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Utolsó lapszám, utolsó
nyitány.
Sajnos mindig bajban
voltam a nyitányokkal,
főleg, hogy ennek zárnia
és nyitnia is kellene egyben. Lezárni azt a közel öt
évet, amit a TátKontúrnál
töltöttem, és nyitnia azt
a sok-sok évet, amit a
TátKontúr és a szerkesztősége meg fog élni.
Nem tudnám egyesével felsorolni, hogy kiknek mondok most köszönetet,
de nagyon hálás vagyok azért, hogy egy kis ideig a
TátKontúr része lehettem. A falamon lógó emléklap
arra emlékeztet, hogy ha olykor fárasztó vagy nehézkes
is volt a munka, megérte. Megérte a hajnalig tartó lapszám-összeállítás, a fotózás, a szerkesztőségik formális,
de még inkább az informális részei.
Nosztalgikus hangulatban kívánok sok sikert Nektek,
kedves Szerkesztőség a további munkához! Tudom,
hogy sokan jelentkeznek majd, hogy ugyanazokért
a célokért dolgozzanak, mint Ti. Remélem, hogy a
munkátok – amellett, hogy elgondolkodtatja az olvasótábort és örömet szerez nekik – a jövőben is számos
díjban és elismerésben részesül. Tapasztalatból pedig
tudom, hogy rengeteg párt eskettek majd a LEN-en.
Sok sikert, erőt és kitartást kívánok a továbbiakban!
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Álgólya voltam a gólyatáborban
Egy másodéves segítő - nagy színészi teljesítményről téve tanúbizonyságot egy teljes napig tudta játszani a gólyatábor népe előtt az ijedt újonc szerepét.
Keleti pályaudvar, reggel 8 óra 30 perc. Első pillanatok, amikor
az izgalom a tetőfokára hág, új emberek, új megmérettetések.
Az új közösség atmoszférája magába szippant, és nem enged
el. Jelentkezés a csopvezeknél (eleinte csak a csoportszín megkeresése, majd pólóválasztás, végül jól körbenézni, lecsekkolni
mindenkit, de persze csak rejtetten, nehogy bolondnak gondoljanak a többiek), ezután cigi, lenyugszom. Ezt kell csinálnom,
nem? Izgulni, félni, aggódni. Csakhogy én ezen a napon most
más vagyok, mint a többiek. Az érzések, amik kavarognak bennem egészen másfélék, mint amit a többiek éreznek.
A hatalmába kerít az öröm és a várakozás érzése. Álgólya
vagyok, másodéves nemzetközi tanulmányok szakos hallgató. Nagyon különös majdhogynem az összes haveromat csoportvezető és szervező szerepben látni. Egy-két tekintetet
elkapok, várom a szokásos “csáááá Meli” felkiáltást, de csak
egy diszkrét mosolyt kapok , majd elfordulást. Mintha idegen

Semmi színészi tehetségem nincs.
Rögtön mindenkivel összebarátkoztam, nagyon jó kis csapat állt össze. Próbáltam az emberekben oldani a feszültséget, ugyanis úgy éreztem, hogy
nekem mint álgólya ez az egyik legnagyobb feladatom, nem
csak a beépülés. Szerettem volna, ha minden gólya elhagyja
a gátlásait, és kibontakoztatja igazi énjét. Jó volt látni, hogy
többnyire ez sikerült. Nagyon boldog voltam egyébként, hogy
csak egy napig kellett játszanom a szerepet. Segíteni szerettem volna már nekik, amikor volt kérdésük, nem a hülyét
játszani. Amolyan mentorként tekintettem magamra, vagy
pótanyuként (jó nem, az a Vica volt, na).
Mindenkinek ajánlom ezt az egész álgólya szerepet, tényleg meg kell tapasztalni egyszer, hog milyen ez. Hatalmas élmény megismerni új, zseniális arcokat, és mindemellett még
izgalmas a szerep is. Kihívás, hogy milyen hitelesen tudod
fenntartani a látszatot. A gólyatábor (sajátom is egy évvel ezelőtt, illetve ez a mostani álgólyaként) meghatározó élmény.
Semmit sem veszített a szépségéből ez az egész egy év alatt.
Új barátságok, bulik, játékok, szerelmek, izgalom, szabadság, fiatalság. Rengeteg új benyomás egy helyen.

lennék. Megijedek. Rögtön emlékeztetnem kell magam, hogy
én most idegen vagyok, a gólyákkal kell barátkoznom úgy,
mint tavaly, amikor én voltam gólya. Ez a feladatköröm, nem
szabad lelepleződnöm.
Tudjátok, a legnehezebb dolog az egészben igazából az
volt, hogy magamat adjam, de mégse. Hiszen az “én”-hez
már a barátaim is hozzá tartoznak, és éppen ezt veszítem el
erre az egy napra. Én voltam, de mégse én. Be kell, hogy valljam, nagyon sokszor nem bírtam ki, és egy-egy köszönést be
kellett iktatnom. Nem igazán tehettem róla, de ilyen a természetem. Akit nagyon szeretek, azt nem tudom ignorálni.

Mindenkinek ajánlom azt, hogy menjen felsőbb évesként
is gólyatáborba (szervezőként, csopvezként, álgólyaként,
logisként, mindez lényegtelen), mert az élmény maradandó
lesz, és rengeteg remek embert lehet megismerni. A TáTK egy
nagy család, érdemes megismerni minél több tagját!
Gólyatáborban semmi sem számít igazán, csak te, a buli
(az, hogy a hajtás előtt még kiereszd a gőzt), az új barátok és
maga az élmény. Én nagyon élveztem, és remélem, mindenki
kipróbálja magát álgólyaként legalább egyszer az életében.
Melanie

Fotó •Tátkontúr

Álgólyaként a legjobb pillanat számomra
az volt, amikor lelepleztek. Amikor az összes
haver odajött hozzám és végre megöleltek, elhangzott a „csá Meli!” felkiáltás. Amikor nem
kellett tovább színlelni. Segíthettem a gólyáknak, válaszolhattam a kérdésekre a szakkal
meg úgy az egész egyetem-dologgal kapcsolatban. És végre fesztelenül bulizhattam a régi és
új barátaimmal.
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A szigorított gólyatábor
remények és a megvalósulás
Idén, 2015-ben volt az első olyan gólyatábor, amit az új,
„szigorított”szabályzat alapján rendeztek meg. Jelen írásomban nem
térek ki a szigorítás előzményeire, hanem arra koncentrálok, hogy egy
alapvetően kötetlen, laza, bulizásról és ismerkedésről szóló rendezvényt
mennyiben változtat meg a központi szabályzás.
Mesterszakos gólyaként már van tapasztalatom, hogy milyen
egy hamisítatlan ELTE-s gólyatábor.
Hozzátartoznak az olyan dolgok, mint a csapatjáték, amikben olykor alkoholfogyasztás is szerepel, vagy a reggeli „józanodó” pálinka. Na, mármost, idén ezek kimaradtak. Sokan
le is írták emiatt a tábort, hogy már nem lesz ugyanaz, elveszti az értelmét, akik így vélekedtek – köztük én is – nagyot tévedtek.
A lelkes csapatvezetők már a pályaudvaron azon voltak,
hogy az egy csapatban lévők jobban megismerjék egymást.
Mindenki kapott kis névtáblákat, így a rossz névmemóriával
rendelkezők se kerültek abba a kínos helyzetbe, hogy huszadjára kérdezik meg valaki nevét. Itt persze a boltokban megvett
vagy hozott italok segítették oldani a kezdeti feszültséget.

Ezek az ismerkedős és egyéb játékok végigvonultak az egész táboron, ha volt 10-15 perc üresjáratunk, akkor játszottunk valamit. Ami azért
nem volt túl sok, hiszen a szervezők rendesen
gondoskodtak vetélkedőkről és versenyekről.
Olyannyira, hogy még egy rutinos egyetemistának se jutott eszébe, hogy de inna egy felest napközben. Így
fel se tűnt, hogy a büfében csak este 6 után lehetett venni
töményt. Aztán az esti buliknál már mindenfajta szíverősítő
elérhetővé vált.
Az esti játékokat is sikerült élvezetessé tenni mindenféle
alkohol nélkül. Azért voltak meglepő pillanatok, mint mikor
úgy ittuk az almalét, hogy közben négyen emeltek fel, vagy
kakaót kellett minél gyorsabban kikanalazni a tányérból. A
nem túl magabiztos járást is sikerült elérni, miután 10 pörgés
után kellett „visszafutni” a társadhoz, hogy utána ő szédüljön
el teljesen.
Egy szó, mint száz, a „szabályozott” gólyatábor is ugyanolyan
szabad és bulis esemény lett, mint a régi, lazább változatok.
Csontos Dávid

Ahol a közönség közösség
élménybeszámoló a Fishing on Orfűről
Fekvenyomó pad, hátgép vagy bármilyen egyéb gyúróberendezés ugyanúgy nem volt, mint németalföldi, esetleg skandináv DJ-k. Fejen pörgés
csak és kizárólag fröccstől, de ha nagyon eláztunk, arról az időjárás tehetett. A fesztiválszezon első és talán legszebben csengő akkordja: Fishing
on Orfű (FOO) 2015.
Az az elképesztő atmoszféra, mely belengi a fesztivál helyszínéül szolgáló kempinget és a környéket, egészen egyedülálló.
A Mecsek lábainál fekvő Orfűi-tónál szebb díszletet keresve sem találnánk. Minden korosztályból vannak itt kedves és
nyitott emberek, akik erre a néhány napra levetik azt a ruhát,
amit egész évben viselnek, vesznek egy nagy levegőt, és belecsobbannak ebbe a hangos és aktív, de nagyon békés álomvilágba. Vagy a tóba.
Lassan negyed évszázados kutatómunkám egyik nagy
felfedezése, hogy azok a dolgok szinte mindig jól működnek,
melyek egy jó közösségre építkeznek. A FOO közönségénél

jobb közösség pedig szinte biztos, hogy nincs
más hazai fesztiválon. A matek tehát arra mutat,
hogy fesztivál sincs nagyon jobb.
A zenekarok nagy részét más fesztiválokon
is megtalálni, de itt valami olyan csoda születik
a természet, az emberek és a zene egy komoly dózis szabadsággal megspékelt összhangjából, amire azt szokták
mondani, hogy keresve se találni jobbat. Ahogy megérkeztem,
rögtön otthon éreztem magam, és nem csak én voltam ezzel
így. A fellépők többsége, ha épp nem koncertezett, akkor önfeledten tombolt a közönség soraiban.
A Boldogság te kurva nagyszínpadot átkaroló, antik amfiteátrumra hajazó katlan minden este megtelt a legmenőbb
zenekarok koncertjeire. Sajnos a nulladik napot ki kellett
hagynom, így lemaradtam a többek szerint fergeteges Kispál
koncertről, de később is itt sikerült kifogni a legjobb bulikat:
a szakadó esőben, a stratégiai pontokon kivágott szemetes-
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zsákban tomboltam végig az Anna and the Barbiest, fáztam
és száradtam a 30y alatt és utolsó nap megkaptam a Lovasi
adagom a Kiscsillagtól, a végszó pedig ezután következett,
a hiperkarma felejthetetlen koncertjével zárt a fesztivál. A
legnagyobb mulatság persze nem mindig itt volt, többnyire
úgy éreztem, hogy épp ott van, ahol én vagyok. A viszonylag
kis terület miatt mindig belebotlik az fesztiválozó egy remek
előadásba, akár a kajapult előtt egy jókedvű vendégtől, akár
valamelyik kisebb színpadon egy remek fellépőtől.

jobban, főleg, hogy a végén megjelent a színpadon Kiss Tibi,
Vitáris Iván és a fél Middlemist Red és együtt örömködtek egy
fergetegeset.
Hogy valamire panaszkodjak is: az időjárás lehetett volna
valamivel jobb. Bár igazságtalan lennék az égiekkel, ha nem
tenném hozzá, hogy az esti nagykoncertekre rendszerint elállt az eső, és napközben is többször volt a napsütésé a főszerep, de a hűvös és nedves délutánok igenis rosszul estek. A
nem kifejezett strandidő ellenére Rátgéber László kosáredző
a szokásoknak megfelelően megpróbálta átugrani a tavat, és a
fesztivál hivatalos napilapja, az Orfűi Másnap szerint ezúttal
végre sikerrel járt.
A zenei felhozatal mellett (nem is mondtam, hogy volt
víziszínpad!), az off programok is ütősre sikerültek. Az egész
napos tókerülő fröccstúra és a magyarhertelendi sörfőzdét megcélzó sörtúra zenészekkel és vidámsággal megtámogatva remek
kiindulási alap volt az esti koncertekhez, és persze a kézműves
piac nagyszerűsége mellett sem lehet szó nélkül elmenni.
A Fishingben az a jó, hogy mindenki önmaga. A legkisebb
nagyfesztiválon semmi nem arról szól, hogy ki mekkora ember (egyik nap egy több milliárdos projekt vezetőjével reggeliztem teljesen véletlenül, és megbeszéltük, hogy milyen szép az
élet) vagy, hogy ki mekkora sztár (a punnanys Felcser Mátéék
reggelig énekelgettek egy gitár társaságában a sátramtól pár
lépésre). Egyszerűen csak jól érzi magát mindenki. Ha kedvet
kaptatok, akkor ne hagyjátok ki a jövő évit, de arra figyeljetek,
hogy a bérletek hajlamosak elfogyni már decemberben!
Novák Zsombor

Személyes tapasztalatok, HÖK,
kari élet
interjú a Rendezvényszervező Bizottság elnökével, Fazakas Áronnal
és karunk kulturális- és sportreferensével, Hegedűs Danival
Az interjúk előtt mindig eluralkodik egy rákészülős hangulat, talán az ember hangszíne is megváltozik, amikor tudja, ez
már felvételre kerül, már rögzítjük, most kéne valami jót és frappánsat mondani, mindezt persze csak természetesen. Ez az
izgatottság, amit az vált ki, hogy számomra ismeretlen emberekkel interjúzom, most kicsit elmaradt, hiszen két, általam jól
ismert emberrel beszélgettem, akiket barátaimnak mondhatok, így oldottabb hangulatban beszéltünk olyan dolgokról a kari
élettel kapcsolatban, amiről azelőtt még nem.
Bársony Lilla: Alapvetően hogyan képzelitek el az egyetemi
életet? (Mi a funkciója, milyennek kéne lennie?)
Fazakas Áron: Alapvetően közéleti. Az én fejemben az egyetem nemcsak az oktatás helyszíne, hanem egy olyan társasági
közeg, ahol kapcsolatokat építhetsz, új ismeretségekre te-

hetsz szert. Igazából tanulmányaidon kívül is olyan dolgokat
sajátíthatsz el, amik a későbbi életed során is nagyon fontosak
lesznek. Ezért olyan fontos a hallgatói közélet, mert egy olyan
pluszt ad, amit máshogy nem kapnál meg. Később már dolgozol, a kollégákkal valószínűleg kevésbé közvetlen a viszony, de

Fotó • fesztivalok.varosom.hu

Nagy hangulat volt a tornacsukákkal teleaggatott Vans
sátorban is, amelynek még a környéke is megtelt, amikor a
Wellhello a teljes diszkográfiáját felvonultató koncertet adott.
Mondjuk, nekik ugye nem nehéz így tenni. Ganxta Zolee
annyira nem volt átütő, valamiért most nem jött át a feeling,
pedig a lassan ötven éves rapper locsolta magára a sört bőven.
Az itteni koncertek közül nekem a Blahalousiana tetszett leg-
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itt még van egy lehetőség rá, hogy nagyon sok embert megismerj. Az én közéleti tevékenységem leginkább a Hallgatói
Önkormányzaton keresztül valósul meg.
Hegedűs Dani: Áron nagyon jól összefoglalta, annyit tudnék
hozzáfűzni, hogy a SzHÉK-en keresztül a kari tudományos
élet is kap egy kiegészítést. Erre jó lehetőség, amit megpróbálunk - ha nem is hétről hétre, de ha lehet, havonta kétszer
- rendezni: ez pedig a Szociológusok Testközelben névre hallgató, informális keretek között megvalósuló előadássorozat.

Az együttműködés olajozottsága – mint általában – a nem
várt helyzetekben mutatkozott meg. Mindemögött hónapok
munkája van.

BL: Mi a fő funkciója a SzHÉK-eknek?
FA: Hidat képez az oktatók és a hallgatók között.
HD: Minden alapszakon van SzHÉK, amihez hozzá vannak
sorolva a mester kurzusok. Leginkább a kapcsolattartásról
szól.

BL: Mik lesznek az előre látható, soron következő nagyobb
programok?
FA: A soron következő, kifejezetten a gólyáknak ajánlott
első komolyabb kari esti összejövetelünk a Gólyatábor After
Party, ami nem csak azoknak szól, akik lent voltak a táborban, hanem minden gólyának. Fontos koncepció, hogy erre
az eseményre elkészül a hivatalos after movie a táborról, melyet ilyenkor levetítünk a gólyáknak a kampusz legnagyobb
előadójában. Akik nem voltak táborban, azok ilyenkorra már
szoktak ismerni olyanokat, akik voltak, és egyszerűen odacsapódnak egy-egy csapathoz. De ugyanúgy várunk minden
érdeklődő felsőbb évest is. Ezután a csoportvezetők segítségével egy több állomásos túrára indulnak a belvárosban, az este
pedig egy jó hangulatú közös bulizással fejeződik be.
Időrendben a következő nagyobb kari esemény a TŐGY (Társadalomtudósok Őszi Gyűlése) lesz, ami egy hosszú hétvégén
kerül megrendezésre általában az őszi szünetben, Cegléden.
Limitáltabb létszámú, mint a gólyatábor. Itt inkább a mester
kurzusokról szokott lenni tájékoztató. A résztvevők itt is csapatokba osztva mozognak együtt. Nekem amúgy nagyon pozitív élmény volt, amikor gólyaként mentem TŐGY-re, hiszen
itt nagyon sok a felsőbb éves, a csapatok vegyesek, és itt éreztem magam először igazán TáTK-snak. Itt már nem annyira
gólya az ember, hanem egy nagyobb közösség tagja.
Időrendben a következő nagyobb esemény a Gólyabál, valahol november vége és december eleje között. Ez egy hagyományos program, és talán a legnagyobb kari rendezvényünk.
Itt elegánsabb a környezet, nagyobb nevű fellépő jön minden
alkalommal, és „kiöltözősebb”, mint a többi esemény. Itt a
gólyák ünnepelhetnek (egymás megismerését, a hallgatói élet
kezdetét), leginkább róluk szól, de persze felsőbb évesek is
szoktak jönni.
Ezután következik a Felezőbál, ami tavasz elején kerül megrendezésre. Itt azokat ünnepeljük, akik túl vannak a tanulmányaik felén, ilyenkor mindenki kicsit rájön, milyen gyorsan telik az idő. Ez leginkább abban különbözik a gólyabáltól, hogy
összeszokottabbak az emberek, sok közös élmény van a hátuk
mögött. Mivel ez a rendezvényünk is bál, ebből következik,
hogy itt szintén egy emelkedettebb hangvételre és elegánsabb
megjelenésre készülünk.
Utolsó esemény és egyben talán a legnagyobb kihívás: a

BL: Hogy érzitek, személy szerint mit tesztek hozzá a karunk közéletéhez?
FA: Ez részemről leginkább pozíció függvénye, mert a pozíciómon keresztül vagyok a közéletben, mint a Hallgatói Önkormányzat Rendezvényszervező Bizottságának elnöke. Így próbálok tenni ezért, hogy minél több rendezvény legyen, illetve
ezek minél színvonalasabbak legyenek.
HD: Én sport- és kulturális referensként hasonló dolgokat csinálok, csak kisebb kaliberű, heti/havi összejöveteleken tudom
kivenni a részem. Illetve SzHÉK-esként a már fent említett
dolgokban.
BL: Mindketten HÖK-ösök vagytok. Hogy érzitek, mennyire
működik hatékonyan a jelenlegi HÖK?
FA: Én belelátok más szervezetek működésébe is, és úgy
érzem, elég hatékonyan működik, mert van mögötte egy az
utóbbi években jól felépített rendszer, amit egyformán próbálunk továbbvinni és megújítani állandóan. Úgy érzem, ellátjuk
a feladatainkat, ahogy tőlünk telik, maximálisan.
HD: Nekem nincsen összehasonlítási alapom, de amit tapasztalok: a közös munka mindig olajozottan zajlik, legyen
szó akár bírálásról, akár szervezésről. De jó példa erre az egyik
eseményünk a közelmúltban, amit a hirtelen rosszra fordult
időjárás miatt sikerült 15 perc alatt átszervezni. Véleményem
szerint nagyon jól sikerült, hiszen 150-200 ember megjelent
az új helyszínen a gyors változás ellenére. Nagyon motivált a
csapatunk.
Kicsit elkanyarodtunk a gólyatábor irányába, mint relatíve
friss élmény, és ugyan mindannyian más szerepet töltöttünk
be a szervezésben (HÖK-ösök és nem HÖK-ösök egyaránt),
teljes volt az egyetértés abban, hogy kihoztuk belőle a maximumot, az egész szervezőgárda, a csopvezek, mindenki nagyon kitett magáért. Abszolút nem éltük meg negatívumként
az alkoholfogyasztás korlátozását, a csapatintegráció ettől
függetlenül nagyon jól megvalósult szinte minden esetben.
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világ dolgairól. Ilyen volt például, amikor Papp Rikivel (Kulturális Antropológia Tanszék) beszélgettünk a tetoválás kultúrájáról vagy Gregor Anikóval (Társadalomkutatások Módszertana Tanszék) a prostitúcióról.
A SzHÉK-ek másik fontos funkciója, hogyha bármilyen kérdés, probléma felmerül a hallgatóknál az oktatókkal kapcsolatban (például nem lett meghirdetve egy tárgy, nincs elég
hely egy adott kurzusra), ezen észrevételeiket rajtunk keresztül tudják eljuttatni az oktatókhoz.

BL: Mit kell tudni az évközi eseményekről? Mi a SzHÉK-ek
funkciója ilyen téren?
HD: A SzHÉK-ek programszervezésénél leginkább az összes
(SzHÉK-enként, szakonként oda sorolt) hallgató van fókuszban. Jó példa erre a beiratkozás utáni „neptunoztatás”, ami
arra szolgált, hogy segítsük a tárgyfelvételt: bejött a campusra minden
SzHÉK-ből, aki csak tudott laptopokkal,
és minden SzHÉK nagyjából 2 óra alatt
körülbelül 100 gólyának segített a tárgyfelvételben.
Emellett fontos feladat, hogy a nagyobb
események között feltöltsük az évet kulturális és szórakoztató programokkal.
Rendszerint a kari heti bulik csütörtökre
esnek, leginkább azért, hogy a kollégisták haza tudjanak menni péntekenként.
Arra törekszünk, hogy amíg jó idő van,
elsősorban inkább szabad téri programokat szervezzünk. Hagyományosan
több éve megrendezésre kerül ősszel a
Nehru Parti Party, de a Feneketlen-tó
partja is gyakori helyszín. Ha lehűlt az idő, inkább a tematikus bulik kerülnek előtérbe, ilyenek például a Halloween vagy
a Szent Patrik napja alkalmából rendezettek. Tudomásom
szerint a TT SzHÉK is szervezni fog előre láthatóan csoportos
kiállításlátogatást, de az egyes szakos SzHÉK-ek eseményei
egyértelműen más szakos hallgatók számára is nyitottak.
Fontos eseménysorozat a Szociológusok Testközelben, ez kifejezetten a Szoc SzHÉK programja. Lényegében kiválasztásra
kerül egy téma, ami lehet bármi, akár kulturális, aktuálpolitikai stb. (jelenleg szervezés alatt van két ilyen esemény migrációs témában), és meghívunk egy tanárt, aki otthonos az
adott kérdésben. A helyszín általában olyan, ahol körbe lehet
ülni, például a MÜSZI. Leülünk körben, és indításként a tanár
tart a témáról egy rövidebb összefoglalót. Ezután egy moderátor segítségével a téma megvitatására kerül sor. Bárki bármit
hozzáfűzhet, egyenrangú helyzet van a tanár és a hallgatók
között, együtt gondolkodnak a témáról, együtt tanakodunk a

BL: Meséljetek a kicsit arról, hogyan szeretitek eltölteni az
szabadidőtöket, mennyi marad a munka mellett?
FA: Már a saját gólyatáboromban is nagyon aktív voltam,
hamar megtaláltam a társaságom az egyetemen. A suli, a
szakkoli, és a munka mellett azért marad szabadidőm, mert
az én munkám nagyon periodikus:
amikor közeledik egy nagyobb esemény, akkor semmi szabadidőm, de két
periódus között sokkal inkább tudok
pihenni. Régebben teniszeztem, versenytáncoltam, de jelenleg ezek kimaradnak az életemből, leginkább a barátaimmal töltöm az időm. (De tervezem
folytatni a teniszt.) Mesterszakról még
nem döntöttem, de sajnálnám itt hagyni ezt a megszeretett közösséget, és
szeretnék még részt venni a következő
gólyatáborban, ha lesz rá lehetőség.
HD: Én is nagyon ragaszkodom a
gólyatáborhoz, mindenképp mennék.
Mesterszakról én sem döntöttem még,
de vérzik a szívem, ha el kell majd mennem. Itt akárki meg tudja találni a saját társaságát, ezért olyan
jó. Az én munkám az Áronéval ellentétben sokkal folyamatosabb, egyenletesebb terhelést ad, és talán kevésbé is megerőltető. (Mint referens, SzHÉK elnök, illetve havi egyszeri
bírálás.) A szabadidőm nagy részét a zenélés tölti ki, és ez
passzol is a rendezvényes munkáimmal, hiszen az események
szervezése és minden velejárója hasonlóan működik, mintha
magunknak szerveznék koncertet. Zenekarban, színházi társulatban és egy letisztultabb verzióban, egy énekesnővel is
egyszerre dolgozom egy akusztikus projekten.
Ezúton is köszönöm a jó hangulatú, közvetlen interjút
Fazakas Áronnak és Hegedűs Daninak, általuk betekintést
nyertünk az őszi és a tavaszi félév programjaiba, valamint
megismerhettük munkájukat, személyes tapasztalataikat és
véleményüket.
Bársony Lilla

Fotó • whoisabout.org

Lágymányosi Eötvös Napok (LEN). Mindez azért ilyen fontos, mert ez nem csak a karunk eseménye, hanem a három
lágymányosi ELTE kar együtt szervezi (IK, TáTK, TTK, illetve
az EHÖK). Ez kicsit máshogy néz ki, mint a többi esemény,
gyakorlatilag egy ELTE által szervezett fesztiválról van szó, és
fontos, hogy ez mindenki számára nyitott, ezért sok középiskolás és más külsős is szokott jönni. A LEN azért is fontos,
mert sokféle munkalehetőséget kínál a hallgatók számára. Ezután már csak a vizsgaidőszak következik.

Interkultúra  10

Boldog születésnapot BUBI!
a biciklizés története egészen a közbringáig
A biciklizés nem divatjamúlt sportág! Sőt, folyamatos fénykorát éli!
Manapság egyre többen pattannak két kerékre és indulnak iskolába,
munkába vagy éppen világ körüli felfedező útra! De vajon kinek köszönhetjük a kerékpárt? Mikortól tekerhetjük a pedálokat? És vajon mi
az a BUBI?

Fotó • wikipedia.org/wiki/History_of_the_bicycle

Halványan még él bennem az a bizonyos emlékkép, amikor 3
évesen megkaptam az első piros, háromkerekű – manapság
már igen antiknak tekinthető – biciklimet.
Egyszerű váza volt, a kerekei még egészen vastagok voltak, és egy kis háttámlával is rendelkezett. Néhány borulástól
eltekintve hamar ráéreztem a tekerésre, és imádtam az udvaron körözni vele. Sajnos eljárt felette az idő, a piros biciklim
felkerült a padlásra. Mindeközben én is felnőttem, és a pótkerekes biciklit leváltottam először a hagyományos kemping
biciklire, majd jött a sportosabb változat, egy igazi mountain
bike. Hasonló kerékpáros történettel azt hiszem, hogy nem
csak én rendelkezem, mindannyiunk múltjában ott vannak az
első esések, sikerélmények, biciklis kalandok! De vajon ki volt
az, akinek ez legelőször megadatott?

A kerékpározás születésnapjaként 1817. július
12. lett bejegyezve, mivel Drais ezen a napon
tette meg kétkerekű gépével kerek egy óra alatt
a tizenhat kilométeres Mannheim-Schwetzingen
távot. Bár a készülék mai szemmel igen primitívnek tűnik, mégis sikert aratott.

Ezután az ötlete hamar elterjedt, és világszerte elkezdték
a továbbfejlesztését. Drais kerékpárját – főleg a nehéz súlya
miatt – tovább kellett alakítani. Egy francia műszerész, Pierre
Michnaux 1861-ben a vázat acélcsőből készítette el, az első
kerék átmérőjét megnövelte, sőt fékberendezést is készített.
Ezt követően közkedvelt sporttá vált Nyugat-Európában a kerékpározás. A francia típust többen fejlesztgették, alakították,
mígnem az átütő változást 1885-ben John Starley mutatta be.
Az angol feltaláló kidolgozta a ma is használatban levő vázat,
a döntött kormányrudat és a lánchajtást. A felfújható gumi-

Egészen pontos feljegyzések sajnos nincsenek arról, hogy
a kerékpár őse honnan ered valójában, de bizonyos kínai források szerint, mintegy kétezer évvel ezelőtt használtak már
olyan közlekedési eszközt, ami nagyon hasonlított a kerékpárra. Hérodotosz, görög történetíró munkáiban említést tesz a
kétkerekű alkalmatosságról, amit arab postafutárok használtak. Európában pedig a 17. század közepétől maradtak fenn
tárgyi bizonyítékok, amelyek a kerékpározáshoz köthetőek.
Az „igazi” kerékpár feltalálója a német származású Carl
Friedrich Christian Ludwig Drais von Sauerbronn báró, ismertebb nevén Carl Drais. Mivel nagyon sokat kellett járnia az
erdőt, szüksége volt egy olyan eszközre, ami megkönnyíti
az ingázását. 1813-ban Drais "izommeghajtású négykerekűt" konstruált, amelyről azonban hamarosan kiderült, hogy
csak nehezen képes haladni az akkori rossz utakon. Erre
egy nyomtávú járműre koncentrált és 1817 nyarán megtette a történelem első kerékpárútját. „Különös benyomást keltett, amint a pörge bajuszos férfi, kezében vékony sétapálcával
végighaladt kerékpárjával a széles főutcán, nyomában lelkesen
kurjongató iskolásokkal" - jegyezte fel egy szemtanú. Még azt
is feljegyezték, hogy másodpercenként 2,1 métert tett meg,
vagyis óránként 7,5 kilométeres sebességgel kerekezett…

tömlős megoldást pedig egy ír állatorvos, J. B. Dunlop találta
ki. Ezután rohamszerűen indult meg a kétkerekű járművek
gyártása. Napjainkban pedig már a legmodernebb, különböző
típusú, formájú, egyedi váltós bicikliket vehetjük használatba
nap mint nap.
A kerékpározás szeretete világszerte - nemcsak vidéken,
hanem a nagy városokban is - megjelenik. Nagyon sok kampányt indítanak, hogy autózás helyett mindenki, aki csak
teheti, közlekedjen inkább biciklivel. Érdemes váltani, hiszen
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védhetjük vele a környezetet, és szuper sportolási lehetőség a
mindennapokban.
Budapest belvárosában is egyre gyakrabban találkozhatunk zöld biciklisekkel. A MOL Bubi azaz a ”Budapest Bicikli”
használóinak köre egyre csak növekedni látszik. „2015. szeptember 8-án lett 1 éves a fővárosi közbringarendszer, melynek sikere a várakozásokat is felülmúlta. A népszerű zöld bringákra már
az indulás első hónapjában majdnem 4000-en váltottak bérletet,
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Habár először ijesztő lehet Budapest belvárosában a biciklizés, idővel meg lehet tanulni a biztonságos közlekedéshez
szükséges szabályokat, és az egyik leggyorsabb eszközévé
válik a közlekedésnek, ezen kívül kiváló sportolási lehetőség
még a szürke hétköznapokban is.

Takács Eszter

és ez a szám azóta is növekszik. Az elmúlt egy évben több mint
815 ezerszer béreltek bringát. A bérlések során jellemzően a félórás díjmentes időintervallumon belül használják a kerékpárokat,
átlagosan kevesebb, mint negyed óráig, ez is mutatja, hogy a MOL
Bubi kiegészítő közlekedési mód, más közösségi közlekedési móddal
kombinálva szeretik használni az ügyfelek.”

Felhasznált irodalom:
150 éve hunyt el a kerékpár feltalálója. Origo.hu,
2001. december 10.
(http://www.origo.hu/tudomany/tarsadalom/20011210150eve.
html) – Utoljára megtekintve: 2015. szeptember 27.
A kerékpár története. Happy Bike Sportegyesület honlapja.
(http://www.happybiketeam.hu/olvasnivalo.php?action=tortenet) –
Utoljára megtekintve: 2015. szeptember 27.

A japán társadalom körei
A legtöbb ember mikor a japánokról hall, akkor nagy valószínűséggel az
animéken és a mangákon kívül a híres, már-már túlzásba vitt udvariaskodás is az eszébe jut. Való igaz, hogy ez egy olyan tulajdonságuk, ami
messze földön is ismertté vált, és a társadalmukat is nagyban befolyásolja, de ez egy sokkal összetettebb rendszer, mint azt elsőre gondolnánk.
Ennek rövid bemutatására teszek most kísérletet.
A legfontosabb megemlíteni, hogy ez az udvariasság nem
egyetemes. Sokszor lehet találkozni kifejezetten udvariatlan
japán emberrel is.
Ami, ha belegondolunk, nem meglepő, hiszen ők is emberek, és egy olyan társadalom ahol mindig, mindenki udvarias
nem igazán fenntartható. De mint mindent náluk, ezt is egy
fajta hierarchikus rendszer vezérli. Ez az uchi–soto rendszer.
Ha le kellene fordítani magyarra ezeket a kifejezéseket, akkor
azt mondanám, hogy belső kör és külső kör.

Ezek szerint osztja szét magának a japán
ember a társadalmat.
Kezdjük az uchival. Ez a japán emberek belső
köre, ide sorolják a családtagokat, a kollégákat, a
barátokat, az osztálytársakat, mindenkit, akihez
valamilyen érzelmi viszony fűzi őket. Itt érvényesülnek azok a társadalmi normák, amiket elvárnak egymástól. A nagyfokú udvariasságot és előzékenységet,
a tisztelet itt figyelhetjük meg.
Persze itt is, mint mindenhol Japánban, a hierarchia szabályai a meghatározóak. Tehát az alá-föle rendeltség az, ami
eldönti azt például, hogy ki hajol meg a másiknak, és azt is,
hogy mennyire. A japán emberek nagyban figyelnek ennek a
betartására és betartatására egyaránt. Már fiatal korban elkezdik erre nevelni a szülők a gyerekeket, és az általános iskolában főleg erre helyezik a hangsúlyt.

Fotó • molbubi.bkk.hu

"Az élet olyan, mint a biciklizés. Képtelenség megtartani az
egyensúlyt, ha mozdulatlanul állsz." írta Linda Brakeall. Ezzel a
gondolattal javaslom mindenkinek, hogy pattanjon bátran bringára, és élvezze a biciklizés által
nyújtott örömöket még a hűvösebb őszi napokon
is! A Bubi kerékpárjait is vegyétek használatba,
utána pedig szívesen fogadjuk a tapasztalataitokat!
Erről többet a MOL Bubi hivatalos oldalán a
http://molbubi.bkk.hu/ Használat és Díjszabás füleknél találtok.

Fotó • static.flickr.com
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Igazából ez nem is meglepő dolog, hogy a japánok udvariasak egymással, és erre nevelik gyerekeiket is. Igen ám, de
ott van a külső kör, a soto. Ide tartoznak az idegenek, azok
a személyek, akikhez nem fűződik semmilyen viszonya az
egyénnek. Például azok, akik szembe jönnek vele az utcán,
az utastársak a metrón. Velük szemben semmilyen norma

nem követeli meg ennek a szigorú udvariassági rendszernek a betartását, ami az uchin belül működik. Ezért találkozhatunk olyan japánokkal akik, ha a helyzet úgy hozza,
rálépnek a másik lábára vagy fellökik, miközben a metróhoz igyekeznek, és még elnézést se kérnek. Viszont ezek
nem annyira felkavaró tettek, a mindennapjaink velejárói.
De olyan esetek is előfordulhatnak, hogy a járda közepén síró vagy a földön fekvő gyerekkel se foglalkozik
senki. Nem kérdezik meg, hogy merre vannak a szülei
vagy mi a baja, ellépkednek mellette, mivel nem ismerik, nem tartózik az uchi köréhez, így nem foglalkoznak
vele.
Láthatjuk, hogy a japán társadalom nem olyan utópisztikus, mint ahogy sokan gondolják azt. Japánban is
emberek élnek, akik annyiban nem is különbőznek tőlünk
kulturálisan. Mégis hajlamosak vagyunk felruházni őket
olyan jellemzőkkel, amik a mi vágyainkból, elképzeléseinkből, és az ismeretek hiányából fakadnak.
Csontos Dávid

TDK-sokkal beszélgetünk
„Túl nagy kincs van ahhoz a kezünkben, hogy feladjuk”
Surman Emese és Neumann Károly 2014-ben írták meg közösen TDKjukat a budapesti szexmunkás férfiakról. Kutatásuk annyira jól sikerült,
hogy nemcsak, hogy tovább jutottak az OTDK-ra, de második helyezést
értek el a társadalomtudományi szekción belül. Ennek kapcsán faggattam őket dolgozatukról, a kutatásuk eredményeiről, nem várt konklúziókról és nehézségekről is. Valamint meséltek arról is, hogy milyen
módszertannal dolgoztak, és azt is elárulták, mik a jövőbeli terveik elkészített munkájukkal kapcsolatban.

Most szociológusként dolgozom a fővárosi
vakszervezetnél.

PÁ: Meséljetek nekem egy kicsit a dolgozatról.
Hogy jött a téma egyáltalán, és hogy találtatok
egymásra? Miként jött az ötlet, hogy akkor ti
most ezt együtt akarjátok csinálni?
SE: Elmesélem az előzményeket. Tehát én alapból Károlyt nem úgy ismertem meg, hogy akkor
most TDK-zunk együtt, hanem szükségem volt a segítségére
statisztikából. És akkor, már nem is tudom, hogy volt egész
pontosan… Elkezdtünk beszélgetni mindenféle témáról, és
egyszer csak felvetette az ötletet, hogy mi lenne, ha TDKznánk? Sok témát latolgattunk, és ugye végül lett ez.

Pásztor Ágnes: Mutassátok be magatokat: milyen alapszakról jöttetek, most mit csináltok, mit tanultok? A munkátok a
tanulmányaitokhoz köthető?
Surman (SE): Én szociológiát végeztem 2015 januárjában, és
utána felvételiztem szintén az ELTE-re, egy szakot jelöltem
meg és ez volt az egészségpolitika, ahova felvételt nyertem,
és oda járok már másfél hete. Sajnos a munkám nem kötődik
PÁ: Ez valakinek az érdeklődési körébe esett?
a tanulmányaimhoz. Nehéz olyan munkát találni, ami szak- NK: Én gyűjtöm a furcsa embereket magam körül, de ténymába is vág, és elfogadja a munkáltató, hogy te még iskolába leg, akaratlanul is. Akkoriban nekem volt ehhez a csoporthoz
jársz, és nem ingyen munkát vár el, mert hát azért mindenki- – ami nem egy egységes csoport – bejárásom, és felkeltették a
szociológusi érdeklődésem. Volt ennek egy apropója is, hogy
nek meg kell élnie valamiből.
Neumann (NK): Én szociológia alapszakra jártam, és 2014- miért. Akkoriban jelent meg egy jelentés, hogy Magyarországon
jelentős számban vannak olyan heteroszexuális és monogám
ben végeztem.
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kapcsolatban élő nők, akik a férfi prostituáltakhoz járó férjüktől kaptak el nemi betegségeket. Tehát volt egy ilyen előzmény
is, hogy ez az adat megjelent.
PÁ: Amikor Károly bedobta ezt a témát, neked ez rögtön
megtetszett?
SE: Én szeretek minden ilyen, nem azt mondom, hogy deviáns dolgot, de ami kicsit valamitől más. Nem sablonos. Amit
nem olvasol könyvekben, amivel nem fogsz csak úgy szembetalálkozni, tényleg senki effektíve még nem írt semmi olyat
erről a területről, amiből az ember tanulhat. Amitől hátra
hőkölhet, hogy „úristen, ez tényleg így van?”. Tehát nekem
maga a téma tetszett. Emellett a szakdogámat is a szervezett
bűnözésből írtam, ami szintén olyan téma, amibe igyekeztem
úgy beleásni magam, hogy ne azt mondjam, hogy ez az, amit a
felszínen az ember lát, hanem megpróbáltam keresni kapcsolatokat, mélyebbre ásni.
NK: Emesénél azt éreztem, hogy ő nyitott. Nem botránkozik
meg, nem temeti az arcát a kezei közé, amikor valami váratlan
hangzik el.
SE: Azért a megbotránkozás néha elért engem is, de ezt
nyilván csendben tettem…

Ha valaki erre a „pályára” lép, nagyjából milyen esélyei vannak? Milyen a jelenség tagolódása?
PÁ: A budapesti férfi szexmunkások esetén beszélhetünk
egy olyan kiscsoportról, ahol a tagok nagy része ismeri
egymást?
NK: Itt ugye két külön csoportról van szó. Vannak a szolgáltatók, akik mozgásban tartják ezt az egészet. Ők nagyjából
ismerik egymást, laza kapcsolódások vannak, tehát ennek
ez a szervezett része. A klientúrához tartozó emberek nem
feltétlenül tudják egymásról, hogy ugyanoda járnak élvezetet
vásárolni.
PÁ: Milyen módszertannal dolgoztatok?
NK: Először a szakirodalomból indultunk el. Összeszedtük,
ami van, mert ugye ezt a témát nem dolgozta fel még senki.
Na jó, ez túlzás, de tudományos igénnyel ezt még senki nem
dolgozta fel előttünk.
SE: Utána pedig jött az a rész, amikor napokig internetes oldalakat szűrtünk. Összeszedtük az összes magát hirdető szolgáltatót, aki volt és kiszűrtük, hogy ki az, aki esetleg ugyanaz.
Ki az, aki más névvel, életkorral, helyszínnel adta meg magát.
NK: Meg az álhirdetéseket. Azokat is, akiket
esetleg bosszúból raktak fel.
SE: Aztán létrehoztunk két kérdőívet. Egyik
egy rövidebb, tömörebb volt, a másik pedig
egy kicsit kifejtősebb. Ezeket küldtük végül
szét a megszerzett e-mail címekre. Illetve
volt még jó pár interjú is, ami sorra került.
Az viszont fontos, hogy Károlynak volt egy
olyan kapcsolata, aki rengeteget segített,
mert az ő szavára adtak. Így azért elég sok
emberhez tudtunk hozzá férni. Akikhez
ugye, ha csak odamegyek az utcán, akkor azt
mondja, hogy „nem tudom, miről beszélsz”.
NK: Ez volt az egyik része. Ezek azok a
szexmunkás férfiak, akik lakáson dolgoznak
és ott érhetők el. De eljutottunk egy olyan csoporthoz, akik a
férfi utcai prostituáltakat látogatták, missziós munkát végeztek köztük, és beálltam közéjük. Így tehát az utcán dolgozókhoz is hozzá tudtunk férni.
PÁ: De nekik – mármint ennek a missziós csoportnak – mi
volt a céljuk?
NK: Az igazi céljuk szerintem az, hogy bevonják őket a gyülekezetbe. Bár ők azt mondták, hogy csak gondoskodni szeretnének róluk. Ha valaki nem volt egy ideig az utcán, akkor
felkeresték a lakásán. Én is volt, hogy elmentem így beteglátogatóba, és ott a lakásukon is beszéltem velük. Ez arra volt
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PÁ: Kicsit meséljetek arról, hogy miről is szól maga a dolgozat?
NK: Egy kérdést jártunk igazából körbe, hogy kik is ezek a
szexmunkás férfiak. Ez a dolgozat tulajdonképpen egy nagyobb kutatás előkészítése…
SE: De ez a végén derült egyébként csak ki, hogy mekkora
valami, amibe mi beletenyereltünk. Sok mindent megtudtunk
ahhoz képest, amire számítottunk.
NK: Maga a dolgozat arra a kérdésre keresi a választ, hogy
kik azok, akik a szolgáltatók, vagyis, hogy kik a budapesti szexmunkás férfiak. Hány éves korukban kezdték
el, milyen az előéletük, van-e tipikus út, amelyet bejártak,
nemcsak egyfajta út, hanem hogy milyen utak léteznek?
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jó, hogy így képes voltam megfigyelni olyan körülmények
között, ahogy igazából vannak. Mert ha férfiként odamész
egy ilyen férfihoz, hogy akarsz valamit, akkor azt mondja 10
ezer forint. Ha azt mondod, hogy te kutató vagy, akkor 15
ezret kér egy beszélgetésért.
PÁ: A kérdőívből mennyit tudtatok kitöltetni?
SE: Nagyon sokat.
NK: Azt hiszem, 153-at küldtünk ki és 96-ot
válaszoltak meg. Utána több interjúnk is volt,
ahogy azt már az Emese mondta. Kb. 30.
PÁ: Voltak olyan érdekesség, olyan konklúzió,
amire mondjuk abszolút nem számítottatok?
SE: Nekünk azért – mint úgy általában – voltak
előfeltételezéseink. Pl. hogy ezeknek a férfiaknak
a nagy része állami gondozott volt…
NK: Ezt a média sugallta is.
SE: Drogfüggők, hogy a 8. kerület a legterítettebb.
NK: Ez volt a sablon, amit ugye az újságokból
lehetett kikövetkeztetni.
SE: Igen. Az volt az érdekes, hogy amikor a saját statisztikánkat néztük, nem ez jött ki.
NK: A megkérdezettek többsége nem volt állami gondozott,
de valami irtó nagy arányban nem volt az. Az is kiderült, hogy
ezeknek az embereknek a többsége nős ember, vagy gyerekei
vannak, vagy ha nem is a többség, de egy igen jelentős részük.
A másik pedig, hogy az általuk végzett tevékenység nem is
sorolódik a homoszexualitás körébe. Annyira nem, hogy a
homoszexuálisok nem is tekintik a saját szubkultúrájuk részének. Ott ugye, ha valakinek kell egy férfi, azért nem fog
fizetni. Az, aki pénzt kér, egy olyan személy, aki kihasználja a
másikat. Ezért ők általában nem fizetnek a férfi társért. Még
gúnyneveket is alkalmaznak rájuk, nem tekintik magukhoz
tartozónak őket. De a kliensek sem ezekből a körökből kerülnek ki, hanem a nős férfiakból. Az is meglepő volt, hogy nem
a 8. kerület a központ.
Nekem még a belépési kor volt meglepő. Két jellemző belépési kor van, mind a kettő döbbenetes. Ezek önbevallás
alapján mentek, és szerintem finomítottak rajta, a valóság
rosszabb. Tehát átlagban 14-16 éves kor körül van az első
belépési kor. A másik pedig a huszonéves kor közepe, amikor valaki elkezdi az önálló életét élni és kudarcot vall, és
akkor férfiként belép erre a területre, mert ebből már meg
lehet élni. Az szintén döbbenetes, hogy miért lépnek be.
Elképesztően vallásos emberek, és ugye az a tanítás, hogy
ha nem gondoskodik a családjáról, akkor rosszabb, mint a
hitetlen. És akkor ő azt mondja, hogy akkor ő, mint Jézus

feláldozza az életét és beáll homoszexuális prostituáltnak,
hogy eltartsa a családját. Döbbenetes, hogy huszonéves
korban ilyen háttérrel beállnak oda. A másik meglepő dolog,
hogy nagyon sok ember van, aki ezt megpróbálja, és nem
tud benne megmaradni. Tehát kell valami belső képesség,
hogy az ember megmaradjon ebben az egészben, a pénz önmagában nem elég kényszerítő erő.

PÁ: Ütköztetek-e a kutatás során bármikor, bármiféle nehézségbe, amikor esetleg abba is akartátok hagyni az egészet?
SE: Nem, feladás nem volt, hanem át kellett gondolni inkább.
Másképp kellett kicsikét megszervezni a dolgokat. Túl nagy
kincs volt vagy van a kezükben, hogy csak úgy feladjuk.
NK: Falak azok voltak, de nem akartuk feladni.
SE: Hát igen. Az egyik az idő- és pénzhiány volt. Sokszor kellett több helyen lennünk, ahhoz, hogy minden klappoljon. De
leginkább a pénz hiánya volt, ami a legjobban fájt. Így eléggé
sok volt az olyan ember, akihez nem tudtunk odakerülni.
PÁ: Végül is mik lettek a dolgozat főbb konklúziói?
SE: Az egyik, hogy a legfőbb indíték az mindig a pénz volt.
Hogy el tudd tartani a családodat, magadat. Voltak dolgok,
amin elcsodálkoztam, például ezt a tevékenységet valaki a
felesége tudtával csinálja. Tudod, hogy el tudják tartani a
családot. Vagy van olyan is, aki anélkül, vagyis a felesége
tudná, de még mesélhetnénk.
NK: Volt olyan is, aki mondta, hogy kiállhatott volna a felesége
is, de inkább vállalta ő.
SE: Tehát nem olyan egyszerű ez, elég komplex ennek a lelki
háttere.
NK: Igen, szóval ez az egyik következtetésünk, hogy a
szegénység űzi ide az embereket. A területi elhelyezkedést is feltérképeztük. Abban meglepő volt, hogy a 8. kerület abszolút jelentéktelen, és a 6. és 7. a főbb központja, pontosabban a 4-es, 6-os villamos vonala. A belépési küszöbök
is ide tartoznak. Van a korai, a tizenéves kor eleje-közepe
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és a huszonéves kor, és ez két teljesen más pálya. Az fontos,
hogy nem a homoszexualitás része, a kliensek sem általában
a melegek közül kerülnek ki. Egyébként nem is alkalmazzák
magukra azt a szót, hogy melegek. A fogalomhasználattal volt
egy kis problémánk.
SE: Igen, azért azt fontos elmondani, hogy a fogalmakat
nehezen tudtuk úgy konceptualizálni, hogy ez mindenkinek
megfeleljen.
NK: Sőt, nem is lehet úgy! Terepen nem lehet, mert ott
éppen az van, hogy fel kell, hogy ismerd, hogy miről hogyan gondolkodik. Ha tudod eleinte beszéltetni, akkor
megfigyelheted a fogalomhasználatát. De ha ezt így előre
nem teszteled le, akkor el tudod veszíteni az interjút. És ez
is az egyik megállapításunk, hogy ez egy fogalomérzékeny
környezet.
SE: Meg ugye a karrierút, amit még kerestünk. Voltak olyanok, akiknek volt távlati tervük, tehát okkal csinálták. Több
fajta ilyen karrierívet találtunk.
NK: Az egyik az, aki tudatosan spórol, a másik, aki egy idősebb barátra hajt, egyébként ez egy ilyen szokás...
PÁ: Idősebb barátra?
NK: Van, aki egy fiút keres maga mellé, akire ráhagyhatja a
vagyonát. Amikor pedig ez az illető idős lesz, ugyanígy keres
maga mellé egy fiatalt. Van olyan, ahol már a negyedik örökös
lett befogadva ebbe a furcsa családba. De valamennyire belül
kell lenni ahhoz, hogy ebbe valaki belekerülhessen, egyáltalán,
hogy tudjon róla, és akkor ő erre hajthasson, hogy legyen egy
idősebb barátja.
SE: A harmadik pedig a médiaszereplés.
NK: Igen, ez nagyon fontos, hogy belekerüljenek a médiába.
Van, aki tudatosan gyűjt erre és építi a karrierjét.
SE: Nekik konkrét elképzeléseik vannak, nem akarnak ezen
a tiszten maradni, ebből ki akarnak lépni és tovább akarnak
fejlődni.
NK: Igen, mert van olyan is, aki ebben benne ragad, és nem
tud kilépni.
PÁ: Tehát ezt egyfajta ugródeszkának használják?
NK: Igen. Mondok egy példát Abban az élethelyzetben,
amikor ő ezt az egészet elkezdte, két választási lehetősége
volt: vagy él negyvenéves koráig szegényen, nyomorogva,
és meg is hal negyvenévesen a szegénység okozta betegségek miatt, vagy lehet, hogy meghal AIDS-ben, de addig jól
élt és megvalósította a céljait. Tehát, hogy ő ezt látja benne
és akkor vagy-vagy és akkor inkább… Na jó, de ez csak egy
ember, nem általános, de valami ilyesmi azért benne volt
sokukban.
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PÁ: És amikor ez kész lett, tudtátok, hogy ez a dolgozat ekkorát
fog robbanni? Mert azért az OTDK 2. helyezés az egy nagyon
szép eredmény.
NK: Nem akarok beképzelt lenni, de az elején tudtam, hogy
második helyezettek leszünk. Amikor ott voltunk az OTDKán, akkor 10 órán keresztül olyan érzésem volt, hogy talán
mégis elsők leszünk, de én nagyon biztos voltam benne, hogy
másodikak leszünk.
PÁ: Mi volt szerinted, ami miatt nem első helyezettek
lettetek?
NK: A téma nagyon érzékenyen érinti az embereket, tehát
van olyan, akit ez leforráz. Az is ott van, hogy mivel nem volt
elég pénzünk és időnk, lehetett benne szakmai hibákat találni.
Hiába tudtam, hogy ez egy jó minőségű kutatás, azért azzal is
tisztában voltam, hogy ezt túl lehet szárnyalni és sejtettem,
hogy lesz olyan ember, aki ezt túlszárnyalja.
PÁ: Mit tanácsoltok jövendőbeli TDK-zóknak?
SE: Én nem mertem volna ilyen TDK-n indulni, eléggé önbizalom-hiányos vagyok, de ez azért jó, mert ez az egyetlen – ha
most kicsit túlozni akarok – lehetőséged, amikor azt tudsz
kutatni, amit te akarsz. Amit te gondolsz, ami téged érdekel,
nem pedig azt, amit más gondol ki. Hogy ha az emberben
van indíttatás, és megvan benne az a tudásvágy, hogy ő akar
valamit csinálni, akkor ő csinálja. Igazából nincs mitől tartani,
mert rosszat úgysem engednek be. Szóval megér egy próbát
vagy kettőt. Munkahelyen is megmondják, mit csináljál.
PÁ: Mik a jövőbeli terveitek ezzel a kutatással kapcsolatban?
SE: Egy könyv. Vagy több.
NK: De inkább az a valószínű, hogy több.
PÁ: Szponzor vagy kiadó jelentkezett már?
NK: Egy kiadótól van ajánlatunk, de az nem a legjobb,
úgyhogy várunk még.
SE: És angol nyelven is szeretnék megjelentetni.
PÁ: Ha könyv formájában jelenne meg, mennyit tennétek
még hozzá?
Károly és Emese szinte egyszerre: Sokkal többet!
SE: Részletesebben írnánk róla.
NK: Ha lenne pénzünk és időnk. Persze, ha nem lesz pénzünk
és időnk, mi akkor is megcsináljuk, mert kitartóak vagyunk,
csak akkor nem végzünk egy év alatt. És még szeretnénk írni
könyvet a nekrofíliáról és a pedofíliáról is. De az még messze
van, először ezt akarjuk teljessé tenni.
Pásztor Ágnes
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Transzvesztitizmus a
popkultúrában
A nemi identitás
Előfordul, hogy a biológiai nemnek megfelelő
társadalmi nemet az egyén nem érzi magáénak,
sőt, a másik társadalmi nemhez tartozónak érzi
magát. Továbbá az is lehetséges, hogy valaki egyik
nemmel sem azonosul, sőt, ennél is változatosabb
a paletta: az egyéni életút során változhat, hogy ki melyik nemmel azonosul lelkileg. Természetesen mindez akkor értelmezhető, ha a férfi-nő dichotómián belül gondolkodunk (ahogyan
a legtöbben tesszük). Ilyenkor azok, akik nem azonosulnak a
születésükkor hozzájuk rendelt nemhez, leginkább csak a „harmadik nem” összefoglaló fogalma alá férnek be, ha egyáltalán
elismerjük, hogy ilyen létezik. Azonban a bináris felfogáson
túllépő elméletek, tanulmányok is születtek, illetve születnek,
amik sokkal inkább lehetővé teszik a hagyományos konvenciókba nem illeszkedő személyek tapasztalatainak vizsgálatát
(lásd Johnos és Repta tanulmányát).
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A témaválasztásom alapja személyes érdeklődésből eredt, szeretném
tisztázni, illetve elhelyezni a transzvesztitizmus fogalmát, a biológiai
és társadalmi nem, a nemi identitás és a szexuális orientáció tágabb
témakörén belül, és néhány példán keresztül a cross-dressing illetve a
transzvesztitizmus popkultúrában való jelenlétét.
Biológiai és társadalmi nem
A társadalomtudományokban (és egyre inkább a köznapi diskurzusban is) elfogadott megkülönböztetni a biológiai nemet
(sex) a társadalmi nemtől (gender).
A biológiai nem az elsődleges és a másodlagos nemi jellegek alapján sorolja a férfi vagy a női nemhez az egyéneket. A társadalmi nem összefoglaló fogalom a társadalomban, kultúrában kialakult nemi szerepek attribútumainak
leírására. A genderelmélet szerint ez utóbbiak nem biológiai, hanem társadalmi okokra vezethetőek vissza, tehát
biológiai nemünkből nem következik feltétlenül az, hogy
a társadalmi nemünkhöz asszociált tulajdonságok mindegyikével vagy többségével rendelkezni fogunk, illetve hogy a másik nemhez rendelt
tulajdonságokkal nem fogunk rendelkezni. Továbbá a társadalmi nem fogalom alá tartozik a
nemi szerepek, sztereotípiák kategóriája is - ez
röviden úgy foglalható össze, hogy a biológiai
nemhez társított belső tulajdonságok alapján a
férfiak és a nők eltérő szerepekre alkalmasak.
A melegek (és ezen belül a meleg transzvesztiták) helyzete azért is lehet sokszor nehéz,
mert a nemi szerepekben a szexuális orientáció
is meghatározott, és az ettől a meghatározottságtól eltérő módon viselkedőket a többségi
társadalom hajlamos stigmatizálni. Jó példa erre a homoszexualitás története. A jelenséget először kriminalizálták,
aztán a dekriminalizáció a medikalizáció miatt történt meg
(orvosi problémaként kezelték), és csak hosszú idő után
kezdődött meg az a folyamat, amelynek során betegség
helyett természetes jelenségként kezdtek tekinteni rá. Ez
főként a melegjogi mozgalmak hatására történt. Ez a folyamat a mai napig nem ért a végéhez, és országonként eltérő
a melegek jogi, társadalmi helyzete, elfogadottsága.

A szexuális orientáció
Tovább bonyolítja a vizsgált kérdést a szexuális orientáció
bevonása a vizsgálatba. A szexuális orientációnak három hagyományos kategóriája van: heteroszexuális, homoszexuális
és biszexuális. Azonban itt sem feltétlenül érvényes ez az éles
megkülönböztetés. Alfred Kinsey elmélete szerint a szexuális
beállítottságot célszerűbb egy skálaként elképzelni, amelynek
egyik végén a kizárólag heteroszexuális, másik végén pedig
a kizárólag homoszexuális emberek helyezkednek el. A mérhetővé tételhez pedig egy azóta is széles körben alkalmazott
kérdőívet dolgozott ki.
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Azonban maga Kinsey is elismerte, hogy még ez a
skála sem adhat pontos képet egy egyén szexuális orientációjáról, mert ez az életkortól, tapasztalatoktól függően
változhat. A transzneműek esetében a szexuális orientáció
annyiban bonyolítja a helyzetet, hogy a közvélekedés gyakran egy kalap alá veszi őket a homoszexuálisokkal, hiszen
külsődleges nemi jegyeik alapján a saját nemükhöz tarto-

A transzvesztitizmus
A transzvesztitákat először Hirschfeld vizsgálta, a
fogalmat is ő alkotta meg az 1910-es években. A transzvesztita szóval ő azokat a személyeket jelölte, akik az ellenkező nem ruháit öltötték. Ezzel elindította a jelenség
vizsgálatát. Korábban az ilyen embereket kivétel nélkül
homoszexuálisnak nyilvánították, ám e kategória megalkotásával Hirschfeld egy nagyon sokrétű területet tárt
fel, kiderült, hogy a jelenségnek sok formája és oka lehetséges. (Hirschfeld, M., 2003) Azóta finomabb distinkciókat is alkalmaznak a jelenség leírására: a cross-dressing,
cross-dresser kifejezés például egyre inkább kizárólagosan a heteroszexuális férfiak női ruhába való öltözésére

használatos. A transzvesztita kifejezés pedig egyre inkább
kifejezetten a női ruhába öltöző homoszexuális férfiakra,
vagy a férfiruhába öltöző homoszexuális nőkre vonatkozik.
Angolszász nyelvterületen a férfi transzvesztita előadóművészeket a „drag queen” kifejezéssel illetik, Magyarországon
a leginkább használatos elnevezés a nőimitátor. A kifejezés
angolszász megfelelője nők esetében a „drag king”, a magyar nyelvben a férfiimitátorral azonban még
nem találkoztam. Ezen kívül vannak olyan nők is,
akik drag queen-nek öltöznek, őket „faux queen”ként emlegetik. A nőimitátorok műsoraira Magyarországon a transzvarieté kifejezést szokás
használni.
Miből áll egy transzvarieté?
A transzvarieté főszereplője a transzvesztita
előadóművész, a közönség tagjai pedig általában az LMBTQI (leszbikus, meleg, biszexuális,
transznemű, queer és interszex) közösségből kerülnek ki. Legtöbbször kifejezetten a homoszexuális
közönség számára működő melegbárokban vannak
ilyen előadások, ezek a bárok pedig legnagyobb
számban a nagyvárosokban fordulnak elő. Az előadó nemcsak
női ruhát és sminket ölt, hanem felvesz egy női szerepet is,
mind beszédmódjában, mind gesztusaiban, mozgásában. A
műsor tartalma változatos lehet, és az adott előadóművész
saját preferenciáin alapul. Van, aki stand up comedy-t ad elő
(a kifejezés magyar megfelelője talán a „dumaszínház” lehet,
de nincs elterjedt szóhasználat), van, hogy a felvett személyiségen alapuló humoros jelenetnek lehetünk tanúi, de van,
aki táncol, énekel, illetve egy nagyon gyakori előadásforma a
„lyp-sinc”, magyarul erre a „playback” éneklés kifejezés használatos. Az ilyen produkcióban az előadó úgy tesz, mintha ő
maga énekelne egy női énekes által előadott számot, amit felvételről játszanak le. Az előadás akkor sikeres, ha tökéletes az
illúzió. Azok az előadóművészek, akik inkább humoristaként
érvényesülnek a területen belül, nem feltétlen arra törekszenek, hogy tökéletes legyen az illúzió, sőt, nagyon sokszor a
humor forrása maga az a helyzet, hogy a színpadon egy nőnek
öltözött férfi áll. Ezen kívül a „drag”-nek van egy olyan ága is,
ami kifejezetten a szépségversenyekre specializálódik.
Cross-dressing a popkultúrában
A cross-dressing a szórakoztatásban egyáltalán nem új
keletű jelenség. Az ókori görög színház, a középkori európai színjátszás, de a japán kabuki-színházak és a modernebb
pantomimesek is mind-mind alkalmaztak nőnek öltözött
férfiakat, eltérő okokból.
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zókhoz vonzódnak, azonban, mivel ők saját magukat nem
ahhoz a nemhez tartozóként azonosítják, ők gyakorlatilag
az ellenkező nemhez vonzódnak. Még tovább bonyolítja
a helyzetet, ha a transznemű személy homoszexuálisként
gondol magára, tehát például egy transznemű nő (akinek
a születéskor „kiosztott” neme férfi volt) leszbikusként a
nőkhöz vonzódik. A transzneműeket sok esetben még az
LMBTQI közösségeken belül sem értik meg vagy fogadják
el, így az ő helyzetük még ott is lehet rosszabb a homoszexuálisokéhoz képest, ahol egyébként a melegjogi mozgalom jelentős eredményeket elért (például az azonos neműek házasságának jogi lehetőségét).
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Az európai kultúrkörben legismertebb példa erre a Shakespeare színdarabjaiban megjelenő cross-dressing. A szerzőnél
általában a női szereplők öltöztek férfinak, méghozzá a védelem miatt, ugyanis az Erzsébet-kori Angliában egy nőnek nem
volt biztonságos egyedül utaznia. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a művek előadásában vallási, illetve erkölcsi okokból
nem szerepelhettek nők, így a női szerepeket is férfiak játszották. Ezáltal olyan helyzetek állhattak elő, amelyekben egy férfi
egy férfinak öltözött nőt alakít a színpadon.
A filmkultúrában már a némafilmek korában megjelent
a cross-dressing, általában komédiákban (maga Charlie
Chaplin is szerepelt néhány filmjében nőnek öltözve). Rengeteg amerikai filmben megjelenítették ezt, de az 1960-as
évekig fennálló szigorú cenzúra miatt eleinte leginkább
csak humorforrásként, később azonban már drámai elemként is előjöhetett.
Néhány közismert példa erre: Van aki forrón szereti
(1959), Psycho (1960), Rocky Horror Picture Show (1975), A
bárányok hallgatnak (1991), Mrs. Doubtfire (1993), Mulan
(1998), Feketék fehéren (2004). Ezeken a mozifilmeken kívül is sokszor alkalmazott toposz ez, főként olyan
sorozatokban, mint például a Benny Hill Show és
a Monthy Python társulat sorozata, illetve filmjei.
Magyarországon is meglepően gyakran előkerült
a téma, főként a kilencvenes években, Gálvölgyi
János komikus jeleneteiben és az Irigy Hónaljmirigy rövidfilmjeiben is igen gyakran alkalmazott
humorforrás a cross-dressing, a felvett, sokszor
tipikusnak tekintett női karakter előadása. Az
Egyesült Államokban a LogoTV reality-sorozata, a
Topmodell leszek! mintájára indított Rupaul’s Drag
Race ismertette meg a drag queenek világát a szélesebb közönséggel.
A cross-dressing hirdetésekben is megjelent, legtöbbször itt is humorforrásként. A fentebb említett reality
házigazdája, Rupaul, a MAC kozmetikai szereket gyártó
cég Viva Glam nevű terméksorozatának az arca lett. Ezzel
nemcsak azt a hagyományt szakította meg a cég, miszerint
a cross-dressing csak a komikum forrásaként jelenhet meg
a hirdetésekben (hiszen itt az előadóművésszel ugyanúgy
dolgoztak, mint egy női modellel tették volna), hanem
az AIDS-ellenes kampányukat is ezzel a hirdetéssel indították el. Azóta 2014-ben a Starbucks, 2015-ben pedig a
Magnum is az ő sorozatában felfedezett és híressé vált drag
queeneket alkalmazott hirdetéseiben.
A zenei életben az Egyesül Államokban leginkább szintén
Rupaul és az ő holdudvara van folyamatosan jelen, az ő közönségük azonban leginkább az LMBTQI közösség. Európá-

ban szélesebb körben ismeretségre szert tevő transzvesztiták
általában az Eurovíziós Dalfesztiválon tűnnek fel időről-időre
(a 2014-ben nyertes osztrák Conchita Wurston kívül 1998-ban
az izraeli Dana International nyert, 2007-ben az ukrán Verka
Serduchka második helyezést ért el).
A magyar transzvesztita előadóművészek közül jelenleg a
legismertebb Lady Dömper, ő az Alterego nevű klub állandó
fellépője, tehát ebből a tevékenységből él (a klub pincérjeként
van hivatalosan bejelentve).
Előítéletek
A transzvesztitizmushoz a homoszexualitással kapcsolatos összes előítéleten kívül még a prostitúció gyanúja
is kapcsolódik. A hétköznapi vélekedés Magyarországon
egyébként sem feltétlenül különbözteti meg a transzvesztitákat a transznemű emberektől, és a magyar emberek
a transzvesztita szó hallatán leginkább Terry Blackre és
az ő botrányaira asszociálnak (ő egyébként transznemű),
esetleg Conchita Wurstra. A vidéken élő emberek közül a
legtöbben csak a média sokszor nem éppen pontos vagy

hiteles tájékoztatásából ismerheti meg a jelenséget. A
transzvesztitizmus, mivel többrétű fogalom, nehezen illeszthető be egyszerű bináris kategóriákba (legalább a
szexuális orientáció és a nemi identitás szempontjait figyelembe kell venni hozzá), és a transzneműséggel való
összemosódás miatt még nehezebben értelmezhető.
A prostitúcióra való szinte automatikus asszociáció
egyrészt ott érhető tetten, hogy a fogalom említésére sokan rögtön a thaiföldi transzvesztita szexmunkásokkal
kezdenek viccelődni. Másrészt a transzvesztita szóra lefuttatott Google-keresés is megerősíti ezt az asszociációt, az
első találatok ugyanis szinte kivétel nélkül transzvesztita
partnerrel történő alkalmi szexuális kapcsolatok létesítését
elősegítő oldalakból állnak. Bár az amerikai, celebbé váló
drag queenek többsége elutasítja a szexuális kapcsolat léte-
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sítését beöltözve, vannak olyanok, akik mindkét tevékenységet űzik, illetve keresett szexuális szolgáltatás a transzvesztita prostituált, nem csak a magukat homoszexuálisnak
valló férfiak körében.

Johnson, J. és Repta, R. (2012). Sex and gender: Beyond
the binaries. In John Lindsay Oliffe: Designing and
conducting gender, sex, and health research, Thousand
Oaks: Sage Publications, Inc.
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Mi az a Kibera?
betekintés a kenyai nyomornegyedbe
Hogy alakult ki a Föld legnagyobb slumja? Mivel töltik mindennapjaikat
az ott lakók? Mi az a changaa? Végül pedig: léteznek-e kitörési lehetőségek,
és ha igen, milyenek?

Mielőtt a dolgok közepébe csapnánk, vessünk egy pillantást a Kibera kialakulásának előzményeire. Nairobi 1899-es
alapításakor a várost leginkább a betelepülő fehér lakosság
számára szerették volna fenntartani. A városban azonban
rengetek afrikai munkás, alacsonyabb beosztású, szintén
fekete állami alkalmazott élt. A kormányzat ki akarta szorítani őket, ezért törvényt fogadtak el: eszerint a jogosulatlanul épített kunyhók lerombolhatók, a munkanélküli
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A kevésbe álmodozóknak a mélyszegénység, felpuffadt hasú
gyerekek képei sejlenek fel a fekete kontinens neve hallatán.
Mindenképp fontosnak tartom leszögezni, hogy az éremnek két oldala van. Afrika csodálatos kontinens, minden
szépségével és rútságával együtt. Írásomban most mégis a sötétebb oldalt mutatom be. Tegyünk egy virtuális kirándulást
a Kenya fővárosát, Nairobit körülölelő slum (azaz nyomornegyed) utcáin.

afrikaiakat pedig a város elhagyására kötelezték.
Nairobi határain belül az afrikaiakat a város szélére költöztették, etnikum szerint elszeparált
kerültekbe, ideiglenes lakhatást és minimális
szolgáltatásokat biztosítva számukra. A hivatalos álláspont
a következő volt: a „beteg” afrikaiakat el kell különíteni az
egészséges európaiaktól.
Hozzávetőlegesen 2,5 millió ember él a Kibera területén.
Ez több, mint Budapest lakossága. Ez a szám Nairobi teljes
népességének 60%-át adja. Ilyen mennyiségű ember sehol
máshol nem él nyomornegyedben. A Kibera ezzel Afrika és
az egész világ legnagyobb slumjává nőtte ki magát. A lakosság etnikai összetételét tekintve 15% körül mozog a
núbiaiak száma. Ők a Kenya és Dél-Szudán közti határ
mellől származnak, és kezdetben többséget alkottak a
nyomornegyedben. Jellemző még luó, luhya és kamba
népcsoportok jelenléte – eredetük Nyugat-Kenyához
köthető. Nairobi lakosságának meghatározó részét a
kikuyuk adják, ők is fellelhetők a Kiberában (igaz, ők
a legtöbb esetben bérbe adják kunyhóikat, ők maguk
nem tartózkodnak ott életvitelszerűen).
A kiberabeli háztartások csupán 20%-a rendelkezik árammal. A vízellátásban történtek fejlemények,
de a munka lassan halad. Számos fiatal fiú még mindig vízhordóként keresi a kenyerét, a két vízvezeték
megépítése ellenére. Nem meglepő módon nincs kórház
sem, a helyi segélyszervezetek végzik az ilyen típusú feladatokat, például ingyenes HIV-teszteket biztosítanak az
erre igényt tartóknak.
A nyomornegyedben eltöltött éveket unalom, munkanélküliség jellemzi. Sokan menekülnek az alkoholizmusba és a
drogfogyasztásba. Az egyik legnépszerűbb ital a changaa. Ez
egy rendkívül erős, 50% feletti alkohol. Mivel az előállítása a
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szükségletek fedezésére. A szülők a hosszú távú munkahely
hiányából adódóan nem tudják gyermekeik iskoláztatását
fedezni, így a kör bezárul.
Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a turisták körében, hogy egy-egy egzotikus út alkalmával elhagyják a szálloda mesterséges területét, hogy megismerjék a célország
valódi arcát. Kenyában természetesen erre is van lehetőség.
Ajánlom figyelmetekbe a www.kiberatours.com weboldal
tanulmányozását: a non-profit szervezet a túrák lebonyolításából származó bevételeit a Kiberában élő gyermekek kitörési lehetőségeinek javítására fordítja. Céljuk, hogy közelebb
hozzák az emberekhez Afrika legnagyobb nyomornegyedét,
az itt lakókat, és meggyőzzék őket arról, hogy számukra
Kibera egyet jelent – európai szemmel talán furcsa módon
- a reménnyel.
Telek Szilvia
Források:

körülmények között egy fiatal lány kisbabával fokozottan veszélyeztetettnek számít.
A munkanélküliségi ráta szintén igen magas, Nairobi
egészét tekintve közel 50%. A lakosság alkalmi munkákból próbálja fenntartani magát, de ez gyakran még a napi
betevőre sem elég. A nők a középosztálybeli családoknál
vállalnak ruhamosást, bevásárlást. A férfiak élelmiszer- és
faszénárusítással, kisebb üzleteléssel foglalkoznak. Ezek
azonban nem fenntarthatók, hiszen félretenni nem tudnak, a bevételek szinte azon nyomban elúsznak az alapvető

Brian Ekdale: Kibera’s History. (http://www.brianekdale.com/
uploads/kiberahistory.pdf) – Utoljára megtekintve: 2015.
szeptember 27.
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körülmények miatt nem tökéletes, sok metanolt tartalmaz. A
másik, egyre nagyobb kihívást jelentő „trend” a segélyszervezetek számára a drogfogyasztás. A Kiberában élők körében
különösen népszerű a ragasztó szippantása: könnyen hozzáférhető, és ami a legfontosabb: olcsó.
Tekintve, hogy az óvszerhasználat napjainkban sem túl
elterjedt ebben a „városban”, a 15-25 éves nők jelentős százaléka tudatos tervezés nélkül lesz állapotos. Ezen nem kívánt
terhességeknek legtöbbször abortusz a vége, hiszen az ottani

Kibera UK – The Kibera information portal. (kibera.org.uk) –
Utoljára megtekintve: 2015. szeptember 27.
Kibera Tours túraszervező oldal. (kiberatours.com) – Utoljára
megtekintve: 2015. szeptember 27.

Támad a Mars!
könyvajánló az utóbbi évek legnagyszerűbb sci-fijéről
Fiatal felnőttként, az otthoni csapoktól elszakadva, egyre jobban tudom
értékelni, ha van valamim, amire azt mondhatom, hogy az enyém. Klasszikusan nagy dolgok, mint a lakás vagy az autó még csak álom, mégsem vagyok irigy azokra, akiknek több jutott. Mondjuk egy bolygó! Mark Watney
asztronautának egy egész égitest jutott, mégsem tudott felhőtlenül boldog
lenni emiatt.
Andy Weir első regénye, A marsi eredetileg blogbejegyzések
formájában, folytatásokban jelent meg az interneten, majd
az óriási sikerre való tekintettel rövidesen könyv formában is
kiadásra került, ráadásul már kiváló fordításban, magyarul is
olvasható.
Október elején kerül a mozikba a történet alapján, Ridley
Scott által rendezett film Matt Damonnal a főszerepben. Plusz

egy ok a megtekintésre, hogy a film nagy részét
hazánkban forgatták. Mindemellett a magyar
címe (Mentőexpedíció) nem túl bizalomgerjesztő,
de ha ezt el tudjuk engedni, biztos nagy élmény
lesz a film, és nem csak a látványvilága miatt.
A bemutatóig még van pár napunk, használjátok ki a szorgalmi időszak szellősebb napjait, és
olvassátok el a könyvet. Sci-fi rajongóknak kötelező, a többieknek pedig erősen ajánlott!
A regény Mark Watney asztronauta történetét meséli
el, aki napról napra, akarom mondani, solról solra élet-halál
harcot vív két legnagyobb ellenségével: az idővel és a Marssal.
Előbbi a rendelkezésére álló korlátozott készletek miatt kritikus tényező, utóbbi pedig viharaival, mindent befedő és eltö-
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mítő porával és zord felszínével nehezíti meg az űrhajós életét.
Ugyan nem önszántából lett a vörös bolygó Robinsonja, de ha
már így alakult, eldöntötte, hogy túléli.
Mark rendkívül szórakoztató naplóbejegyzéseiben
mutatja be a marsi mindennapokat, amelyek lényegében
másból sem állnak, mint az életben maradás hogyanjainak kitervelése, majd a tervek megvalósítása hol több, hol
kevesebb sikerrel. A rengeteg megpróbáltatást a kemény

„Csodálatos, hogy egy rakás szarrágó a Földről megmagyarázza nekem, a botanikusnak, hogyan neveljem a növényeimet. Többnyire figyelmen kívül hagyom őket. Nem akarok arrogánsnak tűnni,
de én vagyok a legjobb botanikus a bolygón.”
Amikor a hosszú ideig halottnak hitt asztronautáról
kiderül, hogy életben van, a Föld népei egy emberként kezdenek érte aggódni és dolgoznak a megmentéséért, olykor
komoly ellentéteket is félretéve. Mark ideje azonban limitált, és erőfeszítéseinek nagy részét
annak szenteli, hogy tágítsa a mozgásterét, ami esetében az élelem, konkrétabban burgonya termesztését jelenti.
Ha a krumplifarmjával csődöt mond,
akkor még azelőtt éhen hal, hogy egy
esetleges mentőakció elkezdődhetne.
Egy idő után kifogy a túléléshez nem
feltétlenül szükséges dolgokból, de a
szokásos szellemesség az ilyen apróságokon is átsegíti.
„A mai napot egy kis semmi teával indítottam. A semmi teát könnyű elkészíteni.
Végy egy adag forró vizet, és ne tegyél bele semmit.”
A poénokat megóvandó, az eseményeket tovább nem
részletezem, helyette inkább tovább dicsérem a szerzőt. Weir
könyvében minden egyes részlet a helyén van, az összes marsi
térségek neveitől, a kémiai reakciókon át az űrhajók fizikájáig.
Persze tudva, hogy a regény megjelenését több éves kutatómunka előzte meg, ez nem csoda. Bár ilyen alaposság jellemezné a hasonló munkákat!
A marsi egy olyan utazásra invitál, amelyen végigagyalhatjuk és izgulhatjuk a Mars egyetlen lakójának hosszú és kihívásokkal teli, de mégis roppant humoros kálváriáját.
Az utóbbi évek kétségtelenül egyik legjobb sci-fije, amit ha
egyszer kézbe veszel, nem fogod lerakni a végéig. Jó olvasást!
Novák Zsombor
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munka mellett rengeteg humorral és szarkazmussal teszi
elviselhetővé, számunkra pedig módfelett szórakoztatóvá.
A történet, természetéből fakadóan, hemzseg a tudományos leírásokban, melyek azonban mégis könnyen emészthetők, sőt Mark szellemes tolmácsolásában igen mulatságosak. Az író óriási érdeme, hogy úgy képes átadni ezeket
a sztori szempontjából rendkívül fontos információkat,
hogy az végig érdekes és izgalmas marad, sehol nem ül le
egy-egy technikai leírás miatt a történet.
Watney marsi magánya komoly pszichológiai utazás.
A józan eszét még a legkilátástalanabb helyzetekben sem
veszíti el, teljesíthető célokat tűz ki maga elé, és folyamatosan tervez, egy percre sem fordul meg komolyan a fejében,
hogy nem jut haza. Rengeteg leleményességet, kreativitást
és legalább annyi bátorságot kell csatarendbe állítania, persze az sem jön rosszul, hogy az expedíció gépészmérnökbotanikusaként az agyafúrt szerkezetek megvalósításához
és az élelem megszerzéséhez szükséges alapok ott vannak
a fejében.
A magány pedig néha jól is tud jönni, főleg ha több millió
kilométeres távolságból mondják meg neki, hogy mit kellene
tennie, holott ő pontosan tudja.
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Elsodort Világ
Plakát Álmok – kiállítás a 20. század viharos évtizedeiről
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Elakadt a lélegzetem, amikor tudatosult bennem, mit látok… Választásom ezúttal a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítására esett:
Elsodort Világ. Plakát Álmok 1910-1920.
Egészen kicsi koromtól szerettem a plakátokat nézegetni,
nagy kedvenceim azok az alkotók, akik ezzel a stílussal is foglalkoztak.
Hiszen például egy színházi darab előadásait hirdető alkotás egy egyedi értelmezés, s talán többet is ad át abból, amire

A második terem hirtelen váltás, minden vörösben és feketében játszik, győztes dalok hallatszanak, toborzó, hadikölcsön jegyzésére buzdító
feliratok mindenütt. Minden művészi alkotás,
amely hirdetve van, háborús, halállal kapcsolatos témában
készült. Az első teremben egyetlen plakáton tűnt fel a halál
csontváz motívuma az alkohol gyilkos hatását hirdetve – de
ez alkalommal szinte mindenhol jelen van. A plafonról alacsonyan lógó fekete papírmadaraktól az ember térérzékelése
összeszűkül, s a disszonancia csúcsa, ahogy még hallani a madárcsicsergést az akkori közelmúlt terméből.

A harmadik kisebb terem csak a halálé, az ember csak áll a
földön lévő harangok és túlméretezett lövedékek között. Sötét
van.
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később jegyet veszünk, mint egy amatőr, eseménykoncentrált
szöveg egy brosúrán. A plakátok megragadnak, pont akkor,
amikor nem számítasz rá.

Az utolsó, negyedik terem leginkább a politikáé, fekete
drapériákkal keresztbe vont folyosón át vezet az út, melynek
a két oldalán elhelyezett plakátok előbb régi rendszerek bűneit, hatalmak megdöntését, proletár hatalmak feltűnését, végül
leginkább az ország feldarabolása elleni megnyilatkozásokat
ábrázolják.

Mivel a cím tartalmazza a felölelt időszakot, fel voltam
készülve a háborús elemekre, illetve arra, hogy láthatok kicsit
az előzményekből és a következményekből is. Belépés után
viszont elakadt a lélegzetem, amikor tudatosult bennem, mit
látok: színes papírmadarak, madárcsicsergés, fehér tüllfüggönyök, hinta... Teljesen elvarázsolt.
Az első terem ligetes, harmonikus hangulata mögött a
világháború előtti Budapest világvárossá fejlődésének dinamikáját adták át a falon körbe sorakozó legkülönfélébb plakátok. A megjelenő témák sokféleségében benne van a kor azon
adottsága, hogy a tömegtájékoztatás legfőbb formájává váltak
a plakátok, melyek lényegre koncentráltan, egyszerű üzeneteket közvetítettek.

Mire az ember a végére ér, s visszatekint, leginkább ürességet érez és olthatatlan sóvárgást arra, hogy visszaszaladjon
az elejére, s azt játssza, ott megállt az idő. Azt hiszem, találó a
kiállítás címe: bizonyára jó pár álmot elsodort az akkori világ
örökre szóló változása.
Bársony Lilla Kinga
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Miről álmodik az ország 2015ben?
kritika az ARC kiállításról
Idén 15. alkalommal került megrendezésre az ARC plakátkiállítás, amely
az eddigi évekhez hasonlóan most is az 56-osok terén kapott helyet.
De mi is az az ARC? Egy 1999 óta létező Kft., mely az alapítók
elmondása alapján olyan céllal jött létre, hogy valamelyest felfrissítse a hazai köztereken megtalálható reklámokat.
Persze, ahogy az lenni szokott, nem elégedtek meg ennyivel a rendezvény szervezői, hisz arra jutottak, hogy egy plakát
a reklámokon túl sok-sok üzenetet is hordozhat magával.
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Így innen már csak egy lépés volt a következő évben
megrendezett Óriásplakát pályázat és kiállítás. Erre tulajdonképpen ugyanazok a „szabályok” vonatkoztak, amelyek
a mostani ARC-ra is: vagyis, hogy nincsenek szabályok.
Ahogy honlapjukon is írják a szervezők: „szakmától, kortól,
nemtől és társadalmi hovatartozástól függetlenül” bárki
benevezhet az általa megálmodott plakáttal; a pályázat
elbírálásakor – többek között – fontos szempont az, hogy
az alkotó mennyire tudott rávilágítani az általa fontosnak
tartott társadalmi problémára.
A pályázók kapnak annyi segítséget vagy épp megkötést,
hogy minden évben van egy téma, amely köré a beküldött
plakátoknak szerveződniük kell. Ez tavaly a „Te miben hiszel?”
volt, míg idén a „Magyar álom”. Vagyis most azt jelenítették
meg a készítők, hogy mire vágynak ők 2015-ben Magyarországon, vagy épp milyen álmokat kergetnek szerintük a magyar társadalom tagjai.
Számomra az előző évek kiállításai sokkal nagyobb élményt jelentettek, mint az idei. Véleményem szerint az idei
pályamunkák kevésbé voltak ötletesek, annál inkább éreztem
valamiféle kimerülést, keserűséget, amely eredményeként néhol teljesen értelmezhetetlen plakátok születtek.
Az azonban minden évben jól látható, hogy melyek azok
a fő témák, amik jobban megihlették az alkotókat. A tavalyi

év egyértelmű győztese a „trafikmutyi” lett, mely
mellett még az aktuális év főbb eseményei is teret kaptak, mint például a rezsicsökkentés vagy
a választások.
Idén is adva voltak a körülmények (gondoljunk csak a
kormány és a Kétfarkú Kutya Párt plakátháborújára), melyek
közül a menekültkérdés volt az, amely több pályaműről is
visszaköszönt. Az első helyezett például a 2024-es magyarországi olimpiát jelenítette meg oly módon, hogy egy menekült
édesanyát ábrázolt gátugróként karjában gyermekével, aki a
határon felhúzott drótkerítésen ugrik át, mint az „olimpia”
egyik résztvevője.
A második helyezett azt a márciusi bakit vetette plakátra,
amikor egy kék csuklós busz keresztben állt meg a Margit-hídon, így próbálva manőverezni, hogy megforduljon. Mellette
a következő felirat szerepelt: „Merj nagyot álmodni.”
A harmadik helyezést pedig az Ismeretlen festő című
plakát vitte el, amely Kiss Ferenc munkája, aki veteránnak
mondható a „plakátcsinálásban”, hisz már az első ARC-on is
képviseltette magát, valamint nemzetközi versenyeken is igen
gyakran megfordul.
Ezeken kívül láthatunk nem kevés politikust is: van, aki
egyenesen mixelte Orbán Viktort és Vona Gábort, de olyan is
akadt, aki az összes kormánypárti politikust egy plakáton helyezte el. Ami nekem ebből a blokkból talán a legjobban tetszett,
az a miniszterelnökről készült kép, amint a Men in Black szereplőjeként tartja felénk a filmből már jól ismert neutralizálót.
A fentieken kívül ebben az évben több civil egyesület
is képviseltette magát, ami nem véletlen, hiszen ők külön
felhívást is kaptak idén. Így találkozhattunk az Amnesty
International-lel, akiket szintén a menekülthelyzet „inspirált”,
a Habitat for Humanity nevű szervezettel, vagy épp a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettel.
Mindeközben múlt hétvégén került megrendezésre az
első Főzdefeszt névre hallgató magyar kézműves fesztivál is,
amely közvetlenül az ARC mellett kapott helyet. Bár az ARC
most nem hozta számomra a várva várt hatást, ennek ellenére igencsak kellemes volt vasárnap este, egy hideg kapros sör
társaságában végignézni az idei év kiállítottjait, majd a gyermekkori búcsúkat idéző sült kolbásszal zárni ezt a kora őszi,
késő nyári hétvégét.
Pági

