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A távolsági buszon ültem,
olvasgattam, zenét hallgattam. Már attól a men�nyekben voltam, hogy
felfértem a járatra, nincs
dugó, és kivételesen még
ülőhelyem is akadt.
Egy vak kisfiú mögöttem, halkan zenét hallgatott a mobilján. Az idilli
nyugalmat egy negyvenes üzletember zavarta csak meg,
aki az autópálya közepén elkezdett üvöltözni a fiúval,
hogy mégis hogy merészeli füldugó nélkül használni a
zenelejátszó programot.
Az anyukája értetlenül próbálta magyarázni, hogy ez
eddig senkit sem zavart, és a telefon a legkisebb hangerőre van állítva. Az urat ez egy csöppet sem érdekelte.
Hogy nyomatékosítsa a kérését, még hangosabban kezdett magyarázni. Hiába mondta a hölgy, hogy tegnap
elhagyták a fülhallgatót, hiába volt nyilvánvaló, hogy a
kisfiút jelenleg a zenén kívül mással nem lehet lekötni.
Ez az urat egy cseppet sem érdekelte.
Miután egyre többen álltak ki a kisfiú mellett, végül
bedobta a tuti-siker érvét: senki ne mondja meg, mi a
helyes, ugyanis őkegyelme egy hatalmas cég befolyásos
vezetője. Hoppá!
Hiába, az empátiát, a szociális érzékenységet vagy
az emberséges viselkedést nem lehet sem tanítani, sem
pénzért megvenni. De ezt nekünk, TáTK-osoknak, remélem, nem kell magyarázni. ■
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Nem csak „megosztanak és
lájkolnak”
Jól sikerült a Meleg Telet Mindenkinek akció
Majd’ három héten keresztül állt az Északi épület bejáratánál a Taibouni
Chanez és Nagy Zsolt szervezte karitatív megmozdulás standja. A Meleg
Telet Mindenkinek elnevezésű akcióval a Menhely Alapítvány számára
gyűjtöttek adományokat, hogy így is bizonyítsák: a társadalomtudományokat hallgatók nem csak „elméletben” szociálisan érzékenyek.
A szervezők a hajléktalanság problémáját tartották, így a tél
kezdetével, a legaktuálisabbnak. A választásuk, a vallási és
politikai függetlenség mellett, ezért esett a Menhely Alapítványra. Ám, pont, mint egy népmesében, a bonyodalmak csak
ekkor kezdődtek: „hőseinknek” le kellett küzdeniük a bürokrácia és az engedélyeztetés sűrű útvesztőit. Szerencsére Tausz
Katalin dékán asszony segítségével ez is sikerülhetett.
Közel húsz lelkes ismerősük közreműködésével november 24. és december 15. között nagyjából húszzsáknyi ruhát,
takarót és élelmiszert sikerült felhalmozniuk a rászorulók részére. Emellett még rengeteg gyerekruha és játék is érkezett,

amiket még karácsony előtt szeretnének eljuttatni valamelyik budapesti, gyermekekkel foglalkozó karitatív közösségnek.
A tapasztalatokat Taibouni Chanez foglalta össze számunkra: „Azt hiszem, a gyűjtésnek
több tanulsága is van. Az egyik az, hogy, bár elcsépelt a mondat, de a sok kicsi valóban sokra megy. A feladat
ezután az elszállítás lesz, mert a konzervekből, pólókból, cipőkből olyan tetemes mennyiség gyűlt össze, hogy kocsival is
több kört kell majd fordulnunk. A másik, hogy ha úgy érzi az
ember, hogy van egy jó ötlete, akkor ne üljön rajta, keressen
társakat, akikkel belevághat, mert sokszor tényleg csak azon
múlik a siker, van-e valaki, aki reggel az ablakodon kopogtat,
hogy ne aludj el, ha indul a gyűjtés. És nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a TáTK-on mindig akad, aki segít.” ■
Máté Anna

Generációs kihívások
Avagy hogyan éljük túl a 21. századot?

December 8-án a LÉK és a Hallgatói Hálózat közös szervezésében került sor
a második szabadegyetemi beszélgetésre, ahol a fiatal generációk társadalmi helyzetéről és problémáiról cserélhettek eszmét a megjelentek. Választ
kaphattunk arra, miben különböznek a mai fiatalok az idősebb generációktól, milyen folyamatok játszanak közre a változással kapcsolatban, és hogy
miért tűnik ugyanolyan passzívnak az Y generáció, mint a szüleiké.
Gagyi Ágnes kultúrakutató szerint mindenképp van egy sajátossága a jelen generációnak, ami a hetvenes évek utáni
posztfordista átalakulásnak köszönhető, ahol az állami beavatkozás szerepe csökkent, a piacé nőtt, az ipari termelés
helyett szolgáltatások váltak húzóágazattá. Főként a ’70-es
évektől Kínába helyeződött át a termelés, ez pedig negatívan
hatott az alacsonyan képzett munkaerőre és a fiatalokra, akik
így nehezebben találtak munkát, ciklikusság jellemezte az
életüket. Azt érezték a fiatalok, hogy történt egy „csúszás”:
felnőttként viselkednének, de nem tudnak. A gyermek- és
munkavállalás ideje közel tíz évvel kitolódott, a diploma se ga-

rantálja a munkát. Az identitáskeresés iszonyúan
felpörgetetté vált a státusbizonytalanság miatt,
ez a változás pedig a szórakoztatóipar szerepének
növekedését jelentette. E jelenség vizsgálatakor
azt a problémát fogalmazhatjuk meg, hogy a
szubkultúrákat gyakran váltogató fiatalok körében alig születnek tartós társadalmi projektek.
A Kontra Műhely kutatója, Alpár Balázs a 80-as generáció vizsgálata kapcsán elmondta, hogy egyre inkább azok az
életképes projektek, amelyek együttműködésen alapulnak.
Kutatásukban specifikus tulajdonságaként tekintették azt,
hogy ez az első olyan generáció, amelynek a szocializmussal
nincsen közeli élménye. Ahhoz, hogy a ránk szakadt szabadságot jól tudjuk kezelni, szükség lenne egy szülői modellre.
Somlai Péter szociológus szerint öt témakörön belül
lehet elemezni az új generáció(ka)t: az oktatás, a munka
világa, a nemi identitás, a szülőkkel való kapcsolat és az
értékrendszer szempontjából. A mai fiatalokra jellemző
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posztadoleszcencia, vagyis az
az állapot, amikor túl vagyunk
a kamaszkoron, de még nem
léptük át a felnőttség szimbolikus küszöbét, alapvetően megkülönböztet minket szüleink és
nagyszüleink generációjától.
A huszadik század elején a
fiatalok alig 1%-a járt egyetemre,
az ötvenes években ez az arány
5-10% volt, manapság Magyarországon 30-40%, ami egy hatalmas vertikális expanzió. Ezzel
együtt egyre több mindent lehet
tanulni (horizontális expanzió),
és sokkal tovább tart a tanulás
ideje, a németeknél átlagosan
28 éves korig. A változás lényegében az, hogy míg régen a
gyerekkor az érettségivel ért véget, az egyetem végén pedig
felnőtté váltak a fiatalok, elkezdtek dolgozni és családot alapítani, manapság a munka már a tanulás alatt elkezdődik.
A posztindusztriális társadalom jellemzője a magas munkanélküliség a fiatalok körében, ami az Európai Unióban átlagosan 25%-ra, nálunk 30%-ra tehető. E nemzedéken belül
nagy az egyenlőtlenség, ma még kevésbé lehet egységes a
generáció. Régen az identitás fő része volt a szakma: ha valakinek volt egy szakmája, akár negyven évig is abban a munkakörben dolgozott, így az identitás is tartós maradt. Ma a
munkaerőpiac rugalmasságot követel.
A nemi identitás átalakulása kapcsán Somlai megállapította, hogy a huszadik században elkezdett felbomlani az a polgári családmodell, amelyben a férfi tölti be a családfenntartó
szerepet, a nő hatásköre pedig az otthonra korlátozódik – kialakult a kétkeresős családmodell. A hatvanas évek szexuális
forradalma megváltoztatta a szexuális normákat. Korábban
kezdjük a nemi életet, az alkohol- és a drogfogyasztást. Sokkal
tovább tart az ifjúkor, későbbre tolva a gyerekvállalást és az
otthonról való elköltözést.
Átalakult a szülőkkel való kapcsolatunk is: a szendvicsgenerációnak nevezett idősebb korosztálynak gyermekeik
támogatása mellett a nagyszülők gondját is viselnie kell, e két
generáció „szorításából” ered a fogalom neve is.
A fiatalok körében új műveltség van kialakulóban: kevesebbet olvasunk könyveket, verseket, de többet netezünk. Az
új értékrendről viszont nem tudunk túl sokat, de ami biztos,
hogy tele van bizonytalanságokkal, mert nem akarunk végső
döntéseket hozni. Idővel ennek a generációnak is szüksége

A jövő ifjú titánjai
lesz arra, hogy megalkossa a szabályait, amelyek alapján élhet.
A meghívott előadók beszélgetése után lehetőség volt
arra, hogy a hallgatóság tagjai is elmondják a véleményüket. A felszólalók közül sokan nehezményezték azt, hogy
a politikai pártok nem veszik figyelembe, nem szólítják
meg ezt a generációt, és nem is íródnak nekünk politikai
programok. Volt, aki szerint az előző generációval fennálló
konfliktus valójában abban gyökerezik, hogy az ő értékrendjüket próbálják ráerőszakolni a fiatalokra, és a politikai pártok is ezt képviselik. Mások szerint egyértelműen
megtapasztalható a lázadás, de szüleinktől olyan attitűdöket is átvettünk a politikával kapcsolatban, amelyek a gulyáskommunizmusban jellemezték a társadalmat: amikor
is a viszonylagos jólétért cserébe lemondtak a közügyek
szervezéséről. Egy kritikusabb felszólaló viszont megkérdőjelezte azt a gondolatot, hogy beszélhetünk-e egyáltalán
generációról, és szerinte inkább a középosztály problémáiról és élethelyzetéről alkottunk csak helytálló megállapításokat, a fiatal generáció egészéről kevésbé.
A beszélgetés végén párhuzamot vontak még a mai és a
’68-as fiatalok között, utóbbiak fontos vívmányaként megemlítve azt, hogy a kritika mellett képesek voltak kialakítani
saját elképzeléseiket, amelyek lényege az volt, hogy kizárólag materiális dolgokért élni értelmetlen. Manapság viszont
még nem lehet megfogalmazni, hogy mi ellen lázadunk.
A ’68-asok végül beépültek társadalomba, részben elfogadva
annak értékeit, de közben megváltoztatták a világot, aminek
hatásait minden nap láthatjuk. ■
Kréta
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Jó voltál? Rossz voltál?
Csak az a lényeg, hogy ott voltál! A szorgalmi időszak utolsó buliját a
piros ruhás, nagy puttonyos Mikulásnak szenteltük, hiszen soha nem
lehetünk elég idősek ahhoz, hogy ezt az ünnepet figyelmen kívül hagyjuk.

Fotó • TátKontúr I Szasza

A Wesselényi utcai villamosmegállóban állva már sejteni lehetett, hogy kik is tartanak a Mikulás buliba, ugyanis egyrészről
hangosak voltak, másrészről villódzó és vékony hangon sipítozó sapkák, rénszarvasagancsok díszítették fejüket.
A beengedés sima ügy volt, a ruhatári tumultus már
annál kevésbé, de a sorban álló fiatalokat kárpótolta, hogy a
Mikulás és krampuszai kivétel nélkül jó és rossz gyerekeknek
is szaloncukrot osztogattak.
A terembe lépve Álmikulások és -rudolfok, rénszarvas
reinkarnációk hada vett körbe, akik a szokásos italakciókkal
csillapították a szomjúságukat. Bár a karácsony még messze
van, volt, akiket így is megszállt a partiszellem. Aki viszont
nem érezte magát eléggé vonzónak a női nem számára, felkereshette az AXE pultot, ahol csinos hostess lányok dezodorokat osztogattak, hiszen a karácsonyi ajándékozás sem
az igazi szenvedély nélkül.
Fellépett az alkalomhoz illően a Kovbojok együttes, akik
2007 óta újra és újra eléneklik, hogy „a Télapó nem a régi
már”. Metálvillák tengere úszott a levegőben a koncert ideje alatt, de természetesen a fejrázás sem maradt ki a repertoárból. Ez az este azonban főleg a DJ-kről szólt ugyanis a
YouTube sztárjai után DJ Juhász Laci melegített be egy kis
lemezlovaglással. A Mikulás szelleme pedig andalítóan szólt
a lemezlejátszó és a hangfalak sorai közül, már-már szeáns�-

szá átalakítva a fergeteges bulit. A hajnalhoz
közeledve DJ Palotai következett, aki talán a
legismertebb magyar lemezlovas, és hírnevét
most sem cáfolta meg. Remek kis keverésekkel
bírta hajnalig tartó arcon pörgésre a tömeget. Ezek után
a nagyteremben ismét DJ Juhász Laci lépett fel, a másik
tánctéren pedig DJ Dmoon & Kecsoh mutathatták meg, hogy
mire képesek, ha hangulatfokozásról van szó.

Krampuszlányok
Bár hajnalig nem történt nagy csoda (elmaradt a várva
várt hóesés), azért mindenki elégedetten konstatálhatta,
hogy idén kétszer is kapott szaloncukrot, és a vizsgaidőszak
igazán felejthetetlenül kezdődött el. Sőt, még az is meglehet,
hogy a buli sok Álmikulása között ott volt az igazi. ■
Szasza

Masterségem címere
Összezavarodsz a mesterszakok hatalmas kínálatától? Netalán egyik
sem tetszett eddig igazán a lehetséges képzések közül? Engedd meg, hogy
bemutassam neked a kriminológia MA-t az ELTE ÁJK-n, a jó hír pedig a
következő: karunk szociológia, szociális munka és társadalmi tanulmányok szakjairól egyenes az út!
A kriminológia jellege és módszere sokban hasonlít a szociológiáéra: a bűnözés, a deviancia mint társadalmi jelenség miértjeit vizsgálja, eszközei pedig főleg a megfigyelés, valamint
a statisztika. Több irányzattal rendelkezik, de ebben inkább
mélyedjen el az, aki ebbe az irányba kacsingat.
A mumus nekünk, TáTK-osoknak főleg a jog száraz, unalmas része lehet. De Pap Júlia, a mesterszak hallgatójának véleménye az ottani oktatásról megnyugtatott. Ő ugyanis arról
számolt be, hogy a jogi tárgyak lényege nem a bemagolás és a

különböző paragrafusok szó szerinti visszaadása,
hanem a megértés és a szakszerű használat – és
ebben rengeteg segítséget kapnak az oktatóktól.
A szak, nekünk lehet, hogy kicsit szokatlanul,
igencsak aktív, és rengeteg – akár kutatási – lehetőséget is biztosít a lelkes hallgatók számára. Heti
gyakorisággal rendeznek a TDK keretein belül kerekasztal-beszélgetéseket. Emellett szerveznek intézménylátogatásokat
(például börtönökbe), és részt vehetnek különböző konferenciák megtervezésében és lebonyolításában, ilyen például a
Magyar Kriminológiai Társaság konferenciája.
Juli szerint a szak egyik legnagyobb előnye az oktatók
hozzáállása, segítőkészsége. Nagyon odafigyelnek a hallgatóikra, és készek megadni a lehető legtöbb támogatást nekik, pedig ők általában elfoglalt kutatók, vagy éppen alkotmánybírák.
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Folyamatos a dialógus hallgatók és oktatók között, rendszeresen kikérik és meghallgatják a diákok véleményét. Ez a fajta
figyelem és segítség a diákok között is jelen van, az általános
hangulattal tehát nem lehet probléma.
A ,,mi leszek, ha nagy leszek” című kérdésre itt is, mint
a legtöbb nem reál szaknál, elég nehéz válaszolni, de íme,
néhány elhelyezkedési lehetőség: a gyermek- és ifjúságvédelem
területén, elítéltek reintegrációjával foglalkozó szakemberként,
a kriminálstatisztika vagy a tömegkommunikáció világában.
És természetesen itt is, mint minden más képzésnél, a legfontosabb a lelkesedés és az elhivatottság, és ha ez a kettő megvan,
akkor nagy gond nem lehet. ■

És akkor jöjjön néhány adat:
• a képzés ideje: 4 félév
• végzettség megnevezése: okleveles kriminológus
• finanszírozási formák: államilag támogatott és költségtérítéses (200.000 forint/félév)
• létszám: 30-50 fő
Ha sikerült felkelteni az érdeklődésedet, további információt
itt találsz, többek között a részletes tantervről:
• kriminologiaitdk.hu/mesterkepzes.html
• ajk.elte.hu/file/FelvTajek_Kriminologia_MA.pdf
Kriszti

Menni vagy maradni?
Nemzetközi oktatás, szabad munkaerő-áramlás, ösztöndíjak. Egy egyetemista, főiskolás számára elsősorban ebben nyilvánul meg az, hogy az
Európai Unió egyik tagországában él. Lehet, hogy nálunk mégsem?
Rengeteg olyan EU-s felhívást látni, ami arra buzdít, hogy
próbáld ki magad más országokban is, hiszen a szabad munkaerőpiac az Unió egyik alappillére, de gondolj csak a különböző
állásbörzékre, vagy a mi nemzetközi tanulmányok szakunkra.
Ám sokat hallani mostanában arról a híradásokban, hogy a diákokat azzal a feltétellel vennék fel felsőoktatási intézményekbe,
hogy utána itthon hasznosítják a tanultakat, vagyis nem mennek külföldre dolgozni. Minden hallgatóval szerződést kötne
az állam, ám hogy hány évre mondanak megálljt a külföldi
munkavállalásra, még nem tudni. Ha a hallgató nem teljesíti
a feltételeket, köteles visszafizetni okításának költségeit. Az
alapproblémán kívül fogas kérdés itt többek között a távmunka, de ezt és a törvénytervezet további részét ne firtassuk.
Az elsők
Ám bizonyos formában már most is találkozhatunk a röghöz
kötés jelenségével, igaz, ezek önkéntes alapon vállalhatóan,
ösztöndíj formájában léteznek.
Az egyik ilyen a Markusovszky Lajos rezidens ösztöndíjprogram, amely a pályakezdő orvosok indulását és életkörülményeit hivatott javítani, valamint az itthoni szakorvoshiányt
enyhíteni. A rezidensek támogatása a szakképzés alatt a tervek
szerint havi nettó 100 ezer forint. Cserébe pedig vállalják, hogy
az ösztöndíj folyósítása alatt végig teljes állásban, vagy kétszeres
ideig félállásban dolgoznak hazai állami egészségügyi intézetben,
valamint tíz évig Magyarországon maradnak (ezt a szakvizsga
letétele után maximum két évre megszakíthatják), és nem fogadnak el hálapénzt. Az első körben 600 helyre 124 szakorvos
jelentkezett, a módosított programba végül 524-en kerültek be.

A másik a Demján Sándor Alapítvány Szociális Ösztöndíja, mely nem idén indul először.
Több egyetem több karán hirdették meg (az
ELTE nincs köztük). Az ösztöndíj megítélésénél
nagyobbrészt a szociális helyzet, kisebben pedig a tanulmányi eredmény számít. Az ösztöndíjban részt vevő szakok
között főleg mérnöki, vegyész, gazdasági jellegű található.
Az összege tíz- vagy húszezer forint havonta, a támogatás
évente pályázható. A feltétel a rászorultság mellett az, hogy
az illető a diploma kézhez kapása után öt évig Magyarországon vállaljon munkát, ha pedig nem így tesz, akkor vissza
kell térítenie az összeget. (A külföldön tanulást nem érinti a
vállalt kötelezettség.)
Ez sok hallgatót elrettent az igényléstől, hiszen ezekkel a
végzettségekkel külföldön is igen jól jövedelmező állásokra
lehet szert tenni. Másokat viszont épp ez motivál, hiszen azzal számolnak, hogy ha úgy alakul, a későbbi bérükből bőven
vissza tudják majd fizetni az ösztöndíjat, a pénzre ugyanakkor most van szükségük. Ha pedig maradnának, akkor a kérdés eldöntött.
Pro és kontra
Nyilvánvalóan teljesen más a helyzet az önkéntesen vállalt és
a felsőoktatáshoz ,,járó” röghöz kötés között, de vajon alapvetően életminőséget javító vagy szociális juttatást miért
szükséges ehhez kötni? A pályázatokkal kapcsolatos, gyakran
hangoztatott kifogás még a munkahely bizonytalansága, hiszen biztos állást a diploma után egyik sem ígér vagy garantál.
De az is tény, hogy az országnak szüksége van képzett
szakemberekre. Mi is naponta zúgolódunk az egészségügy
állapotán vagy a gazdaság helyzetén, és a megoldás erre egy
olyan technokrata generáció lenne, amely képes kezelni ezeket
a problémákat. Mások azzal érvelnek, hogy ha az állambácsi
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fizeti az ember tanulmányait, akkor az a megszerzett tudást
ne vigye külföldre, hanem itthon forgassa vissza.
Érdemes azon is elgondolkodni, mi szükséges ahhoz, hogy
ennyi pénzért valaki ilyen kockázatot vállaljon, hiszen valljuk
be, a rövid távú jövő is igencsak bizonytalan. Ez egy ördögi
kör: sokan a jobb megélhetés miatt mennek el az országból,
de az ő hiányuk egyre rosszabb helyzetet teremthet itthon.
Ennek egyfajta megoldása lehet a röghöz kötés, de ez ebben
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az esetben tényleg póráznak hat.
Az ideális persze az lenne, ha nem a grabancánál kellene
megfogni a tanult munkaerőt, hanem olyan körülményeket
tudnánk teremteni, hogy szívesen maradjon és éljen a hazájában. Mondani persze könnyű. Csak remélni tudom, hogy nem
leszünk kevesek – és kevesen – a megoldáshoz. ■
Kriszti

Biopolitika egykor és most
A feminizmus 1960-as években induló második hullámának legfőbb tudományos felismerése és mozgalmi jelszava volt, hogy a személyes élet
egyben politikai jellegű is. Nem kell hozzá feministának, de még csak
nőnek sem lennünk, hogy felismerjük a tétel igazságát. Elég például az
önkielégítésre gondolnunk.
A szándékosan provokatív felütés után, a tudományos diskurzus útján haladva evezzünk történelmi vizekre! Az ugyanis,
hogy legbensőbb énünk és testünk fontos lett a hatalom
számára, nagyon is történelmi fejlemény. Michel Foucault francia filozófus szerint az európai civilizáció klasszikus korától, a
17. századtól kezdve alakultak ki a test fegyelmezésének hatalmi technikái (az emberi test anatómia-politikája), amelyek
előkészítették a talajt a népességszabályozó eljárások számára
(a népesség biopolitikája, 18. század közepe). Az új hatalomfelfogást jól szemlélteti élet és halál megváltozott viszonya is.
Míg korábban az emberélet kioltásának joga volt az uralkodó
legfőbb ismérve, a klasszikus kori átalakulás nyomán az élet
vált a hatalom ténykedésének fő terepévé, innentől kezdve
az egyének és népességek életének tervezése, szabályozása,
befolyásolása lesz a politikai vezetők fő célja, de a különféle
közpolitikák értékelési kritériuma is.
Az élet és a halál új köntösben mutatkozott az életvilág
szintjén is. Hosszú évszázadokon keresztül az élet leginkább
szükséges rossz volt egy örök boldogság felé vezető úton, a
világ weberi értelemben vett varázstalanodásával aztán a földi lét vált az emberi kiteljesedés egyetlen elgondolható, így
legfontosabb terepévé. És hasonlóképpen, a hatalom azon
törekvése, hogy szabályozza és befolyásolja alattvalóinak intim életét és testképét, megtalálta lenyomatát az individuum
modern konstrukciójában, amely jelentős részben a testre, az
intim életre és a szexualitásra épül. Az, hogy a szexualitás hirtelen mindennél fontosabbá vált, megmagyarázhatja, miért
A szexualitás története című munka első könyvében találhatjuk
Foucault biopolitikai fejtegetéseit.
De miért is sűrűsödött össze a levegő a szex körül a
18. század Európájában? A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. Könnyen beláthatjuk, hogy a szexualitás éppen a két

fentebb taglalt hatalmi technológia metszéspontján helyezkedik el. Intim gyakorlatok összességeként kiválóan alkalmas az egyén önmagához
való viszonyának, társadalmi kapcsolatainak és
identitásának befolyásolására; mint a szaporodás
aktusa pedig, következményei révén, az egyetlen
valamennyire is humánus (vagy humánusnak tűnő) útja az
emberi népesség szabályozásának. Nem csodálkozhatunk hát
azon, ha a hatalmi (orvosi, politikai) diskurzusok épp a klas�szikus kor tájékán kezdtek burjánzani a szexualitás körül, mint
ahogy azon sem, hogy ezek oly éles visszhangokra találtak a
társadalom elvárásaiban. Arról a társadalomról beszélünk
ugyanis, amely úgy érezte, évszázadok után végre szabadon
beszélhet és szabad beszédet hallgathat a szexről. Ez az elvárás
nemcsak azért volt hamis, mert a szexualitásról szóló beszéd
a klasszikus korban hatalmi gócpontok körül strukturálódott,
a hierarchizálás és a kirekesztés egyik legfőbb eszköze lett, hanem azért is, mert ahelyett, hogy elnyomták volna, a modern
értelemben vett – tehát az ember személyiségét meghatározó – szexualitás ez idő előtt nem is létezett. „Íme a stratégia
iróniája – zárja könyvét egy kulcsmondattal Foucault –, még el
is hitetik velünk, hogy éppen a mi felszabadításunkról van szó.”
A szexualitás történetiségét beszéli el Thomas Laqueur
kultúrtörténész kedvelt kutatási témája, a maszturbáció is.
Az ókorban az önkielégítést végző egyén nevetség tárgya volt,
ez a tevékenység egyértelműen jelezte, hogy az illetőnek nincs
pénze segítő kezet nyújtó rabszolgára vagy prostituáltra. Az
önkielégítés tehát a vagyoni megkülönböztetések diskurzusába ágyazódott. Aztán, hosszú szünet után, 1712-ben jelent
meg egy angol orvos Onania című értekezése, és az ebből
kinövő medikális irodalom egy sor baj forrásának nevezte ki
a maszturbációt, többek között a gerincferdülést, a vakságot,
a pattanásokat és a végelgyengülést sorolták fel önmagunk
kényeztetésének káros következményeiként. A maszturbáció
diskurzusa tehát belépett a biopolitika terébe, az emberélet
megváltoztatásának fő hajtóerejévé pedig az orvosi szaktudás
lépett elő. A mai orvostudomány komolyan vehető része már
nevet az efféle diskurzusokon, miközben siet elismerni, hogy
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a túlzásba vitt önkielégítés mennyire káros kihatással lehet a
fiatalok jövőbeli kapcsolataira, miként mérgezheti meg a legjobb házasságot vagy együttélést is. Az, hogy mi számít túlzásnak ebben a kontextusban, természetesen nehezen meghatározható, a lényeg nem is ez, hanem az a mechanizmus,
melynek során a biológia pszichológiává, a pszichológiai
besorolás pedig implicit morális ítéletté változik. Ennél a
ténynél érdemes elidőznünk, mert úgy vélem, posztmodern
társadalmaink általánosítható jelenségéről van szó.
Manapság senkit sem érdekel a puszta test, az lett megkerülhetetlen kérdés, mihez kezdünk vele. Mit törődünk
mi holmi biológiai meghatározottságokkal és testi követ-

Dugjuk össze!
kezményekkel, azt kell megvizsgálnunk, rendelkezésünkre
álló erőforrásainkat vajon a társadalom javára, vagy kárára
használjuk fel. Az önkielégítés példája kérlelhetetlen egyértelműséggel fogalmazza meg a posztmodernitás üzenetét: a
baj nem a tékozló testet éri többé, a társadalmi kapcsolatok,
az amúgy is válságban lévő népszaporulat és a család szent
intézménye sínylik meg a dolgot.
Vagy vegyük a népszámlálást! Ma már senkinek sem írják
össze a szemszínét, a koponyaméretét, a magasságát – a test
lassan globálissá váló átalakíthatóságának korában ez badar-

ság is lenne –, annál kíváncsibbak vagyunk az úgynevezett
szenzitív adatokra, az etnikumra, a vallásra, az egészségügyi
állapotra. A politika ma már tudja, kik tartoznak fennhatósága alá, viszont mindenét odaadná annak kikutatásáért és
irányításáért, hogyan is élnek ezek a milliók. Chipsadó, dohánytilalom, éjszakai alkoholstop – csak néhány címszó az
elmúlt évek fejleményeiből.
De nem kell ilyen hevesen a testhez szorosan kötődő témáknál maradnunk, joggal feltételezhetjük, hogy a felsőoktatási törvény szakmákat hierarchizáló új koncepciója, a hajléktalanok és a játékfüggők mai kezelése sem alakulhatott volna
ki egy olyan hatalom lassú kifejlődése nélkül, mely mindent
feltett alattvalói életmódjának szabályozására. Kizárólag ebben
a kitüntetett pillanatban vetődhetnek fel olyan képtelen ötletek, hogy a beteg legyen köteles betartani orvosa életmódbeli
előírásait, vagy hogy a többgyerekesek kapjanak pluszszavazatokat a demokratikus választásokon. Azt, hogy már mennyire
nem a biológiáról van szó, tökéletesen jelzi a nagycsaládosok
megítélése. Míg a tisztes polgároknál Isten áldása a sok gyerek, más társadalmi (etnikai) csoportok galád módon az állami
pénzek elszívására használják a természet nemes adományait.
A genetika kora leáldozott, megtanultuk használni a kódokat,
és kialakítottuk a használati módok értékelési hierarchiáit is.
De hova is fut ki a számtalan, egymásnak ellentmondó
tudományos előrejelzés? Mi értelme van annak, hogy a sót,
a cukrot, a koffeint, a taurint egyik nap áldásnak, másik
nap átoknak titulálják? Mi az értelme a tinédzserek körében terjedő pletykáknak, például hogy egy zacskó chips egy
nappal megrövidíti az életed (tényleg mondták nekem anno,
és elhittem)? Mikor fogy el a víz, a gáz, a kőolaj, mikor szalad el az államadósság, mikor népesedik túl a Föld? Íme a
stratégia iróniája, még el is hitetik velünk, hogy éppen a mi
megmentésünkről van szó. ■
Sid

Az „egykézés” árnyoldalai
Születésszabályozás Kínában

A mintegy 1,3 milliárd fős lakosságú Kínában gyakran elhangzik:
„Zhongguo tai da le, zhongguo ren tai duo le”, azaz „Kína túl nagy, túl
sok kínai van”. A 9,6 millió km2-es területnek csupán 10%-a alkalmas a
földművelésre, a többi része hegyvidék, fennsík és sivatag, így a lakható területeken sokszor igen nagy a zsúfoltság. Utóbbinak azonban nem
csak a közlekedésben vagy a környezeti erőforrások kihasználásában
jelentkeznek a hátrányai…
A távol-keleti országban már a múlt század közepén is
indult egy népesedést szabályozó program, amit azonban

Mao Ce-tung eltörölt arra hivatkozva, hogy az
ország erejét csak fokozza a nagyobb népesség.
A növekvő gazdasági és társadalmi problémák
azonban 1979-ben újfent arra sarkallták az ország vezetését, hogy szabályozni igyekezzenek
a népességszám alakulását, ezért bevezették
az „egykeséget”, azaz egy családban csupán
egyetlen gyermeket vállalhattak, a második
utód érkezésével a szülők elveszítették az első után járó
támogatást, sőt a több gyermeket vállalók munkahelyi pré-
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miumoktól is elestek. A közszférában akár elbocsátáshoz is
vezethetett a második gyermek születése. A népességnövekedés lassítása érdekében a kormány a késői házasságkötés és késői gyermekvállalás felé tereli állampolgárait, és a

Magányosan?
„jobb minőségű csecsemők” születése érdekében abortuszra
kötelezik a beteg magzatot hordó anyákat. A szabályok áthágásáért kiszabható bírság mértéke országrészenként eltérő, vidéken ugyanis megengedőbbek a hatóságok, mivel
itt a mezőgazdaságból élő családokban nagy szükség van
a dolgos kezekre.
Ha a népesedéspolitikát csak gazdasági szempontból
kívánjuk értékelni, akkor akár elégedettek is lehetünk, hiszen a lakosság életszínvonala nőtt, a létminimum alatt élők
száma pedig 250 millióról 70 millióra csökkent. Nőtt az egy
főre jutó lakrész is, 3,6 m2-ről 7,5 m2-re. Nőtt a dolgozó nők
száma, sőt iskolai végzettségük szintje is javult. Az elmúlt
öt évtizedben 25 évvel (!) nőtt a várható élettartam. Ezek
a demográfiai jelenségek azonban egy elöregedő társadalom
képét vetítik elénk, ahol csökkenő adóbevételek mellett kell
majd egyre több nyugdíjat fizetni és egyre több egészségügyi
kiadást finanszírozni.
A születésszabályozás következtében erősen eltolódott

a férfiak és nők aránya a lakosságon belül: 1995-ben még
40 millióval több férfi élt, mint nő; ez a szám azóta 66 millióra nőtt. A kínai családokban ugyanis a felnőtt fiúgyermeknek kötelessége gondoskodni szüleiről, a lányok pedig
elkerülnek a szülői háztól, így a szülők gyakran a fiút értékesebbnek tekintik. A nők gyakran válnak emberkereskedelem
áldozatává. További probléma, hogy sok a vidéken, a hatóság
látókörén kívül világra hozott gyermek, akinek semmilyen
hivatalos dokumentuma, irata nincs. Az egykeként felnövőknek sok esetben rossz úton halad a személyiségfejlődésük,
mivel egyedüli gyermekként négy felnőtt (apai nagyszülők
és szülők) gondoskodik róluk, így gyakran elkényeztetetté,
cél- és értéknélkülivé válhatnak.
Az utóbbi években egyre több hír kapott szárnyra a kínai
állam népesedéspolitikájának tragikus következményeiről. A
nyugati országok magazinjai és televíziós műsorai időnként
bemutatnak olyan nőket, akiket családjuk félidős terhességnél kényszerített abortuszra azért, mert a magzat nőnemű
volt. Dokumentumfilm készült arról, hogy a zsúfolt kínai
árvaházakban begyógyszerezett, sokszor alultáplált és fogyatékos gyermekek vannak sötét szobákban. Egyes források
szerint a lánycsecsemők út szélén hagyása a hatóságok és a
közvélemény által megtűrtnek számít.
Az információk hitelességét ellenőrizni nem áll módunkban, és az ítélkezés sem feladatunk, az azonban bizonyos,
hogy a központilag szabályozott népesedés súlyos társadalmi
problémákat okozott a távol-keleti országban, a következmények pedig még évtizedek múlva is érezhetőek lesznek.
A módosabb kínaiak – felismerve az „egykepolitika” negatív következményeit – már nyíltan felvállalnak két, három,
vagy akár több gyermeket is, dacolva ennek anyagi, illetve
jogi következményeivel, ez azonban sovány vigasz azoknak a
millióknak, akiket lelkileg megnyomorítanak az abortuszok, a
kötelezővé tett sterilizáltatás vagy az, hogy gyermeküket titkolni kényszerülnek. ■
Jurecska Laura
Felhasznált irodalom:
Az abortusz oka a gyermek neme (ellemagazin.hu – Utoljára
megtekintve: 2011. december 18.)
Klonkai László (2008): A kínai családtervezési politika. Élet és
Tudomány
Szilágyi Edit (2002): Népességszabályozás kínai módra. Kézirat
(primus.arts.u-szeged.hu – Utoljára megtekintve: 2011. december 18.)
Takács Mónika (2007): A kínai gazdasági csoda árnyoldala.
Szakdolgozat (Budapesti Gazdasági Főiskola)
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Eddig leginkább tüntetések, engedetlenségi akciók kapcsán merült fel a
nevük, pedig ténykedésüknek komoly tudományos háttere is van. Új oldaláról mutatkozik meg a radikális szociális munka.
A főként gyakorló szociális munkásokból álló Új Szemlélet Csoport szervezeti felépítésében is megtestesíti a radikális szociális
munka egyik alappillérét, a társadalmi evidenciákkal szembeni
kritikai attitűdöt. A 15 tagot számláló, decentralizált szervezetben nincsenek kijelölt vezetők vagy szigorúan meghatározott feladatkörök, a TátKontúr kérdéseire is az egész csoport
nevében, egyeztetés után válaszolt Ferencz Norbert „Pumukli”, a
TáTK kukázós ügyéről ismert szociális munka szakos hallgatója.
„A laza felépítés tudatos döntés volt – mondja Pumukli –, ezzel
is a szakemberek szakmai, kommunikációs, érdekérvényesítő
fejlődését szeretnénk segíteni. Nálunk mindenki több szerepben próbálhatja ki magát, így egymástól is sokat tanulunk.” A
legfontosabb feladatok között említette a külföldi szakmai
szervezetekkel való kapcsolattartást, a belső kommunikációs
feladatok ellátását, a sajtóval való együttműködést és a rendezvények, műhelybeszélgetések szervezési munkálatait.
Az Új Szemlélet 2010-ben, a Szociális Munka Etikai
Kódexének megújításával egy időben jött létre. Tagjai a már
említett kritikai hozzáállás mellett azonosulnak a szociális
tevékenység radikális irányzatának másik két alapvetésével,
a radikális rendszerszemlélettel és a segítségnyújtás mainál
komplexebb felfogásával is. „Közös feladatunk, hogy a szociális
problémák gyökerét a meglévő társadalmi-gazdasági struktúrákban keressük, és hogy ezeket adott esetben megváltoztassuk” – tájékoztatott a csoport alkalmi szóvivője. Nem annyira
a környezet növekvő szociális gondjai, sokkal inkább a szociális

Újfajta védőháló
szakma látható inaktivitása miatt érezték szükségesnek a megalakulást, és az Etikai Kódex átírásának szorgalmazását. „Véle-

ményünk szerint a környezet szociális problémái
állandóak, csak vannak bizonyos korszakok, amikor még nyilvánvalóbb ezek tarthatatlansága, a
válság például egyre több ember szeméről rántja
le a leplet” – mondta lapunknak Ferencz Norbert. Hazai előképet nem tudtak megnevezni, bár legtöbbjük valamilyen civil
szerveződésből érkezett, kamatoztatható tudásokkal és tapasztalatokkal. A külföldi tudományos gyökerek között említették
Saul Alinsky közösségszervező tevékenységét, Iris Marion Young
címkézéselméletét és John Roemer kizsákmányolási teóriáját. Sokat merítettek a konfliktualista társadalomtudósok munkáiból is.
Az Új Szemlélet megalakulása után rögtön több „módosító javaslatot” nyújtott be a szociális munka megújuló Etikai
Kódexéhez. Ezek közül több fontos momentum is bekerült a
végül elfogadott szövegbe, például hogy a kliens lehet egyén,
csoport és közösség is; hogy a szociális munkás tevékenységével maga is generál társadalmi változásokat; vagy az a passzus,
amely a kliensek autonómiájának fontosságát hangsúlyozza.
Kimaradt ellenben az a rész, amely talán a legerősebb szakmai
legitimációt nyújthatná az aktivista szemléletű szociális munkásoknak. A javaslat 47. pontja szerint „a szociális munkás
felelőssége/kötelessége a társadalmi változás előmozdítására
való törekvés. Ehhez eszközei lehetnek: az agitálás, az igazságtalanságok dramatizálása, az ellentétek kiélezése, az irányított
(direkt) kérdések, meggyőzés, demonstrációk, közvetlen akciók szervezése (polgári engedetlenség, különböző sztrájkok,
bojkottok). A szociális munkás szorgalmazza az ezekben való
társadalmi részvételt.” Ilyen szakmai háttérrel vélhetően bajosabb lett volna elítélni Ferencz Norbertet, amiért egy kukázást
tiltó rendelet ellen bujtogatott. A radikális irányzat mindenesetre nem tett le arról, hogy a most kimaradt részek egy későbbi módosítás során bekerüljenek a szövegbe.
A csoport az egyetemi képzésben is lát az új szemlélet
terjedését gátló hiányosságokat. Megfontolandó lehet egy
megfelelő alkalmassági vizsga bevezetése, annak érdekében,
hogy előítéletes, rasszista emberek ne szerezhessenek szociális munkás diplomát. A képzés Ferencz Norbert szerint alapvetően konzervatív, alig hallani radikális szociális munkásokról,
háttérbe szorul a közösségi tevékenység és a csoportmunka, a
terepgyakorlatok többnyire a hagyományos ellátórendszer keretein belül maradnak. Talán ennél is lényegesebb az önismereti és gyakorlati órák hiánya. Az Új Szemlélet Csoport szerint
„a szociális munkás munkaeszköze a saját személyisége, ezért
fontos lenne annak fejlesztése, megismerése”. ■
Sid
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A nemzetközi randomkodás
módszertana
Második rész

– Entschuldigung bitte, wir autostoppen nach Amsterdam, können
sie… – Nein, andere Richtung! – szakítja félbe mondókámat az ötvenes,
kopaszodó német úriember, majd morcosan elhajt a benzinkútról. „Andere
Richtung” – azaz másik irány, ma szinte mindenki ezzel utasít el minket,
pedig erről a helyről nem is lehet másik irányba menni. Nem baj. Valami
úgyis lesz, legközelebb majd azt mondjuk, hogy jó nekünk a másik irány is.
Némi technikai problémának, azaz kaotikus szervezésemnek
köszönhetően először másodmagammal indultam el Hollandiába, bizonytalan kilátásokkal a szállás tekintetében, és
kissé alulöltözve, ami azért volt kellemetlen, mert tíz-tizenöt
foknál melegebb egyszer sem volt az út során. Majdnem problémamentesen, két nap alatt értünk ki Amszterdamba, ahol a
bizonytalan szálláslehetőség illúzióját a biztos hajléktalanság
lehetősége váltotta fel. Nappali maximális hőmérséklet 15 fok,
éjszakai csúcshőmérséklet 5 fok.
Erre ráadásként rátett egy lapáttal egy meglehetősen furcsán alkalmazott holland törvény: nem szabad aludni sem
közterületen, sem közintézményben vagy bármilyen nyilvános helyen. Önmagában nem is a szabály az, ami különös, hanem a betartatása; a hatóságok szó szerint veszik a törvényt,
vagyis semmi gond nincs azzal, ha keresek egy árnyas padot,
belebújok a hálózsákomba és kényelembe helyezem magam,
azonban amint becsukom a szemem, tíz percen belül megjelenik egy rendőr, felébreszt, közli, hogy nem szabad aludni,
majd továbbmegy. Semmi több. Viszont amint ismét elaludnék, visszajön vagy ő, vagy egy kollégája, és kitartóan rázzák
fel újra és újra az embert, amint elalszik. Elbújni nem lehet
előlük, mindenhol megtalálnak.
Olyan szinten veszik ezt komolyan, hogy éjszaka-hajnalban a vasútállomásra beveszi magát egy nagyobb csoport
rendőr, akiknek nincs más dolguk, mint hogy folyamatosan
felébresszenek mindenkit, aki elbóbiskol a vonatra várva. Az
éttermekben, gyorséttermekben külön biztonsági őr figyel az
álmos emberekre, hogy szükség esetén azonnal közbeléphessen. Ráadásul hajnali egy óra körül bezárnak a coffee shopok,
kettőkor pedig jóformán minden élet megszűnik a városban,
bár a Dam téren ilyenkor is igaz a szabály; ülj le a téren, tekerj
egy cigit, várj egy negyed-fél órát, és valami úgyis történni fog.
Azonban lilára fagyott lábakkal és több napnyi alváshián�nyal ez sem segít; hidegre és fáradtságra flashelni nem a legkellemesebb dolog a világon. Ilyen körülmények között nem
csoda, ha két nap után élőhalottá kezdtünk válni, majd úgy
döntöttünk, hogy haza kéne ugrani pár melegebb ruháért. Így

hát hazastoppoltunk, de csak azért, hogy egy héttel később megfelelő felszereltséggel, leszervezett
szállással, ezúttal nyolcan meghódítsuk Amszterdamot és tágan vett környékét.
Hogyan lehet ilyen nagy csoportokban stoppolni? A legfontosabb, hogy ekkora távolságú
stoppolásnál, ha minden jól megy, egy percre
se kell kiállni az út mellé táblával meg feltartott hüvelykujjal,
hanem az autópályák mentén lévő nagy benzinkutaknál kell
kérdezősködni, hogy ki merre megy, és hajlandó-e elvinni, ha
igen meddig, és ki tudna-e rakni egy hasonló benzinkúton. Ezzel a módszerrel egy Budaörs–Amsterdam táv teljesíthető egy
nap alatt, amennyiben minden simán megy, és egyszer sem tér
le az ember valamiért az autópályáról. Ha sokan stoppolnak
egyszerre, akkor mindig beszáll annyi ember a kocsiba, amen�nyi befér, a többiek pedig onnantól kezdve mindig csak addig
mennek, ameddig az első csoportot viszik. Ha mindenki megérkezett, kezdődhet elölről, egészen a végcélig. Kevésbé biztos,
viszont sokkal egyszerűbb, ha eleve két-háromfős csoportokra
oszlik a társaság, aztán legkésőbb érkezésnél találkoznak, de
így az egyes csoportok érkezési ideje között szinte mindig van
egy-két vagy több nap eltérés, ahogy a mi esetünkben is.
Budapesttől Amszterdamig négy nap volt az út, pedig az
elején úgy tűnt, hogy egy nap alatt ki fogunk érni. Első nap
a budaörsi benzinkúton éjszakáztunk, majd reggel elvittek
minket Mosonmagyaróvárra, ahol felvett minket két meglehetősen fura figura, akik először azt mondták, hogy Düsseldorfba mennek, és útközben mindenhol megálltunk cukrot
venni, mert az olcsóbb Németországban, mint nálunk. Később
kiderült, hogy ők maguk se igazán tudják, hogy merre mennek, és elindultak Kassel felé, egy másik autópályán, amely
eléggé rossz irányban volt Hollandia felé. Miután leesett nekünk, hogy éppen most jegyeztetjük elő magunkat a „Fedezze
fel Németország legelhagyatottabb benzinkútjait!” szlogenű
túrára, kissé sietősen kirakattuk magunkat az első helyen, ahol
meg lehetett állni. Egy isten háta mögötti benzinkúton, éjszaka, szinte nulla forgalommal, rossz autópályán, rossz irányban.
Innen hajnali 4 körül vitt el minket két török, reggelre
már egy Hamburg melletti benzinkúton voltunk, ahol az
esélyeink talán jobbak lettek volna, azonban elkövettünk
egy hibát, ami miatt távoznunk kellett. Utólag látom, talán nem kellett volna mobiltelefonról zenét bömböltetni és
közben táncolni az asztalokon, meg a vendégeket se kellett
volna vízipisztollyal lövöldözni talán. Sajnos a személyzetnek
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mindez nem tetszett, és ránk hívták a rendőrséget, ami azért
volt kellemetlen, mert Sajónak volt egy korábbi – százeurós
nagyságrendű – bírsága a német vasúttársaság jóvoltából, és
arrafelé, állítólag, ha egy ilyennel elkapják az embert, akkor
vagy azonnal fizet, vagy a büntetést elzárásra váltják, ahol
egy nap tíz eurónak felel meg. Úgyhogy elegánsan távoztunk
a kukoricaföldeken keresztül, majd a napot különböző német
falvak felfedezésével töltöttük, mígnem estére eljutottunk
egy Bréma közelében levő benzinkútra, ahol sötétedésig nem
vett fel minket senki. Hozzá kell tenni, hogy egy idő után itt
is elkezdtük balkanizálni a helyet, ami nem aratott osztatlan
sikert. Nem sokkal sötétedés után aztán felvettek minket, és
előbb Oldenburgba, majd onnan Aurichba vittek.
Aurich a holland határtól úgy húsz kilométerre lehet, úgyhogy talán nem tűnt túl idealistának az a megállapításom hogy
„mire a nap felkel, már Amszterdamban leszünk”. El is kezdtük
kérdezgetni az embereket a kúton, hogy nem Hollandiába mennek-e véletlenül, amikor odajött hozzánk egy biciklis német fia-

Szélmalomharc
tal, mondván, hogy ha Hollandiába stoppolunk, akkor neki van
egy jobb ötlete. Megtudtuk, hogy nem messze onnan van egy
diszkó, ahol nagy buli lesz, és sok holland jár oda. Nekünk nem
kell mást tenni, mint elmenni oda, bulizni egyet, majd hajnalban elvitetni magunkat a hazafelé tartó hollandokkal.
Természetesen fantasztikus ötletnek tűnt, ahogy az is,
hogy menjünk el előtte a német sráccal és barátaival valahová
inni, majd utána együtt menjünk a buliba. Eddig még működött is a dolog, sőt, a buli is egész jó volt, a dolgok akkor kezdtek katasztrofális fordulatot venni, amikor Sajót összeverték a
biztonsági őrök, mert vissza akart menni a ruhatárban felejtett
táskájáért, majd egy sajnálatos félreértés miatt a vendégek egy
része is nekünk esett. Szerencsére a kiérkező rendőrség megfékezte a további vérontást, nekünk viszont menekülnünk kellett, így végül egy Hollandiába tartó kocsi hátsó ülése helyett
egy útszéli bozótosban sikerült nyugovóra térnünk.
Reggel kissé nehézkesen indult a stoppolás, a véres ruhák
és Sajó szivárványszínekben pompázó feje nem voltak éppen
bizalomgerjesztő tényezők, de később Kriszta megoldotta
a helyzetet valami alapozókrémmel, úgyhogy még délelőtt

felvettek, és elvittek minket Groningenbe, egy viszonylag
nagyobb holland városba, Amszterdamtól körülbelül 200 kilométerre. Itt úgy döntöttünk, hogy bemegyünk a városba, és bevásárolunk egy coffee shopban, mert vidéken ugyebár minden
olcsóbb. Így is tettünk, ennek eredményeképpen egész napra a
városban ragadtunk, éjszaka pedig kidobtak minket a vasútállomásról – az egyetlen nyilvános fedett-fűtött hely –, úgyhogy
az utcán aludtunk, kapualjakba húzódva az eső miatt. Másnap
pedig vonattal beblicceltünk Amszterdamba.
Amikor azt írtam, hogy a szállás le volt szervezve, egy
kicsikét túloztam. Az igazság az, hogy nekem lényegében fogalmam se volt róla, hogy hol és hogyan fogunk lakni, annyit
tudtam, hogy elvileg Lóci szerzett nekünk helyet egy foglaltházban, ahol majd dolgozni kell, de az egész nem biztos, csak
lehet. Mivel Lóci már jó pár nappal előttünk megérkezett, és a
csoport többi tagja is legkésőbb két nappal előttünk befutott,
annyit tudtunk, hogy nekik már van szállásuk, de nem biztos,
hogy a közösség vezetői befogadnak még három embert. Aggodalmaink szerencsére gyorsan szétfoszlottak, amikor találkoztunk a többiekkel és elmentünk a squatba, ahol nagyon barátságosan fogadtak minket, és elmondták, hogy ha segítünk
a felújításban, akkor semmi akadálya, hogy beköltözzünk.
A hely leginkább egy hippikommunához hasonlított. A
bevándorlónegyed szélén, a belvárostól úgy 20-30 percnyi sétára, egy csatornaparton állt egy felújításra szoruló ház, körülötte
pedig egy nagy telek. A telket falakkal vették körül, az alapanyag mindenféle lomtalanításból szerzett falap és deszka volt,
amit graffitik díszítettek. Az egyik oldalon nem a fal, hanem
a csatorna határolta a területet, ahol volt tűzrakóhely, körülötte padok, a csatorna partján sátrak álltak. Volt toi-toi wc, egy
nagy sörsátor, ami tömegszállássá lett alakítva, mosogatóhely,
egy halom építési hulladék középen, ahová mindenki bedobta,
amit a lomtalanításban talált, és később felhasználták valamire,
a ház egyik oldalában pedig egy terasz volt, ponyvával védve az
esőtől, berendezve kanapékkal, fotelokkal, pulttal, konyhával.
A házat kulturális központnak szánták, ennek a felújításán dolgozott mindenki. Rajtunk kívül nagyjából harmincan
laktak ott, hollandok, spanyolok, lengyelek, németek, afrikaiak, amerikaiak és a kilencfősre duzzadt magyar különítmény. Kilenc, ugyanis lakott ott még egy magyar, Bence,
aki egy szál gitárral stoppolta éppen körbe Európát. A hely
lakóinak többsége egyébként hozzánk hasonlóan csak ideiglenesen élt ott, hosszabb-rövidebb időre, egy részük elhivatottságból, mások pedig az ingyenes szálláslehetőség miatt.
Érkezésünkkor azt mondták, hogy még egy hétig fog állni
a nagy sátor, utána színpadot építenek a helyére, úgyhogy
egy hétig mindenképpen maradhatunk, aztán majd meglátjuk. De erről az egy hétről, és a továbbutazásunkról majd a
következő számban olvashattok. ■
Barcza Dani
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Utam a mennyországba
Sok mindent hallunk a terrorista szervezetekről, és nem is sejtjük, milyen valós a veszély. Annyira sztereotípiákban gondolkodunk, hogy el
sem tudjuk képzelni: a radikális csoportosulások nyugati civilizációban
felnőtt fiatalokat is magukba szippanthatnak.
Kiket?
Az „alapanyagot” az olyan nyugati országokból származó
fiatalok biztosítják, ahol az elidegenedés érzése kerítette hatalmába az embereket. Egy olyan züllött, kirekesztő
társadalomban, ahol az értékek egyre inkább elméleti szinten
léteznek, az egyének nem találják a helyüket. Számukra
nyújthat „megváltást” egy muzulmán közösség, amely
egy egalitárius rendszer, alapja a szolidaritás, az érték- és
normarendszer tiszteletben tartása. A siker szempontjából
fontos még, hogy a kiszemeltek érzelmileg labilisak, könnyen
befolyásolhatóak legyenek, önértékelési problémákkal küzdjenek, valamint magányosnak és egyetlen csoporthoz sem
tartozónak érezzék magukat.
Bevonás folyamata
A bevonás folyamatát a Németországban született és nevelkedett fiatal Eric Breininger (később „Abdul Ghaffar al-Almani”)
sorsán és életén keresztül fogom bemutatni.
Az első lépés a kiválasztás. Általában csonka családból
származó fiatalokra esik a választás, még fiatal korban (18-20).
Breininger a munkahelyén ismerkedett meg Anis pakisztáni
radikálissal, aki bemutatta a baráti körének, és elkezdték
együtt tanulmányozni a Koránt. Ennek során ismerkedett
meg Daniel Schneiderrel, aki később a példaképévé vált.
A második szakasz az önazonosítás, amikor a jelölt azonosul a csoporttal, és úgy érzi, hogy végre elfogadják és megértik
őt. Breininger esetében is ez történt: a csoport egyre inkább
kezdte átvenni a család szerepét. A harmadik szakasz, melyet
elkülönítésnek neveznek, csak mélyíti a szakadékot a kiválasztott és a régebbi környezete között, melybe beletartozik
a család, a baráti társaság és a párkapcsolat is. Egyre több időt
tölt a csoporttal, ami egyre több konfliktust generál a régi
életébe tartozó személyekkel. Breininger például abbahagyta
tanulmányait, felhagyott az alkohol-, cigaretta- és sertéshúsfogyasztással. Végül elköltözött otthonról a fentebb említett
Daniel Schneiderhez, más néven Abd al-Malik Abdullahhoz.
A negyedik lépésben a jelölt Nyugat-ellenes eszméit
nyíltan hirdetni kezdi. Legfontosabb fórumként az internet
szolgál, amely egyre jelentősebb szerepet tölt be a fiatalok kiválasztása szempontjából, illetve lehetőséget biztosít a folyamatos eszmecserére nagyobb távolság esetén is. Ekkor legitimálják a dzsihádot mint önvédelmet, hiszen egy jó muzulmán
a Nyugat által elnyomott muzulmánok védelmében köteles

fellépni, akkor is, ha ez gyilkossággal jár együtt.
Az utolsó szakaszban felismerik, hogy kötelességük részt venni a szent háborúban. Ilyenkor utaznak el egy-egy muzulmán országba,
hogy még jobban elsajátítsák a nyelvet, a kultúrát, a vallást. Breininger Egyiptomba utazott, ahol megtanult alapfokon arabul, majd egy másik társával, Husszein
al-Mallával elutaztak Wadzsirisztánba, a FATA-ba (Federally
Administered Tribal Areas – Szövetségi Irányítású Törzsi Területek), Irán és Pakisztán határterületére. Itt csatlakoztak az
Iszlám Dzsihád Uniójának (Islamic Jihad Union) kiképzőtáborához, ahol megtanították őket a fegyverek használatára,
koalíciós egységek elleni támadásra, valamint öngyilkos merényletre. Ezenfelül edzették a testüket, a lelküket és a szellemüket is: sportoltak, tanulmányozták a Koránt és tanultak.
Most akkor mi van?
Eric Breininger 2010. április 28-án, egy támadás során meghalt
Észak-Wadzsirisztánban. Életútja, mely internetes naplóján
keresztül követhető, több szempontból is fontos. Ő volt az első
német származású állampolgár, aki áttért az iszlám radikális
vonalára, majd a frontvonalon vesztette életét. A legtöbb fiatal,
aki kapcsolatba kerül a dzsiháddal, csak anyaországán belül
tevékenykedik. Breininger tevékenysége bizonyíték a terrorizmus „sokszínűségére”, amely nagy veszélyeket rejt magában,
hiszen ezek a fiatalok ismerik a nyugati kultúrát, a nyelvet, a
hagyományokat, és külsejükkel minden feltűnés nélkül beleolvadnak a környezetükbe. Meglepő a radikalizáció gyorsasága is,
amely leginkább az internetnek köszönhető. Breininger utolsó
naplóbejegyzésével zárva a cikket: „Allah engedelmével ez egy
nagyon különleges generáció lesz. (…) terroristák, akik nincsenek bejegyezve semmilyen listáján az ellenségnek.” ■
Szasza

Felhasznált irodalom:
Ambrus Éva (2011): Visszatekintés és tapasztalatok egy nyugati dzsihadista tollából – Eric Breininger önéletrajza. Budapest: Kézirat
Hegghammer, Thomas (2010): The Story of Eric Breininger
(jihadica.com – Utoljára megtekintve: 2011. december 22.)
Musharbash, Yassin (2010): German Jihadist Eric Breininger
Killed in Pakistan, Group Claims (spiegel.de – Utoljára megtekintve: 2011. december 22.)
Paños, Miguel Ángel Cano (2011): Reflexiones y experencias
desde las entrañas del yihadismo militante – Análisis de la
autobiografía de Eric Breininger. Universidad de Granada,
UNISCI, UNISCI Discussion Papers, Nº 26, pp. 191–223.
(ucm.es – Utoljára megtekintve: 2011. december 22.)

Interkultúra  15

Félre a stresszel!

Hogyan éljük túl a vizsgaidőszakot?
Energiaital, kávé, cigi, csoki, gyorskaja – nem, nem az egészségtelen
életmód, sokkal inkább a túlélés eszközei. Az egyetemista számára december tizenkilencedikével nem a téli szünet, a karácsonyi nyugalom, a
meghitt ünneplés kezdődik, hanem a vizsgaidőszak, amely kétségtelenül
stresszel, kialvatlansággal és feszültséggel jár.
A laza szorgalmi időszak megbosszulja önmagát: másfél hónap alatt kell behozni a féléves lemaradást, ami – lehet akármilyen elhivatott az ember – mindenképpen megterheli a
hallgatók szervezetét. Minden módszert bevetünk annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb tudást
magunkba gyömöszöljük.
All day, all night
„Még húsz tételt kell megtanulnom holnapig… De nem gáz,
végül is egyetemista vagyok” – mondta barátainak a metrón
mellettem ülő fiatal úgy este nyolc óra körül. Miután hazament, valószínűleg elővett fél liter energiaitalt, leült az íróasztalához, és nekiállt a tanulásnak. Néhány óra magolást követően körülbelül feleannyi alvás következhetett, majd reggel
vizsga előtt még újra átnézte az anyagot.
Ezzel pedig többet ártott magának, mint amennyit használt, hiszen a kialvatlanság az egyik legfőbb oka annak, hogy
az ember nem tud koncentrálni, és hiába a sok tanulás, az
adott helyzetben egyszerűen nem jut eszébe semmi. Az, hogy
a napi ritmusunkat felborítjuk, és a vizsgaidőszak idejére egy
teljesen más rendet alakítunk ki, megbosszulhatja önmagát:
ha vége a megpróbáltatásoknak, nehézségeink adódhatnak a
pihenésben. Ne az alvásidőből vegyünk el azért, hogy tanuljunk, lefekvés előtt pedig legyen időnk arra, hogy relaxáljunk,
ilyenkor már ne gondoljunk a következő vizsgára.
Sokan különböző gyógyszerekhez folyamodnak, amelyekkel úgy gondolják, könnyebben, hatékonyabban tudják
elsajátítani a tananyagot. A stressz kezelésére is szoktak hasonló módszereket választani a hallgatók, sokan pedig hétvégén leugranak egyet bulizni, hogy kicsit kitombolják magukat. Azt azonban tudni kell, hogy a nyugtatók és az altatók
mellett az alkohol is gátolja a rövid távú memóriából a hosszú
távúba való átíródást, így nem ajánlatos ilyen eszközökhöz
nyúlni. Sokkal inkább megkönnyítheted az életed azzal, hogy
esténként elmész futni, a mozgás ugyanis nemcsak a stresszt,
de az alvásigényt is csökkenti.
Aki eddig nem kávézott, a vizsgaidőszakban garantáltan barátjává avatja a jó erős feketét, hiszen élénkíti az
agyat, így körülbelül három órán át nagy segítséget nyújt
a tanulásban. Az azonban tévhit, hogy a kávé csökkenti az
alvásigényt, ugyanis akkor tudja igazán kifejteni a hatását,

ha ebben a megfelelő pihenési idővel mi is a segítségére vagyunk.
A pánik legfőbb oka általában az az érzés,
hogy „nem lesz elég időm megtanulni”. Pedig a
legnehezebb dolog, hogy időben elkezdődjön
a felkészülés. Nem szabad abba a hibába esni,
hogy a jegyzetek alá temetkezve egy hónapra kizárjuk életünkből a világot. A zene, egy sorozat, egy beszélgetés segíthet abban, hogy leküzdjük ingerlékenységünket, hogy a
vizsgaidőszakban ne törjön elő belőlünk az agresszió.
Persze nem mindenkit köt le ennyire a tanulás, hiszen
ilyenkor minden más fontosabbá válik: az elsődleges hátráltatónk természetesen a Facebook, amely mindig képes újat mutatni, hiszen kíváncsiak vagyunk, hogy csoporttársaink hol
tartanak a tanulásban, egyáltalán a jegyzeteket lapozgatják-e,
esetleg melyik könyvtárból postolnak éppen. Amikor konstatáljuk, hogy ők is a gép előtt ülnek, megnyugszunk, hogy nem
késtünk el semmivel.

Csak okosan
Tanulás közben agyunk kognitív folyamatokat végez, idetartozik az észlelés – rájössz, hogy mennyit kell tanulnod –, az
információfeldolgozás – elolvasod, tanulgatod – és az emlékezés – emlékszel rá… vagy nem.
Legyünk optimisták, és maradjunk annál, hogy emlékszel. Tehát megideologizálva a vizsgaidőszak nem más, mint
küzdelem az emlékeidért. Nem a legszebbekért, de ilyenkor a
leghasznosabbakért, mi tagadás.
Azt mondják, az a tiéd, amit megeszel. (Meg amit megtanulsz!) Mit egyél, hogy jobban tanulj, és hogyan tanulj, hogy
jobban emlékezz?
A fent említett kognitív folyamatok hatékony működéséhez az agynak sok energiára van szüksége: egy felnőtt ember
agya egy átlagos napon 110-140 gramm szőlőcukrot fogyaszt
el, hát még, ha megerőltetjük! Ezt pedig pótolni kell, tehát bizony, a csoki, szőlőcukor, cukros italok felturbózzák kicsit agytekervényeinket, hogy jobban dolgozzanak. Sokaknak emiatt,
ha felteszem a kérdést, mi jut eszükbe a vizsgaidőszakról, a
„hízás” lesz a válaszuk. Rosszul csinálják. A sok bevitt energia
mellett le is kell vezetni a feszkót egy kis sporttal, ami a kilóknak is jót tesz, és az agyat is felfrissíti, emellett csökkenti az
alvásigényt, ami ilyenkor kifejezetten jól jön!
Ami a módszertani trükköket illeti, egy félig szakember,
félig „sorstárs”, Abermann Júlia (ELTE-PPK), elsőéves MA-s
pszichológushallgató segített nekünk.
Az első lépés: szedd össze magad! „Hogy mennyire vagyunk képesek a tanulásra koncentrálni, az nagyban függ attól,
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hogy milyen lelkiállapotban vagyunk. Amennyiben zaklatottság,
idegi feszültség akadályoz minket, úgy a relaxálás és az izmok
ellazítása, míg ha fáradtság, kedvetlenség, úgy a mozgás, aktivitás segíthet minket, hogy képesek legyünk a feladatunkra
koncentrálni. Ezenkívül nagyon fontos a »meg akarom csinálni« hozzáállás.” Emellett nehéz, de maximálisan szükséges
a megfelelő körülmények megteremtése. Az legyen előtted,
amivel foglalkozol, rakj rendet, pakold el, ami nem kell, és
ha teheted, kapcsold ki a számítógépet. Az internet sokat
segít, de az egyik legfőbb ellenség is lehet: csábítanak a hírek, a képek, a Facebook, a sorozatok. Ha tanulni kell, minden más érdekessé válik, de próbálj ura lenni a helyzetnek!
Elvégre, önmagadért teszed.

Csoportban oldódnak
Második lépés: a miből tanulsz? Készíts jegyzeteket, színezd ki különböző színekkel a főbb fogalmakat és a neveket vagy
a képleteket, készíts vázlatot az anyaghoz. Pluszsegítség lehet
a bűvös hetes szám: agyunk legkönnyebben maximum hét
egységet jegyez meg, ezt érdemes figyelembe venni jegyzeteléskor, maximum hét vázlatpontra oszd fel az anyagot! Ezen
belül lehetnek még alpontok, további bekezdések, de a hét
nagy egység egy átlátható „térképet” segít kialakítani.
Három: emlékezz! Az emlékezést segítő módszereket „mnemotechnikának” nevezik, erre a szóra rákeresve sok tippet találhatsz. Egy példa ezek közül a helyek módszere, mely az emberi agy
téri hajlamát hasznosítja. Képzelj el egy nagy épületet – ez lesz a
mnemonikus palota –, majd alkoss szemléletes képet a megjegyzendő dolgokról, és helyezd el őket a palota különböző pontjain.
Felidézéskor gondolatban bejárod az épületet, és sorra veszed az
egyes jelképeket.
A tanulási technikád az általánosságoktól eltekintve személyre szabható. Ha magadtól még nem jöttél rá, hogyan is

kéne csinálnod, segít a tanulási stílusod feltérképezése. (Interneten könnyen találhatsz ehhez segítséget, kulcsszóként írd be:
tanulási stílus kérdőív!) Ezzel kapcsolatban három fő csoport
létezik: az auditív, a vizuális és a mozgásos csoport. Ha az első
csoportba tartozol, azaz hallás után könnyebben jegyzed meg a
dolgokat, érdemes diktafont használnod vagy hangosan olvasnod, visszamondanod az anyagot. A második csoportba tartozók
rendkívül jól tanulnak olvasás útján, illetve szeretik szemléltetni
az anyagot különböző ábrák, táblázatok készítésével. A mozgásos
tanulási stílusba tartozók pedig gyakran sétálgatnak tanulás közben, de a jegyzetelés is mozgásnak számít!
Ha elfáradtál, lankad a figyelmed, szellőztess ki, az
agyadnak oxigéndús vérre van szüksége! Egy kis mozgás is
segít elűzni az álmosságot, lógasd egy kicsit a fejed (haladóknak: állj fejen!).
Ha már eljutsz a vizsgáig, de túl nagy az izgalom, próbálj
relaxálni, csukott szemmel ellazítani tagjaidat, vagy csak lassan mély lélegzeteket venni, ez segíthet!
Végső soron a pozitív gondolkodás, és önmagad megnyugtatása is megkönnyíti a dolgod. Gondold végig, és próbáld
megfogalmazni magadnak, hogy miért is izgulsz, és ezt gondold tovább! Rá fogsz jönni, hogy akármi is legyen az, nem
éri meg. Ha például azért izgulsz – vegyünk egy igen gyakori
esetet –, mert úgy érzed, nem tanultál eleget… KÉSŐ! Ha ott
állsz a vizsgaterem előtt, már nem tudsz mit tenni, nincs több
időd tanulni. Akár izgulsz, akár nem. Nyugodj meg, nyugodt
fejjel kreatívabb vagy, higgadtabb gondolkodással több információ fog előkecmeregni az agyad legmélyebb barázdáiból. Ha
nem izgulsz, jobban megy!
Ezenkívül pedig ott van még a jó öreg agykontroll: csak pozitívan! Sose arra gondolj, amit nem tudsz, vagy nem szeretnél húzni! Erősen koncentrálj arra, ami jól megy, hátha sikerül
magadhoz vonzanod! Ez persze csak annál működik, aki hisz
benne, de néhány próbát mindenképp megér!
Végezetül néhány hasznos cím, ahol még több információt,
segítséget találhatsz a fentiekről (is):
• tanuljunktanulni.hu
• fejleszto.eoldal.hu
• kortars.elte.hu
Mindenkinek sok sikert, szerencsét, mnemonikus palotákat
és minél kevesebb UV-t kívánunk a vizsgaidőszak hátralevő
részére! ■
Berta Kitti, Voilà
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Cigánykérdés Európában
Összekötnek a hasonlóságok és a különbségek
Problémáink nem egyediek. A cigány integráció programja számos országban kifulladt, mielőtt kiteljesedett volna, s így a cigány nem cigány együttélés perspektívája került veszélybe. A magyarországi cigánykérdés az
európaitól elválaszthatatlan, a kelet-európai helyzet pedig szorosan kapcsolódik a nyugat-európaihoz. Bár természetesen megkülönböztethetőek.
Időről időre az európai sajtó napi eseményei, tragédiái, bizakodásra okot adó pillanatai értelmeznek újra minden mondatot,
programot, sikeres és sikertelen vállalkozást. A különböző
országok egy-egy, romákkal kapcsolatos híre hetekre felkorbácsolja a belső kedélyeket, a nemzetközi közvéleményt.
Rávilágítanak problémákra, elmaradt vagy félresiklott megoldásokra. A hírek kapcsán következtetéseket vonnak le, minősítenek, elmarasztalnak és összehasonlítanak. Nehéz azonban
tartós, eredményes folyamatokról beszélni a számos civil, egyházi, kormányzati kezdeményezés ellenére is.
Közös problémák
A cigányság Európa legnagyobb diaszpórája, Balog Zoltán felzárkózásért felelős államtitkár szerint 10-12 millió európai
romáról beszélhetünk. A cigányság helyzetét nagyjából mindenütt azonos problémák jellemzik: rossz szociális helyzet,
alacsony iskolázottság, magas munkanélküliség, és ezekkel
összefüggésben kirekesztettség, stigmatizáltság. Az egyes
országok látszatra azonos helyzetei, problémái alaposabb
vizsgálat után persze csak hasonlóak – ezért van értelme a
nemzetközi tapasztalatcserének. Nyugat-Európától eltérően
az államszocializmus évtizedeiben Kelet-Közép-Európában a
rendszerváltásig az asszimiláció volt az érvényes állami-politikai irányelv a cigánysággal kapcsolatban, csak az a baj, hogy
a korábbi modernizációs fordulatok a rendszerváltással a
visszájukra fordultak, a cigányság az államosított gazdaság
összeomlásával az utcára került. Húsz évvel a rendszerváltás
után kiváló szakértők fordulnak újfent az államhoz, az állam
különleges felelősségére apellálva, egy nagy társadalmi integrációs programot javasolva, fogalmazva, követelve.
Cigányok ideje: Roma Integráció Évtizede Program
2003. június 29.–július 1. között Budapesten rendezték meg a
Regionális Roma Konferenciát, „Romák a bővülő Európában.
A jövő kihívásai” címmel. A konferencián részt vett nyolc or-

szág (Horvátország, Bulgária, Románia, Macedónia, Csehország, Szerbia-Montenegró, Szlovákia,
Magyarország) kormányfői kifejezték politikai
elkötelezettségüket aziránt, hogy a diszkrimináció megszüntetésével csökkentik a roma és nem
roma lakosság szociális és általános életkörülményei között meglévő szakadékot. Az általuk elfogadott „Évtized nyilatkozat” szövegében pedig más országokat is felhívnak, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A Világbankkal és a Nyílt
Társadalom Intézet (Open Society Institute, OSI) képviselőivel közösen megállapodtak abban, hogy a 2005–2015 közötti
időszakot a Roma Integráció Évtizedévé nyilvánítják.

Átfogónak tűnő célok, keretek és Stratégiai Terv
A Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) alapvető célja,
hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdasági integrációját, és hozzájáruljon a romákról alkotott kép pozitív irányú
átalakulásához. (Érdekes kérdés, hogy a cigányságot, mint
etnikai közösséget vajon belső kohéziója, közös kultúrája és
identitása tartja-e össze, vagy külső meghatározó tényezőként a többségi társadalom befogadási készségének alacsony
szintje?) A RIÉP-ben részt vevő országok (időközben számuk
nőtt: Albánia, Bosznia-Hercegovina és Spanyolország csatlakozott) közösen megállapított keretek között saját gazdaságés szociálpolitikájukkal összhangban fogalmazzák meg és
valósítják meg nemzeti romastratégiájukat. A Stratégiai Terv
négy alapvető prioritási területet jelölt ki: az oktatást, a foglalkoztatást, a lakhatást és az egészségügyet, továbbá a kultúra,
a média és a sport területén is meghatározott átfogó célokat,
a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, ezekhez rendelt
mutatókat, illetve teljesítésükhöz szükséges intézkedéseket.
Új megoldás (vagy kihívás?): a romastratégia
Az Európai Unió Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsa 2011. május 19-én fogadta el a romák befogadását célzó Keretstratégia végleges
szövegét, melyet a júniusi EU-csúcson hagytak jóvá. A stratégia célja a romák lakhatási körülményeinek javítása, munkaerő-piaci integrációja, egészségügyi helyzetének javítása
és képzettségi szintjének növelése. Ennek értelmében az év
végéig egységes megközelítéssel, és szabályok alapján kell
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elkészítenie valamennyi tagállamnak saját, nemzeti felzárkózási stratégiáját. A beérkező nemzeti stratégiákat az Európai
Bizottság fogja értékelni az Európai Roma Platform jövő áprilisi ülésén. Mivel a legtöbb országnak már most is van roma
integrációt célzó programja, Balog Zoltán felzárkózásért felelős államtitkár szerint a cél az, hogy ezeket az akcióterveket
az EU2020 programban meghatározott célokhoz igazítsák, és
egymással összehasonlíthatóvá tegyék. Balog Zoltán elmondta, a magyar romastratégia vállalása a következő négy évre:
százezer új munkahely, tízezer új érettségi, ötezer új egyetemi hely, szakma biztosítása húszezer embernek, valamint
egy nagy, nemzetközi roma kulturális központ létrehozása.
Nagyon fontos továbbá, hogy a stratégiák teljesítését európai
szinten egy jól kidolgozott ellenőrzőrendszer felügyelné.

ban láthattuk. A cigányok a csatlakozással éltek az európai
alapjogok egyikével, a személyek szabad mozgásának jogával.
A baj abból eredt, hogy érkezésükkel kiterjesztették hazájuk
szociális, egészségügyi és közbiztonsági problémáinak teljes
vertikumát, amire a célországok nem voltak felkészülve. A
franciaországi események hatására kimondhatóvá vált, hogy
nyugati és a kelet-európai államoknak is az az érdekük, hogy a
cigányok ott maradjanak, és integrálódjanak, ahol eddig éltek.
A társadalmi integrációért felelős államtitkár kiemelte, hogy
a romák minden országban más jellegű problémát jelentenek,
ezért tagországonként eltérő megközelítést is kell alkalmazni
velük kapcsolatban – az uniós romastratégia csak egy egységet, keretet biztosít a nemzeti stratégiákhoz. ■
Elek Zsuzsi

Különbségek és hasonlóságok
Nyugat- és Kelet-Európában
A romastratégia kapcsán is vannak bizakodóak, elkötelezettek
és szkeptikusak is. Míg egyes nyugat-európai országokban a
romák aránya nem éri el az 1%-ot, addig olyan kelet-európai
országokban, mint Románia, Szlovákia, Bulgária, Szerbia és
Magyarország, 7-11% között van a cigányok aránya. A cigányokkal kapcsolatos problémák az európai egyesüléssel megjelentek Nyugat-Európában, ráadásul olyan durvasággal, mint
azt Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban és Svájc-

Felhasznált irodalom:
Forray R. Katalin – Szegál A. Borisz: A cigány gyermek az iskolában Közép- és Kelet-Európa országaiban
Romastratégia: más problémák Nyugat- és Kelet-Európában
(mr1-kossuth.hu – Utoljára megtekintve: 2011. december 22.)
Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Roma Integráció Évtizede
Program (szmm.gov.hu – Utoljára megtekintve: 2011. december 22.)
Takács Géza (2009): Kiútkeresők – Cigányok iskolai reményei.
Budapest: Osiris

A szolidaritás ereje
A december 1-jén hatályba lépett új törvény értelmében százötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal, vagy elzárással büntethető az, aki a közterületet életvitelszerű lakhatás céljára használja. Valószínűleg nemigen
akad olyan olvasó, akinek ez az információ újdonság lenne, hála a kritikák
és tiltakozó akciók sorának, melyek a törvényt születésétől fogva kísérték.
Az elmúlt másfél évben sorra alakultak a különböző mozgalmak, egy-egy ügy vagy társadalmi csoport érdekeinek védelme céljából, véleményüknek hangot adnak a sajtóban, illetve
az utcán próbálják felhívni magukra a figyelmet. De mi van
azokkal, akik nem tudnak kiállni magukért, mert híján vannak a megfelelő tájékozottságnak, szervezettségnek?
Viszonylag friss jelenség azoknak a csoportoknak a megjelenése, akik elsősorban a hajléktalantörvény visszavonását
tűzik zászlajukra. Látványos tiltakozó akcióik – a tüntetésektől kezdve, Kocsis Máté irodájának elfoglalásán át, az éjszakai
virrasztásig – miatt a média egyre többet foglalkozik velük, és
a vitatott törvénnyel is. Két csoportot említenék meg: A Város
Mindenkié és a Börtön Helyett Lakhatást állampolgári hálózatot.
Az AVM elsősorban a hajléktalanok bevonásával szervezi akcióit, a hajléktalanok megmozgatása a fő profiljuk, sőt,

kifejezetten arra törekednek, hogy minél több
hajléktalan és minél kevesebb nem hajléktalan
tagjuk legyen. Céljuk ezzel az, hogy a hajléktalan
emberek vezető szerepet játsszanak a csoport akcióinak szervezésében, az arculat kialakításában,
ezzel hozzásegítve őket ahhoz, hogy aktívan tud-

Legyen transzparens!
ják szervezni magukat, és képesek legyenek kiállni jogaikért.
A BHL a szociálisan érzékeny és tenni akaró állampolgárok
aktivizálására helyezi a hangsúlyt. Első nagyobb nyilvánosságot kapó akciójukra, a Szolidaritás Éjszakájára december elsején, a törvény elfogadásának napján került sor. Ekkor több
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száz ember tartott demonstratív virrasztást a főváros tíz helyszínén és több vidéki városban, pokróccal-hálózsákkal, kartonpapírokkal, transzparensekkel, este nyolctól hajnali ötig.

előbb vagy utóbb már el lehet érni valamit. Nem tudom pontosan, hogy összesen hányan írták alá a BHL petícióját, de az
biztos, hogy mindenki, aki odajött érdeklődni, megtette ezt, és

Alulról
TátKontúr:   Mit jelent az, hogy állampolgári hálózat?
Szepessy Stefi: Ez az elnevezés azt szeretné sugallni, hogy ez egy alulról szerveződő, decentralizáltan működő, vezetők nélküli, szabad, laza szerveződésű mozgalom, mely nem mondja meg, hogy mit kell tennünk a közös cél eléréséért, nem számlálja tagjait, inkább proaktív és kreatív állampolgári létre buzdít.
TK:   Hogy valósul meg a gyakorlatban az alulról szerveződés?
SZS: Olyan kezdeményezések elindítására törekszünk, amikbe egyszerűen be tudnak csatlakozni olyan emberek
is, akik nem aktivisták, de felháborítja őket a hajléktalanokat büntető törvény és a jelenlegi hajléktalanpolitika, és
szeretnének tenni valamit. Én hiszek benne, hogy ha az önálló kezdeményezések virágozni kezdenek, és egyre több
ember megérzi a szolidaritás, a felelős állampolgári lét ízét, az nemcsak a hajléktalanság témájában mutatja majd
meg erejét, hanem a társadalom más területein is.
TK:   Tartjátok a kapcsolatot, illetve együttműködtök-e más, hasonló célokért küzdő szervezetekkel?
SZS:   Igen, vannak köztünk, akik A Város Mindenkié csoportban vagy az Új Szemlélet csoportban is aktívak, úgyhogy könnyen megy az együttműködés.
TK:   Hogy viszonyulnak az emberek ezekhez az akciókhoz, milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire értenek egyet?
SZS:   Én úgy látom, hogy ez egy olyan téma, amiben nagy az egyetértés az emberek között. A többség teljesen abszurdnak találja, hogy pénzbírsággal vagy elzárással büntessünk meg valakit azért, mert szegény, mert nincs otthona.
Sok ember van, akit felháborított ez a törvény, és szeretne tenni valamit.
TK:   Csak a törvény visszavonása a célotok, vagy vannak más, hosszabb távú elképzelések is?
SZS:   Azt szeretnénk, ha visszavonnák ezt a törvényt, és lenne érdemi hajléktalanpolitika: elkezdenék megvitatni és
használni a különböző szakmai szervezetek által kidolgozott számtalan javaslatot, és szociális megoldásokat keresnének a szociális jellegű problémákra.

A rendezvényen elhangzott a szervezet országgyűlési képviselőknek írt petíciója, amely a törvény visszavonására hív
fel, valamint szakmai csoportokkal való tárgyalást és új, bérlakásokra és lakástámogatásra alapuló szociálpolitikát szorgalmaz. Ezután mindenhol más programok voltak, a Kálvin téri
helyszínen például bárki szónokolhatott egy hangosbeszélő
segítségével, aláírásokat gyűjtöttünk az érdeklődő járókelőktől, majd a hajnali/kora reggeli órákban átalakultunk spontán
zsíroskenyérosztó- és lelkisegély-szolgálattá. A Szolidaritás Éjszakájának Kálvin téri demonstrációját Szepessy Stefi szervezte (vele készült interjúnkat keretes írásunkban olvashatjátok).
És hogy mennyire sikeresek ezek az akciók? Nos, a
kormány részéről eddig semmilyen hivatalos reakció nem érkezett, és annak se mutatták jelét, hogy hajlandóak lennének
módosítani a törvényt, vagy civil szakemberekkel egyeztetni.
Azonban egyre több ember ismeri meg ezeket a csoportokat,
és egyre többen csatlakoznak a tiltakozó akciókhoz, amivel

kifejtette, hogy mennyire egyetért a megfogalmazott célokkal.
Társadalmi konszenzus van kialakulóban a tekintetben, hogy
ez a törvény embertelen és elfogadhatatlan, és ez a kérdés teljesen független az emberek világnézetétől vagy pártállásától.
Ennek egy szép példája volt az a jelenet, amikor három fiatalember jött oda érdeklődni, majd elmondták, hogy ők nemzetiszocialistának vallják magukat, és jobbikosok, de aláírják, mert
egyetértenek azzal, hogy ezt a törvényt vissza kell vonni.
Még érdekesebb az, hogy ezek az emberek nem a saját érdeküket védik, hanem egy, a társadalom perifériájára
szorult csoportot, amelynek sorsa igazából teljesen közömbös is lehetne számukra. Mégsem az, és úgy néz ki, hogy a
társadalom – ha nem is feltétlenül többsége, de elég jelentős része – fontosnak tartja a szolidaritást, kiállni azokért,
akik nem tudnak magukért kiállni, és ez mindenképpen
nagyon biztató. ■
Barcza Dani
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„A lovag, aki azt mondja: ni!”

Az új központ tervét Pintér Sándor belügyminiszter terjesztette az Országház elé, a november 20-án benyújtott Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról címet viselő javaslatában.
A NIBEK tulajdonképpen a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ utódja lenne, azzal a
különbséggel, hogy míg elődjének kérelmeznie kellett az adatkezelőktől a különböző információkat, a NIBEK-nek erre
már nem lesz szüksége: bejelentés nélkül
hozzájuk férhet. Az egyik oldal nemzetbiztonsági okokról, a másik a demokrácia
elleni kegyelemdöfésről, jogállami válságról beszél. A heves vitákon kívül még
kevés biztosat lehet tudni – tekintsük át
a témát az eddigiek alapján.
Önkéntes adatszolgáltatás
Nyilvánvaló, hogy nem mutogatjuk mindenkinek a személyinket, nem a bankszámlaszámunk az e-mail címünk, nem
az adókártyánkat használjuk könyvjelzőként, és nem írjuk rá a lakcímünket
minden jegyzetlapunk tetejére. Mégis
rengeteg helyre, ismeretlen embereknek adjuk ki személyes
adatainkat, különböző szokásainkat nap mint nap.
És itt nem elsősorban a sokat emlegetett Facebookra
gondolunk. Ennek is megvannak a maga veszélyei, de legalább
magunk kontrollálhatjuk a rajta keresztül megosztott információmennyiséget.
Vannak ennél sokkal profánabb és sunyibb információgyűjtő módszerek is. Gondoljunk például arra, amikor feliratkozunk
egy hírlevélre, és megadjuk a minket érdeklő témákat. Hasonló
a különböző oldalakon megkövetelt regisztrációk folyamata is,
ahol nemegyszer önként és dalolva adunk meg olyan személyes adatokat, mint a lakcím vagy a telefonszám. Gondoljunk
arra, ha ezeket egy idegen kérdezné tőlünk személyesen, mit

válaszolnánk neki? Az online világban valahogy
minden lazábban működik. A legtöbben tagjai
vagyunk különböző törzsvásárlói, pontgyűjtő és
egyéb programoknak (igen, e sorok írói is lelkes
gyűjtői a plasztikkártyáknak). Ezekkel valóban jó
kis kedvezményekre tehetünk szert, de a veszély
nemcsak a feliratkozáskor megadott adatokban,
hanem magában a kártyában rejlik. Ugyanis így mi magunk
adunk engedélyt arra, hogy nyomon kövessék a vásárlásainkat,
és lássuk be: az eddig összegyűjtött információforrások alapján
remek profilt lehetne alkotni bárkiről, akit eddig sosem láttunk.
Az internet persze nem ördögtől való dolog, és viszonylag
keveseknek kell attól tartaniuk, hogy egy
Bourne-film közepébe csöppennek, vagy
valaki egyszer csak felveszi a személyiségüket (bár, ha az adatcsalókra gondolunk,
nem is tűnik irreálisnak a félelem). Épp
elég az is, ha valaki visszaél az internetes
vásárlásnál e-mailben elküldött bankszámlaszámunkkal, vagy a személyes
adatainkat felhasználva, magát hivatalos közegnek kiadva pénzt, vagy még
több információt (akár másokét) csal ki
tőlünk. Paranoia? Lehet. De ugyanakkor
egy teljesen reális eshetőség is. Minél
kevesebb adatunk van egy kézben (a sajátunkon kívül), annál jobb.
Hozzá kell tenni, hogy a különböző
cégek különböző szempontok alapján
gyűjtik rólunk a különböző informáciMelyik a tiéd? ókat, a céljuk pedig az ideális vásárlóközeg feltérképezése, a termékeik megfelelő fórumon való
reklámozása és eladása. Ezt a pénztárcánk talán bánhatja, de
sokszor még örülünk is egy-egy jól elkapott ajánlatnak. Veszélyes tehát nem akkor lesz a dolog, amikor kiderítik, hogy
Colgate-et vagy Signalt használunk-e – valljuk be, a kapitalizmus így működik –, hanem ha túl sok adat halmozódik fel
illetéktelen kezekben.

Bezzeg a kötelező…
Kinek és mikor kötelező kiadnunk személyes adatainkat? Elsőre beugrik a rendőr, az orvos, a népszámláló kérdezőbiztos,
az adóhivatal. Persze külön-külön, más-más célból, más-más
jellegű adatokat kérnek tőlünk: az orvost nem érdekli a bank-

Fotó • zionistarchives.org

Ni, ni, NIBEK – sokan sokfélét hallottunk már a Nemzeti Információs és
Bűnügyi Elemző Központ tervéről, azaz Magyarország születendő szuper titkosszolgálatáról, amely minden egyes magyar állampolgár, illetve
magyar földön jegyzett cég, alapítvány, szervezet stb. adataihoz hozzáférne, külső közreműködés nélkül, jóformán akadálytalanul. Ennek kapcsán olvashatjátok röpke összeállításunkat.
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számlaszámunk, a rendőr vagy az adóellenőr nem kíváncsi az
orvosi leleteinkre, a népszámláló kérdezőbiztost pedig hidegen
hagyja az adóazonosítónk. Törvényi keretek szabályozzák az
adatkezelés menetét, hiszen ez idáig személyes adatot kezelni
csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehetett, illetve a procedúra során csak olyan
adatot és addig lehetett kezelni, amilyet és ameddig a folyamat
céljának eléréséhez elengedhetetlen volt. A kötelező adatszolgáltatást mindig jogszabály rögzíti, a begyűjtött/kiadott adatokat csak előre meghatározott célra szabad felhasználni.
A titkosszolgálat
A tervek szerint egy belső elhárító csúcsszerv jönne létre, mely
akadálytalanul hozzáférhet bármilyen jellegű adathoz, akár
egyszerre is megteheti mindezt, egy egységes rendszerben,
bel- és külföldön egyaránt, legyen szó természetes vagy jogi
személyről, bárkiről és bármiről – a NIBEK jogköre jóformán
nem ismerne határokat. Elsősorban bűnmegelőzési célzattal
javasolták az intézmény felállítását, ám az ötlet széles körű
felháborodást váltott ki. Jóri András adatvédelmi biztos szerint „súlyos alkotmányos aggályokat” vet fel a téma, az ügyet
soron kívül vizsgálja.
Samu Attila, a belügyi tárca miniszteri főtanácsadója elmondta, a NIBEK nem nyomozó hatóság lesz, nem gyűjthet
majd titkos adatokat, és utasításokat sem fog adni senkinek.
Ennek ellenére elgondolkodtató, hogy a tervezet benyújtói nem

egyeztettek (többek között) az adatvédelmi biztossal (sem), és
több alkotmányjogász is úgy vélekedik, a NIBEK kiszolgáltatottá teszi az állampolgárokat, hiszen hiánytalan személyi profilt
készíthet bárkiről, bármikor – a NIBEK tevékenysége nem esik
majd sem időbeli, sem mennyiségi korlátozás alá.
A NIBEK-kel kapcsolatos kommunikáció azt sugallja, hogy
a szerv a magyar polgárok, vagyis a mi érdekeinket szem előtt
tartva tevékenykedik majd, nincs tehát ok az aggodalomra.
Számtalan külföldi példát is felhoznak a Központ ötletének
védelmezői hasonló szervezetek működésével kapcsolatban.
Ám olyan alapelvek, mint az ártatlanság vélelme, a szabadságjogok széles köre és az emberi méltóság összetett fogalma
ebben a történetben csupán jelentéktelen mellékszerephez
jutnak. A visszaélések lehetőségéről, vagy a technikai hiányosságokból fakadó külső támadhatóságról egyelőre ne is
beszéljünk. Az egész gépezet elektronikus úton működne, ám
igen nehéz elképzelni olyan megvalósítást, amely hatékonyan
tudna kivédeni esetleges hacker támadásokat. Ha egyszer valaki, valamilyen módon betörne a NIBEK rendszerébe, és ezáltal akárkiről akármilyen adatot begyűjthetne, annak bizony
beláthatatlan következményei lennének. ■
Kriszti, Teller Rita
Felhasznált irodalom:
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
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Az emberfejlesztés etikája
Mi lenne, ha megválaszthatnád, mit fejlesztesz tovább magadon? Az
élettartamod vagy az intelligenciád növelnéd inkább, esetleg a fizikai állóképességed érdekelne? És ha nem bolygatnád meg a tested? Nem érne
hátrányos megkülönböztetés?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések köré épül a transzhumanizmus mozgalma. A transzhumanisták az ember fizikai és
szellemi képességeinek technológiai eszközökkel való továbbfejlesztését szorgalmazó filozófia követői. A transzhumán
értékrend egyik alapköve a tudományba és technológiába vetett hit, illetve a mindennemű (mesterséges, fejlesztett,
avagy természetes, netán tenyésztett) élőlény tisztelete.
Attól függően
azonban, hogy ki

milyen módon, és mekkora mértékben tartja elfogadhatónak az emberi élet megváltoztatását, az
irányzat számos alfaja alakult ki. Ezek a túlvilági
lét után technokrata víziókon keresztül vágyakozó pszeudovallásoktól a komolyabb tudományos
alapokon nyugvó jövőtézisekig terjednek. Abban azonban minden transzhumanista vízió egyetért, hogy
az emberiség előbb-utóbb elér egy olyan állapotot, melyben
már önmaga szabja meg
saját evolúciójának útját,
véletlenszerű
mutációk helyett a tervezett
változtatások korába
érkezve.
Ezenkívül
a transzhumanisták
nagy többsége a személyiségi
jogokkal
Az evolúció hiányzó láncszeme
››

kapcsolatos felfogásába az általános emberi jogokon túl a tudatállapot megválasztásának, a test megváltoztatásának és a
reprodukció módjának szabadságát is beépítette.
A transzhumanizmus követői leginkább a genetika, az informatika, a biotechnológia, a nanotechnológia és a krionika

vívmányaitól várják az emberiség felemelkedését. (Utóbbi
azért érdekes a számukra, mert az idősebb aktivisták joggal
félhetnek attól, hogy pont addigra ér véget az életük, mire
a meghosszabbítására alkalmas technológiák megjelennek.)
Elég sokan feltételezik, hogy a továbbfejlesztett emberi élet
olyan mértékben megváltozik, hogy azt már nem lehet klas�szikus értelemben vett humán létnek nevezni. Lényegében
ezt hívják poszthumán állapotnak, ám ez a transzhumanisták
számára egyáltalán nem probléma, sőt! A transzhumanizmus
kimondja, hogy az emberi lét pusztán egy állomás, nem a
csúcs. A filozófia követői szerint elképzelhető nem biológiai
eredetű intelligencia is. Mindenesetre legmerészebb víziójuk
egyben a mozgalom leghatásosabb karikatúrája is, ez pedig
nem más, mint a digitális adathordozóra töltött személyiség.
Technikailag még nem tartunk ott, hogy bármilyen
transzhumán életmódot létrehozzunk, ám mindenképpen
elgondolkoztatók azok az etikai és társadalmi problémák,
amelyeket ez a lehetőség felvet. Az egyik elsődleges vád a
transzhumanizmus ellen, hogy maga is egy társadalmi probléma által generált tünet, végletes formában fogalmazódik
meg benne korunk azon hajlama, hogy mindent szabadon, az
igények szerint formálható, gyártható, vásárolható árucikké
alakítson. Egyes elképzelések szerint ma már az emberi test is
a konzumerizmus termékei közé tartozik.
Lépjünk tovább, és tegyük fel, hogy valamilyen
poszthumán állapot már elérhető. Abból még, hogy a
transzhumanista értékrend kimondja a létezés módjának
szabadságát, nem következik, hogy ezek a technikák olyan
társadalmi közegben lesznek elérhetők, mellyel összejátszva
az emberiség felemelkedését szolgálják majd. Valószínűleg a
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maihoz hasonló monetáris rendszer és világrend lesz érvényben, és elég valószínű, hogy emiatt elsőként az eleve nagyobb
hatalommal rendelkező, gazdagabb réteg részesül majd az előnyökből, ezáltal növelve a különbséget a társadalom felsőbb
és alsóbb rétegei között. Ezenfelül a fejlesztett és természetes
emberek két különálló csoportja egy duális
társadalmat, esetleg valamiféle kasztrendszert alkotna.
A leggyakoribb példaként a Gattaca
című filmet szokták felhozni a kritikusok,
mivel ebben a disztópiában a társadalmi
hierarchia csak és kizárólag az egyének
genetikáján múlik. Egy másik nagy
veszélye ezeknek a technológiáknak az,
hogy újabb és minden eddiginél fejlettebb
eszközöket adhatnak egy totalitárius
társadalom kezébe, hasonló struktúrát
Techno sapiens eredményezve, mint amilyeneket Aldous Huxley ír le Szép új világ című művében. A fejlesztések
eredményeképpen
létrejöhetnek
demokráciaellenes
rendszerek, amelyek nem a struktúrát igazítják az emberekhez,
hanem az embereket a rendszerhez. A transzhumanizmus
megjelenése faji háborúkhoz is vezethet a humán és
poszthumán társadalmi csoportok között, valamint több
kritikus szerint a transzhumanizmus értékrendje alapvetően
magában hordozza a megkülönböztetést.
Nem világos, hogy a mozgalom egyik alapkövének számító élőlénytisztelet miért lenne feltétlen velejárója egy esetleges transzhumanista világnak. Sokan attól tartanak, hogy az
emberiség különböző, itt-ott módosítgatott kimérákat fog
tenyészteni, melyeket rabigába hajthat, egy csomó társadalmon kívüli elemet létrehozva ezáltal. Ilyen lehetne például a
klónok kasztja, vagy az értelemmel bíró állatok csoportja. A
transzhumanisták közül sokan úgy gondolják, hogy ezzel önmagában nem lenne semmi baj, feltéve, hogy minden élőlényt
felruháznak az alapvető jogokkal.
A végső, transzhumanizmust ért kritika szerint éppen
valami olyan létrehozásán fáradozunk, ami a biztos pusztulásba fog taszítani minket. Az egyik ilyen hipotetikus
katasztrófa a meghibásodott nanobotok elszabadult és folyamatosan szaporodó tömkelegét vizionálja, amelyek végül
tönkreteszik a földi bioszférát. A másik, talán népszerűbb
forgatókönyv a poszthumán vészhelyzetre az emberiségnél
magasabb intelligenciával rendelkező gépek megjelenése,
melyek gyorsabb ütemben fejlesztik a technológiájukat,
mint az ember. Az effajta negatív jövőképekre rengeteg kulturális példát tudunk felhozni a Terminátor- és Mátrix-trilógiáktól a Battlestar Galacticáig.

Fotó • eagleman.com
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Korainak, sőt fölöslegesnek tűnhet a transzhumanizmus
témakörével foglalkozni, ám ha jobban belegondolunk, rá kell
jönnünk, hogy a transzhumán állapot eléréséhez az első lépést
már akkor megtettük, amikor az első sánta ősember botot
ragadott. Jelenleg az emberi test teljesítményének technikai
eszközökkel való fokozása egyedül a gyógyászatban elfogadott. Igaz, hogy a tipikus transzhumán, félig robot állapothoz
képest momentán még csak a felcsatolható, és funkciójukat
épphogy ellátni képes művégtagokat gyárt az emberiség, ám
véleményem szerint néhány évtized kérdése, hogy olyan technológia álljon rendelkezésre, mellyel az eredeti végtaggal azonos teljesítményű protéziseket lehet majd gyártani. Innentől
kezdve már csak egy lépés elképzelni, mi lesz majd akkor, ha

ezek végül felülmúlják természetes elődeiket, s később szinte
mindenki számára elérhetőek lesznek.
Egészen biztos vagyok benne, hogy ha valaha lesz klasszikus értelemben vett transzhumanizmus, az valahogy így fog
kezdődni. Viszont most közelítsük meg filozófiai oldaláról a
kérdést! Ha transzhumán állapoton azt értjük, amikor az ember technikája révén olyan módon tud élni, ahogyan egyébként nem tudna, és olyan képességekre tesz szert, melyekkel
nem rendelkezne e technika nélkül, akkor az információs
társadalomban való életünk, és adott kommunikációs
rendszereink maguk is egy poszthumán állapot elemei. ■
Nándi

A Fürdőző fiúktól az Alvó
cigánylányig
Ferenczy Károly gyűjteményes kiállítása

kép • xfree.hu

150 éve született Ferenczy Károly, a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb alakja. A tépelődő piktor, a szerető családapa, a hazai impres�szionizmus megteremtője, Szentendre, München, Párizs és Nagybánya
mestere. A 2012. május 27-ig megtekinthető tárlaton a Magyar Nemzeti Galéria olyan széles körű életművet tár a közönség elé, amilyenre
közel száz éve nem került sor.

művésztelepet, ebből az időszakból maradtak
ránk tájképei és biblikus kompozíciói. A nagybányai ciklust követően a tanításnak szentelte
magát, egészen 1917-ben bekövetkezett haláláig.
A budavári múzeum kiállítása két szinten
vonultatja fel a művész munkásságát, és a kronologikus elrendezés helyett jól elkülöníthető
Ferenczy Károly neve a köztudatban leginkább a nagybányai festői motívumok mentén, nyolc témaegységre bontva tárja
művészteleppel fonódott össze, ám munkássága sokkal ár- fel az életművet. Elsőként Ferenczy önarcképeit tekinthetjük
meg, majd a Zsánerkép nevű
nyaltabb és összetettebb annál,
egység részeként festészete
hogy csupán ebben a kontexkorai, a francia naturaliztusban kerüljön bemutatásra.
must tükröző szakaszának
A művész eleinte jogi tanulmádarabjait láthatjuk. Ezután a
nyokat folytatott, majd mezőnagybányai ciklus tájképei kögazdász oklevelet szerzett és
vetkeznek, amelyek többsége
a családi birtok gazdálkodását
már impresszionista hatásról
irányította. Eközben szeretett
árulkodik. A művésztelephez
bele unokatestvérébe, Fialka
kapcsolódó képek után a pikOlga festőnőbe, és kezdett el
tor portréfestészetét vehetjük
maga is képzőművészettel
szemügyre, köztük barátja,
foglalkozni. 1884-ben RómáCsók István vagy a híres lexiban és Nápolyban folytatta
konsorozat főszerkesztője, Rétanulmányait, majd München
vai Mór feleségének arcképével.
és Párizs következett. A pezsFerenczy Károly: Keresztlevétel
A Műterem világa nevű
gő európai évek után nyugalomra vágyott, ezért Szentendrén telepedett le és dolgozott. egység három fő témára oszlik, mégpedig az aktok, a csendéletek és a cirkusszal kapcsolatos képek szekciójára. Az ak1896-ban festő barátaival együtt megalapították a nagybányai

››
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kép • wikipédia

tok között többször is feltűnik ugyanaz a modell, például
a Cigánylány és az Alvó cigánylány című képeken, de nincs

Ferenczy Károly: Október
ez másként a fürdőző fiúk ábrázolásával sem, ami szintén
visszatérő motívum Ferenczynél. A cirkusz is a festő kedvelt témái közé tartozott, szívesen festett artistákat, bohócokat, atlétákat, vagy éppen birkózókat. A Műterem világa
nevű részleget követik a bibliai kompozíciók, köztük a híres

Piétával, majd a családnak szánt részleg, ahol nemcsak feleségéről és gyermekeiről készült művek, hanem általuk készített
alkotások is kiállításra kerültek. Ferenczy Valér ugyanis apja
nyomdokaiba lépvén festő lett, míg Noémi a hazai gobelinművészet megteremtőjévé, Béni pedig a magyar szobrászművészet meghatározó alakjává vált. Végül, de nem utolsósorban
az alkotói folyamat bemutatására vállalkozott a galéria, melynek keretében megcsodálhatjuk a kiállított képek vázlatait és
a hozzájuk tartozó tanulmányokat.
A kiállításon Ferenczy Károly közel 150 műve és 80 grafikája
kerül bemutatásra. A képek számos hazai és határon túli
köz-, illetve magángyűjteményből érkeztek, például Komáromból, Marosvásárhelyről és Rimaszombatról. Emellett
mintegy 50 dokumentum egészíti ki az anyagot, beleértve
családi fényképeket, leveleket, képeslapokat, illetve a művész
1862-es keresztlevelét és érettségi bizonyítványát 1880-ból. A
látogatók a piktor kedvenc olvasmányaiból készült válogatást
is megtekinthetik, ahol többek között Herbert Spencer: First
Principles, Rousseau: Confessions vagy Goethe: Dichtung und
Wahrheit című művei láthatóak, ezzel is tanúbizonyságot adva
Ferenczy műveltségéről és sokoldalúságáról.
Összességében egy látványos és élvezetes kiállításnak
lehetünk részesei, és olyan gazdag életművet láthatunk,
amilyen megtekintésére eddig még nemhogy a mi generációnknak, de nagyszüleinknek sem volt lehetőségük. ■
Adri

Mikor nemesb a lélek?
A várakozásokkal ellentétben most nem egy Hamlet ajánlót olvashattok
lentebb, hanem egy könnyed komédia revizíóját, amelyet nemrégiben
mutattak be a Vígszínház világot jelentő deszkáin.

Fotó • Gordon Eszter

A Lenni vagy nem lenni fordulatokban gazdag, leginkább helyzetkomikumra építő története, nem mellesleg parádés szereposztása (Hegyi Barbara, Lukács Sándor, Fesztbaum Béla,
Kerekes József) miatt minden kétséget kizáróan az egyik
legerősebb darab a Vígszínház palettáján. A szokásostól eltérő
módon a színházi változat maga egy adaptáció, az eredeti mű
1942-ben, Lengyel Menyhért tollából született forgatókönyv
formájában (a film a hollywoodi hőskor egyik legsikeresebb
vígjátéka), ezt dolgozta át Jürgen Hoffmann színdarabbá.
Marton László rendezői olvasata komfortzónán belül mozog,
de a fesztelen színészi játék és a sziporkázó magyar fordítás
úgy viszi végig azt a százhúsz percet, hogy észre sem veszi az
egyszeri néző. Ám korántsem szabad abba a kényelmes pozícióba helyezkednünk, ahonnan a színdarab holmi egységsugarú

bohózatnak tűnik – hiszen nincs hiány feszültségben, nyugtalanságban és izgalomban sem.
Az első felvonás fokozatosan bontja ki a cselekmény szálait: megtudjuk, hogy 1939 augusztusában, Varsóban járunk, a békeidő utolsó napjait éli. A kö-

„A többi néma csend.”
zéppontban egy lengyel színházi társulat áll, amelynek tagjai
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nem mindennapi civil kurázsiról tesznek bizonyságot, amikor
saját és mások életét próbálják megmenteni a náci megszállás
nyomasztó szorításából. Az első részben a „színház a színházban” fogás természetesen osztatlan sikert arat a közönség
soraiban, a második felvonás viszont sokkal inkább a színpadi
történésekkel operál: megszámlálhatatlan fordulat tartja fenn
az érdeklődést és feszegeti a komédia kereteit, mígnem a történet végén elpattan az a bizonyos húr, és egy bravúros momentummal végleg elszáll a darab, a publikumból pedig egy

emberként robban ki a nevetés és a vastaps, ami aztán nem is
ér véget egészen a fináléig.
Lengyel Menyhért magyar származású amerikai forgatókönyv- és drámaíró, itthon sajnos méltatlanul mellőzött
státuszban. A Lenni vagy nem lenni egy örökzöld mestermű,
amely azt hivatott kifejezni, hogy bizony derűvel és humorral
is ellen lehet állni az elnyomásnak – talán ez ma, a mi korunkban is jelent valamit, amin érdemes elgondolkodni. ■
Teller Rita

Ki a jófiú?

Az én Amerikám (My America) (2011)

Fotó • Kevin Nortz

Ausztrál–magyar, rendezte: Hegedüs Péter

során különböző emberek élettörténeteivel találkozik. Vajon minden fekete-fehér, vagy a világ
Gondolom, mindegyikőtök hitt a Jézuskában vagy a fogtündérben. Em- ennél sokkal komplexebb? Amerika mindig a jó
szamaritánus, vagy néha önző célok is vezérlik?
lékeztek, hogy milyen nagy csalódás volt rádöbbenni arra, hogy az egész
csak kitaláció, egy gyermeki képzelgés? A rendező, Hegedüs Péter is va- Kiderül számára, hogy az ő Amerikája teljesen
más, mint egy hatgyerekes afrikai özvegyé, vagy
lami hasonlót élt ált az amerikai álommal kapcsolatban.
egy Irakban harcoló amerikai tengerészgyalogosé.
A 9/11-es támadás, amely megrázta az országot, hiszen
Történetünk egy fiúról szól, aki az 1970-es években született a
szocialista magyar valóságba. Utálta az iskolát, az orosz nyelv- először érte offenzíva a saját területén, a főszereplőt is arra
tanulást, és egy külön álomvilágba menekült, amelyet az ameri- késztette, hogy kiálljon a mindenkit oltalmazó Amerika melkai akciófilmek segítségével alakított ki. Hősei között szerepelt lett, de a legnagyobb árulásnak érezte Irak megtámadását,
amikor kiderült, hogy annak ninRonald Reagan, Sylvester Stallone és
csenek tömegpusztító fegyverei, így
Arnold Schwarzenegger. A rendszernem jelent potenciális fenyegetést a
változás után édesanyjával és húgával
világ számára. Ez a külpolitikai léAusztráliába költözött, de szíve mépés csak az olajért folyt? Amerika
lyén továbbra is Amerikába vágyódott.
vált a rosszfiúvá?
A film sok szálból áll össze. Az
Az új reményt Obama jelenti,
egyik a rendező a saját családjához
hiszen ő is az amerikai álom megfűződő viszonyát értékeli, és egy ívet
testesítője, Kenyában született,
alkot az egész filmben. A nagyapjától
apja kecskepásztor volt, mégis a
indul, aki Hegedüs András volt, az a
legmagasabb szintig jutott el. A
miniszterelnök, aki 1956-ban behívfilmrendező ekkor határozta el,
ta a szovjet csapatokat. Rá mindig is
hogy üzenetet küld az elnöknek,
hősként tekintett, aki az igazságért
fülkét állít fel. Először Sydney-ben,
küzdött, de a történelmi realitások és
Budapesten, Pekingben, Teherántettek más megvilágításba helyezték
ban és egy kenyai menekülttáborszerepét, cselekedete örökre foltot
ban. Később belülről is fel akarja
hagyott. Ezután megjelenik az apjáfedezni Amerikát, amely nemcsak
nak való megfelelés kényszere, és a
sikerről és gazdagságról szól, hasaját kisfia számára a lehető legjobb
A lehetőségek országa nem megtalálható a szegénység, a
világ megteremtésének a vágya.
A másik – a film jelentős részét kitevő – rész a rendező nyomor, a munkanélküliség és a kilátástalanság is.
Hogy az utazása során szerzett benyomások alapján migyerekkori amerikai álomvilágának felkutatásáról szól. A gyermeki naivitás, amiben a jófiú mindig Amerika, a rosszfiú pedig lyen következtetést von le Hegedüs Péter, ahhoz meg kell,
a Szovjetunió és Kína, lassan átalakul realitássá, ahogy útja hogy nézzétek a filmet! ■
Szasza
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A gulyásmetáltól a szamizdatig…
Eseménynaptár

Január 7.   Ezen a hideg téli napon kerül megrendezésre a
Dürerben a kilencedik Stagediving Feszt! Ha kedvet kapnál
egy kiadós közönségszörfhöz, akkor mindenképpen itt a helyed, hisz a Cadaveres, a Watch My Dying, valamint Subiék
Rage Against The Machine tribute-ja garantálja, hogy lesz elég
kéz a magasban!
Január 13.   Ez a nap bizony egyike azon rettegett péntekeknek, de ha biztonságban szeretnéd tudni magad, jobban
teszed, ha az A38-on leszel Rewindon! Ha Palotait hallgatsz,
nem eshet bajod, hisz emberünk annyira profi, hogy még csak
nem is bólogat zenélés közben, hanem inkább jobbra-balra
ingatja a fejét, nehogy egy pillanatra is lecsússzon a füles. Ráadásul az A38 még földrengésbiztos is!
Január 14.   A gulyásmetál napja! Ha nem áll messze tőled sem
a gitárzúzda, sem a hegedűszóló, akkor mindenképp ugorj be
a Dürer Kertbe, a Folk-Rock-Maratonra! A magyar népzenei
motívumok és a klasszikus hajas-metál legkiválóbb mixerei
lesznek az est házigazdái. A helyszínen csattogtatja majd ostorát (gitárkábelét) a Dalriada, a Bohemian Betyars és a LochNesz.
Január 19.   Ekkor kerül itthon a mozikba A tetovált lány amerikai remake-je. A rendező, David Fincher, mikor arról kérdezték, hogy jósol-e alkotásának Oscar-díjat, azt nyilatkozta,

hogy: „Túl sok az anális erőszak ebben a filmben ahhoz, hogy
jelöljék. Szerintem bebiztosítottuk magunkat.”
Január 26.   A Kowalsky meg a Vega alapos változáson esett
keresztül mostanában: újabban a megszokott rockzenekari
felállás helyett a frontember mögött már körülbelül tízfős
hangszeres kavalkád kelti életre a dalokat, még szélesebb
stílusbeli palettán mozogva. Ha kíváncsi vagy, mit tud az új
felállás, akkor 26-án megnézheted a Művészetek Palotájában!
Január 28.   Eddig a napig még látható az Országos Széchényi
Könyvtárban a „Terjesztését megtiltom!” című kiállítás, amely
a régi rendszerekben cenzúrázott, betiltott és/vagy emigrációban írt, illegálisan kiadott lapok történetét meséli el. Ha csiklandoz a szamizdat szó és a rendszerellenesség, siess, mert
már csak 28-ig van idő!
Január 31.   Ez az utolsó alkalom, amikor még megtekinthető
a Gödörben a Willany Leó Improvizációs Táncszínház
2008-tól itt rendezett előadásainak fotókiállítása. A WLIT
gyakorlatilag az összes itt megfordult táncművész közös produkciójának műhelye, mindenféle alkotói attitűdtől függetlenül. A fotókiállítás anyagául szolgáló villanyosok produkcióit
pedig minden szerdán meg lehet tekinteni. ■
Nándi

Illusztráció • Hugh Syme

Egy álom az arénában…
Hihetetlen progresszív februárja lesz annak, aki a hónap 17-én útba ejti
a Budapest Sportarénát, ugyanis tiszteletét teszi nálunk a több mint
25 éves fennállását ünneplő Dream Theater, akiket pedig nem más kísér,
mint a frissen kifejlesztett Periphery.
A két zenekar közül a nagy öreg Dream Theater neve sokaknak
ismerősen csenghet. A ’85-ben alakult banda nem éppen egyszerű muzsikát játszik, de ez nem meglepő, hisz egytől egyig
magasan képzett zenészekről van szó. A Dream Theaterben
játszik például az a John Petrucci, akinek a neve néhol elrepked egy-egy megállóban, (illegálisan) cigiző rockerek közt, és
akiről évente megállapítja valamilyen rockmagazin, hogy a
világ legjobb 10 gitárosának egyike. Egyébként a zenekar ütő-

se, Mike Portnoy sem viccből hurcolja magával a
világ talán legtöbb darabból álló dobcuccát.
A Theatert kísérő Periphery sem gyenge. A friss
és épp virágzás alatt álló progresszív-számolgatós-döngölős metál egyik legjelesebb úttörője, a
stíluson belül helyenként egyedülállóan dallamos tiszta énekkel. A gitárosuk, Misha Mansoor pár évvel korábban már elkezdett számokat írogatni YouTube-ra, Bulb néven, és aztán
ezeknek a daloknak a többségéből forrt ki a Periphery. Aki úgy
érzi, hogy unja már a könnyű, alkoholszagú punkot, és egy kicsit intelligensebb rockzenei élményre vágyik, annak mindenképpen a Sportarénában a helye! ■
Nándi

