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A nappalok egyre rövidebbek, az esték egyre hidegebbek,
te pedig, kedves olvasó, valószínűleg a fűtött teremben
vagy otthonodban lapozgatod a TátKontúrt. Azonban
gondolnunk kell azokra is, akiknek nincs hova menniük,
akiket nem vár meleg otthon, akiknek a tél és a fagy a
legnagyobb ellenségeik. A hajléktalankérdés felkapott
téma lett, jogszabály-módosítások, népszavazás, tiltás,
büntetés. De a probléma ezzel még nincs megoldva.
A TátKontúr novemberi számában riporterünk ellátogatott egy hajléktalanszállóba, beszélgetett a Madridi
utcai intézmény vezetőjével lehetőségekről, szabályokról, a probléma esetleges megoldásáról. Egy másik interjúban Bass László, az ELTE TáTK Szociálismunkás-képző
Tanszék adjunktusa mondja el véleményét a VIII. kerületben lezajlott népszavazásról.
Ezenkívül olvashatsz a lengyel–magyar barátság
eredetéről, az Y generáció jellemzőiről, és megtudhatod,
mi történne, ha egy hatalmas napkitörés megbénítaná a
Föld számítógépes rendszereit.
Összeesküvés-elméletekből sosem elég, ebben
a lapszámban mi is összegyűjtöttünk neked párat,
szemezgess bátran! A Kül-Ügyes rovatban két kínai nyelvet tanuló és Kínában járt hallgató mesél élményeiről, a
borzasztó közlekedési kultúráról, a nyelvtanulás szépségeiről és az ottani fiúk udvarlási szokásairól.
Ha pedig csak a TáTK-os dolgok érdekelnek, olvasd el cikkírónk beszámolóját a Gólyakupáról, vagy az
e-szoctámról szóló írásunkat, melyből az is világosan
kiderül, miért kapott idén több szociális támogatást az,
aki pályázott. És, hogy a buliról se feledkezzünk meg:
lerántjuk a leplet, kik is lépnek fel idén a Gólyabálon,
lehet előre örülni!
Jó olvasgatást! ■
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A színek harca
Egy este, amikor ismét felidézzük a gólyatábori hangulatot, a verseny
hevét, az alkoholfogyasztásunk megnő (ha eddig nem tartottuk volna
a szintet) és a hangunk elmegy. A Gólyakupa estéjén az Északi és Déli
épület közötti terület az ELTE nyolc kara nyertes csapatainak harci üvöltésétől volt hangos.

Fotó • tátkontúr I szasza

Mire estére odaértem az Északi épület elé, a csapatok már
nagyban gyakorolták az indulóikat, a csopvezek felvázolták
a taktikát, a gólyák pedig izgatottan várták, hogy megmutathassák, mire is képesek. Sikerült rögtön megtalálnom a TáTK képviseletében induló lila csapatot,
csopvezeivel együtt.
Szerencsére, az első feladatban az alkohol főszerepet játszott, ami bátorságot öntött a gólyákba, és jótékony hatásának köszönhetően, illetve a csopvezek kitartó biztatásának hatására a későbbi állomások során
hozták a formájukat. Következőkben popópacsiztunk
(Mónya szavaival élve) latin elnevezésű testrészeinkkel, megtanítottuk a TÓK-os lányoknak a gólyatáncot,
éles logikánkkal elkápráztattunk mindenkit, emberi
piramist építettünk, és a TTK-s szervezőknek köszönhetően
rengeteg vitamindús gyümölcsöt ehettünk a másik szájából
és fenekéről.
A sok izgalomtól felpörögve indultunk tovább a KCSSK
felé. Mivel a gólyák szinte minden állomáson eltáncolták a
gólyatáncot, and we were original and sexual, a táncverseny
nem okozott nehézséget. Azonban Arany Jancsi, egyik sztárfellépő egyáltalán nem értékelte ezt, és a TÓK nyerte meg a
viadalt. Sajnos, a gólyakupát sem mi vittük haza, hanem a

PPK, na de mindegy is, ugyanis az est többi része
kompenzálta ezt. Johnny Gold feltüzelte az egész
közönséget, főleg a gyengébbik nemet, és néhányan közülük felmerészkedtek a színpadra táncolni, a többiek az első sorból próbáltak közelebbi
kapcsolatba kerülni a mellizmáról híres előadóval.
A Kerozin együttes dalaival annyira megőrjítette a népet,
hogy a pogózás elkerülhetetlen volt, így csak a kemény mag
maradt, a többiek – köztük én is – egy kicsit nyugodtabb

A TáTK harcosai
helyre vonultak. A csapat a falhoz állította az agysejteket,
halált mondott a májra, és megidézte Nellyt, az elefántot
és a kismalacot is. A buli tovább folytatódott DJ Juhász Laci
közreműködésével, aki, ahogy tőle megszokhattuk, fenntartotta, sőt fokozta a hangulatot.
Egy újabb sikeres, TáTK-oshoz méltó estét zárhattunk,
amely többé-kevésbé maradandó lesz az elfogyasztott alkohol
függvényében. ■
Szasza

Őszi kalandok nyomában
Ép testben ép lélek – tartja a közmondás, és a TáTK-on felcseperedő nemzedéknek sem lehet szebb célja, mint hogy az agysejtjei mellett az izmai
is dagadjanak az önbizalomtól! Következzen tehát a novemberi ajánlatunk azoknak, akik szeretik a kihívásokat, adrenalinfüggők, és persze a
szurkolást sem vetik meg, ha ELTE-s csapatról van szó.
A túrázás szerelmesei! Igéző szemeitek párját most e sorokra
vessétek! A misztikusnak tűnő számok igazi kalandot rejtenek: 2011. 11. 11-én a 11. kerületben 11 kilométert tehettek
meg a budai hegyek között, megmászva a Gellért-hegyet. Az
esemény este 8:11-kor kezdődik a Gazdagréti lakótelep, autóbusz végállomásnál, és 11:11-kor ér véget, tehát ekkorra érkeztek meg a Szent Gellért térre. Ezen a késő őszi estén nincs
is jobb program, mint egy kis séta a szabadban!

Aki viszont sötét, szűk és csuszamlós helyekre vágyik, annak a Barlangtól-Barlangig túrát
ajánlom, amely ugyancsak a Budai-hegységre
fókuszál, és röpke hat óra alatt több mint tíz
érdekes helyet fedezhettek fel, ha részt vesztek:
például a nyéki templom romjait, az Apáthysziklát, a Vaskapu-hegyet, vagy épp a Szemlő-hegyi-barlangot.
Érdemes hozni turistatérképet, és a fél napos kaland egy
ezresbe fáj, de megéri! A túrákra való jelentkezéshez és
információkért nincs más dolgod, mint kattintani egyet:
teljesitmenyturazoktarsasaga.hu
Esetleg a tájfutásban szeretnéd kipróbálni magad? Akkor csak annyit kell tenned, hogy felveszed a kontaktot a
BEAC Tájfutó szakosztályával, és máris belevetheted magad

KÖZelítő  5
is ajánlott, akik így felmérhetik erejüket – hiszen sosem árt
tudni, le tudjuk-e sprintelni az éjszakai megállóban ránk tá-

Fotó • parkerdo.hu

az adrenalinba. Amit mindenképp tudnod kell, az az, hogy itt
nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is meg kell küzdened
a versenytársakkal, mert a természet lágy ölében fekvő ellenőrzőpontokat neked kell megkeresni egy tájoló és egy térkép
segítségével. Szóval nem egyszerű feladat, de az egyik legjobb kikapcsolódási lehetőség, és akkor itt az első ajánlatunk
is: az Őszi Spartacus Kupa, amely november 5–6. között lesz
Csákváron, a Vértes-hegységben. Ha elég magabiztosnak érzed
magad és érdekel a dolog, akkor kattints a rendezők honlapjára
(tabanispartacus.hu), és még több információt tudhatsz meg.
Bizonyára jól ismeritek azt a közmondást, hogy hasznos
a futás, de a kútfalazó édesanyját annak, aki kerget! Nos,
november 19–20. között gyakran ismételgethetitek ezt, ha
beneveztek a siófoki Balaton Maratonra (egyedül és párban
is lehet). Nevezési díj itt is van, de ez elég sok mindent
tartalmaz: rajtcsomagot, chipes időmérést, befutócsomagot,
ami garantáltan nem zsákbamacska lesz! Sőt, az első három
helyezett díjat is kap, tehát aki hírnévre és elismerésre
vágyik – egészséges életmód mellett –, annak mindenképp
ajánlott. Nevezni és informálódni a futanet.hu oldalon tudsz.
Ha nem akarsz a Balatonig vonatozni, és jobban csíped a pesti klímát, akkor a Tudás Útja félmaraton a te versenyed, amely több szempontból is különleges. Budapest
központjában halad végig, érintve a kulturális világörökség
és több neves hazai egyetem (köztük az ELTE Lágymányosi
Campusának) épületeit is, és van egyetemista/főiskolás
kategória is. A verseny nemcsak profiknak, hanem kezdőknek

Keresik az utat
madó nyugdíjas néniket. A versenykiírás részleteit itt találhatod meg: members.chello.hu/poczik.balazs/meghivo.html
Most pedig jöjjenek a szurkolási lehetőségek is, hiszen
az ELTE-s csapatok komoly meccseket vívnak más főiskolás/egyetemista brigádokkal!
November 12-én a Röplabda Budapest Bajnokság keretében, 18:30-tól mérkőzik meg egymással az ELTE SE és az
Emericus KSE, a Villányi út 27. szám alá várják a lelkesítő
csapatot a srácok.
November 19-én pedig NB2-es kosárlabda meccs lesz a
BEAC csarnokában, a mi ifjaink fognak megmérkőzni a Ferencvárosi SZSE csapattal, a megjelenés kötelező! ■
Kréta

Amikor áll a Bál

Fotók • tátkontúr I kréta

Közeleg az idő, amikor kezdetét veszi egyetemi éveink legnagyobb kaliberű bulija, ami az elsőévesek számára a legizgalmasabb. A Gólyabál
már csak a különleges hangulata miatt is egyedülálló esemény, s akkor
még nem esett szó a sztárfellépők kavalkádjáról, akikből most novemberben sem lesz hiány!
Mondanom sem kell, hogy ez az a buli, amelyre nem pár órával, hanem hetekkel, egyesek pedig hónapokkal előtte elkezdenek készülni. A csajok beújítanak néhány új estélyi ruhát,
magassarkút és retikült, hogy aztán a hosszú várakozás alatt
eldöntsék, melyik lesz AZ a ruha, amellyel magukra terelhetik
a figyelmet. A srácok lassan elkezdik megtanulni, hogyan kell
megkötni a nyakkendőt (és nem a homlokunkra, mint azok a
bizonyos nindzsák), náluk általában ebben ki is merül a készülődés. Persze az utolsó pár napon Barney Stinsont meghazudtoló módon gyűjtik majd be a legmenőbb öltönyöket.
S vannak, akik még ennél is komolyabban veszik a dolgot, ők azok a gólyák, akik keringőjükkel fogják elvarázsolni
a kíváncsi közönséget, és a gimis szalagavatók édes emlékét

csalogatják majd az örömtől és némi alkoholtól
ittas fejekbe. A gólyakeringő után még pár szám
erejéig próbára tehetik bátorságukat és tánctudásukat a többiek is, tehát érdemes felkészülni arra,
hogyan szólítsuk le a Gólyatábor óta kiszemelt
áldozatunkat, vagy azt a fiút/lányt, aki olyan jó
előadást tartott Szent Ágoston erkölcsfilozófiájáról.
Ha letudtuk a kötelező keringő köröket, jöhet a hajnalig
tartó dizsi, amit idén is a legjobb hazai bandák biztosítanak
majd. Elsőként a Keep Off riffjei fognak hullámokat kelteni
a pezsgőspoharak tetején, a merészebbek eközben metálvillával kergethetik egymást, akinek pedig nem kenyere a
rock, egy laza headbangeléssel adhat véleményt. Közeledve
az éjfélhez, a Pannonia Allstars Ska Orchestra fogja megsorozni a TáTK-ot a legpezsdítőbb reggae dallamokkal, és ha
Gandzsasztánba nem is, de Jamaicába biztos eljuthatunk velük képzeletben. A hajnal záróakkordjait DJ Juhász Laci fogja osztani, tehát érdemes kipihenni magatokat, ha hajnalig
akartok tombolni a slágergyanús mixekre.

››
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pedig a 979-es éjszakaival
Gondolom, most már
teleportálhattok a Belvárosba.
csak két kérdésetek maradt:
További
nélkülözhetetmikor és hol? Természetesen,
len információkért figyelmegnyugtató válaszokkal is
jétek a Heti Hétfői Hírrendelkezünk. A nagy nap
levelet és a plakátokat, a
november 24-én lesz, és nem
A hölgyek
megjelenés gólyáknak kötelemáshol, mint a Széchenyi fürdőben (1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.). Odafelé a föld- ző, felsőbbéveseknek pedig erősen ajánlott! ■
alattival és a 72-es trolival érdemes megközelíteni, hazafelé
Kréta

A részvétel fontos!
Akarod, hogy legyen Gólyatábor és Gólyabál, Társadalmi Tanulmányok
tanulmánykötet, TátKontúr, Felező, kari bulik, szakos ismerkedő rendezvények, publikációs lehetőségek, tanulmányi tájékoztatás, kollégiumi segítség? Rajtad is múlik!
Szavazóurnák mögött ücsörgő fiúk és lányok az Északi épület bejáratánál, akik unalomig ismételgetik a „Szia, TáTK-os
vagy? Szavaztál már?”-formulát, és ha nemmel válaszolsz,
gyakorlatilag lerázhatatlanok addig, amíg nem szánsz rájuk
két percet. Ez pedig a TáTK HÖK Küldöttgyűlési választásai
miatt van. De miért is olyan fontos ez az egész?
A Küldöttgyűlés harmincegy képviselője a szakos jelöltek
közül kerül ki, ők hivatottak arra, hogy képviseljék szaktársaikat az ELTE TáTK HÖK fő döntéshozó szervében. A képviseleti arányt a szakok létszáma határozza meg, alapszakokon több
képviselő is bekerülhet, viszont minden mesterszaknak, az
osztatlan képzésben részt vevőknek és természetesen a doktoranduszoknak is van egy-egy képviselője. A Küldöttgyűlés
választja a HÖK elnökét, a referenseket és a bizottsági tagokat, ők szavaznak az évi négy-öt ülésen többek között az éves
költségvetésről, valamint a TáTK HÖK féléves beszámolóiról.
Még mindig felmerülhet a kérdés, hogy a bürokratikus
elemeken túl mi más haszna lehet egy küldöttgyűlési képviselőnek a szakodon. A választásokon elinduló jelöltek közül
ugyan nem mindenki jut be a Küldöttgyűlésbe, de a tíz legtöbb
szavazatot szerzett induló tagja lesz a SzHÉK-nek, azaz a Szakos Hallgatói Érdekképviseletnek. Ők azok az emberek, akik a
legegyszerűbben tudnak neked segíteni a szakodon felmerülő
enyhe problémákkal kapcsolatban, hiszen ismerik a kurzusaidat, az oktatókat, tudják, hogy kinél milyen a vizsga, mire kell
odafigyelni, mit fontos elolvasni, melyik könyvet kell megvenni.
A SzHÉK-eseknek a tanulmányi kérdések mellett szám-

talan lehetőségük van arra, hogy szakos bulikat,
ismerkedős esteket, szakesteket, tudományos
programokat szervezzenek, vagy akár megpróbálják közelebb hozni az oktatókat és a hallgatókat (a Szociológusok Testközelben és a Diplomata
Hancúr is SzHÉK-es kezdeményezésből indult). Lehetőségeik
mellett pedig természetesen lelkesek is, hiszen nem véletlenül jelentkeztek és vállalták el ezt a feladatot.
A tanulmányi kérdéseken és a szórakoztató programokon
kívül van egy szomorú, mondhatni elkeserítő apropója is annak, hogy különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a választásokon való minél magasabb részvételi arányra. Ez nem más, mint
az új felsőoktatási törvény tervezete, amelyről noha még semmi biztosat nem tudni, annyit mégis igen, hogy rendkívüli módon szűkítené a hallgatói érdekképviselet jogköreit, mindehhez pedig irreálisan magas részvételi arányt – a hallgatók ötven
százalékát – szabja meg keretként. (Hasonlítsuk csak össze ezt
az elvárást az országgyűlési választások részvételi arányával…
de a felsőoktatási törvény már egy másik cikk lenne.)
Ahhoz, hogy egynél több hallgató üljön azokban a testületekben, ahol a tanulmányi és vizsgaszabályzatokról döntenek,
ahhoz, hogy segítsenek neked, ha elakadsz a tanulmányaiddal, ha kérdésed van a szociális támogatáshoz, ha Erasmusra
pályáznál, ahhoz, hogy bulizhass a többi TáTK-os hallgatóval,
szükség van a képviselőkre, szükség van a Hallgatói Önkormányzatra, és szükség van rátok is. Gyertek, és adjátok le
szavazatotokat november 7-e és 16-a között az Északi épület
előterében, mert a részvétel fontos! ■
Kovács Anna Sára
elnök
ELTE TáTK HÖK
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Digitalizált szoctám: az e-szoctám
A pénz nem boldogít – mondják. Ez igaz lehet, de hiteltelen lenne azt állítani, hogy egy egyetemistának nem fontos a rendelkezésére álló havi
anyagi keret ahhoz, hogy fenntartsa magát. A szükséges kiadások hos�szú listáját ismerjük, hiszen a hónap vége gyakran nem jelenti egyben a
listánk végét is. Szerencsénkre, ebben a félévben a szociális támogatás
összege nőtt, sőt a rendszer technikailag is megújult. Szeptemberben
már csak online pályázhattak a hallgatók.

nem tudott. Végül is, a korral haladni kell! „Volt
olyan félévünk, hogy a lépcső tetején állt a sor reggeltől délután négyig. Úgy gondoltuk, hogy könnyebb
lesz a hallgatóknak és nekünk is, hogy nem kell kiállniuk a sort. Aztán persze léptek fel olyan problémák,
amik igazából ugyanannyi időt vettek el, mint korábban. Abban bízom, ahogy telik az idő, a hallgatók is
egyre jobban hozzászoknak a változáshoz, és mi is
tudjuk már, hogy mire kell odafigyelnünk. Folyamatosan javulni fog
Egy egyetemista többféle forrásból élhet. Első számú szponzor
lehet a szülő, akitől azonban az idő előrehaladtával és önérze- a rendszer, hiszen még mindig dolgoznak azon, hogy tökéletesítsék.”
Első próbálkozásra ugyanis voltak problémák. A Diákjólétünk növekedésével talán egyre kevésbé szívesen kérünk, fogadunk el pénzt, ezért nem árt, ha más alternatíváink is vannak. ti Bizottság szerint a legtöbb hallgatónál előfordult, hogy nem
Vállalhatunk (diák)munkát, és vehetünk fel diákhitelt is, mind- tudtak belépni, mert korábban nem igényeltek IIG azonokettőnek megvannak a maga előnyei és hátulütői egyaránt. Sa- sítót az Informatikai Igazgatóság oldalán (ugykezelo.elte.hu),
ját tudásunknak, szorgalmunknak köszönhetjük ellenben a ta- amely ebben az esetben azt biztosítja, hogy csak olyan tudja
leadni a kérvényt, aki valóban ELTE-s, és jogviszonyban áll
nulmányi ösztöndíjat és egyéb ösztöndíjakat, vagyis ezek már
a jól végzett munka örömének kategóriájába tartoznak. Végül, az egyetemmel. Probléma adódott még az ETR-es jelszóból,
a szociális támogatás az a juttatás, amelyet bárki megpályázhat, mivel az új felület az ékezetes jelszót nem tudta elfogadni,
így meg kellett változtatni azt. Az egyéni csaimmáron az interneten keresztül.
ládi helyzet feltöltése is mindig kérdéses
Ahogy mai világunkban már oly sok
lehet, illetve a határidők betartásával is
minden, így a szociális támogatás techvoltak problémák, de ez alapvetően nem
nikai része is átkerült az online színtérre
a rendszer hibája. „Próbáltuk a lehető legjobidén szeptemberben. „Évek óta terveztük, hogy
ban tájékoztatni a hallgatókat arról, hogyan működik
elektronikus formában lehessen pályázni, mint
a rendszer. Ezért volt az, hogy bármikor föl lehetett
ahogyan a kollégium leadó felülete is elektronihívni telefonon, és próbáltam az e-mailekre is
kus. Volt már egy próbálkozás arra, hogy ETR-en
minél hamarabb válaszolni. Szeretnénk még
keresztül legyen, de nem működött, így 2011
ebben a hónapban egy kérdőívet készíteni a
januárjában döntött az EHÖK úgy, hogy a
hallgatók felé, nyilván ők jobban látták, hogy
nulláról kezdik. Létrehozták ezt a teljesen
mi volt a baj, vagy mi nem eléggé érthető. A
új felületet (eszoctam.elte.hu/eszoctam),
saját tapasztalataink és ezek alapján fogunk
amelynek kipróbálását abban a félévben egy
összeállítani egy listát a fejlesztők felé.”
kisebb kar, a BGGyK vállalta be. Mi akkor még
Talán az elégedetlenebbeket is kárazt mondtuk, előbb szeretnénk látni, hogyan
Dől a pénz
pótolta az a kellemes meglepetés, hogy az
működik. Májusra viszont már látható volt, hogy
előző félévhez képest nagyobb összeg került a számlánkra.
a rendszer tényleg működőképes, így egész nyáron ezen dolgoztunk
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szociális és Ösztöndíj Bi- „A tanulmányi ösztöndíjak is magasabbak lettek, és én is meglezottsággal. Augusztusban volt tesztelés, végül a Hallgatói Önkor- pődtem, hogy nagyobb volt a keretünk. Úgy voltunk vele, hogy
az új felsőoktatási törvény koncepcióját látva inkább szétosztjuk
mányzat döntötte el, hogy ezt fölvállalja a TáTK. Volt az ELTE-n
most ezt az összeget, nehogy az legyen, hogy ha bent marad 2-3
olyan kar, ahol papírosan is le kellett adni ugyanazt, mint amit
millió forint, akkor végül azt elvonják, és nem tudjuk átvinni a
elektronikusan, de mi azt gondoltuk, hogy ennek igazából nem sok
értelme van, és papírpazarlás is” – meséli Kiss Edina, a Diákjó- jövő félévre. Ezért azt gondoltuk, hogy akinek jók a pontjai, inkább kapjon egy korrektebb összeget, amiből boldogulni tud egy
léti Bizottság elnöke.
hónapban.” ■
Korábban is sokan használták a webes felületet, most itt
volt az idő, hogy az is megtanuljon szkennelni, aki korábban
Elek Zsuzsi
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Színlelt világban élünk?

Összeesküvés-elméletek gyilkosságokról, holdraszállásról,
történelemről
Minden, amit eddig elhitettek velünk, hazugság? A középkort csak kitalálták, Neil Armstrong nem járt a Holdon, az USA pedig földönkívüliekkel szövetkezik technológiai újításai érdekében? Néhányan így gondolják. Álljon most itt egy csokornyi a konspirációs teóriákból, a teljesség
igénye nélkül!

Híres gyilkosságok, meggyilkolt hírességek
A szórakoztatóipar hősei közül jó néhányan saját sikerük
rabjává válnak, és önnön mítoszuk elpusztítása sokszor csak
cselszövések árán lehetséges. Egyes elképzelések szerint nem
volt ez másként Elvis Presley-vel sem. 1977. augusztus 16. éjszakáján az énekest a birtokán holtan találta menyasszonya.
A halál oka a hivatalos közlemény szerint szívroham volt, a
konspirációt sejtők elképzelése alapján viszont Presley megrendezte saját halálát. Az összeesküvés lehetőségét érdekes
egybeesések igazolják. Egy nappal a holttá nyilvánítás után
egy férfi, aki különösen hasonlított az énekesre, repülőjegyet váltott Buenos Airesbe. A jegyet John Burrows névre
foglaltatta, amely korábban Elvis kedvelt álneve volt. Ha
ez még nem lenne elég, a zenész, aki minden fellépésére új
ruhát készíttetett, egy öltözéket sem rendelt turnéjára, amely
a halálát követő napon vette volna kezdetét. Nemkülönben
furcsa, hogy néhány hónappal a tragédia előtt megváltoztatta
végrendeletét, és semmit sem hagyott családtagjaira. Vajon
azért tett így, mert pénzre volt szüksége új életéhez?
Az elméletgyártók a világhírű Beatles tagjait sem kímélik.
Szerintük ugyanis Paul McCartney 1966. november 9-én halálos autóbalesetet szenvedett, amit az együttes kénytelen
volt eltitkolni. A zenekar tagjai rengeteg pénztől estek volna
el, ha társuk halála miatt feloszlatják a bandát, ezért érthető
módon nem akarták derékba törni karrierjüket. Így hát nem
tehettek mást, mint hogy kerestek egy „beugrót” elhunyt barátjuk helyére. Ez nem is bizonyult nehéz feladatnak, mivel
a rajongók gyakran rendeztek hasonmásversenyeket, s az
előző évben Edinburgh városában megrendezett vetélkedő

Kozmikus konspirációk
Napjaink legelterjedtebb összeesküvés-elméletei a földön kívüli élettel kapcsolatosak. A világ minden részén gyakoriak az
eltűnéses esetek, amelyekkel kapcsolatban az áldozatok vagy
hozzátartozóik számos alkalommal apró, szürke emberrablókról számolnak be. Velük kapcsolatban eltérő teóriák születtek:

Fotó • iain macmillan

Mielőtt belekezdenénk az összeesküvés-elméletek boncolgatásába, jobb tisztázni, hogy mit is értünk ezek alatt. Az ös�szeesküvés-elméletek olyan teóriák, amelyek a nyilvánosság
elé tárt ismeretektől eltérő módon magyaráznak történelmi,
társadalmi, kulturális, gazdasági vagy katonai eseményeket.
Ezek esetenként meglepő körültekintéssel felépített, ésszerű
elgondolások, másszor viszont logikai buktatókkal telített
spekulációk. Egy dolog azonban mindig közös bennük, mégpedig az, hogy nem állják ki a tudományos próbát: sem cáfolni,
sem bizonyítani nem lehet őket.

győztese, William Campbell Paul kiköpött mása
volt. A banda tehát tovább folytatta a zenélést
oldalán Campbellel, mígnem 1970-ben feloszlottak. 1980. december 8-án, John Lennon
meggyilkolásának napján azonban az újraegyesülés minden reménye elveszett. A zenészt a
sajtó magyarázata szerint egy zavarodott, magányos férfi,
Mark David Chapman lövése gyilkolta meg, mások szerint
viszont politikai és vallási okok húzódtak a háttérben. Egyes
elképzelések úgy tartják, keresztény fundamentalisták
végeztek Lennonnal, akik a zenész „nagyobb vagyok, mint
Isten” kijelentése óta az Antikrisztust látták benne, más
spekulációk viszont arra következtetnek, hogy a Beatles-tagot az FBI akarta eltenni láb alól.

„You may say I’m a dreamer...”
egyesek szerint ők saját leszármazottaink, akik visszajöttek
az időben, hogy megmentsék a Földet a pusztulástól, mások
úgy vélik, hogy szaporodóképességüket elveszített földönkívüliekről van szó, akik az emberek segítségére szorulnak,
hogy termékeny utódokat hozhassanak létre. Van azonban
ennél komolyabb felvetés is, mely szerint az Egyesült Államok
kormányzatának MJ-12 nevű titkos szervezete összedolgozik
a szürkékkel, és velük raboltat el embereket a kísérleteihez.

Fotó • harrison schmitt
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Talán az egyetlen esemény a történelem során, amelyben
bizonyítottan földönkívüliekről volt szó, a híres Roswell-eset.
1947. július 3-án repülő csészealj zuhant egy roswelli birtokos földjére Nevadában, amelyben több, körülbelül 90 centiméter magas idegen lény utazott. A kormányzat a közeli légi
támaszpontra szállíttatta őket, a nyilvánosság elől pedig eltitkolták a történteket – noha a szemtanúknak köszönhetően
az eset némileg kiszivárgott. Összeesküvés-elméletek szerint
az Egyesült Államok azért hazudott a világnak, mert titokban
le akarták másolni az űrlények technológiáját, és kísérleteket
hajtottak végre a földönkívülieken. 2011 áprilisában az FBI
nyilvánosságra hozta az interneten az ügy aktáját és az idegenek boncolásáról készült felvételeket, amelyek eredetiségében
sokan kételkednek, mások számára viszont ez szolgál bizonyítékul arra, hogy van élet a Földön kívül is.
Nemcsak arról léteznek teóriák, hogy földönkívüliek veszik birtokba bolygónkat, hanem arról is, hogy földlakók hódítják meg a világűrt. Már 1942-ben szárnyra kapott a híresztelés, miszerint a Harmadik Birodalom eljutott a Holdra, ahol
titkos bázisokat épített ki. Komoly bizonyítékként értelmezhető fényképek maradtak fenn a II. világháborúból, melyeken
a klasszikus repülő csészealjakra hasonlító német szerkezetek
láthatók. Közismert továbbá, hogy német tudósok, akik közül a háború után többen is a NASA alapítói lettek, a Hold
gyarmatosításának technológiai megvalósításán dolgoztak.
Az elméletet némiképp alátámasztja, hogy a Hold felszínén
megmagyarázhatatlan jelek, építményszerű alakzatok találhatók. Merészebb feltevések szerint a NASA hazudik a Hold
légkörének összetételéről, hogy távol tartsa a felfedezésektől
a többi országot. Ez viszont azt jelentené, hogy az amerikaiak
és az oroszok is a németek vendégei voltak holdraszállásukkor.
Vagy talán az emberiség soha nem is járt a Föld „kísérőjén”? 1969. július 20-án Neil Armstrong sikeresen landolt a
Holdon, amit szinte az egész világon kitörő örömmel fogadtak. Nem sokkal később azonban számos összeesküvés-elmélet látott napvilágot. Egyesek szerint a teljes expedíció átverés
volt, mások szerint elérte ugyan az Apollo-11 az égitestet, de
a leszállás nem történt meg. Szó, ami szó, az esemény egyetlen bizonyítéka a NASA által nyilvánosságra hozott felvételek
sorozata, amelynek eredetisége ellen több érvet lehet felsorakoztatni, mint mellette. A képeken a Hold felszínébe szúrt
amerikai zászló lobog, ám mivel a Holdnak nincsen légköre,
a valóságban lehetetlen, hogy a zászló megmozduljon. Furcsa továbbá az is, hogy Neil Armstrong lábnyomai tisztán
kivehetők a képeken, holott a fizika törvényei szerint a Hold
felszínének porszemcséi nem rajzolhattak volna ki ilyen
mintázatot. Nemkülönben figyelemre méltó, hogy a 15 tonnás holdkomp lábai viszont nem süllyedtek bele a homokba.
A fotókon a különböző objektumok által vetett árnyékok is
bolondosan állnak. Mindezek alapján nem csoda, ha vannak,
akik megkérdőjelezik a holdraszállás megtörténtét.

Történelmi teóriák
A történelem nagy összeesküvés-elméleteinek sorát kezdjük
egy merész teóriával, melynek értelmi szerzője, Herbert Illig
szerint a középkor nem létezett. A történész úgy véli, hogy a
614 és 911 közti évek nem valósak, és minden erre az időszakra datált esemény vagy nem történt meg, vagy máskor történt. Úgy gondolja, hogy a fennmaradt írásos emlékekre nem
lehet hagyatkozni, mivel azok egyértelműen hamisítványok.
Az egyetlen dolog, ami bizonyíthatná a középkor létezését, a
fennmaradt építészet, azonban a régészet eredménytelenül
keres ebből a korból származó épületeket. A kérdésre, hogy
kinek állt érdekében ez a csalás, a 900-as évek három legbefolyásosabb nevét említi: III. Ottó német-római császárt, II. Szilveszter pápát és Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárt,
akiknek célja nem más volt, mint hogy uralmuk az ezredfordulóra essen, és ezzel örökre beírják magukat a történelembe.
Ugorjunk most néhány évszázadot, és ismerkedjünk meg
egy olyan teóriával, amely végül igaznak bizonyult! 1769-ben
Kempelen Farkas megtervezte a gondolkodó sakkautomatát,
amelynek egyik felén egy török ruhába öltöztetett bábu ült,
és a játék során ennek a bábunak a keze mozgatta a figurákat.
A feltaláló beszámolója szerint a gép teljesen automatizált
volt, a közvélemény viszont kételkedett ebben. Nem tudták
elképzelni, hogy tudna egy gép emberi minőségben gondolkodni, mérlegelni és kockáztatni, ezért összeesküvést sejtettek a találmány hátterében. A sakkautomata a leghíresebb
mestereket is legyőzte, még Napóleon sem fogott ki rajta. A
gép gazdáról gazdára szállt, majd utolsó tulajdonosa halálát követően egy múzeumba került, ahol egy tűzvész során
megsemmisült. Sokáig úgy tűnt, hogy a masina titka örök
talány marad, ám lelepleződött a rejtély: a gép egyáltalán
nem volt automata, minden játék során emberi kéz irányította. A feltaláló kivételes tehetségű sakkozókkal konspirált,
akik a partik során a szekrényben rejtőztek, és a török bábu
karját rudakkal mozgatták. Így történt, hogy Kempelen Farkas lóvá tette az egész világot.
Végezetül pedig, következzék egy összeesküvés-elmélet
a közelmúltból! 2001. szeptember 11-én két repülőgép csapódott a New York-i World Trade Center ikertornyaiba, majd
egy másik a Pentagonra, egy negyedik repülőgép pedig egy
pennsylvaniai területre zuhant. A tragédia után két nappal az
Egyesült Államok külügyminisztere bejelentette, hogy Oszama
bin Laden a katasztrófa fő gyanúsítottja, és hírül adta a „terrorizmus elleni háború” kezdetét. Felvetődik azonban a kérdés,
hogy miután két utasszállító repülőgép a Világkereskedelmi
Központnak ütközött, hogyan tudott még két gép átjutni a repülés elől elzárt zónán az állítólagos legmagasabb biztonsági
készültség ideje alatt? A tragikus nap óta számos bizonyíték
került elő, amely alátámasztja, hogy az Egyesült Államok tisztában volt a közeledő támadással. 2001. augusztus 6-án maga
az elnök is jelentést kapott arról, hogy bin Laden lecsapni ké-
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szül az USA-ra, mégsem figyelmeztette a lakosságot. Az egyik
legnépszerűbb összeesküvés-elmélet szerint a katasztrófa
hátterében az állt, hogy a CIA és az amerikai olajtársaságok
meg akarták szerezni Afganisztánban a hatalmat, és az által
az ország olajkészleteit. Vannak azonban teóriák, amelyek
szerint Kína akarta összeugrasztani két legnagyobb riválisát,
a mohamedánokat és az amerikaiakat.
Amint láthatjuk, a világ összeesküvés-elméletek hálózata,
minden jelentős eseménynek két verziója van: egy hivatalos
és egy „másodlagos”, a színfalak mögött. Van, amikor e kettő
összemosódik, és van, amikor élesen elhatárolódik egymástól, az azonban kétségtelen, hogy amíg az emberiség és vele
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együtt az emberi szkepticizmus létezik, addig biztosan születni fognak összeesküvés-elméletek is. ■
Adri
Felhasznált irodalom:
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Southwell, David (2004): Rejtélyes esetek – A legérdekesebb ös�szeesküvés-elméletek. Pécs: Alexandra Kiadó

Hány laptopba kerül egy konzerv?
Múlt havi cikkünkből kiderült, hogy a Föld élővilága nem fog kipusztulni, már ha a maják jövendölését figyelmen kívül hagyjuk. Valószínűleg a
végítélet napja sem jön el egyhamar, kénytelenek vagyunk hát más világvége után nézni. Ezúttal nem egy klasszikus apokalipszisról lesz szó,
csupán egy kisebb katasztrófáról – bár ez nézőpont kérdése.
Az Aranyszemről és a napfoltokról
Valószínűleg sokan látták az Aranyszem című James
Bond-filmet. Volt ebben a filmben egy fegyver, ami olyan
erős elektromágneses sugárzást bocsát ki, hogy egy adott
területen megbénít minden elektronikus eszközt. Nem tudni,
ilyen fegyver a valóságban van-e, de nincs rá komoly szükség,
ugyanis a Nap erre a célra sokkal alkalmasabb. Csillagunk
folyamatosan produkál napkitöréseket a napfoltoknál, ezek
általában veszélytelenek és nemigen okoznak fennakadást a
mindennapi életben, bár a kozmonautákra és a műholdakra
veszélyesek lehetnek a velük járó nagy energiájú részecske-,
illetve elektromágneses (röntgen-, extrém UV) sugárzás miatt. Ugyanakkor a mágneses impulzusok is érezhetőek, ezért
egy földi körülmények között tökéletesen működő számítógép rövid idő alatt tönkremenne a Nemzetközi Űrállomáson.
Minket a Föld mágneses burka véd ezektől a hullámoktól, de
ennek kapacitása véges, tehát egy erősebb napvihar képes
bolygónkon is komoly problémákat okozni. A naptevékenység
intenzitása ciklikusan változik, és most épp erősödő fázisában van, a NASA szerint olyannyira, hogy 2013 körül rendkívül erős napkitörés várható, mely a Föld mágneses terében
komoly geomágneses vihart okozhat.
Volt már ilyen, nem?
Voltak korábban is erős napkitörések, a közelmúltból talán
az 1989-ben Québecet sújtó esemény a leginkább említésre
méltó, melynek hatására a város áramellátása egy napra teljesen összeomlott. Ami most várható, az inkább az 1859-ben

megfigyelt nagy napviharra hasonlíthat, amely
annak idején tönkretette az európai és amerikai
távíróvonalakat. Érdekes hatása volt még, hogy
Rómában és azonos szélességi fokokon található
városokban is láttak sarki fényt, és több helyen
tüzek ütöttek ki. Ennek akkoriban nem volt komolyabb hatása az emberek életére és a civilizációra, mert
nem voltak elterjedtek azok a technológiák, melyek megsínylenének egy ilyen eseményt. Manapság azonban széleskörűen
használjuk az elektromosságot és az elektronikus eszközöket
életünk szinte minden területén, ezért társadalmunk igencsak kiszolgáltatott az űridőjárás szeszélyeinek.

Mi lenne, ha?
Játsszunk el gondolatban a lehetőséggel: egyik napról a másikra kifogy az áram a falból. Egy mágneses vihar tönkretette
a bolygó szinte teljes elektromos hálózatát, mert a távvezetékek antennaként fogták föl az elképesztő erősségű indukciós
energiát, és ez kisütötte a hálózat nélkülözhetetlen elemeit
képező transzformátorokat, ezek ugyanis nem bírnak el ekkora terhelést. Hasonlóképp, a telefonos hálózatok is tönkrementek. Ha ez nem lenne elég, a mágneses vihar erősen megrongált sok érzékeny elektronikus eszközt, számítógépeket,
mobiltelefonokat, autók vezérlőrendszereit és így tovább – de
ez igazából nem nagyon növeli az okozott károk nagyságát.
Valószínűleg néhány napig nem éreznénk az áramnélküliséget komoly problémának, bár biztosan sokaknak gyanús
lenne, hogy nem egyszerű áramszünettel állunk szemben.
Modern technológiánk egy csapásra használhatatlanná válna. Az étel megromlana a hűtőszekrényekben, a mosógépek
nem mosnának, az információs hálózatok egyik pillanatról
a másikra összeomlanának. Áram nélkül egyetlen más infrastrukturális hálózat sem működne. A víz- és gázszolgáltatás
hálózatait is számítógépekkel irányított, elektromos árammal
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A metró alternatív használata
működtetett rendszerek szabályozzák, a szivattyútelepek is
árammal működnek. Kizárólag emberi vagy állati erővel meghajtott eszközökkel tudnánk közlekedni, az üzemanyag-ellátás megszűnne vagy erősen akadozna. Az olajkutak és a finomítók szintén leállnának, a kiszállítás sem lenne tökéletesen
megoldott, és eleve kevés olyan jármű fut, mely motorvezérlő
elektronika híján működőképes maradna – beleértve a modern teherautókat és buszokat is.
A pénz elvesztené értékét, a kizárólag elektronikusan
nyilvántartott pénz elveszne a bankok halott merevlemezein, a teljes pénzügyi rendszer villámgyorsan omlana össze.
Újra felütnék fejüket a tömegjárványok, az orvosoknak modern gépek nélkül és folyamatos gyógyszerhiányban kellene
helytállniuk, a mainál jóval kevésbé higiénikus körülmények
között. Az emberek elvándorolnának a városokból, a folyamatos táplálék- és vízhiány vidékre kényszerítené őket. Kitörne
a káosz a városokban, ahol sok ember él együtt, a nélkülöző,
járványoktól gyötört, az ismeretlennel szembesülő tömegek
rabolnának és fosztogatnának. A feketepiac, a cserekereskedelem virágozna, egy-egy árucikk értéke teljesen megváltozna
a gyökeresen átalakult közeg miatt. A meglévő infrastruktúra
helyreállítása, a hiányzó láncszemek pótlása évtizedeket venne igénybe, jó esetben ipari forradalom korabeli színvonalon
lehetne az ellátórendszereket újra működésbe hozni. Évekbe
telne, mire újra lenne víz- és áramszolgáltatás, már csak a
szükséges eszközök újbóli legyártása miatt is, a teljes újjáépítés pedig talán évtizedekbe, ha egyáltalán megtörténik.
Világpolitikai hatások
A világ hatalmi központjai eltolódnának. Egy ilyen helyzetben
a legkevésbé fejlett országok szenvedik a legkisebb károkat.
Olyan országok, melyeknek iparában a termelési folyamatok
során még elavultabb módszereket alkalmaznak, melyek
társadalma kevésbé függ a technológiától és a modern
kommunikációs rendszerektől, energiatovábbító hálózata
kevésbé integrált. Az észak-afrikai régió vagy Közép-Ázsia
periférián vagy félperiférián lévő, technológiailag elmaradott,
a nemzetközi pénzügyi rendszerbe kevésbé integrált, de
nyersanyagokban, főleg energiahordozókban gazdag országa-

iban a helyreállítás valószínűleg rövidebb időt venne igénybe.
Innentől kezdve ezek az országok képviselnék a fejlett világot:
míg a Nyugat próbálna eluralkodni a káoszon és egyszerre
igyekezne működésképtelenné vált ellátórendszereit újraindítani, ezek az országok az elavult, de még meglévő technológiára támaszkodva átvehetnék az irányító szerepet a világban.
Esetleg következmények nélkül indíthatnának háborúkat
védtelenebb országok ellen, melyeket primitív eszközökkel,
de így is erőfölényben vívhatnának meg, miközben nem sújtja
őket krónikus nyersanyag- és üzemanyaghiány. Az ENSZ-nek
nem lenne többé hatalma, a diktatúrába, feudalizmusba, káoszba süllyedt országok véres háborúkat vívnának egymással
nyersanyagért, területekért, vízért vagy bármi másért, aminek híján vannak, és csak idő kérdése lenne, mikorra sikerül
beüzemelni az atombombákat.
Hatalmi perspektívák
Itt egy lehetőséget ismertettem, de persze elképzelhetők a
történetnek más kifutásai is. Érdekes kérdés, az állam hogy
élne túl egy ilyen traumát. Lehet, hogy az erőszakszervezetek
és a megbénult, létező ellátórendszerek dolgozói a katonaság segítségével tudnák stabilizálni a rendszert, koordinálni
és ellátni a lakosságot. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy
helyi kiskirályok emelkednének ki, akik rendelkeznek elég
élelemmel és elég „katonával” ahhoz, hogy magukat megvédjék és másokat feudalista jellegű rendszerben dolgoztassanak.
És akik, ha elég ügyesek, meg tudják szervezni az újjáépítést
egy-egy területen, így biztosítva hatalmukat. Egy erősebb
hadsereggel rendelkező országban a milícia is átveheti a hatalmat, amely pontosan meghatározott alá-fölérendeltségi
viszonyaival és szervezettségével képes lehet a lelassult kommunikációval is működni, és amelynek megvannak a lehetőségei arra, hogy szinte bármilyen körülmények között ellássa
magát. Jobban szervezett országok megszállhatnak káoszba
süllyedt vagy súlyosabb problémákkal küszködő területeket.
Ezek mellett szinte bármi elképzelhető. ■
Soma
Felhasznált irodalom:
2013-ban jöhet az Armageddon (index.hu – Utoljára megtekintve: 2011. október 17.)
Billiós károkat okozhat a tökéletes napvihar (index.hu – Utoljára
megtekintve: 2011. október 17.)
Megbolonduló okostelefonokat hozhat az erősödő naptevékenység
(origo.hu – Utoljára megtekintve: 2011. október 17.)
NASA: Civilization will end in 2013 (possibly)
(theregister.co.uk – Utoljára megtekintve: 2011. október 17.)
Severe Space Weather Events – Understanding Societal and
Economic Impacts – A Workshop Report (books.nap.edu – Utoljára megtekintve: 2011. október 17.)
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Balkán Fanatik
Elveszett legendák nyomában

Koszovóból kanyargós szerpentineken és felénk magasodó sötét hegyeken át vezetett az út Északkelet-Montenegróba. Egy kora esti órán indultunk, a cél Mojkovac városkája volt.

Fotók • tátkontúr i Teller rita

Éjfél helyett fél kettőre értünk a városba, ami inkább volt
falu, mint metropolisz, és mivel térerő közel s távol nem
volt a vidéken, nem tudtuk elérni a kontaktemberünket, aki
állítólag várt ránk annál a bizonyos benzinkútnál. Persze
egy-két kocsmán kívül semmi nem volt nyitva azon a szombat
éjszakán, így hát betértünk egy útszéli fogadóba. Szállás után
érdeklődtünk, de a kommunikáció igen nehézkesen folyt a
helyi mulatozó legényekkel, végül fogtunk egy kocsist, és
annyit mondtunk a sofőrnek, hogy „ten euro, hotel, ten euro,
hotel”. El is vitt minket a Motel Tara nevű szállóra, amely
eléggé a városon kívül esett, és egy lélek nem sok, annyi se
járt arra. Enyhén kísérteties jellege volt a dolognak, ott és
akkor, Montenegróban, a semmi közepén egy erdő melletti
kis tisztáson, amit valóban szénfekete hegyek öleltek körül.

A jó kis békebeli masinériák földje
Kicsit be is ijedtünk, miután kattant a zár a masszívan puritán
stílusban berendezett szobánk ajtaján. Elkezdtünk viccelődni
a szituáción meg azon, hogy remélhetőleg az összes szervünk
meglesz még reggelre, de szerencsére, alaptalan volt a gyanú.
Reggel korán kiment a szemünkből az álom, és felkerekedtünk, hogy ellátogassunk a legközelebbi nemzeti parkba, vagyis
az Eco-Oaze nevezetű rezervátumba. Természetesen, csak autóval lehetett megközelíteni a terepet, így ismét sofőrt rendeltünk, aki készségesen körbevitt minket a környéken. A park nagyon szép, de legalább annyira pici is. Egy kis patak csordogál
a közepén, két oldalt hegyek övezik, érintetlen összhatása van,
de azért belebotlottunk pár turistába, akik pucéran fürdőztek
a jéghideg hegyi forrásban… Úgy tettünk, mintha mi sem történt volna (persze egy mosolyt megeresztettünk, meg egymás
között szétcinkeltük őket), és bejártuk a bejárhatót, találtunk
elhagyott monostort, omladozó hidat és rengeteg gyíkot.
Estefelé szerettük volna elcsípni az utolsó buszt Podgoricába, de nem elég, hogy késett a járat, még tele is volt.

Így ott álltunk csomagostul, kifáradva, este hat
magasságában, még mindig a semmi közepén,
tanácstalanul. Ekkor jött a stoppolás innovatív
ötlete, ami aztán meg is hozta a gyümölcsét. Körülbelül tíz perc próbálkozás után felvett minket egy podgoricai rendszámú autó, két kedves, nagydarab, negyvenes férfi
utassal. Podgoricába mentek, és készségesen felajánlották,
hogy elvisznek minket, de hát a szerbhorváton kívül szegények egy mukkot sem beszéltek semmilyen más nyelven! A
mindössze kilencven kilométeres táv négy (!) órát vett igénybe, hiszen derék montenegrói kalauzainknak óránként szüksége volt egy félórás sörszünetre! Nekünk meg muszáj volt
csatlakoznunk, elvégre ők tettek szívességet nekünk.
Érdekes módon, mégis el tudtunk beszélgetni velük,
előbányászva az addig a nyelvterületen töltött egy-két
hétben megtanulgatott szerbhorvát szavakat, megspékelve
nemzetközi kifejezésekkel, mint „gasztronómia” vagy
„probléma”. Végül is kiderült a muksókról, hogy a kilencvenes
években az egyikük K1-es bajnok volt, csak aztán egy Hollandiában elszenvedett vereség után abbahagyta a sportot. A másik meg az edzője. Szép kis banda! Aztán végre megérkeztünk
Podgoricába, bármilyen végtelennek is tűnt az út. Hamar
elköszöntünk a jótevőinktől, és buszjegyet váltottunk Budva
városába, a Balkán Riviéra egyik fellegvárába.
Nem tudtuk, mire számítsunk, annyi azonban biztos volt,
hogy a környék tele lesz mocskosul gazdag oroszokkal. Nos,
ez be is igazolódott: én még életemben nem láttam ennyi jachtot egymás mellett sorakozni, katonás rendben! Volt ott mindenféle: fekete, fehér, arany, ezüst, egyszintes, emeletes, sokemeletes, medencés… Ámultunk egy sort, aztán hostel után
néztünk. Állítólag megtaláltuk a legolcsóbbat, de kettőnknek
került 36 euróba, kemény négy eurót tudtunk lealkudni a tulajtól, aki szerint egyébként Budapest egy jellegtelen, unalmas
város. Ó, gondoltam, mi jöhet még?! A hostel maga nem lett
volna rossz, ha nem lett volna száz százalékosan koedukált
és tömött. Volt egy manus, aki majdnem pucéran feküdt az
ágyában, és valami nyálas lányregényt olvasott – mindezzel
még nem is lett volna baj, ha nem lett volna egy merő hájas
szőrtömeg az egész figura, haha. Annyira kikészültem a látványtól, hogy tüntetőleg közös helyiségben aludtam, hehe…
Budvában igazából semmi extra nincs, szép kis mediterrán
óvárosa van, rengeteg puccos szórakozóhellyel és étteremmel,
de igazából csak lehúzás az egész.
Másnap ismét Dél felé vettük az irányt. Bar városába vitt
az utunk, szintén tengerparti „csoda”, de ennél unalmasabb
és egysíkúbb helyen szerintem még életemben nem voltam!
Igaz, hogy csak végigszaladtunk Montenegrón, de komolyan
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mondom, az egész, nyolc államot érintő túrából egyedül ez a
csöpp ország okozott csalódást. A hegyek eszméletlenek – de
ebben ki is merül minden vonzereje a helynek, hiszen ugyanakkor drága, barátságtalan és unalmas az egész közeg.
Bezzeg Albánia! Ulcinj, az utolsó montenegrói város
az albán határ előtt, már előre jelezte, mi vár ránk. Teljesen
más emberek, más kaja, más világ. Alig vártuk, hogy átjussunk végre albán földre, és felfedezhessük ezt a – nem nehéz
belátni – nem igazán jó hírű országot. Többen többször rákérdeztek, hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy Albániát is
meglátogatjuk, de hajthatatlanok maradtunk, és tartottuk
magunkat a tervhez. A határon simán átmentünk (busszal),
még csak pecsétet sem kaptunk, hozzánk se szólt egy határőr
sem. A busz végállomása Shkoder vagy más néven Shkodra
városkája volt. Amikor leszálltunk, egy virágzó, élettel teli,
tiszta és rendezett kis település képe tárult elénk. Az emberek
ugyan bámultak ránk, mert nem nagyon látni turistát, pláne
nem fiatal, szőke, fehér lányokat arrafelé. Hamar találtunk
szállást, kettőnknek nyolc euró volt a szoba, alig hittük el!
Aztán a város melletti apró hegy felé indultunk, amelynek tetején egy réges-régi vár pihen. Van ott egy tó is a közelben, a
domb tetejéről beláttuk az egész vidéket, ráadásul pirkadatra
értünk fel! Azt a látványt! El is időztünk fenn a magasságban
egy darabig, majd egy kis tóparti étteremben tipikus albán vacsorát költöttünk el, desszerttel és borral kiegészítve, mindössze 6-6 euróért. Albánia az a hely, ahol még magyarként is
úrnak érezheti magát az ember, hehe…

Másnap továbbálltunk, és bevettük Tiranát. A város olyan
szinten változatos, hogy abba bele lehet szédülni! Váltogatják
egymást a gettó jellegű utcák és a full puccos negyedek, a lepukkant romhalmaz házak után vadonatúj köz- és magánépületeket emelnek, a város közepén áll egy körülbelül hatszáz (!) éves
dzsámi, nem messze tőle pedig a frissen felhúzott operaház.
Ramadán alatt voltunk a mecset környékén, ráadásul
péntek délután, amit azért fontos kiemelni, mert a muzulmánoknál ugye a pénteki nagy ima a hét legfontosabb eseménye.
Megkérdeztük, hogy bemehetünk-e a dzsámiba, és simán
megengedték! Csak le kellett vennünk a cipőnket, a fejünkre
dobtak egy átlátszó leplet, és már mehettünk is a női részbe.
Még életemben nem jártam működő szunnita kegyhelyen, ez
azért kemény… Az egy dolog, hogy nő vagyok, de nem vagyok muszlim, és mégis beengedtek! Ilyesmi sehol nem fordulhatna elő a muzulmán világban, de az albánok lazán állnak
a dologhoz… legnagyobb szerencsémre! Tiranában egyébként
rengeteg park és tömérdek kávézó, étterem van, a házak színesek, az emberek kedvesek, olcsóság és finomság vár minden
látogatóra. Albánia tényleg a kis szerelmes szívcsücskömmé
vált, biztos, hogy visszatérek még! Sajnos, a tengerpartra nem
jutottunk el, de tervbe van véve egy újabb túra, amiről majd
még remélhetőleg beszámolok később a Kontúr hasábjain.
Tiranából Macedónia, majd Bulgária felé vettük az irányt, de
erről majd a decemberi számban mesélek! ■
Teller Rita

Szecsuáni csirke vagy pekingi kacsa?
Két, Kínát megjárt és kínai nyelvvel foglalkozó egyetemista lány mesélt nekünk: Tóth Manna, karunk szociológia BA szakos
hallgatója szecsuáni, míg a BTK-s Mészáros Gabi pekingi élményeiről.

Egy racionális alapú döntés
Manna néhány hónapja került állami ösztöndíjasként Kínába – a távol-keleti kultúrsokk mellett természetesen szóba
került a kínai nyelv maga is.

között a Buddhista Főiskolán – tehát 4x12 hetet tanultam
otthon, és július 25-e óta vagyok Kínában. Egy hónapot Pekingben töltöttem egy nyári egyetemen, és utána Chengduba
jöttem, a Sichuan (Szecsuán) Egyetemre. Óriási szerencsém
volt, mert a magyarországi nyelvtanáromtól biztos és stabil
TátKontúr: Mikor kezdtél érdeklődni a keleti kultúrák iránt?
alapokat kaptam. A kínai nyelv azért nagyon nehéz, mert
Tóth Manna: Őszintén bevallom, az érdeklődés elég racionális
alapú volt. Előbb kitaláltam, hogy kínai nyelvet akarok tanulni, „tónusos”, tehát egy-egy szótagot más-más hanglejtéssel ejtve teljesen más jelentése van a szónak (általában egy szó egy
a kultúrát és a történelmet közben ismertem és szerettem
szótag), és otthon nagyon alaposan begyakoroltuk ezt, bár
meg. Érettségi után, tudtam, hogy még egy nyelvet el akarok
ha gyorsan beszélek, és nem figyelek oda, akkor nem mindig
sajátítani, az orosz és a kínai között vaciláltam, aztán a kínai
megy tökéletesen. Általában azt gondolják, hogy az írás a legmellett döntöttem, és egyáltalán nem bántam meg.
nehezebb, de szerintem ez nem így van, mivel azt egy idő után
meg lehet szokni. A helyes beszéd az, ami nem egyszerű, tényTK: Hogy haladsz a nyelvvel? Mióta tanulod és mennyire
leg csak anyanyelviekkel lehet gyakorolni. Az az általános véérzed nehéznek?
lekedés, hogy aki meg akar tanulni kínaiul, annak minimum
TM: Két évig tanultam Magyarországon egyetemi keretek

››

2-3 évig itt kell élnie, komolyan foglalkozni a nyelvvel és szorgalmasan tanulni – ezt én is teljes mértékben alátámasztom.
Még annyit tennék hozzá, hogy szerintem csak azok tudják
megtanulni, akik nagyon lelkesek és elhivatottak, mert annyi
erőfeszítést kíván, hogy nem lehet máshogy.
TK:   Mennyi idő kellett ahhoz, hogy el tudj csevegni mandarinul?
TM: Hát, ez nehéz kérdés… attól függ, miről kell csevegni. Az
étteremben a pincérekkel már meg tudom beszélni, hogy mit
kérek. Alapvető dolgokról tudok beszélgetni, de azért ezt még
nem nevezném csevegésnek. Szerintem „az elcsevegéshez”
kell két-három év intenzív tanulás.
TK: Korábban említetted, hogy racionális alapú döntést
hoztál, amikor elkezdted a nyelvet. Milyen érvek sorakoztak
fel a kínai mellett? És mik a céljaid a nyelvvel?
TM: Ma Magyarországon az angol nyelv magas szintű ismerete már nem előny, hanem elvárás, és a mi korosztályunkból a
többség jól beszél angolul, és sokszor emellett még egy másik
nyelven is. Én a szociológia szakot választottam, de sajnos ma
egy szociológia BA diplomával és angol tudással sem olyan jók
az elhelyezkedési esélyek (amit a családból és a baráti társaságból is nagyon sokszor hallottam). Én úgy döntöttem, hogy
nem a munkaerőpiac elvárásainak megfelelve fogok kitanulni
egy olyan „szakmát”, amit nem szeretek, hanem azt tanulom,
amit szeretek, és abból fogom kihozni a legtöbbet. Szerintem
a szociológia kínai nyelvvel kombinálva ma jó döntés, hiszen
Kína nyelve az ország gazdasági erejének következtében
nagyon fontossá lépett elő, és mivel Magyarországon még
relatíve kevesen beszélik, ezért „csak” kínai nyelvtudással
már lehet munkát találni. Szerintem ez más, népszerűbb
nyelvekről nem mondható el. A célom a kínai nyelvvel, hogy
a szociológiával kombinálva bevándorlókkal foglalkozhassak.
Még pontosan nem tudom, hogy a bevándorlás melyik szegmensével, egyelőre csak ismerkedem a különböző területekkel.
TK: Szerinted melyik nyelvekkel lehet még érdemes foglalkozni?
TM: Nekem a spanyol a harmadik nyelvem, nagyon szeretem,
bár sokszor megkapom, hogy az Magyarországon „annyira
nem hasznos”. Orosz, francia, koreai, cseh, horvát és lengyel,
amiben látok fantáziát. A koreai, orosz, cseh, horvát és a lengyel most az üzleti életben fontosak, ahogy ilyen téren tanuló
ismerőseimtől hallottam.
TK: A kínai tapasztalataidból (így lassan három hónap
kinttartózkodás után) mit emelnél ki?
TM: Legelőször is: a tömeg. Itt 1,4 milliárd ember van, és más
értéke van az emberéletnek. Mindenhol eszméletlen zsúfoltság van, a tömött reggeli hetes busz kismiska ahhoz képest,
ami itt van, de hozzá lehet szokni. Iszonyatosan tolakodnak,
kinyílik az ajtó, és egyszerre szállnak fel meg le egymáson át.
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És mindenhol sokan vannak! Aztán: mindenki köpköd, de úgy,
hogy a szájukon fújnak orrot, és állandóan! Rengetegen bicikliznek, motoroznak, egész családok, papa, mama, gyerek egy
motoron vagy bringán, sisak nélkül. A közlekedés borzasztó,
hiába van lámpa, senkit nem érdekel, összevissza mennek,
mindenki mindenhol, mindenhova kanyarodik, simán, teljes
gázzal átmennek az autók a piroson, úgyhogy figyelni kell!
Ételekkel kapcsolatos higiénia abszolút nincs, elképesztő körülmények között tárolják és készítik az élelmiszert, így csak
olyat szabad enni, amit előtted sütnek át.
Fotó • tóth manna
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A Nagy Falon
TK: Kóstoltál már kutyát-macskát?
TM: Nem, nem eszem húst, de a csoporttársaim ettek… Az
itteni kajának semmi köze nincs az otthoni kínaihoz, még az
alapanyagok is teljesen mások. Tényleg olyan, mint egy másik
bolygó, nagyon hiányzik az otthoni koszt, mert itt minden
más, és más íze van mindennek. Itt, Szecsuánban minden
csípős, van vagy ezerféle csípős paprikájuk, és minden ételbe tesznek minimum öt fajtát. És ha kérem, hogy ne csípjen,
akkor is csíp!
TK: Mennyire érzed magad idegennek, kívülállónak?
TM: A fehér emberekkel pozitívan kivételeznek, bámulnak
minket, fotózkodnak velünk. A legtöbb kínai alapvetően nagyon aranyos és barátságos, ami eleinte meglepett, mert nem
erre számítottam…
TK: És végezetül, már csak annyit kérdeznék, hogy mit tanácsolsz a TátKontúr olvasóinak?
TM: Az a legfontosabb, hogy először angolul tanuljanak meg
jól, és ha az megvan, akkor jöhet a harmadik-negyedik nyelv.
Mindenképpen gondolják át, mivel akarnak foglalkozni a jövőben, és ahhoz válasszanak nyelvet. ■
Teller Rita
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„Hogy Kína? Eszembe sem jutott!”
Egy egyetemista lány kétéves útja Ázsia Amerikájába,
ahova soha nem akart menni

TátKontúr: Hogy kerültél az ELTE japán szakra?
Mészáros Gabi: Nem kellett túl sokat gondolkodnom, hogy
milyen szakot válasszak magamnak az érettségi után, mert
csak az ELTE-BTK keleti nyelvek és kultúrák szakcsoporton
belüli japán és hindi fogott meg a széles választékból. (Mészáros
Gabi (23 éves) nevetve fújta felém a füstöt, hogy zavarát leplezze,
amiért az ő élete ilyen érdekes lehet bárkinek) A japán mellett
döntöttem, egyrészt, mert a kedvenc írom is japán volt, Murakami Haruki, akit azóta már mindenki ismer, de akkor ő volt
az én külön bejáratú folyosóm ehhez a szigethez. Másrészt, a
japán kultúra szinte minden eleme lenyűgözött. A gyerekkori
férfiideáljaim nem a westernhősökből kinövő mai amerikai
macsók, hanem A hét szamuráj című film karakterei. Ahonnan
az amerikaiak is vették a saját hőseiket, mert a szamurájfilmek
néma férfi főszereplői olyan titokzatosak és fegyelmezettek,
hogy mindig azon jár az eszed, vajon mire gondolhatnak.
TK:   Kína nem merült fel mint lehetőség?
MG: Hogy Kína? Eszembe sem jutott! Teljesen más a kultúra,
mások a szokások. A kínaiak olyanok, mint Európában a mediterrán népek, nyitottabbak, hangosabbak, hiába van társadalmi hierarchia, valójában sokkal lazábbak, mint a japánok, akik
szigorú, visszafogott és nagyon udvarias emberek. A japán
család ki van terjesztve az egész országra, és a szolidaritás miatt teljesen más nyelvezettel beszélsz egy feletted vagy alattad
lévő emberrel, mint azzal, akivel úgymond egy szinten vagy.
A japánok letisztult világában a nők gésa alakja sokkal szebb,
mint a kínai lányoké. Ha választanom kellene a karjával bohóckodó Jackie Chan vagy egy egyenes tartású, szamurájkardos
férfi között, akkor mindenképp az utóbbi jöhet csak szóba.
TK:   Mi történt veled, miután felvettek?
MG: Amikor a japán szakra kerültem, imádtam és le voltam nyűgözve, de választanom kellett egy minort, és mivel
a japánra koncentráltam, ezért a kínait választottam, amely
írásrendszerében és kiejtésében a leginkább hasonlít a japánra. Bár vannak különbségek, például ami japán írással levelet
jelent, az kínaiul WC-papírt. A japán kultúra óra is nagy hatással volt rám, mert minden felületes európai ismeretünk ellenére Japán egyáltalán nem egységes, rengetegféle kisebbség
van, engem pedig mindig érdekeltek a problémák, hogy hol
vannak olyan dolgok, amiken kellene vagy lehetne változtatni.
Volt egy japán barátnőm, aki fél év ismeretség után merte
bevallani nekem, hogy ő félig kínai, és ezt senki nem tudja róla.
Ráadásul, csak hogy hazabeszéljek, a nők helyzete siralmas az
otthonihoz képest. Vezető pozícióba nagyon ritkán kerülnek,
és ha kapnak egy jó állást, akkor is kávét főznek. Mert még

mindig csak otthon ülő családanyákat látnak bennük. (mialatt a nők helyzetét vázolta, indulatos határozottsággal többször
cserélte egymáson a lábait, mint az egész interjú alatt összesen)
TK:   Ekkora tervekkel hogy kötöttél ki Kínában?
MG: Azt tudni kell, hogy nincs sok japán ösztöndíj. Konkrétan egy volt akkor, amikor kezdtem a szakot, a Japán Állami
Ösztöndíj, amely nagyon korlátozott számban és nagyon komoly vizsgák után áll rendelkezésére diákoknak, kutatóknak,
orvosoknak vagy más szakmában dolgozóknak. Nekem
sajnos esélyem se volt, már au pair oldalakat böngésztem,
amikor megtudtam, hogy van egy kínai ösztöndíj, amihez
csak hivatalos papírokat kell leadni. Hónapokkal később kábé
már el is feledkeztem róla, mikor megjött a levél, hogy mehetek. Sírtam és nevettem, majd azon aggódtam, mi lesz ott?
Ott kommunizmus van, Jézusom! Hova kerülök? Ráadaásul,
Európában se voltam sok helyen, de most a világ másik felére
mehetek. Viszont közel van Japán, ez fontos volt.
TK:   Hogy találtál ott magadra?
MG: A repülőtéren el se tudtam indulni. Senkivel se tudtam
angolul beszélni, az egyetemi rész akkora volt, mint nálunk
egy kerület. Amit az ELTE-n tanultam kínaiul, az édeskevés
volt. Az elején külföldiekkel beszélgettem, és éltem együtt Pekingben. De más a lépték. Mindenhova taxival mentem, rengeteg van belőle és nagyon olcsó. Akkora a város, hogy egy pekingi fesztiválra másfél óráig utaztam a metrón. Itthon pedig,
miután hazajöttem, gyakorta túlmentem, mert elszoktam a
rövid megállóktól. Ráadásul, ott mindenki úgy vezet, mintha
életveszélyes állapotban lévő embert vinne. Nem néznek se
lámpát, se gyalogost. Itthon olyan jólesett, hogy az autósok
átengedtek. Kínában például minden embernek volt már
közlekedési balesete. Az egyik amerikai barátom április elsején, bolondok napja alkalmából azt írta, hogy mondjam meg a
tanárnak, súlyos balesetet szenvedett. Persze átvert, de senki
sem fogott gyanút. Mert őrültek, ahogy vezetnek.
TK:   Hogyan biztosítottad a mindennapjaidat?
MG: A legtöbb külföldi nem is találkozik kínaiakkal, nem is
ismeri őket. A külföldiek egymás között vannak. Nekem volt
a legtöbb kínai barátom. Rengeteg ember él egy kis szobában
és az udvaron mosakodik és végzi a szükségét. Az ételek egyáltalán nem azok, amiket itthon kínai kajaként eszel. Mások az
illatok és más a büdös is. Az utcán árulnak a közlekedő embereknek mindenfélét, az ételeket állva, egy papírdoboz felett
megeszed, és mész tovább. Egyáltalán nincsenek kocsmák
vagy kávézók, inkább csak éttermek. Inni csupán evéssel
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együtt szoktak. Szórakozni viszont a sok kis fakkból álló karaoke klubban lehet, ahol összejönnek a barátaikkal, és egymásnak énekelnek egyre részegebben.

amik engem érdekeltek. Persze két év alatt elég sok barátom
lett, egy év után ezért pályáztam újra és mentem vissza.
Mert bármilyen is, de hiányzott.

TK:   Milyen kapcsolatokat alakítottál ott ki?
MG: Az egyetemisták ott olyanok, mint nálunk a 12 éves
diákok. Irtózatosan gyerekesek, mert aki eljutott az egyetemre, az egész nap otthon tanult és semmit sem tud a világ-

TK:   Jártál Pekingen kívül is?
MG: Délen, Thaiföld felé van egy pici kínai sziget, Hainan.
Januárban voltunk ott, mert ott akkor is nyár van. A parton
alig volt pár ember, nincs strandolási kultúra. A kínaiaknál
az a szép, akinek minél fehérebb a bőre. Ezért a lányok
fürdőruhája lefedi a testük nagy részét, és napernyővel mennek csak a vízhez. Egyáltalán nem értik, mit csinálsz a napon?
Minek fekszel oda? Az egész part a mienk volt! Azok, akik ott
voltak, inkább árnyékos részeken romantikáztak.

Mészáros Gabi
ról. A dolgozó fiatalok, például az általam ismert pincérfiúk
viszont állandóan Amerikába akarnak menni, és minden női
kapcsolatukat komolyan veszik. Egy fiúval találkoztam egy
este egy karaoke buliban. Szimpatikusak voltunk egymásnak, és ő elkérte a számom. Másnap már nyolc órakor hívott,
és tizenegyre, mire felvettem a telefont, teljesen leteremtett, hogy miért nem reagáltam, és mit képzelek magamról.
Majd találkoztunk, és odaadta a nagymamája nyakláncát. A
következő alkalommal a szüleinek akart bemutatni. (most is
olyan dermedt tekintettel mesélte a fiú mondatait, amit minden
pesti srác azonnal értene) Muszáj volt visszaadnom az ékszert,
mert ez olyan gyors volt, hogy beleszédültem. Volt még egy
kapcsolatom, de az is ugyanígy végződőtt. Igazából nem értették meg, hogy nem ugyanazt akarjuk. Én nem akartam
a felesége lenni, nem tudtam vele olyan dolgokról beszélni,

TK:   Beszélgettünk sok mindenről, de sehol sem került elő a
kommunizmus. Miért lehet ez?
MG: Az emberek hétköznapjaiban ez nem jelenik meg. Nekem mint külföldinek abból jön, hogy nem tudok Youtube-ra,
Facebookra vagy Gmailre felmenni. A Facebookot úgy éred el,
hogy letöltesz egy szerverszerűséget, amivel más IP-címmel
olyan, mintha nem Kínában lennél. De van saját keresőoldaluk, ami több találatot ad ki, mint a Google, épp ezért népszerűbb is, a Pai tu. Amiket tiltanak, azzal szemben alternatívát
adnak. Egyáltalán nem foglalkoznak a kommunizmussal, ha
valamiről beszélnek, az mindig a business, állandóan új ötletekkel jönnek elő, mit kéne eladni. Azt se tudják, mi van a
politikában. Az általam ismert fiataloknak én meséltem el,
hogy a Tienanmen téren milyen tüntetés és harc alakult ki
1989-ben. A tévében is inkább férjfogó műsorok vannak, a
lány az anyukával áll és a fiúkat szabályszerűen kikérdezik az
életükről, a jövedelmükről, és ha úgy adódik, belemondják a
kamerába a lányok, hogy jó fej vagy, de nem tudsz eltartani. A
kommunista hitéről senkit sem faggatnak.
TK:   Hogy fogsz te így Japánba eljutni?
MG: Kezdem úgy érezni, hogy Kína jobban érdekel, mint
Japán. De félve mondom, mert azért küzdök, hogy végre
kimehessek Japánba, és összehasonlítsam. Ma már tetszik
a kínaiaknak ez a déli habitusuk, és felismertem magamban
is az ilyen jeleket. Szétszórt vagyok, és jobban szeretem nem
megtervezni az életemet. Egy japán barátom megkérdezte,
mit fogok csinálni ma, és nem értette, hogy nem tudom. Ők
mindent megterveznek, ráadásul az udvariasság miatt van
egy állandó maszk. Valójában ma már attól félek, mi lesz, ha
kijutok Japánba. ■
Bezsenyi Tamás

Fotó • mészáros gabi
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Középpontban a periféria
Fedél nélkül, mégis szabadon

Mi, budapesti járókelők hajlamosak vagyunk arra, hogy negatív előítéletekkel tekintsünk a hajléktalanokra: sokszor félünk tőlük, agresszívnek tűnhetnek, így pedig egyáltalán nincs kedvünk segíteni rajtuk, meg
egyébként is, mi nem tehetünk semmit. Vagy mégis?

Fotó • tátkontúr i szasza

Az utcán élőknek három ellenségük van: a rendőr, aki igazoltatja őket, a közterület-felügyelő, aki elküldi őket onnan,
ahol nem tartózkodhatnak, és elveszi a csomagjaikat, illetve
a járókelők, akik utálják, hogy ott vannak, keresztüllépnek
rajtuk, vagy beléjük rúgnak. Ezeken kívül tökéletes a szabadság – gondolják ők. Nincs intézmény, amely kötöttséget jelent,
nem lopják meg őket, nincsenek szabályok. Szabadok.
„A többiek pedig elfogadják a házirendet, hogy ha inni akarnak, azt kint teszik, hogy nem hoznak be alkoholt, és nem jönnek be részegen” – mondta Gál Gellért Ákos, a Madridi utcai
Magyar Vöröskereszt Hajléktalanszálló intézményvezetője.

Őszinte mosoly: van mit enni, van hol lakni
„Az utcán élőket az Utcai Gondozó Szolgálat keresi fel, nekik
az a legfontosabb feladatuk, hogy ellátáshoz juttassák a rászorulókat. Ha a miénket szeretnék igénybe venni, annak semmi
akadálya nincs, ha szeretnének ilyen szolgáltatást, segítünk.”
Az itt élő körülbelül száznyolcvan hajléktalan ezt választotta: elfogadták a szabályokat, megpróbálják a közösségi létet, elviselik a kötöttségeket, a korlátozottságot, abban bízva,
a tél talán elviselhetőbb lesz számukra, ha itt maradnak. Szerintük nemcsak az a fontos, hogy fedél legyen a fejük felett,
hanem, hogy érezzék, bizony van, aki foglalkozik velük, és
van még ebben az országban olyan, aki segíteni szeretne.
A Madridi utcai hajléktalanszállón nem csupán alhatnak a

hontalanok, de közösségi programokban is részt
vehetnek (mint például a színielőadások), szükség esetén pedig pszichológus, jogász foglalkozik
velük, saját háziorvosi rendelőben fogadják a betegeket, valamint az alkohol- és drogfüggőségben
szenvedőket is külön kezelik.
Tehát elmondhatjuk, hogy valóban élhető körülményeket
próbálnak biztosítani ezeknek az embereknek, megadva számukra minden olyan segítséget, amellyel könnyebbé tehetik a
hétköznapokkal vívott küzdelmet.
Furcsa lehet, de a hajléktalanszállón is fizetni kell: havonta 8000 forintot kell összeszedniük a lakóknak, ha továbbra
is biztos otthont szeretnének magukénak tudni. Amennyiben
ezt nem tudják kifizetni, úgy az ingyenes éjjeli menedékhelyet ajánlják fel számukra, amely a Madridi utcában 38 fős, és
jelenleg nincs egyetlen szabad férőhely sem. Egy vékony falú,
rácsos ablakú házról van szó, telezsúfolva emeletes ágyakkal,
matraccal és egy közös fürdővel. A kis tákolmányba belépve
furcsa szagok keringenek, a körülmények egyáltalán nem
mondhatóak ideálisnak, valakinek mégis ez jelenti a túlélést…
Egy 2010-ben hozott jogszabály tiltja a hajléktalanok
utcai életvitelét, valamint néhány aluljáróból is kitiltották
őket – ha sem az utcán, sem az aluljárókban nem aludhatnak,
akkor mégis mi lehet a megoldás? Gál Gellért Ákos szerint
amennyiben az állam ilyen jogszabályt hoz, úgy gondoskodnia kellene arról is, hogy a szabálykövetés megvalósítható
legyen a hajléktalan emberek számára.
„Az állam támogatja a mostani hajléktalanellátás majdnem minden egyes szegmensét egy bizonyos évi összeggel,
amelyből gazdálkodni kell. Joguk van szabályokat hozni, ezt
nem vitatom. A baj akkor van, ha a szabályok betartásához
nincsen alternatíva. Ha lesz, akkor nincsen semmi probléma.
Az állam meghozta ezt a szabályt, és úgy gondolom, hogy lehetőséget kell biztosítania arra, hogy normális körülmények
között elszállásolják ezeket az embereket. Hogy ezt megteszi-e? Majd télen ki fog derülni. Még nem tudom. Ez a tél
mindenkinek egy jó próba lesz.”
Egy próba, amellyel körülbelül négyezer ember életét teszik kockára. Ennyi férőhelyre ugyanis még biztosan szükség
lenne ahhoz, hogy elmondhassuk: van megoldás, van lehetőség egy új életre. ■
Berta Kitti
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„Nem egy Hilton Hotel”
Bass Lászlóval, az ELTE TáTK Szociálismunkás-képző Tanszék adjunktusával beszélgettem a szeptemberben lezajlott VIII. kerületi népszavazásról. A lakókat a kukázást tiltó rendeletről, a közterületen történő
életvitelszerű lakhatásról, valamint a hajléktalanellátás színvonaláról,
a kerület tehermentesítéséről kérdezték.
TátKontúr: Ön szerint miért volt szükség népszavazásra
hajléktalankérdésben?
Bass László: Az a nézőpont, amit a VIII. kerületi polgármester keresztül akart vinni, eléggé vitatott, ezért valamilyen
legitimációra volt szüksége. Szakmai legitimációt nem kaphatott, mivel mindazok a szakmai szervezetek, akik megszólaltak, erősen bírálták a koncepciót, így azt mondta, hogy
nézzük meg, mit gondol a nép erről a dologról. Az egy másik
kérdés, hogyan értelmezünk egy olyan népszavazást, amin a
lakók 15 százaléka vesz részt, és a koncepcióra szavaz. Értelmezhetjük úgy, hogy ez a nép akarata, de ez módszertanilag
eléggé problematikus.
TK: Mit gondol az alacsony részvételi arányról, és mi lehet
az oka annak, hogy ennyire kevesen járultak az urnához?
BL: Azt lehet gondolni, hogy ha egy olyan témában kérdezik
meg az embereket, amit nem tartanak fontosnak, akkor nem
fognak elmenni. Hogy a hajléktalankérdést miért nem tartja
fontosnak egy józsefvárosi lakos, arra többféle válasz adható.
Egyrészt az, hogy őt ez nem zavarja. Másrészt, az a jellemző
a legtöbb ilyen típusú népszavazásra, hogy a rossz reprezentációjú társadalmi rétegek, az iskolázatlanabbak, a munkanélküliek mindig kisebb arányban vesznek részt a szavazáson.
Eleve pesszimisták, hogy úgysem lehet változtatni a sorsukon.
Gondolhatnánk azt, hogy a VIII. kerületben ezek a csoportok
nagyobb arányban vannak jelen. Akkor sem megy el az ember szavazni, ha reménytelennek ítéli, hogy megfordítson egy
intézkedést. Elképzelhető, hogy Kocsis Máté olyan erős pozíciókkal rendelkezik, hogy egy ellentétes népszavazás ellenére
is talált volna módot arra, hogy a koncepcióját megvalósítsa.
TK: Ön szerint hatásos lehet a törvényi szabályozás a hajléktalanprobléma megoldásában? Egyáltalán van lehetőség
a törvény betartatására?
BL: A törvényi szabályozás nemhogy hatásos, hanem szükséges egy ilyen mértékű probléma kezeléséhez. De hogy
miként próbálja kezelni a hatalom, a törvény az elesettek
problémáit, mindig nagy kérdés. Akár a kutyapiszok is le-

hetne ilyen probléma. Föl lehetne lépni ellene
úgy, hogy indít egy mozgalmat, ahol az aktivisták összeszedik a kutyaszart, vagy megmutatják, hogyan kell a kiszacskót használni. Ez
nagyon sok energia, nagyon sok pénz, túl nagy
befektetés. Büntetéssel is megtehetjük ugyanezt. Csapjunk ki sok rendőrt, és ha a kutyasétáltató nem
takarítja fel a kutyapiszkot, akkor büntessük meg. A büntetőpolitikával az a baj, hogy mindig megpróbálunk kibújni
a büntetés alól. A hajléktalanság problémája az átlagpolgár
számára kényelmetlen dolog. Rossz találkozni vele, nem
akar tudni az egészről. Mindenképpen törvényi szabályozás
kell, az igazi intézkedésekhez pedig nagy erőforrások, de
nagy erőforrásaink nincsenek. Jelenleg egy szociálpolitikai
fordulat játszódik le. Mindaz, ami liberálisnak minősül, ami
szociális munkán, segítésen alapul, az átkerült a bűn birodalmába, és a keménykéz politikája válik népszerűvé. Ha a
monoki esetre gondolunk, mindenki amellé állt, hogy a segélyt kössük munkához, de munkát senki sem tudott adni.
Népszerű az, hogy csináljunk végre rendet a vassöprűvel.
Úgy tűnik, mintha az erős akarat önmagában képes lenne
olyan problémákat megoldani, amik halálosan komplexek,
és komoly kormányzati, társadalmi, szakmai összefogást
igényelne a megoldásuk. A VIII. kerületi intézkedések megvalósítása ennél sokkal egyszerűbb.
TK: Mit lehet tudni a hajléktalanszállók kihasználtságáról? Mi az oka annak, hogy a hajléktalanok egy része nem
szívesen él a hajléktalanszállók lehetőségével?
BL: A hajléktalanszálló nem egy Hilton Hotel, nem is lehet az.
Egy csomó ember azt mondja, hogy nem szívesen alszik olyan
helyen, ahol ellopják a holmiját, vagy túl nagy kontroll alatt
tartják. A színvonal milyensége zavarja őket leginkább. A színvonal alatt ne a színes tévét értsük, hanem a minimális magánszféra lehetőségét. Másrészt, azok a szociális munkások,
akik a szállón dolgoznak, majdhogynem fegyőri feladatokat
látnak el. Csak arra kell figyelni, hogy ne vigyenek be alkoholt,
hogy rendben legyen a papírjuk, hogy ne verekedjenek ös�sze. Ha valakit nem tudunk bekönyörögni a szállóra, az nem
azt jelenti, hogy arról mondjunk le vagy lökjük ki őt. Az utcai
szociális munkának is vannak eredményei: egy meleg tea, egy
tanácsadás mindig többet ér, mint hogyha a rendőr beviszi az
embert, és az őrszobán tartja egy darabig. ■
D.Dalma
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Törtetők. Karrieristák. Újítók. Lázadók? Nem tisztelik az idősebbeket.
Nem tisztelik a hagyományokat. Elveszettek. Kreatívak. Médiacsemeték. Ezek vagyunk mi.

ni, hiszen ez az egész a mindennapi életem része.
Hogy is tudnék objektív lenni például az emberek
közötti optimális kapcsolattartás témakörében,
ha kis híján pánikrohamot kapok, amikor véletAz Y generáció. Jól hangzó és felkapott fogalom a szociológi- lenül otthon felejtem a telefonom? Így tehát nem ígérhetem,
hogy ez a cikk minden szubjektivitást mellőzni fog, sőt. Ezt
ában és pszichológiában egyaránt. Könnyen lehet, hogy más
a véleménye róla az előadást tartó professzornak, és más ne- meghagyom a tankönyveinknek, és az utánunk következő,
kem, hallgatónak. És jön is az első, karunkon igencsak nép- minket megítélő – egyébként Z – generációnak.
De ne szaladjunk ennyire előre. Miért is ennyire más ez
szerű frázis: a generációs szakadék. Beszélek róla, vizsgázom
a nemzedék? Miért foglalkoznak vele ennyit? Miért tartják
belőle, és sokszor teljesen elfelejtem: a tankönyvi anyagon túl
problémásnak? Valóban az? Az összehasonlításhoz szükséges
ezek mi vagyunk, ez én vagyok, ilyen (lesz) az én életem is.
egy kiindulási pont, ezek pedig a szülők – az úgynevezett X
Y generációnak általában a mai huszon-harminc éveseket
generáció. Valahol velük kezdődött a történet, hiszen életvitel
szokták nevezni, hol az 1976–95 között, hol pedig a ’82 után
születetteket sorolják ide. Legáltalánosabban információ- szempontjából ők és mi jóval kevésbé különbözünk, mint ők
és a nagyszülők. A szüleinknél már nem volt feltétlenül jelszerzésük módja és a kommunikációhoz való hozzáállásuk
lemző az egy élet-egy állás modell, és a rendszerváltás után
jellemzi őket. E-társadalom, multitasking, up-to-date, és még
ők is aktív részesei – sőt, sokan kialakítói – lettek a ,,kapitasorolhatnám.
Hogy mennyire igaz rám az ,,ipszilonos” életvitel, hozzáál- lizmusnak”, a modern fogyasztói társadalomnak. Ám bennük
lás, egy reggel veszem észre, a zsúfolt hármas metrón, a témá- még jobban munkálkodnak olyan értékek, amiket mi már
val foglalkozó könyvet bújva. Pontosabban: könyv a kezem- nem feltétlenül tartunk szem előtt. Nem érvényesül annyira
a tekintélyelvűség, és azt sem gondoljuk biztosan, hogy egy
ben, stílusosan Y-t formáló fülhallgató a fülemben (egyesek
szerint innen kapta nevét a jelenség), a telefonom a kezem- adott munkahelyre kellene kemény munkával ,,bedolgoznunk”
magunkat, könnyebben váltunk,
nem érezzük, hogy valamiféle hűség
kötne egy munkahelyhez – általában
megélhetés, semmi több. Az idősebbek számára ez lustaságnak, nemtörődömségnek tűnhet, a fiatalabbak
szemében egyszerűen rugalmasság.
Szerintem ez az, ami igazán érdekes ebben a témában: a nemzedékek viszonya és hatása egymásra. Az
internet, a számítógép használata és
nem használata lerágott csont, elég
nehéz róla újat mondani. Tény, hogy
az életünk része, de még nem feltétlenül meghatározója. Hogy az X-ek
általában nem tudnak ezzel lépést
tartani, hiszen ők már csak ,,belecsöppentek”, régóta tény. Úgy gonNézzünk szembe a problémákkal!
dolom, hogy nem ez a legnagyobb
ben, és épp egy SMS-re válaszolok. Amikor realizálom a hely- különbség generáció és generáció között, és Magyarország
zet abszurditását, egy hajszálon múlik, hogy nem nevetek fel. az igen közeli rendszerváltás miatt egészen speciális helyzetRájövök, hogy még ha szeretnék, sem tudnék elvonatkoztat- ben van. Ismerjük az előző rendszer tipikus hétköznapjait, a

››

IV. évfolyam I 4. szám I 2011. november

deni – és végezni –, ahogy a szüleik. Lakás, biztos kereset,
anyagi háttér nélkül nem szeretnének gyereket vállalni, és
az út idáig nem egyszerű. Egy mai fiatalnak, szerencsére,
rengeteg lehetősége van, egy újszülöttből elméletileg még
bárki és bármi lehet. De nehéz élni ezzel a nagy szabadsággal. Nem könnyű eldönteni, hogy melyik irányba induljunk,
hiszen nincsenek előre bejáratott életutak, minták, sokszor
nehéz felmérni döntéseink következményét. Sokan felnőtt
fejjel jönnek rá, hogy mégsem a saját érdeklődésüknek, képességüknek megfelelő terepen mozognak, és ilyenkor
gyakorlatilag a nulláról kezdik újra – már ha az illetők
elég bátrak, megengedhetnek maguknak még egy
diplomát, és vállalják az
újbóli karrierkezdés nehézségeit. Elég keveset halljuk a
hivatás szót. A lényeg: legyen
papír, legyen állás. Sokszor
luxusnak számít, ha valaki
azt csinálhatja, amit tényleg szeret. És ha egyszer
már elérte azt az életszínvonalat,
amit szeretett volna megteremteni, abból elég nehéz lejjebb
adni a család kedvéért.
Fontos, hogy mint sehol
máshol,
itt sem szabad
Le vagytok tolva
általánosítani. Ez nem egy homogén csoport, sőt: sokszor maga a megtestesült ambivalencia.
Ha megnézem a saját környezetem, rengeteg olyan fiatalt látok, akikben végtelen lehetőség rejtőzik, és ha esélyt kapnak rá,
ki is fogják használni azokat. Nem gondolom, hogy bármely
nemzedékre, korosztályra rámondhatjuk, hogy jobb vagy ros�szabb, mint az előtte lévő, és igaz az is, hogy egy
Hirtelen eltűnt a biztonságot adó kötél, ha valaki kiesett a praxisadott közösség saját fiataljait mindig egy kicsit
ból, annak könnyen szabadesés lett a vége. Ehhez az állapothoz
lázadónak tekinti. Pedig emberi természetünkből
egy középkorú, státuszát viszonylag biztosnak gondoló felnőttnek
fakad, hogy viselkedésünk nem más, mint reakció
igen nehéz alkalmazkodni.
a környezetünkre és a már megtörtént eseméNagy motiváló erő lehet a család. Ha valaki olyan szeren- nyekre. Ebből adódik, hogy egy kor tulajdonságainak okát nem
feltétlenül benne, hanem inkább előtte kell keresni.
csés, hogy egy ideális, boldog családba születik, az egyrészt
Állítom, hogy 2011-ben fiatalnak lenni, életkezdés előtt
megkaphatja a támogatást, egy stabil hátteret, másrészt egy
állni nem egyszerű, de bízom a saját korosztályomban. Sok
követhető mintát mint opciót. Tény, hogy ilyet általában
minden jót, jól gondolnak, és nem szeretem azt látni, hogy
keveset látunk. A kevésbé tökéletes családból származókra
legtöbbször két lehetőség vár: vagy a közeg lehúzó ereje, ami- cinikusak, keserűek vagyunk, és sötét képet festünk a saját jövőnkről, vagy egyszerűen meg sem próbáljuk itthon elkezdeni.
ből aztán nem tudnak kitörni, vagy a tagadás, a dac, ami arra
ösztönzi őket, hogy ők másképp csinálják, előrébb jussanak, De a rendszert most hagyjuk ki – az már csak részben múlik
rajtunk. A többi egészen. ■
sikeresebbek, elégedettebbek, boldogabbak legyenek.
Valószínűleg ez is közrejátszik a családalapítás nehézségében, későbbre tolódásában. Sokan nem akarják úgy kezKriszti

biztonságot adó és mindenkit lefedő szociális hálót (amiért
persze később nagy árat kellett fizetni), hogy nincs munkanélküliség, nincs munkanélküli, csak KMK. Az életút maga
meglehetősen lineáris: születés, iskola, középiskola, innen a
szerencsésebbeknek felsőoktatás, vagy munka. Általában egy,
ami a nyugdíjig tart, a klasszikus szamárlétrával, és a tudással,
miszerint: a kitartó munka és az alázat meghozza gyümölcsét.
A ’89–’90 utáni időszak ezt az életformát alapjaiban rengette meg. Hirtelen eltűnt a biztonságot adó kötél, ha valaki
kiesett a praxisból, annak könnyen szabadesés lett a vége.
Ehhez az állapothoz egy középkorú, státuszát viszonylag
biztosnak gondoló felnőttnek igen nehéz alkalmazkodni. És
itt jön a beleszületek-beletanulok elv: a fiatalok nem tesznek
mást, mint alkalmazkodnak. Ezért nem lehet hibáztatni
őket, ugyanezt tették előttük számtalan generáción keresztül, csupán a körülmények változtak. Egyszerűen megpróbálnak olyanná válni, ahogyan a legsikeresebbek lehetnek. A
kérdés innentől nem a
mit, hanem a hogyan.
Azt egy szép ábrándnak, esetleg önáltatásnak tartjuk, hogy mindenki ugyanannyira hasznos tagja a társadalomnak, hogy a takarítónő
és a gyárvezető munkáját egyformán becsülni kell: aki jobb,
ügyesebb, az sikeresebb. Érdekes, hogy a fiatalokat egyes
kutatások munkamániásnak, mások pedig felszínesnek,
kevésbé hatékonynak tartják. Úgy gondolom, hogy amiben
még fejlődnünk kell, az egyfajta munkamorál és -etika.
Hogy mit tehetünk és mit nem tehetünk meg a másikkal az
előrelépés érdekében, hogy mennyire hagyhatjuk beleszólni
a munkahelyet a személyes életünkbe, mennyit engedünk a
magasabb pozícióban lévőknek, és hogyan viselkedünk az
alattunk állókkal. Ezek olyan alapvető emberi dolgok, amiket természetesnek veszünk egy kisebb csoport hierarchiáján belül, de a munka, a karrier világában erről még sokat
kell tanulnunk.
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Lengyel, magyar, két jó barát…
Barátságunk eredete

„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.” Ez az a mondás,
amelyet valószínűleg minden magyar ismer, és azt is tudja, mit jelent. A
közös történelmi múlt, a földrajzi helyzet és a hasonló kulturális beállítottság örök időre egybefűzte a lengyel–magyar szálakat. Utánajártunk,
vajon honnan is erednek ezek, és miért pont őket választottuk.
A legelső és legegyszerűbb magyarázat barátságunk eredetére
a földrajzi közelség. Az államalapításunk előtti időkben – ami
Európában a vallási és hatalmi pólusok kialakulásának ideje
volt – már kezdett érezhetővé válni, hogy a két ország egy térfélen fog játszani. Ennek oka rendkívül egyszerű: akkoriban
se a latin–germán, se az ortodox, se a nomád török pólushoz
nem tartozott egyikünk sem.
Kultúra
A három világ között álltunk, akárcsak a horvátok, és próbáltunk egyensúlyozni a kultúrák határán, védelmeztük területeinket, valamint igyekeztünk megtartani nemzeti önállóságunkat. Ez az átmeneti autonómia azonban hamar megszűnt,
mivel – a további ellentéteket elkerülendő – felvettük a nyugati
világ vallását, a kereszténységet. Magyarországon I. István, Lengyelországban pedig I. Mieszko kereszteltette meg népét. Céljuk nemcsak az európai béke megteremtése, hanem a nemzet
összetartása is volt. Ám ezzel még nem oldódott meg minden.
Bár már részei voltunk a keresztény Európának, helyzetünk megerősítése még váratott magára. Mivel mindkét ország távol esett a kulturális központoktól (Párizstól, Rómától),
az eszmék és újítások mindig utoljára érkeztek meg hozzánk.
Egy lépéssel tehát folyamatosan le voltunk maradva, és talán
ennek lett következménye a hasonló társadalomszerkezet és
kulturális örökség. Ennek egyik bizonyítéka, hogy egyetemeinket is nagyjából egy időben alapítottuk: a krakkói alapítólevelet 1364-ben, a pécsit 1367-ben adták ki.
Politika
Megszilárdult, immár királyi irányítás alatt álló országaink a
politika színterén sem voltak restek összefogni. Ezt az uniók
vagy a közös uralkodók száma éppúgy jelzi, mint a dinasztiák
között köttetett házasságoké. Csak néhány példa a sok közül,
hogy Géza fejedelem a lányát, II. András a fiát házasította be
lengyel uralkodócsaládokba. A sok összehajló ág a későbbiekben remek alapot nyújtott, ha valamelyik országnak segítségre volt szüksége. A közös uralkodók (perszonálunió) szintén
csak erősítették a kötődést. Vencel, Nagy Lajos és I. Ulászló
királyaink mindkét „posztjukban” helytálltak.
Ám nem csak közös irányítóink voltak, az is előfordult, hogy
Magyarországot lengyel király védte meg, Lengyelországot

pedig magyar király. Az 1526-os mohácsi vész
utáni hanyatlás idején Lengyelország éppen
örömtáncot járt, mivel sikerült megvédeniük
magukat a moszkvai Rettenetes Ivánnal szemben,
és ebben a mi Báthory Istvánunk vezette és
segítette őket. Számunkra fontos esemény
az 1683-as bécsi csata, ahol is Szobieszki János lengyel
király megverte a törököket. Magyarországnak megadatott
a lehetőség az újrakezdéshez, miközben Lengyelország
feldarabolások és elnyomások áldozata lett.

Szentek
Az egyik legismertebb magyar szent a lengyelek körében
Árpádházi Szent Kinga, aki V. Boleszláv fejedelemhez ment
feleségül, s miután áttelepült, úgy kezelte Lengyelország és
a lakosság sorsát, mintha ő maga is ott született volna. Jó és
gondoskodó feleség, hazaszerető asszony volt. Édesapjától,
IV. Bélától nem aranyat kért nászajándékba, hanem sót, ezzel támogatva új otthonát. Egy legenda szerint megkapta a
parajdi sóbányát, jegygyűrűjét pedig egy aknába dobta. Amint
visszatért Lengyelországba, szorgalmazta a helyi sóbányászat
elindítását, s amikor Wieliczkában feltárták a készleteket, az
egyik sótömbben ráleltek Kinga gyűrűjére. Emiatt lett ő az ország és a sóbányászok védőszentje.
A másik szent, akit mindannyian ismerünk, Szent László.
Lengyelországi születése, valamint legendás tettei miatt ő a
magyarországi lengyelek védőszentje.
Világnapunk is van
A lengyel–magyar barátság mindannyiunk tudatában benne él.
2006-ban a Magyar Országgyűlés úgy gondolta, hogy a közös
múlt és barátság tiszteletére március 23-át a lengyel–magyar
barátság napjává nevezik ki. Azóta kétévente itthon, kétévente Lengyelországban tartanak megemlékezéseket.
Barátságunknak még emlékművet is állítottak: Győrött
avatták fel 2006-ban. ■
Zazi
Felhasznált irodalom:
Bogdan, Adamczyk: A magyar–lengyel barátság ezeréves története (muvelodes.ro – Utoljára megtekintve: 2011. október 23.)
Hóman Bálint: A lengyel-magyar barátság történeti alapjai
(mek.oszk.hu – Utoljára megtekintve: 2011. október 23.)
Magyar Lengyel Barátság – Emlékmű Győrben (pilsudski.eoldal.hu – Utoljára megtekintve: 2011. október 23.)
Lengyel–magyar két jó barát, de miért is? (zona.hu – Utoljára
megtekintve: 2011. október 23.)
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Könyvből a fejbe
kortársunk, a múlt

Három kortárs magyar regény hever kritikusi boncasztalomon. Egytől
egyig a közelmúlt magyar, illetve attól nehezen elválasztható európai
valóságával foglalkoznak; igaz, merőben más nézőpontból, s ennek megfelelően radikálisan különböző végeredménnyel tekintenek a múltba.
Mindegyik regény mást állít, mind valami fontosat.

Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
(2011, Magvető, 287 oldal)
Az új Grecsó-könyv a családtörténet nagyobb vonulatait fogja
át, ugyanakkor önzőbb is, mint A másik ország. Önzőbb, mert
a családtagok történetei csak annyiban fontosak, amennyiben
Fotó • xfree.hu i turányi terézia

Kiss Ottó: A másik ország
(2011, Palatinus, 325 oldal)
Kiss Ottó regényének főhős-elbeszélője nevében is megjeleníti az életvilágra nehezedő külső nyomás ellenállhatatlanságát.
Mozik Karcsi vezetékneve, hogy, hogy nem, két közkeletű
szavunkra is rímel, falujában Szinemának csúfolják, katonaévei alatt a Muzsik becenév ragad rá. Amilyen keveset tehet
a gúnynevek, e furcsa társadalmi képződmények determináló
hatása ellen, éppúgy nem kéri senki hozzájárulását a szigorú
következetességgel érkező természeti/történelmi katasztrófákhoz. Meghal az apja, slussz-passz. Eltávozik édesanyja,
megkínozzák kutyáját, fiatalon elveszíti első szerelmét? Nincs
apelláta. A nevelő nagyszülők egészségi állapota sem indokolja hosszú lejáratú kötvények vételezését.
Ahhoz képest, hogy Karcsi narratívájába félszáz oldalanként beköszön a halál (néhol meglepően brutális módon, ezt most nem lövöm le), egészen kellemes olvasmányt
kapunk, melyből a ’60-as években született kisfiú fejlődéstörténete mellett a késő kádárizmus abszurd mindennapjait is megismerhetjük. Az író remekül szálazza össze főhőse
felnőtté válását az ország politikai öntudatra ébredésével.
Mindkét sztori valahol a rendszerváltás körül ér véget, más
kérdés, hogy az átmeneti eufória után rá kell ébrednünk,
bizony a szabadság sem fenékig tejfel. Az olyan apró mozzanatok, mint a citkói mozi évtizedekig elhúzódó építése,
vagy a középiskolai történelemtanulás útvesztői társadalomtörténeti munkákat megszégyenítő plaszticitással tárják elénk a szocializmus hazugságait.
Sajnos, a regény izgalomfaktora sem sokkal magasabb,
mint egy korrekt mikrotörténeti munkáé, valószínűleg
elbeszélőnk igencsak szürke jelleme miatt. Az elmaradt
körömrágásért bőven kárpótol a finoman adagolt kamasz
szexualitás és Kiss Ottó zseniális szerkesztési képessége.
Bizony, nem egyszer több száz oldallal korábban elhintett
apróságok kapnak új jelentést, ahogy Mozik Karcsi mind jobban megérteni véli saját élettörténetét. Na, nem úgy, hogy a
jelen összefüggései világosodnak meg előtte, sokkal inkább
a múltban kell keresni az értelmezési kulcsokat. Múltjában,
mely ugyanúgy vele van, mint rég elhunyt anyja ajándéka,

egy piros matchbox, s mely „olyan erős tud lenni
még ma is, hogy eltakarja a jelent”.
A mű végén krimibe illő fordulatokat kapunk,
melyeket – mivel nem krimit olvasunk – itt valahogy kevésbé várunk. Pont ettől jó a lezárás, meg
az utolsó mondatoktól. Jávorka, Mozik gyerekkori
barátja magyarázni próbálja azt a csodát, amit későbbi felesége, Lovász Mari mutatott be többször is egy vödör tejjel. A vödör alján és tetején állt a nedű, a belemártott fakanál azonban
középütt száraz maradt. Jávorka magyarázata pofonegyszerű:
a Jóisten akarta így felhívni figyelmét élete párjára. Hát igen, a
múltat, a történelmet is hajlamosak vagyunk hasonlóképpen
láttatni. És Mozik Karcsi még el is hiszi nekünk. Egy pillanatra.

Grecsó Krisztián
a genetikus öröklődés viszonylag tisztázatlan mechanizmusain keresztül magyarázatot, igazolást, esetleg kiutat mutathatnak elbeszélőnknek. A regény szerkezete is ezt a viszonyt
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Bíró Yvette: Futó
(2011, Magvető, 292 oldal)
A változatosság kedvéért tragédiával indul a Futó is: Marion, a
regény központi alakja férjét és fiát veszti el egy autóbalesetben. Ezt a traumát hordozza végig aztán a nyelvtudománnyal
foglalkozó értelmiségi a fél világon; először vidékre húzódik
vissza, majd Párizsba emigrál, de sorra kerül Berkley, New
York és Jeruzsálem is. A seb egyrészt lelki, másrészt nagyon
is fizikai: a szerencsétlenségben szerzett lábsérülésének nyomai örökre emlékeztetik Mariont közeli hozzátartozóinak
hiányára. Azért is nagyon szép a címbeli futó metafora,
mert a múlt előli menekülés itt egyszerre jelenti a térbeli
távolodást és a futás fizikai aktusát, a gyógytornán töltött
hónapok, majd a kocogással töltött amerikai reggelek

hivatottak eltüntetni a trauma érzékelhető jeleit. A nem
láthatókat meg a diákokkal folytatott szerelmi kapcsolatok,
a kábítószeres közegben tett rövid kirándulások, a folyton
változó helyek, új és új ingerek próbálják feledtetni.
Sikertelenül. Marion a regény végén visszatér Budapestre,
apjához, akit ő Atyának nevez. A regény talán itt érkezik csúcspontjához, a személyes emlékezet rétegei mögött felsejlik a
közösségi emlékezet, pontosabban szólva a zsidó közösségi
emlékezet addig elfedett mélysége. Mintha csak Grecsó Krisztián tézisének inverzét mutatná be, Mariont a jelen kielégülést
csak pillanatokra nyújtó élményei vezetik vissza a család kötelékébe, ahol Atyával megkezdheti a közösségi és személyes
gyászmunkát, a holokauszt és a szörnyű baleset emlékének
együttes feldolgozását. Identitását éppen abban a felismerésben leli meg a Futó hősnője, hogy nem lehet az egyik tragédiát
a másiktól elválasztva kezelni.
A mondanivalóhoz Bíró Yvette megfelelő nyelvet is talált. Szeretném remélni, hogy nem csak az első regényét
jegyző filmesztéta munkájának tisztelete miatt látom a regény ábrázolásmódját erősen filmszerűnek. Mariont végig
Fotó • sarkantyu.net

tükrözi, a rokonok múltbeli cselekedetei és főhősünk jelenben
sodródó élete nagyjából váltakozva, egymásra hol többé, hol
kevésbé reflektálva tárulnak az olvasói szem elé.
Ami múltelemzésre indítja az önkormányzati aktatologatót, az egy nem túl szép szakítás (két év után, SMS-ben).
Nagyanyja önéletírását tanulmányozva veti bele magát a telepi múltba, mely tűnjön mégoly idegennek is a nagyvárosi
léthez képest, mint kiderül, el nem múló emlékeket hagyott
a narrátor lelkében. Haláleset itt nincs annyi, mint Kiss Ottó
regényében, a felmenők egy részének élete azonban rosszabb
a halálnál: találkozunk szobáját alig elhagyó alkoholistával, elmebeteggel, de nem kevésbé fájó a be nem teljesíthető meleg
szerelem története a ’30-as évekből. A jelent meg kurvázás,
részegségek, belső monológok tarkítják, de leginkább tanácstalanság, a kiút keresése jellemzi.
A történelmet kisebb adagokban kapjuk – habár történnek utalások a Horthy-korszak antiszemita közhangulatára,
és a pesti munkásszállók világába is betekinthetünk, itt inkább a személyes múlt dominál. A legjobb részek a jelenkor
Budapestjét leírók, az egyik utcalány jelenetben például az
önkormányzat udvarára (saját munkahelyére) vetődik a szlávosan csengő nevű elbeszélő. „Foglalt volt, az ott dolgozó lány
fölnézett, és összenevettek az enyémmel, az én kurvámmal, a férfi
nem szólt, mi nem nevettünk.”
Bár foglalkozása alapján a Mellettem elférsz főhősét sem
gondolnánk valami halál érzékeny embernek, Grecsó figurája
jobban behúz minket a regénybe, mint Mozik Karcsi érdektelen alakja. Annak ellenére megérint a történet, hogy egyes
párhuzamok erőltetettek, a végén is olyan szépen összejön,
ahogy unoka és nagyapja ugyanúgy (persze évtizedes különbséggel) várja hiába szerelmét, hogy nem tudjuk, sírjunk-e
vagy nevessünk. Ez is jól példázza, hogy néha a tökéletlen
műalkotások vannak nagyobb hatással olvasóikra. Talán épp
ezért tökéletesek.

Bíró Yvette
kívülről nézhetjük, egy hol forgatókönyvszerűen leíró, hol
reflektáló elbeszélő bemutatásában. A világjáró értelmiségi
elmúlt negyven évét úgy érzékeljük, mint egy filmet, mint
saját múltunkat. És valahol tényleg saját múltunk is ez a
majd fél század. ■
Sid
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Kortárs ölelés
Számtalanszor előfordult már, hogy a hétköznapi élet útvesztőjében bolyongva, egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy nem találjuk azt a
mezsgyét, azt a megoldást, ami előrébb vihetne. Ilyenkor sincs minden
veszve: ha maga alá gyűrt a tanácstalanság, és segítségre lenne szükséged, vagy csak beszélgetnél valakivel, aki meghallgat, elég a szomszéd
épületig menni…
A diákéletnek megvannak a maga jellemző problémái, ám ezek
minden embert másképp érintenek, és mindenki másképp
dolgozza fel őket. Egy biztos: ehhez mindenképpen szükség
van egy olyan társra, aki segít tükröt tartani eléd, hogy te magad lásd meg azt, amin változtatni szeretnél. De mi van akkor,
ha a barátaiddal már nem lehet megbeszélni, haza pedig nem
vinnéd a dolgot? Az egyik jó megoldást az ELTE Kortárs Segítő
Csoportja jelentheti.
Ez egy fiatal pszichológus hallgatókból álló csapat, melynek célja, hogy segítsen az elbizonytalanodott, rászoruló
diákoknak megtalálni a lehető legjobb megoldást az élet írta
feladványokra. A segítők fő módszere nagyon egyszerű: meghallgatnak és kérdeznek. Egyértelmű receptek nem léteznek,
és sokszor kiderül, hogy amit mi problémaként aposztrofáltunk, az valójában látásmód. Ahhoz, hogy minél jobban körbeáshasd az esetleges rossz közérzeted gyökerét, számtalan

kortárs lehet segítségedre, s biztos lesz köztük
olyasvalaki, aki éppen azon ment keresztül, ami
most téged hátráltat. Ha döntöttél, és szeretnéd
meghallgatni egy veled egykorú, ám lélekben jártas fiatal segítő véleményét, akkor a Lágymányosi
Campus Déli épületében, a 00.732-es teremben,
szerdánként vár téged a Kortárs ügyelet.
Nemrég adósságba verődvén, minden közép távú álmomtól megfosztva, s nem mellesleg újságírói kötelezettségeimnek is eleget téve, elmentem az akkor legkönnyebben
elérhető kortárshoz. Ha már ott voltam, és úgyis elkezdtek
kitüremkedni belőlem életvezetési anomáliáimból fakadó
sokrétű fájdalmaim, muszáj volt megkérdeznem, hogy nyomorúságos helyzetemben mégis miért traktál rám amolyan
férfias félmegoldásként mindenféle fájdalomcsillapító női nevet az elmém. Segítőm jó pszichológusként nem fogott bele
semmilyen magyarázat gyártásába, hanem a nyugodt tudás
mosolyával tett fel egy nagyon egyszerű, ám annál találóbb
kérdést: „Mért, ez baj?”
Bővebb információt az ügyeletről és a csoport tagjairól a
kortars.elte.hu oldalon találsz! ■
Nándi

A rockzene a klasszikus alapok óta millióféle irányba fejlődött, mind
újabb és újabb stílusirányzatokat létrehozva. Ezek az irányzatok aztán
néhány elborult pionír által még tovább vegyítődnek egymással, újabb és
újabb torzított agyrongyolásokat produkálva. Nos, lássuk, mi a legújabb
tenyésztés!

Ezt a műfaji kavalkádot igazándiból nemigen
lehet semmilyen kategóriába sorolni. Így hát, miután épp, hogy megszáradt a matekmetálon a netes közvélemény tintája, s megállapodtak, hogy
ez így itten akkor a „djent”, már meg is született
az elképzelés, hogy akkor a The Algorithm, bizony,
(önjelölt netes zeneszakértők szerint) stílusát tekintve már
A The Algorithm névre hallgató projekt talán a legújabb
és legmerészebb muzikális turmix, amihez rockzenei „djentstep”. Az algoritmus különben nemcsak a nevében, hanem az egész image-ében követi a modern számítógépes életpályafutásom során hozzájutottam. Az algoritmus teremtője
vitel paradigmáját, s erre a modern, digit-ízű hangzáson kívül
nem más, mint egy Rémi Gallego névre hallgató francia
a számok nevei is rásegítenek. (Például: Informations, Kernel,
úriember, aki otthon egy gitárral és egy számítógéppel volt
Critical Error, Acces Denied.) Ezenfelül az egész koncepcióhoz
olyan merész, hogy az egyébként is veszélyesen friss, leginkább
a Meshuggah által kifejlesztett, poliritmikus, törtütemes, szá- méltóan a The Algorithm minden eddigi munkája kizárólag az
interneten jelent meg.
molgatós matekmetált összekeverje a manapság oly divatos
A projekt eddigi albumait legkönnyebben a
döngölős dubsteppel. Ha ez még így sem lenne egy eléggé
got-djent.com/discography/1746 linkről töltheted le, teljesen
elvadult koncepció, mindebbe helyenként egy Tetris hangjait
ingyenesen. ■
vegyíti bele, miközben az feltehetően épp megerőszakol egy
Nintendót, selymes szintetizátorhangokon heverve.
Nándi

illusztráció • got-djent.com

Az a fránya algoritmus…
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A mi utcánk – Avenue Q

Fotó • avenueq.hu

Mumusok, pornó és az élet értelme, avagy kik laknak itt? Könnyfakasztó
vígjáték a Centrál Színházban.
Már az első dalnál belopta magát a szívembe ez a nem mindennapi előadás. Ugyanis az ominózus dalt egy friss diplomás
bölcsész énekli arról, hogy ugyan mit is ér az a darab papír a
kezében. Pontosabban báb-bölcsész, ugyanis a szereplők The
Muppet Show-jellegű bábok és az őket életre keltő színészek.
Azoknak, akiket ez nem ijesztett el, itt a következő hír:
ez bizony egy Broadway-musical. És a még kitartóbbaknak
elárulom, hogy tökéletesen nélkülözi a műfaj kliséit. Hiszen
tulajdonképpen kik is laknak a mi utcánkban? Van itt minden: a fentebb említett friss diplomás munkanélküli bölcsész,
kínai étteremben dolgozó japán pszichológus, szintén munkanélküli komikus, könyvelő, Michael Jackson (komolyan),
napközis tanárnő, aki mellesleg mumus – bizony, átlagos
pályakezdő fiatalok, akik a legfőbb céljukat keresik az életben.
Az Avenue Q egy bájos, szókimondó, kissé perverz vígjáték,
amely valahol mégis olyan kérdéseket feszeget, mint a diszkrimináció, a homoszexualitás vagy a párkapcsolatok, megspékelve rengeteg humorral, no meg némi abszint-kólával – de erről

csakis a Rosszcsont mackók tehetnek.
A bábok, valamint az egy színész-több szerep megoldások cseppet sem zavaróak, sőt:
egy egészen új színházi élményt nyújtanak. Ha valaki szeretné megnézni ezt a többszörös Tony-díjas szösszenetet,

Jössz te még a mi utcánkba!
az siessen, mert a darabot ritkán játsszák, és bizony, mindig telt házzal megy! ■
Kriszti

A jó vizsgához tankönyv kell

David Freedman – Robert Pisani – Roger Purves: Statisztika (2005)
Typotex, 812 oldal

na jönnek az alrészek, melyek mindegyikéhez tartozik feladatsor. A nagy témakörök végén ismétlő
„Ez az eleven és érdekes tankönyv attól olyan rettentően népszerű a di- feladatok, a könyv végén pedig megoldókulcs
ákság és az oktatók körében, hogy egyszerre igényes, de nagyon is tekin- található.
Freedmanék könyve tökéletesen ragadja meg a
tettel van az olvasóra. Az adatok átlátására összpontosít, a formális számítások helyett az intuitív megértésre helyezi a hangsúlyt. A harmadik statisztika lényegét – s az oktató elhivatottságát
kiadás megőrzi az eredeti erényeit, de két évtized oktatói tapasztalatá- egy baráti hang tolmácsolja. Didaktikáját
val is gazdagodott.” (Erich Lehmann, a statisztika professzora, Univer- leginkább talán a nyelvtanuláséhoz tudnám
hasonlítani. Először megismerjük egy szó
sity of California, Berkeley)
jelentését, majd mondatokat alkotunk vele, s
A diákok jó része általában megretten a matematika, a sta- végül képesek leszünk hosszú, egybefüggő szöveget kreálni.
A tananyagot karikatúrák, anekdoták és tudományos intisztika vagy a közgazdaságtan szó hallatán, ez nyilvánvaló.
Ebben a tankönyvben azonban a három professzorszerző arra formációmorzsák színesítik, így ha beleununk a tanulásba,
törekedett, hogy lerombolja a hamis sztereotípiákat, és hogy a csak lapozunk párat, és elolvasunk egy jó sztorit vagy megnézegetünk pár humoros rajzot. Ezektől kicsit felfrissül az
hallgató játékosan sajátítsa el a statisztika alapjait.
Első látásra ijesztőnek tűnhet a 8 részből (29 fejezet) álló agyunk, így pedig több motivációval készülhetünk tovább a
terjedelmes méretű könyv, ezek a paraméterek azonban csaló- ZH-ra, beadandóra vagy vizsgára… ■
kák. Minden fejezet egy könnyed idézettel kezdődik, csak utáZazi
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Táncfantáziák
Tehetséges táncosok, ámulatba ejtő jelmezek, kitűnő zenei válogatás – kell ennél több?
2011. november 30-án este tizennégy lelkes fiatal veszi birtokba a főváros első élményszínházának, a RaM Colosseumnak színpadát, hogy megmutassa a közönségnek, mi is az a
kortárs ír tánc. A Coincidance társulat 2010-ben mutatkozott
be először Budapesten a Contemporary Irish Dance című produkcióval, amelyet egyetlen évad alatt több mint 4000 ember
látott. A nagy sikerre való tekintettel az előadást kibővítették
és felújították, így a most kezdődő második évadban egy még
élvezetesebb és kiforrottabb show-t mutatnak be Táncfantáziák cím alatt.
Nem csoda, ha felmerül az olvasóban, hogy vajon mit
is jelent a kortárs ír tánc, ezt az egyedi műfajt ugyanis a
Coincidance alkotta meg. A kifejezés mögött nem más áll, mint
az autentikus ír sztepptánc és a modern tánc egyedülálló ötvözete. Erre a sajátos párosításra utal a társulat neve is, az angol coincidence szó jelentése ugyanis véletlen egybeesés, amely
meglepően jó érzékkel tükrözi a két stílus harmóniavilágának
összekapcsolását. A modern tánc szenvedélyes kifinomultságának és az ír sztepp magabiztos ritmusvilágának fúziójaként,
a köztük lévő különleges kapcsolatot kihasználva született

meg a kortárs ír táncnak keresztelt új műfaj.
A Táncfantáziák nevet viselő show több szempontból is kivételes élményt nyújt nézőinek. A
vizuális hatásról a színes megvilágítás és a fény-árnyék játék
mellett az egyedi tervezésű jelmezek és maszkok gondoskodnak. A zenei repertoár nem kevésbé sokszínű, mint a maskarák kavalkádja. Az előadás során a tradicionális kelta dallamoktól kezdve a jazzen, a populáris és az elektronikus zenén
át az Apocalyptica megrendítő Faraway című számáig minden
felcsendül. Aki pedig még mindezek után is kételkedik, hogy
jegyet váltson-e a show-ra, annak utolsó érvként azt tudom
felhozni, hogy a két felvonásos darabban egyszerre három ír
sztepptánc Európa-bajnok is megmutatja tehetségét.
Aki tehát érdeklődik az ír sztepp és a kortárs tánc iránt,
de nincs annyira megtömve a zsebe, hogy elmenjen Michael
Flatley november 15-i budapesti fellépésére, annak tökéletes
szórakozást ígér ez a fiatalos, lendületes táncshow.
További információért keressétek fel a coincidance.hu vagy a
ramcolosseum.com weboldalakat! ■
Adri

Gólyabálom várom…
Eseménynaptár

November 13. Akit vonz a tradicionális kínai kultúra, annak ma
a Nanjing-i Tradicionális Zenekar koncertjén kell élvezkednie.
Kezdés 19:30-kor az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
November 14. Ma kezdődik a Fiatal Vállalkozók Hete. A szervezők célja, hogy minél több magyarországi fiatalt ragadjanak
meg. Négy napjuk van, hogy meggyőzzenek téged is.
November 18. Indul a Hó-Show! Az aktív pihenés szerelmesei
a nyári túrázás után most minden bizonnyal snowboardot és
léceket ragadnak. Ehhez nyújt segítséget ez a hétvége.
November 18. Akit tavaly a TV elé tapasztott szép kék szemeivel vagy hangjával Vastag Csaba, az ma könnyen az Alcatrazban találhatja magát. Jegyár: 3900 forint.
November 22. A Sex Bomb, avagy Tom Jones ad ma koncertet a
Papp László Budapest Sportarénában.

November 24. Ganxsta Zolee és a Kartel a Morrison’s Közgázba
megy ma lopni. Talán te is ott leszel.
November 26. Indul a Kortárs Drámafesztivál Budapesten.
Több külföldi országból tekinthetünk meg izgalmasabbnál
izgalmasabb darabokat. dramafestival.hu
December 6. Mindazon jó gyerekek, akik kiteszik ma szépen
megtisztított cipőjüket az ablakba, joggal reménykedhetnek
némi csokiban. Jön a Mikulás! 
December 8. Rihanna lemezbemutató koncertje elérkezett
végre Budapestre is. A helyszín persze a Papp László Budapest
Sportaréna, a showélmény pedig garantált.
December 11. Az idei évben valahogy összesűrűsödtek a jubileumok. Ezúttal a Hooligans ünnepli azt a bizonyos 15.-et
az Arénában. ■
Bara

