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Sosem hittem volna, hogy önmagam megismeréséhez
a szolgáltatókon át is vezet út. Pedig így van! Azt hittem, alapjában véve türelmes vagyok, és képes vagyok
emberi hangnemben konfliktust kezelni. Tévedtem, de
még mekkorát!
Az egész egy internet szerződéssel kezdődött, melynek havidíja a hűségnyilatkozat lejárta után a duplájára
ugrott. Miért? Mert nagyobb kockázati tényezőnek számítok (értsd: bármikor otthagyhatom őket), és ezt sajnos meg kell fizetnem. Miután nem hagytam annyiban,
a segítőkész hölgyike elmagyarázta, hogy ha csomagot
váltok, még hatcsatornás kábeltévét is kapok, mellesleg
ugyanannyiért, mint a korábbi havidíjam. Nem is kellett
több, gyorsan aláfirkantottam az új szerződést.
Négyre vártam a mesterembert, aki beköti az új
modemet, de helyette hatkor csengetett egy negyvenes
hapsi, akiről első pillantásra azt hittem, a metróépítkezésről jött föl vizet kérni. Az úriember minden szakértelmét latba vetve összedugdosta a kábeleket és elviharzott, tetemes koszt hagyva maga után. Rá se ránts,
van net, van tévé, boldog voltam… estig. Akkor elment
a hang, majd másnap reggelre már mind a hat adónak
lába kélt, a modem pedig 20 percenként felmondta a
szolgálatot. A telefonos ügyfélszolgálat szerint én állítottam el valamit, majd miután végigvettük a távirányító összes gombját és a tévé összes beállítását, hajlandók
voltak kiküldeni egy „szakembert”. Az ürge meg is jött,
dolgozott egy fél órát, majd távozóban még megjegyezte,
hogy csak négy adóm van, a másik kettőre csak akkor
vagyok jogosult, ha regisztrálok. Hogy hol, azt már nem
tudtam meg.
Ez volt az a pont, amikor átértékeltem a türelmesség
és a konfliktus fogalmát…
Tilesch Réka
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Mulatozás Erasmus módra
Október 12-én rendezik meg immár a sokadik Crazy BBQ-t, ezúttal az
egész ESN HU, vagyis az Erasmus Student Network Magyarország bevonásával.

Teller Rita
Fotók • TáTKontúr I Kréta

Elsőként maga a TáTK mentorgárdája állt elő a rendhagyó grillezés ötletével, amit meg is valósítottunk pár éve, a Lánchídnál,
az Alagút tetején. Mindössze néhány tucat TáTK-os cserediákot hívtunk meg, de természetesen számoltunk egy esetleges
nagyobb tömeggel, így jó pár grillsütővel készültünk, nem
beszélve a szénről és a hangulatfelelős muzsikaszóról sem. A
számításaink be is váltak, hiszen körülbelül 120-an jöttek el,
persze nem mind az ELTE-ről, hanem több egyetemről Budapest-szerte. Mindenki hozta a saját maga husikáját, hagymáját,
kenyerét, és persze az elengedhetetlen alkoholtömeget is.

viszont a helyszín egyelőre titkos! Bővebb infóért
figyeljétek a tatkontur.elte.hu-t, vagy kövessétek
az eseményeket a TátKontúr Facebook oldalán!
Felhívnám még két ígéretes mulatságra
a figyelmet, az első az október 28-án robbanó ESN HU
Responsible Party, a másik pedig a november közepére szervezett Wonder Party-Wonder Weekend ESN HU, amely az egyik
legnagyobb nemzetközi diákbuli az évben, és mindig eszméletlen jól sül el! Részleteket, illetve fotókat a bulikról szintén a
honlapon, illetve a Facebookon találhattok majd!

Nemzetközi kapcsolatok
Az esemény éjszakába nyúlt, ezért hát a sikerre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy lesz folytatás, így több Crazy BBQ
is megesett az évek során, ám mostanra érett meg a dolog
arra, hogy egy kis összefogással egy nagyobb kaliberű illegális
sütögetést hozzunk össze! A buli tehát mostanság esedékes,
kétséget kizáróan nyitott, tehát mindenkit szeretettel várunk,

Néha a pohár fenekére nézünk

Tőlünk hangos a Körút
Avagy Kocsmatúra afterfokon

– Kik vagytok ti? – Tátékások! – hangzott a 4-6 villamos összes megállójában, de a villamost sem kíméltük. – Niiincsen hangotok! – Nincsen hangotok! – zengett az összes kocsma, ahol tiszteletünket tettük, és az is, ahol nem. – Szimpatikus állomás. – Szimpatikus villamos. – Szimpatikus kocsma. – Lehetne még sorolni végtelenségig, mert a TáTK egy egész estére
birtokába vette Budapest szívét.
Úristen, mekkora tömeg az Északi előtt. Ilyet se látni minden
nap, annyi szent. Mintha újból a Gólyatáborba csöppentem
volna. Mindenfelé gólyák, önfeledten és vidáman beszélget-

nek, de ez már nem az a barátkozós, visszafogott beszélgetés.
Itt már mindenki ismeri egymást. Rengeteg az új téma, a suli,
a bulik, a GT élményei, és még lehetne sorolni. A csopvezek
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szokás szerint üvöltenek, és ugyanerre ösztönzik a gólyákat,
mert most újra a Gólyatáborban vagyunk. Nagyon jó hangulat kerekedett, szerintem sokan maradtak volna még dumálgatni, alapozni, de az idő szorít. Csak egy ilyen esténk van.

Fotók • TáTKontúr I szasza

Zúznak az éjszakába!
Este nyolcra sereglett össze a gólyatömeg. A rendszertelenség
tudatával megpróbáltuk leterelni őket a Konferencia terembe. Persze nem is kell mondanom, az eredmény totális káosz,
pedig aztán a Konferencia tényleg nincs olyan messze a bejárattól. Na, de teljesen lényegtelen, nem is ezért jöttünk ide.
Amint minden csoport elfoglalta a helyét, egy gyors gólyatánc
következett. A csel csak annyi volt, hogy 1x1 métered volt
jó esetben. A profi technikusok persze megint kitettek magukért, és negyedóra alatt megszerelték az elromlott filmet,
amely elvileg már rég elkészült. Semmi gond, mert egyrészt
megszoktuk, másrészt meg így legalább mindenkinek maradt
ideje felröffenteni a sörét és benyomni a dugót. Áh, de már
kész is, a hatodik lejátszó elviszi talán.
A film valami eszméletlen volt. A kínossági faktor az egekben járt. De ami a Gólyatáborban történt, az a Gólyatáborban
is marad. Legalább addig, amíg még nem kapható a DVD. Én
speciel nagyon élveztem, mert szinte alig látszom, és ha igen,
akkor is félig. Szerencsére megúsztam, talán az utolsó éjjel is
feledésbe merül. Áh, kizárt dolog.
A vetítés után még gyorsan megittuk, ami maradt, és
elindultunk az éjszakába, hogy birtokba vegyük a budapesti
Nagykörutat. Sürgetett a menetrend, ezért annak rendje és
módja szerint siettettem a gólyákat. Így sikerült 15 perc alatt
kiérni a Petőfihez. Szerencse, hogy a BKV gyors és megbízható – és most tényleg az volt –, pikk-pakk odaértünk a Baross
utcához. Jobban belegondolva, az Andersen mégse olyan jó
választás. Annak, aki szeret összepréselődni egy kis pincében
igen, de nekem annyira mégsem. De hát ez van, a jó helyeken sokan vannak. Valahogy végül mégis be tudtuk préselni
a gólyákat a lefoglalt helyre. A feladat nagyon jó volt. Főleg
annak a szerencsés hat gólyának, akik már így az elején felesezhettek egy jót. Nagyon hamar teljesítettük a feladatunkat,
úgyhogy maradt még idő egy gyors sörre. A késés jegyében
indultunk tovább a Wesselényi utca felé. Áldás és adomány a
BKV részére, de nagyon hamar odaértünk a Blahához. Onnan

gyalog közelítettük meg célunkat. Útközben még jó TáTK-os
módjára kisegítettünk három borral igen, de nyitóval már
nem rendelkező random hölgyeményt.
A második állomás – hát, nem is tudom, hol kezdjem. Hihetetlen, egyszerűen nem hittem a szememnek. Még mindig
kísért az utolsó éjjel. De ez akkor is, hatalmas élmény volt, amit
lehetetlen elmagyarázni. A feladatot nem nevezhetem nevén,
mert valakinek úgyis át kellene írnia egy „óvatosabb” verzióra,
úgyhogy meg sem próbálom. Viszont szerintem mindenki tudja, hogy melyik játékról is beszélek. Ez már egy legenda.
Pár sörfeles után – amit az állomásvezetőkkel fogyasztottunk el – indultunk is tovább az utolsó csomóponthoz, az
Oktogonnál található Helvéciához. Azt, hogy megint késtünk,
nem is részletezem. Épp, ahogy az utolsó állomást sem. Semmi gond, a késés már nem számít. Miután végeztünk a feladattal (amit sajna nem tudok leírni, mert épp dolgom akadt
a pultnál), az állomásvezetők angolosan távoztak, szóval mi
még maradtunk egy kis tankolás erejéig.
De hívott a kötelesség, hiszen már szinte minden csoport
ott volt a buli helyszínén, a Szeparé klubban. Az italok elfogyasztása után annak rendje és módja szerint megindultunk
a Nyugati felé. Azt az egy állomást akár le is sétálhattuk volna.
A buli fergeteges volt. Rengeteg, rengeteg gólya, csopvez, szervező és felsőbbéves. Mondjuk, én többet tartózkodtam odakint, mert fullasztó meleg volt lent. Helyette inkább csúszdáztam volna egyet az Eiffel park szélén található szökőkútban.
És már megint. Egyszerűen nem hiszem el. Mi hárman mért
csinálunk meg minden hülyeséget, ami csak létezik? Ha látta-

Ők erre esküsznek
tok három csopvezt derékig a tér közepén lévő medencékben
lófrálni éjjel háromkor, azt megint felejtsétek el. Több ilyen
tényleg nem lesz. Na, persze…
Remélem, mindenki jól érezte magát ezen a fergeteges
éjszakán. Összességében, szerintem nagyon is jól sikerült. Felejthetetlen élmény az idei Kocsmatúra is. Nagyon remélem,
hogy minden gólya számára kellemes emlékeket kreáltunk
ezzel a bulival éppúgy, mint az egész Gólyatáborral…
Mónya
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Mindent a szakdolgozatról
Sokak számára eljött a várva várt pillanat, amikor az egyetemi képzésük utolsó szakaszába érkezve megírhatják a szakdolgozatukat. Ha a
túlélt egyetemi bulik és tivornyák ezrei után még nem felejtetted el az
EHA-kódod, és a tárgyaid nagy részét sikerült elvégezned a harmadik (olykor negyedik) év elejére, akkor eljött az utolsó megpróbáltatás ideje. Most
pedig eláruljuk neked, mire kell figyelned a nagy mű megalkotása közben!

Az első feladatod a témaválasztás lesz, amit a
coospace.tatk.elte.hu/tos oldalon tudsz majd megejteni október 15. és 31. között. Ekkor lesz a rangsorolásos jelentkezés,
ami azt jelenti, hogy a szakodon megjelent témák közül
többre is jelentkezhetsz, sorrend megadásával. Ha esetleg
a földönkívüli civilizációk lehetséges problémáiról akarsz
mindenképp írni, de ilyet nem találsz a választékban, akkor
október 15-ig keresned kell egy oktatót (akinek lehetőség szerint ez a szakterülete), és ha érdemesnek találja,
akkor máris nyert ügyed van.
A következő fontos momentum az oktatói jóváhagyás lesz november 1-től 7-ig. Függetlenül attól, hogy
a saját, általad megfogalmazott témádat választod,
vagy azt, amit a CooSpace-en találsz, fontos, hogy
konzultálj a tanárral, akinek a figyelő tekintete mellett fogod megalkotni a dolgozatod. Az oktató ugyanis
november első hetében elfogadja, vagy épp elutasítja
a jelentkezéseket, utóbbira akkor lesz nagy esélyed, ha
október folyamán egyszer sem sikerült felkeresned a
leendő konzulensed. A témaválasztás utolsó momenA diplomáért meg kell dolgozni
tuma a versenyjelentkezés, ami november 8-tól 15-ig
fog tartani, ez azok számára fontos, akiknek nincs elfoga- felelő irodalomjegyzék, hiszen másképp kell felsorolni a feldolgozott/elolvasott könyvet, könyvrészletet, folyóiratcikket
dott jelentkezésük. Ekkor a szabad helyekre lehet lecsapni, s
és az interneten talált anyagokat. Ugyancsak fontos helyesen
az oktató ezt már nem utasíthatja el.
Ha mindezen túljutottál, akkor nekiláthatsz a valós kuta- feltüntetni a hivatkozásokat és az átvett gondolatok forrását,
ennek elmulasztásával plágiumot követsz el, amit a TáTK-on
tómunkának és a szakdolgozatod megírásának, amelynek a
elégtelen érdemjeggyel szoktak jutalmazni.
tartalmi része minimum 30, maximum 40 oldal lehet, s ebben
A következő oldalon pedig szakonként lebontva olvasnincsenek benne a tartalomjegyzék, a mellékletek, a bibliográhatod el a szakdolgozat és a záróvizsga követelményeit:
fia és így tovább. Fontos, hogy a dolgozat leadásáig minimum
három konzultációs alkalommal kell beszámolnod a témaveze- coospace.tatk.elte.hu/to/zv/index.html
Sok sikert, és jó munkát kívánunk!
tődnek az addigi munkádról. A konzultációk során az oktató
olyan feladatokat is előírhat, amelyek a tudományos munkád
Kréta
megírásában, fejlesztésében segítenek elő, tehát mindenképp

Fotó • felsofokon.hu

érdemes – épp ezért kötelező – részt venned rajtuk.
Ami pedig a történet tartalmi részét illeti, fontos meghatároznod az alapproblémát, amelynek
a megoldásával legalább háromnegyed évet fogsz
eltölteni, és meg kell fogalmaznod alapvető kérdéseket is, amiket, ha minden jól megy, meg is tudsz
majd válaszolni hosszú kutatómunkád során. Létszükséglet lesz még ezenkívül egy biztos lábakon álló hipotézis
megalkotása, amit a dolgozat írása közben fogsz tesztelni. Ezt
a megfelelő szakirodalmak áttanulmányozásával, kvalitatív és
kvantitatív technikák segítségével teheted meg.
Amire mindenképp ügyelj: sok hiba származhat abból, ha
nem tudod, milyen formai és tartalmi követelményei vannak
a szakdolgozatodnak. Számos probléma forrása a nem meg-
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ELTECON Nyári Egyetem

Új tananyagokat mutattak be

A jövő közgazdászainak a korábban oktatott ismeretanyaghoz képest
más jellegű, folyamatosan frissülő tudásbázisra van szükségük, ha korszerű, piacképes végzettséget szeretnének. Többek között erről is szó
volt az ELTECON Nyári Egyetemén, ahol a téma vezető oktatói és szakértői két napon keresztül prezentáltak uniós forrásból fejlesztett, most
először bemutatott tananyagokat szeptember 5–6-án.
A Társadalomtudományi Kar Konferencia termében bonyolított ELTECON Nyári Egyetem nem várt fordulattal indult,
de a Tausz Katalin megnyitó beszéde közben megszólaló
tűzjelző sem tántorította el az esemény közönségét. A még
ébredező hallgatóság hamar ráhangolódott a téves riasztás
után következő előadók prezentációira: az MA modulok tájékoztatóját követően a Készségfejlesztő és társadalomtudományi
modul keretében a társadalomfilozófia, szociológia, pszichológia, szociálpolitika, tudományos módszertan, érveléstechnika
és a gazdasági matematika tudományába pillanthatott bele a
többségében közgazdász szakos hallgatókból álló publikum. A
TáTK hallgatói mellett, más egyetemek hallgatói, oktatói is
kíváncsiak voltak az előadásokra. A több mint 100 fő részvé-

Új generáció, új kihívások
telével zajló esemény iránti érdeklődést fokozta, hogy olyan
tananyagokat, kurzusokat is bemutattak, amiket eddig sehol
nem tanítottak.
A „Tartalomfejlesztés az ELTE Társadalomtudományi Karának Közgazdaságtudományi Tanszékén” című projekt keretében
megvalósuló rendezvény célja az volt, hogy minél szélesebb

nyilvánosság ismerhesse meg az uniós forrásból
megvalósuló pályázat keretében kifejlesztett
online tananyagokat. Az új digitális tartalmak a
közgazdaságtudomány szakos hallgatókat hozzásegítik ahhoz, hogy a munkaerő-piaci igényekhez
igazodó, nemzetközi tananyagokat is adaptáló,
gyakorlati tudást adó jegyzeteket használjanak.

Kőhegyi Gergely tanársegéd előad
Ezek a tartalmak a tankonyvtar.hu oldalon bárki számára elérhetőek lesznek a projekt befejezését követően.
Azt, hogy a közgazdaságtan oktatásánál használatos módszerek átstrukturálása, valamint a kor kihívásaihoz idomuló tananyagok fejlesztése halaszthatatlan
feladat, Pete Péter szavai is alátámasztják. Az ELTE TáTK
Közgazdaságtudományi Tanszékének vezetője a rendezvény
ünnepélyes megnyitóján hangsúlyozta: „Korábban nem tapasztalt, radikális és gyors változások jellemzik gazdasági környezetünket. Olyanok, amelyeket nehéz átlátni, érteni és hozzájuk
alkalmazkodni. Éppen ezért minden korábbinál nagyobb szükség
van arra, hogy a jövő közgazdászai a legkorszerűbb ismeretekkel
rendelkezzenek. A közgazdasági felsőoktatás elsődleges feladata
tehát a nemzetközi standardokat követő tananyagok kidolgozása,
folyamatos frissítése. Ennek a kihívásnak igyekszünk megfelelni
az itt prezentált legújabb tananyagokkal.” A kétnapos rendezvényre közel 100 érdeklődő volt kíváncsi.

Szabó Eszter Judit
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Irány Brüsszel!
Érdekel a diplomácia? Kipróbálnád magad mint EP-képviselő? Tanulj játékosan az Európai Unióról, és jelentkezz a nagy sikerű EU Negotiation Moot
tárgyalási szimuláció 6. országos versenyére! A szimulációt követően ingyenes brüsszeli tanulmányúton vehet részt minden játékos, ahol az uniós intézményeket és a brüsszeli kocsmák világát is megismerhetitek.
Jelentkezési határidő: október 7.
Tréningnapok: október 8. és 22. (helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem)
Verseny: november 3–6. (helyszín: Kaposvári Egyetem)
Nyeremények: értékes szakmai gyakorlatok
A verseny felkészítő tréningekből, önálló felkészülésből, majd a többnapos szimulációs verseny keretében tartott tárgyalásokból épül fel. A játék
során a hallgatók nemcsak az EU működését ismerik meg, de olyan készségeket sajátítanak el (prezentációs technika, érvelés, tárgyalástechnika,
csapatmunka, stresszkezelés), melyek később előnyt jelentenek az elhelyezkedés és karrierépítés során.
Töltsd ki a jelentkezési lapot, és küldd el a jelentkezes@negomoot.eu címre!
negomoot.eu/negomoot-jelentkezes-sablon.docx
Részvételi díj: 25.000 forint, mely tartalmazza csütörtöktől vasárnapig
(november 3–6.) a szállást és a tárgyalások alatti étkezéseket, valamint a
záró állófogadást.
Jelentkezz minél előbb, hogy biztosan részt vehess a játékon, és ne maradj le a brüsszeli útról!
További részletek és információk a Facebookon: facebook.com/negomoot
Magonyi Magdolna
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A realitás talaján

Múlt hónapban sorra vettük az eddigi világvége-jóslatokat és áttekintettük, hogy mi minden áll a 2012-re várt apokalipszis hátterében. Cikksorozatunk második részében a valóságtól elrugaszkodott jövendölésekkel
szemben a realitás talaján állva vizsgáljuk, hogy szociológiai, illetve
természettudományos alapon van-e esélye a világvége bekövetkeztének.

kezhet környezetromboló viselkedésünk által,
azonban ez semmiképp sem járna minden ember halálával. Erre példaként a húsvét-szigeti
őslakosok hozhatók fel, akik a szigetre jutván
ideális életfeltételeket találtak, majd ott-tartózkodásuk néhány évszázada alatt kipusztították
Ulrich Beck, a világkockázat-társadalom fogalmának megalko- a helyi élővilág túlnyomó részét, így arra kényszerültek,
hogy patkányokat és egyéb rágcsálókat egyenek meg, végül
tásáról méltán híres társadalomtudós szerint már többször is
pedig kannibálokká váltak. Amikor a középkori európaiak
volt világvége, ami abban mutatkozik meg, hogy az aktuális
felfedezték a szigetet, már egy igencsak kis létszámú popukor bizonyosságai elavulnak, és helyükbe új bizonyosságok
lációval találták szemben magukat, amelynek tagjai sanyarú
lépnek. A technika által a világra szabadított problémákat új
technikák bevezetésével oldják meg, a kisebb piac problema- körülmények közt tengették életüket.
Az élelmiszerhiány napjainkban globális probléma,
tikájára pedig a nagyobb piacban keresik a választ. A szociológus az eddigi történelem során három világvégét különít el. dr. Antal Miklós szerint egyike lehet a legfőbb tényezőknek,
Először a földrajzi felfedezéseknek köszönhetően a 16. száza- amelyek az emberiség sorsát veszélybe sodorhatják. Az éleldi Európában ért véget az a világ, amely az adott kor embere- miszertermelés problémái három fő okra vezethetők vissza:
az egyik az éghajlatváltozás; a másik a talajok pusztulása az
inek fejében élt. Hasonló változás következett be a 19. század
erdőirtás, valamint a túllegeltetés miatt; a harmadik pedig a
közepén, amikor az ipari forradalom hatására felbomlott, ami
fogyatkozó vízkészlet. Utóbbi azzal hozható összefüggésbe,
a világot belül összetartotta. Végül pedig, az elmúlt évszázad
hogy gyorsabban használjuk el a vizet, mint amilyen tempóhetvenes éveitől kezdve következett be ismét az uralkodó
ban újratermelődik, illetve a főként
bizonyosságok rendszerváltása. Ezek
az arab országokban megtalálható
a világvégék nemcsak egy világ megnem megújuló vízforrásokat is foszűnését jelentik, hanem a világrend
lyamatosan felhasználjuk. Az élelmiátalakulását, a hatalom és az uralom
szerhiány mellett a járványok is részt
új szabályainak és struktúráinak létvállalhatnak a népességcsökkenésben,
rejöttét, ahol a retorikai-legitimációs
azonban ez egy nagyon nehezen előre
és katonai csatákat az eljövendő világjelezhető terület: nem lehet megjósolrend erőforrásaiért és a globális kockáni, hogy a potenciálisan felbukkanó
zatok rizikóinak áthárításáért vívják.
betegségek mikor és mekkora pusztíArról,
hogy
természettudotást okozhatnak.
mányos alapon bekövetkezhet-e a
Bár már az ókorban is jelen volt
világvége, dr. Antal Miklós mérnökaz emberek környezet-átalakító tefizikust kérdeztük, akinek kutatási
Ulrich Beck
vékenysége olyan szinten, hogy a rószakterülete a környezetgazdaságtan.
maiak ólomszennyezését ki lehetett mutatni akár Grönland
Kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy elképzelhetőnek
térségében is, az utóbbi évszázadokban teljesen megváltozott
tartja a világvége bekövetkeztét, ha azt kozmikus eredetű
katasztrófa okozza, azonban az emberek pusztító tevé- a minket körülvevő világ kémiai összetétele. Napjainkban kokenysége révén nehezen lehetne kiirtani az életet a Földön. moly problémát jelentenek a vegyi anyagok, amelyek a szerveTermészetesen, a népesség drasztikus csökkenése bekövet- zetbe bekerülve megzavarhatják annak működését, vagy akár
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súlyos károk okozói is lehetnek. Történelmi példa erre a DDT
(diklór-difenil-triklóretán – a szerk.) elnevezésű vegyület, melyet rovarirtó szerként használtak egészen addig, amíg ki nem
derült, hogy nem bomlik le a szervezetben, hanem ott nagy
mennyiségben felhalmozódva egészségi problémákat, nem
egy esetben pedig halált okoz. 21. századi példa az atrazin
gyomirtó szer, amely nősténnyé változtatja a hím békákat, így
pedig számos populáció kipusztulásához vezethet.

IV. évfolyam I 3. szám I 2011. október
telek jutnak osztályrészül a többiek halála révén: több vizük
és élelmiszerük lesz, nagyobb területen élhetnek kevesebben,
és így a betegségek is kevésbé fognak majd terjedni. Talán az
egyetlen lehetséges forgatókönyv, amely a teljes emberi faj
halálát okozhatja: az atomháború. Jelenleg ugyanis akkora
atomfegyver-arzenál áll a katonai nagyhatalmak rendelkezésére, amely elég lenne az egész emberiség elpusztításához. Az
állat- és növényvilág kiirtása emberi tevékenység által viszont
szinte egyenlő a lehetetlennel, hiszen mindenhol életet találunk, ahol csak körültekintünk. Bolygónk élővilága olyan gazdag, hogy jelen körülmények közt nem létezik fegyver, amely
elpusztítaná mind a felsőbb légrétegekben élő baktériumokat,
mind az óceán mélyén élő lényeket.
Összegzésül tehát elmondhatjuk, hogy míg a maják
szerint egy évünk van hátra, Ulrich Beck pedig a negyedik világvégét várja, addig a természettudomány rendíthetetlenül
hisz abban, hogy mindaz, amit a Teremtő megalkotott, nem
képes egy karikacsapásra eltűnni bolygónk színéről.
Adri

Repülőgépből DDT-t permeteznek Idaho erdeire 1955-ben
Ezen veszélyek egyike sem hoz magával világvégét belátható
időn belül, az viszont biztos, hogy mindegyik ront az életkörülményeken, éppen ezért minden földlakó érdeke a környezettudatos életvitel. Az is megállapítható azonban, hogy akár
egy járvány tizedeli meg az emberiséget, akár a globális felmelegedés következtében megolvadó jégtakarók áradása, mindig
maradnak majd túlélők, akiknek sokkal kedvezőbb életfelté-

Felhasznált irodalom:
Beck, Ulrich (2008): Világkockázat-társadalom – Az elveszett
biztonság nyomában. Szeged: Belvedere Meridionale
Császár Ottó (2000): Ezerarcú világvége. Budapest: Accordia
Kiadó
Scott, Walter G. (2010): Világvége jóslatok és próféciák. Kaposvár: Vagabund Kiadó

Balkán Fanatik

A kaland folytatódik

…hmm, egészen jól jött ki, hogy 19:07-kor tudtuk meg, hogy az utolsó
busz Montenegróba pontban 19:00-kor hagyta el Szarajevót! Nem volt
mit tenni, jegyet váltottunk a következő járatra, melynek végállomása
Prishtina, Koszovó volt.
A busz este tízkor indult, így volt még majdnem három óránk,
hát visszasétáltunk a belvárosba egy jó kis bosnyák csevapcsicsire.
Nem messze a Császári Mecsettől van egy kis étterem, ahol
olyan bosnyák fogásokat készítenek, hogy abba belesajdul a szív!
Az étterem neve Bosanska Kuca, ha arra jártok, mindenképpen
keressétek fel! El is reppent az a három óra evéssel-ivással, sietnünk is kellett vissza, mert a busz pontosan indult.
Félig telt csak meg a járgány, így még kísértetiesebb volt
a koszovói látogatás gondolata. Bár nincs üldözési mániám,
azért a hátizsákomat nem akartam lent hagyni a csomag-

térben. Emiatt kisebb konfliktusba keveredtem
a buszsofőrökkel, de végül is hagyták, hogy
felcibáljam a táskámat a buszra, amit végig a
lábamnál tartottam (kicsit volt több tíz kilónál,
de a béna alakja miatt zavart eléggé). Értetlenül
néztek rám, de hát helyiek mondták nekem korábban, hogy
az ilyen utakon bármi megtörténhet, én pedig magamévá is
tettem az intést, így az a 260 km kicsit megerőltető volt – testileg és lelkileg is. Hiába foglaltam el két helyet egyedül, a
szerpentineken és a határokon át tizenegy órásra nyúlt a túra.
A szerb határnál minden simán ment, de a koszovói átkelő
elég furcsa volt. Maga Koszovó egy vitatott jogállású terület,
az Egyesült Államok és az EU tartja ellenőrzése alatt. Szerbia,
Oroszország és a világ országainak többsége nem ismeri el önálló államként, és a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az EU
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szemszögéből Koszovó „potenciális tagjelölt” ország. A határ
még nem épült fel, így az ellenőrzés a békefenntartó katonai
erők által zajlik. Hajnalban mindannyiunkat leparancsoltak a
buszról, tüzetesen átvizsgálták a csomagokat, és mindenkit
jól megnéztek, hogy az-e, akinek mondja magát.
Holland barátommal azonnal kiszúrtuk, hogy velünk
francia katonák foglalkoztak, és elkezdtünk velük viccelődni a
magunk tört franciájával, hogy megfoghatjuk-e a fegyverüket,
készíthetünk-e közös fotót, meg hasonlók, de vették a poént,
és hát… mosolyt csaltunk az arcukra. Fiatal srácok voltak, próbálták megőrizni a szigorú légkört, de csak nem hagytuk őket
békén. Valahogy nem tudtuk őket komolyan venni, ahogy
ott álltak talpig fegyverben, kikenve-kifenve… Aztán persze
visszaengedtek mindenkit a buszra, visszakaptuk az útlevelünket (pecsétet nem adtak), és elmenőben integettünk még
a kiskatonáknak, szerintem meg is csináltuk a napjukat akkor,
hehe… De azért ijesztő volt még így is kicsit, ha belegondolok.
Ezek után végképp nem tudtuk, mire számítsunk
Prishtinával kapcsolatban, de maga az út eszméletlen szép
volt! Egy folyó mentén haladtunk, hegyek között kanyarogva
még néhány órán át. Aztán megérkeztünk. Reggel kilenc volt.
Taxisofőrök hada lepte el a beérkező busz környékét, bőszen
ajánlgatva magát. Végül is egy kedves tekintetű fiatalembert
választottunk, aki próbált minket kerülőútra vinni, ám mivel
ismerőshöz mentünk (szerencsés véletlen), aki közölte, hogy

5 eurónál semmiképp se adjunk többet, hát hagytuk, hogy körbekocsikázzon velünk egy kicsit. Ámultunk is jobbra-balra, és
mondogattuk egymásnak, hogy „Duuuude, we are in freaking
Kosovoooo!!!”, aztán úgy 25 perc keringés után megérkeztünk
a címre, és hát kemény 6 euróval akart minket lehúzni a csóka.
De büdzsétúra lévén, ragaszkodtunk ahhoz az ötöshöz. A fickó
természetesen belement, ezzel nem volt probléma.
Aztán hamar felzúztunk a vendéglátónk (majdnem)

luxuskecójába. (Ez azért fontos infó, mert a hölgy, aki vendégül látott minket, tolmácsként dolgozik a helyi holland
missziónál, és elég csúfosan szétkeresi magát – csakúgy, mint
a többi figura: magyarok, németek, amerikaiak. Bárki, aki a
kormányának dolgozik, igencsak motiváló mennyiségű pénzt
kap kézhez.) Ledobtuk a cuccunkat, kajáltunk, aludtunk egy
picit (az a busz-tor-túra tényleg kimerítő volt!), és délután
már a város utcáin cirkáltunk.
Koszovóban euró a hivatalos pénznem, az árak pedig olyasmik, mint itthon. Ami vicces volt, hogy bármelyik boltba tértünk be, magyar áruval mindenhol lehetett találkozni. Vettünk
is macisajtot és ropit, de voltak csokik és borok is, meg hasonló
importált jószágok. A város egyébként szinte teljesen új, rengeteg a külföldi (főleg amerikai és európai uniós polgár) és a diaszpórából vissza-visszatérő koszovói albán. Legtöbbjük politikai
menekültként élt évekig valahol Nyugat- vagy Észak-Európában,
így helyi rendszámtáblás autókat nemigen láttunk.
Péntek este lévén, úgy döntöttünk, belekóstolunk a koszovói éjszakai életbe, de valamiért egy ír pubban kötöttünk
ki, ami tömve volt angolajkúakkal – Kanadától az USA-n át
Angliáig minden angolszász nemzet képviseltette magát –, és
egy nagyon béna kvízjátékban kellett részt vennünk, ahol
hírességeket, filmrészleteket és hasonlókat kellett felismerni.
De a kaja és a társaság jó volt, így végül is nem bántuk meg.
A pubból átmentünk egy bárba, ahova viszont csak odavalósiak járnak. A hely nevét elfelejtettem, de nem
volt különösebben impresszív, így nem nyom
túl sokat a latban. A koszovói nők egyébként,
általánosságban véve persze, nagyon komolyan veszik a megjelenést: a legtöbb csaj kilónyi sminkkel, agyonformázott hajjal és a legújabb, legkihívóbb cuccokban feszített. Ennek
köszönhetően Christel és én eléggé kilógtunk
a sorból a magunk lezser eleganciájával – meg
persze a szőke hajunkkal, hehe. A zene eleinte
a szokásos mai pop mix volt, aztán kicsit később kezdetét vette egy kisebb koncert. Helyi
banda játszott régi és új slágereket, meglepően
jól, az emberek pedig szemmel láthatóan jobban élvezték az élő előadást, mint a gépzenét.
Ez már a Balkán
Másnap úgy döntöttünk, ellátogatunk
vidékre. Még a buszon beszélgetésbe elegyedtünk egy helyi
bácsival, aki felajánlotta, hogy körbekalauzol bennünket a
szülővárosában, bizonyos Prizrenben, amennyiben igényt tartunk rá. Először nem tudtuk, mit reagáljunk, mert állandóan
„prison”-nek hallottuk a város nevét, és alig bírtuk megállni a
nevetést. De végül is belementünk, és számot cseréltünk az
idősödő úriemberrel. Szóval összefutottunk vele másnap, és
nagyon jó fej módon körbevitt minket a kisvárosban, amely
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teljesen különbözött Prishtinától. Régi kis település, erős tö- ni – de a Balkán! Tényleg nagyon csípnek minket, szerte a félszigeten, ezt később is tapasztaltam a térségben, és holland barök beütéssel, élénk és pezsgő társadalmi élettel. Külön király
rátom szóvá is tette, hogy kicsit mellőzve érezte magát, mert
volt, hogy csomó tippet adott nekünk a túra többi állomását
illetően – ő ültette a bogarat a fülünkbe Albániával kapcso- mindenkinek az volt a reakciója – miután megtudta, hogy
magyar lánnyal áll szemben –, hogy elmosolyodott, összelatban, de erről majd a novemberi számban… Napközben is
csapta a két kezét, és meleg tekintettel nézett rám, majd egy
csomó ember volt az utcán, este nyolc körül pedig minden
kávézó és étterem megtelt, így hát beültünk mi is egy rama- „óóó, mádzsárszkááá”-val nyomatékosította, hogy mennyire
örül nekem, rá pedig ügyet sem vetettek, hehe. Szóval kifejezetten jó érzés volt ezt megélni, megmelengette a szívemet
a sok egymást érő pozitív, magyar mivoltommal kapcsolatos
visszajelzés és élmény. Identitászavarral küzdő egyéneknek
tehát ajánlom a Balkánt – meglehetősen hatásos terápia lehet.
A prizreni látogatás után visszatértünk Prishtinába, és
elvoltunk még egy napig, körbejártuk még egyszer az egész
várost, és készítettünk egy csomó képet – ami nem is volt
olyan egyszerű, mert jó pár figura ránk szólt, hogy na, ezt ne.
A kormányépületekről és a békefenntartókról lőtt képeket
törölnünk is kellett. Közben folyamatosan mondogattuk maSakk-matt?
gunknak, hogy „Kosovo, duuuude”, csak hogy tudatosítsuk a
helyzet komolyságát, hehe.
dán vacsorára, utána pedig megnéztünk egy utcai freestyle
A következő állomás másnap estefelé Montenegró (a trip
rap parádét – az albán rap elég viccesen hangzik, ajánlanám
fekete báránya) volt, majd pár napra rá Albánia, mely kalanfigyelmetekbe a YouTube-ot.
dokról a novemberi számban olvashattok részletesen.
A helyiek pedig nemhogy kedvelik, hanem egyenesen
imádják a magyarokat. Sőt, még életemben nem éreztem,
Teller Rita
hogy külföldön (értsd: Nyugat) menő lenne magyarnak len-

Zavargok, tehát vagyok
Augusztus elején sokkoló képek fogadták a világot arról a Londonról,
ahol egy év múlva tartják az olimpiát. Kezdetben még csak egy békés
tüntetés elfajulásáról volt szó, amiért a rendőrök tisztázatlan körülmények között lelőttek egy családapát, aztán a zavargássá erősödő indulatok továbbterjedtek több londoni kerületre és más városokra is. Az
okokat illetően az elemzők pedig megosztottak: a multikulturalizmus
válságáról, egyszerű utcai bűnözésről, a gazdasági válság újabb jeléről,
vagy épp az értékrend radikális átalakulásáról van-e szó?
Eleinte még viszonylag egyszerűnek tűnt a történet: az afroamerikai férfi halálának tisztázatlan körülményei miatt ös�szegyűlt emberek néhány órás várakozás után megelégelték
a rendőrség hallgatását, és elkezdtek gyújtogatni, majd agres�szívan léptek fel a velük szemben eljáró rendfenntartókkal.
Az indulatok ilyen gyors elfajulása azért sem meglepő, mert
a helyi közösség hosszú évtizedek óta konfliktusban áll a
rendőrökkel, s ez főként etnikai ellentétekre vezethető vis�sza. 1985-ben ugyancsak több halálos áldozatot követelt az
itt kirobbant zavargás, amikor egy idős asszony szívrohamot
kapott egy házkutatás során. Azóta persze sok minden vál-

tozott, és ez a mostani zavargás kimeneteléből
is jól látszott: már az első órákban megjelentek
azok a fosztogatók, akik később tömegével lepték
el a város utcáit. A világsajtót pedig bejárták az
ékszerboltot kifosztó, ártatlan járókelőket kirabló csuklyás fiatalok képei, akik között nemcsak a
mélyszegénységben élő bevándorlók, hanem gazdag szülők gyermekei, fehérek-feketék egyaránt
megtalálhatók voltak.
Ez a fordulat pedig megváltoztatta az addig empatikus
közvéleményt, és bonyolultabbá tette a folyamat megértését
is. Voltak, akik a kormány megszorító intézkedéseinek tulajdonították az indulatok elszabadulását, hiszen a gazdasági válság
hatására sorra szűntek meg azok a szociális és jóléti források,
amelyek eddig komoly reményt és esélyt jelentettek azoknak,
akik ki akartak törni a szegénységből. A védőháló megszűnésével nemcsak a szebb jövő, de az életben maradás feltételei
is meggyengültek. Az elméletet a valóság akkor cáfolta meg
látványosan, amikor rendőrkézre kerültek azok a tehetős fiatalok, akiknek bár semmi szükségük nem volt a márkás ruhák-
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ra, DVD-lejátszókra, mégis a fosztogatókkal tartottak. Talán
brahiból, talán mert jó bulinak tűnt, vagy csak képtelenek
voltak ellenállni annak a tömegpszichózisnak, ami a fosztogató fiatal srácokat fűtötte. Nagy jelentőségű viszont az a felismerés, hogy a gazdasági válság miatt már nem jut elég forrás

Fosztogatás a Chalk Farmon, Camden városrész, London
a közösségi programokra és a leszakadóban lévő társadalmi
csoportok integrációjára sem, ezért a fiatalok életében meghatározóbb szerepet kapnak a bandák. Az alacsony társadalmi
státusú közösségek így egyre komolyabban elszigetelődnek a
társadalmon belül, ami leginkább a másod- és harmadgenerációs bevándorló nemzedékeket érinti. Számukra így egyetlen
lehetőség marad, hogy jelet adjanak létezésükről és fájdalmukról, ha megszegik az írott és íratlan szabályokat.

A multikulturalizmus sikerét beárnyékolja, hogy a felnövekvő
nemzedékeket a hiányos nyelvismeret, az alacsony képzettség
és a munkanélküliség jellemzi. Ami egyrészt érthető elégedetlenséget szül a deklasszálódó rétegekben, másrészt növeli a feszültséget és a bizalmatlanságot a bevándorlók és az „őshonos”
lakosság között. A fosztogatásokat és gyilkosságokat azonban
nem csak ez befolyásolhatja és szíthatja, sokak szerint alapvető változás történt az emberek értékrendjében is. A márkás
cuccokért vívott forradalomban nem érték sem az élet, sem a
becsületes munkával szerzett jövedelem. A felelősség részben
azoké a fiataloké, akik vállalták a kockázatot, és a reménytelenség, vagy épp a pillanat hevének köszönhetően megszegték az
alapvető törvényeket és normákat. Részben felelős viszont a
média, és az a populáris kultúra is, amely a bandák „szókimondó” – és gyakran agresszív, rasszista – dalszövegeivel, illetve az
erőszakra, egoizmusra és pénzhajhászásra idomított „celebek”
istenítésével gyökeresen változtatja meg a fiatalok élethez való
hozzáállását. A zavargásokban tehát rengeteg összetett tényező játszott szerepet, és a megoldás sem tűnik egyszerűnek, mivel a gazdasági fellendülésen kívül még hatékonyabb szociális
és kulturális programokra van szükség, amelyek esélyt adhatnak az alacsonyabb társadalmi rétegek számára, és csillapítani
tudják a kulturális, vallási és etnikai ellentéteket.
Kréta

Népszámlálunk!
Az október elsején indult népszámlálás szakmai részét a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) koordinálja. A kérdőív technikailag, módszertanilag és tartalmilag mindig kora társadalmához igazodik, így idén is
találkozhatunk új elemekkel. Virágh Esztert, a népszámlálás szóvivőjét kérdeztük.
TátKontúr: Ön szerint a népszámlálás vagy egy 1000 fős
reprezentatív mintán végzett felmérés ad pontosabb képet
az országról?
Virágh Eszter: Ez egy nagyon jó kérdés, de hát a népszámlálásnak pont az a célja, hogy azokat a bizonyos reprezentatív
felméréseket megalapozza. A reprezentatív felméréshez a
mintát a népszámlálásból – mint mintakeretből – merítjük.
Ha nincs népszámlálás, nincs egy pontos alapinformáció, akkor sem az arányokat nem tudjuk a mintához kivenni, sem a
pontos mintaegyedeket, mintaelemeket. Tehát a reprezentatív felméréshez mindenképpen szükség van egy olyan alapvető célsokaságra, populációra, amiből a mintakeretet ki tudjuk
választani. A kettő nem összehasonlítható. Vannak olyan
kutatási témák, melyekhez bőven elég egy jól megválasztott
mintán elvégezni egy vizsgálatot, viszont vannak olyan alap-

vető információk egy népességről, amikhez nem
elég egy ilyen kutatási merítés. Véleményeket,
attitűdöket, tartósabb értékrendeket nagyon jól
lehet kutatni kisebb mintákon, viszont alapinformációkhoz, objektív tényadatokhoz a teljes körű
sokaságról kell adatot gyűjteni.

TK: Idén először minden adatközlőnek három lehetőség áll
a rendelkezésére: szóbeli válaszadás kérdezőbiztos segítségével, önkitöltéses módszer, illetve elektronikus kérdőív kitöltése. Vannak külföldi tapasztalatok arról, hogy ez jelent-e
minőségbeli eltérést?
VE: Mindenképpen minőségi különbséget várunk a válaszokban, ezt már előre meg tudjuk becsülni. A próbafelméréseink tapasztalatai, illetve külföldi tapasztalatok is arra
utalnak, hogy egy elektronikus kérdőívbe jobban be lehet
építeni azokat az instrukciókat, specifikációkat, logikai ös�szefüggés-ellenőrzéseket, melyek nagyban pontosítják a
válaszokat, segítik a válaszadást. Biztos, hogy pontosabb
válaszokat kapunk, mint ha valaki papíron töltené ki a kérdőívet, és véletlenül kihagyna egy kérdést, vagy olyan kérdést is
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gátlások vannak az emberekben. Ilyenek a háború tapasztalatai,
illetve például az 1941-es, népszámlálási adatokon alapuló,
nemzetközi nyomásra megvalósult kitelepítések. Hasonló
egyébként soha nem volt a népszámlálások történetében
se előtte, se utána. Ezt követően azt tapasztaltuk, hogy például a németek, a svábok nagyon kicsi arányban vallották
magukat németeknek. Ugyanezt el lehet mondani a roma
népességgel kapcsolatosan, vagy a zsidó vallásra gondolva. A
TK: Előfordulhat, hogy valaki hiányosan vagy hanyagul töl- rendszerváltás előtti időszak politikai törekvései inkább az
asszimiláció felé mozdultak el, ahol nemzetiségekről nem,
ti ki az elektronikus kérdőívet?
inkább egységes magyar társadalomról beszélVE: Az internetes kérdőívnél nagyon sok olyan insttünk. Mára felerősödtek a nemzetiségek
rukció, üzenet lesz, ami azt segíti, hogy ne
önazonosítási törekvései. Én azt
maradjanak ki kérdések. Nyilván nem
gondolom, hogy most már nagyon sok év
tudja ellenőrizni a kérdőív, ha valaki tueltelt, és egy olyan államformában élünk,
datosan rossz adatot ad meg, jóllehet logikai
olyan társadalmi jelenségek zajlanak, hogy
ellenőrzések azért be lesznek építve. Nem
a demokratikus állam talán nem él vissza
célunk, hogy elijesszük a válaszadót, vagy
ilyen adatokkal. Másik probléma lehetett,
ellenőrizzük, hogy hiteles választ adott-e
hogy a számlálóbiztosok nagyon sok helyen
meg. Az adatszolgáltató egy válaszüzenetet
fel sem merték tenni ezeket a szenzitív
kap, mielőtt elküldhetné a válaszait véglekérdéseket, mert féltek a válaszadók
gesen, és az elektronikus kérdőív lezáródna.
elutasításától. Előfordulhat ilyen is. Sok
Hibaüzeneteket is kaphat, melyek felhívják
Vajon hányan lehetünk?
kisebb tényező összegződik. Harmadszor, magának
a figyelmét a kihagyott kérdésekre, a szenzitív
az adott népcsoportnak vagy vallási csoportnak a képviselői
kérdések megválaszolására biztatnak, továbbá visszajelzi az
számára sem volt olyan fontos, hogy a válaszadás jelentőséelektronikus kérdőív, ha valahol irreális kategóriát jelölt volna
gét mérlegelve bevallják, hogy ők milyen nemzetiségűek, vagy
meg. Úgyhogy a legjobb minőségű adatokat mindenképpen
milyen vallásúak. Ma viszont ennek nagyon nagy tétje van
ettől a lehetőségtől várjuk.
számukra is, hiszen számtalan támogatást, vagy fejlesztést
ennek alapján kapnak meg. Ezenkívül ma már fölvállaljuk az
TK: A szenzitív kérdésekre nem kötelező válaszolni. Lehet
önazonosságunkat, és azt, hogy színes országban élünk.
eléggé reprezentatív így is a kapott adat?
VE: Önkéntesen megválaszolható kérdésekre csak óvatosan
TK: Az Ide tartozunk! kampány egyik legfontosabb eleme,
lehet olyan döntéseket alapozni, melyek meghatározzák akár
egy népcsoport, akár egy társadalmi csoport sorsát, különö- hogy azokon a településeken, ahol nagyobb számú a roma
lakosság, legyenek cigány kérdezőbiztosok is (egyébként
sen akkor, ha esetleg nagyon sokan nem válaszolnak ezekre
ugyanez igaz mind a 13 kisebbségre). Az ő feladatuk csak a
a kérdésekre. Ugyanakkor az elmúlt népszámlálásnak az volt
romák megkérdezésére vonatkozik?
a tapasztalata, hogy mindössze a lakosság tíz százaléka nem
VE: Aki romaként jelentkezik számlálóbiztosnak, ugyanadott választ egyik vagy másik szenzitív kérdésre. Azt gondolom, hogy egy 90 százalékos biztonsággal megválaszolt tény- olyan számlálóbiztosi munkát végez, mint bárki más. De valóban, egyrészt a társadalmi szokások miatt, másrészt, mert
adatra már lehet döntéseket alapozni, még ha hiányzik is az a
még nem élünk sajnos olyan társadalomban, ahol mindenkit
néhány ember, aki valamiért nem akart válaszolni.
elfogadnak, egyelőre az volt a cél, hogy roma számlálóbiztoTK: Hepp Mihály, az Országos Kisebbségi Önkormányza- sokat alapvetően olyan számlálókörzetekben alkalmazzanak,
tok Szövetségének elnöke egy televíziós műsorban a kisebb- ahol túlnyomóan és összefüggően romák élnek. A romák maguk is azt mondták, ők sem szeretnék, hogy oda küldjenek
ségekre vonatkozóan így nyilatkozott: „Az arány a valós és
az összeírt adatok alapján 4:1, tehát mind a tizenhárom, roma számlálóbiztost, ahol csak egy-két roma család él. Lehet,
Magyarországon elfogadott kisebbség pontosan négy- hogy tíz év múlva olyan társadalomban élünk majd, ahol ez
szer akkora létszámmal jelentkezik a magyar társadalom- teljesen természetes lesz.
ban, mint amekkorát összeírnak.” Miért fordulhat ez elő?
TK: Előfordulhat, hogy egy nem cigány adatszolgáltató
VE: Erre csak becsléseink vannak. Egyrészt, történelmi
megválaszolna, amit nem kellett volna. Pont ezeken segít az
elektronikus kérdőív. Még egy jól felkészült számlálóbiztos is
gyakran követhet el hibákat a kérdőív kitöltésében, ezért sokkal jobb minőségű adatokat várunk az internetes felméréstől.
Nem beszélve arról, hogy sokkal egyszerűbb, kényelmesebb:
időhöz, helyhez szinte kötetlenül alkalmazkodó válaszadási
forma.
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nem engedi be lakásába a cigány kérdezőbiztost?
VE: Nemcsak roma kérdezőbiztost nem fognak beengedni,
hanem nem romát is ugyanúgy. Az emberekben nemcsak a
romákkal szemben van ellenérzés, hanem általában bizalmatlanok az idegenekkel. Éppen ezért megpróbáljuk nagyon
körültekintően igazolni a számlálóbiztosok kilétét. Az adatszolgáltatói borítékon rajta lesz a nevük, és az igazolványuk
sorszáma. A válaszadó látja, hogy azon a borítékon, amit
megkapott pár napja, ugyanaz a név és szám szerepel-e, mint
amit az érkező számlálóbiztos felmutat. Az már a társadalmi
előítéletek szociológiájába tartozik, hogy ki az, aki előítéletes
egy népcsoporttal szemben.
TK: Ma Magyarországon tizenhárom, törvényben elismert
nemzeti és etnikai kisebbség él, a népszámlálási íven további négy népcsoport (kínai, arab, orosz, vietnámi) is nevesítve szerepel. A zsidóság például miért nem?
VE: A zsidó egyházzal egyeztettük a kérdőívet. Ők alapvetően úgy nyilatkoztak, hogy vallási csoportnak tartják magukat, és nem etnikai csoportnak. Nem is jött szóba, hogy ők
a nemzetiségi kérdésbe bekerüljenek, jóllehet tudom, hogy a
zsidó közösségen belül is van egy ilyen vita, hogy ők etnikai
és/vagy vallási közösségnek tekintik-e magukat. De az egyeztetés alapján a zsidó kategória hagyományosan csak a vallási
kérdésnél merül fel, nem a nemzeti hovatartozásnál.

hogy mobilak, tehát változtatják a szálláshelyüket.
TK: Előfordulhat olyan, hogy az adatszolgáltatók száma,
vagy válaszai minősége miatt nem hiteles egy népszámlálás?
VE: Tartalmilag elég nehéz ellenőrizni a válaszokat, mivel nem
kérjük az azokat igazoló dokumentumokat. Ugyanakkor vannak támpontjaink, tudjuk mihez igazítani az adatokat, kontrollálni valamilyen szinten a változásokat. Például, korábbi
népszámlálásokkal össze tudjuk vetni őket, illetve a KSH-nak
vannak két népszámlálás közötti adatgyűjtései is. Végül lesz
egy utóvizsgálatunk, egy módszertani minőség-ellenőrzés,
amely néhány számlálókörzetben megismétli a népszámlálást.
Ez a minőséget és a teljességet ellenőrzi.
TK: Hivatalosan kötelező az adatszolgáltatás; de hogyan
lehet ezt kikényszeríteni?
VE: Ha valaki nem vesz részt a népszámlálásban, és nem
hajlandó válaszolni valamilyen formában a három megadott
mód közül, akkor szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást a jegyző indítja el, ennek megvan a normál menete. Egy
szabálysértési eljárás során viszont sokkal több személyes
adatot vesznek föl az embertől, mint gondolnánk. Ráadásul,
névvel kell vállalnom azt, hogy szabálysértést követtem el.
Míg a népszámlálásban nincs név, tehát igazából nem éri meg
megtagadni az adatszolgáltatást.

TK: Németh Zsolt, a KSH elnökhelyettese így nyilatkozott: „A népTK: Hogyan tudják összeírni a hajlékszámlálás legfontosabb feladata,
talanokat, illetve az állandó lakhellyel
hogy az adott társadalomnak az
nem rendelkezőket?
adott állapotáról készítsen egy pilVE: Sajnos ez egy viszonylag gyenge
lanatfelvételt, tehát mindig a kor
pontja a népszámlálásnak más orszáterméke is a népszámlálás.” Meddig
gokban is. Épp mostanában hallottam
relevánsak az így nyert adatok?
egy kollégámtól, hogy bár az angliai
VE: A népszámlálási adatok nagy része
népszámlálásnál erre különösen felkétízévenként rendszeresen ismétlődő
szültek, végül alig tudtak hajléktalanostabil adatkör. Ezek az alapinformácikat összeírni. A múltkori népszámláók. Ugyanakkor minden népszámlálás
lásnál, azt hiszem, körülbelül négyezer
megpróbálta megragadni a fontos, jelhajléktalant írtunk össze, ezen felül
„Nemcsak roma kérdezőbiztost
legzetes és aktuális társadalmi jelensémég azokat, akik az intézetekben éltek.
Kétféle módon írjuk össze őket. Akik nem fognak beengedni.” – Virágh Eszter geket, így a népszámlálásnak tulajdonképpen olyan adatokat kell szolgáltatnia, amelyek azért tíz
intézetben, vagyis éjszakai szálláshelyeken élnek, azoknak a
évig relevánsak. Mindig, így most is van néhány új adatkör,
megtalálása viszonylag egyszerű. Akik nem, azok esetében a
helyi jegyző – aki egyébként a számlálóbiztosok alkalmazá- illetve olyan is, amiről lemondtunk. Néhány új tényezőt, ami
korunknak meghatározó jelensége – például az élettársi kapsáról gondoskodik – szociális munkásokkal, vagy speciálisan
erre a feladatra képzett összeírókkal végezteti el ezt a felada- csolatot –, egy kicsit jobban boncolgatunk. Itt egyébként az
tot. Módszertanilag ezt rögtön október első napjaiban meg- egynemű kapcsolatokra is rákérdezünk, amelyekről nincseteszik, és lehetőleg egy adott számlálókörzetben, vagy tele- nek korábbi népszámlálási adatok. Az iskolai végzettségnél
pülésen egy napon, hiszen pont az jellemzi a hajléktalanokat, beemeltünk olyan új lehetőségeket, amiket korábban nem,
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hiszen manapság tömeges jelenség például, hogy több diplomával rendelkeznek az emberek. Ezek az új adatok mindig a
társadalom és az élet apró változásaira utalnak.
TK: Churchillnek tulajdonítanak egy, a statisztikával foglalkozók által nem szívelt mondatot, miszerint: „Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok.”
Ön mit gondol erről?
VE: Én azt mondanám erre, hogy ha a statisztika jól van
előkészítve módszertanilag, technikailag és szervezésileg,
akkor elvileg az adatoknak is pontosaknak kell lenniük. Sajnos, mindig ott szokott elcsúszni a dolog, hogy utána hogyan

interpretáljuk az adatokat, ki és milyen célra használja, hasznosítja azokat. Ez egyértelműen a félig tele, félig üres pohár
problémája. Ugyanazt az adatot, hogy ötven százalék van
benne, lehet pozitívan és negatívan is interpretálni. Azt, hogy
190 ezren vallották magukat romának, mi úgy értelmeztük,
hogy a korábbi adatainkhoz képest már sokkal nagyobb ez az
arány, a roma népesség viszont egyértelműen úgy vélte, hogy
mi alulszámoltunk. Én úgy gondolom, hogy statisztikákat
nem nagyon hamisítanak, az értelmezést és a hangsúlyokat
inkább. Illetve az, hogy miről beszélünk, és mit hallgatunk el,
már felhasználás kérdése.
Elek Zsuzsi

Roma nem roma
Az idei népszámlálás egyik legérdekesebb kérdése, hogy sikerül-e reális képet kapni a romák számáról. 2001-ben pusztán
190 ezren vallották magukat cigánynak, pedig számos őket érintő gazdasági, társadalmi döntést a hivatalos statisztikai
adatokra alapoznak. Itt azonban van egy tévhit, miszerint ennek legfőbb oka, hogy az adatközlő csak egy nemzetiséghez
tartozónak vallhatta magát. „Már 2001-ben is úgy tettük fel a kérdést, hogy milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát,
de akkor ez az egyetlen kérdés volt. Oda volt írva viszont, hogy három válasz jelölhető meg. Számlálóbiztosok tették fel
a kérdéseket, így feltehetőleg ők nem hívták fel a válaszadók figyelmét arra, hogy több nemzetiség is megadható lett
volna. Most két különböző kérdést teszünk föl. »Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát?« és »Az előzőekben megjelöltön
kívül, tartozik-e más nemzetiséghez is?« Ez a módszertani változtatás remélhetően eléri célját” – mondja Virágh Eszter, a
népszámlálás szóvivője.
Előfordult tíz éve, hogy a kérdezőbiztos el sem ment a romákhoz, vagy a magasabban kvalifikáltabbakat nem volt
hajlandó romáknak jelölni. Idén kampány vette kezdetét, arra bátorítva a cigányokat, hogy ne féljenek bevallani kettős
identitásukat. Ugyanez a kezdeményezés szeretné elérni, hogy növeljék a roma kérdezőbiztosok számát. Ennek ellenére
már lehetett olyan esetekről olvasni, ahol a jegyző nem válogatott be cigányokat a kérdezőbiztosi jelöltek közül a pozícióra.
„Gyakran a KSH-t keresik ez ügyben. Nem elhárítása a problémának, de sajnos megoszlik a feladat. A népszámlálás szakmai része mindig a KSH-é volt, viszont a végrehajtás mindig a településeké. Hiszen a KSH-nak nincs akkora kapacitása,
hogy az összes településen, tízmillió embert megkeresve végrehajtsa a népszámlálást. Mi az útmutatóinkban nagyon
hangsúlyosan felhívjuk a jegyzők figyelmét arra, hogy a társadalom érdeke, hogy jobb legyen az adatszolgáltatás. Az is
igaz, hogy a népszámláláson az amúgy is létező társadalmi problémákat nem lehet egyszerre megoldani, a népszámlálás
arra jó, hogy egy picit lépjünk előre. Ha van húsz település – márpedig van –, ahol ennek hatására léptek ez ügyben, akkor
azt mondom, hogy egy picit hozzátettünk a társadalmi feszültségek oldásához, de egy népszámlálás önmagában nem tud
mindenen segíteni.”

Elek Zsuzsi
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Visszatekintő
A legelső hivatalos magyar népszámlálást 1869-ben végezte a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium
statisztikai szakosztálya, melyet akkor kifejezetten ezzel a céllal hoztak létre. A Mária Terézia által elrendelt, valamint
az 1850. évi és 1857. évi népesség-összeírások csupán előfutároknak tekinthetők, mert ezek nem színtisztán magyar
vonatkozásúak voltak.
Az adatrögzítés egy 1872-es nemzetközi rendelet szerint 10 évente tartandó, így Magyarországon minden 0-ra végződő
évben megrendezték. Az utolsót különös módon 2001 februárjában tartották, és az idei is kilóg a sorból.
A népszámlálások történetében mindig is kiemelt szerepet játszott a lakásviszonyok és a lakásállomány felmérése. Az
idők során fokozatosan vezették be a köz- és magánépületek, valamint az utca- és házszámjegyzék összeírását.
Az adatrögzítés általunk oly jól ismert eszközei és módszerei is egyre modernebbekké váltak. 1900-tól kezdve képeztek
ki fizetett számlálóbiztosokat (1920-tól nőket is), az első próbálkozások az adatok gépesítésére pedig 1930-ban kezdődtek.
Teljes sikert ezen a területen 1960-ban értünk el, ekkor az információk feldolgozása már számítógéppel történt.
A társadalom rétegződésével kapcsolatos kérdések igénye a ’80-as években merült fel, ettől kezdve a kérdőívekbe bekerültek az iskolázottság, a foglalkoztatottság, az ingázás témakörei is.
A legutóbbi összeírás újdonsága volt, hogy a kitöltés név nélkül történt. Idén (15. alkalommal) sem lesz ez másképp,
sőt most már – ha szeretnénk – kikerülhetjük a fogyatékosságra, vallásra, nemzetiségre vonatkozó kérdéseket is, mert
ezek megválaszolása önkéntes.
Zazi

Little Britain
A legendás angol humor a 2001-es népszámlálás alkalmával is megmutatta magát. Egy internetes kampány következményeként nem kevesebb, mint 39 ezer brit válaszolta azt a felekezetük iránt érdeklődő kérdezőbiztosnak, hogy ő bizony az Erőben hisz – vagyis Jedi vallású.
A követők száma alapján a Jedi-tanok a negyedik helyen állnak a ködös Albionban a keresztény, az iszlám és a hindu vallás után. A buzgó hívők között találunk még 70 ezer ausztrál,
45 ezer új-zélandi és 21 ezer kanadai lakost. Ugyanezen lovagrend tagjának vallotta magát Jamie Reed parlamenti képviselő
is székfoglaló beszédében. A dolog elsőre viccesnek tűnik, és
bár a statisztikai hivatal nem ismerte el hivatalos egyházként
a Jediket, az affér mégis komoly gondokat okozott. Dominic
Grieve konzervatív képviselő például a vallási gyűlöletkeltést
tiltó törvény vitájában be akarta venni a szövegbe, hogy a védelem a Jediket nem illeti meg, Edward Leigh pedig azt kérdezte, hogy vajon a Jedi rend is nyithat-e egyházi iskolát.

A magyar Jedik számáról sajnos semmi biztosat
nem tudunk, ha volt is, aki idesorolta magát, csak
az ,,egyéb és ismeretlen” kategóriába kerülhetett.
Természetesen, az idei népszámlálás előkészületeinek hevében a közösségi oldalakon is indult
kezdeményezés a Jediség ,,bevallására”, ám tagjainak száma
egyelőre elenyésző.
Nem ez lehet az egyetlen szokatlan vallás, ami feltűnik
a kérdőíveken – az újabb őrületet ismét a britek indították.
Egészen pontosan Biff Byford, a Saxon zenekar énekese kampányol a Metal Hammer magazinnal karöltve, hogy a 2011-es
eredményeken már a heavy metal hívei is jelen legyenek. A
jelige pedig Alexander Milas főszerkesztő szájából hangzott el:
,,Hell, if the Jedi can do it, why can’t the metalheads? The force is
strong in us.”
Kriszti
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Egy világnap apropóján…

Tények és gondolatok a gyermekszegénységről, integrálhatóságról
Gondolatok
A gyermekek vétlen és sok szempontból védtelen
helyzetben vannak a szegénységgel szemben. A
gyermekszegénységért ugyanis elsődlegesen egy
sor olyan tényező felel, amelyhez a gyermekeknek aligha lehet közük. Ezeknek az okoknak a
többsége pedig szorosan kapcsolódik egyetlen, mondhatni
központi elemhez: a szülők gazdasági aktivitásához. A szülők munkanélkülisége pedig összefügg iskolázottságukkal;
az alapfokú iskolai végzettségűeknek csak 27%-a foglalkoztatott; azoknál, akik a nyolc általánost sem végezték el, ez az
arány még a 20%-ot sem éri el! Függ továbbá a lakóhelytől,
a kistérségtől, s ezen belül a település típusától; Magyarországon – ahogy Kelet-Európában általában – a szegénység
elsősorban falusi jelenség, szemben Nyugat-Európával, ahol
városi. A problémát hatványozza, hogy a 33 leghátrányosabb
helyzetű kistérség tömbökben helyezkedik el az ország északi,
észak-alföldi és dél-dunántúli részein.
Az utóbbi időkben egyre többet hallani arról – nyilvánvaló
negatív felhanggal –, hogy a magyar emberek kevésbé mobilak, kisebb arányban hajlandóak otthonuktól távolra költözni munkahely reményében, mint nyugati társaik. Ennek
egyik oka lehet alkati, a másik viszont nagyon is objektív, egy
tiszabői családi ház messze nem ér még annyit sem, mint egy
budaörsi panellakás, hogy szélsőséges példát említsek. A szegénység jobban érinti az egyszülős családokban élő gyermekeket, szintén nem nehéz végiggondolni, hogy egy keresetből
három főnek megélni még akkor is nehezebb, mint négy főnek két fizetésből, ha ahhoz az egy keresethez pluszjuttatások
is társulnak. A családi pótlék összege sem enyhít érdemben a
helyzeten: egy kétfős család havonta gyermekenként 13.300
forintnyi családi pótlékban részesül, míg egy két gyermeket
egyedül nevelő szülő havonta 14.800 forintot kap a gyermekei után, azaz mindösszesen 3000 forinttal többet.
Ne feledkezzünk el a depriváció nem anyagi dimenzióiról
sem, amelyeket úgy definiálhatnánk, mint a hozzáférést a
gyermek jóllétéhez és fejlődéséhez szükséges erőforrásokhoz
és intézményekhez. Ilyenek az iskola, az egészségügyi ellátórendszer vagy a kultúra elérhetősége, az otthon, illetve a tágabb lakókörnyezet. Sajnos, a jövedelmi szegénység és anyagi
megfosztottság a legtöbb esetben maga után vonja a nem
anyagi dimenziók nélkülözését is.
Rengeteg ötlet, terv és konkrét program létezik arra nézve,
hogy mi módon lehetne orvosolni a helyzetet. A szegénység-

Az ENSZ Közgyűlése 1997-ben nyilvánította október 17-ét a Szegénység
Elleni Küzdelem Világnapjává. Arra kérte a tagállamokat, hogy szenteljék e napot a szegénység elleni konkrét lépések végrehajtásának. Ennek
apropóján született meg ez a cikk, amely nem akar többet, mint pár perc
erejéig elgondolkodtatni…
Az említett világnap idén „ünnepli” születésének 15. évfordulóját. Elvitathatatlan, hogy a nyomor, a nélkülözés megszüntetése az egyik legégetőbb feladat a világon. Ezek a mondatok
talán egy fekete afrikai falut, egy indiai nyomortelepet vagy
egy dél-amerikai bádogvárost idéznek lelki szemeink elé,
akármelyiket is, van a mélyszegénységnek egy olyan bugyra,
amely elszomorítóbb a többinél: a gyermekszegénység. S nem
kell óceánokat átívelnünk, hogy találkozzunk a jelenséggel,
mert az sajnos hazánkban sem ismeretlen.
Tények
• Körülbelül 2.154.000 gyermek él ma Magyarországon.
• Közülük 1.204.000-et tartanak számon veszélyeztetettként,
közel 10%-ukat anyagi okok miatt.
• A magyar gyermekek 40%-a létminimum alatt élő háztartásban, további több mint egyharmaduk pedig a legalsó
jövedelmi ötödben él.
• A kiskorúak 14%-a él olyan családban, amelynek nincs kereső tagja. (Európán belül csak Törökországban és az Egyesült Királyságban rosszabb az arány!)
• A fiatalkorúak a szegénységtől legjobban veszélyeztetett
életkori kategória, különös tekintettel a kétévesnél fiatalabb gyermekekre.
• Az ország ritkán lakott és aprófalvas területein él a gyermekek 50%-a, a szegény gyermekek 61%-a.
• A gyermekszám emelkedésével nő a szegénységi kockázat,
ugyanakkor az egyszülős családok még a nagycsaládosoknál is veszélyeztetettebbek.
• A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élő gyermekek
fele olyan családban nő fel, ahol nem jut elég pénz élelmiszerre, gyermekruhára, rezsire.
• Hazánkban az átlagos szegénységnél 10%-kal nagyobb a
gyermekszegénység aránya.
• Nagyobb a szegénységi kockázat azon gyermekek körében,
ahol az anya 45 év feletti.
• Ha a háztartásfő nő, az csaknem megduplázza a szegénység kockázatát, csakúgy, mint a roma etnikumhoz tartozó
családfő.
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től sújtott gyermekek és családok jelenén – a szülők munkába állásán kívül – leginkább a hatékonyabb és jobban célzott
segélyezési és támogatási rendszer segíthetne. Ezt anélkül
is könnyű belátni, hogy közgazdasági vagy szociálpolitikai
fejtegetésekbe bocsátkoznánk, ösztönzőkről és ellenösztönzőkről vitatkoznánk. A gyermekekkel kapcsolatos másik legfontosabb cél az, hogy elkerülhetővé váljon a szegénység és
a szegénység kultúrájának generációk közti átadása, ezért a
nélkülöző gyermekek jövőjéről szóló elképzelésekben minduntalan előkerül a varázsszó: az integráció.

A jövőt fürkészve
S miközben egyik oldalról az a cél, hogy a gyermekek kiutat
találjanak a szegénységből, s ennek elérése érdekében integrált oktatásban vegyenek részt, addig másik oldalról a falusi,
kis községi iskolák számára évről évre a fennmaradás a tét.
Tény, hogy gazdasági szempontból a kisiskolák működtetése
nem kifizetődő, ám a gyermekek érdekeit nézve nagyon is
fontos részei az iskolarendszernek. Egyrészt azért, mert az
iskolabezárás a pusztulásba, elszegényedésbe taszít egy falut – s akinek eddig nem volt pénze onnan elköltözni, annak
valószínűleg ezután sem lesz, a felvirágozásra meg szinte
semmi remény nem marad (hiszen ki költözne egy olyan vidéki településre, ahol még iskolába sem tudja járatni a gyermekét?). Másrészt pedig azért, mert aki falusi viszonylatban
a lemaradó diákok közé tartozik, az még inkább azok közé
fog tartozni egy nagyközségi, vagy kiváltképp egy városi iskolában. Érdemes azon is gondolkodni, hogy vajon hogyan
valósítható meg az integráció hatékonyabban, egymáshoz

képest kis vagy nagy kulturális különbségeket mutató gyermekek között; és, hogy egy ilyen heterogén csoport esetében milyen értékeket és érdekeket kell szem előtt tartani, a
leszakadók felzárkóztatását, vagy az előrébb járók tehetséggondozását? Ki alkalmazkodjon kihez? Kissé túlzóan: kinek
a jogai sérüljenek? Továbbá, naiv dolog lenne azt gondolni,
hogy a gyermekek nem tudják felmérni, vagy nem érzékelik a különbséget maguk között. Nem is beszélve az ingázás
költségeiről és megterhelő voltáról.
Hasonlóan ritkán esik szó arról, hogy milyen lehet munkanélküli szülők gyermekeként felnőni. A munkakeresés átlagos
időtartama több mint 18 hónap, ami nagyon sok idő. Ez alatt
sokat veszíthet az ember készségeiből, „kieshet a gyakorlatból”, önértékelési válságba kerülhet, stresszes, frusztrált lehet,
de akár depresszióba is zuhanhat. Egy gyermeknek – ahogy
az egész családnak – nehéz átvészelni egy ilyen, szerencsés
esetben csak átmeneti időszakot, de mit lát a gyermek otthon,
ha ez az állapot tartós? A máról holnapra élés, a „ha van pénz,
van minden, ha nincs, semmi nincs” életvitel demoralizáló,
mert a tervezhetetlenséget örökíti. Az ilyen közegben felnőttek talán sosem tanulnak meg bánni a pénzzel, mert nem is
gondolják úgy, hogy a közelebbi vagy távolabbi jövő tervezhető is lehet, hiszen sosem tapasztalták meg, hogy lenne egy
biztos alap, amelyre a terveiket építhetik. Célok, és az azok
megvalósításához szükséges eszközök birtoklása nélkül pedig
aligha lehet értelmes, alkotó életet folytatni.
A reinkarnációban hívő indiai kultúrában úgy tartják,
hogy a gyermek magának választja a családot, oda születik,
ahol a legnagyobb spirituális fejlődésen mehet keresztül a
következő élete felé tartva. Sok területen talán nem ártana
nekünk sem megtanulni ezt a fajta „beletörődést”, de mi, itt,
Európában másként gondolkodunk, igyekszünk megbirkózni
a ténnyel, hogy az életünkre nagyobb hatással van a vak véletlen, mint azt hinni szeretnénk. Így az is, hogy ki milyen
anyagi körülmények közé született, egyéni szerencse vagy
balszerencse kérdése, s mint minden ilyen esetben, a szerencsésebbeknek kötelességük segíteni a kevésbé azokat. Ha
a közeljövőben megtaláljuk ennek a módját, élhetünk még a
jelenleginél egyenlőbb társadalomban.
Anna
Felhasznált irodalom:
Blaskó Zsuzsa – Gábos András (2010): Magyarországi gyermekszegénység – európai kitekintéssel. MTA Demográfiai
Intézet
Gábos András – Szivós Péter (2006): A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon. Budapest: TÁRKI
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Gumikacsával a tengerentúlon
Mialatt ezeket a sorokat elolvasod, sokszor ennyi szöveget írnak le mások, máshol. Arról nem is beszélve, hogy olvashatnál ezek helyett más
sorokat is. Vajon milyen mechanizmusokon keresztül jut el hozzánk az
információ? Mi alapján szelektálunk? És mégis, hová vezet mindez?

Olvass el mindent!
Maradjunk a könyveknél. Rövid matematikai példa: feltételezve – nyilvánvalóan hamisan –, hogy mindenki minden nap „elfogyaszt” egyet ezek közül, valamint azzal
számolva – ismét túlzóan optimista módon –, hogy mindenki
100 évig él, egy ember élete során mintegy 36.500 könyvet

A végtelenbe tartunk?
képes elolvasni. Vagyis, minden bizonnyal még egy miniatűr
hazai, vidéki bibliotéka kínálatának sem ér a végére. (És akkor
még jobbára csupán magyar nyelvű művekről beszéltünk…)
A világon 100 millió könyvvel számolva, ez az összes felhal-

Megfulladni a tengerben?
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az írások száma egyre
nő – ráadásul olvasási sebességünknél jóval gyorsabb ütemben. (Paradox módon, ez a cikk is egy újabb csepp a tengerben.) Szolid tavacskának indult vízállományunk tehát szép
lassan óceánná dagad, mi pedig ott állunk a szélén, hogy
átkeljünk rajta. A baj csak az: a rendelkezésünkre álló eszköz
ehhez nemhogy nem óceánjáró, hanem helyette egy kedvesen mosolygó, sárga gumikacsa.
Mégis működik
Mivel azonban mégsem szeretnénk vízbe fúlni, összetákolunk egy kisebb járgányt, és megelégszünk azzal, hogy a közeli, kisebb szigeteket bebarangoljuk. Nem más ez, mint az információ szelekciója. Kijelöljük azokat a helyeket, amelyeket
„mindenkinek látnia kell”. Platóntól Shakespeare-ig, Petőfitől
Aranyig húzódnak a határok. Amivel, természetesen, alapvetően semmi baj nincs, hiszen nyilvánvalóan jó olvasmányokról van szó, amelyek biztosítanak egyfajta közös tudást. Csak
soha ne feledkezzünk meg arról, hogy egy adott szerző megkoronázása és piedesztálra emelése mindig számos (kor)társának egyidejű elfelejtését és mélybe taszítását is jelenti. Az
egyes „hősök” ugyanis csupán addig minősülnek annak, amíg
elfogadjuk, hogy unikumként emelkednek ki a többiek közül.
A jól tájékozottság mítosza
Mit is jelent tehát a műveltség? A köznapi szóhasználatban
művelt az, aki kiemelkedően jól ismeri a társadalom által
kijelölt, általánosan elfogadott, közös tudáskincset. Olvasni
jó, ezt bizton állíthatom. A fenti számítás azonban remélhetőleg plasztikusan mutatott rá arra, hogy egyben végtelenül irracionális tevékenységről van szó: olyanról, aminek
sosincs – kognitív korlátainkból adódóan egyszerűen nem
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Az emberiség által felhalmozott tudásanyag méretébe belegondolni legalábbis őrjítő: csak a könyvek száma jócskán
meghaladja a 100 milliót… És akkor még nem beszéltünk
az írott műveltség egyéb fontos területeiről, úgymint folyóiratok/újságok, jogszabályok, kották, képregények, viccek, és
persze a napjainkban több mint megkerülhetetlen hipertext
(weblapok, e-mailek, miegyéb). Ha pedig még ez sem volna
elég, mintegy „mellékesen” vegyük figyelembe a kulturális termelés más színtereit is: képzőművészet, film, zene, színház,
tánc, tévé, rádió… Vajon át lehet úszni egy ekkora tengert?

mozott opus mindössze 0,0365 százalékát (!!!)
jelenti. Nem elég tehát, hogy a végére nem érünk
soha, gyakorlatilag még az elejére sem.
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lehet – vége. Azon túl tehát, hogy mindenkinek azt javaslom,
olvasson el lehetőleg mindent, ami csak a keze ügyébe kerül,
egyben érdemes lenne elfelejteni azt a képtelenséget, hogy
valaha is birtokunkba kerülhet az összes tudás. (Ez maximalisták számára – nézek például magamra – nem a legjobb hír.)
A jól tájékozottság ugyanis nem más, mint puszta ábránd.

„Minden Egész eltörött”
Fogalmazta meg a költő, és nem tegnap. Valóban: elmúltak
már azok az évszázadok, amikor egységesnek és feltérképezhetőnek gondolhattuk el a körülöttünk elterülő univerzumot. Ha követjük is a társadalmi mutatószámok logikáját, és
üdvözlendő tendenciaként, a fejlődés mércéjeként fogadjuk
el, hogy a világ népességének iskolázottsága egyre nő – és miért ne tennénk! –,
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy
mindez környezetünket még bonyolultabbá teszi. Egyre több embernek „nyílik fel a
szeme”, egyre több a gondolat, az alternatív
zenekar, a művészeti irányzat. Vagyis: még
sűrűbb a homály. Holott a már meglévő kulturális kincstárból válogatva is bőven elegendő regényt, filmet, vagy épp zenét találhatnánk ahhoz, hogy egész életünkben ne
szenvedjünk hiányt semmi szellemi jóban…
Azt hiszem, a posztmodern irányzatok is
valami ilyesmiről szólnak: annak beismeréséről, hogy képtelenek vagyunk már átlátni
azt, ami a szemünk előtt van.
Forr a tudás bús tengere
Most, hogy rámutattam arra, a kulturális
termékeket milyen mérhetetlenül alacsony (mi több: egyre
alacsonyabb) arányban tesszük magunkévá, joggal tehetjük
fel a kérdést: mindebből mi következik? Azt kell, hogy mondjam: fogalmam sincs. Egy dolog azonban biztos: még ha figyelembe is vesszük, hogy a tudás nem kumulatív – tehát
nem épül minden elmélet korábbi elméletekre, azaz vannak
olyan művek, amik „felejthetőek”, vagyis „nem szükségesek”
az univerzum maradéktalan megismeréséhez –, akkor is úgy
tűnik: megannyi évezred szorgalmasan felhalmozott tudása
ellenére, a világról semmit sem tudunk.

„Minden Egész eltörött”
Szétforgácsolódva
A közös kultúra kijelölésén túl más módszerek is vannak arra,
hogy elhintsük magunkban a világ megismerhetőségének
képzetét. Az egyik ilyen pedig nem más, mint a kisközösségbe szerveződés. A kulturális tartalmak fragmentációja kiválóan megfigyelhető jelenség – elég, ha csupán arra gondolunk,
hogy már külön honlapokat működtetnek a teknőstulajdonosok, és külön tévécsatornákat a horgászok és a vadászok.
Mindez abból a megfontolásból fakad, hogy a világban túl
sok a szempont – az összeset figyelembe venni fizikai képtelenség. Aki megpróbálja, beleőrül. Felépítjük tehát a magunk
kis világait, melyeknek minden apró szegletét ismerjük. Más
járható út nincs is, csak így lehetünk boldogak. Úgy tűnik tehát, az ember alapvetően konzervatív lény.

Egri Gergő
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Te is, fiam?

Red Hot Chili Peppers: I’m With You (Warner, 2011)

Persze az a hülyeségnek vagy bűnnek vélhető dolog, amit
a négy chili pepper elkövetett – összehoztak egy poplemezt – egyáltalán nem ördögtől való. Nem táplálok előzetes
averziót a rádióbarát refrének és a háztetőn forgatott videoklipek iránt. Másik nagy favoritom, a U2 egyik albumának
még a címe is Pop. Problémáim nem a műfajból, hanem a
2009-es gitárosváltásból erednek. Az elmúlt két nagylemez
nem egy számát ugyanis az RHCP legsikeresebb korongjain
pengető John Frusciante játéka mentette meg a középszerű-

Fast Music
ségtől, mint ahogy a legemlékezetesebb pillanatokat is az ő
szólói jelentették. Ilyen előzmények után az új gitáros, Josh
Klinghoffer mégoly ötletes és újító megoldásai is halk piszmogásként hatnak csupán.
Az I’m With You dalainak többségéhez ennek ellenére kön�nyebben hozzászokunk majd, mint Anthony Kiedis (ének)

frissen növesztett arcszőrzetéhez. E szabály
alól talán csak a címével is büntető popsláger, a
Happiness Loves Company és a szörnyű rock/rap
ballada, az Even You Brutus? képez kivételt. Az új erőre kapó
dallamosság ellenben kifejezetten jót tett a Chili melodikusabb
szerzeményeinek, a Brendan’s Death Song, a Police Station és a
Meet Me at the Corner az album legszerethetőbb számai közé
tartoznak. A megszokottnál jóval szellősebb hangkavalkádból
magasan kiemelkednek a Look Around és a Goodby Hooray
energikusabb riffjei, utóbbiból mégis a zseniális basszusszóló
marad a fülünkben. Az I’m With You-n összességében is Flea
(basszusgitár) és Chad Smith (dob) ritmusszekciója dominál,
így volt ez a legutóbbi Frusciante nélküli albumon, a ’95-ös One Hot Minute-en is. A ’80-as,
’90-es évek Red Hotját idéző basszusintrók
mellett Klinghoffer ezer másik közül is kön�nyen felismerhető háttérvokálja az igazi újdonság, emiatt fogunk emlékezni például a
Did I Let You Know című számra.
Az I’m With You biztonsági megoldásnak
tűnik, kevesebb gyenge számot tartalmaz,
mint a 2006-os Stadium Arcadium, de hiányoznak az olyan húzódalok is, mint a Dani
California vagy a Readymade. Nem a Chili dalszerzői kvalitásai, inkább a négy zenész egyéni képességei miatt veri mégis toronymagasan
az új RHCP album szinte az egész kortárs könnyűzenei piacot.
Kedvenc bandánk új lemezét hallgatni egy kicsit olyan,
mint a szex. Ha nem is élvezzük maradéktalanul minden pillanatát, az elején azért csak széles vigyorral tesszük be, a végén
meg elégedetten vesszük ki.
Sid

Vigyázat, addiktív!
A sorozatfüggőség súlyosan károsítja az Ön és környezete
érdemjegyeit – avagy mit nézünk idén tanulás helyett után?

figyelemmel kísérni az idén ősszel kezdődő szezonban. És egy
tipp: a nyelvtanulás remek alibi a függésre!

Ha valaki okosan tud sorozatokat nézni (amit e sorok írója
abszolúte nem állít magáról), vagyis korlátozott számút követ
és nem kezd el remegést produkálni, ha lemarad a legújabb
részről, akkor igen jó kikapcsolódás tud lenni. Nagyüzemben
már veszélyesebb terep, így minden objektivitást nélkülözve
megpróbálom összeszedni azokat, amelyeket érdemes lehet

Dexter
A sorozattörténelem legszerethetőbb sorozatgyilkosa vis�szatér: ismét fóliával tapétázza a falat, és – legalábbis szerinte – igazságot oszt. Az alapötlet egyszerűen zseniális: a
konfliktusok nagy része a főszereplőben játszódik le, ami
folyamatos jellemfejlődést (de legalábbis alakulást) eredmé-

Fotó • Modellonline

Az ember valahogy úgy van kedvenc zenekarával, mint a gyerekével: akkor sem haragszik rá igazán, ha éppen valami hülyeséget csinál.
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nyez, a forgatókönyvírók hozzáértését pedig mi sem példázza
jobban annál, hogy tulajdonképpen egy hidegvérű gyilkosnak
szorítunk. Ha pedig még mindig nem elég a kreativitásból, érdemes megnézni a promóciós képeket. Magukért beszélnek.
Kezdés: október 22.
(a dátum mindig amerikai megjelenést jelent)

All day, all night
Community
Ha egy kis könnyedségre vágyunk. Egy igazán rossz nevű főiskola (vééégre nem gimi!) minden rasszot, életkort és vallást
felölelő kis tanulócsoportjának mindennapjaiba pillanthatunk be. Remekül megírt karakterek, cseppet sem erőltetett

poénok, az előre felvett nevetés mellőzése és ideális hosszúságú (rövidségű) részek. Megdöntötte a The Big Bang Theory
egyeduralmát.
Kezdés: szeptember 22.
Terra Nova
Egy új induló. A történet szerint a földet 2149-re tökéletesen
lakhatatlanná tettük, így egyfajta első gyarmatosítóként egy
család visszamegy az időben, úgy 85 millió évet, hogy kijavítsák a hibákat. Őslények, összeesküvés, és a varázsszó: a producer Steven Spielberg.
Kezdés: szeptember 26.
Spartacus
Ezt a darabot nyilvánvalóan nem a csavaros végkifejlet miatt
fogjuk szeretni, mert a történet adott. De a 18-as korhatár
sok mindent megenged, az alkotók pedig nem fogták vissza
magukat. Igazi kosztümös (vagy épp kosztüm nélküli) hangulat, semmi finomkodás. És bár Andy Whitfieldet (az előző
évad időközben elhunyt főszereplője) nehéz lesz pótolni, kíváncsian várjuk a folytatást.
Kezdés: 2012. január
Kriszti

Képkörnyezet

Bacsó Béla – Gábor György – Gyenge Zoltán – Heller Ágnes:
A szépség akarata – Kép és filozófia (2011)
Typotex, 204 oldal

vegek európai hagyományaink – az antik és
bibliai tradíció, a történelmi emlékezet és a
képzeletvilág – változásairól mesélnek. Olyan
Az európai intellektuális hagyományban Platón óta divat a képzőművészeti alkotásokat – mint az ideák földi utánzatainak utánzatait – a alapmítoszokat interpretálnak, melyek évezregondolatoknál alacsonyabb rendűnek tekinteni. A könyv négy tanulmá- dek óta foglalkoztatják az emberiséget. Az életút
megválasztásának kérdése, az álomvilág probnyának szerzői ezzel az árral szemben úsznak, mikor főbb filozófiai gonlematikája, Ábrahám és Izsák története vagy a
dolataik kifejtéséhez a festmények megvilágító erejét hívják segítségül.
második jeruzsálemi templom lerombolása a mai
olvasó számára is hordoz jelentéssel bíró üzeneteket. Ezek
Általában sem vagyok a külcsín embere, ha meg könyvekről
a történetek hiába vannak leírva (megfestve), a mindenkori
van szó, végképp nem sokat adok a körítésre, erről a munkáról
mégis az jut először eszembe, hogy szép. Igényes borítójával, jelen emberétől mindig új és új értelmezést kívánnak. Gyenge
Zoltán Bibliáról írott sorai az egész könyv mottójául is szolgálkellemes tapintású (és illatú) oldalaival, áttekinthető
hatnának. „A Biblia mindig kontextust és értelmezést kíván, azaz
szerkezetével már tartalmának megismerése előtt jó
benyomást kelt. És persze a kiváló minőségben nyomtatott aktív közreműködést, és nem passzív elfogadást. Aki az utóbbit
teszi, annak a Biblia nem mond többet, mint mondjuk egy telefonképekkel, melyek nem is akármilyen művészek kezei közül
kerültek ki! Raffaello, Blake, Carvaggio, Rembrandt, Tiziano, könyv.” Az aktív hozzájárulást a különböző korokban alkotó
festők sem kerülhették el, műalkotásaik pedig híven tükrözik
Rubens festményeiben gyönyörködhet az olvasó, hogy csak a
azt a látásmódot, ahogyan környezetük a hagyományhoz kölegismertebb neveket említsem.
Mindezt négy filozófia esszé lapozgatása közben. A szö- zelített. E perspektívák módosulásairól beszélnek a szövegek.

››
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Inkább ez – azaz a képek használata a hagyományértelmezések történetiségének érzékeltetésére – köti össze a négy tanulmányt, mintsem
a címben megjelölt akarat problémája. Ugyan
erről is beszél a négy szerző, de érintőleges
megjegyzéseikből nem bontakozik ki az akarat egységes filozófiai konstrukciója. Persze
a látásmódok történetisége sincs mindenhol
kibontva, átfogó vizsgálódást talán csak Gábor György végez, aki plasztikusan mutatja be
a templomégetés profetikus és nemzeti olvasatait, valamint
ugyanezen eseménynek a kisember szemszögéből történő áb-

rázolását. A másik három tanulmány kevesebb
támpontot ad az olvasó kezébe. Nekem magamnak kell eltűnődnöm, vajon miért ábrázolták oly
másképpen Jákob álmát 1500-ban és 1800-ban,
s hogyan változhatott meg ennyire Herkules
életutak közötti választásának elképzelése a
16. század eleje és vége között. Gondolkozom,
újraolvasok, sokszor saját észrevételeimet is
muszáj a lapszélre vetnem. Nem egyszerű munka, de azt hiszem, ezt hívják filozófiának. Minden másra ott a telefonkönyv.
Sid

Benő és a Pinyó

Miután odaült hozzájuk, hamar konszenzusra jutottak, miszerint a legjobb az volna, ha a környéken találnának valami
kellemes helyet, ami nem túl drága, de nem csak végletesen
lepusztult emberek látogatják (mint a hajléktalanok résztvevő
megfigyelésére kiválóan alkalmas Jollyt a híd másik végén).
Mikor a Karinthy Frigyes úton sétáltak, a Pinyó nevű intézményre lettek figyelmesek, mely kellemes kerthelyiséggel hívogatta potenciális vendégeit, de mivel még igencsak meleg
volt, az árlap megszemlélése után úgy döntöttek, inkább a
hűvös belső részt választják, mely a hely nevéhez méltóan a
talajszint alatt található.

Egyedi berendezés
Ahogy beléptek, örömmel konstatálták, hogy Fluor Tamás
papírból készült, fej nélküli torzója kitörő örömmel fogadja
mindannyiójukat egy sárga Babetta, valamint egyéb nosztalgikus vagy sosemvolt, de már kifutott vagy régies berendezési
tárgyak társaságában. Amint leértek a pinceszintre, arra lettek

figyelmesek, hogy az itallapon látott diákbarát
árak ellenére a berendezés kifejezetten hangulatos, a retro stílus és a romkocsmák megjelenésének félreismerhetetlen jegyeit viseli magán, a pult
felett lógó gitár és a hűtő feletti tévében berendezett dioráma pedig egészen megkapó, mindig akad egy-egy
felfedezendő rejtett részlet, melyre rácsodálkozhat az ember,
miközben a sorára vár a pultnál.
Kellemes meglepetésként érte őket, hogy diákként minden
termék árából tíz százalék kedvezményt kapnak. Csupán azért
aggódtak, hogy nem fognak elférni, ám félelmük alaptalannak
bizonyult. Mikor ugyanis Benő körbejárt, észrevett egy részt,
amin nem mentek keresztül, amikor bejöttek. Azt már felmérték, hogy a hely kellemes beosztású, zegzugos, de a hátsó
termet még nem vették észre. Így hát főhősünk úgy döntött,
szól a többieknek, hogy nincs miért aggódniuk, elférnek mind.
A hátsó terem vasúti dizájnjáról Benőnek rögtön régi balatoni élményei jutottak eszébe, ugyanis a berendezés egy régi
vasúti kocsiból származik. Otthonosan huppant le a jól ismert
műbőr ülésre, majd meglepve tapasztalta, hogy a szokásos
barna bakelit asztalka helyett egy ajtót talál maga előtt, mely
önmagával meghasonulva asztalként funkcionál, és minden,
eddig általánosan elfogadott eltérés ellenére kiválóan látja el
feladatát. Csak az zavarta, hogy a Pinyó ugyan több mint fél
éve megnyitott, mégis kevesen látogatják az ELTE TáTK-ról.
Szóltak is a csoporttársaival rögtön annak, akinek tudtak.
Ha esetleg neked nem mondták volna, hogy menj, ez csak
azért lehet, mert nincs meg nekik a számod. Mindenesetre
érdemes lemenni a Pinyóba, hisz egy különleges hely Budapesten, melyhez vannak hasonlók, de egy sem ilyen diákbarát,
és főleg nincsenek ennyire közel hozzánk. Szóval gyertek, ismerősök mindenképp lesznek, Benő legalábbis mindenképp
ott lesz, ha pedig épp nem, akkor nem. Épp csak lelkileg.
Soma

Fotó • TáTKontúr I soma

Mikor Benő a diákigazolványát érvényesítette, felmerült benne a gondolat, hogy egy kellemes helyen innia kéne valamit, persze jó társasággal.
Ahogy megvolt a procedúrával, meglátta csoporttársait a büfé melletti
foteleknél, akik – mint kiderült – épp valami hasonlón törték a fejüket.
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A kocka
Soha nem gondoltam volna, hogy valaha is komolyabban elvarázsolhat
egy óriási, fehér kocka. Egy szeptemberi éjszakán történt minden: az
egykori Weiss Manfréd gyártelep területén álló légvédelmi bunker falai
között megelevenedett előttem egy letűnt korszak képe. Ez a hely megőrizte 20. század gyári munkásainak mindennapjait, a második világháború bombázásainak zaját és a hidegháború paranoiáját is.

ormótlan nagy – és még ma is működő (!) – légcserélő berendezéssel, amelyet akár emberi erővel
is lehet hajtani. Itt nem élt az a szabály sem, hogy
mindent a szemnek, semmit a kéznek: bárki kipróbálhatta, milyen lehet gázmaszkban lélegezni.
Sőt, azt is átélhettük, milyen érzés a szövetséges
légierő támadásakor azon gondolkozni – életünk
szebb pillanatainak felidézése mellett –, hogy melyik bomba
fogja telibe találni az óvóhelyet.
Az egyik legérdekesebb rész pedig talán egy élő szemtanúval készített interjú volt, aki alig tízévesen élte át a második
világháborút, és különleges szerepet kapott a légitámadások
idején: neki kellett a katonai parancsokat eljuttatni egyik
bunkerből a másikba – tehát mindig utolsóként került a biztonságot nyújtó falak közé. A közel három órás túra rengeteg
izgalmas titkot és történetet tartogat, és már csak a gyártelep
hangulata miatt is megéri eljönni. Itt még láthattok olyan
munkásszállókat is, amelyekből a rendszerváltás előtt még
több száz volt Budapesten, és a kétkezi-fizikai munkások otthonául szolgáltak. Érdekes látni az ipartelep bejárata környé-

Fotók • TáTKontúr I Kréta

Elsőre kissé bizarrnak tűnt az este 10-es találkozó a Csepel
Művek bejárata előtt – a Szent Imre tér tőszomszédságában –, ugyanis emlékeim szerint nem ez a legkonszolidáltabb része Budapestnek. Aggodalmamat aztán gyorsan elűzte a fakabátok meglepően aktív jelenléte, akik gyorsan le
is csekkolták tízfős csapatunkat a nagy felfedezőút elején. A
rövid kis intermezzo után kezdetét vette az élő történelemóra, és a Színesfém utcán sétálgatva megtudtuk, hogyan vált
Weiss Manfréd soroksári konzervgyárából az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb lőszergyára.
A még mindig nyüzsgő gyártelep utcáit átszelve rengeteg olyan titokba is beavatott minket Levi – az idegenvezetőnk –, ami biztosan kimaradt a középiskolás történelem-

Mi...
órákról. Onnantól kezdve, hogy a légvédelmi ágyúkon kívül
milyen alternatív módszerekkel védekeztünk mi, magyarok
a szövetséges bombázók ellen, és hogy mi számított még a
légvédelmi bunkereknél is biztonságosabbnak egy támadás
esetén. Utóbbiról annyit elárulhatok, hogy Budapest egyik
feltűnő épületéről van szó. A közel fél órás séta után elértük
végső célunkat, a kilences számú bunkert. A több emelet magas fehér betontömb szigorúan emelkedett fölénk, mi pedig
lassan elkezdtünk lépcsőzni, hogy felfedezzük a titkait.
Elképesztő volt annak a funkcionalitásnak a látványa,
amely az épület minden négyzetcentiméterét jellemezte. A
felfelé egyre szűkülő lépcsők, a fertőtlenítő szobák és a minden falon, ajtón olvasható utasítások feszültséggel töltötték
meg a levegőt. Az utolsó, legfelső teremben egy igazi múzeum fogadott minket: a korszak vegyvédelmi eszközeivel, az

...és Ők
kén lévő kocsmákat, szállókat, és elképzelni, hogy egykor itt
több tízezer munkás nyüzsgött. Mivel a program bőven éjfél
után ér véget, ezért már csak éjszakai busszal tudtok visszajutni a városba, már ha a tömegközlekedésről van szó. Amikor
ezt olvassátok, már készen lesz az új csepeli bringaút is (a
Weiss Manfréd úttal párhuzamosan), szóval akinek nincs ki
a négy kereke, az is könnyen hazatalálhat.
Több infót, elérhetőséget a facebook.com/budapestscenes oldalon találhattok, bunkertúrára pedig az eseményeknél tudtok
jelentkezni. Ha minden igaz, hamarosan újabb helyszínekkel is bővülni fog lehetőségeink tárháza, és felfedezhetjük a
kőbányai barlangokat, vagy épp a budai hegyekbe vájt titkos
gáztározókat is.
Kréta
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Hey, Mrs. Robinson…

Fotó • madachszinhaz.hu

Bizonyára sokan ismeritek a Dustin Hoffmannt méltán ismertté tevő
Diploma előtt című filmet, ezért én ezúttal a történet színpadi változatát ajánlanám figyelmetekbe, amely Herendi Gábor rendezésében az idei
évadban is látható a Madách Színházban.
Charles Webb regénye, vagy adaptációi, akár rólunk is szólhatnának, hiszen egyetemi éveink alatt legtöbbünkben felmerül
a kétely a tanulmányaink, erőfeszítéseink, életünk célját és
értelmét illetően. Ugyanígy érez a sztori egyik főszereplője,
Benjamin Braddock is, akinek egy nyugati-parti
amerikai történethez illően mindene megvan,
beleértve a menekülési vágyat is a szülei által
berendezett szürke és lapos életből. Mrs. Judith
Robinson – Mr. Braddock üzleti partnerének
felesége – is másra vágyik, mint amit jelenlegi
unalmas és alkoholgőzös élete kínál, ám Bennel
ellentétben ő pontosan tudja, mi az: Benjamin.
Főhősünk diploma ünnepségén egyértelművé
is teszi szándékát. Innen bontakozik ki fordulatosan a kisfiús, bizonytalan huszonéves srác,
valamint az unatkozó, rámenős és végletekig szeszélyes negyvenes nő titkos viszonya. S ez egészen odáig nem okoz különösebb problémát senkinek, ameddig Ben meg nem ismeri
Mrs. Robinson lányát, Elaine-t…

A filmhez képest a színdarab kevésbé tragikusan ábrázolja a helyzetet, de szerencsére nem
fordul át harsány komédiává sem. Az előadás
úgy mosolyogtat meg, hogy közben egy percre
sem felejtjük el érezni a félresiklott, kiüresedett
élet fojtogató voltát. Ennek a kettőségnek az életre keltése
nagyban köszönhető a kiváló színésznőknek – akik kettős
szereposztásban játsszák Mrs. Robinson központi szerepét –,
Udvaros Dorottyának és Nagy-Kálózy Eszternek. A rendezés
hasonlóan remek, szerencsére felcsendülnek a
film híres Simon and Garfunkel dalai, például a
Sound of Silence vagy a Mrs. Robinson.
A színház kétségkívül drágább, mint egy
film a Kókusz-szigetekről, de cserébe „valódi”
szereplőket láthatunk, és garantáltan felejthetetlen élményben lesz részünk. Ajánlom mindenkinek diploma előttre, utánra vagy mellé…

Az előadás a Madách Színházban, Herendi
Gábor rendezésében tekinthető meg, jegyek
1000 forinttól kaphatók. Főbb szerepekben: Kovács Lehel/Szente Vajk, Udvaros Dorottya/Nagy-Kálózy Eszter, Pusztaszeri Kornél, Szerednyey Béla, Hűvösvölgyi Ildikó/Kökényessy Ági.
Anna

Zörgő falevelek közt
Eseménynaptár

Október 6. Egészen december 13-ig a váci Madách Imre
Művelődési Központ szülinapja alkalmából annyiért
mozizhatsz, mint azt tetted volna 1976-ban. Jegyár: 14 forint. Bővebb információ: mimk.vac.hu
Október 13. Lehet-e könyvklasszikusból klasszikus filmet
csinálni? Mától megtudhatjuk, mennyire ugrották meg ezt az
akadályt a Jane Eyre készítői. Főszerepben: Mia Wasikowska.
Október 15. A jóféle jazz kedvelőit az Óbudai Kulturális Központ csábítja. Este 7-től fellép a Harcsa Veronika Quartet.
Október 20. A Parajelenségek 3 című film debütál Magyarországon. Aki régen borzongott (nem a légkonditól) moziban,
annak most ott a helye.
Október 24. Egy hónapja tart a KOGART Házban a San
Fransicotól Woodstockig című kiállítás. December 31-ig
nézhetitek meg az amerikai rockplakát aranykoráról készült
összeállítást.
Október 29. Aki a régi szép idők visszasírásával viszonylag
nagyobb mennyiségű időt tölt el, az este 8-kor bizony P. Mobil
koncertre hivatalos. Helyszín a Josefina Blues Bell.

Október 29. Ha 14 évesen, rocker mivoltodra rádöbbenvén te
is ráztad hosszúra nőtt hajzatod a nappaliban némi Eddára, a
Körcsarnokban nosztalgiázhatsz 7 órától.
Október 30. Máig tart a Centrális Galériában a Budapest és
Prága az állambiztonság szemével című operatív fotókiállítás.
Október 31. Újra a színpadon köszönthetjük azt a zenekart,
amelynek számai sokunkat első szerelmére emlékeztetik. Ismét Hiperkarma Halloween a Gödörben, ezúttal a hetedik.
Kezdés elvileg 9-kor.
November 10. Német metállegendák kis hazánkban. A Papp
László Sportarénában 8 órai kezdéssel a Rammstein – „Made
In Germany 1995–2011” – veri fel a csendet.
November 10. Akit mégse ajzott fel a hörgés lehetősége, az a
Syma Rendezvénycsarnokban Paul Kalkbrenner által pörgetett
CD-kre rophatja. Zseniális!
November 12. A hazai könnyűzene elmúlt 20 évének egyik
legmeghatározóbb zenekara, a Quimby a szép kerek szám
apropójából az Arénában csap a húrok közé. Rázd meg!
Bara

