? Nézzük meg! Hmm, jó ötlet, ez tetszik… elvégre
egyet is értek vele. Kezdésnek jó is lesz! Ctrl+C, Ctrl+V. Így kezded…

Tudjuk, más tollával ékeskedni nem szép
dolog, ám mint a mellékelt ábra mutatja, mégis
sokan választják ezt a – látszólag – könnyebb
utat. Csábító lehet akár nekünk, egyetemistáknak is, ha gyorsan akarjuk letudni a beadandót, vagy éppen a
szakmai dolgozatot. Megcsúszni igen könnyű, de az egyetemi
Hallgatói Követelményrendszer világosan összefoglalja a szabályokat, azt, hogy mi módon idézzünk – mert idézni nem
tilos – szabályosan.
A HKR 74. §-ban találhatók az ide vonatkozó előírások,
ezek a hallgatók által végzett munka jogtisztaságára vonatkoznak. E szerint idegen szerzői mű részletének vagy egészének felhasználása esetén a szerző nevét és a forrást meg
kell jelölni. Az idegen szerzői művet csak idézetként lehet
felhasználni, a „hallgatói mű jellege és célja által indokolt ter-

…és, ha nem jól folytatod, lopást követsz el. A plágium súlyos
etikai vétség, mely a mai ellenőrző módszereknek köszönhetően minden bizonnyal előbb-utóbb kiderül, és csúnyán megbosszulja magát.
Az utóbbi hetekben, januárban attól volt hangos a hazai
sajtó, hogy Schmitt Pál, jelenlegi köztársasági elnök 1992-ben
írt doktori disszertációjának jelentős része egy bolgár kutató, Nyikolaj Georgiev francia nyelvű munkájának – többnyire – szó szerinti fordítása. Forrásként Georgiev munkája nem
volt megjelölve, és pontosan ez teszi a plágiumot plágiummá.
Az Idegen szavak szótára a következőképpen definiálja: „idegen szellemi alkotás részbeni vagy teljes eltuHa kilépünk az egyetemi vagy tudományos munkák világából,
lajdonítása; idegen műnek (műrészletnek) saját
és kicsit körülnézünk, megállapíthatjuk, hogy a világ színterei
névvel való közlése”.
nyüzsögnek az egyedi ötletektől, gondolatoktól, tárgyaktól, alkoSchmitt ügye azóta is bonyolódik, és talán
tásoktól, amelyeket látván a fejünkhöz kapunk, és azt gondoljuk:
messze még a vége. A köztársasági elnök eluta- ez miért nem nekem jutott előbb eszembe?
sította a vádakat, mindeközben a Semmelweis
jedelemben és az eredetihez híven”. Amennyiben a hallgató
Egyetem részére öttagú bizottság készít teljes körű tényfeltáró
jelentést a disszertációról. Ennek határideje március 28., ezt az előírásoknak nem felel meg, a munka osztályzattal való
értékelését meg kell tagadni, s súlyosabb esetben fegyelmi
követően hivatott az egyetem végleges álláspontot foglalni.
Ez az eset nem egyedi; hogy csak egy, időben, térben és vétségnek számít a plagizálás.
Ha kilépünk az egyetemi vagy tudományos munkák vilápozícióban közeli példát hozzak, tavaly tavasszal a német
védelmi miniszter került hasonló helyzetbe, mikor fény de- gából, és kicsit körülnézünk, megállapíthatjuk, hogy a világ
színterei nyüzsögnek az egyedi ötletektől, gondolatoktól, tárrült arra, hogy jogi doktori disszertációjában idézett számos
gyaktól, alkotásoktól, amelyeket látván a fejünkhöz kapunk,
szerzőtől szó szerint, vagy kevés változtatással, a forrás és
szerző megjelölése nélkül. Az ügy kirobbanása után a poli- és azt gondoljuk: ez miért nem nekem jutott előbb eszembe?
A tudományos munkák azok, melyek legbiztosabban eltikus lemondott.

”
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A történelem során megannyi híres és sikeres szerző nyúlt
a szóban forgó eszközhöz – legalábbis sokakat vádolnak ezzel. Leonardo da Vinci híres Vitruvius-tanulmánya – azt mondják – sokkal inkább volt továbbfejlesztése egy kortárs és barát
ötletének, mintsem a polihisztor saját, zseniális meglátása.
William Shakespeare nevét is említették már egy lapon a
plágiummal, a mai napig sokan megkérdőjelezik szerzői hitelességét. Ennél azonban érdekesebb az, hogy egy sokáig ismeretlen művét egy plágium-ellenőrző programnak köszönhetjük. A Londoni Egyetem egyik kutatója a III. Edvárd király
uralkodása című, eddig ismeretlen szerzőjű művet vizsgálta,
s így bukkant rá a szóhasználat és stílusjegyek összetéveszthetetlen hasonlatosságára. Bár, jegyezzük meg, nem tisztán
Shakespeare művéről van szó; valószínűleg Thomas Kyddel
kooperált.
Sherlock Holmes megalkotója, Sir Arthur Conan Doyle plagizált, és gyilkolt is – legalábbis ezt állítja Rodger Garrick-Steel
pszichológus. A szakember úgy gondolja, hogy A sátán kutyája
című történet alapötlete nem Doyle-tól, hanem B. F. Robinsontól származik, akinek a felesége nem mellesleg az író szeretője
volt. Így hát, hogy Doyle tevékenysége Robinson neje és ötletei
körül ne derülhessen ki, a nővel szövetkezve megölték őt, a
gyilkosságot gondosan tífuszhalálnak álcázva.
Dr. Martin Luther King doktori disszertációjának túlnyomó
hányada más szerzőtől származott, sőt, híres beszédének, az
„I Have a Dream”-nek befejező része is. Mikor kiderült, hogy a
disszertáció részben plagizált anyagokból állt össze, King már
halott volt, s az egyenjogúságért folytatott elvitathatatlan érdemeinek köszönheti, hogy posztumusz nem vonták vissza
Reméljük, itt még azonos a szerző… doktori címét.
A fentiek mellett még említhetnénk T. S. Eliot költőt,
az ókorban is másoltak szobrokat, loptak gondolatokat. A
legtöbb vallásos szövegnek nem volt ismert a szerzője, ép- akinek The Waste Land című, nagy sikerű kötetének jelentős
pen ezért ezeket később előszeretettel másolták, vagy rész- részét valóban egy szinte ismeretlen amerikai szerzőnek köleteiket beillesztették későbbi művekbe. Ez egészen a rene- szönhetjük, de vádolták már plágiummal J. K. Rowlingot, a
szánszig működött így, akkor azonban sok mással együtt a Harry Potter-sorozat írónőjét is.
E fenti esetek nagyobb részében a vádak jogossága kérdészerzői jogokhoz való hozzáállás is kezdett megváltozni, és
ses, sokat közülük – még? – nem sikerült bizonyítani. Ettől
az eredeti alkotások felértékelődtek.
Az első – angol – szerzői jogi törvény 1709-ben látott függetlenül a kérdés fontossága, aktualitása és komolysága
napvilágot. Ebben az időben a szerzői jog a jogutódot a szerző nem vonható kétségbe. Jó volna viszont kétségbe vonni T. S.
halálát követő 21 éven át illette meg. A XIX. századig kellett Eliot mondatát, mellyel nem titkolta, hogyan is vélekedik a tévárni egy olyasfajta szabályozásra, ami már igazán hasonló a máról: „Immature poets imitate, mature poets steal.” Ez – szama is érvényesekhez; még a lábjegyzetek is hasonlóan jelentek bad fordításban – körülbelül annyit tesz, hogy a kispályások
meg, és hasonló szerepet töltöttek be, mint napjainkban. Az- másolnak. Aki jól csinálja, lop.
Ne hallgassunk rá. ■
óta a legfőbb változások a minél szélesebb körű nemzetközi
kiterjedésre szűkültek.
Voilà

Fotó • funiacs.com

lenőrizhetőek, sokkal szigorúbbak az idevonatkozó szabályok,
mint akár a szépirodalomra, vagy a nem szöveges szellemi
alkotásokra vonatkozóak. Nem is beszélve a divatról, ahol a
szabásmintákat nem védi a szerzői jog, így a legnagyobb divattervezők munkái szabad prédák, bárki szabadon koppinthat egy Chanelt vagy egy Vuittont.
A plagizálás nem a huszonegyedik század vívmánya, már
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Meddig éljük túl?

Az éhségsztrájk elmélete és gyakorlata
Ha kimondom a szót: éhségsztrájk, neked mi jut eszedbe? Szerinted meddig tart, kik vállalják be, és egyáltalán mi ösztönzi őket arra, hogy ezt
meglépjék? Érdemes-e a saját, sőt mások életét is kockáztatni politikai
vagy vallási meggyőződésből? Az éhségsztrájkok múltjáról és jelenéről…

forrás • t2.gstatic.com

Ha a vizsgák mellett még tévénézésre is volt időd az elmúlt
egy-két hónapban, akkor bizonyára már a könyöködön jönnek ki a következő szavak: demonstráció, sztrájk, tiltakozás.
Mazsolázgathatnék a békés utcai felvonulások, a világmegváltásnak szánt gyilkosságok vagy a gondosan kitervelt és ravasz,

Mindennapi kenyerünket…

20. század első felében, Indiában. Először
1918-ban, majd 1924-ben, 1943-ban és 1948-ban
böjtölt napokon, olykor heteken keresztül. Hol a
hindu-muzulmán ellentétek csillapítása, hol India függetlenségének kivívása volt a cél, legutoljára pedig Gandhi így próbálta meg rávenni Indiát, hogy adja
át Pakisztánnak a nemzeti vagyon egy részét. Akár hisszük,
akár nem, Mahatma tömegeket tudott megmozgatni, és hamarosan politikai ellenfeleit is sikerült jobb belátásra bírnia.
A hangsúly végig az erőszakmentességen volt, és úgy tűnik,
saját élete sokat jelentett még a vele szemben állóknak is. Ezt
bizonyítja Lord Wavell brit helytartó naplójának részlete, miszerint Gandhi „ha meghalt volna a börtönben, ugyanazzal a
megítéléssel vonultam volna be a történelembe, mint Poncius
Pilátus”. Hogy Wavell tényleg ettől tartott-e, vagy egy esetleges tömeghisztériától, amely már bizonyára erőszakkal is járt
volna, nem tudjuk megmondani.
De vessünk most egy pillantást arra, hogy mik lehetnek
egy éhségsztrájk esetleges következményei, illetve mi megy
végbe szervezetünkben, amíg nem jut táplálékhoz! Alapvető
szükségleteink a szénhidrátok, a fehérjék, a zsír és az ásványi
sók. Amennyiben ezek hiányoznak a napi bevitelből, szervezetünk azon nyomban a belső energiatartalékokat kezdi el
megcsapolni. A leggyorsabb megoldás az izmok leépítése, mivel ehhez nincs szükség sok szénhidrát elégetésére. Azonban
a böjtölés alatt zsírtartalékainkból is kellő mennyiséget veszítünk, valamint májunk glikogéntartalékaiból felszabadított
glükózt használunk fel ahhoz, hogy szervezetünk továbbra is
fenntartsa egyensúlyi állapotát.
Az éhezés nagyjából négy-öt nap után válik igazán megterhelővé testileg – és lelkileg is. Fáradtság, gyengeség és
izomfájdalmak lehetnek az önsanyargatás következményei.

diákcsínyszerű felszólalások közül, de csak az önsanyargatásos böjtölés az, amivel igazán pórul is járhatunk. Sőt, ha
követőkre akadunk, és nem figyelünk oda arra, hogyan „ne
együnk”, akár súlyos következményekkel is számolhatunk.
De ki gondolná, hogy a társadalmi problémák kezelésének
ez a fajta módszere már egészen korán „divatba
Az éhezés nagyjából négy-öt nap után válik igazán megterhelővé
jött”? Bár valószínűleg a középkor óta éltek a zsatestileg – és lelkileg is. Fáradtság, gyengeség és izomfájdalmak
rolás eme formájával, azt azonban nem tudjuk
lehetnek az önsanyargatás következményei. Ha nem radikális
pontosan, hogy személy szerint ki volt az értelmi
éhségsztrájkról van szó (tehát nem eszünk szilárd ételt, de iszunk
szerzője az éhségsztrájkolásnak. Egyvalamiben cukros üdítőket, veszünk magunkhoz vitaminokat), akkor kevésbé
persze biztosak lehetünk – abban, hogy ki volt az, nagy a kockázat.
aki ezt az eljárást sikeresen alkalmazta.
Mohandász Karamcsand Gandhi, az indiaiak Mahatmája Ha nem radikális éhségsztrájkról van szó (tehát nem eszünk
szilárd ételt, de iszunk cukros üdítőket, veszünk magunkhoz
(„nagy lélek”) többször is így próbált békét teremteni a
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vitaminokat), akkor kevésbé nagy a kockázat. A cukor bevitelének fontosságával itt arra próbálok utalni, hogy a csupán vízen élő sztrájkoló hamar „elveszítheti a fejét”, hiszen minden
agyi tevékenységhez alapvetően szükséges a glükóz (gondoljunk csak a szőlőcukor
fogyasztására vizsgaidőszak esetén).
De térjünk csak
vissza a híres tiltakozók
sorához! Bobby Sands,
az ír hadsereg egykori
tagja, elkötelezett híve
volt Írország szabadságának. Miután a britek
börtönbe vetették, és
az akkori miniszterelnök, Margaret Thatcher is megszüntette a
politikai fogoly státuszt
(azaz minden bűnös
olyan bánásmódban részesült, mintha például gyilkosságot
követett volna el), Sandsék 1981-ben sztrájkolni kezdtek. Először csak a fegyencruhát utasították el, minek következtében
egy szál pokrócban voltak kénytelenek átvészelni a hideg cellákban töltött napokat. Mivel ez nem hatotta meg sem a fegyőröket, sem a Vasladyt, radikálisabb eszközhöz folyamodtak:
saját ürülékükkel kenték be a falakat, és a folyosóra vizeltek.
A foglyok ezek után ígéretet kaptak, hogy enyhíteni fognak a körülményeiken, de hamar rá kellett döbbenniük, hogy
ilyesmiről szó sincs. Ekkor történt, hogy Bobby Sands és kilenc társa önkéntes éhezésbe kezdtek. A hír a börtön falain
kívülre is messze eljutott, százezrek álltak az ügy mellé. A világ kíváncsian figyelte, mi fog történni. Nos, azt hiszem, nem
nehéz kitalálni: mindannyian belehaltak a sztrájkba. Először
Sands, aki 66 nap után adta fel a kemény küzdelmet, utána
pedig a többiek, akik szintén mind a kilencen életüket vesztették. Hogy hősök-e, mártírok, vagy az igazság harcosai, döntse
el mindenki maga. A korabeli tudósítások azonban szinte kivétel nélkül pozitív figuraként emlegetik az ír „aktivistákat”,
és hogy még érzékletesebbé tegyem a tett nagyságát, el kell,
áruljam, az is a történethez tartozik, hogy Bobby Sands temetésén százezer fős embertömeg vonult fel.
Persze, ha most bárki azt gondolja, hogy ez egy gyors, népszerű és hatékony módszere a politikai érdekérvényesítésnek…
talán nem téved nagyot. Ám mindenekelőtt megfontolandó,
hogy vagyunk-e olyan pozícióban és egyáltalán erőnlétben,
hogy ilyesmire vállalkozzunk. A tapasztalat ugyanis azt mu-
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tatja, hogy másfél-két hónap elteltével így is-úgy is véget ér
a dolog. Ha sikerül elérni a célt, azért, ha nem sikerül, azért.
A Világ Orvosszövetsége (WMA) 1992-ben kiadott egy nyilatkozatot, amelyben többek között az éhségsztrájkolók jogait
és az ezzel kapcsolatos
orvosi kötelességeket
is taglalják. A deklaráció szerint a sztrájkolót
hagyni kell a demonstráció alatt éhezni, de
csak rendszeres orvosi
felügyelet mellett. A
kezelés elutasítható, a
kényszertáplálás
pedig egyenesen tilos. A
tiltakozni szándékozó
személyekről részletes
kórtörténettel kell rendelkezni, majd őket a
Halálosan szeretett enni „nagy akció” előtt alaposan kivizsgálni. Minden egyént figyelmeztetni kell a várható
következményekre – ez szigorúan csak négyszemközt lehetséges (kivételes eset, ha tolmácsra van szükség). Az orvosnak
meg kell győződnie arról, hogy a jelölt pszichikailag is teljesen
egészséges, csak ez után bocsátható az önkéntes éhezésre.
Ilyen, és még jó pár ehhez hasonló alapelvvel találkozhatunk a
fent említett nyilatkozatban (Málta, 1992. május).
Tehát azt javaslom, bármennyire divatos és hatékony
módszerről is van szó, azért mi ne kövessük szegedi hallgatótársainkat. (Akik tavaly októberben éhségsztrájkot kezdtek az
új felsőoktatási törvény tervezete ellen – a szerk.) Sem a testnek,
sem a léleknek nem tesz jót, és ha nem vagyunk elég befolyásosak vagy figyelemfelkeltőek, akkor még a kitűzött célok
sem biztos, hogy megvalósulnak. A szerencsének pedig ilyenkor nagy ára van. ■
Zazi
Felhasznált irodalom:
Az akasztásoktól sem riad vissza India „egyszemélyes hadserege”
(origo.hu – Utoljára megtekintve: 2012. február 17.)
Éhség. Bobby Sands utolsó napjai (radicalpuzzle.blogspot.com – Utoljára megtekintve: 2012. február 17.)
Gandi, Mahatma (pont.filosz.hu – Utoljára megtekintve: 2012. február 17.)
WMA Declaration of Malta on Hunger Strikers (wma.net – Utoljára megtekintve: 2012. február 17.)
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Mennyire és mikor legyünk
radikálisak?

Hozzászólás a „Szemléletváltás a szocmunkában” című cikkhez
A januári lapszám hasábjain Teczár Szilárd (Sid) kérdezte Ferencz Norbert „Pumuklit” a 2010-ben, gyakorló szociális munkásokból alakult Új Szemlélet Csoportról, munkájáról, és tagjainak szemléletéről.
Önmagában a Csoport aktivitása több mint üdvözlendő.
Mindig is arra biztattuk hallgatóinkat, hogy írjanak, mutassák meg magukat, legyenek aktívak a közéletben, a sajtóban,
hiszen dolguk, hogy befolyásolják azt a világot, amely hozzájárul klienseik problémáinak a kialakulásához. Megalakulása
óta szimpátiával kísérem az Új Szemlélet Csoport fellépését,
támogatásunkról biztosítottuk aktivistáikat, és a szervezet
szakmai jelentőségét azzal is elismertük, hogy meghívtuk a
Szociológiai Társaság közgyűlésének keretében tartott vitánkra. (Tény, hogy ott végül nem került sor egy elméleti vitára,
amire a későbbiekben ki fogok térni).
A cikkben szociálismunkás-képzésről van szó, így fel lehet tételezni, hogy a megjegyzések egyszerre szólnak a BA
és az MA képzésről. Magam csak a BA képzés szempontjából
tudok reagálni a cikkre. Ebből a szempontból a fent említett
örömöt egy kissé beárnyékolja, hogy a szövegben vannak vitatható megállapítások.
Az ELTE szociális munka BA szakon a végzősök – többek
között – a következő esküt teszik: „Arra törekszem, hogy a
társadalom és a hatalmon lévők figyelmét felhívjam a kiszolgáltatottak helyzetére, érdekeik képviseletét feladatomnak
tekintem.” E képviselet ellátására képes hallgatók képzését
sok tárgyon keresztül igyekszünk megvalósítani. (Az természetesen nem vitatható, hogy minden tanterv javítható. Sokáig évente, majd a hallgatók kötelező utánkövetéses vizsgálata
óta ritkábban, de megkérdeztük hallgatóinkat, mit fejlesszünk
a képzésben, milyen tárgyakat indítsunk, hogy a terep igényeinek ők jobban meg tudjanak felelni). Tehát szó sincs arról,
hogy a szociális problémák strukturális-társadalmi-hatalmi
összefüggéseit ne tárgyalnánk a képzés során, és arról sem,
hogy ne lennénk nyitottak a hallgatók javaslataira. Ez válasz
arra a megjegyzésre, hogy a „segítségnyújtás mainál komplexebb felfogásával” azonosulnak a Csoport tagjai. Ugyancsak
jelen van a képzésben a „kritikai hozzáállás” igénye. A „radikális rendszerszemlélet”-re, mint a Csoport harmadik jellemző
alapvetésére, még visszatérek a cikk végén.
Az a kritika, miszerint nincsen önismereti tanulás a

képzésben, nem állja meg a helyét, hiszen az első két évben
120 órában önismereti és készségfejlesztő csoportban kell
minden hallgatónak részt vennie. Tévedés az is, hogy nincsen gyakorlat, hiszen minden hallgató – az 50 órás önkéntes
munkán és az intézménylátogatásokon túl – a harmadik év
első félévében heti három, második félévében pedig heti négy
napot a terepgyakorlatul választott intézményben tölt, napi 6
órában. Az természetesen igaz, hogy a gyakorlatok „többnyire
a hagyományos ellátórendszer keretein belül maradnak”. Hol
is tanulnák meg és gyakorolnák a hallgatók a szociális munka
mindennapjait, módszereit, napi dilemmáit, adott esetben a
törvényes keretek és a kliensek helyzetének ellentmondásait, az önkormányzatok szociálpolitikai munkáját, a területi
ellátás strukturális feszültségeit, az egyénekkel, családokkal
és közösségekkel végzett szociális munka lépéseit, a helyes
kommunikáció készségeit, a szupervízió értékét stb., mint
azokban az intézményekben, ahol nagyrészt dolgozni fognak?
(Bár azt megint elismerem, hogy sokkal kevesebb csoport- és
közösségi munka folyik a terepen, mint amennyire szükség
lenne.) A hallgatók azonban mehetnek – és mennek is – civil
szervezetekhez is, adott esetben akár az utcai szociális munka
terepeire, vagy innovatív csoportokhoz is – csak az a feltétel,
hogy a tereptanárnak legyen szociális munkás diplomája. A
terepgyakorlatok bonyolult rendszerében természetesen mi is
látunk egy sor újragondolandó megoldást. Erre tesz kísérletet
az éppen megjelenés alatt álló tanszéki kötetünk, a Szociális
munka oktatása című.
Nagyon fontos tette volt viszont a Csoportnak, hogy
aktívan beleszólt az Etikai Kódex alakításába. Ez egyébként
egy soha véget nem érő feladat, és most is fontos javítások
születtek.
Maximálisan egyetértek azzal a megjegyzéssel is, hogy
„előítéletes, rasszista emberek ne szerezhessenek szociális
munkás diplomát”. Ez tanszékünk elfogadott, hivatalos pedagógiai hitvallása. A felvételivel kapcsolatban azonban magunk
is igyekeztünk éveken keresztül kimunkálni egy megfelelő
megoldást, de minden próbálkozás rendkívül ellentmondásos.

››

12  Terítéken a tudomány
Az első nagy probléma a módszertan. Az értékek megismerése objektíven ugyanis csak egy komoly, a személyiséget feltáró
teszttel lenne lehetséges. Ez részben jogi problémákat vet fel,
részben pedig financiális és időbeli nehézségeket, mivel ezek
feldolgozása rendkívül sok időt igényel, ami belső erőkkel
nem lenne megoldható. Egy személyes beszélgetés pedig önmagában nagyon nem elég, hiszen szubjektív, s nem is valószínű, hogy valaki egy erre a szakra szóló vizsgaszituációban
nyíltan felvállalná rasszista elkötelezettségét.
Kétségtelen, a hajdani szóbeli felvételi vizsgák arra lehetőséget teremtettek, hogy a rendkívül rigid, kommunikálni
képtelen, esetleg kissé zavart személyiségű jelentkezőket ki
tudtuk szűrni. Ők viszont a mai, bolognai rendszerben akár
vidáman tovább is tudnak tanulni egy elméleti pályán. Ezzel együtt a problémát abszolút komolyan vesszük, de más
stratégiát választottunk. Pedagógiai optimizmus vezérli a
tanszék oktatóit, és hiszünk abban, hogy három és fél év
alatt nagyon sok lehetőségünk van a hallgatók jó értelmű
befolyásolására. Rengeteg adat, elmélet, ismeret, érték éri
őket, elméleti és tereptanár kollégáim személyisége, példamutatása, a szemináriumi viták racionális érvelése, a kar
egészének elkötelezett antirasszista magatartása, és a nem
rasszista, humanista többséget alkotó hallgatók hatása reményeink szerint megérintik azokat a hallgatókat is, akik belépéskor még egészen másként gondolkoztak és éreztek. Az
önismereti csoportok is hozzásegíthetik őket ahhoz, hogy
megértsék, milyen családi indíttatásból, milyen események
hatására alakult ki bennük a szociális munkában valóban elfogadhatatlan eszmeiség.
További kifogásként olvashattuk a cikkben, hogy alig
hallani radikális szociális munkáról. Radikális szociális
munkát márpedig tanítunk. A koncepciót a hallgatók a történeti tárgyban már elsőben megismerik, az ehhez tartozó
szakirodalom a Pritchard – Taylor cikk: Politikai irányvonalak
a szociális munkában (Hegyesi – Talyigás (szerk.) (2006): A
szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, 151–168.).
A sorozat harmadik kötete a Gosztonyi Géza szerkesztette
Közösségi szociális munka, amelyben pedig a tudományos
gyökerek egyikének megnevezett Alinskytől három cikk is
szerepel. Az idén a tanszéken vendégprofesszorként dolgozó Prof. Bob Pease (Deakin Egyetem, Ausztrália) pedig egy
teljes előadást szentelt a kritikai szociális munkának. A
címkézéselmélet a szociálpszichológiai kurzus tananyaga, a
kizsákmányolás-elméletet pedig a társadalompolitikai órák
tananyaga tartalmazza. A tanszék is nagyon fontosnak tartja a nemzetközi trendek bemutatását, a szakma koncepcióinak a magyar hallgatókkal való megismertetését. Itt azért
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megjegyzem, hogy a szakmai igényesség és elméleti érdeklődés ismét őszinte örömmel tölt el.
Hozzászólásom második részében a cikkben lévő nagyon
fontos, elméleti-koncepcionális jelentőségű problémára, és
az ahhoz szorosan kapcsolódó módszertani javaslatokra is
igyekszem reflektálni. Ez a már említett radikális rendszemlélet, az ennek megfelelő névválasztás és az ajánlott radikális
eszközök használata.
A radikális szociális munka koncepciója az 1970-es évek
Angliájának terméke. Az alapító atyák, mint például Bailey,
Brake, Leonard, Mayo, 1975-ben jelentették meg máig alapkönyvnek számító kiadványukat, a Radical Social Work című
esszégyűjteményüket. Ebben szenvedélyesen ostorozták
az angol jóléti államot, és az egyén és a társadalom felelősségét egy időben figyelembe vevő, pszicho-szociális reform
szociális munkát lekicsinyelve, azt csak „band aid”, vagyis „sebtapasz” szociális munkának tartották. A megoldást
egyedül a társadalmi-politikai-gazdasági rendszer radikális
megváltoztatásában látták. Egyértelműen fogalmaz a kötet
leghíresebb része, a Case Con Manifesto (147. o.): „A Case
Con úgy gondolja, hogy a »klienseink« problémái abban a
társadalomban gyökereznek, amelyben élünk, nem pedig a
feltételezett egyéni egyenlőtlenségekben. Addig, amíg azt a
társadalmat, amelyik a magántulajdonon, a profiton és egy
kisebbségben lévő uralkodó osztály szükségleteinek a kielégítésén nyugszik, le nem cseréljük a munkások államára, ami
viszont a lakosság túlnyomó többségének az érdekeit fogja
szolgálni, a szociális problémák alapvető okai megmaradnak.
Ezért a mi célunk az, hogy csatlakozzunk a munkások államát
megteremteni akarók küzdelméhez.” (Ford. H. G.)
A piacgazdaság megdöntésének és egy más rendszer felépítésének tervéhez minden embernek szíve joga csatlakozni.
A kapitalizmus okozta szociális problémák megoldási javaslatai közt 300 éve folyamatosan jelen van a forradalmi (például
marxizmus) és reform (például fábiánus, szociáldemokrata)
irányzat. A kelet-európai történelmi tapasztalatok után ugyan
jelenleg nincsen nagy támogatottsága az antikapitalista, baloldali forradalmi kritikának, de nyilván nem lehet azt állítani,
hogy ennek nincsen relevanciája.
Más a kérdés azonban szakmailag, és más a válasz is,
szerintem (s azt hiszem, a szociális szakma legtöbbje szerint is). Ugyanis az a történelmi tapasztalatunk, hogy bár a
forradalmak a történelem elkerülhetetlen formái, de a szociális problémák szempontjából még egyetlen forradalom
sem váltotta be azon ígéretét, hogy győzelme után elhoz egy
problémamentes időszakot. A reformkoncepció viszont nagyon sok sikert hozott a szociális munkában: a többszintű,
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egyidejű munkálkodás nyomán a szociális munkások az egyének, a csoportok, a közösségek és a társadalom szintjén is a
demokrácia és a humanista értékek ébrentartói és a szociális
törvénykezés folyamatos aktivistái tudtak lenni.
Ehhez azonban új megközelítést dolgoztak ki, a reflexív
kritikai szociális munkát. Ez annyiban más, mint a radikális
szociális munka, hogy nem köti a sikert a rendszer megdöntéséhez, de feltétlenül és folyamatosan elemzi, ha szükséges,
kritizálja, és sokféle módon, akár a cikkben is felsorolt módszerek használatán keresztül is, nyomás alatt tartja az önkormányzatokat, az állami szerveket, a civil társadalmat. Nem
felejtkezhetünk meg arról, hogy a szociális munka egyik fő
ereje abban áll, hogy beépül a szociális rendszerbe, vagyis
működési területét törvények, rendeletek szabják meg, de
belülről képes – vagy legalábbis igyekszik – ugyanakkor a
rendszert (a kliensek szempontjából) folyamatosan változtatni, jobbítani. Akkor azonban csapdába kerül, amikor rendeletek és törvények kényszerítik olyan lépések megtételére – vagy akadályozzák meg bizonyos lépések megtételét –,
amelyeket a szakma koncepciója és Etikai Kódexe megkívánna (lásd például „kukázás”). Ebből a csapdából, végső esetben,

nincsen más kitörési lehetőség, mint valamilyen radikális
eszköz használata. Ezen a ponton azonban hajszálvékony a
különbség a szakmai és a politikai tevékenység között. Világos tehát, hogy a radikalizálódás nemcsak belülről fakad,
hanem egy kívülről jövő impulzusra adott válaszként is értelmezhető. Nyilvánvaló, hogy a személyiség dönti el, hogy
a külső impulzus milyen reakciót vált ki. Ferencz Norbert
„Pumukli” radikális személyiség, aki belső tűztől vezérelve
keresi a saját megnyilvánulási színtereit. Ennek mostanában
bőséges tere van. Az azután egy másik kérdés, hogy mindaz,
amit csinál, mennyire szociális munka, és mennyire esik kívül annak területén.
Egy biztos: ha nem is értek mindenben egyet Ferencz Norbert „Pumukli”-val, azért a barikádnak azonos oldalán állnánk,
ha annyira radikalizálódna a világ. Természetesen, remélem,
hogy a nézetkülönbségeinket egymással és a körülvevő világgal is békésen tudjuk – és fogjuk – megoldani. ■
Hegyesi Gábor
tanszékvezető
TáTK Szociálismunkás-képző Tanszék

नेपाल

Avagy élet a világ tetején
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Három óra negyvenöt percnyi időeltérés, 8000 kilométernyi távolság és
56 év választja el Nepált Magyarországtól. A kasztrendszer, a középkorban megszokott vallási rituálék ma is jelen vannak, de nem csak ezért
lehet érdekes a Himalája területén fekvő kis állam.
A Magyarországnál másfélszer nagyobb Nepál India és Kína
közé ékelődve eltörpül a térképen, nem is gondolnánk, hogy
egy ekkora országban ilyen nagy lehet a sokszínűség. A közel 30 millió fős lakosság kultúra és nyelv szempontjából is
nagyon megosztott.
Egy németországi nyelviskolában ismertem meg a Nepálból érkezett Kamalt, aki mesélt otthonáról, az európai és ázsiai
hétköznapok különbségeiről.
Békaházasság
Nepálban három éghajlati zónát találunk: a síkvidék, a hegységek (a főváros, Kathmandu környéke) és a Himalája területén
eltérő körülményeket tapasztalunk. A síkságot az indiai Gangesz-síkság északi része adja, az alacsonyabb hegységek közé

az 1000 és 4000 méter közötti Churia-hegység és
Mahabharat-hegység tartoznak.
„Úgy tapasztaltam, hogy Németországban
inkább ősszel és télen van csapadék, de otthon,
Nepálban ebben az időszakban csak nagyon

››

Óvakodj a majmoktól!

ritkán, vagy egyáltalán nem esik. Nyáron viszont minden
nap!” – mesélt Kamal.
Nepál dicsekedhet a világ legmagasabb pontjával, itt található ugyanis a 8848 méter magas Csomolungma. A mi négy
évszakunkon kívül az ötödik a monszun, amelyhez szintén
kötődik egy érdekes történet: 2005-ben, még a monszun
megérkezte előtt összeházasítottak két békát, mert a hiedelem szerint ez hozza meg az esőt, és mivel harminc évvel azelőtt is bevált már, egy próbát mindenképpen megért. Hogy
a békaházasság nélkül is sikerült volna-e, azt már soha nem
tudjuk meg, viszont tény, hogy az égi áldás megérkezett.

IV. évfolyam I 8. szám I 2012. március
„A legtöbben hinduk Nepálban, én is közéjük tartozom.
Mindenki vallásos, senkit nem ismerek, aki nevetne rajta, vagy
nem gyakorolná. A tehén szent állat, de disznó-, marha- és kacsahúst sem szabad enni. Az én kasztomnak megérintenie sem
szabad őket, még akkor sem, ha élnek” – mondta Kamal.
Sok a rizsa
Akkor vajon mi kerül az asztalra? Rizs. Rizs minden nap, reggel, délben, este. A földön ülve, kézzel keverik össze a „hozzávalókkal”, amelyek viszont változatosnak mondhatók. Vidéken minden kis házhoz tartozik egy rizsfarm, ahol a család
maga termesztheti a napi élelmet.
„Mielőtt Németországba jöttem, fogalmam sem volt arról, hogy rizsen kívül mást
is lehet enni. Nagyon meglepődtem! Most
már soha többé nem eszem rizst… Nem,
csak vicceltem! Természetesen nagyon sok
rizst eszünk, de ehhez mindig különböző
dolgokat adunk: spenótot, krumplit, hagymát, bivalyhúst, csirkét, bárányt.”

Kislányok istennőként
Nepál élő istennővel is dicsekedhet, aki egy
gyermek személyében testesül meg. Kumari
Devit négyéves korában választják meg, és
pubertáskorig tarthatja pozícióját, majd
újat választanak. Ezen istennők elvileg nem
házasodhatnak, ám ez a gyakorlatban nem
A legtöbb jogot a tehenek birtokolják működik. Ha akarnak, megházasodhatnak,
azonban létezik egy olyan hiedelem, amely szerint balszeMindent a szemnek, semmit a kéznek
A vallás természetesen meghatározza a mindennapokat: a la- rencsét hoz egy leáldozott istennőt elvenni, így feleségként
kosság nyolcvan százaléka hindu, a szokásokat pedig nagyon később nem lesznek túl népszerűek ezek a lányok. A kis istenszigorúan veszik. A Bibliához vagy a muszlim Koránhoz ha- nő azonkívül, hogy ceremóniákra jár, és a világon mindenhol
sonlóan a hinduknak is van szent könyvük, a Gita, amelyből mutogatják őt, ugyanolyan életet él, mint a többi hasonló korú
például választ kaphatunk arra a kérdésre, miért tartják szent gyerek, például óvodába, iskolába jár.
állatnak a tehenet. A válasz egyáltalán nem komplikált: a
hinduk istene, Krishna teheneket tartott háziállatként. A szó Iskolarendszer, másként
szoros értelmében szentek és sérthetetlenek: a termékeny- Az általános iskola elsőtől az ötödik osztályig, a középiskola
ség, bőség megtestesítőjeként semmi bajuk nem eshet. Ezt hatodiktól a tizedik évfolyamig tart. Ezt követően egy érettsétalán ők is tudják, mivel rengeteg kellemetlenséget okoznak gihez hasonló vizsgát kell tenniük a diákoknak, ez alapján mea lakosságnak: az úton fekve sokszor akadályozzák a közleke- hetnek főiskolára, ami két évet jelent Nepálban. Csak ezután
dést, a piacon és a városban pedig szívesen kiszolgálják ma- következik az alap- és a mesterképzés.
„Egy átlagos iskolai nap úgy telik, hogy kilencre minden
gukat. (A helyiek persze nemcsak hogy nem tehetnek ellenük
esetben be kell érni, ekkor ugyanis mindenkinek részt kell
semmit, de talán nem is gondolják úgy, hogy ez számukra
vennie a közös imádságon. Ez tíz percig tart, majd megkezterhet vagy problémát jelent.)
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dődik a tanítás. A nap során egy hosszabb, félórás szünetet
tartanak, amikor lehet enni, majd négy órakor mindenki hazamehet” – mesélt tovább Kamal.
Majomveszély és erotika a templomoknál
A Swayambhunath Stupa nevű templom egy domb tetején
emelkedik, és a majmok templomának is nevezik, mivel rengeteg rohangál a környékén. Első hallásra remek turistalátványosságnak tűnhet, azonban van félnivalójuk a látogatóknak:
a kis állatkák minden szívfájdalom nélkül lopják el az ennivalójukat, erőszakosan tépik ki az uzsonnazacskókat a kezekből,
így táblák figyelmeztetnek, hogy ha nem muszáj, ne a templom környékén ebédelj.
Furcsa, hogy a mély vallásosság és hétköznapi szigor ellenére egyes templomok külsejére erotikus jeleneteket festettek.
A magyarázat azonban igen meggyőző: a villámlás istennőjét
egy félénk szűznek tartják, így az ilyen festmények elriasztják
őt attól, hogy belecsapjon az épületekbe.

rencsére azért nem akkora a probléma, hogy embereknek kelljen
meghalniuk a politika miatt, mint azt sok más országban láthatjuk. Mielőtt Németországba jöttem, eltávolították a nepáli királyt,
mert a népesség nem bízott benne. Azóta köztársaság áll fenn.”
Ha Nepálban jársz…
Ha az ember egy idegen országba látogat, nemcsak a kultúrához, az eltérő viselkedésmódokhoz kell alkalmazkodnia: jobb,
ha tisztában van olyan alapvető dolgokkal is, amelyeknek tudatában elkerülheti a kellemetlenségeket. Nepálban a bólogatás „nemet” jelent, a fejcsóválás pedig „igent”. Vajon mennyire
nehéz leszokni ilyen reflexszerű mozdulatokról?
„Furcsa volt először, hogy itt, Európában ez pont fordítva működik, és furcsa az is, hogy hamar megszoktam. Most
már automatikusan bólogatok, ha valamivel egyetértek, és
csóválom a fejem, ha nem. De nálunk ez épp ellenkezőleg van,
szóval vigyázzatok!”
Egy esetleges országlátogatás előtt nem érdemes az alapvető, hétköznapi kifejezéseket bemagolni: a lakosság felének
ugyan nepáli az anyanyelve, de jelentős számban találkozhatunk más nyelvekkel is, mint például a maithili, a bhojpuri, a
tharu, a tamang, a newari vagy a magar.
„Több mint száz nyelvet beszélnek az országomban, az
én anyanyelvem sem nepáli, hanem newari. Fontos kiemelni,

Szerelmesnek lenni tilos
Ami a párkapcsolati viszonyokat illeti, igencsak korlátozottak a lehetőségek. Elképzelhetetlen, sőt, tilos fiúknak
lányokkal barátkozniuk, így semmiféle kapcsolatot nem
alakíthatnak ki egymással. Később pedig gyakran a szülők
választanak férjet vagy feleséget gyermeküknek,
Ha az ember egy idegen országba látogat, nemcsak a kultúráilletve ők döntenek arról, hogy a kiválasztott pár
hoz, az eltérő viselkedésmódokhoz kell alkalmazkodnia: jobb, ha
megfelelő-e fiuk vagy lányuk számára.
tisztában van olyan alapvető dolgokkal is, amelyeknek tudatában
„A kapcsolatok szabályozottak, az együtt járás
elkerülheti a kellemetlenségeket. Nepálban a bólogatás „nemet”
nem megengedett, és ha mégis megesik, hogy a
jelent, a fejcsóválás pedig „igent”. Vajon mennyire nehéz leszokni
fiatalok szerelmesek lesznek, akkor azt a szülők ilyen reflexszerű mozdulatokról?
előtt szigorúan titokban kell tartani. Itt, Németországban megszokott, hogy a párok akár az utcán is csóko- hogy nem nyelvjárásokról, hanem teljesen különböző nyelvekről beszélünk.”
lózhatnak, de Nepálban ez botrányt kavarna.”
Talán úgy érezhetjük, Nepál egy kissé le van maradva időben Európához képest, de éppen ellenkezőleg: a dél-ázsiai kis
Távozz, király!
2008-ig királyság volt Nepál államformája, de a nemzetgyű- országban a Lunar-naptár (holdnaptár) szerint 2068-at írnak.
lés 564 tagja 560 szavazattal 2008. május 28-án az országot Egy év ugyanúgy 365 napból és 12 hónapból áll, mint nálunk,
demokratikus köztársasággá nyilvánította. A királynak három az újév azonban áprilisban kezdődik.
Kamal alkalmazkodóképességének köszönheti, hogy egy
hetet adtak arra, hogy elhagyja a palotáját, ezzel megszűnt a
teljesen más világba csöppenve be tudott illeszkedni a német240 évig fennálló nepáli királyság.
„A politikáról, őszintén szólva, nem sokat tudok mondani, országi közösségbe, és habár a fejcsóválást és a bólogatást már
mert soha nem érdekelt igazán. Amit tudok, hogy éppen megpró- nem keveri össze, szívében nepáli marad, így hiába próbáltam
rávenni a marhahúsos magyar gulyásra. ■
bálnak alkotmányt írni, amiből mindig újabb és újabb konfliktus
adódik. A sok régió és az eltérő kultúrák miatt nehéz lenne egy
olyan alkotmányt létrehozni, ami mindenkinek megfelel. SzeBerta Kitti
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A nemzetközi randomkodás
módszertana
Negyedik, befejező rész

– Basta! Basta! – ordítja az olasz öregember, közben eszeveszetten csapkod a botjával. Nem engem, bár most talán még annak is jobban örülnék, csapkodásának tárgya ugyanis fegyelmezetlen kutyája, aki éppen
hangos ugatások közepette rángat ki engem a bokrok közül, hálózsákommal együtt. Nem valami kellemes erre ébredni, és a gondolat sem
éppen felemelő, hogy ez az eb a hálózsák és a ruhám marcangolásával,
nyáladzásával hanyag eleganciám utolsó maradékait küldi a pusztulásba. – Basta! – kiáltom hát én is, és időközben kiszabadított kezemben
fegyveremmel, egy fél üveg ginnel bátran nézek szembe aljas támadómmal.

Fotók • tátkontúr i Barcza Dani

Két hétnek sem kellett eltelnie a második amszterdami út
után, hogy újra felkössük a törölközőt, és nekivágjunk az
autópályáknak. A szervezés kicsit alulmúlta az előző túráét;
határozott úti cél, és leszervezett szállás sem volt, egyedül
annyi volt biztos, hogy első körben Trieszt környékére megyünk, aztán majd meglátjuk. Ezúttal négyen indultunk el
a festői budaörsi benzinkútról: Rita, Lóci, Soma és én. Rita
és Lóci egy-két órával előttünk startoltak, mi kicsit később,
délelőtt tizenegy körül. Viszonylag gyorsan, több kisebb fuvarral jutottunk el Nagykanizsáig, ahonnan estére értünk el
a horvát határon fekvő Letenyébe. Hamarosan kiderült, hogy
rossz helyre jöttünk – amerre mi megyünk, arra Lenti felé kellett volna indulni. Nem sokkal sötétedés után aztán felvettek
minket, és egy már Szlovéniában található benzinkútra vittek.
A kúton óriási volt a forgalom, az Olaszországba tartó
román vendégmunkásoknak köszönhetően, de a zsúfolásig
tömött mikrobuszokban és a nagycsaládokat szállító kocsikban nem volt hely stopposoknak. A többórányi várakozás
közben őszinte csodálattal figyeltük keleti szomszédaink bámulatos balkanizálási képességeit, rájöttünk, hogy igencsak
kispályásak vagyunk még ezen a téren. A parkolóban valóságos nomád tábor alakult ki; a több tucat mikrobusz körül
gázfőzők segítségével készült a vacsora, a kocsikból bömbölő
balkáni zenékre kisebb csoportok táncoltak önfeledten, a fáradékonyabbak nyugovóra tértek a kút melletti árokparton
elhelyezett matracokon, egy fiatalokból álló csoport pedig a
bejárat előtt portyázott és kötekedett.
Néhány óra múlva felvett minket egy mikrobusz, csodával
határos módon a sofőr egyedül volt, de csak románul és olaszul
beszélt. Annyira azért sikerült megértenünk egymást, hogy
tisztázzuk, Ljubljanáig el tud vinni. Kicsit elbóbiskoltunk út-

közben, nagyjából félúton ébredtünk fel arra, hogy
megálltunk tankolni, és a sofőr hatalmas beleéléssel magyaráz nekünk valamit, amiből egy szót se
értettünk. Kissé még félálomban próbáltuk felfogni, hogy miről lehet szó, amikor kiszállt, kinyitotta
nekünk az ajtót, és hosszas monológba kezdett,
heves gesztikulálással és tánclépésekkel nyomatékosítva mondandóját, közben a benzinkútra
mutogatott. Nem értjük, adtuk értésére minden
lehetséges módon. – Diesel, diesel! – ordította erre
eksztázisközeli állapotban. – Euro, diesel! Diesel,
diesel, euro, euro! – Bár kezdtük sejteni, hogy mit akar tőlünk,
egy időre összezavarodtunk attól a körülménytől, hogy a benzinkúton történetesen az EURO-DIESEL felirat virított.

A panoráma
Persze hamar kiderült, hogy pénzt akar a jóember, na de
mennyit? Húsz euró fejenként. Hogy mennyi? Alig száz kilométerről volt szó. Miután közöltük vele, hogy Sománál ös�szesen huszonöt, nálam nagyjából negyven euró van az egész
útra, valamint hogy ha pénzt kér a fuvarért, akkor azt célszerű
lett volna az elején tisztázni, kicsit elszontyolodott, de kérdésünkre, hogy akkor most szálljunk-e ki, nemmel válaszolt.
Oké, elvisz minket így is. Nem, nem kell fizetni. Megnyugodva
szálltunk vissza a kisbuszba, és hamarosan továbbindultunk.
Ki gondolta volna, hogy a hirtelen barátságossá váló tekintet mögött milyen sötét bosszú forralódott ellenünk? Miután messze magunk mögött hagytuk a Ljubljana előtti utolsó
benzinkutat, emberünk megállt a leállósávban a semmi közepén, és kirakott minket, mondván, hogy eddig tudott hozni, ő
most megy Ausztriába, viszlát.
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Hajnali háromkor kilométereket gyalogolni az autópálya szélén nem túl kellemes dolog. Egy-két óra séta után
aztán elértük a város szélét, és a pályaudvar felé vettük az
irányt, ahová hat óra körül meg is érkeztünk. Itt megtudtuk,
hogy néhány perc múlva indul egy vonat-busz kombináció
Sezanába, egy határ menti településre Trieszttől tíz-tizenöt kilométerre. A jegy mindössze hét euró, és reggelre már
Olaszországban voltunk. A határon való átsétálás közben
feltűnt, hogy errefelé kirívóan sok van a stopposok számára
legirritálóbb jelenségből, a volán mögé ültetett emberszabású trollok két fajtájából. Az egyik, aki lelassít, megáll, majd
amikor a kocsihoz futsz, hirtelen gázt ad és elhajt, a másik
pedig, aki – egyedül ül a kocsiban – az arcodba röhög, majd
jóllakott óvodásokat idéző vigyorral meglengeti feltartott
hüvelykujját, és továbbhajt.
Végül egy idősebb görög vitt el minket Triesztbe, a pályaudvarhoz, ahol találkoztunk a többiekkel, akik már több
mint fél napja megérkeztek. Nemsokára azonban ők indultak is vissza, ugyanis Lócinak koncertje volt, Rita meg, mint
kiderült, úgy ment el otthonról, hogy azt mondta, házibuliba tart, kiküszöbölve ezzel szülei aggodalmait. Miután kön�nyes búcsút vettünk tőlük, első körben valami pihenőhely
után néztünk, amit végül is a strand melletti park árnyas
padjaiban leltünk meg.
Ezek után felfedeztük a várost, amely történelmének
köszönhetően egyszerre áraszt magából klasszikus kelet-közép- és dél-európai, valamint balkáni hangulatot. Ezen túl,
némi posztapokaliptika is került az összképbe, a város fizetős
strandjait például ebben a szellemben alkották meg: úgy néznek ki, mint egy vízből előtornyosuló rozsdás roncstelep, ami
hevenyészett stégekkel van a parthoz csatlakoztatva, a látóhatárt a vízből meredező vas és vasbeton elemekből épült platformok uralják, amikről a vízbe lehet ugrálni, az öltözőbódék
és úgy általában az épületek pedig mintha építési hulladékból
lennének összekukázva. Trieszt egyébként egy nagyon élhető
város, kellemes hangulattal, barátságos emberekkel, és ami a
mi számunkra nagyon fontos volt: lehet aludni a pályaudvaron, illetve a különböző parkokban.
A második nap továbbálltunk Muggiába, egy kisvárosba
Trieszttől délre – úgy gondoltuk, hogy onnan könnyebben
lehet majd a Balkán felé orientálódni. Közben Soma számára
kiderült, hogy egy esküvőn kéne lennie a közeljövőben, úgyhogy ő másnap hazastoppol, én viszont úgy döntöttem, hogy
maradok még néhány napig, ugyanis indulás előtt szó volt egy
második csoportról, ami néhány nappal utánunk fog elindulni. Úgy gondoltam megvárom őket, aztán meglátjuk.
Muggia egy tipikus kis déli, tengerparti üdülőváros,
rengeteg kikapcsolódni vágyó triesztivel. Az első, ami feltűnt, az volt, hogy a megérkezésünk után eltelt pár óra alatt

egyetlen józan embert sem találtunk az egész városban.
Szerencsére viszonylag hamar sikerült akklimatizálódnunk
és beolvadnunk a közegbe – ez később abban nyilvánult
meg, hogy míg Soma egy teátrális performansz keretében
az összes pénzét elnyelette a cigiautomatával, addig én a
kocsmában hajólopáshoz próbáltam legénységet toborozni.
Hajó helyett végül csak egy bevásárlókocsit sikerült zsákmányolni, viszont az kiderült, hogy az olasz rendőrség elég
jól tolerálja, ha a város lejtős utcáin matt részeg magyarok
rallyznak lopott áruhordóval. A hekusok – miután visszavitették velünk a bevásárlókocsit eredeti helyére – még tippet
is adtak, hogy hol lehet jól csövezni, mi azonban a kikötő
helyett inkább a kastély parkját választottuk.
Másnap reggel aztán Soma hazaindult, én pedig kialudtam magam, hogy aztán egy agresszív kutya és kétségbeesett
gazdája kívánjanak nekem jó reggelt. Miután nagyjából összeszedtem magam, lementem a strandra, és kimostam a ruháimat. A minimál költségvetéses stoppolás egyik elengedhetetlen velejárója az „igényes igénytelenség” elve. Ez nagyjából azt
jelenti, hogy nyugodtan lehet parkokban vagy utcán aludni,
maradék kaját enni, viszont a jó megjelenésre nagyon oda kell
figyelni, legalábbis ha azt akarjuk, hogy felvegyenek minket.
Ugyanakkor célszerű minél kevesebb ruhát magunkkal vinni,
a csomagok minimalizálása végett. A megoldás tehát egy adag
mosópor, vizet és valamilyen edényt pedig bárhol lehet találni.
Jelen esetben a zuhanyzófülke mosdókagylóját vettem igénybe a feladathoz, és amíg a ruháim a napon száradoztak, leltárba vettem, hogy miből élünk. Egy fél üveg gin, három doboz
cigaretta, tizenkét euró, és ennyi. Tulajdonképpen bőségesen
elég az előttem álló tervezett három-négy napra.
Délután kiültem a buszpályaudvar elé, elkezdtem iszogatni, és elhatároztam, hogy mire a feléhez érek, történnie
kell valaminek. Két percet se kellett várnom, és egy lány
odajött tüzet kérni, amit nem értettem, ebből rájött, hogy

Iránycélok
nem vagyok olasz, és odahívta a barátait, egy nagyjából tízfős, körülbelül velem egykorú, olaszokból és horvátokból álló
társaságot, akiknek nagyon megtetszett a stoppolós projekt-
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ről szóló történetem, úgyhogy elvittek egy kocsmába, ahol
folyamatosan hordták elém az italokat, majd másnapra egy
trieszti házibuliba invitáltak.
Az elkövetkező napokban nagyjából folyamatosan ezzel a társasággal voltam, és teljesen gondtalanul telt az idő
egészen addig a reggelig, amíg arra nem ébredtem, hogy egy
kihunyófélben lévő tábortűz maradványai előtt fekszem egy
domboldalon, fákra erősített hangszórókból épp a szovjet himnusz bömböl, előttem a tenger, és egyszer csak egy bántó gondolat hasít az agyamba: éppen adatfelvétel órán kéne lennem.
Kicsit elszaladt az idő, ha jól tudom, holnap SPSS-em is lesz,
arra azért illene benézni. Így hát viharos gyorsasággal elbúcsúztam vendéglátóimtól, még úsztam egyet a strandon, összeszedtem a holmimat, és vettem egy buszjegyet Sezanába, ahol
nagyjából délután négykor elkezdtem stoppolni Budapest felé.
Viszonylag gyorsan felvett egy lengyel kamion, majdnem
a magyar határig hozott, ahol szintén nem sok idő múlva egy

ukrán kisbuszra „szálltam át”. A benne ülők csak oroszul beszéltek – „Da, da, Budapest harasso!” –, pontosabban inkább
énekeltek folyamatosan, miközben két üveg vodka járt körbe
egész úton. A sofőr csak az egyikből ivott.
Éjfélkor már az Astorián voltam, némi harsány
„Dászvidánnye” után pedig az éjszakai buszon zötykölődtem
hazafelé. A nálam levő tizenkét euróból összesen kettő fogyott
el, az is csak a sezanai buszjegyre kellett, az egész út kijött tízezer forintból, ahogy a korábbiak is. Összesen több mint másfél hónapnyi utazás, kevesebb mint negyvenezer forintból, és
az átlagnál némileg több élménnyel. Szerintem megérte.
A stoppolós túrák ez után egy ideig szüneteltek, azonban a
folytatás már körvonalazódik: szerveződik a következő kaland,
áprilisban a Dnyeszter Menti Köztársaságot vesszük célba. Egy
kicsit más műfaj lesz, de talán majd arról is írok valamit. ■
Barcza Dani

Szegénység, bűnözés, celeblét
A romák médiaábrázolása napjainkban

Hazánkban a hírműsorok szerkesztői a legtöbb figyelmet a közép-magyarországi régiónak szentelik, míg a legkisebb figyelem az ország legszegényebb régióira vetül. A híreknek kevesebb, mint öt százaléka érinti
a leghátrányosabb helyzetben élő – észak-magyarországi és dél-alföldi – régiók lakosait. A valódi problémákkal küszködő települések, és az
ott élők alig jelennek meg a médiában, a legkevesebb figyelem pedig a
talán még rosszabb helyzetben lévő kisebbségekre irányul. Ha mégis napirendre kerül egy őket érintő esemény, leggyakrabban akkor is negatív
színben tünteti fel őket a média.

azt a választ kaptam, hogy valószínűleg inkább
ront a helyzeten, mivel nyíltan intézményesíti
a kormánypárti médiaellenőrzést, és ezáltal növeli az újságírók öncenzúra iránti hajlandóságát.
Ám abban talán bízni lehet, hogy a kormánynak
érdeke az, hogy ne engedje át teljesen a cigánykérdést a Jobbiknak, ami által akár pozitív folyamatok is beindulhatnak.
Az elemzésekből egyértelműen kiderül, hogy
napjainkra a romákkal kapcsolatosan háromféle
típusú hírrel találkozhatunk: a médiamunkások vagy a romák által elkövetett lopásokról számolnak be, vagy az általuk generált verekedésekről, vagy bizonyos roma celebeket
mutatnak be, ami már egyértelműen a bulvár körébe tar-

Bernáth Gábor médiakutató és Messing Vera, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa vizsgálja a cigányok
médiában való megjelenéséről közölt tanulmányt Szélre tolva címmel. Az elemzésből kiderül, hogy a teljes hírfolyam
csupán 3,8 százalékában jelennek meg kisebbAz elemzésekből egyértelműen kiderül, hogy napjainkra a roségekkel foglalkozó anyagok, ezeknek is csumákkal kapcsolatosan háromféle típusú hírrel találkozhatunk: a
pán ötöde foglalkozik romákkal, ami külföldi
médiamunkások vagy a romák által elkövetett lopásokról száviszonylatban még inkább csekély százaléknak
molnak be, vagy az általuk generált verekedésekről, vagy bibizonyul. Szilágyi-Gál Mihályt, politikai kommuzonyos roma celebeket mutatnak be, ami már egyértelműen a
nikációval és médiaetikával foglalkozó szakembulvár körébe tartozik.
bert kérdeztem a témával kapcsolatban.
Arra a kérdésemre, hogy vajon az új médiatörvény ront tozik. Ez jól mutatja, hogy mára egyértelműen lecsökkent
vagy javít-e a kisebbséget érintő kérdések nyilvánosságán, a romákat érő diszkriminációval foglalkozó hírek aránya
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(2000-ben még 37% volt ez az arány, míg 2011-re 23 %-ra kiderül, hogy a romák egyre több megszólalási lehetőséghez jutnak, és már nem csupán arctalan tömegként, hanem
csökkent). A nemzetiségi jogokról szóló híradások szinte
konkrét személyként ábrázolják
teljesen eltűntek, és a kisebbségpoőket. Szépséghibája e fejleménynek
litikában a cigányok mint segélyre
is van, hiszen a cigányokat még
szoruló, passzív felek jelennek meg,
mindig csoportokba verődő, lusta
nem pedig a helyzetük javításán
és munkakerülő emberekként ábrádolgozó emberként ábrázolják őket.
zolják a képeken.
További negatívumként értékelA jelentős átalakulást több téhető, hogy a médiában a rasszizmus
nyező idézte elő. Az előző kormány
úgy jelenik meg, mintha csak a szélutolsó éveiben fellépő szegénységelsőjobboldali pártra lenne jellemző,
lenes magatartás, az egyre mélyülő
a sajtó ingerküszöbe is megemelkeszegénység, illetve a cigányság és
dett a radikálisok szélsőséges mega társadalom többi tagja közötti
szólalásai és cselekedetei nyomán,
erősödő és állandósuló feszültség
aminek köszönhetően a szalonképeokolható a változás miatt, amelyen
sebb megnyilvánulásokra már nem
a Jobbik kommunikációja sem segít
is fordítanak figyelmet.
túlságosan. Szilágyi-Gál elmondta,
Jó példa a romákkal kapcsolatos
hogy a gazdasági válság beköszönhírekre a hónapokig terítéken levő
tével jobban ráirányult a figyelem az
gyöngyöspatai konfliktus, amelyben
elesett társadalmi csoportokra, és ez
a média elfogadta, hogy a cigányok
érdekes módon pozitív fejleménynek
a bűnözők, pedig jogosan tekintHogyan ábrázolhatnánk őket?
tekinthető. Ugyanakkor erősítette
hették volna bűncselekménynek a
Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjainak kivonulását, és a a kirekesztés minden formáját is, mert az emberek a válság
romák folyamatos megfélemlítését is. Ebből is látszik, hogy a hatására még jobban féltik a jólétüket, mint azelőtt, és ez soszerkesztőségek újratermelik az előítéleteket, mert nem mé- kakat még jobban a romák ellen hangol. A média által sugározott kisebbségkép így a cigányokat is rosszul érinti, aminek
lyülnek el megfelelően egy témában, nem szólaltatják meg a
következménye, hogy sokan letagadják roma származásukat.
másik oldalt is.
Szilágyi-Gál Mihály szerint az újságíróképzés javításával
Kérdésemre Szilágyi-Gál Mihály elmondta, hogy a romák
ábrázolásának előítéletes elemei akkor is enyhíthetők a mé- pozitív irányú változás következhetne be. Elmondta, hogy
diaszakmában, ha ezek az előítéletek a társadalom egészé- egyre több roma újságírót kellene képezni, mivel ők belülről
ben nem enyhülnek. Például azáltal, hogy egy képzett újság- ismerik társadalmukat, tehát tudják, melyek azok a kérdéíró nemcsak másokat beszéltet a romákról, hanem romákat sek, problémák, amelyekről riportot kell készíteni. „A legnais megszólaltat, illetve nemcsak adatokat említ, hanem el- gyobb problémát abban látom, hogy a romák, mint csoport,
a szegénység szimbólumává váltak, de míg a szegény emmegy a helyszínre egy bennfentes kíséretében. Véleménye
szerint éppen a társadalom előítéletessége az, amivel az új- bert lenézni »ciki«, sokak számára a cigányt lenézni nem az,
ságírónak szembe kell szegülnie, különben nem tekinthető mert ő nem »mi« vagyunk” – tette hozzá. ■
jó újságírónak. „A média azonban sajnos önmagában nem
tudja megváltoztatni az emberek előítéletes gondolkodását.
D.Dalma
Rövid távon azt lehet tenni, hogy a roma vonatkozású tudósítások vagy az azokat követő riportanyag minél különbö- Felhasznált irodalom:
zőbb társadalmi csoportok véleményét engedje kifejezésre Negatívabb lett a cigánykép a sajtóban (origo.hu – Utoljára megjutni, hogy ezzel a problémák bonyolultságát érzékeltesse a
tekintve: 2012. február 29.)
leegyszerűsítő előítéletekkel szemben” – mondta el.
„Nem gondolhatjuk komolyan, hogy a cigányok vagy bűnöznek,
A negatívumok mellett azonban pozitív változásról is bevagy a segélyt várják” (magyarnarancs.hu – Utoljára megteszámol Bernáth és Messing vizsgálata, ugyanis az elemzésből
kintve: 2012. február 29.)
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Átalakultak a hírműsorok
Napjainkra teljesen átstrukturálódtak a magyar társadalom hírfogyasztási szokásai. Az emberek még mindig elsősorban a
televízió hírműsoraiból tájékozódnak, ám manapság az internet térhódításának köszönhetően csökkent a tévéző közönség. A legnagyobb vesztesek azonban a rádiók és a napilapok, manapság már csak a felnőttek 4%-a tájékozódik újságokból
a világban történtekről. A fogyasztás átalakulása mellett a médiumok hírműsorai is jelentős változáson mentek keresztül
a bulvárosodásnak és a megváltozott médiatörvénynek köszönhetően.
A Nyilvánosság Klub Monitor csoportja 2011 őszén hat héten keresztül vizsgálta a legnépszerűbb és legfontosabb
hírműsorok jellegzetességeit. Az évek során szemmel látható változások mentek végbe a különböző médiumok hírműsoraiban. Amellett, hogy a gyorsaság és az aktualitás háttérbe szorult az internet miatt, a külföldi hírek aránya is csökkent. A
közszolgálati tévé híradójába négy-öt külpolitikai hír fér bele, ami jelentős provincializmusról ad képet.
Az egyik legnagyobb problémát a műsorok rohamos bulvárosodása jelenti, amely legfőképp a televíziós hírekre jellemző. Két-három évvel ezelőtt még el sem lehetett képzelni, hogy az RTL Klub híradójában megjelenjen Chuck Norris
egy Hummer sofőrjeként, ám manapság mindennapossá váltak a különböző celebekről beszámoló hírrészletek is. Az
infotainment – szórakoztatva tájékoztatás – eddig sem volt ismeretlen, ám 2007 óta óriási mértéket öltött: akkoriban a
hírműsorok kétharmada komoly hír volt, mára ezek aránya ijesztően lecsökkent.
Az üres tartalommal bíró hírek lassan kiszorítják a közügyekről, gazdaságról szóló beszámolókat, így lényegében demokratikus jogaink gyakorlásában akadályoznak meg minket azzal, hogy a lényeges információkat nem jelenítik meg.
Mára már a kereskedelmi csatornákon 10-ből 9, a közszolgálati médiában pedig minden második hír bulvárjellegű.
A változás mögött politikai és társadalmi okok állnak. A médiahatóság egyoldalúan átpolitizált működésének, valamint
a közügyeket illető emberi érdektelenségnek egyértelmű következménye a bulvárosodás, amelyet a semmitmondó hírek
tovább gerjesztenek. Az elmúlt másfél évben rengeteget változott a köztévé is, ugyanis a kereskedelmi tévék mellett az
állami televízió is az igénytelen szórakoztatással akarja növelni nézőszámát. A kereskedelmi tévékben a hazai gazdasági és
politikai élet eseményeivel gyakorlatilag egyáltalán nem foglalkoznak, és 2007-hez képest megduplázódott a szerencsétlenségeket bemutató képek száma. Míg a volt kormány kriminális ügyeivel rendszeresen foglalkoznak, addig a jelenlegi kormány kritikájáról alig beszélnek a hírműsorok, és a külföldön megfogalmazott vélemények is alig jelennek meg a híradóban.
Mindezek alapján jól látható, hogy ha az ember hiteles és tartalmas tájékoztatást igényel, akkor jobb, ha maga jár utána
az aznap történteknek, és inkább az internet különböző, független hírportáljainak híreiből szemezget.■

Kalózok!
Ha most azt mondanám, tegye fel a kezét, akinek eredeti az operációs
rendszer a gépén, jogtiszta programokat használ, filmet csak moziban
néz, megveszi vagy kikölcsönzi, és hasonlóképp jár el a könyvekkel is,
hány magasan röpködő kacsót látnék? Naugye.
Talán sokan emlékeznek még arra, amikor szüleink a szomszéd lejátszóját kölcsönkérve másolták a tévéből felvett filmeket VHS-kazettára, vagy épp egy-egy kedvenc számot a (szigorúan ceruzával) helyére tekert, előbb említett adathordozók
hanganyagot tároló kistestvérére. A helyzet mára nagyban
leegyszerűsödött: egy kattintással lent van a tegnapi sorozatrész vagy a Chili új albuma.
Miért töltünk?
Először is: mert az eredeti drága, főleg az egyetemista lyukas

zsebének. Bár jól mutatnak a polcon, de sokba
kerülnek az eredeti CD-k, DVD-k, és a könyvek
is – így eme klasszikus, fizikai hordozók tartalmai is egyre gyakrabban kötnek ki letölthető
változatban, online. Sokakat motivál a kényelem
is: ki sem kell tenni a kislábujjat a küszöbön, és nézhető is a
(premier) film. A fizetni hajlandó közönségnek erre a kérdésre megoldást nyújthatnak a legális webshopok, ahol a bolti
árnál valamivel olcsóbban megvehetjük a digitális tartalmat.
Persze külföldön is népszerűbbek az ingyenes fáljcserélők,
itthon pedig ezek az áruházak igencsak gyerekcipőben járnak,
minimális tartalommal.
Az is előfordul, hogy a keresett mű kis hazánkban egyszerűen nem elérhető: a kiadók, szolgáltatók úgy gondolják, hogy
nincsen rá kereslet. Ez főleg kisebb költségvetésű, független,
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illetve nem amerikai filmekre igaz (hol keresnél itthon például
egy svéd mozit?), valamint a sorozatokra, amelyekbe az itthoni csatornák nem akarnak fektetni, ha pedig mégis, akkor jön
sokak rémálma: a szinkron. Viszonylag kevés választás marad
a kriminalizálódáson kívül.

bad közlés elvét. A szöveg egyébként a gyógyszerekre és
márkákra is kitér.

Kinek rossz?
Általában a valódi szerzőknek a legkevésbé. Az eladott példányok után a legnagyobb bevétel a kiadókat illeti, és csak
utánuk következnek a színészek, zenészek, írók és forgatókönyvírók stb. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy szükség
van ezekre a stúdiókra a produkciók elkészüléséhez. De a vélemények itt már megoszlanak: a szórakoztatóipar egy része
valóságos boszorkányüldözést folytat a hackerek ellen, mások
nem foglalkoznak a dologgal.
Paulo Coelhónak egy egészen érdekes blogbejegyzése született a témában. Az írás szerint a kalózkodás a kevésbé ismert, de
tehetséges szerzőknek hírnevet hozhat. Nem a megosztás intézményét találja problémásnak, hanem annak megszüntetését. (a
teljes bejegyzés itt: paulocoelhoblog.com/2012/01/20/welcometo-pirate-my-books/)
De mi az a SOPA?
A SOPA, vagyis Stop Online Piracy Act egy amerikai törvényjavaslat, amely gyakorlatilag tökéletesen ellehetetlenítené az
online fájlközösséget: törvényes keretek között kiiktathatnák a torrentoldalakat, megakadályozhatnák azok pénzhez
jutását. A szervezet egyfajta besúgórendszerre épít: ha az
internetszolgáltató, a keresőoldal vagy az internetbank nem
blokkolja az adott oldalt, akkor bűntársként kezelhető. Természetesen az egyszeri felhasználó is büntethető.
Obama a szólás- és internetszabadság szellemében nem
támogatta a kezdeményezést, erre a szórakoztatóipar vezetőinek válasza az volt, hogy kétséges, ezek után támogatják-e
az elnököt.
Az ACTA
Az ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) egy, az USA-ból
induló nemzetközi megállapodás, amely szintén a kalózkodás
ellen jött létre, legalább annyira büntető, mint megelőző szándékkal. Már kisebb mennyiségű illegálisan megosztott adatért
is hatalmas – milliós – összegeket kell fizetnie a felhasználónak (!), valamint lehetőséget ad arra, hogy az illető adatait
kiadják a jogtulajdonosnak. Továbbá, nem különíti el a szándékos kalózkodást a tudatlanul tárolt jogsértő tartalmaktól.
A jogvédő szervezetek egyik legnagyobb problémája az
egyezménnyel, hogy az sokkal előrébbvalónak gondolja a
szellemi tulajdon védelmét, mint a szólásszabadság és sza-

„Ilyennek akarjuk az Internetet?” – kérdi a fotós
A dilemma
Tény, hogy a kalózkodás mára elképesztő méreteket öltött,
és hatalmas kieséseket okoz a bevételekben, ami nyilván a
kiadókon kívül a művészekre is visszahat. (Bár a szellemi tulajdon fogalma megérne egy külön cikket.) Komoly problémákat vet föl a nagy márkák hamisítása is – nemcsak a bevétel miatt, hanem a hamisított áru gyártásának körülményei
okán is. Ilyenkor ugyanis éhbérért dolgoztatnak harmadik
világbeli munkásokat, sokszor gyerekeket, a szakszervezetet
még hírből sem ismerik, és nem ritka a brutális testi fenyítés.
Hogy a nagyvállalatok gyárai mennyiben működnek másként, az megint csak más kérdés.
Magát a problémát legjobban az abortuszvitához tudnám
hasonlítani: kinek a jogai állnak az első helyen?
Komoly gond az internetkábeleken keresztül történő lopás, de a megfélemlítés, az aránytalan büntetés sosem megoldás. Akkor mi lenne az? Egy másfajta hozzáállás? Egy párhuzamos univerzumban, talán. ■

Kriszti
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Kötelező önkéntesség
Az idők változnak, hát változnak a törvények is. Nem kivétel ez alól a
közoktatási törvény sem, mely az óvodától az érettségiig szabályozza
a fiatalok oktatását. Érdekes újdonságként figyeltünk fel az érettségi
megkezdésének feltételeként megjelölt ötven óra közösségi munka elvégzésére.
Közösségi szolgálat alatt a törvény „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy
csoportos” tevékenységet és annak pedagógiai feldolgozását
érti. Felmentést kaphatnak ez alól a felnőttoktatásban érettségizők, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók, amennyiben szakértői bizottság erre tesz javaslatot.
Az új törvény ezen szegmense még kevéssé ismert, de feltételezhető, hogy igencsak meg fogja osztani a tanárokat, diákokat, akiket leginkább érint, hiszen a téma rengeteg kérdést
vet fel. Elég-e ezt gimnazista korban elkezdeni? Lesz-e haszna? Biztosítva lesz-e a diákoknak a munkalehetőség? Eléri-e a
várt hatást? Lehet-e kötelező az önkéntesség?
Közmunka-közösségi munka-önkéntesség… vajon miben
áll a különbség, meddig tart a szándék, és hol kezdődik az elvárás? Tégy a közért, jótékonykodj, légy önzetlen, ne mindig
a hasznot keresd, akarj segíteni, mert segíteni jó, tedd szebbé
a környezeted, mert te élsz ott, így neked is jobb lesz! Együtt
többre megyünk. Körülbelül ezek lehetnek azok az idealisztikus eszmék, melyeket elérni, és a diákokkal megértetni, nekik
megtanítani hivatott a törvény ezen apró szelete. Ezenkívül
olyan dolgokkal találkozhatnak, amikkel talán sosem találkoztak volna, ha nincsen az ötven óra kötelező közösségi munka.
A budapesti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban készülnek a diákok az érettségijükre: már elkezdtek
lefaragni az ötven órájukból. Az első érintettek a 2016-ban
érettségizők, tehát az idén nyolcadikosok, illetve nulladik évfolyamosok lesznek. Nem is az iskola volt kellően előrelátó,
hanem egy önkénteseket tömörítő szervezet kereste meg az
intézményt azzal, hogy lehetőséget biztosít a fiataloknak, és
az ötven óra közösségi munkájukról igazolást ad, így később
már nem lesz gondjuk ezzel. A nulladikos lányok és fiúk egy
része így október óta egy gyermekotthonba jár, hogy teljesítse
közösségi kötelezettségeit.
Az egyik „önkéntessel”, Nyeste Laurával beszélgettünk
arról, hogyan is zajlanak a gyermekotthonban töltött órák.
Délutánonként játékokat, foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, heti egy alkalommal, természetesen iskolaidőn kívül.
Az ott töltött perceken felül szükség van a programok megszervezésére is, megbeszélni, mikor mit csináljanak, de ez az
„ötleteléssel” töltött idő nem része az elvárt ötven órának. Így
tehát a munka sok idő ráfordításával jár, és sok nehézség adó-

dik közben, nem könnyű a gyerekekkel bánni, ám
annál tanulságosabb. Laura, aki óvónőnek készül,
tanult hasznos újdonságokat, például, fegyelmezési módszereket, és azt mondta, bár nehéz a gyerekekkel, a közösségi szolgálat nem tántorította
el eddigi terveitől.
Mindezek ellenére sem ő, sem a vele együtt „önkénteskedő”
lányok-fiúk nem kaptak nagy kedvet ahhoz, hogy az ötven óra
leteltével újfent hasonló fába vágjak a fejszéjüket. Megcsinálják most, mert kötelező, dolgoznak, hogy meglegyen a papír,
talán tapasztalatnak jó is volt, de nem több.
Összességében tehát egyelőre az a benyomásunk, hogy a
fiatalok inkább nyűgként, mint jó lehetőségként élik meg a
közösségi szolgálatot. Az pedig, hogy ez majdan bevett gyakorlattá válva milyen visszhangot fog kapni, s mi lesz erősebb:
a megszerzett tapasztalat, az élmények pozitívuma, vagy a kötelezettségérzet és lekötöttség negatívuma, még a jövő zenéje.
Az érintett diákokban felmerül a kérdés: mi köze van az
érettségihez a közmunkának, mégis mi célból hozta a kormány ezt az intézkedést? Úgy gondolják, nem lehet kötelezni
senkit arra, hogy jótékonykodjon, ha nem akar. Mit szeretne ezzel elérni az állam? Tud-e a gyakorlatban működni ez
a törvény, lehet-e kötelezni a diákokat arra, hogy közösségi
munkát végezzenek? Biztosítja-e a lehetőséget a kormány a
diákok számára, hogy teljesíthessék az ötven óra közmunkát?
Mi fogja garantálni, hogy a törvényt betartsák, hogyan fogják
ellenőrizni a folyamatot, mik lesznek a következmények, ha
nem teljesítik a feltételeket? Szerettünk volna választ kapni
a felmerült kérdésekre, ezért megkerestük az Oktatásért Felelős Államtitkárságot.
A szervezet interpretációja szerint a törvény célja, hogy a
közmunka által felkészítse a középiskolásokat a tudatos, önálló és felelősségteljes életre, fejlessze szociális készségeiket,
empátiát ébresszen bennük embertársaik iránt, megtanulják a segítségnyújtás képességét, és gyakorolhassák is azt. A
törvény tehát a diákok érdekét képviseli, nem utolsósorban
pedig az is előfordulhat, hogy a jövőjüket fogja meghatározni. „Célunk a diákok szemléletformálása. Azt szeretnénk, ha
rádöbbennének, valójában a másik segítése számukra pótolhatatlan tapasztalatokat, élményeket hoz. Nem egyszerűen
adnak, hanem sokkal inkább kapnak azoktól, akikkel együttműködve, kölcsönösség alapján lebonyolítják a programot.
A diákoknak – nem utolsósorban – lehetőségük is nyílik ez
által önmaguk kipróbálására, és a közösségi szolgálat pályaorientációjuk szempontjából is meghatározó lehet” – tudatta lapunkkal az államtitkárság sajtóosztálya.
A kormány nem érzi úgy, hogy a diákokra ráerőltetnék az
önkéntességet, hiszen mindenki szabadon választhatja majd
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ki azt a területet, ahol az ötven órát le szeretné dolgozni. „A diákoknak tanáraik irányításával, szüleik bevonásával a 9–11. évfolyam egyikén kell elvégezniük a közösségi szolgálatot, viszont szabadon dönthetnek abban, hogy milyen tevékenységet
folytatnak. Aki egy kórházban szeretné kipróbálni magát, az
ott fog tevékenykedni, aki inkább korrepetálna kisebbeket,
idősekkel beszélgetne vagy parkot rendezne, az azt választja.”
Jelen állás szerint az iskolák felelőssége lesz, hogy biztosítsák a munkavállalás feltételeit, habár a munkavégzés tanidőn kívül történik. „A diákok számára az iskolák önállóan
szervezik majd a tevékenységet. Ajánlásokat, illetve segítséget kapnak, hogy a környezetükben milyen intézményeket
keressenek fel. Vannak szervezetek, amelyek már évekkel
ezelőtt felvették a kapcsolatot a környezetükben lévő kórházakkal, szociális intézményekkel. Vannak, amelyek most
keresik a kapcsolatokat. Az iskolák feladata a kezdeményezés,
de a fogadó intézmények is léphetnek, ha van kapacitásuk, és
örömmel kapcsolódnak be a programokba.”

Aki tehát nem teljesíti a feltételt, nem kaphat érettségi
bizonyítványt. Központi ellenőrzési rendszert nem fognak
alkalmazni, minden diák a „munkáltatójától” fog igazolást
kapni az ötven óra elvégzéséről. „A közösségi szolgálat elvégzése az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele lesz.
A teljesített órákat a fogadó intézmények fogják vezetni, igazolni, és a feladatért felelős pedagógus ismeri majd el azokat.
Erre jól bevált gyakorlat van már a kórházi szolgálat rendszerében és a nemzetközi érettségi keretében is” – sorolják a
kilátásokat az államtitkárságon.
Három év áll tehát rendelkezésre ahhoz, hogy mindenki
ledolgozza a kötelező óraszámot. A középiskolások eldönthetik, hogyan fogadják a törvényt: vagy elfogadják, és megpróbálják – a kormány célja szerint – örömüket lelni abban,
hogy segíthetnek, vagy nyűgként kezelik, teherként, amelytől
minél kevesebb munkával igyekeznek majd megszabadulni. ■
Voilà, Berta Kitti

Billy világa
Integráció vagy szeparáció? Jelnyelv vagy szájról olvasás? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a Pesti Színház legújabb darabja,
a Billy világa.

Fotó • media.photobucket.com

Valószínűleg mindannyian megpróbáltuk már elképzelni, hogyan zajlana az életünk, ha nem látnánk, nem tudnánk beszélni vagy nem hallanánk. Biztosan elgondolkoztunk már
azon, hogy milyen akadályokba ütköznénk a mindennapok
során, és hogyan kezelnénk ezeket a nehézségeket. A Pesti
Színház decemberben bemutatott új színdarabjának főhőse
Billy, egy születésétől fogva siket fiú. Szülei már kiskorában
megtanítják beszélni és szájról olvasni, mert nem szeretnék,

Szeretlek – jelnyelven
hogy gyermekük kirekesztettként éljen, fogyatékossága miatt
a társadalom peremére kerüljön. Billynek nincs is ezzel gondja,
egészen addig, amíg megismerkedik Sylviával, egy siket lán�nyal. Ekkor ugyanis minden a feje tetejére fordul…

Sylvia egészen más nézőpontot képvisel,
mint Billy szülei. Szerinte nem a fiúnak kellene
alkalmazkodnia a szülei elvárásaihoz, hanem
pont fordítva: a családnak kellene megtanulni
jelelni. Ehhez azonban sem a szülők, sem Billy testvérei nem
veszik a fáradtságot. Mindenki a saját világával van elfoglalva, a saját démonjaival küszködik, a családtagok nem együtt,
hanem egymás mellett élnek. Danielnek, Billy bátyjának
drogproblémái vannak, állandóan nem létező hangokat hall.
Jenny, a lánytestvér pedig operaénekesnő akar lenni, tehetségében azonban rajta kívül mindenki más kételkedik. Ezen
sorokat olvasván talán már világossá vált, hogy minden szereplő életében nagy jelentőséggel bír a hang, a hangok – csak
éppen más-más értelemben.
A darab nem mindennapi témát dolgoz fel, nem mindennapi módon. A hangokat hol egészséges, hol siket füllel hallhatjuk. Míg a zenehallgatás a többség számára kikapcsolódást,
kellemes időtöltést jelent, addig a siketek számára idegesítő
zaj csupán. A színdarab azonban nemcsak szemelvényeket
mutat a hallássérült főhős életéből, hanem komoly erkölcsi
kérdéseket is felvet. Billy szájról olvasásban megmutatkozó
tehetségére ugyanis felfigyelnek a bűnügyben dolgozók, akik
munkát kínálnak a fiúnak. De vajon elég ügyes ő ahhoz, hogy
néma videofelvételek alapján rekonstruálja az elhangzott szöveget? Vagy inkább maga talál ki beszélgetéseket, ezzel téves
alapot szolgáltatván az igazságszolgáltatásra? Aki megnézi az
előadást, az előtt nem marad titok a válasz.
Nina Raine díjnyertes angol drámaíró darabja, a Billy világa külföldön elsőként a Pesti Színházban került bemutatásra.

››

24  Ajánló
Európán belül Németországban lesz még látható, a drámából
pedig hamarosan film is készül Amerikában. Nem a véletlennek köszönhető a mű sikere: összességében egy fiatalos és
rendkívül humoros darabnak lehetünk részesei, amely köze-
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lebb hozza a másságot, megmutatja, hogy mi van a szavakon
túl – ezzel pedig nekünk, TáTK-osoknak különösen fontos
tisztában lennünk. ■
Adri

„Én csak énekelek…”
Beszélgetés Bocskor Bíborkával

Tavasszal szimfonikus lemezzel rukkol elő a Magashegyi Underground.
Ennek apropóján kérdezzük a zenekar énekesnőjét. Egy kicsi, hangulatos
kávézóban találkozunk, Bíborka nyitott, kedves, közvetlen, és merő véletlenből a kedvenc helyére foglaltam asztalt az interjúhoz. Jól kezdődik.

TK:   Ezek szerint még nem a Művészetek Palotájában próbáltok.
BB:   Most még nem a Müpára készülünk, bár folyamatosan
gyakorlunk arra is. Ennyi ember nehezen mozdítható és egyeztethető össze. Meg hát, a szimfonikusokkal csak az utolsó három-négy napban szoktunk próbálni. Jobban szeretném, ha
sokkal többet lehetne; minél többet zenélünk együtt, annál jobban látom, hogy mit lehet kihozni egy-egy hangzásból, de azért
szerencsére az ütősökkel, a kórussal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot próbák szintjén is, mint ahogy a stúdiófelvételek alatt is.

TK:   A személyességet, közvetlenséget mennyire nehezíti
meg a nagy tér, ami a Müpa koncerttermével együtt jár?
BB:   Szeretem az olyan kísérleti dolgokat, amiket csinálunk;
a gerillakoncerteket, klubkoncerteket, amikor közvetlen kapcsolat tud kialakulni a közönséggel. Próbáltam ezt is ilyen
kísérletként megélni. Kicsit tartottam a november másodikai
koncerttől, hisz a tér valóban nagyobb és a hangulat elengedhetetlenül emelkedettebb, de úgy érzem, hogy sikerült
Fotó • TátKontúr i Bezsenyi Tamás

TátKontúr: Próbáról jössz, oda is mész vissza?
Bocskor Bíborka:   Igen, onnan jövök, de ma már nem megyek vissza. Itt van a próbatermünk nem messze, és ez a kávézó a zenekarnak egy mindennapi bázis, itt kezdünk, és itt
végzünk minden nap.

Nincs mindig az, hogy egy szimfonikus zenekar
játszik, és a tetején áll a dolgoknak, hanem inkább dalonként más és más a felállás. Szóval a
szimfonikus egy gyűjtőnév, de maga a koncert
nagy kihívás. Itt azon kell egyensúlyozni, hogy
pontos legyen az ember és közvetlen, hogy tudja a saját eszközeit használni, de ne veszítse el azt a szabadságot, azt a
spontaneitást, ami a Magashegyi sajátossága.

TK:   Akkor a teljes, nagy csapat tényleg csak a legutolsó napokban fog együtt gyakorolni?
BB:   Igen, az oroszlánrésze a dolognak egy pár emberre hárul,
a dalok hangszerelése az együttes, valamint Subicz Gábor és
Grünvald László közös munkája, ezután a zenészek megkapják a kottákat, betanulják, majd jönnek a közös próbák.
TK:   Ugyanazzal a társasággal készültök a februári szimfonikus koncertre is?
BB:   Szerencsére igen. Ennek vannak emberi és kapcsolatszerű vonzatai is. Én nagyon megkedveltem őket, és ebben
az interjúban is köszönetet kell, hogy mondjak nekik, amiért
ennyire figyeltek és koncentráltak.
TK:   Mit jelent a szimfonikus zenekarral együtt dolgozni Neked mint énekesnek?
BB:   Én nem akartam, hogy ez egy feszélyezett dolog legyen,
az, hogy a Müpában lépünk fel szimfonikusokkal, ezért is
tettük oda a végére a jelzőt – „remix-koncert” –, hogy ez tükrözze egy kicsit azt a modernséget, amit mi szerettünk volna.

A tűhegyen táncoló lány
megteremteni azt a kapcsolatot, amit szerettünk volna. Érdekes tapasztalat, olyan, mint a színházban: dolgozol, dolgozol, dolgozol, és az utolsó pillanatban meg, mintha már nem
is te csinálnád, hanem a megfeszült idegrendszered, valami
benned, amit nevezhetsz bárminek… Mintha más dolgozna
helyetted. Én mint egy tolmács állok elöl, mint egy katalizáló
emberke, aki valamit leszűr az egészből, amit megpróbál közvetíteni. Nincs nagyobb feladatom, mint egy gitárosnak vagy
egy dobosnak. Nagyon remélem, a kommunikáció meg fog
tudni valósulni a huszonnegyedikei koncerten is. Azt nem
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szeretném, hogy ott legyen x számú ember, x számú befogadó, és történjen egy „előadás”. Valami varázslatot szeretnénk,
hogy valami olyan kémia jöjjön létre, ami akkorra és ottanra
szól, és nem a valóságba helyez vissza.

íz, a szöveg, dallam és zenei arrangement által… és amíg mi
nem találjuk meg azt az ínyencséget, addig nem tudjuk kész
alkotásnak tekinteni az egészet. Ezért formálódik még, nem
vagyunk a végstádiumban, az biztos.

TK:   Amikor íródtak az új albumra a dalok, figyelembe vettétek azt, hogy ezek szimfonikus számok lesznek, a születési
folyamatban befolyásol ez bármit is?
BB:   Mi most egy alkotási folyamat közepén vagyunk, okkal
nem mondhatom, hogy az elején, sem azt, hogy a végén, mert
még nincsen kész az anyag. Egy dal többféleképpen is megszólal. Most is ott vannak az új dalok, és van az úgy, hogy az
ember elkezd gondolkozni és tervezni, és végül mégsem az a
megoldás. Mindig a dal dönti el, hogy mi fog történni. És szöveg szempontjából sem gondolkoztunk azon, hogy szimfonikus zenére készül. Talán a Magashegyinél az a legfontosabb,
hogy az egész egy tűhegyen való táncolás. Se nem pop, se
nem… valami más, valószínűleg ez az egyedisége. A tűhegyen
táncolás harmóniáját csak úgy lehet megtalálni, ha létrejön az

TK:   Az Ezer napon mi tartja össze a dalokat, van valamilyen tematikája az albumnak?
BB:   Mi terveztük azt, hogy az Ezer nap egy teljes évkört foglaljon magába, ezért van benne téli dal is, és nyári dal is, van
egy ilyen kis koncepció az egészben, aztán nem tudom, mi
lesz a végén. Most is, a múlt héten, kidobtunk egy számot,
lett helyette kettő, nem tudom, hogy ezeket fel lehet-e majd
fűzni, és ha igen, hogyan. Mindig úgy történik, hogy az utolsó
pillanatban összeáll. A dizájnja, a hangjai, a stílusa, ezt előre
tervezni, én rájöttem, hogy nem lehet. ■
A teljes interjú honlapunkon, a tatkontur.elte.hu-n lesz olvasható.
Voilà

Főpróba nélkül
Hallottatok már magyaros nótát a narancshámozóról? Közvetlenül
a metrótüzekről szóló rap előtt kap helyet. És hogy melyik rádióban?
Ugyan, mi valami egészen másba kóstoltunk bele! A Momentán Társulat
előadásába.
„Mi sem tudjuk, mit teszünk öt perc múlva!” – hirdeti magát
a kompánia, és valóban ez a helyzet. A lenyűgöző műfaj lényege, röviden és tömören: improvizáció orrba-szájba. (Nem
véletlen, hogy az egyik előadás a „RögvEst” nevet kapta a
keresztségben.) Ez nem hagyományos színház, sőt a lehető
legtávolabb áll attól.
És hogy vajon mi teszi a „művet” ennyire különlegessé? (Az
idézőjel nem degradáló jellegű, pusztán azt fejezi ki, hogy nem
egybefüggő opust láthatunk, sokkal inkább „miniszíndarabok”
egymásutánját.) Nemcsak az, hogy a produkciót mindig az
adott pillanat ereje kovácsolja össze, hanem hogy a néző is
az események részesévé válik. A performansz ugyanis jó értelemben interaktív: a színészeknek ötleteket adni nem csupán
lehet, hanem egyenesen kötelező! Külön műsorvezető gondoskodik arról, hogy a figyelem egy percre se lankadjon. Itt
nem gáz bekiabálni, sőt még a pódiumon szerepelni sem – bár
nehéz dolga van annak, aki a kompánia vetélytársává lép elő,
hiszen könnyen kipontozódhat…
A Momentán Társulat varázsa a spontán kreativitásból fakad, amelynek középpontjában a féktelen humor áll. Ha más,
populáris kulturális termékhez kellene hasonlítanom a garantáltan hasfájdító nevetésben gazdag produkciót, a tévéből közismert „Beugrót” említeném. A színházi verzió kifejezett előnye

ugyanakkor, hogy gyakorlatilag teljes egészében
a mélyen tisztelt mixeli össze az estét, így még a
leghalványabb gyanúja sem merül fel annak, hogy
valami előre megtervezett lenne.
Általában véve, nem feltétlenül könnyű megítélni, ki a jó színész, a kiemelkedő tehetségeket azonban
igen hamar fel lehet ismerni. A több mint tízéves, és most
már céges tréningeken is alkotó Társulat tagjai pedig, semmi
kétség, ebbe a kategóriába tartoznak. Ezeknek az embereknek
nemcsak az agyuk, de a szájuk és a kezük is gyorsan jár; szövegelnek, énekelnek, mozognak és táncolnak. Sokoldalúságuk
káprázatos, teljesítményük pedig még akkor is fantasztikus,
ha figyelembe vesszük, hogy összeszokott szereplőkről van
szó, akiknek minden bizonnyal van néhány, jól betanult „alapsablonjuk”. Nem elhanyagolható továbbá, hogy ismert szinkronhangok köszönnek itt vissza élőben, ami már önmagában
is sajátosan felpezsdítő élmény.
A Momentán Társulat performansza abban különbözik
egy vasárnap délutáni családi Activitytől, hogy még azok is
élvezik, akik „csupán” nézők – amennyiben beszélhetünk
egyáltalán ilyen kategóriáról, hiszen itt valójában mindenki
főszereplő. Ha a publikum zenei stílusként történetesen a
magyaros nótát, használati tárgyként pedig a narancshámozót jelöli meg, akkor semmi kétség, erről az eszközről szóló
népies műdal fog születni egy perc leforgása alatt. Hasonló
szintű nyomás alatt pedig még egy-egy kevésbé jól sikerült
rím vagy poén sem égő – hozzáteszem, nem is nagyon fordulnak elő ilyenek.

››

26  Ajánló
Ennek a spontán műfajnak számtalan előnye van. Azon
túl például, hogy a színészek nem tudják elfelejteni a szöve-

töltőállomás már messziről hívogatnak, és ne feledjük: az előadás előtt és után, valamint a szünetben közvetlen közelről
ismerkedhetünk meg a színészekkel, köztük a kompánia
„mindenható zenepápájával”, akinek rögtönzőképessége a billentyűkön szintén elképesztő, és aki korábban – nem mellesleg – a méltán híres Alma együttesnek is tagja volt.
A teltház errefelé rendszeres, érdemes tehát jó előre gondolkodni. Baráti összejövetel vagy közös családi esemény
céljából egyaránt ideálisnak ígérkezik a program, bármelyik
estjét is választjuk a Társulatnak. Csak egy a lényeg: engedjük
el magunkat, meg persze a fantáziánkat… Momentán jobbat
úgysem tehetünk. ■

Egytől egyig zsenik

Főszerepben: a Momentán Társulat (Bódy Gergő, Boldoghy
Borbála, Harsányi Bence, Kiskovács Attila, Molnár Levente,
Nemes Takách Kata, Pirisi László, Simonyi Balázs, Tóth Barnabás és Várady Zsuzsi), valamint a folyton cserélődő publikum
Árfekvés: átlagos esti program (diákigazolvánnyal kedvezmény!)
Mókafaktor: felbecsülhetetlen

güket, a nézők bármikor visszatérhetnek, ugyanis mindig
lesz új a nap alatt. Nincsenek betanult, majd megunt frázisok, sem pedig kiégett művészek – csak folyamatos izgalom.
A spoilerezés (a poén meggyilkolása) pedig kizárt, hiszen minden előadás garantáltan más és más.
A Momentán Társulat fergeteges pódiumparádéját még a
kevésbé színházba járó típus képviselői (mint például jómagam) is garantáltan piros betűkkel írják majd be az emlékkönyvükbe. Az elegáns belvárosi környezet, valamint a Társulatnak otthont adó kellemes kávézó/teázó, az IMPRÓ – kreatív

Ha valamire még kíváncsi vagy: momentantarsulat.hu
Egri Gergő

Felgyújtott gitárok oltára körül
Eseménynaptár

Március 9.   Ezen az estén haragos, keresztény rockzenészek
fogják darabokra szedni a Dürert. Nem vicc! Az est fő zenekarai a metalcore és post-hardcore elemeket áldott módon ötvöző
Norma Jean, és a sokkal agresszívebb hangvételű, helyenként
súlyos káoszt generáló The Chariot. Ez utóbbi különösen szereti újraértelmezni a hangszerek fogalmát, hisz koncertek közben a legváltozatosabb formára szokták aprítani a gitárjaikat.
Ha szeretnél egy törött gitárnyakat a szobádba, amit ráadásul
még csak félig gyújtottak fel, akkor mindenképp itt a helyed!
Március 14.   Ekkor a transzcendens zenehallgatásé lesz a főszerep, ugyanis a Dürer Kert vendége a God Is An Astronaut! A
négytagú ír post-rock zenekar instrumentális elszállása képes
tökéletesen ellazítani, akár a jóga vodkával, ám ennek ellenére
is, bármilyen szellemi munkához ideális háttérzene.
Március 15.    Ezen a napon kerül a hazai mozikba a Veszélyes
vágy című film, amely Sigmund Freud és tanítványa, Carl Jung
mindennapjaiba enged bepillantást, melyeket aztán alaposan
felborít egy csinos, fiatal páciens érkezése. Jung a mestertől
ismert módszerekkel kezelni kezdi a lányt, ám idővel nem várt
érzelmek is vegyülnek a terápiába. De ne feledkezzünk meg
nemzeti ünnepünkről sem: a mai napon a város különböző
pontjain elsősorban családi programokkal találkozunk, és a

piros betűs ünnep idén hosszú, négynapos hétvégét jelent,
ami akár nagyobb kiruccanásokra is alkalmas.
Március 22.    Kezdetét veszi Az éhezők viadala a honi vásznakon. Az egykori USA területén ma Panem diktatúrája virágzik.
Hogy kenyér jut-e a népnek, az igen jó kérdés, ám cirkuszban
nincs hiány. Az uralkodó osztály szórakoztatására minden évben kisorsolnak tartományonként egy-egy fiút és lányt, hogy
megvívják élet-halál harcukat Panem kapitóliuma kedvéért.
Március 23.    Ekkor jelenik meg Európában a mai kor egyik stílusteremtőjének, a svéd Meshuggah-nak hetedik stúdióalbuma, melynek a Koloss nevet adták. A csapat szerint ez a korong
lesz ’87 óta tartó zenei munkásságuk csúcsa, s erre utal az a
tény is, hogy kilenc hónap munkájába került csak a borító…
Március 24.    A magyar hiphop nagyágyúi élesítik beszélőjüket, hogy este totális verbális támadással kápráztassák el a
Corvintetőt választókat. Ott lesznek a Hősök, Punnany Massif,
Akkezdet Phiai és Gerysson (DSP) is.
Március 30.    Időutazás a Corvintetőn! Ezen a pénteki napon
ugyanis az angol SKisM, valamint Palotai és Wondawulf, hazánk talán legelőremutatóbb lemezlovasai adnak egy kis ízelítőt a holnap kiberpunk undergroundjából.
Nándi

Fotó • soundcloud.com/momentan-tarsulat
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