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Megemlékezések,
látogatás a családnál,
tökfaragás,
pihenés
és tanulás. A legtöbb
TáTK-s
ismerősöm
ilyen és ehhez hasonló
tevékenységekkel
töltötte idejét, ezzel
kitöltve az őszi szünet
okozta egyetemmentes űrt. Voltak, akik
a szakdolgozatukhoz
kapcsolódóan kutattak, voltak, akik inkább
megpróbálták behozni az eddigi lemaradásukat tanulmányaik tekintetében. Mások kihasználták a szünet adta
lehetőséget a szociális hálójuk frissítésére, és bulikat
bulikra halmoztak. Remélem, neked is hasznosan telt
az őszi szünet, és újabb lendületet adott az egyetem
elvégzéséhez.
A TátKontúrról mindenképp elmondható, hogy új
lendülettel tér vissza az egyetem folyosóira, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy két új cikksorozat is startol
ebben a lapszámban. Az egyik az Interkultúra rovatában,
a másik a Kül-ügyes rovatán belül. Az előbbiben hónapról-hónapra olyan interdiszciplináris- és segédtudományokról olvashattok, amelyek a társadalomtudományok
határain állnak, vagy azokhoz valamilyen módon kapcsolódnak. Utóbbi cikksorozat pedig a nők helyzetét igyekszik feltárni a világ egyes tájain, első cikkében Indiával, a
kétarcú országgal foglalkozva.
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Válságban a szakma?
Október 2-án a Szociális Munka Tanszék beszélgető estet rendezett a szakma helyzetéről a mai Magyarországon. A témát az Esély
2014/3-as száma szolgáltatta, amelyben megjelent Bugarszki
Zsolt vitaindító írása, amire Győri Péter, Krémer Balázs, Németh
László és Szoboszlai Katalin reagált. A beszélgetést Nyilas Mihály
moderálta, résztvevői pedig Szabó Lajos (klinikai szakpszichológus, egyetemi tanár), Szoboszlai Katalin (szociális munkás, egyetemi tanár) és Uray Gergely (szociális munkás) voltak.

Cselekedj!

hetően megsértett olyan embereket, akik régóta a szakmában dolgoznak, és akiket a gyakorlat tett igazi szociális szakemberré, de nincs erről papírjuk. Később Hegyesi
Gábor is elmondta, hogy szociális munkás az, akinek a
diplomájában ez a megnevezés szerepel, de ettől függetlenül még rengeteg kiváló szociális szakember dolgozik
a terepen.
Uray a válságban van-e a szociális munka kérdésre
humorosan azt felelte, hogy idealista ez az elképzelés,
hiszen ez azt jelentené, hogy korábban minden jól működött. Szabó pedig rávilágított arra a tényre, hogy ha
a szociális munka megbukott, akkor vele együtt megbukott az egész magyar társadalom is.
Szabó szerint az iskola elsősorban szemléletet, ér-

Fotó • /mensantiviolencecouncil.files.wordpress.com

Az est elején Nyilas Mihály kijelölt főbb csomópontokat,
amiket érinteni szeretett volna a beszélgetés során, ilyen
volt például a szociális munka és a szociális munkás fogalma, az, hogy ténylegesen válságban van-e a szakma,
hogy milyen az oktatás és a gyakorlat helyzete, valamint
hogy milyen jövőképe van a szakmának.
Ennek mentén indult a beszélgetés, de már az első
kérdésben sem értettek egyet a résztvevők, s ez visszavisszatért az este folyamán. Arra a kérdésre, hogy mi a
szociális munka, és ki a szociális munkás, Szoboszlai azt
a választ adta, hogy „nagyon egyszerű: szociális munka az,
amit szociális munkások végeznek”, és szociális munkás az,
akinek szakirányú felsőfokú végzettsége van. Ezzel érez-

tékeket és elméleteket ad, és ezeket a hallgatóknak át kell vinniük a gyakorlatba. Azt
is fontosnak tartotta, hogy az oktatónak
kapcsolata legyen a praxissal, hiszen enélkül
egyetlen tanár sem lehet hiteles. Szoboszlai
pedig azt mondta „a praxis legyen a képzés
megrendelője”, azaz a gyakorlatnak kell meghatároznia az oktatást.
A menetrendtől kicsit eltérve Nyilas azt
a kérdést vetette fel, hogy van-e olyan terület, amellyel elégedett lehet a szakma. Uray egy újabb
humoros, mégis kicsit elszomorító választ adott, amikor
azt mondta, hogy ő a gyermekvédelemben dolgozva még
sohasem érzett igazán „eufóriát”.
Ezután idő hiányában a hozzászólások következtek,
amik újabb problémás kérdéseket vetettek fel, úgy mint:
milyen értékeket közvetít a szociális munkás, mit tehetnek ebben a helyzetben a pályakezdők, hogyan lehetne
befolyásolni a politikát, mit lehetne tenni az alacsony
bérekkel, miért nem tudnak a szakmabeliek jól együttműködni, hogyan lehet forrásokat szerezni stb..
Ezeken túl néhányan azt is felvetették, hogy mindenről szó volt, kivéve a vita kiindulópontjáról, a válságról, és arról, hogy
mit is lehetne tenni ellene. Erre az a
válasz érkezett, hogy mivel Bugarszki
maga nem jelent meg a beszélgetésen,
ezért nem lenne fair reagálni az általa
írt cikkre. Ez a válasz azért problémás,
mert a cikket figyelmen kívül hagyva
is bőven lett volna mit megtárgyalni a
válság kérdéskörével kapcsolatban.
Néhány az, ELTE-n tanuló és az esten résztvevő szociális munkás hallgató így nyilatkozott
a válság kérdéséről:
„Mielőtt a szociális munka válságáról kezdünk el beszélni, érdemes átgondolni, hogy milyen dimenzióban mozog ez
a válság: honnan indult, miben gyökeredzik, és hová jutott
el. Hallgatóként nem érzem úgy, hogy be tudnék számolni a
szűk értelemben vett szakmán belüli válságról. A dilemmákat ugyan ismerem, és értem, viszont az én vállamat még
nem nyomják az olyan – valószínűleg a legtöbb szociális
munkásra nehezedő – terhek, mint például a bürokrácia keltette mindennapos frusztráció, az elvárások és lehetőségek
közti szakadékok, vagy az örökre elhalasztott szupervízió
ténye. Felmerülhet a kérdés, hogy az imént felsorolt, szinte állandósult problémák nem jelentik-e már önmagában

Fotó • datalabcc.files.wordpress.com
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a szakma válságát. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartom,
hogy ne keverjük össze az okot az okozattal. Hiba lenne
kontextusától megfosztva, mintegy független, zárt struktúraként elgondolni a szociális munkát, kiemelve abból a
társadalmi rendszerből, amiben működni kényszerül, valamint figyelmen kívül hagyni azt, hogy a társadalom peremén elhelyezkedő, marginalizált, vagy valamiben hátrányt
szenvedő csoportokat érintő döntések folytonos hatással
vannak rá.
A szociális munkást kétszer sújtja a magyar valóság: saját
magán és a kliensén keresztül is. Úgy érzem, bizonyos dolgokra nem lehetett felkészülni. Az elszegényedésre, az egyes csoportokkal szemben folytatott nyílt büntetőpolitikára, a társadalom alsó és felső rétegei közti ijesztően növekvő távolságra,
és még sorolhatnám. Azt viszont veszélyes játéknak érzem,
amikor a szakma úgy nyugtatja magát, hogy akkor szolgálja
a kliens érdekét, ha csendben végzi a dolgát.
Én ezzel korántsem azt szeretném mondani, hogy minden
szociális szférában dolgozó egyén csinálja meg a saját kis forradalmát, azt viszont igen, hogy nagyobb figyelmet kellene
fordítanunk arra, hogy a szakmán belül folyamatosan keressük az együttgondolkodás lehetőségeit, kérdéseket tegyünk
fel, és válaszokat fogalmazzunk meg a szociális munkára
kiható intézkedésekkel kapcsolatban, közösen a klienseink és
saját magunk érdekében is. Számomra a folyamatos szakmai
párbeszéd, a nyomásgyakorlás lehetőségeinek közös keresése
biztonságot jelentenének, és megerősítenék a szakma iránti
elköteleződésemet.
Azt gondolom, hogy a szociális munka úgy és abban az
értelemben van válságban, ahogy az a társadalom, aminek
a tagjait némi felháborodással kísérve ugyan, de következmények nélkül sorolják be teherbíró, valamint rászoruló
kategóriába, olyan hagyományokat idézve fel ezzel, mint
az érdemes-édemtelen szegény paradigmában való gondolkodás, mely tudomásom szerint leginkább a középkorban
volt mérvadó. ”
„Ami kifejezetten meglepő volt számomra, hogy nincs
konkrét meghatározás a szociális munka fogalmára. Ha egy
fogalom, ami egyben egy szakma is, nincs meghatározva, akkor hogyan lehetne elismert? Elhangzott néhány tevékenység,
amit a szociális munka végez, de azt gondolom, hogy ettől
még nem lett konkrétan tisztázva, így az élhet emberek tudatában, hogy a szociális munka ez is, meg az is a feladatköréhez tartozik, de közben semmit sem visz véghez. Meglepően
hallom, hogy adott területen 20 év alatt nem sikerült elérni
egy olyan eredményt, amire az mondható, hogy igen, ezt elértük, és működik. Elkeserítő ezt hallani.” — nyilatkozta egy
harmadéves erasmusos hallgató Romániából

„Hogy morális válságban van-e a szociális szakma? Szerintem igen, sőt! Annak ellenére, hogy még az egyetemen
sem találok el a termekbe, és a szakma közelében sem járok
nap mint nap, látom például a hajléktalanokkal szembeni
rendőri intézkedéseket, az iskolából lógó, tengődő srácokat
az utcákon, mert a kormányzati politika nem támogatja a
speciális szakemberek, szociális munkások finanszírozását.
A csütörtöki tanszéki estén viszont rádöbbentem, hogy miért
is juthattunk el idáig. Szerintem Magyarország és az összes
segítő szakma morális válságban van. Ráadásul a középkorú

Itt az idő a változásra!

és az idősebb generáció ehhez a negatív változáshoz tökéletesen igazodik. Egyszerűen nem merünk/mernek véleményt
nyilvánítani, kimondani kulcsfontosságú dolgokat, ezzel kiváló táptalajt nyújtva ahhoz, hogy a szociális segítségnyújtás
helyét a rendőri intézkedések és az elhallgatások, szőnyeg
alá söprések vegyék át. Nem elég gondolatban vagy diplomatikusan megfogalmazni a problémákat, a szakembereket és
klienseket érintő hátrányokat, hanem kertelés nélkül ki kell
mondani. Tudomásom szerint demokráciában élünk, és ha
ehhez mérten viselkedünk, akkor nem hátrálunk meg, hanem ki merünk állni mind szóban, mind pedig tettekben a jogainkért.”— fejtette ki véleményét egy elsőéves szociális
munkás hallgató.
Ha pedig engem kérdeztek, személy szerint azt gondolom, hogy a szakma igenis válságban van. Ezt mutatja
az is, hogy amikor bármelyik ismerősömnek elmondom,
hogy szociális munkás szeretnék lenni, akkor rendszerint lököttnek néznek, mert összekeverik a szociális
munkát a közmunkával. A fizetések mértéke is a szakma
megbecsültségének mértékét tükrözi. Arról nem is beszélve, hogy olyan változások mennek végbe az országban, amik homlokegyenest ellentmondanak a szociális
munka értékeinek és alapelveinek, mégsem történik ellenük komolyabb fellépés (hogy csak néhány példát említsek: hajléktalanság kriminalizációja, bírói gyűlöletbeszéd
ítélkezés közben stb.). Tennünk kell valamit!
A
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Hilscher Szalon – Beszélgetés
Kerékgyártó Istvánnal
2014. október 15-én a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület szervezésében egy rendhagyó eseményen vehettek részt az
érdeklődők.

Forrás:
Wikipédia: Kerékgyártó István (http://hu.wikipedia.org/
wiki/Kerékgyártó_István, utoljára megtekintve: 2014.
10. 10.)
Kerékgyártó István: Rükverc (http://www.libri.hu/konyv/
kerekgyarto_istvan.rukverc.html, utoljára megtekintve:
2014. 10. 11.)

ELTEfeszt – Minden kar egy helyen
Az ELTE Lágymányosi Campusát október 10-én ellepték a tudományok iránt fogékony gimnazisták, valamint az érdeklődő
egyetemisták, hogy megannyi interaktív programon keresztül
ismerhessék meg jobban az intézményt. Az ELTE csokorba fűzte
összes karát, s mindegyikből ízelítőt nyújtott a pályaválasztás
előtt állóknak, illetve a már itt tanulók is belepillanthattak az
éppen aktuális kutatásokba, műhelymunkákba.
A szervezők második alkalommal hozták el nekünk az
ELTEfesztet, ezúttal azért hétköznap, hogy az idelátogatók az intézményt annak hallgatóival együtt járhassák be,
fedezhessék fel.
Az egynapos fesztivál több mint egy átlagos nyílt nap,
ahol előadók órákig tartó monologizálását hallgathatjuk.
Az ELTEfeszt olyan tudományos kavalkád, mely nemcsak a tantermek falai közt tartotta izgalmas programjait, hanem a nyüzsgés és a szüntelen workshop-áradat

lepte el a folyosókat. A két épület közti réten
is látványos új találmányok (minidrónok) bemutatását tekinthették meg a látogatók.
A legeredetibb workshopok közül érdemes megemlíteni az ELTE Konfuciusz Intézet
standját, mely a kínai kultúra iránt érdeklődőkre tett elsősorban mély benyomást a
selyemfestés technikáinak bemutatásával,
illetve bevezetett a Feng Shui motívumvilágába, melynek segítségével selyem mandalaképet készíthettek a
kreatívabb résztvevők.
Az egyik legkeresettebb idén is a nemzetközi kapcsolatokat promotáló standsorozat volt, az úgynevezett nemzetközi folyosó, ahol a magyar nyelvet idegen nyelvként
oktató tanfolyamkínálat standja olyan faliújságot tett ki,
melyre kedvenc magyar szavát függeszthette ki az éppen
arra sétáló (amikor arra jártam még a „szerelem” vezetett).

Fotó • kerekgyarto-istvan.hu

A beszélgetés alapjául Kerékgyártó István író két könyve
szolgált. A Rükverc és a Hurok egyaránt éles kritikát fogalmaz meg a mai magyar társadalommal kapcsolatban.
A Rükverc című kötetből színdarab készült, amit a Katona József színházban a bemutatója óta folyamatosan
játszanak. Az alkotás egy
hajléktalan ember életét
mutatja be, aki ugyanolyan reményekkel indult
az életben, mint bárki
más.
Az erről szóló beszélgetés egy idő után
elrugaszkodott a regény
témájától, és felvetődött
a szakemberek mozgásterének lehetőségei, a civil szféra
helyzete, és az értelmiség felelőssége is.
Kerékgyártó István elmesélte saját tapasztalatait
a privatizáció és az új tőkés réteg létrejötte kapcsán,

amely történetek a Hurok című művét
ihlették. „A szerző kegyetlenül éles reflektorfénnyel pásztázza a magyar társadalom
szinte teljes keresztmetszetét, a minisztertől
a drogos fiúig, a nagyvállalati vezérigazgatótól a bolti
eladóig.”
A beszélgetést Lakner Zoltán, karunk oktatója, a
Hilscher Szalon állandó házigazdája vezette, aki rengeteg olyan kérdést fogalmazott meg, ami szociálpolitikai
szempontból meghatározó.
A résztvevők ezeken túl további fontos témákat vetettek fel. Kerékgyártó István összességében borúsnak látta az ország helyzetét, viszont kiutat is javasolt, méghozzá a civil kezdeményezések minél nagyobb térnyerését, a
mikroközösségek összefogását.

Fotó • facebook.com/elte.megeri
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A sétáló programokon túl tematikus előadásokkal is
várták a résztvevőket a szervezők. Ezek inkább kiscsoportos foglalkozásokként működtek, s a tanárok hatalmas hangsúlyt fektettek a diákokkal való interakcióra.
A témák a legtöbb esetben könnyedebbek voltak, így
például a különböző ételek ízeinek kialakulásának
társadalomtörténete, vagy a magashegyi mászás iparpolitikai hatásai, ám az aktuálpolitika is helyet kapott
szemináriumi keretek között Demokrácia demokraták
nélkül címmel. Utóbbi olyan vitahelyzetet generált,
ahol a leendő társadalomtudósok is ütköztethették
véleményeiket Magyarország aktuális helyzetéről.
Hasonlóan proaktív hozzáállásra számított Bass
László a Szociopoly társasjáték levezénylése során. A játék lényege, hogy a résztvevőknek a Gazdálkodj okosan!
stratégiájának mintájára kell fenntartaniuk magukat,
ám ezúttal nincsen dugipénz vagy szerencsekártya, a
játékosoknak a rendelkezésükre álló segélyekből kell gazdálkodniuk, de beléphetnek közmunkaprogramokba is
megélhetésük biztosítása végett.
A Gömb Aulában Nótár Ilona közreműködésével a
roma női sorsok elevenedtek fel plakátkiállítás formájában, illetve többek között olyan kérdések merültek fel a
kiállítás beszélgetőköre során, minthogy miben különböznek a roma nők a nem roma nőktől, hogyan élik meg a
legfontosabb érzelmeket az egyik, illetve a másik oldalon.
Az előadások közül a fiatalok legnagyobb számmal talán
Szirmai Gergely videoblogger kötetlen beszélgetőkörén
jelentek meg, ahol a filmmogul minden felmerülő kér-

désre válaszolt, minthogy milyen elhatározásból kezdte
el kamerára venni filmekről alkotott kritikáit, s milyen
célcsoportot szeretne megfogni YouTube accountjával.
A közel háromezer résztvevő még mindig bizonyítja, hogy az ELTE képes megfogni a fiatalokat, hiszen
az ő nyelvükön szólítja meg őket. A programok pedig
az újfajta megközelítésmódot hirdettek a tanár-diák
viszonyon belül, azt hangsúlyozva, hogy a hallgatók

kollegiális viszonyban lehetnek professzoraikkal. Számomra üdítő látvány volt, hogy a társadalomtudományi foglalkozások mennyire lekötik a középiskolásokat,
és valóban gondolkodásra bírják őket, hiszen talán ez
a legfontosabb, amire az egyetem megtaníthat: hogy
gondolkozzunk.
Hancz Petra

A kari rendezvényekről
Ezeken a hasábokon is szeretnénk bejelenteni számotokra, hogy a
kari Gólyabálok ősszel elmaradnak.
Az utóbbi hónapokban számos egyeztetés zajlott le a
Gólyabálokkal kapcsolatban mind HÖK, mind egyetemvezetői szinten.
Minden igyekezet ellenére a hallgatói rendezvényekre nem sikerült közbeszerzési szerződést kötnie
az Egyetemnek, így nem nyílik lehetőségünk a Gólyabálok szabályos és biztonságos megszervezésére az
őszi szezonban.
Mindannyian csalódottak vagyunk amiatt, hogy ez
így alakult, hiszen a gólyaélet egyik legfontosabb állomása számunkra is a Gólyabál. Magunk részéről már a
fellépők kiválasztásával foglalatoskodtunk, amikor megkaptuk a híreket, hogy a rendezvényt az őszi félévben
sajnos nem tudjuk megtartani.

Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a
februári báli szezonban megszervezzük Nektek is a Gólyabált, ha addigra sikerül megkötnie az Egyetemnek a közbeszerzési szerződést.
Azonban az őszi szezon sem lesz eseményektől mentes. Novembertől újra számos rendezvényen vehettek
részt a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek szervezésében,
valamint kulturális programot – színházlátogatást – is
hirdetünk majd a novemberi hónapra.
Éppen ezért figyeljétek rendszeresen a Heti Hétfői
Hírlevelet és a Facebook-csoportokat, ahol ezeket az
eseményeket rendre meg szoktuk hirdetni.
Novembertől tehát újra találkozunk!

Szabó Peti
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A múlt nyomában,
avagy mivel foglalkozik a régészet?
A társadalomtudományok körébe tartozó szakmák meglehetősen
sokszínűek, és ezek mellett számos olyan foglalkozás van, mely
valamilyen formában társtudománynak nevezhető. Most induló
sorozatban ezeket a szakmákat igyekszünk közelebbről bemutatni,
s első állomásként a régészetet járjuk körül.

Fotó • regeszet.elte.hu

Seprű, lapát, mérőszalag, zseblámpa, ecsetek és ásó.
Ezek az eszközök egy laikus számára átlagosak, melyek
néhanapján akadnak csak a kezükbe, egy régész számára
viszont mindennapos és elengedhetetlen kellékek a megfelelő munkavégzéshez.
Az ezek segítségével végzett aprólékos és nagyon
óvatos ásatások feltárt leleteiből közelebb kerülhetünk a
múlthoz, a történelemhez, és rég elfeledett korokat, civilizációkat fedezhetünk fel.
A régészet vagy más néven archeológia tudománya
a régi korok kultúráit tanulmányozza a feltárt tárgyi
leletek alapján. Legfontosabb társtudománya kétségkívül a történettudomány, de ide sorolható még segédtudományként az antropológia, a paleontológia
(őslénytan) és a restaurálás is. Mindezekből látszik,
hogy kifejezetten interdiszciplináris tudományágról
beszélhetünk, és azt is fontos tudni, hogy egy
archeológus munkájához egyaránt hozzátartozik a terep-, a múzeumi (raktári és kiállítási),
valamint a könyvtári munka.
Biztos vagyok benne, hogy mindannyian láttunk már olyan dokumentumfilmet, amelyben a
kutatók apró ecsetekkel, ásókkal és kalapácsokkal, finom mozdulatokkal dolgozva próbálják
megtalálni a mélyben rejtőző tárgyakat, s a lelet
kiemelése után kezdődhet meg a munka oroszlánrésze.
A feltárások kezdetén, az ásatás előtt, a régészek műholdas felvételek segítségével meghatározzák, hogy hol érdemes kutatni. Egy nagy terület felásása nagyon drága, és természetesen különböző
engedélyek is szükségesek hozzá, ezért a kutatók először
mintát vesznek kisebb területekből, hogy megállapítsák,
hol bukkanhatnak érdekes leletekre. Ha kiválasztották
a megfelelő területet, kezdődik a feltárás. Ma már meg
tudják határozni a tárgyak pontos pozícióját a földben,
így nem ásnak hiába, és ügyelnek arra is, hogy ne rongál-

ják meg a leleteket. Azzal viszont jó, ha tisztában vagyunk, hogy az ásatás a régészeti kutatások legdrágább része. Ezután a régészek
részletesen elemzik a megtalált tárgyakat.
Gondosan megtisztítják a leleteket, lefényképezik, és pontosan leírják, majd összehasonlítják őket az eddig találtakkal.
Természetesen a régészeten belül is megkülönböztethetünk különféle területeket és ágazatokat, nem
mindegy például, hogy egy régész melyik korszakra
specializálódik, mit szeretne a későbbiekben kutatni,
és milyen területen kíván ásatásokat végezni. Hagyományosan 4 különböző területet különítünk el, melyek
a következők:
ӽӽ Ősrégészet (a bronzkor és a vaskor régészete)
ӽӽ Egyiptomi régészet (más néven egyiptológia)
ӽӽ Klasszikus régészet (görögországi és római régészet
ӽӽ Középkori régészet (ezen belül például a népvándorláskor, a honfoglalás-kor, az Árpád-kor és a késő középkor
régészete).
Amikor szóba kerül a régészet, mindenkinek a tűző
napon tevékenykedő archeológusok jutnak eszébe, amint

az ásatást irányítják. Nem feledkezhetünk meg azonban
arról sem, hogy a vizek is rejtenek feltáratlan titkokat és
felfedezésre váró anyagokat, leleteket, és a tudományágnak van olyan alterülete is, mint például a légi-régészet.
De milyen kvalitások szükségesek ahhoz, hogy valaki
régésszé váljon? Talán az első és legfontosabb az elkötelezettség a szakma iránt. Az archeológia teljes embert kí-
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vánó hivatás, hiszen sokszor hetekig, hónapokig tart egy
kutatás, mely során vállalni kell az utazással járó terheket
és a környezeti változásokat is. Természetesen mindezekért kárpótolnak a feltárt leletek. Nagyon fontos még a
vizuális emlékezési tehetség, ugyanis e nélkül nem lehet
elsajátítani a szakmai ismereteket. Ez lényegében azt jelenti, hogy az egyes tárgyak formáját és díszítését vis�sza tudja-e valaki idézni magában, és sikerül-e ugyanez
nagyobb mennyiségű régészeti tárgy esetében is. Elen-

gedhetetlen a jó nyelvtudás, hiszen a szakirodalom túlnyomó többsége csak idegen nyelven hozzáférhető. Ez
hatványozódik továbbá akkor is, ha valaki egyiptológiára
specializálódik, de a görög és római terület kutatása is
megkövetel egyéb nyelvi ismereteket.

Hazánkban jelenleg négy felsőoktatási intézmény
közül választhatunk, ha a régészet iránt érdeklődünk, de
a legátfogóbb képzést az egyetemünkön folyó régészeti
alapképzés nyújtja, mely során a hallgatók elsajátíthatják
régészet történetét, jelentőségét, a kiemelkedő feltárásokat, és muzeológiai ismereteket is szereznek. Ezen kívül
megismerkedhetnek a különböző korok, népek, kultúrák
életmódjával, használati eszközeivel, történetével és
életterével, valamint bekapcsolódhatnak az éppen folyó
kutatásokba, feltárásokba.
Láthatjuk, hogy rendkívül összetett és tényleg egész
embert kívánó szakmáról van szó, de a történelem és a
múlt szolgálatában állva a frontvonalból szemlélheti az
eseményeket az, aki a régészetet választja hivatásául. Mi,
laikusok pedig gondoljunk bele, hol tartanánk a régészeti
felfedezések nélkül?
Nagy Zsuzsi
Források:
Mi a régészet? (http://regeszet.elte.hu/felvetelizoknek,
utoljára megtekintve: 2014.10.17.)
Szerényi Dóra: Régészet (Utoljára megtekintve:
2014.10.17.)
Müller Róbert: Régészeti kézikönyv, Budapest 2011, Magyar Régész Szövetség
Régész – szakmaismertető információs mappa (http://
www.epalya.hu/media/mappa/regesz.pdf, utoljára megtekintve: 2014.10.17.)

Reformkonyha és konyhareform
Napjainkban új divat vett erőt az emberiségen: a főzés, valamint az ehhez kapcsolódó, és nem kevésbé elhanyagolható evés.
Gasztroműsorok széles palettája van jelen a médiában, illetve az
internet is hemzseg a millió féle gasztroblogtól. Szüleink ifjúkorában még az volt a menő, ha minden félkészen, konzervből, vagy a
fagyasztóból került az asztalra. Ehhez képest az utóbbi években
erőteljes szemléletváltás következett be.
Talán még mindenki emlékszik a 2007-ben bemutatott L’ecsó (Ratatouille) című animációs mozifilmre, melynek hőse Rémy, a patkány, titkon arról álmodozott, hogy
egyszer híres szakács lesz.
Példaképe pedig nem más volt, mint a francia főváros
leghíresebb szakácsa, Auguste Gusteau, akinek mottója

azóta is sokak fülében cseng vissza: „Főzni
bárki tud”. Ezt az elhíresült mondást laikusként úgy javítanám, hogy ha főzni nem is tud
mindenki, de egyre többen kísérlik meg elsajátítani ezt a tudományt.
Az interneten vagy akár a Facebook-on
böngészve naponta találunk olyan bejegyzéseket, amelyeken a reggeli-ebéd-vacsora valamely finomnak tűnő fogása jelenik meg egy ismerősünk
által feltöltött fényképen.
Azt mondani sem kell, hogy rendszerint akkor futunk bele ilyen tökéletesen exponált ételkülönlegességekbe, amikor már kopog a szemünk, és lássuk be, hogy
a hűtőben fellelhető ételek közel sem olyan csalogatóak,
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mint a képeken látott ínycsiklandozó falatok.
emberek vendégelik meg egymást napról napra, hogy
Szüleink fiatalként nem sok „főzz magadnak, és táp- betekintést adjanak konyhai szokásaikba.
lálkozz egészségesen” példát láthattak otthon.
Ennek oka, hogy nagyszüleink nagyjából az a
generáció, ahol a nők is elkezdtek rendszeresen, teljes munkaidőben dolgozni, így hazatérve nem volt energiájuk másra, mint a direkt
nekik gyártott konzerves babgulyást feldobni
a tűzhelyre.
Napjainkra viszont a főzés igazi divat lett.
Sorra jelennek meg a különféle receptkönyvek,
gyakran hírességek is nevüket adják egy-egy
kiadványhoz. Trenddé vált a gasztroblogok
vezetése, melyeknek sokszor amatőr, de igen
lelkes írói megosztják saját főzési praktikájukat az olvasóközönséggel. A bátrabbak már kamera elé is ki mernek állni, és a YouTube-on ismertetik
A főzés hagyománya rendkívüli változásokon ment
főzőművészetüket.
keresztül az elmúlt évtizedekben. Az átalakulás főként az
A média világa is remek lehetőséget lát a gasztronó- emberek étkezési szokásainak változásával magyarázhamiában. Több olyan csatorna létezik már, ami a nap 24 tó. Az egészséges életmód követése mindennapi feladatórájában közvetíti a változatos gasztroműsorokat. So- tá vált, hiszen a helyes táplálkozás elősegíti egészségünk
rozatosan jelennek meg az eltérő karakterű főzőprog- megőrzését, és megelőzheti a betegségek kialakulását.
ramok, például milliók ismerik a szőrösszívű szakács, „Ép testben, ép lélek”, ahogy a mondás tartja, ezért is nélGordon Ramsay nevét. A Pokol konyhája (Hell's Kitchen) külözhetetlen a tudatos és rendszeres táplálkozás. Ennek
című műsora óriási népszerűségnek örvend világszerte jegyében igyekszünk precízen megválogatni, hogy mi kea mai napig.
rüljön fel az asztalunkra. A receptek példatára kibővült,
Nálunk most debütált a Konyhafőnök, melyben egyre több alapanyag, fűszer került a listákra.
amatőr szakácsok mérhetik össze tudásukat hétről
Mára már a vegetáriánus étrend abszolút nem rendkívüli, azt viszont kevesebben tudják, hogy ennek
is különböző altípusai alakultak ki. A vegetáriánus táplálkozás olyan szokás, melynek követője
bármilyen állat megölésével elkészített táplálék
elfogyasztását elveti.
Öt főbb kategóriát különíthetünk el. A legszigorúbb változata a vegán táplálkozás, amely semmilyen állati eredetű ételt (tojás, tej, méz) nem
enged meg.
A második a makrobiotikus táplálkozás. melyben a fő irányvonalat a teljes értékű gabonafélék
adják, melyek kiegészülnek zöldségfélékkel, hüvelyesekkel, gyümölcsös és olajos magvakkal.
A lakto-vegetáriánus irányzat a növényi eredetű élelmi-nyersanyagok mellett megengedi
hétre, s a műsor első szériája sikeresnek bizonyult, hi- a tej és a tejtermékek fogyasztását, míg a lakto-ovoszen már várják a jelentkezőket a következőre. A két vegetáriánus táplálkozásban már a tojás is a fogyasztharivális kereskedelmi csatornán már évek óta futnak az tó termékek listájára kerül.
eltérő gastro reality műsorok, mint például a VacsoraVégül a legmegengedőbb a szemi-vegetáriánus táplálcsata vagy a Hal a tortán. Ezekben az adásokban híres kozás, e szerint a fogyasztható állati eredetű nyersanya-
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gok baromfihússal és hallal is kiegészülnek.
Bár a nagy hullám már bő egy évtizeddel ezelőtt elért minket, a bioétkezés máig is sokak meggyőződése.
Bionak számít az a növényi vagy állati eredetű élelmiszer,
amelyet az ökológiai gazdálkodás szabályainak megfelelően állítottak elő. A valódi biotermékeket ellenőrzött
körülmények között termelik, és azok semmilyen műtrágyát vagy mérgező anyagot nem tartalmaznak. Ezen termékek előállításánál nélkülöznek mindenféle vegyszert,
káros anyagot, permetezőszert, növekedést serkentő
hormont. Ennek köszönhetően a friss zöldségek megőrzik valódi zamatukat, az állatok pedig mesterséges anyagoktól mentes környezetben nevelkednek. Így a tápláléklánc csúcsán álló emberek sem juttatnak szervezetükbe
semmilyen egészségkárosító anyagot.
Ennél jóval újabb őrület a paleolit étrend, melynek
célja az úgynevezett civilizációs betegségek, mint például egyes érrendszeri betegségek, cukorbetegség, magas
vérnyomás, elhízás elkerülése.
A paleolit étkezés kialakulása arra vezethető vissza,
hogy a paleolit korban élő emberek gyűjtögető életmódot folytattak, halásztak, vadásztak, azaz az általuk fogyasztott táplálékok köre igen szűkös volt, főleg sovány
húsokra, tojásra, magokra, gyümölcsökre és zöldségekre
korlátozódott.
A paleolit életmód 1970-es években indult útjára
Amerikában. Szakértői úgy tartották, hogy az emberi
emésztőrendszer nem ment át lényeges változásokon,
nem igazodott a modern kor táplálékaihoz. Az élelmiszerek kifejezetten károsak a ma élő emberek szervezetére,
és növelik a betegségek kialakulásának esélyeit. A paleolit diéta követői ebből adódóan javasolják a visszatérést
az ősemberi életvitelhez.
Az eltérő diéta típusok követése a mindennapokban
nem egyszerű feladat. A pénztárcának is megterhelő lehet, de kellő odafigyeléssel fellelhetőek azok az üzletek,
amelyekben kedvező árakon beszerezhetők az étrendnek
megfelelő termékek.
Napjainkban a szakértők is segítségünkre lehetnek,
ugyanis felkeresésük után egyénileg ránk szabott étrendre tehetnek javaslatot. Ezek után az élelmiszerek beszerzése már könnyebb feladat lesz, és idővel az új táplálkozási rutin beépül életünk bioritmusába.
A világ egyik nagy igazsága, hogy amire van kereslet,
érdeklődés, arra bizony bőséggel lesz kínálat is. Ennek
ismeretében már érthető, hogy a gasztronómiai világ kitárta kapuját azon, egyre növekvő érdeklődők számára,
akik elindulnak a felfedezésére.

A változatos étkezés, új ízek felfedezése új színt adhat
étrendünknek, ráadásul kellő odafigyeléssel az egészségünk megőrzése érdekében is tehetünk pár lépést. Sőt,
egy ötletes ”vacsoracsata” rendezése, a baráti kört bevonva, új kalandokat ígérhet a szürke hétköznapokban!

Takács Eszter

Források:
Domonkos Andrea (1999): Vegetáriánus táplálkozás
(http://www.hazipatika.com/taplalkozas/
specialis_etrendek/cikkek/vegetarianus_
taplalkozas/19991105112920 – Utoljára megtekintve:
2014. október 26.)
Pozshai Nikoletta (É.n.): Öko, bio, natúr, élő és reform?
Melyik mit jelent és miért előnyös a számunkara?
(http://kineziologiakezeles.hu/cikkek/oko-bio-naturelo-es-reform-melyik-mit-jelent-es-miert-elonyos-aszamunkara/ – Utoljára megtekintve: 2014. október 26.)
Sz. n. (É.n.) : A paleolit diétáról (http://paleolitdieta.com/
a-paleolit-dieta – Utoljára megtekintve: 2014.október
26.)
Sz. n. (É.n.) : A paleolit táplálkozás (http://www.
mindmegette.hu/a-paleolit-taplalkozas-48464 – Utoljára megtekintve: 2014.október 26.)
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Milyen az ember valójában?
Az emberi természet a kísérletek tükrében
„A föld, amelyen élünk, határterület az ég és a pokol közt. Önmagában egyetlen magatartás sem jó vagy rossz. Csak a világ rendjében
elfoglalt helye teszi jóvá, vagy rosszá.” – Milan Kundera
Az ember milyenségét leginkább viselkedése mutatja
meg. Az emberi viselkedés pedig mindaz, amit az egyén
csinál, és ami végbemegy benne, tehát ide tartozik a
mozgás és annak hiánya is.
A viselkedésnek vannak örökletes és tanult formái is.
Például örökletes viselkedés a babák megkapaszkodási
ösztöne, amikor a gyermek erősen megragadja a szülei
ujját. Ez a viselkedés a születés után észlelhető, és fennmarad mindaddig, amíg ki nem alakul a tudatos mozgásvezérlés. Tanult viselkedés pedig például az evőeszközökkel való étkezés vagy a biciklizés.
A viselkedés megértésére több módszert is létrehoztak a pszichológiában, ilyen a kísérlet, a vizsgálat és a

megfigyelés. A kísérleteknek két formája van: az egyik
laboratóriumban, a másik pedig természetes közegben
zajlik le.
Laboratóriuminak nevezhető például a híres Milgramkísérlet (1961-1962), amelyben a kísérleti személyeknek
azt mondták, hogy az emlékeket kutatják, pedig valójában az engedelmességet vizsgálták. A kísérletben résztvevők „tanárokká” váltak, és kérdéseket kellett feltenniük
a „tanulóknak”. A „tanároknak” egyre nagyobb elektromos áramütést kellett adniuk a „tanulóknak”, ahányszor
csak rossz választ adtak. Az egyes áramütések között 15
volt különbség volt, az orvosoknak beöltöztetett kísérletvezetők pedig azt mondták, hogy ennyit meg se lehet
érezni, azonban a skála végén 450 volt helyezkedett el.

Fotó • static.neatorama.com

Jane Elliott kísérlete a kék és barnaszemű diákokkal

A gépen már 375 voltnál látható volt egy felirat, miszerint ez a szint már igen veszélyes.
Milgram tizenhat ilyen kísérletet hajtott
végre és összességében a résztvevők 90%-a
képes volt elmenni a végsőkig. Miért lehetséges ez? A
kísérletvezetők jelenléte ugyanis azt az érzést keltette a
„tanárokban”, hogy a tetteikért a „feljebbvalóik” a felelősek.
A természetes közegben lezajló kísérletek esetében a
környezet lehet manipulált és nem manipulált is. Ilyen
kísérlet volt, amikor Jane Elliott, egyetemi tanár (1968)
megpróbálta megmutatni a diákjainak, hogy milyen hatásai vannak a rasszizmusnak, ezért két részre osztotta
a diákjait: kék szeműekre és barna szeműekre. Ellenezte,
hogy a két csoport kapcsolatot alakítson ki egymással, és
kihangsúlyozta a közöttük lévő különbségeket. Az első
napon a kék szeműek jobban teljesítettek, és néhányan
elkezdték elnyomni, megfélemlíteni a barna szeműeket.
Mindeközben a barna szeműeknek csökkent az
önbizalma és rosszabbul teljesítettek. Másnap
megfordította a csoportokat, így összességében
mindenki érzékelhette a megkülönböztetés negatív vonzatait.
A következő típus, a vizsgálat lehet teszt
(pl. intelligencia-, személyiségteszt) vagy interjú. Utóbbi lehet strukturált – előre felépített,
megtervezett kérdésekkel –, félig strukturált –
meghatározott témájú –, vagy strukturálatlan
– nyitott.
Az eddig felsorolt módszerek hátránya, hogy
a kísérleti személyek tisztában vannak azzal, hogy viselkedésüket vizsgálják, és ennek tudata befolyásolhatja az
eredményeket.
A megfigyelés lehet introspektív, önmegfigyelő és
extrospektív, azaz másokat megfigyelő. Ezek közül is
azt gondolom előnyösebb az extrospektív, mivel ez
objektív, és így kevésbé torzul a kapott kép. Ilyen objektív megfigyelés volt például a „missing child” vagy
eltűnt gyermek kísérlet, amikor bizonyos helyeken
szórólapokat helyeztek ki, amiken egy eltűnt gyermek
képe és adatai voltak. Néhányan megálltak, és elolvasták a szórólapot, míg mások épphogy csak ránéztek
vagy elmentek mellette. A sokkoló azonban az volt,
hogy senki sem vette észre, hogy az a bizonyos eltűnt
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gyermek ott áll egy közeli bolt előtt.
Manapság egyre elterjedtebbek azok a megfigyelések,
amikor rejtett kamerás felvételt készítve azt vizsgálják,
hogy hogyan reagálnak az emberek a különböző szituációkra, például ha egy férfi egy nőt bántalmaz és fordítva,
vagy amikor valaki rosszul lesz az utcán. A legtöbb esetben a járókelők segítségnyújtás nélkül továbbsétálnak.
Ezt nevezik a pszichológiában „bystander” hatásnak
(1968), ami szerint, ha több ember van jelen egy baleset
vagy rosszullét helyszínén akkor a legtöbben továbbmennek, mert azt gondolják, hogy valaki más majd biztos meg fog állni és segít. Ilyenkor kialakul egyfajta zavar
a felelősségérzetben, nem tudják kinek a felelőssége, az
hogy az adott emberen segítsen.

Majd valaki más segít neki!

Nemrégiben azt vizsgálták, hogyan reagálnak az
emberek arra, ha egy férfi erőszakosan bánik egy nővel az utcán, és hogyan, ha egy nő csinálja ugyanezt.
Abban az esetben, amikor egy férfi inzultált egy nőt,
néhányan odamentek, hogy megakadályozzák, azonban amikor egy nő bántott egy férfit, akkor senki sem
mozdult meg, hogy megvédje a férfit, sőt, többen még
mosolyogtak is a jeleneten. Ezt tapasztalva elindítottak egy kampányt, hogy felhívják a figyelmet arra,
hogy az erőszak minden esetben erőszak, függetlenül
attól, hogy ki az áldozata.
Ennek a jelenségnek egy másik formája, amikor
különböző külsejű vagy nemű emberek rosszullétére
való reakciókat vizsgálnak. Sejthetjük, hogy az ápolatlan külsejű vagy alkoholszagú emberek esetében
a járókelők kevesebb hajlandóságot mutatnak arra,
hogy segítőkezet nyújtsanak a rászorulónak, mint
egy elegáns, jól öltözött ember esetében. Utóbbi azért

érdekes, mert gyakori eset, hogy az acetonos lehellet
nem az elfogyasztott alkohol, hanem a cukorbetegség
következménye. Nemrég az egyik csatorna felkért egy
népszerű énekest, Vastag Csabát, hogy öltözzön be
hajléktalannak. Eleinte csupán segítséget kért, majd
eljátszotta, hogy rosszul van, de egyik esetben sem kapott túl sok segítséget.
Mit mond el mindez az emberi viselkedésről? Mindannyian gonoszak lennénk, mert képesek lennénk komoly áramütést adni egy másik embernek, mert egy
pillanat alatt kialakul bennünk az előítélet, mert figyelmetlenek vagyunk mindazokra, akikkel együtt élünk
ebben a világban?
Kétlem, hogy erről lenne szó. Szerintem inkább az
a probléma, hogy túlságosan befolyásolhatóak vagyunk és a minket körülvevő környezet
sokszor nem a jó irányba alakít bennünket.
A társadalmunk egy individualista társadalom, ami mindig arra motivál bennünket,
hogy csak önmagunkkal foglalkozzunk. Figyelnünk kell a környezetünkre, és képesnek
kell lennünk arra, hogy cselekedjünk, amikor
mások passzívak. Ne hárítsuk át a felelősséget másokra, hiszen társadalmunk milyensége mindannyiunk felelőssége, minden egyes
emberé, aki benne él.
A felelősségünk nemcsak annyiból áll,
hogy nem követünk el bűncselekményeket,
hanem abban is, hogy figyelemmel vagyunk
a környezetünkre: onnantól kezdve, hogy
nem dobjuk el a szemetet az utcán, vagy felsegítjük az
utcán elesőt, egészen odáig, hogy tudatosan és megfontoltan szavazunk, vagy legalább végighallgatjuk a
tőlünk segítséget kérőt.
A
Felhasznált oldalak:
Reyes, Mary (2012): 25 Mind Blowing Psychology
Experiments…You Won’t Believe What’s Inside Your
Head
(http://list25.com/25-intriguing-psycholog yexperiments/1/ - Utoljára megtekintve: 2014. okt. 12.)
Vikunya Vendel (2014): Sokkoló kísérlet: mi van, amikor
a nő veri a férfit az utcán?
(http://mivoltma.444.hu/2014/05/28/sokkolo-kiserlet-mivan-amikor-a-no-veri-a-ferfi-az-utcan/ - Utoljára megtekintve: 2014. okt. 12.)
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Non semper errat fama – Nem
mindig téved a pletyka
Vagy mégis?
„Phobe: - Nem tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják, hogy mi tudjuk!
Joey, egy szót sem szólhatsz nekik!
Joey: - Ha akarnék, se tudnék”
(Jóbarátok c. sorozat)
Mi is az a pletyka? Hol vannak a határok? Mikortól számít valami rosszindulatú kibeszélésnek, és mikor beszélhetünk egyszerű információátadásról? Végül pedig
a legfontosabb kérdés: ha tudjuk, hogy rossz az, amit
csinálunk, miért is esik olyan jól néha?
Számtalan „csajos” film, és jól ismert sorozat dolgozta fel az alábbi témát, hangsúlyt fektetve a pletykálás
okozta félreértésekre, és azok következményeire. Azon-

a kis csoport minden tagja értesül. Ezzel teremt új
témát a közösségben, erősíti a csoport tagjai között
meglévő kapcsolatot.
Egy örökzöld sorozat népszerű idézetével nyitottam a cikkemet, nem véletlenül. A pletyka terjedése
valahogy így zajlik. Mindenki tud valamit, amit a
másik nem tud, éppen ezért megosztjuk egymással
érdekesnek tűnő információinkat. Bátran állíthatjuk,
hogy a pletykálás az egész emberiségre
nem szép dolog másról rosszat, vagy akár bármit is terjeszteni a egyetemesen jellemző cselekvés. Lényegi
háta mögött, de úgy tűnik, mintha ez kódolva lenne az emberiség- különbség az információterjedési sebességénél figyelhető meg, általános tapaszben, ösztönös késztetést éreznénk rá.
talatok szerint ugyanis a pletykák kisebb
közösségekben, falvakban, munkahelyeban nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a különböző ken, egyetemeken (és most mindenki nézzen magába)
mendemondáknak csak rossz hatásai lennének: a plety- gyorsabban terjednek. A pletyka különleges tulajdonkálás társadalmi cselekvésnek tekinthető, közösség épí- sága, hogy ahogy az egyik embertől a másikig eljut, fotő szerepe is lehet.
lyamatosan változik. Van, aki hozzárak, van, aki elvesz
Persze a pletykás embert megbízhatatlannak titu- belőle. Tulajdonképp a nem publikus információ közlálják (nem véletlenül), de ha ez az egyén
„fontos” hírekkel tud szolgálni, szívesen
meghallgatjuk, hiszen ki ne lenne kíváncsi a legfrissebb információkra különböző
emberek életével kapcsolatban. Ilyenkor
máris elfelejtjük, hogy maga a pletykálás,
amit valójában ekkor csinálunk, rossz.
Alapvetően persze nem szép dolog
másról rosszat, vagy akár bármit is terjeszteni a háta mögött, de úgy tűnik,
mintha ez kódolva lenne az emberiségben, ösztönös késztetést éreznénk rá. TeSokszor a titokból pletyka lesz
hát amíg a pletyka tárgyává vált egyénről
kialakított vélemény legtöbb esetben romlik, addig lésén és széles körű megosztásán alapul a pletykálás
maga az információ, kapcsolódási pontot teremt az „intézménye”. Mert ugye mennyire izgalmas tud lenni
emberek között, hiszen van egy olyan hír, amelyről az, hogy A együtt aludt B-vel, F összejött M-mel, D

”
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randizott Zs-vel. A különböző híresztelések olyan szereplőkről szólnak, akiket jó eséllyel mindenki ismer.
Nincs annál rosszabb, mint amikor egy embert megelőz a róla alkotott – több esetben pletykákon alapuló
– hamis vélemény.
Mindaddig, amíg emberek és titkok lesznek a földön,
addig pletykák is létezni fognak.
Egy pesszimista megközelítés szerint a szóbeszédek
terjedésének oka az, hogy sokan elégedetlenek a saját
életükkel, de ha nem a maguk életére, hanem a másikéra
koncentrálnak, könnyebb elfogadni a helyzetüket mondván: „nekem jobb, rólam legalább nem terjednek ilyen dolgok,
biztosan jobb ember vagyok”.
A közösségi oldalaknak, blogoknak és egyéb applikációknak köszönhetően a pletykálás egyfajta hobbivá vált
– nem csak, de első sorban – a fiatalok körében. Tavasszal
jelent meg egy cikk a 444.hu oldalán egy akkoriban új
applikációról, a Yik Yakról, amely arra szolgál, hogy az alkalmazás használói bármiféle személyes adat megadása
nélkül információt közölhessenek, amit 2,5 kilométeres
környezetben mindenki lát. Ez egy nagyvárosban aligha
lehet érdekes, de egy gimnázium, esetleg egy egyetem
folyosóján már annál inkább.
Az egykor hatalmas népszerűségnek örvendő Gossip
girl nyomán (a sorozat a manhattani elit életét dolgozza
fel, az ott élő fiatalok szemszögéből), több országban indultak a sorozatban megjelenő bloghoz hasonló oldalak,
hatalmas port kavarva egyes közösségek életében.

zált sztárok, politikusok és egyéb közszereplők magánélete van terítéken.
Az ilyen fajta információáramlásnak megvan a maga

Sokszor a titokból pletyka lesz

dinamikája. Minden csoda 3 napig tart, így a pletyka elindulása után nincs más teendő, mint várni. Pár napon
belül úgyis felröppen egy újabb hír, ami izgalmasabb, érdekesebb, vagy egyszerűen csak meglepő, ezért felkapja
a közösség. Kijelenthetjük tehát, hogy a kis és nagy közösségek velejárója a gyakran spekulatív mendemondák
terjedése. Egyetlen dolgot lehet tenni ellene, ha nem
hallgatjuk meg a pletykákat, és ha tudunk is bármiről,
azt nem adjuk tovább.
Az információ hatalom. A titok pedig addig marad az,
amíg egy ember tudja.
Várady Zsófi
Szvetelszky Zsuzsanna (2010): A pletyka pszichológiája,
doktori (Ph.D.) értekezés tézisei
(http://old.pszichologia.pte.hu/files/tiny_mce/2011Szvetelszky%20Zsuzsa%20-T.pdf , utoljára megtekintve:
2014.10.15)

Nemcsak a kisközösségeken belül létezik a pletyka
fogalma, mint tudjuk, egy külön média ágazat, a bulvársajtó is erre a jelenségre épül, a folyamat pedig ugyanaz
csak „nagyban”.
Általános jellemzőivel, a felszínességgel és a szenzációhajhászattal mindenki találkozott már. Nyilvánvaló,
hogy mindig azok az információk a legérdekesebbek,
amik nem publikusak, így gyakran a hírességek, ideali-

Studies Find That Gossip Isn’t Just Loose Talk
(http://www.nytimes.com , utoljára megtekintve:2014.10.15)
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Te miben hiszel?
Cikkemben a vallás kifogyhatatlan témáját igyekszem körüljárni, oly módon, hogy választ adhassak arra, mégis mi is a vallás
lényege mik tartoznak a világvallások közé? Célom, hogy bebizonyítsam: a hit kérdése egy fontos és meghatározó tényező minden
ember életében. Legalábbis szerintem. Szerintetek?
Úgy gondolom, a bensőséges vallásos élet gyakorlásához
tökéletesen elegendő egyetlen vallás ismerete. Azonban
ha mindössze egyetlen hitformáról szerzett ismeretek
állnak rendelkezésünkre, szinte lehetetlen megfelelő
képet alkotni a vallásról, annak lényegéről és tényleges
tartalmáról. Ezért, amint arra már Marx Müller is rámutatott, ilyen értelemben a vallásra is érvényes az, amit
Goethe a nyelvről mondott: „Aki csak egyet ismer, nem
ismer egyet sem.”
Az öt világvallás közé a következőket sorolhatjuk:
brahmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. Emberek százmilliói érzik magukénak

Az iszlám és keresztény hívők az ima segítségével kerülhetnek kapcsolatba a Teremtővel. Más utat választanak az indiai és kínai
vallások követői: a lélek nyugalmi állapotában, önmagukba visszavonulva, szemlélődés
és meditáció révén azonosulnak a világtörvénnyel. Kínában a konfucianizmus gyakorlatiasabb,
mely földi életre összpontosító, aktív cselekvésre ösztönző felfogást képvisel.
Sokkal elutasítóbb a másként gondolkodókkal szemben az iszlám és kereszténység. Mindkettő magát egyedül üdvözítő vallásnak tartva gyakran rásüti a pogányság
bélyegét a kívülállókra. Indiára a szemlélődés, az élénk
mitológiai fantázia jellemző. Az iszlám csupán prófétának tekinti Jézus Krisztust, elutasítja istenségét és magát a Szentháromságtant is. A kereszténység ugyanezt
teszi a vallás és politikai hatalom egységének mohamedán mintájával.

A legmélyebb értelemben vallásteremtő népek az
indiaiak, kínaiak és a zsidók voltak. Az indiaiak három
vallást hoztak létre (bráhmanizmus, buddhizmus, taoizmus), a kínaiak kettőt (konfucianizmus, taoizmus), a zsidók saját tanításukon kívül lerakták a kereszténységnek
és az iszlámnak az alapjait is.

Fotó • foodgalaxy.org

az említett vallások valamelyikét, ami azt jelenti, hogy
a vallásos emberiség kilenctized részét teszik ki. Ha ös�szehasonlítjuk a világvallásokat, jegyeik alapján két nagy
csoportot különíthetünk el.
Az egyik oldalon az indiai és kínai vallási rendszerek
állnak, a másikon az iszlám és a kereszténység.
Míg az előzőek hitviláguk középpontjába egy általános természeti és erkölcsi világtörvényt állítanak, addig
Mohamed és Krisztus követői egy személyes istenség
korlátlan hatalmában hisznek.

Fontos leszögezni, hogy egy nép vallása nem függ
meghatározott rasszikus előfeltételektől. Habár minden
vallás egy nép sajátos szellemiségéből születik, a fejlődés
során egészen másfajta embercsoportok is átvehetik. A
vallás az emberi gondolkodás, és átélés olyan különleges területe, amely úgy látszik, nem kapcsolódik össze
tartósan egyetlen más tényezővel sem. Az a nagy siker,
amelyet az előbb említett három vallás elért, éppen annak köszönhető, hogy más és más népek találták meg
bennük eszméik és vágyaik megvalósulását.
Az eddig leírtak alapján láthatjátok, hogy nincs egyetemes törvény arra, hogy kinek és milyen vallást kell
gyakorolnia. Persze lehetnek befolyásoló tényezők, mint
például a család, az iskola és a barátok. A hit szerintem
igenis fontos és valamilyen szempontból személyiségformáló erővel is bír. Egyébként, akiket mélyebben is
érdekel a téma, csak ajánlani tudom, a vallásszociológia
tantárgyat a karunkon, mert Molnár Attila tanár úr igazán élvezhetően és érdekesen tartja az óráit.
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Most pedig jöjjön egy kis magyarországi kitérő. A egy Facebook-esemény volt, azon belül is egy előadás
nyugati kereszténységhez az államalapítással egy időben címe: „Orbitális pofon – Miért ütnek néha nagyot a kapcsocsatlakozó Magyarországon a római katolikus egyház latok?”. Október eleji esemény szervezője a FÉK (Fiataegyeduralmának a reformáció XVI. századi megjelenése lok az Élet Küszöbén) Egyetemi Diákköre volt, mely a
vetett véget. Előbbi azonban kiemelkedő szerepét a ké- világ egyik legnagyobb keresztény diákszervezetének a
sőbbiekben is megőrizte, egészen 1947-ig.
magyarországi diákköre. Nemcsak az előadás volt szóA reformációt követően, a római-görög
katolikus és az örmény szertartású felekeA vallás az emberi gondolkodás és átélés olyan különleges
zetek mellett a református (1608), az evanterülete, amely úgy látszik, nem kapcsolódik össze tartósan
gélikus (1647), majd görögkeleti – ortodox
egyetlen más tényezővel sem
– (1791), az unitárius (1848) és végül a zsidó
– izraelita – hit (1895) vált befogadott vallássá. A bevett felekezetek a katolikusok kivételével, önkor- rakoztató, de a légkör is felejthetetlen volt. A FÉK ténymányzattal rendelkeztek, törvények védték őket, és az leg egy olyan hely, ahol nincsenek tabuk, az élet fontos
államtól anyagi támogatást kaptak. Ugyanakkor a kor- kérdéseivel foglakoznak, és főbb céljuk, hogy segítsék
mányzat felügyeleti jogot gyakorolt a felsorolt egyházak a diákokat a felnőtté válás, valljuk be, néha kicsit röfelett. Az el nem ismert vagy tűrt felekezetek – szekták gös úján. Főbb témáik között szerepelnek: életvezetés,
– nem részesültek állami védelemben, támogatásban, de személyiségfejlesztés, értelmi- és érzelmi intelligencia,
függetlenségüket élvezve működhettek.
társas kapcsolatok. Ha tehetitek, ne hagyjátok ki szerda
esténként a Kinizsi utcai koliban rendezett programoNapjainkban a vallások helyzete már némiképp más, kat, hiszen igazán színes, izgalmas témákkal és előadávesztettek „régi fényükből”. Személy szerint picit szeren- sokkal készülnek hétről hétre.
csésnek tartom magam, mert engem nagymamáim vezettek be a vallásos világba. Mióta az eszemet tudom,
Egyébként nyáron a SPEAK UP nevű angol táborukat
is érdemes meglátogatni, ahol egy teljes
hétig a Balaton partján csiszolgathatod
angol nyelvtudásodat anyanyelvű tanárok és diákok társaságában. Fontos
tudni azonban, hogy nem szükséges
kereszténynek lenned ahhoz, hogy részt
vegyél a táborban vagy a programokon.
Ha egy igazán jó közösség tagja akarsz
lenni, szintén jó helyre tévedtél.

Fotó • unibreeze.hu/
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közösen jártunk misékre, és sokat meséltek a hitről,
valamint annak erejéről. Azon túl, hogy anno általános
iskolában muszáj volt vasárnap reggelente misére járni,
hiszen kellettek a pecsétek a füzetünkbe, amiket hittanórán kaptunk, valahogy mégis elfogott a „jó valahova tartozni” érzés. Bár utáltam korán kelni, de egy istentisztelet
vagy akár gyónás után mindig leírhatatlan lelki békét és
harmóniát érzek még ma is.
Egy közösség mindig összetartó erővel bír, és jó,
hogy valakivel közös értékrendet és azonos nézeteket
képviselhetsz. Apropó, ha már közösség, minap az
egyik csoporttársam felhívta a figyelmemet egy szervezetre. Ami először felkeltette az érdeklődésemet, az

Zárszóként még csak annyit szeretnék megosztani veletek, hogy lényegtelen miben, kiben
hisztek. Én azt vallom csak az a fontos, hogy higgyetek
valamiben akár saját magatokban is, de abban nagyon,
csak így érdemes élni!
Gálffy Anna
Forrás:
Helmuth von Glasenapp (1993): Az öt világvallás, Gondolat
Tálentum, Budapest.
Forgács Attila, Győri Tóth Péter, Mező Ferenc, Nagy
Imre, Veliky János ( 2009): Társadalmi és állampolgári ismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
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A nagy Ebay sztori
Városi legenda vagy valóban a vásárlás Paradicsoma?
Jön a karácsony, ezt mondanom se kell. Az ajándékvadászatot
„megédesítő” tippelés is, kinek mi lenne a jó. Sapka, sál vagy harisnya. Aha. A másik nagy kérdés, hogy honnan szerezzük be?
Sokan tudjuk, hogy internetországban akárhonnan, majdnem
akármit lehet rendelni. Viszont a mindenek feletti kérdés, hogy
megérheti-e ez nekünk?

a Ronny vagy a Dan) úgy viselkednek, mintha egy szerepjátékban lennének, a kiszolgáló kiszolgáltatottakban,
ahol előre fizettél. És tényleg: licitálsz vagy fix áron veszel, fizetsz, küldik a cuccot, ha megjött, akkor pedig 1-5
csillag közt értékeled a termék minőségét, a szállítást és
az eladóval való kommunikációt.
Kinek és miért éri meg rendelni? A nagykereskedőknek azért, mert minél többet vesz, annál olcsóbb, és itt-

Fotó • classiblogger.com

Igen. És akkor most le is zárhatom a cikket. Persze ez is,
mint minden más, igen árnyalt. Kezdjük is az elején.
Az egyik legnagyobb online kereskedelmet bonyolító
szervezet az Ebay. Ide akárki regisztrálhat, akárki vehet
és eladhat. Kell hozzá egy account névvel, postai címmel
és e-mail címmel, valamint a legfontosabbal: egy paypal
számlával. Ez szörnyen egyszerű, egy laza google kereséssel kaphatóak guide találatok, ami alapján meg tudod
csinálni a sajátod.
A paypal azért tuti, mert nem kell kiadni a herdáláshoz a bankszámla adataidat. Ha megvan a regisztráció,
akkor már élesben lehet elveszni a végtelen kacatok birodalmában. Teljesen komolyan mondom, nem csak közhely. Talán az a legjobb és legkorrektebb jelző az egész
bizniszesdire, hogy „annyit ér a cuccod, amennyiért vetted”.
Ennek ellenére az eladók (többségében kínaiak, akik választottak maguknak egy jól csengő angol keresztnevet,
mert valljuk be, a Xiauhuafeng helyett kényelmesebb

hon nagy árréssel tudja eladni. Ám mi nem
vagyunk ilyenek.
Nekünk első körben azért jó, mert megkaphatunk olyan dolgokat, amiket itthon
nem. Az haute couture másolatokat pár hónappal a debüt után, mert a hazai piac lassan reagál. Ha nem hiszed, járj utána: nézd
meg az egyik puccos lánymagazin őszi/téli kollekcióját,
és keress rá a ’bay-en. Hopp, ott az egyezés. Az, hogy ez
miért lehet, arra két opciót látok a legéletképesebbnek.
Az egyik, hogy a kínai piac szándékosan a lehető leggyorsabban akar reagálni egy-egy hullámra. Kiküldik a pergőtűzzel fotózó kisbarátaik a bemutatókra, azok már küldik
is haza, és mehet a korrigálás (sokat mond, hogy az ázsiai
L méret itt európai S-nek felel meg), majd a gyártás.
A másik verzió kevésbé tisztességesebb, ebben egy
magas rangú tervezőt fizetnek le, hogy küldje nekik az
anyagokat. Második körben, olyan dolgokat szerezhetünk be, amiket itthon csak nehezen, vagy olyan ös�szegért, amit nem szívesen áldoznánk rá. Harmadrészt
pedig pénzügyi okok miatt: tényleg nagyon olcsón lehet
megkapni szinte bármit.
Nézzünk egy listát: dizájn órát már 1000 forint körül
kapunk szépet, rozsdamentes acél és sterling ezüst gyűrű kb. 100 forinttól, telefontok pedig 200 forinttól.
Írhatnék még egy nagy marék terméket, ami
vicc áron van, de ki tudjátok őket kutatni magatok
is. A csomagok tisztességgel megjönnek, ha mégsem, akkor az ebay (de a dx.com és más oldalak is)
megoldja a gondod, mert van buyer’s protection.
Háztól házig.
Nézzük a másik oldalt, az eladóit. Miért jó
ilyen árakon kereskedni? Fontos, hogy nem csak
ezeken az árakon adnak el. Vannak tízezres tételek is, de még így is alacsonyabbak, mint a hazaiak. Mert olcsóbb a munkaerő, a nyersanyag, de
ezeket mind tudjuk.
Ami szerintem megkönnyíti a dolguk, az a saját politikai berendezkedésük és a gazdaságuk. Kínában egypártrendszer van, a cégek nagy része is az állam kezében.
Így könnyű érvényesíteni a párt akaratát, miszerint a
termelésnek folyton növekednie kell. Mindenáron. Ezért
kell egyre többet eladni, hogy a növekvő kitermelt nyersanyagokat feldolgozzák, és ezek a termékek (mivel a ha-
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zai piac már nem tudja 100%-ban felvenni azt) gazdára
találjanak Ázsiában és azon is túl. Ezzel az erőszakos „kiárusítással” pedig nincs ország, ami felvehetné a versenyt.
Ez pedig egy sajátos spirálba viszi az országot, aminek
ha az egyik része rosszul teljesít, akkor viszi magával a
többit.
Nem is ez vele a legnagyobb „probléma”, már ha ez
annak nevezhető, hanem az, hogy ezzel a magatartással
és quasi nyomott árakkal a más piacon eddig jól működő
kereskedőket kezdik ellehetetleníteni. Baj ez? Megítélni nem tudom és nem is tisztem, de ha a termék-áruszolgáltatás hármasságát nézzük, akkor nem fogható fel
veszélyként a keleti barátaink magatartása. Termelnek,
feldolgozzák, ezeket mi megvesszük, és cserébe szolgáltatunk. Így éri meg. Mi megkapjuk a dolgokat olcsón,
alacsony élettartammal, közepes vagy gyenge minőségben, ők pedig termelnek, munkahelyeket tartanak fenn.
Hogy ennek milyen humán tényezői vannak, az már más
kérdés.
A „miért jönnek ilyen olcsón a cuccok” kérdést még nem
zárhatjuk le. E sorok íróját már hónapok
óta foglalkoztatja a kérdés, főleg mióta
rendszeresen rendel is.
Az egyik magyarázat a legegyszerűbb:
a srácok, akik küldik a légbubis leveleket,
nem fizetnek adót. Huszonkét euró alatt
minden áfamentes, de ha fölötte van, akkor a már említett srácok tudják a tutit:
a borítékra ráírják (külön nyomtatványt
ragasztanak minden csomagra), hogy gift.
Ennyi, kész, a távoli barátaid annyira szeretnek, hogy folyton ajándékokat küldenek. Tehát annak az esélye, hogy fennakad
a cucc a vámon, igen kicsi.
Továbbá van egy postaköltség is (varázsszó: free
shipping), amit szeretnek az eladók átvállalni. Ekkor
vagy hajókázik egyet a csomag, vagy repül néhány órát.
Az eddigi pozitív rekord két hét volt, a negatív pedig öt
hét.
Itt a következő nagy kérdés, hogy miért van ingyenes szállítás? Nemcsak a nagyobb dolgoknál, de a
70 forintos apróságnál is? A hajózási és légi útvonalak ki vannak építve Ázsia és Európa közt. Itt mindig
megy az áruforgalom, és gyakran nem teljes kapacitáson. Egy 150 tonnát bíró cargo ship sosincs tele, a
konténerekbe simán beleszórható pár száz vagy ezer
kis boríték gyűrűkkel meg minden mással. Az pedig
pár hét alatt átsuhan valamelyik óceánon. A repülőnél ugyan ez, csak az ritkább. Ki akartam egyszer

számolni mennyi 40 grammos ékszer jellegű tárgy fér
egy ilyen hajóra, plusz annak az árát, de kiakadt a számológép, így csak a fantáziámra támaszkodhattam. A
harmadik válasz már inkább teória szintű: a kínai srácok igazából hegemóniára törekednek a világpiacon.
Ezért küldik a termékeket olcsón, hogy kiszorítsák a
kereskedőket, és ha kiszorítottak mindenkit, akkor
emeljék az árakat. Nincs konkurencia, ezért csak tőlük
lehet vásárolni.
Összességében érdemes szétnézni, de nagy csodákat senki se várjon. A pár dolláros aukcióktól egy
marék dollárig felszaladhatunk, azzal nincs is gond.
A termékfotók a maguk műfajában mestermunkák,
épp ezért csalókák is. Ha rendbe rakjuk magunkban
erkölcsileg (ugye a hazai termékek védelme), hogy
nagy eséllyel ugyan azt a terméket vesszük kintről
negyed annyiért, mint itthon a kereskedőktől, akkor
működhet jól a magán kiskereskedés. Vigyázzunk
azért vele, az impulzusvásárlás igen csalogató. Sztere-

otípiamentesen mondom, férfi vagyok, szeretek praktikus dolgokat venni, és az ördögtől valónak tartom
a funkciótlan és esztétikailag is haszontalan dolgokat,
de hogy miért kellett V for Vendetta maszkot, Félelem
és reszketés Las Vegasbanos citromsárga napszemcsit
és spanyol imádságos gyűrűket (!) vennem, máig nem
tudom megmagyarázni. Oké, az első kettőből kell otthonra egy. A többit majd elajándékozom a vallásos barátaimnak. Apropó, még két tanácsot: ne használjátok
a „rendeld Angliába a cuccod, mi elküldjük neked 2500-ért
ajánlatot”, mert működik a háztól-házig free shipping,
és időben rendeljetek, a cikket is ebbe a számba küldöm, nem a karácsony előttibe, mert jó az ajándéknak
szánt dolgokat időben megkapni.
Jamriskó Tamás
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India, a kétarcú ország
Női sorsok Európán kívül
Az októberi számban olvashattatok a nemi erőszakos bűncselekmények európai helyzetéről, és az azzal kapcsolatos tényekről, tévhitekről, melyek sok esetben társadalmi önnyugtatásul szolgálnak,
és segítenek kiépíteni a Melvin J. Lerner által elsőként használt
igazságos világba vetett hit fogalmát.
A továbbiakban a TátKontúr cikksorozatában különböző, Európától távoli országok, kultúrák, női társadalmi szerepvállalásába,
sorsába kaphattok betekintést ott járó kutatókkal készült interjúk
alapján.
India, Kína után, a világ második legnépesebb országa
több mint egymilliárd-kétszázmillió lakosával. Ez azt jelenti, hogy minden hatodik gyermek Indiában látja meg
a napvilágot.
A hatalmas számok miatt a nemek eloszlásának
különbsége is rendkívül magas eredményeket mutat.
Több millióra tehető az erősebbnek vélt nem számbeli
fölénye, ami a vallási háttér mellett a nők nagymértékű elnyomásához vezetett. Sipőcz Dia az ELTE TÁTK
Kulturális Antropológia mesterképzésén tart előadásokat Ázsia antropológiája címmel, ahol bemutatja sejtelmes, mitikus birodalmát, és elkeserítő világi oldalát
a kétarcú Indiának.

sem meglepő, hogy idegen emberek ülnek
le az ágyadra. Az utazások bizarr hangulatát
az sem csökkenti, hogy mindenfelé katonák
mászkálnak a vonaton, aminek padlóját folyamatosan ütik a kezükben lévő bottal, ezzel megfélemlítően jelezve közeledtüket az
esetleges tolvajoknak, bűnözőknek. Ugyan
általában rövid ideig vagyok egy helyen, két
éve mégis Auroville-ban hosszabban időztem,
fél évig maradtam. A város egészen más, mint
India többi része, teljesen elzárt, sorompók veszik körül,
amiken nem léphet át bárki. Mivel leginkább egy franciák által létrehozott multikulturális kolóniához hasonlít,
európaiként nem érzi magát kívülállónak az ember.
CSF: Említetted, hogy egyedül utaztál első alkalommal. Nem féltél, hogy bajod eshet, hiszen számtalanszor lehet hallani a médiumokban felröppenő hírekből
olyan esetekről, melyek szerint a nőket kegyetlenül
bántalmazzák Indiában? Sőt, sokszor még a gyanútlan turisták is áldozatul esnek.
SD: Első alkalommal talán az információ hiánya, vagy az
új dolgok megismerése fűtötte vágy elnyomta a félelmet
bennem. Utazásom során találkoztam más külföldi hátizsákosokkal is, akik értetlenül néztek rám, nem tartottak
normálisnak, hogy nekivágok az országnak egyedül. Ál-

CSF: Mesélnél arról, hogy mikor jártál először Indiában,
és mi volt az utazásod célja?
SD: Először hét éve jártam ott egyedül mint
hátizsákos turista. Az elképzelésem szerint
eredetileg keleti bútorokat hoztam volna A védikus kultúrában elvárt a nőktől, hogy alázatosak, erényesek és
Magyarországra, végül azonban annyira el- engedelmesek legyenek.
varázsolt az ország, hogy a bútorok háttérbe
szorultak, és inkább az utazás, a kultúra megismerése került előtérbe. Azóta minden évben eltöltök talában a mai napig társaság nélkül utazom, bár egyszer
néhány hónapot Indiában.
egyik barátnőm is velem tartott, akit nem ragadott igazán magával az ország hangulata. Nincs mit tenni, IndiCSF: Az országon belül hova szoktál általában utazni át általában vagy nagyon utálja, vagy nagyon szereti az
és hogyan?
ember, mivel hihetetlen kettősségek uralják.
SD: Jellemzően nem egy helyben töltöm az időt, egy városban csak néhány napot maradok, és utána utazom is
CSF: Mit írnak a Védák (szent szöveg) a női feladattovább, hogy minél többet lássak, tapasztaljak. Kirándu- körökről?
lásaim során főként vonattal és busszal közlekedek, hogy
SD: A védikus irodalom több ponton is kitér arra, hogy
részesévé váljak az országnak, megismerjem a kultúrát. a nő elsődleges feladata a férje iránti alázatosság. Ilyen
Ezek azonban koránt sem nyújtják az európaiak számára történet például Gandharié is, akinek a férje egy vak király
megszokott kényelmet. A vonatszerelvények első osz- volt. Az alázatos menyasszony esküvőjük napján annak értályán is gyakori látogatók a csótányok, és sokszor az dekében, hogy ne tűnjön többnek, jobbnak férjénél, vörös
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szalaggal bekötötte a szemét, és hátralevő életét „vakon”
töltötte. Így fejezte ki a férje iránti alázatát, mintegy követendő mintát mutatva a népnek. Draupadi története is az
alázatról szól, akit a vallásnak ellentmondóan öt férfihez
adtak feleségül, és bár csak egybe volt szerelmes, mégis
alázattal, egyenlő bánásmóddal szolgálta az összes férjét,
és teljesítette vágyaikat. Szíta története is az áldozathozatal története. A nő követte száműzött uralkodó férjét
az erdőbe, ahol egy démon elrabolta. Később megmaradt
tisztaságát bizonyítandó tűzpróbát kellett kiállnia, amin
hiába ment át, hiába élte túl, végül mégis büntetésre ítélték. A védikus kultúrában elvárt a nőktől, hogy alázatosak,
erényesek és engedelmesek legyenek. A Szentírások még

azt is megjegyzik, hogy a férfiaknak kellene megteremteni
azokat a kedvező körülményeket, melyben a nők képesek
ezen elvárásokat követni. A Védák szerint ha a nők eltávolodnak az elvek követésétől, akkor a férjüket és társadalmukat is romlásba döntik.
CSF: Ha valóban a férfiak értékesebbnek minősülnek
az indiai kultúrában, akkor van alapjuk azoknak a
kutatásoknak, melyek arra világítottak rá, hogy határozottan nagyobb számban élnek férfiak az említett országban, mint nők, aminek egyik oka a lány magzatok
nagyszámú abortálásból fakad?
SD: Az 1980-as években a Delhi Times-ban olyan hirdetések jelentek meg, melyek az abortuszt anyagi alapokra
helyezve népszerűsítették. „Most fizess ki 3000 rúpiát,
mert majd ha a lányod férjhez megy, 300.000-et kell”. Ez a
hirdetés is arra a sajnálatos tényre utal, hogy – holott törvényileg betiltották – még mind a mai napig a menyas�szony családja fizeti a tetemes értékű hozományt. Valerie
M. Hudson és Andrea M. den Boer Bare braches című könyvében olvashatjuk, hogy a nők arányának intenzív csökkenése miatt beszüntették azokat az ultrahangvizsgála-

tokat, melyek során a szülők tájékozódhattak születendő
gyermekük neméről. Azonban a kimutatások rávilágítottak arra, hogy a tilalom ellenére a nemek arányában való
különbség változatlan maradt, mivel így születésük után
váltak meg a lánygyermekektől. Az államnak végül nem
maradt más lehetősége, mint felhívni a lakosok figyelmét
arra, hogy kislányaik megölése helyett inkább adják árvaházba őket, ahol gondjukat viselik.
CSF: Mi az oka annak, hogy ilyen mértékben nem minősül értéknek egy lány gyermek felnevelése? A védikus
irodalom, érzésem szerint, nem fedi le teljes egészében
az oksági magyarázatot.
SD: Valóban nem. A szentírások a lélek
szintjén nem tesznek különbséget férfi
és nő között, ember vagy akármilyen más
élőlény között. „Az alázatos bölcsek igaz tudásuk révén egyenlőnek látják a tanult és szelíd
bráhmanát, a tehenet, az elefántot, a kutyát és
a kutyaevőt [a kaszton kívülit] is.” (Bhagavadgíta 5.18) A gyermekgyilkosságok hátterében gazdasági okok is erőteljesen húzódnak. Az egyik ok a már említett rendkívül
magas hozomány, amit a fiatal lány után ad
a családja, a vőlegény családjának. A másik
hasonlóan nagy kiadás az esküvő, melynek költségeit ugyancsak a lányos család
állja. Az imént említett könyvben olvasható, hogy a statisztikai kimutatások szerint
a hitelek körülbelül 80%-át esküvők miatt veszik fel. A
harmadik gazdasági magyarázat szerint nem elég, hogy
hatalmas költségekkel jár a lánygyermek, de a család
számára „hasznot” sem hoz, mivel hatékony, munkaképes korára férjhez megy, és a fiú családjához költözik, ott
dolgozik, materiális értelemben véve ott termel. Ugyan
a hozomány szabályát, törvényileg az 1960-as években
eltörölték, sajnos még a mai napig sok helyen elvárják, és
ha a menyasszony családja nem tud megfelelni az elvárásoknak, az a menyasszonyra nézve súlyos – szélsőséges
esetben – halálos következményekkel jár.
CSF: Az említett indok ellenére életben hagyott lányoknak van lehetőségük iskolába járni, a munkaerőpiacon
elhelyezkedni? Gondolom a nőkkel járó anyagi veszteség súlya elsősorban a szegényebb, alsóbb kasztban élők
számára okoz nehézséget. Milyen tendencia figyelhető
meg a jobb módú családok esetében?
SD: A lányok életminősége valóban erősen függ attól,
hogy mely kasztba, India melyik régiójába születnek. Vidéken, elzártabb kis településeken a nők helyzete sokkal
inkább determinált, itt a nők feladata a háztartás veze-
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CSF: Ezek szerin a lányok gyermekkoruktól kezdve
életük végéig ki vannak szolgáltatva egy patriarchális
világban a fölöttük uralkodó férfiaknak?
SD: Ez is nagymértékben a családokon és a régión múlik,
de általánosságba véve igen. A fehér száriban, kopaszra
borotvált fejjel kolduló nők az indiai özvegyek. Ugyan a
Védákban az áll, hogy a feleségről férje halála után a legidősebb fiúgyermekének vagy sógorának kellene gondoskodnia, mégis 1829 óta – miután az özvegy férjével való
elégetését, a szatí rítust betiltották – kiteszik a nőket az
utcára, akik vagy özvegy-ashramokba költöznek, vagy
prostituáltaknak, koldusoknak állnak. Vagyis a társadalom perifériájára nem kívánatos szerepbe kényszerülnek.
CSF: Jelenleg milyen idősen lehet Indiában férjhez adni
egy lányt?
SD: Napjainkban a törvény szerint a menyasszonynak
be kell töltenie tizennyolcadik, a vőlegénynek pedig a
huszonegyedik életévét a házasságkötéshez. A házasságkötési szokások nem minden esetben felelnek meg a
törvényeknek, a tradíció szerint a szülők már gyermek-

korukban összeadhatják a fiatal párokat, és a feleség az
első menstruációja után költözik át a férj családjához.
Hudson azt mondja, hogy korábban volt egy törvénymódosítás – amit néhány év alatt eltöröltek – melyben
a 18 éves korhatárt drasztikusan lecsökkentették, abban
bízva, hogy ezzel kivédhetik a fiatal lányok megerősza-

kolását. Ami azt jelenti, hogy ebben az esetben „csak” a
férje kedvének lenne kiszolgáltatva a fiatal feleség. A Bare
braches-ben olvasható, hogy minden ötödik férfi vallja
be, hogy már megerőszakolta feleségét. Női mozgalmak
kezdeményezték, hogy a házasságon belüli nemi erőszakot is vegyék be a büntető törvénykönyvbe, azonban a
törvénymódosítási javaslat nem járt sikerrel, arra hivatkozva, hogy ha büntetnék, a házasságok jelentős része
felbomlana, és a bennük élő férfiak nagy része bíróság
elé kényszerülne.
CSF: Az elkövető férfiak mivel legitimálják agresszív
viselkedésüket?
SD: Egy átlagos indiai nő a megjelenését illetően is szigorú szabályokat követ. Például a tradíciónak megfelelően, szárival takarja testét, összekötve hordja a haját,
tekintetével nem bátorítja a férfiakat, ha teheti, nem jár
egyedül, és sötétedés után nem hagyja el a házat. Ha
egy nő nem tartja ezeket a Szentírásokból vett szokásokat, akkor a társadalom könnyedén hibáztathatja az
őt ért erőszakos tettek miatt. De a helyzet ennél sokkal
összetettebb.
Például a bollywoodi filmekből ismert vad hódítási
forma, miszerint megráncigálják a nőt, erőszakosan udvarolnak neki, sem mutat jó példát a férfiaknak. Ezen túl a nemek arányának eltérése miatt nem
minden férfira jut nő, vagyis azok a fiúk „kapják” a
lányokat, akik tanultabbak, jobb egzisztenciával rendelkeznek a többinél, így elsősorban a kevésbé tanult,
rosszabb anyagi körülmények között élő férfiak maradnak feleség nélkül, akik később nagyobb számban
válnak erőszaktevőkké.
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tése, a család körüli teendők végzése, és lehetőségek híján
ebből a szerepkörből nagyon nehezen tudnak kimozdulni. Gyakran el sem engedik a kislányokat az iskolába, ezt
a helyzetet például Tamil néhány falvában úgy próbálja
megoldani az állam, hogy az iskolába járó lányoknak biciklit és napi tejadagot biztosít. Így próbálják rávenni a családokat arra, hogy ne dolgoztassák a földeken gyermeküket,
helyette inkább adják oktatási intézménybe, még akkor is,
ha ennek oka csupán az étkeztetésből fakadó költségcsökkentés. A gazdagabb kasztba tartozó nagyvárosi családok
lányai akár egyetemre is mehetnek, sőt külföldi ösztöndíjakat is kaphatnak. A magasabb iskolai végzettség később
—amikor a szülők házassági hirdetést adnak fel az újságban – még jól jöhet, hiszen növeli a lány értékét.
A tradíció, miszerint a nő elsődleges feladata, hogy otthon, a négy fal között nevelje a gyerekeket, vezesse a háztartást, már a nagyobb városokban a liberálisabb nézetű
gazdagabb rétegnek köszönhetően lazulni kezdett, a piac
megnyílt az „alázatos” nem előtt is. A nők megjelentek a
munkaerőpiac minden szektorában, a közéletben, hivatalos szerveken keresztül érvényesíthetik érdekeiket, és
egyre erőteljesebbek a női mozgalmak. Az elmúlt egy-két
évben a nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények felrázták az indiai közvéleményt, egyetemisták demonstráltak az utcán a nők védelméért, híres férfiak álltak az ügy
mellé, új törvények születtek, azonban az ország nagyobb
részén, a szegényebb területeken még mindig elsősorban
a férfiak dolgoznak, ezzel is kiszolgáltatottságban tartva
a nőket.

VII. évfolyam I 3. szám I 2014. NOVEMBER

Kül-Ügyes  24

Fotó • assets.ecouterre.com

CSF: Neked, személy szerint, mint nő, milyen tapasztalataid voltak utazásaid során? Ért valaha, bármilyen jellegű atrocitás? Több botrányról is olvashattunk, melyekben arról számoltak be, hogy Indiában
sokszor a turistákat sem kímélik.
SD: Igen, én is hallottam több ilyen esetről is. Szerencsére
én soha nem kerültem konfliktusba indiai férfiakkal. Természetesen az elővigyázatossággal sok minden elkerülhető, Indiában mindig „résen kell lenni”, részben a bántalmazások miatt, részben pedig a csalások miatt. Azt hiszem, ezt
leginkább azok értik, akik már jártak kint.
Az öltözék például rendkívül fontos. Első utazásom előtt
az Arany Háromszögről szóló magyar útikönyvben olvastam,
hogy a nyugati nőknek is ajánlott szárit viselniük Indiában,
hogy kevesebb feltűnést okozzanak a helyiek között.
A könyvben írottaknak megfelelően első adandó alkalommal vettem is egyet. Épp olyan régióban voltam, ahol csak
ritkán láttak fehér embert, így elég nagy feltűnést keltettem fehér nőként, színes száriba tekerve. A férfiak az utcán
nem tudták hogyan viszonyuljanak a „kulturális keveredés”
láttán, és szerettek volna megérinteni. A szári üzlettől egészen a szállásig rohanhattam, hogy megvédjem magam.
Azoknak a nőknek, akik úgy döntenek, hogy nekivágnak

Indiának, tisztában kell lenniük azzal, hogy a fehér bőr az
indiai szépségideált testesíti meg, mindemellett a nyugati
nőkről alkotott – a hollywoodi filmekben játszott, a hinduk
számára könnyűvérű női szerepekből táplálkozó – véleményük ösztönözheti őket arra, hogy agresszívebben közeledjenek. Ráadásul Indiában a nők nem utaznak egyedül,
szerintük egy nőnek mindig védelem alatt kell állnia, és ez
az elképzelés azt sugallhatja számukra, hogy egy egyedül
utazó nő védtelen és kiszolgáltatott.
Úgy gondolom, hogy egy Indiába utazó nőnek, saját biztonsága érdekében, figyelmet kell fordítania olyan alapvető szabályokra, mint hogy sötétedés után nem megy ki az

utcára, elkerüli a sikátorokat, testét elfedi a férfi tekintetek
elől, akikkel a hosszabb szemkontaktus kialakítása elől kitér.
CSF: Az agresszión túl említetted a hihetetlen méreteket öltött szegénységet is. E téren milyen tapasztalataid
voltak? Mennyire volt ez turistaként érzékelhető a
számodra?
SD: Érezhető és látható is volt, hogy a szegénység
rendkívüli mértékben van jelen Indiában. Számtalan
alkalommal láttam leborotvált hajú özvegyeket, fehér
száriban koldulni szent helyeken. Számomra azonban a
legelszomorítóbb az utcán kolduló gyerekek látvány volt
Mumbai-ban (Bombay-ban). Ezzel kapcsolatban volt is
egy megrázó élményem… Egy tíz év körüli kislány követett egy csecsemővel a karján szinte egész nap, abban
bízva, hogy majd a folyamatos unszolás hatására kap
pár rúpiát. A nap végén, amikor beszálltam egy riksába,
került szemmagasságba a lány, és láttam, hogy a karján
lévő csecsemő már nem élt. Nem tudom, hogy a kislány
realizálta-e, hogy mi történik velük…
Előfordul, hogy a vidéki, rossz körülmények között élő
családok annak érdekében, hogy gyermekeik neveltetésének költségeitől mentesüljenek, és plusz jövedelemre
tegyenek szert, bérbe adják fiaikat és lányaikat olyan csoportoknak, akik koldulásra
használják őket.
CSF: A sok általad említett borzalom ellenére mi az, ami mégis mindig visszahúz
Indiába?
SD: Az utcán elharapódzott agresszió, szegénység és kosz India markáns képét adja.
Ha ezen a szemlélődő át tud látni (bevallom,
olykor nem könnyű), akkor megismerheti
mindazt a rejtett kincset, amit a porfelhő
első ránézésre talán eltakar, a csodálatos
épületeket, a varázslatos természetet, a szent
helyeket, melyek mind egy európaitól távoli
kultúra megtestesítői. És, ha szerencséje van,
akkor találkozhat olyan személyekkel, akik még hitelesen
követik India ősi filozófiáját.
Csernus Fanni
Hivatkozás:
India
népessége:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz
%C3%A1gok_n%C3%A9pess%C3%A9g_szerinti_
list%C3%A1ja (utoljára megtekintve: 2014.10.26.)
Népesség nemek szerinti eloszlása és egyéb statisztikai
adatok: http://bharata.hu/tanulmanyok/statisztikaiadatok-indiarol.html (utoljára megtekintve: 2014.10.26)
http://indiarol.blog.hu/2012/04/11/nepesseg_14( utoljára
megtekintve: 2014.10.26)
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Disztópiák a vásznon
„Óh, mennyi ismerős mindenfelé,
És mennyi szellem, mennyi őserő.
Ez vélem harcolt – az mártírhalált halt,
Ez szűknek érzé a világtekét,
S mi egyformára, mily törpére szűrte
Az állam. Óh, Lucifer, jőj, jerünk;
Nem bírja lelkem e látványt tovább.”
Madách Imre
A 2000-es évek óta egyre több, az orwelli 1984-re hajazó
világképet bemutató film jelent meg a piacon, például az
Equilibrium (2002), a V, mint Vérbosszú (2005), a Lopott idő
(2011) és az Éhezők viadala (2012). A 2014-es A beavatott
című film kicsit kilóg a sorból, ott ugyanis nem engedték
kialakítani azt a fajta diktatúrát, ami a többit jellemzi.
Ezek a filmek nem utópiát, azaz elképzelt, de meg
nem valósítható jövőképet, hanem disztópiát mutatnak
be. A disztópia görög eredetű szó, ami egy elképzelt negatív jövőképet vetít elénk, s az utópiával ellentétben a
disztópia megtörténhet!

Nézzük, mi a közös ezekben a filmekben. Mindegyik
egy olyan jövőbeli világot mutat be, ami az ember méltóságát adó tényezőket, és ezáltal magát a szabadságot
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A nagy testvér figyel!

szünteti meg, hogy egy háborúmentes világ alakuljon
ki. Az Equilibriumban például az érzéseket tiltják, üldözik
azokat, akik a művészeteknek hódolnak, vagy kisállatot
tartanak. A V, mint Vérbosszúban pedig mindenkit elítélnek, aki nem a Párt akarata szerint él.
Az így kialakult társadalmakban tehát igyekeznek
egyenlő emberekből álló közösségeket létrehozni. Például a Lopott időben az egyes zónákban azonos körülmények között élnek az emberek, az Éhezők viadalában
az egyes körzetekben mindenkinek ugyanaz lehet a
foglalkozása (halászok, bányászok stb.). A beavatottban pedig öt csoportra oszlik a társadalom (Bátrak,
Őszinték, Önfeláldozók, Barátságosak, Műveltek), és
ezek a csoportok még azonos módon is öltözködnek,
ahogy az 1984-ben is. Az egyenlőség célja a nagyobb
kontroll.
Hogyan alakulhat ki ilyen diktatúra? Nem kell hozzá
más, mint egy jó, az egész filmet végigkísérő szimbólum, mint a fehér rózsa az Éhezők viadalában vagy az óra
a Lopott időben, amik a hatalmat jelképezik és egy ütős
szlogen, mint „Anglia örök!” vagy „Boldog viadalt! Sok szerencsét, és sose hagyjon el benneteket a remény!”. Na meg
persze megfigyelés, ellenőrzés, megfélemlítés, téves, a
hatalom létjogosultságát alátámasztó információk közlése és egy kis nyomor. Mindezeken túl a hatalomnak
természetesen egy kézben kell összpontosulnia, legyen
az az Atya, a Párt vagy Snow elnök, de ennek a figurák
mindenképp karizmatikus vezetők.
A V, mint Vérbosszú című filmben elhangzik egy
kulcsmondat:„Jó célt is szolgálhat az erőszak!”. Mit gondoltok, ki mondja ezt? Első ránézésre azt gondolnánk,
hogy a Párt valamely tagja, de valójában V, a rendszer
ellen lázadó „hős”.
Ha belegondolunk, ezekben a filmekben az összes
társadalom eszerint a gondolatmenet szerint működött.
Mindegyik hatalom békét akar teremteni, ezt azonban
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az erőszak eszközével akarja elérni. Az Equilibriumban
kivégzik mindazokat, aki éreznek, a V, mint Vérbos�szúban akármit megtehetnek azzal, aki megszegi a

szabályokat. Hasonlóképp az Éhezők viadalában, ahol
rettegésben tartják a körzeteket a minden évben megrendezett életre-halálra menő játékokkal, A beavatottban pedig megölik az úgynevezett „elfajzottakat”, akik
több kasztba is besorolhatóak lennének. Éppen ezért
nem lehet véletlen az, hogy a film végén ez a nézet elbukik, mert ilyen alapokkal nem jöhet létre jól működő
társadalom.
Ismerős valahonnan mindez? Könnyen lehet, mert
mindez nem olyan, mint egy negatív jövőkép, hanem

mint maga a múlt. De akkor miért készülnek újra meg
újra ilyen filmek, amik mindezt úgy ábrázolják, mint a
jövőt? Talán azért, mert attól félünk, hogy a múlt megismétli önmagát, és ezekkel a filmekkel próbáljuk megakadályozni mindezt, hiszen ha folyton látjuk a negatív voltát egy ilyen világnak,
akkor majd biztosan mindent megteszünk a
kialakulása ellen.
Vajon tényleg így van ez? Vagy inkább
azért jönnek létre ezek a filmek, mert így akarják megmutatni a jelen társadalom kritikáját?
Céljuk talán az, hogy észleltessék a párhuzamokat a filmbéli és a jelen társadalmak között?
A
Felhasznált irodalom:
Madách Imre (2013): Az ember tragédiája. Osiris Kiadó
Kft.
George Orwell (1989): 1984. Európa Könyvkiadó
Felhasznált filmek:
Equilibrium (2002)
V, mint Vérbosszú (2005)
Lopott idő (2011)
Éhezők viadala (2012)
A beavatott (2014)

World Press Photo 2014
Mit hozott az idei kiállítás?
Nagy örömömre idén ismét ellátogatott Budapestre a világ legrangosabb sajtófotó-kiállítása, ahol az elmúlt év
legfontosabb eseményeit láthatta a nagyközönség. A World Press Photo pályázatán 2014-ben 132 országból 5 754
fotóriporter pályázott.
Nem volt könnyű dolga a 19 tagú nemzetközi zsűrinek, hiszen összesen 98 671 képből kellett kiválasztaniuk azt
a 143 fotót, amit szeptember 26. és október 26. kötött Magyarországon is megtekinthettek az érdeklődök a Néprajzi
Múzeumban.
A díjnyertes fotók az elmúlt év hétköznapjait, sporteseményeit, mérföldköveit, háborús eseményeit mutatják
meg olyan szemszögből, ami sehol máshol nem látható. A World Press Photo egy nonprofit, független szervezet, amely
Amszterdamban jött létre, és már 1955 óta mutat tükröt a világnak.
Elkötelezetten támogatja a sajtófotó és a dokumentarista fotógráfia népszerűsítését, valamint az információ szabad áramlását a világban. Díjnyertes felvételei egy utazó kiállításon vesznek részt a világ 45 országában, több milliós
látogatottsággal.
A budapesti kiállítás immár harminchárom éve járul hozzá ahhoz, hogy elismert sajtófotósok szemén keresztül is
megláthassuk, hogy mi zajlik a világban.
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A zsűri elnöke Gary Knight elmondta, hogy díjazáskor nagyon sokat számított az a tényező, hogy az adott
fotó képes legyen egy pillanatnál tovább megragadni a
nézők figyelmét. Azt kell, hogy mondjam, ezt sikeresen
kivitelezték, mert az idei kiállításon számos olyan képpel találkoztam, ami előtt földbe gyökerezett a lábam.
Rögtön az első kép, amit megpillantottam, az év
fotója volt. Többször láttam már ezt a képet a kiállítás
előtt is, de valahogy ebben a felbontásban teljesen máshogy hatott rám. A felvételt John Stanmeyer, amerikai
fotográfus készítette Dzsibutiban, Afrikában. Dzsibuti
egy nagyon gyakori megállóhely a szomáliai bevándorlók számára, hogy később eljussanak Európába, bízva
egy jobb életben. A nyertes fotón afrikai menekültek magasba emelik mobiltelefonjaikat, térerőt keresve, annak reményében, hogy Szomáliában rekedt rokonaikkal tudjanak újra beszélni. A fotó számomra először a kétségbeesést
tükrözte, de ezt később felváltotta a reménység és a kitartás érzete. A kép hangulata, színei és egyben az üzenete is
nagyon megkapó.
A kiállított fotók többsége azonban sokkolt. Nagyon sok minden járt a fejemben, ahogy végigjártam a tárlatot, de
legtöbbször olyan szavak, mint „borzalmas”, „brutális” vagy „horrorisztikus”.
Ezek a gondolatok kiélesedtek a bangladesi Rahul Talukder fotóinál. Április 24-én egy nyolcemeletes épület omlott
össze Savarban, közel a bangladesi fővároshoz, több, mint 1000 ember életét kioltva. Az összeomlás legfőbb oka az
volt, hogy az épület már nem bírta el a különféle gyári gépek terheit. A megelőző nap hatalmas repedések jelentek
meg a falakon, ezért a dolgozókat hazaküldték.
A következő nap azonban mindenkit visszarendeltek dolgozni. A képek fekete-fehér beállításban
mutatják meg az embertelen valóságot. A fotósorozatból számomra az a kép volt a legmegrázóbb, amin
egy bangladesi asszony siratja eltűnt hozzátartozóját,
érezni lehet a nő fájdalmát.
A drámai képek mellett a sport, a természet, illetve a mindennapok kategória fotói már-már enyhítő
hatással voltak a lelkemre. Gyönyörű tájak, megható
élettörténetek és igazi harcosok jellemezték ezeknek a
képeknek a mondanivalóit.
Számomra a kiállítás meghatározó élmény volt, igazán izgalmas tapasztalat, ami segített kicsit jobban megérteni
és meglátni, hogy mi is zajlik körülöttem a világban. Őszintén minden tiszteletem azoknak a fotográfusoknak, akik
sokszor kockára teszik az életüket azért, hogy valami olyat alkossanak, ami felnyitja az emberek szemét, kirántja őket
az illuzionista világból, amiben élnek. Jövőre ismét ellátogat hozzánk a World Press Photo kiállítás, és mindenkinek
csak ajánlani tudom, hogy menjen el, és lásson.
Benda Fruzsina
Forrás
World Press Photo hivatalos oldala (http://www.worldpressphoto.org/, utoljára megtekintve: 2014.10.24.)

