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Bízom benne, hogy
január végéhez közeledve
egyre többek számára látszik már a vizsgaidőszak
végét jelző fény az alagút
végén. A megfeszített
olvasás és tanulás után
remélem, hogy felüdülés
lesz a következő oldalakat
lapozgatni. Az idei első
számban megismerkedhettek a kari Hallgatói
Önkormányzat új elnökével, és néhány információval gazdagodhattok a
honorácior státusz kapcsán. Ezen túl ebben a számban olvashatjátok a spiritualitás nyomában cikksorozat újabb részét, amely a mágia titokzatos területére kalauzol el benneteket. A Terítéken a tudomány
rovatban a dominancia és alávetettség kérdéskörét
körbejárva mind egyéni, mind közösségi szinten
próbáltunk a hatalom néhány aspektusára rávilágítani. Az ajánló rovatban pedig két zenei korongról
olvashattok kritikát.
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Mi hiányzik a léthez? A LÉ’!
A LÉT a hazai feltétel nélküli alapjövedelem alternatívája.
2013. január 11.-én a Kossuth Klubban került megrendezésre a LÉT
nyitókonferenciája. A zsúfolásig telt helyszínen karunk több hallgatója
is jelen volt, sokan kíváncsiak voltunk rá, hogy milyen formában képzelik el ma hazánkban az alapjövedelem bevezetését. Ennek megértésében többek közt segítségünkre volt Ferge Zsuzsa, karunk Professor
Emeritusa is.
Mi a feltétel nélküli alapjövedelem?
A világon nagy mozgalom kezd kibontakozni az FNA-val
kapcsolatban, amely egy olyan irányvonal, amelyet minden
ország a saját képességeihez és adottságaihoz alakít. Az alapjövedelem fő sajátossága, hogy mindenkinek jár, alanyi jogon,
bölcsőtől a sírig. Nincs szociális szükségállapothoz kötve,
nem állami gondoskodás, hanem állampolgári jog.
„Egy független szakértői csoport több hónapos munkával
kidolgozta, végigszámolta, és ennek alapján megalapozottan
finanszírozhatónak tartja, hogy történelmünkben először
megszűnjön a nincstelenség Magyarországon.” – szerepelt az
esemény meghívójában.
Mi a LÉT?
A kidolgozott tanulmány szerint gyermekeknek 25.000,
felnőtteknek 50.000 és várandós anyáknak pedig 75.000 Ft
járna. Ez az összeg nem teljesen fedezné a létfenntartást,

Milyen társadalmi hatásai lehetnek az
FNA-nak?
A világban már több helyen végeztek pilot
programokat a témában. Namíbiában javult a
gyerekek tanulmányi eredménye, javult az egészségügyi állapot, megfizethetővé vált az orvosi ellátás és a
gyógyszerek kiváltása, beindult egy kezdetleges vállalkozói
kedv.
Hasonló folyamatok indultak be Brazíliában is, igaz, ott
nem feltétel nélkül jár a pénz, hanem több kritériumhoz kötött, de így is jelentősen javultak a szegények életfeltételei.
Ugyanakkor a kritikusok szerint egy viszonylag magas
feltétel nélkül nyújtott jövedelem ellenösztönözné a munkavállalást. Sok neves szociológus inkább ennek a pozitívumaira
hívja fel a figyelmet. Azzal, hogy a munka és a jövedelem kettéválik, lehetőségünk adódik olyan munkát végezni, amilyet
mi szeretnénk, nem kell kitennie magát a munkavállalónak
a munkaadó munkaidejével és bérével való visszaélésének, és
nem is kell bérmunkát végeznie, ha az ő létszükségletéhez
elegendő az alapjövedelem. Jobban elterjedhet az atipikus
munkavállalás.
Ennek pozitív hatása lenne a megjelenő szabadidő, amit kreatív célokra tudnánk felhasználni.
„A 21.század nyersanyaga a kreativitás”. Megnőhet
az önkéntesség szerepe, az emberi kreativitás
új iparágakat hozhatnak létre. Ezt támasztja alá
Maslow-piramis elmélete is, hiszen ha az alapvető
hiány szükségletek biztosítottak, akkor az egyén a
növekedés alapú szükségletekre fog koncentrálni.
Európai megközelítés:
Az alapjövedelem egyik fő szószólója Werner
Götz, a DM igazgatója. Elmélete szerint meg kell
szüntetni a személyi jövedelemadót, és pusztán a
fogyasztási adóból lehet finanszírozni az összeg kifizetését, hiszen a jövedelemhez jutás felpörgeti a
piaci folyamatokat. Szerinte a gazdaság feladata az igények
kielégítése és nem az, hogy munkát biztosítson. „Akinek ma
munkahelye van, annak a valóságban csak fizetett helye van.
Ennek a munkának sokszor értelmét nem látjuk, ez frusztrációt
és megbetegedést okoz.”
Phillipe Van Parijs belga filozófus, politikai közgazdász és
szociológus is az egyik fő szószólója az FNA-nak, részt vett

Fotó • www.255075.hu

viszont nagymértékben csökkentené a szegénységet.
Sokan támadják a kezdeményezést, nemcsak hazánkban,
hanem a világ minden táján. A legkisebb gond ezzel az anyagi
fedezet, ami a szakértői csoport szerint előteremthető lenne
hazánkban is. Ennél sokkal súlyosabb ellenérv a társadalmi
elutasítása annak, hogy mindenki kapjon. A gazdag úgy, mint
a szegény. Hiszen mi kell ahhoz, hogy valaki ne haljon éhen

a 21. században? LÉ’! Akinek pedig nincs, az így
járt.

KÖZelítő  6
az európai polgári kezdeményezés elindításában is, melyet 15
európai uniós ország terjesztett elő, hogy az EU-ban mindenki számára biztosítva legyen a redisztribúció ezen formája.
„Az alapjövedelem bevezetése nemcsak a jóléti állam működésének kivitelezhető strukturális fejlesztése, hanem a rabszolgaság eltörléséhez, vagy az univerzális választójog bevezetéséhez
hasonló mélyreható reform.”
Vitathatatlan, hogy az alapjövedelem a 21. század szabadság definíciója. A LÉT munkacsoport további vitákat fog

folytatni a témával kapcsolatban, amire érdemes ellátogatni.
Erről a Facebook-oldalukról értesülhettek majd.
Ajánlott olvasmányok a témában:
Esély 2010/5. száma teljes egészében az alapjövedelemmel
foglalkozik.
Fordulat 2010/11. száma.
LÉT tanulmány elérhető a www.255075.hu oldalon.
Kis Diána

Bemutatkozik az Age of Hope
Alapítvány
Az Age of Hope Alapítvány 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyermekeket és családjaikat.
Azonnali, majd hosszú távú segítséget igyekszik nyújtani a bántalmazott vagy mélyszegénységben élő gyermekeknek, megoldást
keres helyzetük könnyebbé tételére.
Adományozók jóvoltából rendkívüli katasztrófák esetén segítik a nélkülöző családokat, szakembereiknek köszönhetően
átsegítik őket a krízishelyzeten.
Évente 150 gyermek számára szerveznek több hetes élménypedagógiai és alkotótáborokat. Nyáron és télen összesen
több, mint száz gyereknek nyújtanak életre szóló élményt. Drogprevenciós, egészségmegőrző és felvilágosító foglalkozásokat
tartanak. Büszkék rá, hogy a kortárs segítő szolgálatuk keretében a téma iránt érdeklődő, elkötelezett fiatalok - középiskolai
diákok és felsőoktatási hallgatók - önkéntes munkáját koordinálhatják. Egész évben gyűjtik az adományokat, és eljuttatják
a rászorulókhoz.

Fotó • www.ageofhope.hu

Önkéntes és gyakornoki lehetőség az Alapítványnál
Szeretnél segíteni másokon, vagy hasznosan töltenéd el a szabadidődet? Csatlakozz az Age of Hope csapatához! A TÁTK több
hallgatója is önkénteskedik, sőt, többen már a gyakorlati idejüket is itt töltötték. Ha most kell gyakorlati helyet választanod,
vedd fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal.
Ha csak adományoznál, azt is megteheted!
99 Mivel tudsz segíteni?
99 tartós élelmiszerrel
99 gyermekruhával, lábbelivel
99 női és férfiruhával, lábbelivel
99 játékokkal
99 tanszerekkel
99 tisztítószerekkel
99 pénzbeli adománnyal
Az Age of Hope számlaszáma:
Erste Bank 11600006-00000000-56705485
Az Alapítvány elérhetőségei:
Telefon: 060/948 89 47
E-mail: hello@ageofhope.hu
www.ageofhope.hu
https://www.facebook.com/ageofhopealapitvany
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Interjú az új HÖK elnökkel
Szabó Peti: Miért indultál a HÖK elnökválasztáson?
Nanosz Eleni: Az idei gólyatábor után azt éreztem, hogy ismerem és átlátom annyira az önkormányzatot, hogy az eddig szerzett tapasztalatokkal megfelelően tudjam vezetni. Régóta járok a TáTK-ra, ismerem azokat
a problémákat, amikkel a hallgatók találkozhatnak az egyetemen, és szeretném a mindennapi életüket megkönnyíteni. Bízom abban, és törekszem arra, hogy a HÖK tisztségviselőinek
megítélése itt a karon még jobb legyen, és a hallgatók bátran
merjenek majd hozzánk fordulni minden ügyükkel.

A Társadalomtudományi Kar újonnan megválaszott elnökével, Nanosz
Eleni Vayával készítettünk interjút, hogy Ti is megismerjétek Őt kicsit
jobban.
Szabó Peti: Kérlek mutatkozz be azoknak, akik esetleg még
nem ismernének!
Nanosz Eleni: Nanosz Eleni Vaya vagyok, másodéves mesterszakos hallgató szociálpolitika képzésen, de az alapképzéses
diplomámat is a TáTK-n szereztem szociológia szakon. A gyermek alap- és szakellátás rendszere foglalkoztat a leginkább,
különösen a pénzbeli családtámogatási rendszer. A Hallgatói
Önkormányzatban három éve lettem tisztségviselő, első évben

elnöki megbízotti, az utolsó kettőben pedig gazdasági alelnöki
posztot töltöttem be. A legtöbben a gólyatáborból ismerhetnek,
hiszen 2013-ban volt szerencsém főszervezőnek lenni.

Szabó Peti: Az utóbbi időszakban a TátKontúr lapszámai
rendre elmaradtak, és nagyon sok hallgató érdeklődött ennek
az okáról, illetve arról, hogy várható-e a jövőben rendszerű
megjelenés.Tudsz nekünk egy kicsit erről mesélni?
Nanosz Eleni: Ez egy fontos kérdés, hiszen amióta elindult
a TátKontúr kari lap, minden hónapban megjelent, kivéve az
idei őszi félévet. Az alapvető probléma az volt, hogy idén az
egyetem nem a megszokott módon egészítette ki az egyetemi
Hallgatói Önkormányzat költségvetését, ezért a gólyatáborok
végleges elszámolásáig nem lehetett közbeszerzéseket indítani. Három hónap megrendelése azóta megtörtént és a tavaszi
félévben is minden hónapban biztosítottnak látszik a megjelenés, hiszen ígéretet kaptunk arra, hogy bekerülünk az egyetem költségvetési nyolcastáblájába.
Köszönjük az interjút!
Szabó Peti

Fotó • Tatkontúr

Szabó Peti: Mik az elsődleges célkitűzések, amiket szeretnél
elérni HÖK elnökként?
Nanosz Eleni: A programban csak röviden említettem, de
annál fontosabbnak tartom az ISZTK felhasználásának pályázati bevezetését. Hasonlóan a sport- és kulturális pályázathoz
szeretnénk kiírni tavaszra egy olyan pályázati lehetőséget,
amire közéleti ösztöndíjban nem részesülő hallgatók jelentkezhetnek. Elsődleges célunk azokat a hallgatókat támogatni,
akik segítik és alakítják a TáTK közéletét, ezért buzdítok mindenkit, hogy keresse a pályázatot tavasszal a honlapon és a
csoportokban.
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Rendszeres szociális támogatás
időben elkészül-e az igazolás?
Létezik olyan pályázási időszak, amikor nem kell azon izgulni, hogy időben elkészül-e egy szükséges és fontos igazolás?
Ez csak tőlünk függ!
Január vége fele remélhetőleg mindenki többé-kevésbé túl van vizsgái nagy részén, és egyre több szabad időnk lesz kiélvezni a
vizsgaidőszak utolsó napjait a február elején kezdődő szorgalmi időszak előtt.
Az új félévvel azonban a rendszeres szociális ösztöndíj pályázási időszak is elkezdődik. Ezért érdemes a vizsgaidőszak hátralévő
idejét kihasználni arra, hogy összegyűjtsük a pályázathoz szükséges igazolásokat, elkerülve az idegeskedést, hogy megérkezik-e,
elkészül-e a megfelelő igazolás, mely a pályázat elbírálásának alapfeltétele.
Így ebben a cikkben ennek a fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve néhány hasznos információval ellátni azokat,
akik pályázatot fognak leadni a februári időszakban.
99 A pályázathoz kötelező bizonyos igazolások csatolása, ezen igazolások bármelyikének hiányában a pályázat nem
érvényes:
1) személyi igazolvány vagy útlevél, vagy vezetői engedély arcképes másolata
2) lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata
3) (külföldi pályázó esetében ezekkel egyenértékű arcképes igazolvány)
99 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolás (hatósági bizonyítvány) az egy háztartásban élőkről
99 20000 forint alatti egy főre jutó jövedelem esetén környezettanulmány, megélhetési források feltüntetése és
igazolása
(nem magyar nyelvű igazolások (nem hivatalos) fordítása)
A kötelező igazolásokon kívül természetesen idén is a szociális helyzet különböző aspektusaira járó pontrendszeren keresztül
fogjuk tudni megállapítani az ösztöndíjasok körét.
Az idei pontrendszer és pályázathoz csatolandó igazolások listája hamarosan megjelenik, addig is a tavalyi, 2013 őszi pályázási időszak pontrendszerét érdemes tanulmányozni, mely a tatkhokideiglenes.blogspot.hu oldalon, a diákjólét fül alatti linken
található meg.
A pályázati (beadási és hiánypótlási) határidőkről a TáTK HÖK Diákjóléti Bizottsága most is a megfelelő csatornákon keresztül
tájékoztatni fog Titeket, többek között a honlap és a Heti Hétfői Hírlevél igénybevételével.
A pályázat továbbra is az E-szoctám felületén keresztül lesz benyújtható.
Addig is kérünk titeket, hogy lassan kezdjetek hozzá az igazolások beszerzéséhez, hogy minden igazolást időben kiállítsanak, és
azokat időben fel tudjátok tölteni majd a februári pályázási időszakban.
A Diákjóléti Bizottság bármilyen kérdésben továbbra is a rendelkezésetekre áll, a jolet@tatkhok.elte.hu címen, a HÖK irodában,
illetve telefonon Lőrinczi Réka (+36306545850) és Lázár Viktor (+36305597793).
Lázár Viktor
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A tehetséggondozás egyik
formája
a honorácior státusz
Egyetemünkön több, a tehetséges hallgatók tanulmányait, tudományos
munkásságát támogató program működik, ezek egyike a honorácior
státusz. Ez jelenleg az ELTE négy karán működik, innen pályázhatnak
a hallgatók, azonban az Egyetem bármely karán elvégezhetnek kurzusokat a státusz keretein belül.
A státusz lényege, hogy a tehetséges és motivált hallgatók az
érdeklődési körüknek megfelelő kurzusokat vehetnek fel az
Egyetem bármelyik karán.
A legnagyobb előny, hogy mindezt a kredittúlfutás-

Ebben a félévben a pályázatokat január 24-én 14:00-ig kell
leadni egy példányban a TáTK HÖK irodájában.

sal járó többletfizetés kötelezettsége nélkül teheti meg a
státuszt elnyert hallgató. Éppen ezért a pályázat pozitív
elbírálásához meg kell felelni néhány követelménynek
(például egy lezárt félév esetén 4.2-es, több lezárt félév

A státuszról bővebb információk a Hallgatói Követelményrendszer 27. §-ában, illetve a TáTK HÖK ideiglenes honlapján
találhatók.
Kérdésiddel a tanulmany@tatkhok.elte.hu e-mail címre írhatsz.
Tóth Rita

Fotó • kmcsc.org

esetén az utolsó két félévben legalább 4.0-es
hagyományos átlag).
A pályázathoz csatolandó még a pályázati lap
és az elvégezni szándékozott kurzusok listája
(esetükben a tanszékvezetőkkel egyeztetni kell
a felvétel előtt, jóváhagyásuk szükséges a felvételükhöz a korlátozott kapacitások miatt).
A pályázat benyújtásához mellékelni még egy szakmai
önéletrajzot, egy munkatervet (kutatási tervet, amelyben
a státusszal elérendő célokat fogalmazza meg a hallgató), a
szakigazgató támogatását tartalmazó aláírást, továbbá a fentebb említett tanulmányi eredményeket igazoló lapot.
A félév végén egy beszámolót kell leadni, amelyben a
hallgató a munkatervében vázolt célok eléréséről referál a
bíráló bizottság felé. A státusz az egyetemi tanulmányok során egyszer nyerhető el, félévenként (a képzési időn belül)
meghosszabbítható.
A tehetséggondozás ezen formája azt – az alapszakon
és mesterszakon is – felmerülő problémát hivatott megoldani, ha a hallgatók nem elégszenek meg a szak által
nyújtott ismeretekkel, azonban még egy képzést nem szeretnének felvenni. A státusszal az eddig nehézkes, maximum a szabadon választható tárgyak terhére beszámított,
más karokon teljesített kurzusok felvétele és elvégzése jelentősen könnyebbé válik, orvosolva ezzel az áthallgatás
problematikáját.
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A spiritualitás nyomában:
A mágia titkos társasága
A Spiritualitás cikksorozat következő témája, amint előző cikkemben
említettem, a boszorkányság. A boszorkányokról számtalan könyv és
film készült, melyek mind más és más aspektusból mutatja be a mágiát.

Fotó • maryannesjukebox.files.wordpress.com

Van egy kérdés, ami azonban minden alkalommal a fejünkben
motoszkál, és ami minden varázslattal kapcsolatos mű alapjául szolgál: létezik-e természetfeletti hatalom? Vagy csupán
illúzió, aminek segítségével elrugaszkodhatunk a szürke hétköznapok monotonitásától?
Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettem Lukács
Zsófival, aki idén nyáron végzett az ELTE kulturális antropológia mesterképzésén. Zsófi 2011-ben kezdte vizsgálni
a Hetek nevű koven (boszorkánygyülekezet) hitvilágát és
világképét. Kutatásával kapcsolatban beavatott néhány érdekes részletbe.
Csernus Fanni: Mesélnél nekem egy kicsit arról, hogy mikor
kezdtél el foglalkozni a kovennel, és mi volt az, ami felkeltette az érdeklődésedet a közösség iránt?
Lukács Zsófi: Korábbi tanulmányaim során, a néprajz és a
vallástudomány keretein belül már megismerkedtem a mágia és a vallás alapvető fogalmaival, kulturális és társadalmi
vonatkozásaival, amelyek fő érdeklődési területeimmé váltak.
Ebből adódóan egy olyan közösséget választottam a kulturális antropológiai kutatásom céljaként, amelyben a mágikus
és vallási jelenségeken és képzeteken keresztül lehetővé válik
megismerni az adott közösség világképét és ethoszát.
Kezdetben a Kelta-Wicca Hagyományőrzők kisegyház a Fehér
Holló teaházba rendszeresen járó tagjai körében szerettem
volna kutatni. Ezt az ún. Wiccafe-t minden kedd este héttől
rendezték meg, s ekkor nyílt alkalmuk megbeszélni a wiccával
összefüggő kérdéseiket, illetve a mágiával vagy a rítusokkal
kapcsolatban felmerülő problémáikat. Egyik ilyen teaházi alkalomra eljött három velem egykorú fiatal, akik nem teljesen
a wicca vallás követői, de mágiával foglalkozó kovent alkottak.
Főként a hitviláguk keltette fel az érdeklődésemet. A közel tíz
éve alapult Hetek (bár a tagok száma hat fő, a hetedik személy
megjelenését illetően jóslatok voltak) hitvilága komplex rend-

szert alkot, amiben főként a wicca vallás dominál,
amely keveredik számos vallásból átvett spirituális motívummal, valamint a folklórból ismert
népi hiedelmekkel és rítusokkal.

CsF: Mi volt az első benyomásod a közösségről?
LZs: Az első gondolatom az volt, hogy teljesen ugyanolyan
emberek, mint mi, csak annyi különbséggel, hogy ők spiritualitással, mágiával foglalkoznak. Ennek eredményeképp
a legfőbb célom a szakdolgozat megírásával, a koven műkö-

Nem boszorkány, hanem: „mágiával foglalkozó személy”
désén keresztül megismertetni a mágia világát az emberekkel. Reményeim szerint ennek segítségével sikerül feloldani a sztereotípiákat és előítéleteket a világvallásoktól eltérő,
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komplex hitvilággal rendelkező, és mágiával foglalkozó közösségekkel kapcsolatban.

CsF: Az általad említett státuszok egészen pontosan mit
takarnak, és mi alapján válhat valaki egy-egy titulus birtokosává?
LZs: Mindenkinek van egy speciális képessége, amelynek
köszönhetően egy-egy speciális területhez ért a mágián belül,
illetve amelyet tanulás útján fejleszthet.
CsF: Milyen mítoszaik, rítusaik, ünnepeik vannak az említett közösségnek? Bemutatnál néhányat?
LZs: A legfontosabb a lakástisztító és levédő rituálé, amely
az otthon megtisztítását és levédését szolgálja. Ez azért jelentős, mert a közösség tagjai az otthonukban végzik a rituáléik többségét, illetve ez életük és hétköznapjaik színtere
is egyben.
A lakásban a nyílászárók védelme a legfontosabb, mert mint
az a néphitben is ismert, az ajtók és az ablakok, sőt a befalazott ajtók is átjárók a két világ között, amelyeken keresztül
a szellemek közlekednek. Ezek védelmére főként levendulát,
tömjénes füstölőt, fokhagymás-sós vizet és sót használnak
a lakás területén, az ablakpárkányokra és az ajtóküszöbökre
vékony, folytonos csíkot húznak a sóval.
A Samhain, a kelta évkört lezáró ünnep, az őszből télbe való
átfordulást szimbolizálja. A kelták úgy tartották, hogy ezen
a napon a halottak lelkei visszatérhetnek az alvilágból a halandók világába. Ilyenkor értek véget a nehéz mezőgazdasági
munkák, így egyúttal a pihenést is szolgálta az ünnep.
Mivel a halottak és élők birodalma között nagyon vékony volt

Fotó • bocetosdemimente.files.wordpress.com

CsF: Hogyan épül fel a koven? Van valamilyen hierarchiarendszere?
LZs: A koven egyes tagjai közös múlttal, közös előző élettel
rendelkeznek, amely kvázi egy közös „mitikus alap” a gyülekezet számára. Ez a közös eredet és az előző életeknek a
hasonló alakulása legitimálta azt, hogy nekik a mágiával kell
foglalkozniuk. Az előző életeik során fennálló kapcsolatok
és a megszerzett tudás meghatározta a szerepeket és kapcsolatokat a kovenen belüli. A közösség tagjainak egy része
úgy határozta meg magát mint boszorkány, a másik része
pedig mint „mágiával foglalkozó személy” a boszorkányokkal
kapcsolatos sztereotípiák miatt.
A csoport tagjai egy adott funkciót, illetve szerepet töltöttek
be a gyülekezeten belül: tanító, harcos, védelmező, médium,
démonológus és gyógyító.

a határ, így egyrészt sokkal könnyebben tudtak a szellemekkel
kapcsolatot létesíteni, másrészt könnyebben tudták olvasni az
előjeleket a jövőre vonatkozóan. A Samhain pogány ünnepből
ered a modernkori Halloween ünnep, amely az All Hallows’ E’en,
azaz „mindenszentek estéje” kifejezésnek a rövidítése. A világ
és a kozmikus idő kapcsolatát itt is megfigyelhetjük, amelyet
számos kultúrában úgy képzelnek el, hogy a kozmosz él, megszületik, fejlődik és ez a folyamat minden évben megismétlődik. A rítus során a természettel való összhangba kerülés által
megpróbálnak elmélyülni, és közben átgondolni, melyek azok
a rossz tulajdonságok és szokások, amelyektől meg szeretnének szabadulni. Ezeket felírják egy papírra, és rituálisan elégetik, azaz szimbolikusan megsemmisítik azokat, és közben az
Istent és az Istennőt arra kérik egy fohász kíséretében, hogy
segítsenek megválni ezektől a negatív jellemvonásoktól, hogy
lelkileg megtisztulva kezdhessék az újévet.
CsF: Milyen típusú mágiákat alkalmaznak?
LZs: A koven tagjai a mágiát eszközként határozták meg,
amelyet fel lehet használni segítő és ártó szándékkal, és ebből
a szempontból osztályozhatjuk is azokat: az előbbi az úgynevezett fehér mágia, az utóbbi pedig a fekete mágia. Ők csak
fehér mágiát használnak, kivéve a démonológust.
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CsF: A tagok saját személyes életükben is alkalmazzák a
mágiát?
LZs: A mágia mindig az azt végző személyre vagy annak családjára, illetve szűkebb környezetére irányul, és minden esetben azok életkörülményeit hivatottak befolyásolni pozitív
irányba, legyen szó egészségről vagy anyagi helyzetről.

Fotó • images.fineartamerica.com

CsF: A gyülekezet tagjai mágikus tudással születtek, vagy a
közösségben tettek szert rá?
LZs: A koven egyik része, főként a női tagok, örökölték anyai
ágon a „látói” képességet, a
másik része pedig az előző életeiből eredezteti természetfeletti képességét. Úgy gondolják,
hogy a közösség fennállása alatt
fejlődtek az adott speciális területen, illetve mivel megosztották egymással a képességeiket,
tapasztalataikat és a tudásukat,
így kölcsönösen tudták egymás
képességeit is fejleszteni.

a gyertya a tűz, az üstben lévő folyadék a víz, a só a föld, a füstölő pedig az éter. Az eszközök segítségével különböző mágiákat
lehet végezni: például gyógyító- vagy termékenységvarázslatot.
A varázspálca az egyik legfontosabb eszköz, a megidézés eszköze. A „rituálé” során a varázspálcával körkörös mozdulatokat
végezve megidézik az Istent és az Istennőt, illetve különböző
energiákat irányítanak általa.
Amikor egy fáról vagy egy bokorról letörünk varázspálcának
való ágat, akkor köszönetet kell mondani a növénynek, és
ajándékként a tövébe kell tenni egy gyöngyöt vagy cukorkát.
Az elkészítésének egyetlen egy
szabálya van: használójának a
könyökhajlatától a középső ujja
hegyéig érjen. A varázspálca
gyakorlatilag bármilyen fából
készülhet, minden cserje és fa
szimbolikus jelentőséggel bír.
CsF: Milyen kapcsolatuk van
a többi spirituális közösséggel,
illetve a vallásokkal?
LZs: Kutatásom ideje alatt a
wiccákkal álltak kapcsolatban,
részt vettek az előadásaikon
és az általuk alapított „gyakorló
körben”, ahol a jelen lévők taníthatták egymást különböző
mágikus technikákra. Ezen
kívül ismernek más mágiával
foglalkozó egyéneket is, de
nem igazán ápolnak szoros
kapcsolatot velük.

CsF: A mágia használatához
szükség van segédeszközökre? Ha igen, milyenekre, és hol
lehet azokra szert tenni?
LZs: A rituális eszközök segítenek az istenek megidézésében, a negatív energiák
elűzésében és a mágikus célok
megvalósításában.
Számos
eszközt a népi hitvilágban a
boszorkányoknak tulajdoníCsF: A kutatásod során milyen
tanak, mint például a seprűt,
módon változtál meg, ha válaz üstöt és a varázspálcát. Az
Az otthon megtisztítása és levédése különösen fontos
toztál? Milyen hatással volt
eszközök beszerzése fáradtságos és időigényes feladatnak bizonyult a koven tagok számá- rád a koven megismerése?
LZs: Megtiszteltetés volt számomra, hogy kutathattam, és részt
ra: néhány eszközt saját maguk készítettek el, mint például a
seprű vagy a varázspálca, néhányat pedig hosszas keresgélés vehettem a közösség életében. A kutatás egyik legjobb pillanaután régiségkereskedésekben vagy bolhapiacokon tudtak ta az volt, amikor azt mondták, hogy tulajdonképpen „krónikás”
vagyok számukra, aki nemcsak egy szakdolgozatot ír, hanem
megvásárolni.
A rituális eszközök egy része fallikus szimbólum (athame, egyúttal megírja a koven történetét is. Nagyon jól éreztem makard, varázspálca, seprű), a másik része pedig a feminin prin- gam közöttük, ideális közösség volt kutatás szempontjából, mert
idővel a barátaim lettek, így a kutatás és a szakdolgozat megírása
cípiumot (kehely, üst) képviseli, így szimbolizálva az isteni
után sem szakadt meg a kapcsolatom velük.
egységet: az Istent és az Istennőt.
Csernus Fanni
Ezen kívül az eszközök a különböző elemeket is megtestesítik:
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Számítógépes játék, én így
szeretlek!
Miért is játszunk játékokat? „Just for fun”. Élvezet, kikapcsolódás, lövöldözés, csupán egy kis párhuzamos univerzum. Talán érdekesebb is,
mint a miénk, ülünk a gép előtt, hogy ne kelljen otthon ülnünk. Hogy
dungeon-ban tolhassuk a WoW misztikus világában, vagy kinevessük
Sims-ben a mellettünk lakó kisfiút. Hogy álomházat rendezzünk be, ha
már úgysincs pénzünk ilyesmire.
Szóval még egyszer, miért is játszunk számítógépes játékokat?
Gondolkodtunk már rajta?
Persze, hogy nem, hisz a válasz egyszerű, de jelen esetben
ne érjük be a szokásos „mert jó”-val. Játszunk, hogy letekeredjünk a mindennapi stresszkötegről és kilazítsunk megfáradt
izmainkat. Mert nincs is annál jobb, mint kicsit megfeledkezni a világról, és elmenekülni egy teljesen más helyre. Persze
olcsón és könnyedén, hisz ide még repülőjegy sem kell. Mert
belecsöppenni egy másik univerzumba sokkalta izgalmasabb,
mint otthon ülni (pláne, hogy közben otthon ülünk). Mert
közösségi élményt teremthetünk azáltal, hogy másokkal ját-

Oké-oké, de miért is hasznos ez nekünk?
Tekintsünk pár percig a számítógépes játékokra mint
instant laboratóriumi tereppályákra. Adott egy játék, hozzá minden eszköz és instrukció, amire szükségünk lehet.
Egy kihívás, valamilyen cél, melynek teljesítésért küzdünk
egy-egy karakter bőrébe bújva.
Mi is történik ekkor? Változatosabbnál változatosabb
szituációkba kerülhetünk, ahol helyt kell állnunk, így a játék
akár életünk során előforduló helyzetekre
is felkészíthet minket. Olyan érzésekkel és
kétségekkel, akár morális dilemmákkal konfrontálódhatunk, melyeket ha tudunk, kíméletlenül kerülünk. Ám jelen esetben tét nélkül dönthetünk róluk, hisz tudjuk, csupán a
virtuális térben vagyunk. A virtuális tér tehát,
a valóság szimulálásával tapasztalatok megszerzéséhez segíthet minket.
A játékok valamiképp felkészítenek a
gender különbségekre is, s hozzájárulhatnak
a különböző szerepek - ha nem is tudatos
- elsajátításához (vegyünk csak alapul egy
Counter Strike harcos katona a háborúban
vs. Sims életmodellezős megközelítést). Így
a játék, témája függvényében, információkat
közvetíthet magáról az életről is.
Mondhatni, a számítógépes játékok szinte minden téren
fejlesztenek, legyen szó akár az érzelmi, morális, identitás,
gender dimenzióról, netán kognitív képességekről. A felsoroltak közül talán az egyik legérdekesebb az identitás kérdése.
Számos játék lehetőséget biztosít a játékos karakter kidolgozására. A választás, más bőrébe helyezkedés által jobbnak,
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Játék az egész világ
szunk, és közös élményeket nyerhetünk. Mert lehetőséget kapunk, hogy átlépjük határainkat, megmérkőzzünk másokkal,
s legyőzzük magunkat is.
Játszunk, hisz a játék kockázat nélkül tár ajtókat olyan
élmények és érzések felé, amelyeket máshol tán nem is tapasztalhatnánk meg. Hősök bőrébe bújhatunk, s akként is
halhatunk meg. Természetesen a vég csak a kezdet, hiszen

2 perc után ismét feltámadunk, maximum egy
szinttel lejjebb kezdve karakterunkkel. Játszunk,
hisz biztonságos teret kapunk, ahol kicselezhetjük a földi normákat. Bizony, itt könnyedén megölhetünk bárkit anélkül, hogy szembesülnünk
kellene a következményekkel. Rákattanunk a
gépre, hisz a megannyi program változatosságot,
élményeket kínál, váratlan helyzeteket teremt és
izgalmat visz életünkbe.
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szebbnek, erősebbnek érezhetjük magunkat, olyan emberek
lehetünk, amire vágyunk, szinte bárkivel azonosulhatunk.
Jellemfejlődés folyamatban!
Végül pedig, mire is használhatjuk a játékokat?
Tulajdonképp bármire. Egyesek szerint megmenthetjük
vele a földet, mások szerint magunkat is. Nem egy játékot fejlesztettek ki az egészségünk megőrzéséért, preventív ismeretterjesztő, avagy viselkedésreformáló célzattal. Rövid példaként
emlegetve csupán Roxxi-t, aki a rákos sejtek ellen küzd hatalmas bátorsággal egy játék keretében, s közben fontos információkat csöpögtet a megbetegedéssel kapcsolatban. Az ilyesfajta
kezdeményezések nem csupán növelhetik aktív tudásunkat az
adott témát illetően, de slusszpoénként a betegekre is jótékony
hatást gyakorolnak. Legyőzni ugyanis szervezetünk ellenfelét,
még ha virtuálisan is, megfizethetetlen.

Lőni vagy nem lőni? Ez itt a kérdés
Tudom jól, az éremnek két oldala van, a számítógépes játékok
negatívumait, a „sötét oldalt” abszolút nem érintettem. Azonban
még ha éppoly féloldalas is, a végső konklúzióm érvényét nem
veszti: játszani talán nem is olyan hülyeség, de csak mértékkel.
Viróg

Dominancia és alávetettség
Hogyan legyünk úrrá a helyzeten?

Fotó • history.com

Van valami, ami egész életünket, a legapróbb döntésektől egészen a legnagyobb csatákig befolyásolja, ami nem más, mint a hatalom. Az ember
drámája, hogy egyik pillanatban még a kezében van az az ostor, ami
aztán a hátán csattan. Életünk lépésről lépésre a dominanciának és az
alávetettségnek végeérhetetlen hullámvasútján robog – kiszállni nem
lehet, elszállni igen! Nézzük a problémát a gócpontjától egészen a kicsúcsosodásáig.
Kiindulási pontunk legyen az a Nagy Rögeszme, amiből az
emberiség kezdetei óta nem sikerült kiábrándulnunk. Ez
pedig nem más, mint a patriarchátus, más néven a férfiuralom rögeszméje, ami az összes eddig létező vallást, kort,
politikát túlélte. Lényege, hogy a férfi magasabb-, míg a
nő alacsonyabb rendű teremtmény. A Biblia szerint Isten
csak a férfit teremtette saját képére és hasonlatosságára, a
nőt nem, aki így nem hasonlít Istenhez, tehát alsóbbrendű.
Ezért kell felette uralkodni.
Ezzel el is jutottunk az életünket keresztül-kasul szövő
probléma gyökeréig. A világban fennálló legnagyobb és legerősebb dominancia a férfiak nők felett való uralkodása. Ősidők óta fennáll, és valószínűleg nem fog egyhamar letűnni.
Elfogadjuk, sőt, általában helyesnek is tartjuk. A férfi dolgozzon keményen, tartsa el a családját, mentse meg a hazáját, és
még sorolhatnám.

Miért? Egyedül azért mert, a szerencsétlen
férfinak született. Ez a szerepe. A nők szerepe
pedig az alávetettség, amivel az évszázadok folyamán megtanultak operálni. A megoldás kulcsa a
következő: az egész társadalmunk abban a hitben
él, hogy a férfi a teremtés koronája. Ezzel eddig
nincs is semmi probléma, hiszen ez így természetes. A nőknek csupán egy feladatuk van: fejjé kell
válniuk, hogy legyen, aki hordja ezeket a bizonyos koronákat.
Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy a férfiak dominanciája csupán látszat – a legkevésbé sem! Viszont elég való-

színűnek tűnik, hogy az összes társadalmi alá-fölérendeltség
(amelyek valahol mélyen a férfi-női viszonyok dilemmái-
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nem lehet, csak megvásárolni. Az utolsó típus a fanatikus.
Jellemzi a tudatosság, a célorientáltság. Teljesen közömbös a
kockázatra, önfeláldozó, eltéríthetetlen a céljától.
Ugyanígy, az áldozatoknak is három csoportja van. Vannak túszok, akik, ha tehetik, ellenállnak a túszejtőknek, de
ez kevésbé jellemző. Sokkal inkább az az úgynevezett Stockholm-szindróma. Ilyenkor az emberek pszichéje egy tudatalatti védekező mechanizmust indít be, és ezzel tehermentesítik magukat, tehát úgymond próbálják „kellemesebben eltölteni”
azt az időt, amit fogságban töltenek. Lassan elkezdenek a

Fotó • dyslexia.ie

ban gyökereznek) hasonlóan oldható meg: látunk valakit,
aki dominál, de ez nem azt jelenti, hogy a hatalom az ő
kezében van. A további két példával ezt a kijelentésemet
igyekszem alátámasztani.
Újra iskolások vagyunk és remegve ülünk a padban. A
tanár lassan lapozgatja a naplót. A végzetre várunk. És a
tanár persze minket szólít.
A felelés a tanár-diák kapcsolatban a tanári dominancia
legtisztább megnyilvánulása. A tanár rendelkezik – gyakorlatilag minden – hatalomforrással a teremben. Ő büntethet
vagy engedélyezhet (kényszerítő hatalom), dicsérhet meg és
adhat osztályzatot (jutalmazó hatalom), ő a vonatkoztatási kerete a diákoknak; hozzá, mint modellhez hasonlítják
magukat (referencia hatalom). A diák – szerepéből adódóan
– köteles elfogadni a tanár utasításait (törvényes hatalom),
illetve azokat az információkat, amiket tőle kap, valódinak és
meggyőzőnek fogja elfogadni (információs hatalom). És ne
felejtsük el, hogy a tanár a diák szemében mindig magasabb
szintű tudással rendelkezik (szakértői hatalom).
Ezek a hatalomforrások egyáltalán nem függenek a tanár
személyétől, ő ezekkel attól a ténytől fogva rendelkezik, hogy
ő A tanár. (Gondoljunk vissza a férfiak hatalmára!). Az ő feladata, hogy a lehető legtisztábban használja őket - és éppen
ebben állnak hatalmának buktatói. Egészen addig lesz képes
uralkodni az osztályon, amíg a kommunikáció nagyon finom
hálóját képes úgy szövögetni, hogy közben nem hozza a diákokat kényszerhelyzetbe. Jó példa erre az a tanári hozzáállás,
ahol az oktató szemében csak egyetlen helyes válasz létezik,
és a diák saját (egyébként tartalmilag teljesen korrekt) szavait
nem fogadja el. Itt a diák kényszer (és stressz-) helyzetbe kerül, kénytelen a tanár utasításait követve addig kutakodni az
agyában, míg a megfelelő szóra nem bukkan. Érthető, hogy
ebben a helyzetben a tanár már „aláásta” a hatalmát a következetlenségével, így ő már csak dominálni fog.
Azt pedig, hogy mi a különbség e között a két kifejezés között, azt a legkönnyebben a túszdrámák pszichodinamikájából
érthetjük meg
A túszejtőket három csoportra lehet felosztani. Az első
az őrült, aki a helyzetet saját pszichodrámájának kezelésének
tekinti (pl. a férfi túszul ejti a szerelmét, hogy magánál tartsa). Az ilyen túszejtő – azon túl, hogy nyilvánvaló pszichés
zavarokkal küzd – amatőr, instabil, és ennek következtében
veszélyezteti az áldozatát. Nem lehet megvásárolni (nem is a
váltságdíjra hajt), de meggyőzni igen. A második a profi bűnöző (pl. egy félresikerült bankrablást követően túszul ejti a
banki alkalmazottakat). Realisztikus és feladatorientált, tehát
az áldozat nála van a legnagyobb biztonságban. Meggyőzni
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A feleltetés hatalma
túszejtők irányába pozitív érzelmeket táplálni, az olyan kis
dolgok miatt, mint hogy ehetnek vagy beszélgethetnek. (Ennek inverze az ún. Lima-szindróma, itt a túszejtők kezdenek
el gyengédebben bánni a fogvatartottjaikkal.) A legrosszabb
a harmadik csoport. Ezek a túszok a fogvatartóik céljaival a
túszhelyzetet megelőzően, vagy csak az az alatt kialakult meggyőződésük által egyetértenek, így a kint lévő hatóságokat
ugyanúgy ellenségnek tartják.
Ebben a helyzetben a hatalom a túszejtőnél van, bármelyik típusról is van szó, hiszen nála van fegyver. Ugyanazt láthatjuk tehát itt is, mint a két előző példában: a hatalma nem
függ a személyiségétől, attól, hogy éppen őrült vagy fanatikus.
Már attól a ténytől az ő kezében van a hatalom, hogy fegyvere van. Ebben a visszás helyzetben azonban nagyon könnyen
elvesztheti azt. A túsztárgyaló legnagyobb feladata, hogy a
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tárgyalás során meg tudja őrizni azt a látszatot, hogy a túszejtőknél van a hatalom, hiszen azok addig érzik csak biztonságban magukat, amíg övék az utolsó szó. Amint fenyegetve érzik
magukat, az áldozataik élete veszélybe kerül.
Látjuk tehát, hogy a dominancia nem jár feltétlenül hatalommal, és így az alávetettség sem jelenti mindig azt, hogy
egyáltalán nincs hatalom a kezünkben. A hatalom mindig
annak a kezében van, aki képes uralni a helyzetet, és három
lépéssel az ellenfele előtt jár. A domináns fél a helyzetben
betöltött szerepéből adódóan erősebb, de nincs feltétlenül a
kezében a hatalom. Úgy hiszem, hogy pontosan ezzel lehet
magyarázni azt is, hogy miért szeretjük adott esetben, ha
uralkodhatunk, és másik esetben, ha alávetettek vagyunk. Hiszen a látszólagos dominancia lehet a másik félé, ha mi tudjuk
kezelni és irányítani a helyzetet.
Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy a hatalom nem
egyélű lándzsa: ugyanolyan veszélyes és hasznos, bármelyik
oldalán állunk is. Ez jusson eszünkbe, akárhányszor magun-

kat érezzük dominánsnak, vagy éppen elnyomottnak, hiszen
az eszköz a mi kezünkben van.
Felhasznált irodalom:
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Bp., 1997
Fajtársak, ne lőjetek In: hetek http://www.hetek.hu/
interju/200310/beszelgetes_vegh_jozsef_tusztargyaloval
Mikolay Sándor: A túszhelyzet pszichodinamikája
Jim Sidanius – Felicia Pratto: A társadalmi dominancia (A
társadalmi hierarchia és elnyomás csoportközi elmélete)
Osiris, Bp., 2005
Síklaki István: A tanári dominancia buktatói (A felelés szociolingvisztikai elemzése) In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ELTE Eötvös Kiadó, 1997
Müller Péter: A férfiuralom In: life (http://www.life.hu/
sztarszerzok/20110117-muller-peter-ferfiuralom.html)
Czajlik Rita

Dominancia és alávetettség:
közösség a kiemelkedés útján?
Ritkán adódik, hogy nem egy katasztrófa miatt kerül be egy magyarországi kis falu az újságok és televíziók híreibe, hanem valamilyen elért
eredménye kapcsán tesz szert ismertségre. Az előző évben az egyik ilyen
település, a többségében romák lakta Cserdi volt, amely néhány év alatt
érte el azt, hogy a tipikusnak mondható, etnikai feszültségekkel terhes
településből rendezett viszonyokkal bíró faluvá avanzsáljon.
A változások mögött a jelentős részben a falu polgármestere áll,
akinek a nevéhez számos provokatívnak is mondható akció kötődik: tavasszal meghirdetett „köcsögmentesítő” program részeként
fiatalokat vitt a pécsi börtönbe, ősszel zöldségosztást szervezett
Pécsett „Önöknek termeltük - nem Önöktől loptuk” feliratú pólóban, míg télen Pesten osztott élelmiszert a rászorulóknak
„Ember vagyok, nem cigány” írással a zsákokon.
A „cserdi modell” esetében kiemelt szerepe van a helyi gazdálkodás újraélesztésének, javarészt az önkormányzat szervezésében. Az önkormányzati törekvés sikeréhez valószínűleg
két feltétel elengedhetetlennek tűnik. Az egyik ezek közül,
hogy elegendő nagyságú és minőségű fölterület álljon rendelkezésre, ahol a termelést és az erdőgazdálkodást be lehet indítani. A másik, ennél is fontosabb feltétel, hogy élni tudjanak

azzal az előnnyel, melyet a helyhatóságok kiemelt
szerepe jelent a jóléti ellátások terén való döntés
esetében. Ez biztosítja például az önkormányzati földeken az olcsó munkaerőt a közmunka
révén, és éri el azt is, hogy a közmunkások a
kiadott munkát a képességükhöz mérten a lehető legjobban végezzék el. Ezen utóbbi feltétel
esetében azonban jogosan adódik a kérdés, hogy honnan ez
a varázslatos erő.
A válasz a rendszerváltás utáni szociálpolitikai rendszer
sokat átkozott átalakításában rejlik, melyet javarészt három
fő cél vezérelt. Az első ezek közül az állami költségvetés szociális kiadásainak csökkentésével függött össze, amelynek
érdekében az univerzálisan mindenki számára nyújtott járandóságokat biztosítási elvűre módosították. A biztosítási
jogosultságot a munkaviszonnyal rendelkezők szerezhettek,
mindenki más számára esetenkénti elbírálást tettek lehetővé. Ezzel egyidejűleg igyekeztek a költségek további faragása érdekében a támogatásokat célzottabbá tenni. amely az
eseti döntések megszaporodásával járt a rendszeren belül,
és versenyhelyzetet generált a jogosultság megszerzéséért
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Cserdi polgármestere: Bogdán László
egyéni boldogulást, hanem éppen ellenkezőleg, akadályozzák
a munkapiaci érvényesülést és önállóságot. E mögött a folyamat mögött az önkormányzatok azon igyekezete áll, hogy a
segélyezést tervezhetővé és kalkulálhatóvá tegyék, ezáltal
biztosítva a megfelelő költségvetési ütemterv elkészítésének
lehetőségét. Ez az „ügyfelekkel” való tartós viszony kialakítása
felé hat, amely részeként a hivatal lassan beépül a segélyezett
életének minden szegletébe, átvéve a döntést a jogalanyoktól,
főként az anyagiak területén. A segélyezettek számára ez a

rendszer a szegénységük hosszú távú fenntartásának biztosítéka, hiszen saját életükről mások döntenek helyettük, míg a
kiszolgáltatott helyzetből sem menekülhetnek, mivel a megélhetésük a juttatások függvénye. Kiutat pedig sem a rokonság,
sem a közösség nem jelenthet, hiszen nagy valószínűséggel
egymásnak adják a kilincset a hivatali ügyintézőnél.
Cserdi esetében nem állítható, hogy a fentebb bemutatott függőségi helyzet figyelhető meg, hiszen ehhez egyelőre
kevés információ áll rendelkezésre. Ami szembetűnő, az az
önkormányzat kitüntetett szerepe a változások beindításában, amely óvatosságra inthet a „cserdi csoda” megítélésében.
Felveti ugyanis azt a kérdést, hogy lehetséges-e a helyhatóságok irányításával jelentős változásokat elérni úgy, hogy
az, megmaradva a közszféra szintjén, ne váljon a helyi lakosok számára egyfajta lokális autoritássá, amely a magánélet
szintereibe is behatol. Mint láthattuk ennek veszélye fenn áll,
hiszen az elmúlt időszakban az önkormányzatok szerepének
és súlyának növekedése a jóléti szolgáltatások terén táptalajt
biztosíthat mindehhez.
Végül, függetlenül attól, hogy a „cserdi modellt” vagy
éppen a polgármester tevékenységét miként ítéljük meg,
érdemes kiemelni a téma kapcsán azt, hogy az ehhez hasonló, alulról építkező modellek hírértékkel rendelkeznek,
vagyis képesek átütni azt a betonfalat a médiában, amelyet a természeti csapások, tömegszerencsétlenségek és az
állatkerti újszülöttek jelenítenek meg. Más megközelítésben tehát lehetőséget adnak arra, hogy a romakérdésben a
többség-kisebbség viszonyának leírása esetében tapasztalt
állóháborút (amely a liberális (bal)oldal és a nemzeti (jobb)
oldal között húzódik) meg lehessen haladni a jó gyakorlatok bemutatása és megvitatása által. Ezáltal a miért kérdésekről, amelyek a helyzet kialakulásának és fennmaradásának okát keresik, át lehet térni a hogyan kérdésekre,
amelyek a kialakult helyzet lehetséges megoldásait taglalják. Ez utóbbi kérdésfelvetés talán képes lehet arra, hogy
a helyzetértékelés terén jelentkező alapvető különbségeket
egy ideig elfeledtesse, és alapjául szolgáljon a társadalmi
párbeszéd kialakulásának, amely az álláspontok közeledése
érdekében nélkülözhetetlennek tűnik.
Felhasznált irodalom:
Szalai Júlia: Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami
(túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon.
Budapest: Osiris Kiadó,2007.
Szalai Júlia: Az elismerés politikája és a cigánykérdés. HOLMI
12:(7-8) pp. 779-794. (2000)
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igyekvők körében, miközben az objektív szempontok helyett
az érdemesség vált a mérlegelés alapjává. Végül a döntési mechanizmusok decentralizálása révén a helyhatóságok jelentős
szerepet kaptak a jóléti transzferekkel kapcsolatos eljárásokban. Ezen változások abba az irányba mutattak, hogy a szociálpolitikai rendszeren belül nőtt a jogosultságot igénylők
kiszolgáltatottsága, többek között éppen a helyhatóságokkal
szemben, még inkább kiemelve ezáltal a lokalitás szerepét az
egyéni boldogulás és érvényesülés során.
Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mivel az önkormányzatok működési logikájuk révén egyfajta „jóléti fogdaként”
kezdhetnek el funkcionálni, amely nemhogy nem segítik az
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Egyéb források:
Sikeres falut csinált Cserdiből a polgármester - http://mandiner.hu/cikk/20130912_sikeres_falut_csinalt_cserdibol_a_
polgarmester
Csoda
történt
Cserdibenhttp://www.hir24.hu/
belfold/2013/09/11/csoda-tortent-cserdiben/?utm_
source=mandiner&utm_medium=link&utm_
campaign=mandiner_201401
A köcsögmentesítő polgármester lett az év embere Baranyában http://www.origo.hu/itthon/20131202-cserdi-polgarmesteretvalasztottak-az-ev-emberenek-baranya-megyeben.html

Hagymát ajándékoztak a cserdi cigányok - http://www.origo.
hu/itthon/20130904-hag ymat-ajandekoztak-a-cserdiciganyok.html
A
köcsögmentesítés
védőburok
http://index.hu/
video/2013/05/15/a_kocsogmentesites_vedoburok/
Ajándékot ad a köcsögmentesítő politikus - http://index.hu/
belfold/2013/12/26/ajandekot_ad_a_kocsogmentesito_
polgarmester/

Nagy Zsolt

Utazás a Föld körül – Campus
Hungary
Az egyetemisták körében a legismertebb és népszerűbb külföldi tanulmányi ösztöndíj az Erasmus, azonban tudtátok-e, hogy számos más
lehetőség is rendelkezésetekre állhat, ha egy idegen (akár kontinensen
kívüli) országban szeretnétek továbbfejlődni?

Fotó • 300napcsehorszag.blog.hu.

Szabó Milán, a TÁTK nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója mindenképpen szeretett volna Csehországba utazni, így
nem bízta a véletlenre – az Erasmus mellett a Campus Hungary
ösztöndíjat is megpályázta, így jelenleg ennek köszönhetően
tanulhat a brnói egyetemen.
TK: Honnan értesültél a Campus Hungary ösztöndíjról?
Szabó Milán: Kósza emlékeim szerint talán egy egyetemi hírlevélből. Biztos, hogy elsődlegesen nem a Campus Hungary
ösztöndíjra hajtottam, hanem az Erasmusra.
TK: Hogyhogy ezt a lehetőséget választottad az Erasmus
helyett?
SZM: Szerencsésnek mondhatom magam, mert egyaránt Erasmus és Campus
Hungary ösztöndíjat is
nyertem. A kettő egymás
kölcsönös biztosítéka lett
volna, hogy ha az egyiket
nem nyerem el, akkor hátha
a másikat. Györke Julianna,

a kari koordinátorunk ötletességének nyomán
ugyanakkor kiderült, hogy mindkettőt igénybe is
vehetem, mivel az Erasmus ösztöndíj folyósítható második félévben is.

TK: Milyen különbségek vannak a Campus Hungary és
Erasmus között?
SZM: A Campus Hungary előnye abban rejlik, hogy rugalmas,
nem európai országokhoz kötött. Továbbá jelentősen több
ösztöndíjat folyósít, valamint elképzelhető, hogy a felmerülő
tandíjat is kifizetik.
TK: Mesélj kicsit arról, hogyan zajlott a folyamat, milyen
nehézségekbe ütköztél a pályázás során?
SZM: Először megfontoltan el kell dönteni, hova szeretnél
menni. Ha megvan a döntés, akkor jön a végtelen levelezés.
A Campus Hungary pályázat megkívánja, hogy minden apró
részletet közöljünk, kezdve egy fogadólevéllel. A Balassi Intézetnek van saját formanyomtatványa erre, ezt kell kitölteni a
hallgatóra vonatkozó résznél, majd elküldeni a célegyetemnek
és megkérni őket, hogy fogadjanak. Itt jön az első próbatétel, mert meg kell fogalmazni röviden egy tanulmányi tervet,
amivel lényegében meggyőzzük a fogadó egyetemet, hogy
fogadjanak minket. Ezután a pályázatra egy külön dokumentumban részletes tanulmányi és motivációs tervet kell írni.
Szükséges egy támogató dokumentum is az itthoni egyetemről, Majtényi tanár úr volt ebben a segítségemre.
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TK: Hol tanulsz pontosan, mennyi időre mentél ki?
SZM: Csehországban tanulok, Brno városában a Masaryk
Egyetemen. A két elnyert ösztöndíjnak és a kari koordinátorunknak köszönhetően egy teljes tanulmányi évre, azaz tíz
hónapra utaztam ki.
TK: Miért ezt a helyet választottad?
SZM: Csehországot mindig is nagyon kedveltem (és nem,
nem csak a sör miatt). Prágát is kedvelem persze, de Brno
volt a kifejezett célpont. Ez a város nem nagy, de nem is
kicsi, rendkívül otthonos, mindez karöltve azzal a tipikus
európai kulturális hangulattal, amit szeretek. Élénk, vidám
és csodaszép hely. A másik oldala ennek a kérdésnek pedig
tanulmányi jellegű: itt olyan dolgokat tanulhatok, amik kifejezetten érdekelnek, mint például az energiapolitika vagy a
biztonságpolitika kérdése.
TK: Milyen fejlődési lehetőségek vannak az egyetemen?
SZM: Az aktív nyelvtudás szerves része ennek a szaknak, ezt
pedig csak külföldön lehet igazán elérni. Ezen kívül gondol-

TK: Sikerült már beilleszkedned?
SZM: Képzeld el azt a helyzetet, amikor több száz egyetemista bekerül egy új, idegen közegbe, de pontosan tudja,
hogy itt most jó lesz neki, és állítólag ez lesz élete legjobb
féléve. Ennek következtében a nemzetközi olvasztótégelyben az emberek természetesnek veszik azt, hogy barátkozzanak a többiekkel. A kommunikáció közöttünk szabad és
nyitott. Az első két hétben legalább napi hatszor eljátszottam a szokásos beszélgető formulát: „hogy hívnak, honnan
jössz, mit tanulsz”. Az ismeretségek bővülése magától jön
és ez fantasztikus érzés. Úgy érzem, igen, sikerült beilleszkednem.
TK: Milyen kultúrabeli eltéréseket tapasztaltál eddig?
Mennyire kell alkalmazkodnod?
SZM: Csehország sok dologban hasonlít Magyarországra.
Ugyanakkor itt úton-útfélen városi fesztiválok vannak: egyik
héten szüreti fesztivál, másik héten a sörgyárnak van születésnapja, a harmadik héten valamilyen ételfesztivál, majd pedig egy sörfesztivál. Ide tartozik még talán, hogy kifejezetten
ügyelnek a környezetvédelemre, a város levegője tiszta (egy
nagyvároshoz képest), rengeteg a zöldövezet. Főleg elektromos tömegközlekedési eszközeik vannak: villamosok és trolibuszok. A villamosok itt nagyurak amúgy, mindenkivel szemben elsőbbségük van szinte. A város leginkább egy hatalmas
terepasztalhoz hasonlít.
Az emberekről pedig azt tudom mondani, hogy a brnói csehek
nagyon türelmesek, és kedvesek tudnak lenni, de alapvetően

Fotó • 300napcsehorszag.blog.hu.

tam egy merészet, és vettem fel cseh nyelvórát is az egyetemen. Tanulmányi szempontból pedig a Masaryk és az ELTE
közötti különbségre térnék ki: alapvető különbség van az
oktatásban, mivel otthon a nemzetközi tanulmányok egy
általánosító szak. Tanulunk sok mindenről, és sok mindenhez fogunk valamelyest érteni (egy leheletnyi EU központúsággal). Itt viszont a képzést sok szakra bontják: European
Governance, European Politics, European Studies, Strategic
Studies, Energy Security Studies, International Relations és
még sorolhatnám. Csak szemináriumokban oktatnak (egyegy óra kivételével), aminek köszönhetően nagyobb lehetőség
nyílik az interaktív órák megtartására. Ennek a rendszernek
megvannak az előnyei, de egyben a hátrányai is. Cserediákként szabadon vehetek fel órákat, és ez jelentősen hozzájárul
a szakmai fejlődésemhez.
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hatatlan kommunikáció, csak próbálkozni kell, és mutogatni.
A nemzetközi csapat pedig egy újabb kérdéskör: nekem semmi gondom nem volt senkivel eddig. A szobatársam grúz, a
szomszédjaim franciák, a társam, akivel órán ülök, orosz,
akikkel meg sörözni járok, azok finnek, norvégok, lengyelek,
magyarok, amerikaiak, dél-afrikaiak – elég színes a paletta.
Azt tudom mondani, hogy itt az emberek elfogadóbbak és
toleránsabbak.

zárkózottak. Ha már egy picit is próbálkozol a cseh nyelvvel,
akkor a türelmük hirtelen közel végtelenre nő. Nincs megold-

Ha szeretnétek belelátni, hogyan zajlanak Milán mindennapjai Csehországban, akkor látogassátok meg „300 nap Csehország” című Facebook oldalát, vagy látogassatok el blogjára:
http://300napcsehorszag.blog.hu.
Berta Kitti

A tuti CV?
Mi kell ahhoz, hogy egy munkaajánló azt mondja ránk, hogy „igen, ez az
ember kell nekem!”? Nem tudom, nincs belőle diplomám. Azokról a dolgokról viszont tudok írni, amik közelebb vihetnek egy munkához, vagy
elriaszthatják azt tőled. És még varázsolni sem kell hozzá.

Fotó • fm.cnbc.com

Első körben
Tegyük félre azokat a sztereotípiákat, hogy valakinek a lábacskái közé kell bújni, vagy majd a fater szerez valamit a
haverjai által, sőt, azt se gondoljuk, hogy a gyakorlat ellenére
a pofás helyekre az emberek már megvannak, és csak a látszat kedvéért hirdetik meg a pozíciókat. Az ilyesmit egy tisztességes európai kultúrember elítéli, míg a többiek örömmel
gyújtanák fel az efféle intézményeket.
Másodszor: a forma és funkció
Nyilván olyan ezerszer átrágott tanácsokat nem kell leírnom,
hogy a jó dekoltázs nem vezet szakmai sikerekhez, és a fotón
haverral/koktéllal/kamuverdával való pózolás sem a legnyerőbb opció. A Harcosok Klubja szerinti „mit csinálj kettesben a
főnökkel” doktrínát sem ajánlanám az első személyes találkozáskor. Az utolsókor viszont egyértelműen.
Úgy ötven-hatvan évvel ezelőtt, amikor az USA elindult a modern tervezés útján, Adler és Louis Sullivan azt mondták: "A forma követi a funkciót." A funkció azt a feladatot jelenti, amelynek
a betöltésére egy tárgyat terveztek, így a funkció az elsődleges.

Így van ez az önéletrajzoknál is. Sok a csillivilli, lenyűgöző darab, viszont az indokolatlan
mennyiségű kreativitással kiverheti a plafont,
s akkor egy könnyen múló mosollyal teszik
félre a büszkeségünk. Tehát alá kell rendelni a
külcsínt a belbecsnek, mert ez a leghitelesebb önpromóció.

De mindenekelőtt: a komikum!
Ugye nem felelőtlenül bókoltam, amikor kultúrembernek
minősítettelek? Remélem, hogy a hozzád hasonlók nem rak-

Csoki CV - Főnökként "megennéd"?
nak be a CV-jükbe partifotót és nem is lesznek paint-huszárok,
amikor a beillesztett közös képen (a haverral) lokalizálni kell
a személyiségük. A Comic Sans és hasonlóan tudományos
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Visszatérve, a bizonytalanság tükre a „jelentkeznék, jónak
gondolom magam” és hasonló frázisok. Tartózkodjunk az
embertelenül jól hangzó marketing-moslék ízű blődségektől, mint: “Jó kommunikációs és konfliktusmegoldó készséggel,
valamint érzékeny interperszonális antennákkal rendelkezem.”
Többet nem is idézek, tele van az internet hasonló szeméttel.
Mitől olvadnak a munkáltatók?
Ez az, amit továbbra sem tudok megmondani. Inkább válogatott tippeket adnék, miközben hangsúlyozom a funkció
elsőbbségét a forma előtt. Egy magyar lány a közösségi médiában akart elhelyezkedni, hát csinált magának egy egyszerű

weboldalt és hozzá egy Facebook-adatlap jellegű CV-t. Ennek
hatására jóval több helyre hívták vissza, mint előtte. Pedig tartalomban nem változtatott. Ha már oldal (és mert ma már a
munkajelentkezések döntő többségét online küldjük), akkor
lehet az is funkcionálisan kreatív. A minimalizmus eleganciája
kibontakoztatható pofás kis kattintható részletekkel. Így átlátható, informális és maradandó lehet az oldal és a munkavállaló. Persze változatlanul figyelembe kell venni, hol akarunk
elhelyezkedni.
Egy srác például a Google keresőjét vette alapul. A keresősávba beírt olyan szavakat, mint: kreatív+dizájner+tehet
séges+szorgalmas stb., és mintha ütött volna egy entert a
motor kidobta a „Did you mean?: XY-t” és alá beszerkesztette
az adatait, iskoláit…
Egy francia csoki köré csavarta az önéletrajzát, aktualizálva azt a formához. Lehet úgy is csinálni, mint Kovács Dóra,
aki cukin oldotta meg (itt a képen): nincs iskola, csak amit ő
keres, és amit nyújtani tud, plusz egy elérhetőség. Ez néhány
hónapja bejárta a közösségi oldalakat, s az óta biztosan lett
munkája Dorcinak.
Mi kell(ene) még?
Hát… okosnak lenni, ezt mondja a Biblia is valahol, nem?
A CV-k pozíciókra szabása mellett készen kell állni a sunyi
telefonhívásokra is, mert ezzel is tesztelni tudják a váratlan
helyzetbeli kommunikációt. Ha kézzel írt önéletrajzot is
kérnek, akkor grafológussal is meg akarják nézetni. Erre is
lehet valahogy készülni biztosan, de általában azért kérnek
hosszabb írást, mert addigra az ember „elfárad”, és előjönnek azok az írásjegyei, amiket addig titkolt. Hozzáértők azt
is mondják, ne vetítsünk, felesleges a plusz cicoma, adjuk
magunk. Én ezt meggondolnám kétszer is. Védjük az adatainkat! Elsősorban a közösségi oldalakon a beállításokra
gondolok, sőt, lehet egyenesen praktikusabb is két profilt
tartani – én is így teszek. Van egy „official”, amit megtalálhatnak a HR-esek és van egy álnévvel, amit használok. A régi
portálokat se feledjük, érdemes néha felcsapni a régi iwiwet
is. A múlt „kincseire” lehet ilyenkor találni… Időnként érdemes
még magunkra keresni a Google-ban is.
Egyébként lehet csináltatni hét-kilenc ezer forint körül
„kreatív” CV-ket (van benne hipszter is! – de minek), de ha szánunk rá egy kis időt, néhány munkaórával abszolút egyedit
készíthetünk. És már nem csak anyuéknak mutogathatjuk!
Jamriskó Tamás

Fotó • 1.bp.blogspot.com

célokra használt betűtípusokról pedig ne is beszéljünk. A
bullshit-generátort véletlen se schmittpáloljuk, értem én,
hogy jól hangzik a „küldetésem támogatni a szárnyaló paradigmákat” vezetők halántékát bizsergető életcél kinyilatkoztatása,
de maximum a felvétel után puffantsuk el. Akármilyen angyali (vagy nem) dolgokat is tettünk a múltunkban, azokat ne
akarjuk felsorolni. Én is voltam festő, költő, burgerhegesztő
és még vadakat terelő juhász is, erre viszont az anyukámon és
néhány cimborámon kívül nem kíváncsi senki.
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ASG – Blood Drive

Fotó • thefirenote.com

Fotó • thefirenote.com

Ha stoner, akkor minek magyarázzunk hozzá sokat? Azt teszi, amit jelent: megdermeszt!
Az ASG – Blood Drive-jára ez még halmozottabban igaz. Ehhez elég csak az album címét ízlelgetni.
És be is fejezhetném az írást.
De nem, mert ez a korong többet ér, minthogy amatőr-klasszik
bölcsészesen átsuhanjunk felette és összemosolyogjunk egy pohár
pancsolt bor mellett egymás műértő kiválóságán.
Mert ez ennél jóval több. All the gods are crazy can’t you – így
üvölt, miközben visszaránt abból a legvégső apokalipszisből, amit
maga idézett meg neked, a borzongásod ünnepét elhozva. Ez az
egész vezérvonala – a dermesztő igazságközeliség. Ami néhol olcsónak, modorosnak, túljátszottnak és talán piperkőcnek is tűnik.
Ám nyomokban tartalmazhat némi hitelességet a legrosszabb nézőpont szerint is. Az enyém nyilván nem ez, és a felismeréséhez
sem kell még diploma.
Lélegzetállító pauzákból tép ki rideg őszinteséggel, mert így
töri szét az emberi individuum nagysága és magányossága által
felhúzott gátakat. A mindennapos suttyomban ellett alattomos pokoljárás tömény-keserű szörpjével fröcsköli szét a valóság darabjait
azért, hogy egy igazabbat mutasson. Talán szerintük igazabbat, ezt
Felrázó, új, izgalmas
feltétlen a befogadóra bíznám. Túl a közhelyeken, túl a tisztességes háttérzenén, túl az élmény utáni nyomasztóságon újra és újra arcon vág olyan mondatokkal mint a All the gods are crazy can’t
you see? Vagy a záró tézisként szolgáló I need a new eye to build my sky.
Itt is fennáll a túladagolás veszélye, sőt! Ha komálod a
stonert, és egy cseppnyit is érzed, szereted a fenti impressziókat, akkor is félrerakhatod az albumot néhány végighallgatás
után. Zörgős lesz, kiüresedik, és ráhúzhatod a „már unalmasság” kényszerzubbonyát. Ezért nem is ajánlom folyamatos
hallgatásra, mert háttérnótázásnak még csak-csak elmegy, de
ha tudsz rá figyelni, akkor a lejátszások számának növekedésével fokozatosan csökken az összhatás ereje. Így pedig inkább
tűnhet nagyzoló légbekiáltott szónak pörgős dobtémákkal és
keményebb gitárfutamokkal.
Tehát, mikor írható fel receptre az ASG – Blood Drive?
Amikor hallgatnál egy kis felrázó zenét, valami újat a stoner
frontjairól, feltekernéd a hangfalakat, és kívánnád magadba
az érzést, amivel felgyújtanál valami kapitalistát, vagy mondjuk megkísérelnéd izgalmasabbá tenni a társadalomstatisztika tanulását. Ha eljön a tényleges apokalipszis, és kellene valami jó háttér a világ összeomlásának.
Jamriskó Tamás
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Nick Cave & The Bad Seeds
- Push The Sky Away
Füstízűen holdleső éjszakai mámorba mártott és némi fanyar melankóliával telehintett, mesterien komponált és egyben ledérkönnyű Nick Cave
& The Bad Seeds új munkája, a Push The Sky Away.

Fotó • fanart.tv

Szakít az eddigi albumok gyakorlatával (már ha lehet azokat valamilyen közös nevezővel említeni), és éppen ezért
zseniális!
Nem túlzok, pimasz fityiszt mutat azoknak, akik azt
hiszik, lehet rock ’n rollt játszani kiöregedve is, a digitális
drogokon csüngő új generációnak, az olcsó és könnyűvérű
lányoknak, a képmutatóknak és mindenkinek, aki elfelejtette
vagy nem hisz a „push the sky away” mondásban. Mert ez nem
egy kiöregedett és prostituált frázis, s erre az egyik legjobb
bizonyíték ez a számítón belénk gyűrűző, alig negyvenhárom
percnyi fáradhatatlan szívverés.
Olyasmi, ami lassú tündérhálóival körbefon, lebegni visz,
vagy a földre simít, és beléd oltja az ólomnehéz világfájdalom
gyermeki komplexitását és aprócska disszonáns fattyúlépéseit is, majd lenyúzza rólad mindezzel együtt a szürke képzeteid,
unalmas konvencióid, felráz fel-felbukó barbárságával, frivol
humorszilánkjaival. A végén pedig vele együtt kacagva köszönöd meg.
Ezért ad vegytiszta merengést és éteri bódultságot, ha elég
bátrak vagyunk a vénáinkba engedni a Push The Sky Away-t.
Ám van egy másik oldala is, ami kevésbé ennyire megkapó, elbűvölő és magával ragadó. Hasonlítom az albumot egy
nagyon karakteres nőhöz, aki érdekes, izgató, és úgy tűnik,
ezzel együtt vadnak és így különlegesnek látszik. Nyilván
az is. Nyilván emlékezetes is volna vele egy vadászat utáni
alig negyvenhárom perc, vagy több. Nyilván ezt a szexizmus
mondta belőlem. Ám nem mindenkinek jöhet be ez az alkotás,

mert a közhely elpuffantása mellett van abban
némi igazság, hogy különbözőek vagyunk. Így a
konzumnők és a konzumzene határain túl nem
mindenki örvendhet önfeledtem tapsikolva az
ilyesminek. De valljuk be, ez benne az izgi, hogy: izgalmas!
És nem jó mindenkinek. Milyen unalmas is volna a világ, ha a
többségnek ugyanaz volna jó…
Ha valaha találkoztál egy jó Nick Cave nótával, hallgasd
meg az új alkotásukat. Ha eddig komáltad a munkásságuk,
vagy bejön a poszt-blues punk baltával faragott és részletiben
lélegzetelállítóra csiszolt elegye, vagy csak akarsz egy jó háttérzenét borozáshoz, beszélgetéshez, tisztes polgári ismerkedéshez, akkor tudod, mit ajánlok.
Jamriskó Tamás
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Irodalmi sarok
Rendhagyó módon a januári számunkat egy kis irodalmi csemege fogja zárni. Cserenkó Gábor néhány írásával ismerkedhettek
meg, aki karunk volt könyvtárosaként az irodalom területén bontogatja szárnyait. Az ő írásaiból szeretnék megosztani veletek
párat, hogy az áldott vizsgaidőszakban, szakkönyvek tornyai közül kikacsintva, valami kis friss levegő érje az arcotokat

Cserenkó Gábor: Találkozások
Nem tudom, hogy mit csináljak. Hagyjam vagy ne? Találkoztam a csávóval, akit ajánlottál a társkeresőn. Nem tetszik.
Kedves, meg előzékeny, udvarias is, meg minden. De nem érzem azt a bizonyos szikrát, érted. Nem jön be és kész. Izzad és
pösze. Ígértem neki egy következő találkozót is, de ne kérdezd miért.
Jó csaj kategória, kellemes. Megérte randira hívni. Chatelünk, levelezünk már lassan két hónapja, és tegnap végre hajlandó
volt összefutni velem egy kávézóban. Hibátlan, apám, hibátlan! Meghívtam, bár mondtad, hogy ne mindig én fizessek ilyenkor,
de tudod, hogy én azt nem tudom megállni. Mindegy, ivott egy capuccinot, én meg ásványvizet. Ettől talán még nem dől össze
a világ! Ha meg összedől, akkor egy ideig nem randizom. Tudod, ha nincsen pénzem, akkor sehová se megyek. De szerintem
ez összejön, ez olyannak látszik. Nem úgy, mint a múltkori, meg az eddigiek. Azok kuplungosok voltak mind, de ez a mostani,
ez más!
Jaj istenem, ez tényleg megint randizni akar! Azt hittem elfelejtette, de nem. Írt, kérdezi, hogy mikor, meg, hogy hol. Most
mit csináljak? Nem hittem, hogy komolyan gondolja. Mert hát nem is tetszik. Basszus! Mondjam le? Most hallgathatom két
órán keresztül a pösze szavait. De nem akarok segget csinálni a számból, ha már megígértem neki, elmegyek.
Szerintem vágja, hogy nem megdönteni akarom, hanem annál komolyabbat szeretnék. Sok a közös pont, hasonlóan látunk
bizonyos dolgokat. Ez mondjuk a chat alatt is kiderült, de most legalább már tudom, hogy nem kamu. A kezét viszont nem
engedte megfogni, de szerintem, nem kell hozzá sok.
Nem szeretek egyedül lenni. Inkább bent maradok éjfélig az irodában, hogy csak aludni kelljen haza menni. Néha szeretném,
ha lenne valakim, néha nem. Jut eszembe: nem is olyan gáz ez a csávó, akivel találkozgatok.
A parton romantikáztunk. Munka után. Mire átbumlizott a városon, addigra elment szegénynek minden ereje. Én is fáradtan
érkeztem, hiába: a meló és a mindennapi tülekedés elszívja az ember energiáit. Aztán feltöltődtünk egymástól. Nem sietett
haza, utolsó busszal ment. Csókcsaták.
Nagyszerű történeteket mesél, és szenvedélyesen. Úgy adja őket elő, hogy nem lehet nem figyelni arra, amit mond. Rengeteget
tanulok tőle. Tisztára, mint valami színész. Már a pöszeségét se hallom, hozzászokott a fülem. Nagyon tájékozott, én meg azon
kapom magam, hogy szájtátva hallgatom, amiket mond. Valahogy megszűnik az idő, ha vele vagyok.
Valami nem jó. Nagyon járatlan, alap dolgokkal nincs képben. Ez zavar. Mintha elzárták volna eddig a világ elől, és most hirtelen kirepedt a burok, amiben élt. Eddig ezt észre se vettem. De ez így nem jó. Ideges leszek, hogy el kell magyaráznom, hogy ki
volt az első királyunk. Meg a wales-i bárdokat. Hogy az vajon mi. Butuska ez a lány. Szinte szellemi analfabéta. S nekem fontos,
hogy a partner ne legyen az. Miért csak most tűnik fel ez? Nem tudom, hogy mit csináljak. Hagyjam vagy ne?
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Volt egyszer egy élelmiszerboltos
Volt egyszer egy élelmiszerboltos, úgy hívták: Rettentõ Áron. Szemüveget hordott, mert mindig mindent látni akart, és
egy spárgára kötve hurcolta azt a nyakában. Így állandóan tudta viselni, hiszen egy élelmiszerboltban nagyon fontos, hogy jól
lásson az ember.
Falujában monopolhelyzetet teremtett, így tõle függött apró és nagy. Övé volt az összes élelmiszerbolt.
Rettentõ Áronnak volt egy lánya, de õ nem lett olyan kapzsi és genya, mint az apja.
Történt egyszer, hogy ez a lány szerelmes lett egy fiatalemberbe. Méghozzá egy mágnásba. Hetedhét országra szóló médiaszenzációt kreáltak abból, hogy a lány után végre érdeklõdik egy férfi. Nem is akárki, hanem egy mágnás!
Pár nap múlva viszont az újságok azt írták meg, hogy a mágnás, egyáltalán nem is mágnás. Egy templomegérnek is több
mindene van, mint neki.
- Nofene! - dörmögött ekkor Rettentõ Áron - Iszkiri! - és az ajtóra mutatott.
De aztán megállt az ujja és így szólott a fiatalemberhez:
- Hacsak... Hacsak nem társulsz be az új üzletbe, fiam. Tudod, sír nekem az orvos barátom itt a faluban, de már mióta, hogy
nincs semmi melója. Nekem meg van három raklapnyi mûtrágyám, ami itt áll már hónapok óta és nem kell senkinek. No, most
összehoznám ezt a két dolgot. Bele kéne fecskendezni õket itt a zsömlékbe, meg a kötözött sonkákba. Ha kész a biznisz, tied a
lány. A flakonos mustárba nem tudod, mert azon zárjegy van, és az italokba se kell. Megteszed?
- Egy életem, egy halálom, a lányát én megszolgálom! - mondta a fiatalember és kezdte kibontani a mûtrágyás zsákokat.

A mobiltelefon
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy mobiltelefon. Ezen
a telefonon sokat csevegtek és régebben fontos beszélgetésekre
is használták.
Tudta, hogy kit, tudta, hogy mikor, mivel és hol. Tudta,
mert figyelt és mindig képben volt. Nem is kellett neki töltõ
soha, mert a folyamatos beszélgetések és az, hogy birtokosa
lehet az információknak, folyton feltöltött állapotban tartották. Aztán jöttek új idõk, új szelek, választás.
Egyszer csak elérkezett a pillanat és kimondták a határozatot: nincs szükség arra, hogy õ tudjon a fontos
beszélgetésekrõl. Mert van helyette más, aki ezzel foglalkozhatna. A frissen bevezetett dinamikus és kapkodó, szokatlan

diskurzusok sokasága erõsen megsínylették szervezetét. Nehezen bírta a váltást, de egy ideig még próbálkozott. Aztán
a rendszertelenül megmutatkozó heveny fájdalmai miatt
egyszer orvoshoz ment, ahol azt mondták, hogy ebben a korban már természetes az ilyenfajta nyavalya. A mobiltelefon
viszont érezte, hogy még van ereje, bírja még szuflával,ha kap
némi segítséget és motivációt, ha ismét alkalmazzák a fontos
információk közvetítésére. Egy-kettõ és majd újra a régi lesz.
De nem hittek neki, azt mondták, hogy csak üresen locsog,
és hogy foglalkozzon inkább azzal, amire utasították. Azóta
töltõt kell használnia, hogy felvegye a ritmust és, hogy ezeket
a számára dehonesztáló beszélgetéseket továbbra is közvetítse.
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COMBINO
Reggelente mindig combinóval utazom, döcögök a villamoson sok idegen emberrel összezárva, akiknek az utazás
túlélés és nem megélés, és úgy is viszonyulnak hozzá, révetegen, rosszkedvűen, türelmetlenségtől topogva állnak a
tömött szerelvényen, és erre egyszer csak megjelenik a tömegben a kontroll-ember, akitől megijedek, amikor meglátom, mert hirtelen bukkan elő, és látszik is az arcomon, hogy
megijedek, mert váratlanul ér, és a kontroll-ember egyébként
mindig akkor bukkan elő, amikor az ember azt hiszi, hogy
egyáltalán nem fog sehonnan sem előbukkanni már, olyan
mint valami lottónyeremény, mert az is bármikor bejöhet,
így az ellenőrrel is összefuthat az ember utazása bármelyik
szakaszában, de nem is baj ez, mert a dolgukat végzik, ők is
alkalmazottak, mint én, egy felsőbb szerv képviselői, a baj
inkább velem van, de arról nem tehetek, legalábbis én azt hiszem, nem tehetek arról, hogy nincsen már bérletem, mióta
felemelték az árát, és nem tudom megfizetni, és gondolkodnom kell, meg sakkozgatnom, hogy mi volna jobb, melyik az
a havi kiadásom, amiből lefaraghatok, mert egyébként a rezsit se tudnám kifizetni, és bármily szégyenteljes, nekem ez
a bkv-bérlet, de megijedtem, amikor megláttam a combinón
a munkáját végző embert, tartottam tőle, hogy észrevesz, és
rögtön az ajtó felé iparkodtam, mikor elővette a karszalagot,
faarcú utastársaimat meg-meglökve, izgatottan vonultam az

ajtó felé, és az utasok nem értették izgatottságomat, nem
látták, hogy menekülök, az ellenőr is feszült volt, kiszúrt
magának, rájött, hogy bennem potenciális bűnöst talál, aki
jogtalanul utazik, ugyanis ha valaki így nyomakodik előre
a robogó combinón, és ilyen terrakotta színű a feje, az biztos, hogy sántikál valamiben, és a kontroll-ember odaért, és
próbált beszélgetést kezdeményezni, miután gépiesen csak
hajtogattam, hogy nincs, és a következőnél úgyis leszállok, kérem, mondtam és az lett a vége, hogy minek veszem
igénybe a villamost, ha egyáltalán nincs bérletem, no, erre
kinyitódott a mechanikus ajtó, így nem is tudtam válaszolni kérdésére, hogy dolgozni megyek, azért veszem igénybe
a villamost, mert muszáj igénybe vennem, máskülönben
nem érnék be a munkáltatómhoz, aki egy huncut garassal
se támogatja az én mindennapi utazásomat, kinyílt az ajtó,
kiugrottam a villamosból, ki a levegőre, hatalmasat lélegeztem, de ahogy baktattam, és éreztem, az izgatottságtól majd
kiugrik a szívem, egyre azon járt a fejem, hogy nem azért
nem veszek bérletet vagy jegyet, mert nem akarok, hanem
mert nem tudok, és tudom, hogy nincs igazam, de olyan
helyzetbe hoztak, hogy csak ez az egy megoldás létezik,
azért utazom így.

Volt egyszer egy hórihorgas
fickó
Volt egyszer egy hórihorgas fickó, aki itt lakott régen ahol
most én. Illedelmességre nevelték, a másik ember iránti
tiszteletre.
Épp ezért kedves volt mindenkihez, akivel csak találkozott. Elõre engedte a nõket, a buszon ülõhelyet keresett
nekik, fel-és lesegítette róluk a kabátot. De nemcsak a nõket.
Ha elõreengedett valakit egy ajtónál, és csudálkozva vissza-

nézett rá az illetõ, õ zavartan mindig csak ezt mondta:
- Nyugodtan menj csak, tiéd az elsõbbség, én nem sietek.
Erre az emberek megköszönték ezt neki, és többet rá se
néztek, mert tényleg siettek.

27  Ajánló

Vi. évfolyam I 3. szám I 2014. JANUÁR

Cserenkó Gábor
TANULMÁNYOK
2011

Hungarovox Oktatási Stúdió, Budapest,
könyvszerkesztői tanfolyam

2001-2002

Fekete Doboz Alapítvány Roma Médiaiskola, Budapest,
dokumentumfilmes-képzés

1997-2001

Eötvös József Főiskola, Baja,
könyvtár szak

MUNKAHELYEK, SZAKMAI TAPASZTALATOK
(A teljesség igénye nélkül)

2002 - 2013

ELTE Társadalomtudományi Kar, Kari könyvtár, Könyvtáros

1997-2001
Rendezvényszervezési tapasztalatok Kalocsán, Baján és az Eötvös
József Főiskola Pedagógiai Fakultásán
Fesztiválok, szemlék, filmes ankétok szervezésében való aktív részvétel
A „Mi!?” című irodalmi (Kiskőrös) és az „Új Ötvözet” (Baja) című főiskolai lap
szerkesztése, versek, Interjúk, filmes témájú cikkek írása, mozi ajánló rovat vezetése,
művészettörténeti cikkek publikálása, hirdetésszervezés
Közönségszervező a bajai Uránia Moziban, és az Eötvös Kulturális Egyesület
rendezvényein
PUBLIKÁCIÓK
2014

Bajai Honpolgár, XXV. évf, 1. sz, (278.)
2 írás, 6-7 p.

2013

A mobiltelefon; Ágnesre várva; Underclass;
In: Kalocsai szó és kép 2, antológia, 76-80 p.
szerk: Németh Sándor, Balogh Csaba Zoltán, Gróf József, Kiss István
Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, 322 p. 2013,

Publikációit eléritek a http://cserenko.blogspot.hu/ oldalon illetve a facebookon a
http://www.facebook.com/CserenkoGabor címen!

