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Elfoglalt egyetemistaként néhanapján rám tör a felismerés: rég
nem olvasok annyit, mint négy-öt
évvel ezelőtt. Ilyenkor rohanok a
könyvtárba, antikváriumba, előkaparom az utalványaimat és a
kedvezményre jogosító kuponokat, majd bevetem magam egy könyvesboltba, hogy pár
klasszikus műremekkel térjek haza.
Ilyenkor persze eszembe jut, hogy ezer éve ki akarom olvasni a Háború és békét, a Száz év magányt, és az
orosz realizmus fél évszázadát. Sajnos azonban, mindig
akad valami fontosabb.
Kezdetben ugyebár itt vannak a hírek. Sajnos, megrögzött netes hírolvasó vagyok, az index.hu úgy kell a kávémhoz, mint egy kanál cukor. Aztán jönnek szépen sorban a blogok, elemző portálok, vicces karikatúrák satöbbi.
Dosztojevszkijt is könnyebben megemésztené az Y generáció, ha a Bűn és bűnhődést sok rövid hírnek álcázta volna.
Aztán megjön a hetilap, napközben egy-két angol
iromány, hogy a nyelvgyakorlásnak is eleget tegyek, estére pedig elérem a fáradtság azon szintjét, amikor Anna
Kareninát már tényleg nem tudnám kellően értékelni.
Némileg megnyugtat a gondolat, hogy azért még
nem jöttem ki a gyakorlatból, hiszen az idei vizsgaidőszakban is bebizonyítottam, hogyan lehet három nap
alatt húsz olvasmányt elsajátítani. És akkor még a 60-70
oldalas jegyzetekről nem is beszéltünk!
A saját életemet vizsgálva tehát egyet kell, értsek Gál
Anna szociológussal: olvasok én, csak mást és máshogy.
De azért most, hogy vége a vizsgaidőszaknak, Simmel
helyett Móriczot tettem bele a táskámba. ■
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Gepárdok az egészségért
Fussunk össze minden csütörtökön!

Az ELTE Polythlon Sashegyi Gepárdok csütörtöki futóedzése azoknak
szól, akik most kezdik (vagy kezdik újra) a rendszeres mozgást. Ha laza
futásokra vágysz, különleges helyeken, hasonló edzettségű társakkal és
szakavatott vezetővel, akkor köztünk a helyed!
Pelsőczy Attila, magyar válogatott hegyi futónk minden csütörtökön 18:30-tól várja a különleges élményre készen álló
sportolni vágyókat a BEAC hátsó szertáránál. Az új edzés
remek alkalom fővárosunk felfedezésére. Az első hónap programjában egyéb látványosságok mellett a Citadella és a Gesztenyéskert meglátogatása is szerepelt. A könnyed kocogás
közben szinte észrevétlenül sajátíthatod el a futás technikáját,
és fejlesztheted állóképességedet, ráadásul sporttársak, sportbarátok megismerésére is lehetőséged nyílik.
A Sashegyi Gepárdok edzői mindenki számára egyéni
fejlesztési programot készítenek, így játszva felkészülhetsz
a tavaszi Félmaratonkára (3,5 km), az 5vös 5km-re, de akár

a Polythlon Dunaparti Félmaratonra is. A heti
rendszerességű futás az első lépés egészséged és
kívánt alakod megőrzése érdekében, amit sosem
késő elkezdeni, de egyetemistaként könnyebb,
mint gondolnád. Fussunk össze minden csütörtökön, legyél te is részese az ELTE egyik legnagyobb és leghangulatosabb sportcsapatának!
Az edzések a BEAC Sporttelepről (1117 Budapest,
Bogdánfy utca 10., fszt. 12.) indulnak, ahol minden résztvevőnek öltözési és zuhanyzási lehetőséget biztosítunk. ■

Jelentkezz vagy érdeklődj Pelsőczy Attilánál!
E-mail: pelsoczyattila@gmail.com
Mobil: 20/823-23-78
Honlap: polythlon.elte.hu
Együttműködő partner: ELTE Karrierközpont
Sid

Választás előtt
Lassan elérkezik az idő, hogy a Társadalomtudományi Karon eltöltött
három, olykor négy alapképzéses év után eldöntse az ember fia, hogyan
is tovább. Azoknak, akik nem bízzák a véletlenre, és a munkaerőpiac, no
meg a fejvadászok legdrágább kincseként szeretnének feltűnni, érdemes
jelentkezniük MA képzésre is.
Azért, hogy mindenki a lehető legtájékozottabban választhasson, idén is volt nyílt nap a TáTK-on, alap- és mesterképzés
iránt érdeklődőknek egyaránt. A mi szempontunkból legfontosabb információ – hogy a mesterképzéseket is érinti-e az államilag támogatott férőhelyek csökkenése – lapzártánk után
(január 31-ig) fog kiderülni. Lássuk tehát a megpályázható
képzések kavalkádját!
Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc:   Ha szeretnél az
egészségügyi rendszer kiváló szakértője lenni, akkor ez a te
utad, Közép-Kelet Európában egyedül nálunk tanulhatsz ilyet.
Az első év végén az egészségpolitika tervezés és elemzés, illetve az egészség-gazdaságtan szakirányok közül választhatsz.
Humánökológia MA:   Mindig is érdekelt az ember és a társadalom kapcsolata? Ezen a szakon megtudhatod, hogyan vizsgáljuk a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönha-

tásokat, és mit tehetünk az ökológiai válság ellen!
Kisebbségpolitika MA:   Ez a szak azokat várja, akik
különösen érzékenyek a térség etnikai, nemzeti
kisebbségeinek problémáira, és felkészültek megvédeni a kisebbségek érdekeit, fellépve az őket érő
diszkriminációval szemben.
Közgazdasági elemző MA:   Ha a „büdzsé” szóról nem a SPAR
alacsony kategóriás termékei jutnak eszedbe, akkor itt a helyed. Az elkövetkezendő két évben közgazdasági problémák
egész hadát fogod majd megoldani.
Közösségi és civil tanulmányok MA:   Ahogy a nevéből is sejthető, ez a szak a közösségi munka és a civil szervezetek világának rejtelmeit tárja fel, ahol nagy szerepet kap a közösségfejlesztés és a civil társadalom megismerése.
Kulturális antropológia MA:   Ha már elsősként is élvezted a
terepmunkát, akkor ezt a szakot még jobban fogod, ugyanis lehetőséged lesz rengeteg érdekes kultúrát és társadalmat
megismerni, nem csak a könyveken keresztül!
Nemzetközi tanulmányok MA:   Kimondottan ajánljuk azoknak,
akik már alapképzésen is ezt tanulták, az európai fejlesztéspolitika és a nemzetközi emberi jogok specializációt megpályázó diákok egyaránt jó esélyekkel pályázhatnak majd a munkaerőpiacon.
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Survey statisztika MSc:   Amennyiben kiválóan ismered Bergengócia minden társadalmi problémáját, sőt, az SPSS és a
statisztika sem állnak távol tőled, akkor eljött a te időd.
Szociális munka MA:   Ha szeretnéd még jobban megismerni
a jóléti rendszer elemeit, és hogy milyen módszereket alkalmazhatunk a szociális munkában, valamint fontos számodra
a társadalmi szolidaritás ügye, akkor csak jelentkezned kell!
Szociálpolitika MA:   Erősen problémaorientált szak, ahol a jóléti állam elméleteitől kezdve a hazai társadalmi folyamatokig
szinte mindenről tanulhatsz.
Szociológia MA:   Kevesen tudnak úgy eligazodni a modern
társadalmak rendszerében, mint az itt végzett hallgatók. Erős

elméleti és gyakorlati tudással felvértezve már bátran állhatnak neki társadalmi problémák elemzésének, vagy épp megoldásának.
A szóbeli felvételik időpontjai május 29. és június 8. között
lesznek, tehát érdemes már időben elkezdeni olvasgatni a
megadott irodalmat, amelyet a tatk.elte.hu oldalon minden
szakra vonatkozóan megtalálhatsz. Ahhoz viszont, hogy szóbelizz, előbb még jelentkezni is kell, papíron vagy elektronikusan (felvi.hu), február 15-ig! ■
Kréta

Töltenivaló…
Nem kell megijedni, nem trendi gasztroblog következik…
Töltenivaló a vizsgaidőszakban akad bőven: letölteni
való jegyzet, kitölteni való teszt, tanulással eltölteni való
idő – nem is beszélve a tanulás helyett eltölteni valóról! –,
és bizony a kitöltésre váró OMHV (Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése).
Eszeveszettül villog, mint egy tokiói fényreklám, az
ETR nyitóoldalán a felirat: „Véleményezz!” Véleményezz!
És tényleg: véleményezz! A demokrácia talán legnagyobb
vívmánya, hogy szólásszabadság van, elmondhatjuk a
gondolatainkat bármiről, és erre – jobb esetben, és most
igen – kíváncsiak is. Véleményezheted az oktatóid félév alatt
nyújtott teljesítményét, sőt már az oktatói véleményezést is
lehet véleményezni egy másik honlapon, de erről majd később.
Véleménye márpedig mindenkinek van. Még annak is
van, akinek nincs, legalábbis az oktatói munkát tekintve
mindenképp. Biztos mindannyian hallottatok már a Mark
My Professor nevű internetes honlapról, ahol mindenki
értékelheti a tanárát – releváns és kevéssé releváns szempontok szerint is. Ez azt a célt hivatott szolgálni, hogy a
következő évfolyamok rendelkezzenek valamilyen összehasonlítási alappal, mielőtt felvennének valakinél egy tárgyat.
(Jobban belegondolva, lehet, hogy valakinél a „szexiség” is
nyom a latba a választásnál…)
Az OMHV ennél azért jóval többet tud. Az egyik legfontosabb, hogy oktatók „hivatalos” visszajelzést kapnak általa
a munkájukról. Akár egészen személyeset is, hiszen szerencsére szöveges értékelésre is lehetőségünk van. A visszajelzések pedig segíthetnek kialakítani egy hatékonyabb struktúrát, közelebb hozni egymáshoz az elvárásokat.

Ezért jó lenne, ha minél többen rászánnátok pár percet,
a válaszadásra. A TáTK sosem járt az élen a kitöltési arány
tekintetében – jelenleg éppen, hogy súroljuk a 20 százalékot. Talán nem meglepő, internetes kérdőívről lévén szó,
hogy az IK a listavezető, de jó lenne felküzdeni magunkat,
legalább a mezőny első felébe. Összehasonlításképp, az előző félévben a TáTK-on 33 százalékos volt a kitöltési arány,
míg az IK-n 41.
Egy valamirevaló társadalomtudós fejében már meg is
fogalmazódik a megoldás: alkalmazni kellene valamiféle
ösztönzőt! Ennek egy igen hathatós módját vezették be
a szemközti egyetemen, a Duna túloldalán. Azok a hallgatók, akik kitöltik a HalVel-t (Hallgatói Véleményezés – így
hívják az OMHV-t corvinuszul), egy héttel korábban vehetik fel a vizsgáikat, így a nem-töltők már csak a kevésbé
jó vizsgaidőpontok vagy vizsgáztatók közül válogathatnak.
Az ETR-t használó egyetemeken nincs még ilyen szabályozás, mondván, hogy a válaszadás önkéntes, opcionális és
anonim, ezért nem lenne fair előnyben vagy hátrányban
részesíteni valakit azért, mert megtette, vagy épp nem
tette meg. Így csak a jól felfogott közös érdekünk marad
ösztönzés gyanánt, de reméljük, ez is sok mindenkit kitöltésre késztet majd.
Ha valaki annyira belejönne a válaszadásba, hogy miután minden OMHV kérdőívét kitöltötte és minden tanárát szövegesen értékelte, még van kedve töltögetni, annak
ajánlom figyelmébe az omhv.elte.hu oldalt, ahol érdeklődve
várják a véleményed az OMHV kérdőívről. Ezek után, azt
hiszem, senki nem mondhatja, hogy az ő véleményére a kutya se kíváncsi. ■
Máté Anna
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Teljes bizonytalanság
Az utóbbi pár hónap alatt sokszor és sok mindent hallottunk a felsőoktatási törvényről és annak lehetséges következményeiről. Összegyűjtöttük a legfontosabb, lapzártánkig nyilvánosságra hozott szabályozásokat,
melyek a következő tanévtől, azaz 2012 szeptemberétől lépnek hatályba.

TátKontúr: Milyen az általános hangulat a Karon most, hogy megvannak a keretszámok?
Kovács Anna Sára: Mindenkit megdöbbentettek és elkeserítettek a folyamatosan érkező hírek, de a legrosszabb talán az
volt, amikor még egyáltalán semmit sem lehetett tudni, csak
annyit, hogy nagyarányú csökkenés várható. Ezért már januárban igen komoly kampány kezdődött, amelynek része az
Educatio kiállítás mellett, hogy online tájékoztató kiadvány
jelent meg, középiskolákba megyünk oktatókkal együtt kampányolni, és fokozottan készülünk a január 27-i nyílt napra.
Bár elég kilátástalannak tűnik a helyzet, a Kar vezetésével
együtt bízunk abban, hogy a képzési programjaink, oktatóink
szakértelme és a nálunk nyíló lehetőségek alapján a felvételizők minket választanak, akár önköltséges képzésben is.
TK:   Drasztikusan lecsökkent az államilag finanszírozott helyek
száma az alapképzésben. Hogy érinti majd ez a kari szociális
juttatási rendszert? (Költségtérítéses képzésben részt vevő
hallgatók nem jogosultak szociális támogatásra – a szerk.)
KAS:   Még mindig érvényben van az 51/2007-es, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló kormányrendelet, így várhatóan a következő félévben még nem éreznek komoly változásokat a hallgatóink a szociális juttatási rendszerben. Ez még nem garancia
arra, hogy az előző féléves pontszámok vagy összeghatárok válFotó • sxc.hu

Az egyik legalapvetőbb változás a finanszírozás formájában történik. Innentől a meglévő államilag finanszírozott és önköltséges formák mellett megjelenik az úgynevezett részösztöndíjas képzés is (ez a költségek felének
finanszírozását jelenti). Az eddigi 53 ezer fő helyett
30 ezer diák tanulhat díjmentesen, a részösztöndíjasok száma
15 ezer fő lesz. Az önköltséges és részösztöndíjas hallgatók
számára meghirdetik a Diákhitel 2-t, amit kizárólag a tandíj
finanszírozására lehet majd felhasználni. Ezt a már meglévő
Diákhitel mellett lehet majd igénybe venni, évente maximum
800 ezer forint értékben, és nem a diákok kapnák meg, hanem
közvetlenül a felsőoktatási intézmények.
A teljesen és részben támogatott hallgatók sem ússzák
meg ,,ingyen”: az állami támogatás feltétele a hallgatói szerződés aláírása. Ők vállalják, hogy a diplomájuk megszerzése
utáni 20 éven belül a képzési idő kétszereséig Magyarországon dolgoznak. Ha mégsem teljesítik a feltételeket, vissza
kell fizetniük a képzési díjat. Igaz ez akkor is, ha a hallgató az
alapidő másfélszeresén túl szerez diplomát. Ha nem sikerül
megszerezni a diplomát, akkor az összeg felét kell visszafizetni – érdekes tény, hogy, azoknak a nőknek, aki legalább három
gyereket szülnek, elengedik az összeget.
A továbbtanuláshoz a maximálisan szerezhető 500 pontból minimum 240 pontot kell szerezni. A másik, igencsak
radikális intézkedés a keretszámok csökkentése: ez sokkal kevesebb hallgatót jelent minden képzési területen – a mérnöki
és természettudományi ágazatokban egyaránt.
Sokaknak fontos lehet a ,,nyelvvizsga-amnesztia”: a 2013
és 2016 között végzettek a diploma megszerzéséhez kiválthatják a nyelvvizsgát egy belső vizsgával, a felvételizőknél pedig az
intézmény határozza meg, hogy kéri-e a nyelvtudás igazolását.
Az átállás igazi turbó tempóban történik, a diákok és az
intézmények nem kapnak érdemben időt az alkalmazkodásra.
Rengeteg továbbá a bizonytalanság és a nyitott kérdés: nem
tudni, hogy pontosan mennyit kell fizetni egy-egy szakon,
vagy mekkora kamattal kell számolni a támogatás esetleges
visszafizetésekor. A középiskolások körében nagy a bizonytalanság, hiszen 3 héttel a jelentkezési határidő előtt még nem
tudják előre tervezni a jövőjüket – és lássuk be, ilyenkor nem
kis döntésről van szó.
Lapzártánkig a mesterképzések részleteiről sem érkeztek
pontos információk.

Megkérdeztük Kovács Anna Sárát, a Hallgatói
Önkormányzat elnökét a Társadalomtudományi
Kar jövőjéről és az új szabályozás fogadtatásáról.

De vajon meddig?
tozatlanok maradnak, de a változások csak a felsőbbévesek által
már tapasztalt, minimális keretek között mozognak majd. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a törvény elfogadását követő rendeletdömpingben születik majd olyan határozat, amely
felülírja a korábbit. Amint bármi hírt kapunk erről a határozat-
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ról, az összes lehetséges fórumon tájékoztatjuk majd a Kar hallgatóit arról, hogy ez milyen változásokat okozhat az ő életükben.
TK:   Szerinted mi járhat a döntéshozók fejében, illetve
mennyire biztosak már ezek az adatok?
KAS:   Gyakran kívánom, hogy bárcsak beleláthatnék az Oktatási Államtitkárság vezetőinek fejébe, csak egy fél órával a döntés meghozatala előtt, hogy legyen fél órám felkészülni a záporozó kérdésekre olyan ügyekben, amikről én is az interneten és
egyéb híradásokon keresztül értesülök. A munkaerőpiac nem
szabályozható ilyen erőszakos módon, és a legrosszabbul most
azok a középiskolások jártak, akik két éve tudatosan készülnek az emelt szintű magyar, történelem vagy közgazdaságtan
érettségijükre, és a következő fél évben már nem tudnak ezen
változtatni. Minimum két évet kellett volna hagyni a keretszámok ilyen drasztikus változtatása előtt, hogy a középiskolások
is fel tudjanak készülni, ne csak az egyetemek. Nem tudom,
miért gondolja bárki, hogy a diplomás munkanélkülieknél jobb
a felsőoktatásba be nem férő, szakképzettség nélküli, érettségivel rendelkező fiatalok tömkelege, főleg, hogy a „diplomás
munkanélküliség” fogalma igazából mítosz, és semmiféle elismert kutatás vagy adat nem támasztja alá. A keretszámok
az ELTE-n belül már biztosak, akárcsak az önköltség mértéke,
szerencsére ez nálunk nem emelkedett az előző évekhez képest. Mire ez az interjú megjelenik, valószínűleg már sokkal
pontosabban fogjuk tudni azt is, hogy ezek a számok hogyan
oszlanak meg a szakjaink között.

valamilyen kötelezettséget kell vállalnia az állammal
szemben, például hogy Magyarországon marad dolgozni
x ideig – a szerk.)
KAS:   Úgy tűnik, ebből sem engednek, és lesz hallgatói
szerződés. A részleteket most még ugyanúgy sűrű köd, sok
ellentmondás és elnagyolt, kiszivárogtatott információk
jellemzik, mint az eddigi változtatásokat. Annyi már biztosnak
mondható, hogy a hallgatói szerződést a beiratkozás előtt kell
aláírniuk az állami ösztöndíjas vagy részösztöndíjas képzésre
felvetteknek, és az is, hogy a képzési idő kétszeresét kell húsz
éven belül Magyarországon ledolgozni. A szerződés pontos
szövege az interjú készültekor még nem ismert, de ezzel
kapcsolatban is folyamatos tájékoztatást nyújtunk majd.
TK:   A mostani változtatások kiket fognak érinteni? Csak
azokat, akik 2012 szeptemberében kezdik a BA-t vagy az
MA-t, vagy lesz valamilyen formában visszamenőleges hatálya is a szabályozásnak?
KAS:   Az új törvény paragrafusai különböző időpontokban
lépnek hatályba, a legtöbb 2012 szeptemberében, és ezek csak
a frissen beiratkozókat érintik. A már felvett BA-s és MA-s
hallgatókat a törvényen belül visszamenőleges hatállyal nem
érinti semmi. Arra viszont oda kell majd figyelni, hogy az
érkező rendeletek felülírják a hasonló tárgyú korábbi rendeleteket, és egységesen vonatkoznak mindenkire. Ha valaki bizonytalan, érdemes felkeresnie a kari Hallgatói Önkormányzatot, a mi dolgunk az, hogy ismerjük ezeket a törvényeket és
rendeleteket, és segítsünk eligazodni. ■

TK:   Mennyi az esélye annak, hogy bevezetik a röghöz kötést? (Aki állami ösztöndíjasként tanul majd, annak

Kriszti, Teller Rita

Az eltűnt nők nyomában

A természetellenes kiválasztódás és következményei
Gondolkodtál már azon, hogy vajon a világon a nők vagy a férfiak vannak többségben? Illetve, ha egyik vagy másik „túlerőben” van, ez milyen
társadalmi következményekkel járhat? A számok meglepőek, a kilátások
sokszor rémisztőek, az okokat nehéz feltárni.
Valerie Hudson és Andrea den Boer politológusok úgy gondolják, hogy a többségében férfiak által lakott ázsiai országok
veszélyt jelentenek a Nyugat számára. Mint ahogyan Sebastian Lazaroni írta, 2019-re Romániában is kevesebb nő lesz,
mint férfi, ami azért nagyon aggasztó, mert az ilyen instabil
periódusokban megnövekszik az agresszió, ami polgárháborúhoz, vagy nemzetközi szintű háborúhoz vezethet. Megoldásként javasolja a legálisan működtethető bordélyházakat,
hogy a férfiak le tudják vezetni szexuális energiájukat, és ne
az agresszióban tegyék ezt.

Amartya Sen kutatásai alapján körülbelül 100
millióra tehető az eltűnt nők száma az ázsiai országok (főleg Kína és India), valamint Észak-Afrika területén. Mit is jelent tulajdonképpen,
hogy bizonyos nők eltűntek? Azt, hogy a nők
aránya a férfiakéhoz képest jóval alacsonyabb. A probléma a
nem egyenlő bánásmódban gyökerezik: sem ellátásban, sem
a szolgáltatások területén nem nyújtanak azonos feltételeket a nőknek, nincsen egyenlőség, például az oktatás vagy
az egészségügy területén. Jól szemlélteti ezt, hogy Irakban
a nők nem járhatnak egyetemre, és nagyon ritkán mehetnek
el otthonról, akkor is csak fejkendőben, egy vagy több férfi
társaságában. Ugyanígy van ez a kórházi betegfelvétellel Pakisztánban, ahol csak abban az esetben látják el a segítségre
szoruló nőt, ha férfi rokon kíséretében érkezik.
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Alapesetben a nők túlélési aránya, ugyanazon feltételek esetén, jobb. A halálozási arány alacsonyabb, a várható
élettartam pedig nagyobb, mint a férfiaknál, mert utóbbiak több esetben lesznek erőszakos események, illetve káros
szenvedélyek áldozatai. Ezért lehetséges, hogy Európa és
Észak-Amerika országaiban a nők nagyobb arányban vannak
jelen az összpopuláción belül, viszont ha a feltételek nem
egyenlők, a nők bizony könnyen alulmaradhatnak. A velük
való bánásmód pedig a gazdasági fejlődéssel kapcsolható
össze, ezért jellemző inkább a harmadik világ országaira a
nők alacsonyabb aránya (elsősorban India, Észak-Afrika és
Kelet-Ázsia régióira vonatkoztatva).
További tényező a nők magas gyermekágyi halálozási aránya, a nem megfelelő higiéniai körülmények miatt. A természetellenes születésszabályozás is közrejátszik a nőhiányban,
ugyanis amikor a várandós anyukánál kiderül, hogy a magzat
nőnemű, sokkal magasabb arányban vetetik el, mint a fiúnak
készülő magzatot. A férfit értékesebbnek tartják, mert a háznál marad, és segíteni tud a családfenntartásban, a családi
mezőgazdaságban, valamint sokkal
szélesebb körű jogok illetik meg, mint
a nőt. A nő viszont kiházasodik, amit
magas értékű hozomány kísér a család
kasszájából, illetve sokkal több vele
a „gond”. Például, ha házasodás előtt
nemi életet folytat, a legtöbb esetben
később nincs esélye férjhez menni,
megbélyegzik, főleg ha kisbabája is van.
Emiatt néhol brutális módszereket alkalmaznak, sokszor a saját családja öli
meg a nőt, így akarnak megszabadulni
a szégyentől, amit rájuk hozott. Ázsiában évente körülbelül 5000 nő esik áldozatául a „becsületgyilkosságoknak”.
Számos utópiát is vizionáltak a
történelem során, ilyen például Robert Merle: Védett férfiak című műve, amelyben ugyanez a
probléma áll a középpontban, csak pepitában. Mindent a
nők uralnak, a politikát, a gazdaságot, az egészségügyet és az
oktatást is, és nagyon kevés férfit tartanak el, őket is csak
gyermeknemzés céljából. A szelektív terhességmegszakítás
pedig nem opció, hanem kötelező jellegű elvárás. A való
életben ez nem ennyire szigorú, de a szelektív abortusz létező
tény, mint ahogyan azt már korábban említettem.
Egy szintén brutális módszer a feleségrablásnak nevezett közép-ázsiai törzsi hagyomány; ennek keretein belül a
férfi erőszakkal elrabolja a kiszemelt mennyasszonyt, és a
saját házában tartja fogva, megerőszakolja (sokszor a család
más férfitagjai is, hogy biztosabb legyen a teherbe esés), így
kényszeríti a nőt a házasságra. A férfi üzletet is tud csinálni
a házasságból: a magas hozománnyal elvett lányt „háztartási
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balesetnek” álcázva megöli, majd feleségül vesz egy másikat,
szintén magas hozománnyal.
A házasodás területén a nőnek általában nincsen szabad
választása: ha elutasítja a férfi ajánlatát, az sokszor úgy áll
bosszút a becsületén ejtett csorbáért, hogy megcsonkítja a
nő arcát, ami miatt annak később esélye sem marad a házasodásra. A szegény családoknak sokszor nincs más lehetőségük:
meg kell szabadulniuk a lánygyermektől. Jellemző, hogy a
család már 10 éves kora előtt kiházasítja a női utódot, akit – a
jobb élet reményében – akár 30-40 évvel idősebb férfihoz is
képesek hozzáadni: az elmúlt 25 évben Indiában és az arab
világban háromezer 13 éves kor alatti lány kényszerült apja
korú férfival összeházasodni.
Más esetben nem feleségül, hanem egyszerűen eladják a
lánygyermeket, akiből vagy rabszolga, vagy prostituált lesz.
Nyugat-Afrikában a mai napig jellemző az úgynevezett familiáris rabszolgaság is, ami azt jelenti, hogy a nagyon szegény családok – sokszor egy-egy adósság rendezése érdekében – rabszolgának adják el lánygyermekeiket, akik így arra kényszerülnek,
hogy ingyenmunkát és szexuális szolgáltatásokat nyújtsanak. Ha történik
velük valami – például elszöknek vagy
meghalnak –, a családok kötelesek másik lánygyermekkel pótolni a „hiányt”.
Kínában csak az egygyermekes családok részesülnek állami támogatásban,
emiatt az emberek kénytelenek eltitkolni a második, harmadik gyermeket,
valamint rendszeresen találnak az út
szélén hagyott leánycsecsemőt.
Mivel a fiatal korban kiházasított
lánygyermekek megfelelő oktatásban
sem vehetnek részt, így a helyzetet egy
spirállal lehetne legjobban szemléltetni, amelynek értelmében minél több
Kényszerplasztika nőt házasítanak ki idő előtt, annál
kisebb lesz azoknak a száma, akik részt vehetnek az oktatásban, és ezáltal a közügyekben és a munkaerőpiacon. Tekintve,
hogy nem tanulták meg, így azt sem tudják, milyen jogokkal
élhetnének, ezért csak tűrnek, és ezt viszik tovább a következő
generációk is, hiszen a gyermekek ezt a példát látják.
Érdemes megemlíteni a házasságon belüli erőszakot
is, amely például Pakisztánban már hatalmas méreteket
öltött. Ruandában pedig egyenesen legális a családon belüli
agresszió. Mint ahogyan harcos időkben a férfiak az ellenség
nőit megalázás céljából erőszakolják meg, úgy folyik ez ma
Kongó területén is, ahol dúl a polgárháború. A gyakran
váltott nemi partner és a védekezés hiánya miatt nagyon
magas a HIV-fertőzöttek száma. Pakisztánban a törvény
szerint a nemi erőszakot csak akkor büntetik, ha a nő több
tanúval tudja igazolni, hogy áldozatul esett. Amennyiben

Fotó • Jodi Bieber
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ezt nem tudja bizonyítani, akkor elítélik „házasságon kívül
létesített nemi kapcsolat” vádjával.

kább a szokásokon alapul. Például az Egyesült Államokhoz
képest Magyarországon sem valósul meg teljesen a nemek
közötti bánásmódbeli egyenlőség, tőlünk keletre pedig, úgy
látszik, még ennyire sem. Azt a kérdést, hogy ez a konfliktus
megoldódik-e valaha, nehéz megválaszolni, de minél többször
hívják fel a problémára az emberek figyelmét, annál többen
fognak tudni róla, és talán tenni is ellene. ■
Boda Daniella

11 évesen menyasszony
És hogy mi lehet a kiút? Stephan Klasen és Claudia Wink
tanulmányában a lehetséges megoldás alapja mindenképpen
a nők oktatásban való részvételének biztosítása, illetve a gazdasági fejlődés, aminek eredményeképpen több munkahely
jöhetne létre, így a nőknek is több esélyük lenne az elhelyezkedésre. Nem tudom, a kultúrát és a hagyományokat mennyire tudná megváltoztatni a nyugati típusú szemlélet átvétele,
hiszen a nők egyenjogúsága területenként eltér, és ez legin-

Felhasznált irodalom:
More Than 100 Million Women Are Missing (ucatlas.ucs.edu – Utoljára megtekintve: 2012. január 19.)
Stephan Klasen – Claudia Wink (2003): „Missing Women”:
revisiting the debate. Feminist Economics, 9 (2–3): 263–299.
(csde.washington.edu – Utoljára megtekintve: 2012. január 18.)
Túl sok a férfi a Földön – Ádáz harcok dúlnak majd a nőkért?
(tudomany.ma.hu – Utoljára megtekintve: 2012. január 18.)
3 ország, ahol semmibe veszik a nők jogait (femina.hu – Utoljára
megtekintve: 2012. január 18.)
4 szörnyű dolog a világon, amit a nőkkel művelnek
(femina.hu – Utoljára megtekintve: 2012. január 18.)

Totális kontroll vagy
terrorelhárítás?
A biometrikus azonosító rendszerekről

„Azt is teszi mindenkivel…, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra
bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének
száma” – olvasható a Jelenések könyvében. Ennek az idézetnek a hallatán sokan napjaink azonosító rendszereire asszociálnak, és a mikrochip,
az ujjlenyomat, vagy épp a személyi igazolvány jut eszükbe. Vajon ezek a
módszerek védelmet nyújtanak és biztonságot szolgáltatnak, vagy pont
ellenkezőleg, a világuralmi rendszer futószalagra állított rabszolgáivá
tesznek bennünket? Erre a kérdésre keresem a választ cikkemben.
Először is, fontos tisztázni, hogy a személyazonosítási technikáknak milyen típusai ismertek. Időtartamukat tekintve
ezek lehetnek életre szólóak (például ujjlenyomat), vonatkozhatnak egy meghatározott időszakra (például útlevél), de
az is lehet, hogy csak egy tranzakció erejéig érvényesek (például jelszó). Vannak olyan azonosítások, amelyek a személy
aktív közreműködését igénylik, és vannak, amelyekhez nem
szükségeltetik a személyes jelenlét. Az azonosítást gyengének nevezik, ha csak egyetlen eljárást alkalmaz, és erősnek,
ha egyidejűleg többet is.

Napjaink azonosító rendszereit négy fő kategóriába sorolhatjuk, ezek a tudásalapú, a tárgyi
alapú, a biológiai alapú, illetve a viselkedésen alapuló azonosító rendszerek. A legrégebbi csoport
a tudásalapú azonosítóké, idetartozik többek
között a név, a jelszó és az azonosító kód. A legelterjedtebbek a tárgyi alapú azonosítók, ilyenek
például az igazolványok, kulcsok, pecsétek, jelvények, kitűzők, kártyák vagy chipek. Biológiai
jellemzőkre épül az ujjlenyomat, az arcleolvasás,
az íriszdiagnosztika, valamint a DNS-minta. A viselkedésen
nyugvó technikák közé pedig a kézírás, a beszédhang, a szóhasználat, a gépelési technika és a mimika rögzítése és felismerése sorolható. A biológiai és a viselkedési csoportot együttesen biometrikus azonosító rendszereknek nevezzük.
Mitől olyan különlegesek a biometrikus azonosítók? A
válasz egyedülállóságukban rejlik. Nincsen két ugyanolyan
arc, szem, ujjlenyomat, hang vagy kézírás – ezek mindegyike
olyan sajátosság, amely minden egyes ember esetében eltérő jellegzetességeket mutat. A biometrikus azonosítók másik
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fontos tulajdonsága pedig, hogy – ellentétben a tárgyi vagy
tudásalapú azonosítókkal, amelyeket lecserélhetünk, megváltoztathatunk – ezek egész életünkön át, vagy legalábbis
hosszú ideig elkísérnek bennünket. Most pedig ismerjük meg
jobban a legnépszerűbb biometrikus azonosító technikákat!
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kezünkön. Mondhatunk bármit, a bírák a kézzelfogható bizonyítéknak fognak hinni, és nem egy vádlott szavainak.
Léteznek viszont olyan azonosítók, amelyeket nem lehet holmi műujjal becsapni. Ezek ugyanis egyidejűleg több olyan vizsgálatot is elvégeznek az ujjon, ami csak élő szövettel lehetséges. Ha
például valaki egy műujjal vagy a tulajdonos levágott ujjával próbál
kinyitni egy széfet, ezt a rendszer a bőr pH-értékének, nyirkosságának, elektromos töltésének hiányából fakadóan azonnal érzékeli.

Ujjlenyomat
Sokan nem is gondolnák, hogy az ujjlenyomat nem huszadik századi technológia, pedig az igazság az, hogy Sir Francis
Galton találta fel az 1890-es években. Galton rájött, hogy az Arcfelismerés
ujjlenyomat jellegzetes mintázata minden személynél ugyanaz Az arcfelismerő programok célja, hogy azonosítani lehessen a
személyeket annak érdekében, hogy kizárólag az arra jogosulmarad egész élete során. Rámutatott arra is, hogy 64 milliárd
ember esetén egyszer fordulhat elő, hogy a tíz ujj lenyomata két tak férhessenek hozzá bizalmas információkhoz, csak jogosult
embernél teljesen megegyezzen. A bengáli rendőrfőnökkel, Sir személyek léphessenek be bizonyos helyekre, vagy használhassanak technikai berendezéseket. A már
Edward Henry-vel közösen létrehozták a
létező biometrikus arctesztek kétdimennapjainkban is használatos, róluk elneziósak, de már tesztelik az új, háromdivezett Galton–Henry tízujjas ujjlenyomenziós változatot is. Előbbi esetében
mat-osztályozási rendszert, melyben a
még nem működik tökéletesen az azonyomokat 1024 főosztály és megannyi
nosítás, elég egy műszakáll vagy egy
osztály és alosztály egyikébe sorolták be.
protézis, és az arc jellegzetességei olyan
Az ujjlenyomat alapján történő azomértékben változnak, hogy a rendszer
nosítást több mint száz éve alkalmazzák
nem tudja beazonosítani az illetőt, nem
a törvényszéki szakértők a visszaeső
is beszélve a plasztikai beavatkozásokról.
bűnözők nyomon követésére, valamint
Az angol kormány biometrikus
a tetthelyen felejtett nyomok alapján az
próbálkozásai az útlevelek és személyelkövetők megtalálására. A rendőri gyaazonosító kártyák esetén 10 százalékos
korlatban sok helyen még napjainkban
hibaarányt mutattak a kétdimenziós
is a hagyományos tinta-papír módszert
arcfelismerésnél. Ugyanilyen biztonsági
használják az ujjlenyomatok vételére,
rendszert fejlesztettek ki nemrég számímára azonban elérhetővé váltak kütógépek számára. A szoftver csak akkor
lönböző modern technológiákat felengedélyezi a komputer bekapcsolását,
használó elektronikus szenzorok. Ezek
ha a jogosult felhasználó arca megjeleérzékelik az ujjbegyeket jellemző különnik a számítógép előtt. A háromdimenböző fizikai paraméterek változásait, és
ziós arcteszt sokkal precízebb elődjénél,
digitális jelekké alakítják azokat. Csak
ugyanis akár még egypetéjű ikrek kömintegy negyven-hatvan jellemző ponDigitalizált személyiség zött is különbséget tud tenni néhány
tot rögzítenek, így az azonosság megállapítása rendkívül gyorsan végbemegy. A legtöbb ilyen szenzor másodperc alatt. A program tizenhat felvételt készít az emberi
olcsó és kezelésük egyszerű, éppen ezért beépíthetőek olyan arcról infravörös fény segítségével, majd ezeket mátrixszerűen
elektronikus eszközökbe, mint a mobiltelefonok vagy laptopok. egyetlen sablonná mossa össze, amiből kiszámítja az arc jellegzetességeinek méreteit. A háromdimenziós arcfelismerő rendElgondolkodtató azonban, hogy egy olyan szoftver, ami
szerek tehát forradalmasíthatják a biztonságtechnikát mind a
képes az ujjlenyomat azonosítására és raktározására, vajon
nem továbbíthatja-e egyedi azonosítónkat illetéktelenek felé? nyomozás területén, mind a mindennapokban.
Azok szerint, akik a biometrikus azonosító rendszerek hátterében összeesküvést sejtenek, ujjlenyomataink védtelenül kó- Íriszdiagnosztika
szálnak a világhálón, míg valaki fel nem használja azokat a sa- Az íriszfelismerést az ember szivárványhártyájának egyedi
ját haszna érdekében. Egy jogtalanul megszerzett ujjlenyomat és időben állandó mintázata teszi lehetővé. Videokamerával
segítségével például reprodukálhatnak egy műujjat, amelynek rögzítenek egy képet a szemről, majd az írisz területét elhalenyomatát ott hagyhatják egy bűntény helyszínén. Miután tárolják a pupillától, a szemhéjtól és a szempilláktól. Az írisz
a helyszínelők megtalálják a nyomokat, beazonosítják azokat, egyedi mintázatában rejlő információt aztán digitális formában, adatbázisban tárolják. Az azonosításhoz már csak a bitek
majd kopognak otthonunk ajtaján, és már kattan is a bilincs a

illusztráció • Israel Defense
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sorrendjét kell összehasonlítani.
Az írisz szkennelése nagyon sokat fejlődött az elmúlt néhány évben, és most is intenzív fejlesztési szakaszban van a
készpénzfelvevő automatáknál való alkalmazása. A jövőben
ugyanis az ATM-eken rejtett videokamerák lehetnek. Ezek
összehasonlítják majd az ügyfél szivárványhártyájáról készült
felvételt a bankkártyáján vagy a bank adatbázisában tárolt
referenciaképpel, hogy megállapítsák személyazonosságát.
Az eredménytől függően megengedik vagy tiltják a kívánt
tranzakció elvégzését. Az íriszazonosító rendszerek pontosak,
mintegy négyszáz „adatpontot” használnak az azonosításhoz,
bár fontos megjegyezni, hogy nem mindenkinek van konzisztensen mérhető írisze. A kontaktlencse vagy a szürke hályog
okozhatnak problémát, továbbá az emberek tiltakozhatnak is
a szemükbe vetített erős fénysugár miatt.
Biometria a gyakorlatban
A széleskörűen alkalmazott biometrikus azonosító rendszerek között legelterjedtebb az ujjlenyomat-azonosítás. Lássunk
csak néhány jól működő példát! A floridai Disney World kapuinál minden látogatónak be kell mutatnia az ujjlenyomatát,
melyet aztán a belépőjegyéhez társítanak. A Disney World
rendszere napi százezer látogató adataival is hatékonyan
megbirkózik, ráadásul elismerésre méltó, hogy az időjárási
körülményektől függetlenül működik.
Az Egyesült Államok bevándorlási hivatalának rendszere
szintén az ujjlenyomat azonosításán alapszik. Minden, az
USA-ban letelepedni kívánó személynek be kell mutatnia a
jobb és a bal mutatóujjának lenyomatát, valamint arcképet is
készítenek róla. A két ujjlenyomatot ezután kevesebb, mint
tíz másodperc alatt összevetik egy 2,5 milliós adatbázissal.
2004. januári bevezetése óta több mint 75 millió látogató
ment keresztül a rendszeren, és körülbelül ezer alkalommal
tagadták meg a belépési engedélyt.
Ujjlenyomat alapján történő azonosítási eljárásokkal találkozhatunk még olyan, nagy számú adatot kezelő rendszerekben, mint például a spanyol társadalombiztosítás, a Costa
Ricában működő választói regisztráció, a japán rendőrség
nyilvántartó rendszere, vagy Chicagóban a tankolásért való
fizetést ellenőrző szisztéma. A jól működő azonosítási rendszerek másik példája az íriszfelismerésen alapuló nagy-britanniai beléptető rendszer (IRIS – Iris Recognition Immigration
System), amely a nagyobb reptereken lehetővé teszi a visszatérő látogatók gyorsabb keresztüljutását.
Fontos még szót ejteni a biometrikus útlevélről. Az Európai Tanács 2004-es rendelete (2252/2004 EK rendelet) értelmében az útlevelekbe és úti okmányokba biometrikus azonosítókat kell beilleszteni annak érdekében, hogy az okmány
és annak valódi birtokosa között megbízható kapcsolat jöjjön
létre. Magyarország 2006. augusztus 29. óta bocsát ki chippel
ellátott, úgynevezett első generációs biometrikus útleveleket,

amelyek chipjén a biometrikus azonosítók közül egyedül a
tulajdonos arcképe található. A 2009 júniusában bevezetett,
második generációs biometrikus útlevelek chipjén viszont
már nevet, állampolgárságot, születési helyet és időt, nemet,
aláírást, valamint arcképet és két ujjlenyomatot is tárolnak
digitálisan. Az ujjlenyomatadás kötelezettsége alól kizárólag
abban az esetben lehet mentesülni, ha a kérelmező a kérelem
benyújtásakor 12. életévét még nem töltötte be, ujjlenyomat
adására állandó vagy átmeneti jelleggel fizikailag képtelen, a
kérelem benyújtásakor egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, illetve a kérelmet külföldön nyújtja be.
Az ujjlenyomatot nem tartalmazó útlevél érvényességi ideje
azonban – kivéve a 18. életévét be nem töltött személy számára kiadott útlevél esetében – csupán egy év. Ma Magyarországon körülbelül 1.300.000 állampolgár rendelkezik első, és
700.000 második generációs útlevéllel.
Pro és kontra
A biometrikus azonosító rendszerek ellen és mellett egyaránt
számos érv szól. Kétségtelen, hogy ezek a technikák előrébb
vitték a világot, és sok esetben megakadályozták bűncselekmények vagy terrorista akciók végrehajtását, illetve segítségül
szolgáltak az elkövetők megtalálásában. Ugyanakkor számos
jogi, illetve adatvédelmi aggályt is felvetnek. George Orwell
1949-ben írt utópisztikus műve, az 1984, sokak szerint most
kezd igazán megvalósulni életünkben. A „Nagy Testvér” már
nemcsak a könyvekben és a televízióban van jelen, hanem
otthonunkban is, és az élet minden területén. Többek között
olyan kérdések merülnek fel a modern azonosító technikákkal
kapcsolatban, hogy nem élnek-e vissza az állami hatóságok az
emberek privát adataival, megtéveszthetők-e a biometrikus
rendszerek hamis adatokkal, alkalmasak-e ezek a módszerek
az emberek „nagytestvérszerű” nyomon követésére, továbbá
akadnak kulturális és vallási kifogások is.
Egy szó, mint száz: a biometrikus technológia visszavonhatatlanul életünk részévé vált, és minél előrébb tekintünk a jövőbe, valószínűleg annál szélesebb körű lesz az elterjedtsége. ■
Adri
Felhasznált irodalom:
Biometrikus azonosítás – jövő, már a jelenben (origo.hu – Utoljára
megtekintve: 2012. január 18.)
Biometrikus azonosító-rendszerek (old.hungary.com – Utoljára
megtekintve: 2012. január 18.)
Forrest, Dave (2005): Barát vagy ellenség? – A totális kontroll
forgatókönyve. Budapest: Focus
Kósa Zsuzsanna (2008): Személyazonosítási technikák. Kézirat
(nhit-it3.hu – Utoljára megtekintve: 2012. január 18.)
Második generációs biometrikus útlevél (euvonal.hu – Utoljára
megtekintve: 2012. január 18.)
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Terrance és Phillip hazája

Mostanában egyre többet lehet hallani Kanadáról, mint
az új Ígéret Földjéről és a korlátlan lehetőségek hazájáról.
Gazdasága dübörög, a világgazdasági válság sem szorította sarokba, demokratikus hagyományai kifogástalanok, és
szinte soha nem lehet hallani semmi rosszat erről a – legalábbis kiterjedésre – hatalmas országról, sem a híradásokban, sem a közbeszédben.

„A Mari Usque Ad Mare” – Tengertől tengerig
Megszámlálhatatlan olyan történetet ismertem meg az
évek során, melyek persze mindig happy enddel végződtek, és
a mesélők az egekig magasztalták ezt a teljesen más világot

(értsd: vs. Európa). Olyan hely, ahol a valódi
teljesítményt megbecsülik, vagyis ha dolgozol,
akkor előrébb fogsz jutni, legyél gyógyszerész
vagy fodrász, esetleg társadalomtudós. Az
oktatás széles körű, és még a felsőoktatás is ingyenes… Az
aktív felnőtt lakosság mintegy fele rendelkezik középiskolán
túlmutató végzettséggel.
Kultúrája az Egyesült Államokéval szorosan összefonódik,
sokszor közös produkciókat dobnak piacra, így a laikusok (aka.
nem amerikaiak) sokszor már nem is látják a különbséget
egy-egy film vagy zenés produkció között, vagy épp meg sem
fordul a fejü(n)kben, hogy elvonatkoztassunk Hollywoodtól.
Néhány röpadat, csak a miheztartás végett: Kanada a
világ második legnagyobb országa, ennek ellenére összvissz
33 millió ember lakja. Mindössze másfél évszázados múltra
tekint vissza, az Egyesült Királyságtól való függetlenségének 80. évfordulóját 2011-ben ünnepelte. Édesvízkészlete
a legnagyobb, olajkészlete a második legnagyobb a világon,
természeti „világcsodáinak” listája végtelen, egyike a világ leggazdagabb országainak. Kanadában a legnagyobb az egy főre
eső bevándorlási arány a világon, két hivatalos nyelve az angol
és a francia. A Human Development Index (HDI) ranglistájának
8. helyén áll, és az angol The Economist szerint a világ egyik
legélhetőbb országa. ■
Teller Rita

Zokogó ország
A kétarcú Észak-Korea

Észak-Korea egy a világtól szinte teljesen elzárt állam, ahol a földkerekség negyedik legnagyobb hadseregének fenntartása messze felülmúlja az
ország lehetőségeit.
Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Il, a Kedves Vezető 2011. december 19-én meghalt. Hasonlatosan a népmesékhez, a legkisebb fia vette át az ország képzeletbeli trónját. Kim Dzsong Un
lett az ország első számú embere. Ő a világ legfiatalabb vezetője,
aki az atomarzenál felett rendelkezik. Elemzők úgy vélik, hogy
nem elég tapasztalt, és nem tanult bele a kormányzásba.
Hogyan kezdődött?
1910-ben Japán megszállta Koreát. 1912. április 15-én megszületett Kim Ir Szen, ezt a dátumot az észak-koreai időszámítás kezdetének tekintik. 1919–1940 között a koreaiak felvették
a harcot a japán megszállókkal. Kim Ir Szen 1932-ben csatla-

kozott az ellenállási mozgalomhoz, három évvel
később Japán vérdíjat tűzött ki a fejére. 1941-ben
ellátogatott a Szovjetunióba, hogy közelebbről is
megismerkedhessen a kommunista eszmékkel.
A döntő történelmi fordulat, amely a mai napig meghatározza a két Korea helyzetét, az 1945-ös potsdami nagyhatalmi
értekezleten megtárgyalt felosztás az Egyesült Államok és a
Szovjetunió között a 38. szélességi foknál. 1948. szeptember
9-én kikiáltották a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot,
amelynek Kim Ir Szen lett a vezetője. 1950-ben Észak-Korea
a Mao Ce-tung vezette Kínai Népköztársaság segítségével és
Sztálin engedélyével megtámadta Dél-Koreát: a koreai háború
három évig tartott, amely idő alatt 3 millió ember vesztette
életét. A háború végén a 38. szélességi foknál egy demilitarizált övezetet hoztak létre, békekötés nem történt, csupán tűzszünetet kötöttek. (Emiatt a mai napig nagy a félelem, hiszen

kép • CIA

Favágó ing, jégkorong, hódok, juharszirup, eszkimók, végtelen erdőségek,
meg persze Terrance és Phillip a South Parkból – első blikkre általában
mindenkinek ezek ugranak be, ha Kanadát említjük.

Fotó • AP
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Észak-Korea nagy hatótávolságú rakétákkal, biológiai és vegyi
fegyverekkel, atomtöltetekkel és a Föld negyedik legnagyobb
hadseregével rendelkezik.)
Kim Ir Szen és a Koreai Munkáspárt ezután Észak-Korea
újjáépítésével foglalkoztak. Tervutasításos gazdaságot hoztak
létre, melyben az ipart államosították, a mezőgazdaságban
pedig szövetkezeteket szerveztek. Az ideológia tárában, amit
dzsucsének (jelentése: önbizalom) neveznek, az emberek
egyenlősége és a munkások helyzetének javítása szerepelt. Az
ipar, a mezőgazdaság és az energiaágazat fokozatosan nőttek,
a többletet visszaforgatták.
Az 1990-es évek közepén – a Szovjetunió felbomlását követően – egy újabb csapás érte Észak-Koreát. Beköszöntött az
észak-koreai éhínség („the North Korean famine”) korszaka,
amely „bibliai áradásként” leírt természeti csapásnak köszönhető, és amely elpusztította az ország szociális és gazdasági
infrastruktúrájának túlnyomó részét (szántók, gabonatartalékok). Ebben az időszakban a 22 milliós országban a halottak
számát 900.000 és 3,5 millió közé becsülték.
Észak-Korea segélyért fordult a nemzetközi szervezetekhez,
ám a 2,5 milliárdos adományból a hatalmi elit 70 százalékban,
míg a lakosság mindössze 30 százalékban részesült. Az állam
által működtetett élelmiszer-elosztó rendszer összeomlott, az
emberek 1997-ben fejenként 30 gramm ételhez jutottak. Nem
csoda, hogy ebben az évben volt a legmagasabb a halálozási
arány. Az alultápláltság mindennapossá vált az országban, az
emberek azért, hogy boldoguljanak, eladták mindenüket, először a luxuscikkeket, majd a háztartási eszközöket – mindezt
csak azért, hogy ételhez jussanak. A katonaság feladata a hullák elszállítása volt, ám az ő helyzetük sem volt túl rózsás: csupán sóval és rizzsel látták el őket, illetve maguk termesztettek
babot, amikor már a falvak lakóitól sem volt mit elkobozni.
A helyzet mostanra sem javult sokkal. Az emberek éheznek és csalódottak. Ahogy egy Észak-Koreából menekült as�szony mondta: „Az észak-koreaiak nem beszélnek, nem látnak
és nem hallanak. A világnak meg kell mentenie Észak-Koreát.”

különbözőbb nehéz fizikai tevékenységeket kell végeznie: favágás, szénbányászat, építkezés. Különböző termékeket is készítenek, mint katonai egyenruhák, téglák, bőrcipők, kígyó likőr.
A legfontosabb a szabályok elsajátítása és betartása. Ezek
az alábbiak: ha egy rab nem teszi meg a tőle telhető legtöbbet,
hogy elvégezze a számára kijelölt feladatot, a kivégzőosztag
azonnal megöli. Ha egy rab ételt lop vagy rejteget, a kivégzőosztag azonnal megöli. Ha egy rab nem engedelmeskedik,
vagy nem engedelmeskedik eléggé lelkiismeretesen, a kivégzőosztag azonnal megöli. Ha egy rab megpróbál elszökni,

Menni vagy maradni?
Egy ilyen helyzetben az ember jobban teszi, ha menekül. Vagy
mégsem? A rendszerben a háromgenerációs büntetés működik, ami azt jelenti, hogy ha például a nagyszüleidet letartóztatták, akkor elég egy apró hibát vétened, máris felkerülsz a
feketelistára, kapitalistának bélyegeznek, nem foglalkozhatsz
azzal, amivel szerettél volna, sőt rosszabb esetben munkatáborba kerülsz. A családi háttér rendkívüli módon meghatározza egy ember helyzetét. Ezenkívül a baráti kör is fontos lehet,
ugyanis egy nőt például azért ítéltek el, mert megtudta, hogy
a legjobb barátnője Kim Dzsong Il szeretője volt.
Akik maradnak, azokra éhínség, a szólásszabadság abszolút hiánya és a vezető dicsőítése vár. Egy rossz lépés, és
Észak-Korea egyik munkatáborába kerül az ember, ahol a leg-

Személyi kultusz
A Nagy Vezetőt, Kim Ir Szent egy sajátos személyi kultusz
övezte. Az iskolákban minden diáknak azt tanították, hogy
ő maga Isten (a vallásos embereket pont emiatt üldözték is),
szuperképességei vannak (például képes időben és térben
mozogni, halhatatlan, tud repülni), ezért vette fel olyan sikeresen a harcot a japánokkal, később az amerikaiakkal. Ő minden koreai ember apja, minden lakásban ott lóg a képe. Míg
a katolikusok áldást mondanak az étkezések előtt, ők Kim Ir
Szen számára mondtak áldást. Számos dal dicsőíti őt, például
„Apánk, Kim Ir Szen”, „Nincs semmi, ami hiányozna nekünk
a világon”. A Kim Ir Szen hatvanadik születésnapjára állított
emlékműhöz és szobrához az észak-koreai nép lányai és fiai
rendszeresen elzarándokolnak, a csoportos meghajlás kötele-

A jövő diktátora?
vagy nem jelenti más menekülési akcióját, a kivégzőosztag
azonnal megöli. A munkatáborokon belül kialakult egy büntetési rendszer, a leggyakoribb az étel megvonása és a verés,
de a csonkítástól sem riadnak vissza. Ez az állandó félelem
ösztönzi a táborbelieket a munkára.
Van lehetőség menekülni. Az intellektuális réteg és az idősebb emberek a belső menekülést választották, az öngyilkosságot. A fiatalok inkább szökéssel próbálkoztak, ám ez nem volt a
legkönnyebb feladat az őrtornyok és a szögesdrót kerítésbe vezetett elektromos áram miatt, amely körbevette a munkatábort.
A menekülés Észak-Koreában azok számára, akik tehetősek voltak, viszonylag egyszerű volt, csak lefizették a határőröket. Az Amnesty International szerint a Kína és Észak-Korea
közötti egyezmény alapján visszatoloncolják a határon átszökött embereket, akikre hét év szabadságvesztés vagy halálbüntetés vár. A menekülteket segítőket szintén börtönbe zárják.

››
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Turistaszemmel
Turistaként lehetséges Észak-Korea meglátogatása, de hos�szadalmas procedúra után lehet a vízumot megszerezni. Az
országba látogató külföldi kísérő nélkül sehova sem mehet,
csak a külföldiek számára fenntartott hotelekben lakhat, boltokban vásárolhat, éttermekben étkezhet – természetesen,

Pyongyangi mozaik
borsos árak mellett. Az országban mindenki mindenkit megfigyel és mindenkit ellenőriznek.
A külföldit az a megtiszteltetés éri, hogy a Nagy Vezető
és a Kedves Vezető dicsőítésére emelt monumentális építményeket látogathatja meg: Kim Ir Szen hatalmas bronzszobrát

Fotó • David Guttenfelder I AP

és szülőházát, a Felszabadulás Emlékművet, a Juche-tornyot,
az Ajándékok Házát, a phenjani diadalívet.
Phenjan az ország igazi kirakatvárosa. Szisztematikus
munkával tervezték meg, lakótelepek és parkok váltogatják
egymást végtelen sorban. A valóságban is létrejött a „szép új
világ”. A tervezők kettős célt valósítottak meg: egyrészt, viszonylag élhető életkörülményeket teremtettek a pártelit és
a pártfunkcionáriusok számára, másrészt kirakatváros született, amelyet a nyugati turistáknak és üzletembereknek lehet
mutogatni. Észak-Koreában személygépkocsi jóformán alig

Egy ember mind felett
van magántulajdonban, a közutakon szinte csak hivatali és
katonai járművek közlekednek. A lakások is teljesen állami
tulajdonban vannak.
Észak-Korea gazdasága is teljesen központilag irányított.
Zárt formájának köszönhetően semmilyen kapcsolatot nem
tart fenn a külvilággal. Az észak-koreai gazdaság meghatározó
ágazata az ipar, amely főként a haditechnikai eszközök
gyártásán alapszik, de fontos a gépgyártás, a textilipar, a
bányászat, a fémkohászat, a vegyipari termékek előállítása, az
élelmiszer-feldolgozás és a turizmus is. Legjelentősebb kereskedelmi partnerük Kína és Dél-Korea.
Észak- és Dél-Korea határánál, a 38. szélességi kör mentén
található egyik házban írták alá a fegyverszüneti megállapodásokat. Ez az egyetlen hely, ahol a két ország képviselői – határőrizeti szervek, katonák – találkozhatnak egymással. A hírek
szerint megerősítették a határokat, a hatalom attól tart, hogy
a nép egyszer csak megelégeli a „paradicsomi állapotokat”.
Kim Ir Szen halála után a sajtó a kommunista rendszer
bukását, a két ország egyesítését prognosztizálta. Tizenhét év
telt el, változás alig következett be, csak közben Észak-Korea
atomhatalom lett. Az ország 2006. október 9-én robbantotta
fel első atombombáját, a második kísérleti föld alatti atomrobbantását pedig 2009. május 25-én sikeresen hajtotta végre.
Most Kim Dzsong Il halála és az utódlás kérdése után
vetődött fel újra, hogy mi lesz Észak-Koreával. De vajon ki
gondolta volna, hogy egyszer Sztálin, Ceausescu, Szaddam
Husszein vagy Moammer Kadhafi rezsime megbukik? ■
Szasza

Fotó • Flickr I Retlaw Snelac

ző. A főhajtást „paónak” hívják, ez régi időkből maradt szokás,
a jókívánságot fejezi ki.
1994. július 8-án Kim Ir Szen szívrohamban elhunyt. Az
emberek pánikba estek. Azt hitték, hogy itt a világvége, és
nélküle semmi sem lesz már jó. Halála óta minden év július
8-án megemlékezik róla a nép, és kikiáltották a köztársaság
örökös elnökének. A Nagy Vezető életében 3008 könyvet írt
a gazdaság, a kultúra és a politika területén. Kim Ir Szen valójában nem végzett egyetemet, de a koreaiak szerint a gyakorlat megtanította mindenre. Kim Dzsong Il, a Kedves Vezető
apja halála után csak három évvel kapta meg a pártvezető
funkcióját. Ő volt a hadsereg főparancsnoka is. Van egy híres
dal, amely nagyon népszerű a koreai emberek körében: „Kim
Dzsong Il Vezér, aki ugyanolyan, mint az Ő apja.”
Miközben az ország elképesztő összeget költ fegyverkezésre, az utóbbi években több százezren éhen haltak. Kenyeret és cirkuszt a népnek, tartja a római közmondás. Mivel sem
a Nagy Vezető, sem a Kedves Vezető nem tudott a népnek
kenyeret adni, ezért évente megrendezik az Arirangot. Ez egy
színpompás akrobatikával és koreográfiával megtervezett bemutató, a Rungrado Május 1. stadionban táncoló és felvonuló
mintegy százezer résztvevő életképeket formál, a tribünön
ülő 20 ezer ember pedig hihetetlen ügyességgel, fegyelmezetten kis táblácskákat cserélget, amelyekből képeket és feliratokat raknak ki. A világ jelenlegi legnagyobb stadionjának befogadóképessége 150 ezer fő. Az építmény 16 óriási boltívből áll
össze, érdekes tetőszerkezete egy nagy virágszirmot formáz,
amely kecsesen lebeg a Tedong vizén.
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A nemzetközi randomkodás
módszertana
Harmadik rész

– Halt! – kiáltja fenyegetően a támadó, miközben a sötét weimari utcában egy csoport napszemüveges, arcát törölközővel eltakaró alak
ugrik a gyanútlan járókelő elé. Egyikük vízipisztolyt szegez az áldozat
homlokához, és rárivall: – Halt! Das ist ein… ein… Zsolti, hogy volt a
rablás? – Ein Überfall? – szól közbe az áldozat segítőkészen, feltartott
kezekkel. – Jaaa, ein Überfall, danke. So, das ist ein Überfall! Geb mir
Geld, oder ich will schiessen!
Rövid eligazítás után elfoglaltuk szállásainkat Amszterdamban, azaz mindenki választott egy matracot a nagy sátorban,
majd elkezdtük a munkát. Az aznapi projekt: padokat építettünk a tűzrakóhely köré. A fűrészelés, kalapálás, smirglizés
és a megfelelő faelemek guberálása mellett nagy szerepet
játszott a szellemi munka is; túlburjánzó kreativitásunk nemcsak a padok egyedi díszítéseiben nyilvánult meg, hanem a
konstrukciókban is, készült emeletes pad, pad beépített hamutartóval, hatszög alakú pad, és még rengeteg csodás kreatúra őrzi kezünk nyomát a helyen.
A munka nem volt különösebben nehéz, általában napi
2-4 órát dolgoztunk, a padépítés után egy színpadot kezdtünk
el, de volt szobafestés és „vakarászás” is, ami a régi festék levakarását jelenti az ablakkeretekről. Ezenkívül minden reggel
megleptük a közösséget valamilyen bútorral, amit előző este a
fél városon keresztülcipeltünk. Ehhez idővel annyira hozzászokott mindenki, hogy amikor raklapokat kellett lopni egy közeli
gyártelepről, nem volt kérdés, hogy kikre bízzák a feladatot.
A foglaltházban főztek is, napi 1-2 eurót kellett bedobni a
közös kasszába, és cserébe egész napra volt bőven étel. Főleg
az első napon éreztük felbecsülhetetlennek a tudatot, hogy
van egy biztos pont, ahová visszatérhetünk, ahol aludhatunk
és biztonságban tudhatjuk magunkat és a csomagjainkat. Bár
némi hiányossága azért volt a helynek: a szállásként szolgáló,
átalakított sörsátor – az átalakítás lényege, hogy a földre le
volt terítve egy nagy ponyva, a sátor szélei beton- és kőtömbökkel voltak rögzítve, belül pedig padok helyett matracok sorakoztak – nem volt túl stabil konstrukció, átlagosan naponta
kétszer kellet ádáz harcot vívni az összedőlés ellen. Továbbá,
a ház fürdőszobájának állapota sem volt épp tökéletes, ezért a
zuhanyzást Lóci bátyjának lakásában oldottuk meg.
Egészen zökkenőmentesen működött a dolog, amíg egy
sajnálatos tragédia következtében a berendezés össze nem
tört, innentől kezdve bátyja tiltása ellenére Lóci titokban engedett fel minket zuhanyozni. Ilyenkor kicsit kínos volt, amikor
a báty váratlanul hazaérkezett, de a ház lakói valószínűleg nem

vették zokon, hogy időnként törölközőbe bugyolált, csuromvizes magyarok rohangálnak az épületben, esetenként meglehetősen nagy zajt csapva.
Mivel a szállás ingyen volt, a kaja pedig jelképes összegért, gyakorlatilag csak a coffee shopokban kellett jelentősebb összegeket elköltenünk,
így hát a minimál pénzes projekt egész jól működött. Nagyjából egy hétig boldogítottuk jelenlétünkkel a holland fővárost, közben vészesen közeledett a nap,
amikor a szállásunkként szolgáló sátrat lebontják, és színpadot
építenek a helyére. Onnantól kezdve – mivel egyikünk se vitt
saját sátrat – további maradásunk a foglaltházban kérdésessé
válik, és lassan el kell dönteni, hogy merre megyünk tovább.
Páran már inkább hazamentek volna, voltak, akik valamerre délre kívánkoztak, nekem az a „középutas” ötletem volt,
hogy induljunk el hazafelé, de csak lassan, ráérősen, és közben
fedezzük fel rendesen az útba eső környéket, elvégre például
Németországból szinte csak az autópályát és a benzinkutakat
ismerjük, meg azt az érzést, hogy „csak jussunk már tovább
ezen az országon”. Az ötlet kialakulásában szerepet játszott az
is, hogy volt egy – szintén bizonytalan – szálláslehetőségem
Frankfurtban, ami pont útba esett.
Tervezett továbbállásunk előtt egy-két nappal találkoztunk két magyar lánnyal, akik szintén éppen mindenfelé
kóvályogtak Európában, csak autóval. Mármint sajáttal. Hamarosan az is kiderült, hogy ők is Németország felé mennek
tovább, és pont azon a napon, amikor nekünk is menni kéne.
Igaz ugyan, hogy nem Frankfurt, hanem Berlin felé, de ez a
részletkérdés akkor elkerülte a figyelmünket.
Az indulás reggelén négy részre oszlottunk; Kriszta és
Lóci Amszterdamban maradtak (Kriszta busszal akart hazamenni, ami csak napokkal később indult, Lóci meg kint dolgozott); Sajó és Bence Párizs, majd Barcelona felé indultak;
Chani, Zsolti és én pedig csatlakoztunk Fannihoz és Moirához
(a fentebb megismert magyar lányok), átmenetileg Nórival és
Ritával együtt. Ez úgy nézett ki, hogy Ritáék, mivel már kissé
nehezen bírták a randomkodást, haza akartak menni, de nem
stoppal, viszont a frankfurti szálláslehetőség nekik is szimpatikusan hangzott. Úgyhogy őket elküldtük egy benzinkúthoz,
hogy szálljanak be Moiráék kocsijába, mi majd stoppolunk, és
Frankfurtban találkozunk. Ne aggódjanak, jó lesz, csak maradjanak mindig a kocsiban. Mi még előtte kistoppolunk a tengerpartra, szétnézünk egy kicsit, és indulunk is Németország felé.
A partra még viszonylag könnyen kijutottunk – hamaro-

››

16  Kül-Ügyes
san Flevolandon találtuk magunkat, ami egy hatalmas part
menti síkság, ahonnan a hatvanas években lecsapolták a vizet,
valamint ahol városokat építettek, növényeket termesztettek
és marhát tenyésztettek. Hollandia legritkábban lakott része,
minimális számú és forgalmú úttal, néhány kis part menti
településsel. Közben eszünkbe jutott, hogy sikerült egy nem
éppen szerencsés helyzetet összehozni: a társaság két legelesettebb tagját bepakoltuk két, akkor még szinte teljesen idegen lány autójába azzal, hogy maradjanak mindig velük, majd
Frankfurtban találkozunk, ott a szállás. Az autó viszont Berlin
felé megy, ami teljesen más irányban van, mint Frankfurt. Mi
pedig itt állunk, pár száz kilométerrel arrébb, egy világvégi
kisvárosban, ahol rajtunk kívül alig van ember, az egyetlen
kis úton pedig szinte semmi forgalom. Most mégis mit csináljunk? Tekerjünk egy cigit.
A város, ahol kiraktak minket, elég szürreálisan festett;
mivel a hatvanas években jött létre, csak új stílusú épületekből állt, amelyek egymástól távol, hosszan nyúltak el a part
mentén, ezzel szemben a közepén egy a környezetétől teljesen elütő, 19. századi stílust utánzó háztömb állt, a kikötő pedig tele volt régi vitorlás hajókkal, melyek közül a legnagyobb,
a Batavia egykor a Holland Kelet-indiai Társaság csatahajója
volt. A parton pedig egy rozsdás vasstég társaságában homokba ágyazódott kisebb hajók, csónakok hevertek.
Miután kigyönyörködtük és kipihentük magunkat, elindultunk a határ felé, az alacsony forgalom miatt több időt töltve
gyaloglással, mint stoppolással. Közben felhívtuk a többieket is,
hogy tisztázzuk a helyzetet. Mint kiderült, Fanninak és Moirának teljesen mindegy, hogy Berlinbe vagy Frankfurtba mennek, ha ott tényleg van szállás, akkor jó lesz az is. Nem vagyunk
késésben sem, ugyanis megálltak Hannoverben, ahol isznak, a
sofőrt is beleértve, tehát aznap már nem mennek tovább. Tehát
minden rendben, Frankfurtban találkozunk – ha minden a terv
szerint halad, nagyjából egyszerre fogunk odaérni.
A kora reggeli órákban megérkeztünk a német határhoz egy
benzinkútra, ahol elég gyorsan találtunk is fuvart, pont Frankfurtig. A sofőr viszont csak egy embert tudott elvinni. A többiek
úgy gondolták, hogy az lesz a legjobb, ha én ezzel a járattal elmegyek, mert a szállást én intézem, úgyhogy az a legjobb, ha
gyorsan odaérek – ki tudja, mikor lesz még egy fuvar arrafelé.
Nem sokkal indulás után aztán fel is hívtak, hogy már őket is
felvették, úgyhogy úgy nézett ki, hogy minden rendben van.
Később viszont kiderült, hogy a sofőr csak románul beszél, és valami gond van a szellemi épségével, legalábbis én
erre következtettem abból, hogy egész úton egy doboz szivart
lóbált a feje fölött, és közben románul ordított, énekelt, mindezt időnként megszakítva egy „Hohó, hohó, Frankfurt, Frankfurt!” kiáltással, valamint az összes, általam feltenni próbált
kérdésre így reagált. Délelőtt tíz óra körül kirakott egy Frankfurttól tíz-tizenöt kilométerre levő benzinkúton, miután kérdésemre, hogy nem megy-e be a városba, szintén a „hohó” és a

IV. évfolyam I 7. szám I 2012. február
„Frankfurt” szavak elkurjantásával válaszolt, majd kedélyesen
énekelve továbbhajtott.
Semmi baj, gondoltam, innen már pár perc alatt bárki bevisz a központba. Nem így történt: valahogy mindenki, aki
felvett, közölte, hogy a városba nem megy be, de kirak egy
másik benzinkúton, ahonnan már könnyebben találok fuvart
befelé. Ily módon egész nap Frankfurt körül köröztem, közben
a többiek megérkeztek a városba, a telefonom meg lemerült.
Ez utóbbi azért volt kínos, mert csak én tudtam a szállásadónk
telefonszámát, mellesleg vele is csak annyit beszéltem meg korábban, hogy talán megyünk a héten valamikor, talán ott lesz
még, és akkor lesz szállás. Nem sokkal sötétedés előtt vett fel
egy arab sofőr, mondván, hogy bevisz a centrumba. Angolul ő
sem tudott, meglehetősen tört némettel és arabul beszélt, én
pedig hamarosan rájöttem, hogy ismét egy őrült mellett ülök.
– Mein Auto! – ordította az arcomba bemutatkozásképp. – Wie bitte? – Mein Auto! Jaaa, mein Auto ist
sitty-sutty! Das ist ein sitty-sutty Auto! – bömbölte büszkén, közben felváltva csapkodta a műszerfalat és a mellkasát. – Sitty-sutty? – kérdeztem én, kissé megilletődötten. – Jaaa, sitty-sutty! Aber Deutsche Polizei! Polizei,
verrückt! Bumm-bumm! – közölte, talán az eddiginél is hangosabban, közben kezével pisztolyt formázva hadonászott.
Utána arabul mondott valamit, és a kezembe nyomott két szál
cigarettát. – Danke schön. – Majd valami nem létező rendszámokról beszélt, időnként arab részeket keverve mondandójába, és nagyjából minden harmadik kifejezésnél újabb szál
cigarettákat nyújtott felém.
Később azonban közölte, hogy mégsem visz be a városba,
mert a német rendőrök rasszisták, biztos megállítják majd őt,
mert arab, az viszont nem lenne jó az ő sitty-sutty autójának,
mert verstehlen, azaz lopott. Ellenben „das ist ein sehr gut
Platz, ’wiedersehen!”, és ezzel kirakott egy üres pihenőben,
ahol két kamiont – alvó sofőrökkel – és egy wc-t leszámítva
nem volt semmi. – Danke schön.
Csak hogy még jobban érezzem magam, eleredt az eső.
Talán egy órát várakozhattam, aztán felvett két román, szintén azzal, hogy csak egy másik benzinkútig visznek, viszont
valahogy eltévedtek, és muszáj volt bemenniük a városba,
hogy megforduljanak. Este tizenegy körül érkeztem meg a
Frauenkirche elé, a megbeszélt találkozóhelyre, ahol a többiek
csupán tizenhárom órát vártak rám. Miután életet leheltünk
a telefonomba, sikerült elintézni a szállást, és aznap – két hét
után először – civilizált, összkomfortos helyen aludtunk. A
következő napot Frankfurt felfedezésével és balkanizálásával
töltöttük, ami a Majna partján történő ruhateregetéssel kezdődött, és a lakosság köpőcsövekkel és vízipisztollyal véghezvitt éjszakai levadászásában csúcsosodott ki.
Másnap Ritát és Nórit Frankfurtban hagyva – terveik szerint egy budapesti buszra szálltak volna fel, de végül Prágában
kötöttek ki – elindultunk Jéna felé, most már csak öten, kocsi-
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val, egy időre búcsút intve a stoppolásnak. Moira és Fanni Gogol Bordello koncertre akartak menni, már a jegyük is megvolt,
mi pedig úgy döntöttünk, hogy velük tartunk. A koncertig
még több nap volt hátra, úgyhogy lassan haladtunk Jéna
felé, talán három napig tarthatott, amíg odaértünk, útközben
minden lehetséges helyen megállva.
Miután Frankfurtból eljöttünk, szembesülnünk kellett
egy szomorú ténnyel: elfogyott a pénzünk. Pontosabban, an�nyi maradt, amivel a létminimumot (értsd: napi egyszeri étkezés és tíz liter dobozos bor, valamint némi benzin) minden
napra biztosítani tudtuk, ezenfelül semmi. Hogy megyünk
így koncertre? Majd megoldjuk valahogy! Weimarban megpróbálkoztunk a pénzszerzés néhány módszerével, de még a
legeredményesebb vízipisztolyos rablásból is csak egy sörre
elegendő apró gyűlt össze.
Aztán megérkeztünk Jénába, és volt hét óránk a koncert kezdetéig. Fanniék elmentek egy kollégiumba szállást
intézni, mi pedig Chanival és Zsoltival akcióba lendültünk.
Csak őszintén és optimistán! Egyszerűen leszólítottunk bol-

dog-boldogtalant, előadva nekik, hogy Amszterdamból jöttünk stoppal, a Gogol Bordello koncertre, csakhogy útközben
elfogyott a pénzünk, és nem tudunk jegyet venni. Ki tudnának-e segíteni minket valamennyivel?
Ki tudtak. Az eredmény minden várakozásunkat felülmúlta; egy órával később mindhármunknak megvolt a jegye, késő
délutánra pedig nagyjából száz eurót sikerült összegyűjteni.
Közben a helyiek között híre ment a Facebookon, hogy Amszterdamból érkezett magyar stopposok koncertjegyre gyűjtenek a városban, úgyhogy estére már mindenki tudta, hogy
kik vagyunk, és megbotránkozás helyett erőteljes szimpátiát
váltottunk ki az emberekből. A koncert jó volt, a száz euróból
pedig reggelre semmi sem maradt.
Másnap aztán, pontosan egy nap alatt, Drezda–Prága–Dunaszerdahely–Budapest útvonalon hazajöttünk, és néhány nap
múlva felmerült egy újabb túra ötlete – ezúttal valamerre délre.
Erről azonban majd a következő számban olvashattok. ■
Barcza Dani

„Könyvérzetet nyújt”

Fotó • sxc.hu

A társadalom olvasási szokásainak megváltozásáról, az olvasás népszerűségéről és az új médiumok, a digitalizáció szerepéről beszélgettem
Gács Annával, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékén oktató irodalom- és médiaelmélet kutatóval.
TátKontúr:   Mit gondol arról a népszerű vélekedésről, amely
szerint manapság egyre kevesebbet olvasnak az emberek?
Gács Anna:   Általánosan kijelenteni ezt nem lehet, azt lehet
mondani, hogy megváltozott az, hogy mit és hogyan olvasnak. A teljes könyv vagy a nyomtatott újság végigolvasása
valóban háttérbe szorult, míg az egyre gyorsabb olvasás,
amelyet az internet lehetővé tesz, előtérbe került. Radikális
változás az olvasás módjában és milyenségében van, nem a
betűk számában.
TK:   Mik a fő okai ennek a jelenségnek?
GA:   Nem egyszerűen arról van szó, hogy jött az internet és a
digitális szöveg, ami megváltoztatott mindent. Egy szélesebb
kulturális változásról beszélhetünk, ami általában azzal jár,
hogy a műveltségek szerkezete megváltozik. Mit jelent ez?
Jelenti azt, hogy a kánonok felszámolódnak, tehát nem lehet
már olyan biztosan megmondani, hogy mi az, amit olvasni
érdemes, mint akkor, amikor az iskoláknak vagy a kulturális
folyóiratoknak ebben még meghatározó szerepük volt. Megváltozik a könyvnek mint médiumnak a szerepe, ami nem
csak a digitális változásoknak köszönhető, hiszen megjelenik
a film, ami szintén elhódít dolgokat, megjelenik a tévé, ami

éppúgy időt vesz el az olvasástól, és ebbe kapcsolódik aztán a digitalizáció, valamint az internet.
A szövegekhez való hozzáférésünk is megváltozik,
valamint új szövegtípusok és új olvasási módozatok jönnek létre. Az emberek a tévécsatornákon
kezdtek el szörfözni, ami tulajdonképpen az internetes olvasáshoz hasonló szerkezetű, hiszen mindenből csak egy picit
fogadnak be a nézők, éppen aszerint, hogy mi érdekli őket.
Létrejönnek tehát más típusú szövegek, és azokhoz kapcsolódó más típusú olvasási stratégiák.

Generációról generációra
TK:   A könyveladásra, valamint a nyomtatott sajtó keresletére mennyire hatott negatívan az internetes tartalmak,
online magazinok megjelenése?

››
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GA:   A könyveladásban még nem látszik meg az a jóslat, hogy
az internet a könyv ellensége volna. Persze valószínűleg változott a kereslet, hiszen megjelentek a könyv formájú digitális
tömegek, a digitális könyvolvasó, az e-book. A regények eladásában viszont még nem látszik a változás. A nyomtatott sajtónál
azonban nagyon is látványos az átalakulás. Saját magamon és a
diákokon is különösen látom, hogy rövid idő alatt teljesen áttevődik a hírekhez való hozzájutás és az olvasás az online felületre.
TK:   Az olvasott anyag mennyiségén kívül a minőség is változott? Lehet azt mondani, hogy manapság népszerűbb a
ponyvairodalom, mint mondjuk száz éve?
GA:   Bonyolult a kérdés, mert Magyarországon ezt elég nehéz
meghatározni, hiszen a második világháborút követően egy
nagyon erős állami és ideológiai befolyás alatt álló könyvkiadás volt jelen, így nem volt szabad verseny a könyvpiacon.
Az elmúlt húsz évben piacosodott a könyvkiadás, és a népszerű irodalom iránti valódi igény is sokkal láthatóbbá vált.
Elképesztő mennyiségű lektűr import és magyar lektűr szerző
jelent meg az országban, akik, bár korábban is léteztek, kevésbé voltak láthatóak. Manapság az elitirodalom példányszámai
államilag jóval kevésbé vannak megtámogatva, így a különbség sokkal látványosabbá válik. Másrészt persze megjelenik az,
ami a nyugati világban is lejátszódik a digitalizáció és populáris kultúra egyre nagyobb térnyerésével kapcsolatban. Tehát
valóban léteznek ilyen tendenciák.
TK:   Az elitkultúra bástyáit hogyan érinti ez a változás?
GA:   Egyrészt, ami a kritikát illeti, megjelennek az amatőr
írók, a könyvekről szóló online fórumok, blogok. Ha ezek
a felhasználók megfelelően tudják használni az internetet,
akkor nagyon fontos promóciós felület képezhetnek általa.
Gondoljunk csak a Mindentudás Egyeteme sorozatra! Látszik
tehát, hogy az új médiumokat arra is lehet használni, hogy a
hagyományos értelemben vett elitkultúrát eljuttassuk szélesebb körökbe is, és vonzóbbá tegyük a nagyközönség számára,
ami nagyon izgalmas és jó kísérletnek tekinthető.
TK:   Hol határozható meg az a pont, amikor a klasszikus, lineáris olvasási szokásunk megváltozott?
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GA:   Ha belegondolunk, a klasszikus korszakban sem csak
lineárisan olvastunk, hiszen vannak olyan szövegtípusok – mint például a lexikon, a szótár, a vers, vagy éppen a
folyóirat –, amelyeket nem olvasunk el az elejüktől a végükig.
A digitális szöveg csupán erőteljesebb támogatást nyújt az
efféle olvasásmódnak, ezáltal hirtelen nagyon láthatóvá válik,
és tulajdonképpen ez válik normává.
TK:   Sokan negatívan értékelik ezt a jelenséget. Ön szerint
milyen pozitívumai vannak a digitalizációnak, ha vannak
egyáltalán?
GA:   A kilencvenes évek elejére volt a legjellemzőbb az Ön által
említett negatív hozzáállás, hiszen akkor már látszott az, hogy
milyen széleskörűen és mélyrehatóan változik meg az írott és
olvasott kultúra a digitalizáció megjelenésével. Voltak nagyon
rémült jóslatok arról, hogy véget ér a könyv időszaka, vége lesz
az írott kultúrának, de voltak nagyon optimista jóslatok is arról,
hogy a digitalizáció által végre beköszönt a demokrácia, hiszen
az információhoz való hozzáférés sokkal szélesebb körűvé válik általa, és a véleménynyilvánítás lehetősége is kitágul. Azok
a hangok erősödtek meg, amelyek azt mondták, hogy egyrészt
rendkívül hosszú ideig fognak tartani ezek a változások, másrészt nem jósolhatóak meg annyira pontosan, mint ahogy azt
eleinte hitték, mert arra senki sem számított, hogy az internet hosszú ideig nem a könyv halálát, hanem a könyvhöz való
hozzáférés megkönnyítését fogja jelenteni. Gondoljunk csak az
internetes könyvkereskedő oldalakra vagy a könyves blogokra,
amelyek nem alternatívái a könyveknek, hanem azok ajánlásait
tartalmazzák, az emberek azok tartalmáról beszélgetnek, a korábbinál jóval informálisabb módon. Nem lehet vagy-vagy módon meghatározni ezt a jelenséget, hanem azt kell megnézni,
hogy a kultúra különböző területein milyen jellegű átalakulásokat hoznak létre ezek a változások. Az e-book pont azt mutatja, hogy nem egy vagy-vagy folyamatról van szó. Nem arról,
hogy régen volt a könyv, a tárgy, amely határokkal rendelkezett,
és ezt hirtelen leváltja valami virtuális, határok nélküli dolog,
hanem az e-book megpróbálja ezeket egyesíteni. Láthatóan
nagy karrierje van, és ez örvendetes dolog, hiszen könyvérzetet
nyújt, miközben digitális szöveget olvasunk rajta. ■
Dóra Dalma

Napról napra egyre jobban!
Feleli agykontroll tanítvány cimborám a – tőlem nem pusztán megszokásként feltett – „Hogy vagy?” kérdésre. Ez a kérdezz-felelek páros az utóbbi időben kezdte minden beszélgetésünket hatalmába keríteni…
Réges-régen azt gondoltam, hogy az agykontroll mindössze
egy újabb támpont vagy kapaszkodó a labilis emberek számára, csakúgy, mint az asztrológia, a számmisztika, a jóslás

vagy akármelyik hasonló ezoterikus misztérium. Aztán az
agykontroll nyomán hallottam csodálatos gyógyulásokról,
hihetetlenül sikeres életpályákról, eszméletlenül effektív
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mindenfelé a szívatásokat, szitokszavakat, hamar kiakadok,
és összevissza mondok mindenféle trágárságot… Belegondoltam, hogy mi lenne, ha megpróbálnám kicsit megzabolázni az aktív szókincsemet. Nem volt konkrét elképzelésem,
és marha nehezen is ment, viszont csomóan szóvá tették,
hogy „olyan kedves vagy mostanában, mi történt?!”, meg
hasonlók… Aztán arra jutottam, hogy végül is én mindig is
jól éreztem magam a bőrömben, nagyjából rendben vagyok
önmagammal, és saját magamnak alakítottam ki az
ismereti-baráti körömet, amely majdhogynem teljes
megelégedettségemre szolgál. Viszont az, hogy tagadó vagy negatív kifejezéseket inkább átfordítok,
és másképp fogalmazok meg, mégis csak jó (vissza)
hatással van rám és a körülöttem lévőkre is.
Aztán ott van még a relaxálás, amiből elég akár
néhány perc is ahhoz, hogy az ember újult erővel
lásson neki a teendőknek. Vagy a pozitív gondolatok, amelyek egyszerűen csak jókedvre derítik a
fásult szellemet. Sok hasonló praktika létezik még.
Például, ha híján vagy erénynek, mondjuk türelem
Lefekvés előtt egy pohárral vagy kitartás, és ezt ráírod egy üveg vízre, amit egész
Aztán újdonsült jó barátom egyszer csak adott egy kis köny- nap magadnál tartasz, míg ki nem iszod a tartalmát – csak
vet, mindössze negyven oldalt tett ki az egész. Egyrészt azért, az, hogy ez a felirat folyamatosan a szemed előtt van, olyan
mert állandóan ugrattam ezzel az egésszel, másrészt pedig hatással lehet a tudatalattidra, ami hosszabb távon csak az
azért, mert előálltam neki azzal, hogy komoly döntéshelyzetek előnyödre válik. Bár ezt még nem próbáltam, de több, hasonló gondolkodású ismerősöm (igen, azóta már több agykontelőtt állok a tanulmányaimat illetően, és csak szenvedek, de
nem jutok előrébb (szakdoga, továbbtanulás, hasonlók). Erre roll-fant is megismertem) elmondása alapján hatásos. Majd
azt felelte, hogy elalvás előtt töltsek meg színültig egy poha- jól kipróbálom, és megosztom azt a tapasztalatot is!
Az agykontroll egyébként önmagában véve is inkább érderat tiszta vízzel, üljek le nyugodtan az ágyam szélére, gondoljak
arra, amire választ keresek, igyam ki a pohár felét, mondjam ki kes, mint nevetséges, lényegében a vonzás törvényével operál,
félhangosan, hogy „mindössze ennyit kell tennem, hogy választ azaz: ami vagy aki téged leginkább foglalkoztat (vagy amit bebeszélsz magadnak), azt fogod bevonzani, legyen szó betegségtaláljak a kérdésemre”, majd térjek nyugovóra. Reggel, ébredés
után pedig gondoljak a problémára, és igyam meg a maradék ről, egy tételről szóbelin, vagy épp egy bizonyos embertípusról,
vizet. Ezt követően huszonnégy órán belül jön majd valamilyen aki „téged mindig megtalál”. Mondhatják azt sokan, hogy az
formában az aha-élmény, vagyis a „Heuréka”: ez lehet újságcikk, agyadat és a gondolataidat nem tudod megerőszakolni, a szorongás és idegesség csak idővel és a kiváltó ok megszűnésével
egy elszólás, hirtelen ötlet, vagy esetleg egy álom.
Jót mosolyogtam az útmutatón, de aztán győzött a kíván- múlik el, a stressz pedig a mai világban kikerülhetetlen, de azt
csiságom, és végigcsináltam az egész folyamatot. Egy-két na- kell, mondjam, hogy ez szintén amolyan önbeteljesítő káropon belül találtam – egy szörfözgetés alkalmával – egy olyan gás – legalábbis az én tapasztalataim alapján.
A könyvet – ha a négynapos, negyed százezer forintos
mesterszakot, amilyet mindig is szerettem volna, még azon a
héten elvállalt az a konzulens, akinél megfelelőbbet álmodni tanfolyamot nem is – mindenképp figyelmetekbe ajánlanám,
sem mertem volna, s bár a szakdoga témám még képlékeny hátha sikerül találni benne egy olyan módszert, ami ha minimálisan is, de segít egy komolyabb döntésben, vagy épp támovolt, ő tudott segíteni a körvonalak kialakításában.
Először azt gondoltam, hogy áh, ez csak véletlen. Aztán el- gathat egy kiegyensúlyozottabb élet felépítésében. ■
kezdtem olvasni a könyvet, amit kaptam. Elég gagyinak tűnt,
de néhány pont azért felkeltette az érdeklődésemet. Ilyen volt
Teller Rita
például a szavak ereje. Ez annyit jelent, hogy lehetőség szerint
kerüljük a negatív töltésű szavakat, érdemes pozitív kifejezé- Felhasznált irodalom:
seket használni, és egy idő után érezhető lesz a változás.
Domján László: Agykontroll – Tanfolyami kézikönyv (José Silva
Nos, én köztudottan és nem titkoltan ontom magamból
és munkatársai anyagának felhasználásával)
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tanulásról, vagy épp légies könnyedséggel menedzselt emberi kapcsolatokról, de mindig csak valaki nagybácsijának
harmadunokatesója volt az alany. Ez idáig nem ismertem
senkit a közvetlen környezetemben, aki próbálta volna alkalmazni ezt a módszert, hogy megoldjon valami régóta
fennálló problémát, vagy könnyebben hozzon döntést egy
komoly dilemmában, így nem is tulajdonítottam ennek az
egésznek különösebb jelentőséget.
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Visszaforgatták az idő kerekét
Rendies társadalomszemléletet és a hagyományos pedagógiához való ragaszkodást tükröz a kormány oktatással kapcsolatos felfogása Bajomi
Iván szociológus szerint. A TáTK oktatójával készített interjúnk témája
a decemberben elfogadott köznevelési törvény.

TK:   Kikkel lehetett vagy kellett volna egyeztetni?
BI:   A rendszerváltás után sokféle, a legkülönbözőbb társadalmi alcsoportok érdekeinek megjelenítésére alkalmas szervezet
jött létre. Vannak szakmai szervezetek, szakszervezetek, szülői szervezetek, diákszervezetek. Másfelől, a modern demokráciákban léteznek különböző véleménycsoportok és az őket
képviselő pártok, velük is megegyezésre kellett volna törekedni. Az elmúlt évtizedek története is mutatja, hogy e nélkül egy
örökös újraszervezés áldozatává válik az oktatás, az éppen
többségben lévők saját elképzeléseik szerint változtatnak, a
következő politikai kurzus pedig próbálja ellenkező irányba
elmozdítani a rendszert. Ennek hosszú távon tragikus következményei vannak. A tapasztalat azt mutatja, hogy azokban az
országokban alakulnak jól a dolgok, ahol a legnagyobb politikai
erők meg tudnak egyezni az oktatás fő céljairól. Az elmúlt évtizedben többször is Finnország került a nemzetközi felmérések
élére. Mit tesz isten, épp egy olyan ország, ahol évtizedek óta
közmegegyezés van azt illetően, hogy az oktatás, és ezen belül
az esélyegyenlőség kérdése kiemelt terület.
TK:   Attól lehet tartani, hogy egy esetleges kormányváltás
után ezt a törvényt is lecserélik?
BI:   Ez teljesen biztos. Csak egy példát hoznék a nagyfokú államosítás érzékeltetésére. A magyar közoktatásnak a dualizmus
kora óta hagyománya egy országos szintű konzultatív testület
működtetése. 1872-ben hozták létre, megváltoztatott formája
1945 után az Országos Köznevelési Tanács volt. A diktatórikus

TK:   Térjünk rá a törvényszövegre! Hangsúlyosan jelennek
meg az iskolai szintek közötti átlépést segíteni hivatott konstrukciók, a kis létszámú fejlesztő osztályok és a Híd-programok.
Hogy viszonyulnak ezek az integrált oktatás elvéhez?
BI:   A törekvés önmagában nem ítélhető el, a kapkodás hoz
rossz eredményt. Azon kellett volna gondolkodni, hogy a
legfiatalabb korosztályok esetében hogyan lehet létrehozni
a korai fejlesztésnek teret nyitó formákat. Annál is inkább,
mert a kormányzat az óvodáztatás kötelezővé tételére törekszik, ugyanakkor semmiféle számítás nem készült arról,
hogyan lesz képes az óvodai rendszer ennyi gyereket fogadni. Igazat adok azoknak a szakértőknek, akik úgy gondolják,
hogy az ilyen elkülönülő osztályok esetében fennáll a szegFotó • sxc.hu

TátKontúr:   A köznevelési törvény indoklása szerint az állam szerepének tisztázása és az átláthatóság megteremtése
miatt volt szükség az új szabályozásra. Szakmai szempontok indokoltak ilyen mértékű változtatásokat?
Bajomi Iván:   A köznevelési rendszer elmúlt két évtizedben
kialakult változata sok tekintetben korrekcióra szorult, de
nem ilyen egyoldalú, a kormányzat által eldöntött, az érdekcsoportok meghallgatása nélküli átalakításra. A létrehozott
rendszer fölött kizárólagosan rendelkezik majd az állam, tetszése szerint vonhat össze intézményeket, szüntethet meg
állásokat, szűkíthet le képzési lehetőségeket, tehet be a képzésbe újfajta tartalmakat, amelyeket nem övez társadalmi
konszenzus. A legnagyobb gondot abban látom, hogy ugyan
hosszú előkészítés után, de a konszenzusképzésre egyáltalán
nem törekedve vitték át a Parlamenten a törvényjavaslatot.

államszocializmus keretei között ez a testület nem
működhetett, 1993-ban alakult újra, miközben
más egyeztető szervek is létrejöttek. A mostani
törvény szövegében semmi ilyesmiről nincsen szó,
a kormány láthatóan nem igényli a partnerekkel
való együttműködést, az a vágya, hogy egyedül a kormányzat
hozza meg és hajtsa végre a különböző döntéseket.

Tabula rasa
regáció veszélye. Nagy hibának tartom, hogy a deszegregáló
törekvéseket nagyon sommásan minősítették, az ilyen politikákat nagyon felszínes érvekkel próbálták meg delegitimálni.
Egy valódi elemzéseken, párbeszéden alapuló fejlesztésnek
lett volna itt az ideje. A Híd-programok nem jelent feltétlen
biztosítékot arra, hogy a legrosszabb helyzetű diákok ennek
elvégzése után tovább tudnak menni. Kulcsproblémákat viszont föl sem vetett a törvény. Az alapfokú oktatás fő intézménye, az általános iskola esetében törekedni kellett volna
arra, hogy megteremtődjenek az intézmény kiegyenlítő és
fejlesztő szerepéhez nélkülözhetetlen feltételek. A tavaly
nyáron, kora ősszel meghozott intézkedések, az évismétlések megkönnyítése, a szöveges értékelés visszaszorítása
mind hagyományos és rossz irányba vitték az oktatást. Ezt
megkönnyítette, hogy az előző kormányok idején nem vol-
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tak teljesen adottak az ellenkező irányú elmozdulás feltételei.
Dolgozni kellett volna azon, hogy a tanároknak több tudásuk
legyen a differenciált értékeléshez, és érdekeltek legyenek ebben. Nem az a megoldás, hogy visszaforgatjuk az idő kerekét,
és az egyszerű keménykedésen alapuló módszereket, a merev
osztályozási rendszert vesszük elő a pedagógia eszköztárából.

ki a kormány gazdaságpolitikájának negatív megítéléséről,
konzervatív alkotmányjogászok is bíráltak egyes intézkedéseket. Az oktatással foglalkozó szakemberek között létrejött
ilyen egyetértés?
BI:   Alakult olyan szakmai szervezet, a Hálózat a Tanszabadságért, amely nagyon élesen bírálta ezt az oktatáspolitikai
koncepciót, velük értenek egyet a demokratikus ellenzéki
pártok is. Más kérdés, hogy annyi területen következett be
a viszonyok gyors átalakítása, hogy egy kicsit szélárnyékban
maradtak ezek a szakmai viták.

TK:   A szakma számára talán a tankötelezettség 16 évre történő leszállítása volt a legmeglepőbb. Lesz esélyük ezeknek
az érettségi nélküli fiataloknak a munkaerőpiacon?
BI:   Ez egyfelől egy rendies társadalom eszméjéhez való visszatérés jeleként értelmezhető. Bizonyos társadalmi csoportok esetén nem tartják
Kis létszámú fejlesztő pedagógiai osztályba a már tanköteles, de szakfontosnak a tanuláshoz, a szakmaszerzéshez való
értői vélemény alapján még nem iskolaérett gyerekek kerülnek. Ennek
jogot. Másfelől, fiskális megfontolások rejlenek e
sikeres elvégzése után a tanuló normál második évfolyamon folytatja
mögött, hiszen lehetővé tesz majd leépítéseket. tanulmányait. A Híd I. program felzárkóztató osztálya azok számára
Minden kutatás azt bizonyítja, hogy azok van- indul, akik semmilyen középfokú intézménybe nem nyertek felvételt.
nak a legrosszabb helyzetben a munkaerőpiacon, A Híd II. a Híd I.-ből kieső diákok, illetve azon tanulók számára jelent
akiknek nincs érvényes végbizonyítványuk. A
lehetőséget, akik nem kívánják tanulmányaikat középfokú iskolában
mostani rendelkezés tulajdonképpen borítékolja, folytatni. A Híd I. keretében középfokú felvételi vizsgát tehetnek, a
hogy még többen kerülnek ki a munkaerőpiacra
Híd II. segítségével pedig részszakképesítést szerezhetnek a nebulók.
használható iskolai végzettség nélkül.
További újítás a mindennapos testnevelés bevezetése, az általános
iskolai tankönyvek ingyenessé tétele és az érettségi feltételeként előírt
TK:   A rendies társadalomkép és a hagyo- 50 órás közösségi szolgálat. A törvény célul tűzi ki a tanulók érzelmi és
mányos oktatási formák a társadalom széles
akarati (bármit is jelentsen ez) tulajdonságainak tudatos fejlesztését. Érkörében találnak visszhangra. Az integráció
dekesség, hogy a tanuló és a szülő is köteles tiszteletet tanúsítani a pedamelletti érvek miért nem kommunikálhatóak
gógusok iránt. Az értelmező rész látható büszkeséggel jelenti ki, hogy a
ilyen jól?
tanuló kötelességeinek felsorolása megelőzi a jogok felsorolását. ■
BI:   Tudok olyan kutatásokról, amelyek azt bizoOlvass tovább:
nyítják, hogy a vegyes összetételű iskolákat is lehet
Kézdi Gábor – Surányi Éva (2008): Egy integrációs program hatása a
érdeksérelem nélkül működtetni. Kézdi Gábor és Sutanulók fejlődésére. Educatio, (4)
rányi Éva kutatása szerint az integrációs programot
alkalmazó iskolákban a nem roma tanulók eredményei javulnak, TK:   Ezek szerint a közösségi tudatban háttérbe szorult a
ugyanakkor a roma gyerekeknél is számottevő fejlődés érezhető, köznevelési törvény?
nemcsak tanulmányi téren, hanem az önbecsülés, az önállóság, BI:   Ha a törvény nem is, a részletei mindenképp. Pedig olyan
súlyú kérdéseket vet föl, amelyekről szélesebb körű vitákat kela tanulási képesség tekintetében is. Mindez nem vált eléggé
széles körben ismertté, hanem a kormány egyfajta kampány lett volna lefolytatni. De amikor ilyen viharos gyorsasággal zajkeretében behódolt olyan véleményeknek, amelyek nem tartják lik az alkotmányozás, és a demokrácia számos alapintézménye
megrendül, szinte szükségszerű az oktatás háttérbe szorulása.
reálisnak a roma népesség integrációját.

Kiegyenlítősdi

TK:   A felsőoktatási törvény kapcsán felmerült, hogy az ellentmondhat az Európai Unió bizonyos elveinek. Mit mondhatunk a köznevelési törvény EU-konformitásáról?
BI:   Elemi tudnivaló, hogy az EU nem határoz meg oktatást
érintő kötelező elveket és jogszabályokat, inkább ösztönzések
vannak. Azt lehet mondani, hogy az európai országokban látható tendenciák ellen mennek a hazai intézkedések. Nem sért
kifejezetten uniós joganyagot, hanem a józan ésszel szemben
menetel a mostani oktatási kormányzat.

TK:   A későbbiekben lát esélyt az egyeztetési rendszer és a
konszenzus kialakulására?
BI:   Feltétlenül. Megvannak a szakemberek, létrejöttek egyeztető fórumok, melyek bizonyos szempontból fejlesztésre szorulnak, ám ehelyett most ezek megszüntetésének lehetünk
tanúi. Meg lehetne újítani a konszenzusépítés intézményes
kereteit, ha törekednének erre. Most pont az ellenkezőjét tapasztaljuk. Nem tárgyaló kormányzatról van szó, hanem egy
diktáló kormányzattal állunk szemben. ■

TK:   A közgazdászok körében nagyfokú konszenzus alakult

Sid
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Az ember tervez

A folyamat az emlékekkel kezdődik. Minden gondolat, mely
előre visz, először hátratekint. Többségünk a múlt tapasztalatait alapul véve áll neki a jelen problémáit megoldani, a
jövő gondtalansága érdekében. A megtörtént események kellő
távolságból, jobb esetben már kevésbé viselik magukon az akkori járulékos érzelmeket, így tökéletes alapanyagot nyújthatnak a tervezéshez. Távolabbról nézvén egykori viselkedésünk,
lehetőségünk nyílik utólag egyenest húzni az egykor kanyargósan megtett távolságok közé. Az ilyen utólagos feldolgozási
gyakorlatok során hozzuk létre emlékeinkből a tapasztalatot.
Alkothatunk különböző sémákat, melyeket később használhatunk, viszonyítási pontokat, melyekhez mérhetjük a jelen
történéseit, valamint példákat, melyek később majd segíthetnek egy eljövendő állapotunkat megérteni. Létrehozhatunk
vitatott vagy káros alakzatokat is, olyanokat, mint például
az előítélet, mely lehet oltalmazó palást, de égő fáklya is. Az
ilyen statikus bölcsességek időnként azért revideálásra kerülnek az újabb tapasztalatok fényében, ám az érzékenyebb és
finomabb árnyalatokat is megérteni vágyó gondolkodóknak
van egy kíméletlen és pontos felügyelőjük, a jelen.
A tovatűnő most, a pillanat múlása az, ami súlyosan bünteti a túlburjánzó, és gyakorlatiatlanul szerteágazó tervezést.
Ahogy a jelen elhalad a kimunkált, ám idejétmúlt, haszontalanná vált megoldások mellett, ábrándokká rohasztja azokat.
A minket körülvevő valóság folyamatos átalakuláson megy
át, ám hajlamosak vagyunk statikus állóképekből kiindulva
körbenézni és tervezni a jövőt, miközben a valóságban semmi
sem egy fix állandó, hanem minden egy-egy folyamat, egy változás, egy tendencia. A múló élet folyóján van azért egy-egy
kapaszkodónk, néhány csomópont, melynek eljövetelével
tisztában vagyunk. Sokszor tudhatjuk előre, hogy mikor lesz
olyan esemény, melynek kimenetelétől függően több alternatív jövő közül nyílik lehetőségünk választani.
A tervezés igazi bonyodalma még csak nem is az alternatívák felvázolása, hanem a közülük való választás kényszere.
Mikor rálépünk egy útra, akkor azzal automatikusan feladjuk
a többit. Bármiben is döntsünk, mindig elkötelezzük magunkat valami javára, és ettől a pillanattól kezdve egyre távolabb
sodorjuk magunk a többi alternatíva megvalósíthatóságától.
A lét-utak eme riasztó kizárólagossága okozza aztán némelyünkben azt a döntésképtelenséget, mely aztán a tervezőt
álmodozóvá hervasztja.

Előre haladván tehát a pillanat sodrásában,
néhány előre látható csomóponton keresztül visz
az utunk a tervezett jövőnk felé. Aki jó mérnöke
lehetőségeinek, annak a céljai és vágyai összhangban állnak világával. Ám ezek a vágyak nemcsak
nagyságrendjükben és esszenciájukat tekintve
különbözhetnek egymástól, hanem teljes megvalósításuk lehetséges időpontjában, és az elérésükhöz szükséges energiában is. A kis, hétköznapi elképzeléseinkről könnyen le tudunk
mondani, ezek általában nem is rabolnak el tőlünk annyi energiát és időt, a probléma a hosszú távú terveinknél jelentkezik.
Azok az alternatív jövők, melyek eléréséhez több év befektetett munka szükséges, hatalmas kockázatot jelentenek. Egy
terv mindig megalkotása pillanatának konstellációját őrzi. Az
ügyes tervező úgy bont vitorlát céljai felé, hogy beleszámolja a
változások szelének irányát és erősségét, s fenntartja a váratlan viharok lehetőségét. Hiába kalkulálunk azonban bizonyos
kockázatokkal, bebiztosítván magunkat az őket körülvevő valóság alapján kikövetkeztethető, lehetséges vészhelyzetekkel,
ha maga a környezet változik meg, s ez esetben egy több évre
előre lefektetett életterv könnyen érvényét vesztheti.
Alaposan meg kell gondolni tehát, hogy milyen irányba,
és milyen messzire állítjuk fel a legközelebbi célállomásunk,
hogy mennyi energiát visz el, és mit kapunk cserébe, valamint, hogy mennyi kockázatot vagyunk hajlandóak vállalni
érte. Az alapos, ám rapid, és nem álmodozássá húzódó tervezés szinte minden esetben az ész munkája, ám a célok és vágyak kijelölésében talán hangsúlyosabb az érzelmek szerepe.
Nem elég tudnom valamiről azt, hogy jó nekem, akarnom is
kell azt a valamit. Ez az akarás aztán sokszor felülmúl minden logikát, és számításon kívül eső utakon és módokon is
képes keresztülvinni magát a célig. Az érzelmek azonban csak
elsőre tűnnek következetlennek. Valójában az érzéseink is
egy olyan tényezőt képeznek, melyet nem szabad figyelmen
kívül hagyni. Egy fuvallatban benne lehetnek olyan tudattalan információk is, melyek aztán évekkel később, az emlékezés
felülvizsgálata során nyernek értelmet, és bebizonyosodhat,
hogy azon érzelem már keletkezése pillanatában magában
hordozott minden információt. Sokszor észre kell venni, hogy
hiába hisszük azt, hogy a múltban bizonyos dolgokat nem
láthattunk előre, sokszor már akkor tudtuk. Éppen ezért, aki
nem tud időben dönteni, aki a választás már elodázhatatlan
pillanatában is még bizonytalan, az talán jobban jár, ha nem
tervez. Az ne legyen mérnök. Az legyen hajó, mely az intuíció
hullámain jut el olyan tájakra, ahová térképpel nem lehet,
mert csak így lehet végül az álmodozóból felfedező. ■
Nándi

Fotó • Darko Skender

Minden változik, ahogy halad az idő, s nekünk ebben a fraktálszerűen
örvénylő valóságban kell valamilyen pályát kijelölnünk, ami elvisz minket céljainkig. De mi alapján tervezünk? Mik a céljaink, sőt hogy állítjuk
ezeket elő? Vajon hogyan szűrjük át a múltat jelenünkön, hogy el tudjuk
képzelni a jövőt?
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Tedd magad hasznossá!
Legyél gyakornok a Fauna Egyesületnél!
Egyetemi éveid alatt szeretnéd megszerezni első szakmai referenciáid?
Szeretnéd, mindezt úgy tenni, hogy közben egy társadalmilag hasznos
cél megvalósításához járulsz hozzá? Terveid között szerepel, hogy a
későbbiekben a környezetvédelem vagy az állatvédelem területén tevékenykednél? Akkor te vagy a mi emberünk! A Fauna Egyesület gyakornokokat keres kommunikáció, sajtó, webfejlesztő, pedagógus és projektmenedzseri területekre.
A Fauna Egyesület 1989-ben alakult meg, így pontosan huszonhárom éve, egyetlen magyar haszonállatvédő szervezetként harcol „az állatgyárakban” tartott lények életkörülményeinek javításáért, valamint a lokális gazdálkodásra épülő és
fenntartható, állatbarát állattenyésztés elterjedéséért.
Az emberek többségének fejében az állatvédelem összefonódik a hobbiállatok, a veszélyeztetett, kihalás szélén álló
vadállatok problémáit képviselő szervezetek tevékenységeivel,
s szinte senki nem fordít figyelmet azon állatok helyzetére,
amelyek nap mint nap élelemmel látnak el bennünket, és
amelyek életére mindennapi fogyasztási döntéseinkkel nagyon nagy hatást gyakorolhatunk.
A Fauna küldetése tehát az, hogy minél több ember szerezzen tudomást az intenzív állattartás kegyetlenségeiről,

környezetszennyező hatásáról, és e tudás birtokában, tudatosan hozzuk meg vásárlási döntéseinket, hiszen ettől függ több millió állat élete és
egy fenntarthatóbb életforma kialakulása.
A 2012-es környezeti nevelési programunk és
további projektjeink (lásd: fauna.hu/hello/faunaegyesulet) megvalósításához keresünk egyetemistákat a következő gyakornoki pozíciókra:
• kommunikációs munkatárs,
• webfejlesztő,
• pedagógus,
• projektmenedzser.
Ha szeretnél munkáddal egy jó célhoz hozzájárulni, ha
szeretnél a civil szektorban gyakorlatot szerezni és felelősségteljes munkakörre vágysz, téged keresünk! ■

Magyar nyelvű önéletrajzodat és motivációs leveledet a
következő e-mail címre várjuk: alexa.krisztina@fauna.hu
Jelentkezési határidő: február 29.
A gyakornoki pozíciók részletes leírását itt találod:
fauna.hu/cselekedj/onkentessegallas/
Horváth Janka

A pince fogságában

Fotó • welovebudapest.com

Budapest rejtett kincseit bemutató sorozatunk újabb epizódjához érkeztünk, amely nem más, mint a ParaPark. A világháborús, szoci légkör
maradt ugyan, de az inaktív szemlélőből aktív részeseivé válhatunk a
történéseknek. A világ lerombolása helyett most titkos ügynökök bőrébe bújva tudhatjuk meg, milyen érzés lehet egy zárt térből kiszabadulni – kizárólag a logikánk és csapattársaink segítségére támaszkodva.
A feladat első hallásra egyszerűnek tűnik: egy óra alatt kell
megtalálni a kiutat egy pince rabságából, és még csak nem is
egyedül, akár öten is nekivághatunk a küldetésnek. A bökkenő abban van, hogy nem egy ajtó kirúgása a feladat (az Izom
Tiboroknak ez bizonyára rossz hír), sokkal nagyobb jelentősége van viszont a jó csapatmunkának és a logikának. Aki tehát
egy kicsit is csipázta Kabos tanár úr bergengóc eszmefuttatásait, annak nincs oka aggodalomra.
Vámpírok és zombik váratlan támadása helyett ugyanis itt
igazi krimibe illő helyzeteket kell majd megoldani: furcsa rejtvényeket, kirakó darabkákat, ördöglakatokat, morzejeleket és
James Bond-filmbe illő jeleket felismerni, összerakni és megfejteni. Eközben folyamatosan órák ketyegnek az ember feje
felett, mintha csak egy utóvizsga kellemetlen kínzóeszközei

lennének. A vizsgával ellentétben itt alapkövetelmény az együttműködés és a hatékony kommunikáció, ezért is tartják sokan kiváló csapatépítő
programnak a ParaParkot, ahol már több száz
ember fordult meg az elmúlt pár hónap során.
A nagy népszerűségnek köszönhetően nemrég újabb egységgel bővült a hely, tehát már két
izgalmas pálya várja, hogy felfedezzétek. A foglalásokat egyszerűen és nagyszerűen el lehet intézni a neten (parapark.hu),
persze megeshet, hogy egy-két hetet várnotok kell, mire sorra
kerültök. Ha viszont tetszett a szitu, még Zárthelyit is ajándékozhattok szeretteiteknek vagy ellenségeiteknek – benevezve
őket a pince foglyai közé. Sőt, én még egy születésnapi bulit
vagy börtönbulit is el tudnék képzelni, a lényeg, hogy minden
a fantázián és a találékonyságotokon múlik!
A ParaPark egyébként a Gondozókert néven futó romkocsma alatt található meg, a Lágymányosi Királyságtól alig
15 percre (1081 Budapest, Vajdahunyad utca 4.).
Jó kalandozást! ■
Kréta
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Amiért idén moziba megyünk…
… és ki sem jövünk egy jó darabig! Bizony, rendesen elkényeztetnek bennünket a mozgóképgyártók, főleg ha lekötnek minket a látványos, monumentális, akciódús giga-mozik. És hát, valljuk be: kit nem? Íme, egy
kis ízelítő 2012 ,,legvárósabb” filmjeiből, tökéletesen szubjektíven és a
teljesség igénye nélkül.
Több igazi all star-mozit is kapunk az idén, az egyik ilyen, és sokak által talán legjobban várt film a Marvel-hősök színe-javát
felsorakoztató Avengers – A bosszúállók. Most együtt rombol és
véd az eddig külön filmet kapott Vasember, Amerika Kapitány,
Thor, Hulk, és még sokan mások. Nyilvánvalóan a szereposztás is parádés (és mindkét nemnek szemet gyönyörködtető):
feltűnik például Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris
Evans, Samuel L. Jackson, a srácok kedvéért pedig Scarlett
Johansson és Gwyneth Paltrow is. Hazai bemutató áprilisban.
Hasonlóan kellemes zúzást várhatunk az igazi
akcióhős-nagyöregeket felsorakoztató The Expendables – A
feláldozhatók folytatásától. Idén is látjuk Sylvester Stallonét,
Jason Stathamet és Jet Lit, ráadásul ebben a részben Kalifornia exkormányzója sem csak cameózik, hanem keményen
aprít, továbbá csatlakozik hozzájuk Jean-Claude Van Damme
és Chuck Norris (!) is. Nem vicc.
Idén jön ki az új Batman-trilógia utolsó része is, a The Dark
Knight Rises. Christian Bale utoljára teremt rendet Gotham
Cityben, a cicanacis macskanő pedig ezúttal Anne Hathaway.
Itthon júliusra várjuk.
Többéves huzavona után végre elkészül a nagyon várt
The Hobbit – An Unexpected Journey, amely az Egy Gyűrű

megtalálását meséli el, nem sokkal A Gyűrűk Ura
története előtt. A lenyűgöző látványról ezúttal is
Peter Jackson gondoskodik, a fiatal Bilbót Martin
Freeman alakítja, de több régi ismerős is feltűnik
a vásznon. Kötelező mindenkinek, aki egy kicsit
is jobban bele szeretné ásni magát a mitológiába
(érdemes), és mivel a történet könnyebb, mint a trilógiáé,
ideális annak is, aki szeretne röpke pár órára elszakadni a
realitás talajától. De nagyon sokat kell még aludni addig, a
film csak decemberben jön.
Végül jöjjön a legérdekesebb, és magában talán legtöbb
lehetőséget rejtő alkotás, a Thelomeris. A sci-fi, pontosabban
disztópia története szerint Thelomeris város lakóinak feladata, hogy egy hatalmas óragyár folyamatosan működjön,
ám amikor leáll, különös, sötét erők kezdenek mozgolódni.
Hogy hol a csavar? Kérem szépen, egy magyar filmről van
szó. Valljuk be, ez mostanában, ha könnyedebb műfajról van
szó, szitokszónak számít, a nehezebb darabok, művészfilmek
pedig nem feltétlenül jutnak el a nagyközönséghez. Hasonló
magyar alkotással eddig még nem találkozhattunk – ez a mozi
is öt éve érlelődik a rendező, Hatvani Balázs keze alatt. Lehet,
hogy van még remény a honi filmgyártás számára? A főszerepben Dörner György (a mozi alatt majd megpróbálom kiverni a fejemből az Új Színház-incidenst), Kerekes József, Viczián Ottó, Rudolf Péter, a húzónév pedig egyértelműen Mark
Hamill (igen, ő volt Luke Skywalker). A rendező elmondása
szerint a cél a közönség szórakoztatása és elgondolkodtatása
úgy, ahogy azt hazai filmtől még nem láthattuk. Várjuk. ■
Kriszti

Amerikai ébredés
Raymond Carver: Katedrális (2011)
Magvető, 252 oldal

zavartalanul úszkáló női holttest, vagy a fickó,
akinek felszolgáló feleségét füle hallatára méregeRaymond Carver (1938–1988) prózai életműkiadásának utolsó, har- tik a kávézó vendégei. A Katedrális is bővelkedik
madik darabja kisujjból hozza az első két kötet színvonalát. Szikár mon- ehhez hasonló, socially awkward szituációkban.
datok, lényeglátó karakter- és helyzetábrázolások segítségével tárja ol- A Pávatoll vendégségbe érkező házaspárjának a
világ legrondább csecsemőjét mutatják be, a címvasói elé az amerikai álom fájdalmas törékenységét.
adó elbeszélés főszereplőjének házába pedig egy
Az amerikai novellista szembeötlő erénye, hogy magától vak ember érkezik, aki ráadásul hosszú évek óta magnószaértetődő könnyedséggel képes kizökkenteni szereplőit min- lag-felvételeken tartja a kapcsolatot szállásadója feleségével.
A legkevesebb és a legtöbb, amit a carveri alakokról elmonddennapi rutinjukból, miáltal pillanatok alatt összetöri évek
munkájával felépített életvilágukat. Ha a korábban kiadott hatunk, hogy nem normálisak. Ha csak a Katedrálisban megjeKezdőkre vagy a Befognád, ha szépen kérlek?-re gondolunk, rög- lenő központi figurákat nézzük, van itt elvonóban vagy otthon
tön eszünkbe ötölhet a több napig horgászó csoport mellett csücsülő alkoholista (az író maga is küzdött e kórral), munkáját
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elvesztett, kanapén tespedő háziúr, fogyatékossággal születő gyermeket világra
hozó pár, befuccsolt házaló vitaminügynök, szenvedélyes lóversenyjátékos, két
gyermekét egyedül nevelő apa.
Azokról a családokról is menetrendszerűen kiderül valami turpisság, akik
első ránézésre teljesen rendjén való életet élnek (például sosem fekszenek le
egyszerre, a férfi füves csikkek és bekapcsolt tévé mellett alszik el). A szereplők
legjellemzőbb érzése az elidegenedettség
jelenkori és múltbeli énjüktől. Az asszony,
akinek munkanélkülivé vált férje naphosszat a kanapén döglik, például „elképzelni sem tudta, hogy valaha leheveredtek rá, szeretkeztek rajta”. A férfi pedig,
aki néhány perccel korábban még vadul
csókolózott csalárd választottjával, úgy véli, „ha ott, abban a
pillanatban elviszi egy szívroham, az se jelentett volna semmit”.
Az alsóközép ezen hősei hiába próbálják minden erejükkel követni a fennkölt társadalmi célokat és eszméket, saját
szenvedélyeik vagy a véletlenek összejátszása minduntalan
ledönti őket ingatag trónjukról. A fülszöveg szerint az előző
két kötet „lázálomszerű novellái után ezúttal mintha az alagút
végén pislákolna valami fény”.
Ellent kell mondanom. Míg az előző két gyűjtemény darabjaiban a szerelem, a szeretet (love) mégoly irracionális köteléke
nyújthatott némi vigaszt, ezúttal rendre az egyedüllétre

futnak ki a történetek, kivéve talán a
Katedrálist, amely a másság nyújtotta
tapasztalat erejének kivételesen szép
jelenetébe torkollik, egy előítélekkel kikövezett út végén.
Azt is olvashatjuk, hogy ezek Carver
legkiérleltebb munkái. Ez igaz, a tizenkét novella kidolgozottabb és általában
hosszabb is, mint a korábbiak, néhol
épp az a problémánk velük, hogy a nagy
kimunkáltság mesterkéltségbe csúszik.
Az Ég a házad ideki és A vonat esetében
például a helyszínek is nagyon megcsináltnak tűnnek, sőt, van bennük valami
az addiktív szerektől szintén nem tartózkodó Poe sejtelmes tereiből.
A filmszerűen hömpölygő szólamok
áradatába gyengébb mondatok is be-becsúsznak, például: „Azt hajtogatta magában, hogy igen, Eileen
úgyis visszajön. A következő lélegzetre azt mondta, soha többé nem vagyok kíváncsi a képedre. És ezt soha nem bocsátom
meg neked, hülye kurva.” Ezekért azonban bőven kárpótol
Carver hasonlatokban kibontakozó zsenije. A lókantárról
például így filozófál: „Ha nekünk kellene ilyesmit viselnünk
a fogunk között, mindannyian szednénk a lábunkat. És mikor
megrántják, tudnánk, hogy itt az idő. Tudnánk, hogy most
már tartunk valamerre.” De mivel nincs ilyesmi a szánkban,
többnyire nem tudjuk. Na jó, Carvernál soha. ■
Sid

GeNOráció

Vádirat saját magunk ellen?
Éjszaka három fiatal korú lány holttestét hozták ki a Nyugati tér előtti
placcra, ahol máskor közösségi fitneszedzést, hanukai gyertyagyújtást
vagy keresztény hittérítést tartanak. 2011. január 15-én éjjel viszont
nagyobb volt ott a tömeg, mint bármilyen más, fent említett rendezvényen. Érettségi előtt és után lévő fiatalok fagyoskodtak a West Balkán
táncterének szóló ruháikban, miközben a pályaudvar mellett álló szórakozóhely kongott az ürességtől. Az óriási belső tér kihaltsága várta a
nyombiztosítókat és rendőröket.
Vajon egy ilyen eset magyarázhat egy egész generációt? Miközben nem szabad elfelejteni, hogy az áldozatok rokonainak,
barátainak további életét biztosan meghatározza. Ám a Kádár-korszak emblematikus lázadó csoportja, a Nagyfa galeri
vajon magyarázza azt a generációt? Vagy épp arról van szó,
amit Horváth Sándor említ a témával (szocialista korszak ifjúsága) kapcsolatosan, hogy egy csoport adott helyen és időben

mássá vált (csínyből politikai állásfoglalás) a hatalom szemében és ettől saját környezetében is.
A rendszerváltás után született (az első demokráciában felnövő) nemzedéket talán kevéssé lehet a
West Balkán tragédiával, mint zsírkrétával megrajzolni. A Bárka Színház 2011 decemberében bemutatott
új darabja, az East Balkán mégis ezzel próbálkozik.
Tasnádi István drámaíró jegyzi azt a szöveget, amelyet
tizenévesek adnak elő „buli tapasztalataikról”.
Aki sétált már éjszaka közterületen, az tudja, milyen, amikor
a közvilágítás miatt több árnyék sorjázik az ember előtt egyre nagyobb gólyalábakon állva, egyre stilizáltabb alakban ugyanarról
az emberről, önmagunkról. Ugyanígy érzek a darab jeleneteivel
kapcsolatosan: ahogy az egymást követő, egyre deformáltabb
és halványabb árnyékok követik egymást az ember lába előtt,
ugyanúgy kerülnek távolabb a jelenetek „a téma valóságától”.

››
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A helyzetgyakorlatokként induló epizódok kezdete (valaki feláll egy buli elejét mesélni, ahol a megemlített nevek
az adott színészre való rámutatással válnak karakterré) sok
mindent rejtene magában, ha gyakorlott művészekkel lenne
dolgunk. A mára fogalommá lett rudolf péteri improvizációt
helyettesíthetné a fiatal színészek témába vágó tapasztalata,
de ez egy-két üdítő kivételtől eltekintve nem jön létre. Atesz és
Töki karaktere hordozza a legtöbb átélhetővé váló pillanatot.
Az elmesélt „bebaszás történetek” éppen kontextusnélküliségük miatt állnak árván a színpad vákuumában. Nem
tudunk beleszagolni az apró történetekbe, mert hiányoznak
az apróságok, a hangulatok. A közhelygyűjtemény első
példájaként a Morrison’s 1 és 2, illetve a spanyolos hangzású
klubnevek a jelenlegi fiatalság egy rétegét írják le, nem pedig
annak egészét, ám ők a színpadon mégis a teljeset képviselik,
anélkül, hogy kontextusába helyezné bárki is, mi a viszonyuk a
többi szubkultúrához. Mert félreértés ne essék, a fent említett
szórakozóhelyek egyike sem olyan olvasztótégely, mint a Gödör, amely szintén nem fedi le az egész fiatal generáció kedvelt
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helyét, de mégis nagyobb szeletét.
A „generáció elcseszettségét” hirdető emberek számára egy
újabb igazoló példa gyanánt szolgálhat a darab. A geNOráció fogalma a „genocídiumot követ el önmaga ellen” modellből annyiban
táplálkozik, amennyiben a „ge-no” rész első felét a generációval,
a másik felét a tagadás univerzális jeléből a NO-ból vezetjük le,
hogy végül a rációval zárjuk le. Az önmaga létjogosultságát is
tagadó generáció (én személy szerint nem ismerek olyan korombélit, aki a világszellemet véli felfedezni a rendszerváltás
után felnőtt társaival együtt önmagában is) a ráció valódi bajnoka, amennyiben a felvilágosodás gyakorlati megvalósulásainak (nácizmus, kommunizmus, béna kacsává váló demokrácia)
következményeit a vállán viselve továbbra is ésszerűségre kényszerítve áll. Miközben látszólag/láthatóan nincs olyan racionális út, amit előtte lévő generációk már nem feketítettek be. ■
(A teljes verzió a honlapon)
Bezsenyi Tamás
egy rendszerváltás idején született egyetemista

Boborján és a bikini esete…
Eseménynaptár

Február 3. Ezt a dátumot akár át is keresztelhetnénk a „függetlenség napjává” , hisz a vizsgaidőszak végét jelzi! Adjunk
hálát Istennek: méltó és igazságos.
Február 8. Ekkor ünnepli működésének huszonötödik évfordulóját a L’art pour l’art Társulat, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Aki régebben is szerette a Besenyő család
életének sajátos ízét, annak mindenképp ajánlott, akinek pedig sótlan, „annak a felesége meg főzzön térfogatot, mert az
ugyan nem finom, de legalább sok”!
Február 9. Ezen a napon lesz a hazai premierje a Beszélnünk
kell Kevinről című thrillernek, amely Lionel Shriver azonos
című regényéből készült. A film Kevin és édesanyja fájdalmas
kapcsolatát járja körbe. Eva sosem rajongott sem az anyaságért, sem pedig a fiáért, és ezen a helyzeten nem javított Kevin
két éve, az iskolájában rendezett fegyveres vérfürdője sem.
Február 17. A progresszív metál egyik amerikai úttörője, a ’85
óta működő Dream Theater teszi tiszteletét a Sportarénában,
a szintén államokbeli, ám évtizedekkel fiatalabb Periphery
társaságában. Egy szép ívű estének nézhet elébe az, aki ezen a
napon ellátogat a koncertre, hisz a mélyen röfögő, precíz betonozásban jártas Periphery jó alapot biztosít majd a magasan
ívelő Dream-szólóknak.
Február 18. Ezen a napon működésének harmincadik
évfordulóját ünnepli a hazai rockzenei szcéna állócsillaga, a
Bikini, szintén a Sportarénában. A megjelenés mellett nemcsak a régi nagy nóták és a közös dalszövegéneklés szólnak,

hanem még az a tény is, hogy hazánk talán legfürgébb ujjú
gitárosa játszik a Bikiniben.
Február 23. Ekkor kerül majd a hazai mozikba A szégyentelen
című film, amely Brandon, egy harmincas manhattani agglegény mindennapjait meséli el. A jóképű úriember minden probléma nélkül éli túlfűtött mindennapjait, a reggeli matatás után
a munkahelyén is pornót nézve, hogy aztán az estét már egy
vadidegen nővel fejezze be. Ebbe az „idilli” környezetbe toppan
be aztán húga, hogy határozatlan ideig nála lakjon. Testvére hatására Brandon elkezdi másképp szemlélni mindennapjait.
Február 23. Ezen a napon a gasztronómiai vágyak is kielégülést nyerhetnek, hisz Torkos Csütörtök lesz! A kezdeményezésben részt vevő éttermekben és kávézókban minden étel és
ital feleannyiba kerül!
Február 24. Ekkor próbálkozik majd meg az A38 elsüllyesztésével az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar keverékmetál
zenekara, a Subscribe! Vendégeik lesznek még: a Shell Beach és
a The Southern Oracle, valamint az ausztriai Show Your Teeth.
A belépő érvényes az éjféltől kezdődő, DJ Palotai ötvenedik
szülinapját ünneplő bulira is!
Február 28. Hét év után újra hazánkba látogat a svéd zeneipar
egyik büszkesége, az Opeth. A ’90-ben alapított banda hosszú
pályafutása során egy fél tucat albummal bizonyította már
rátermettségét, de ha te is meg akarsz róla győződni, akkor
28-án a Club 202-ben a helyed! ■
Nándi

