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Elkészült, túl vagyunk rajta. Röviden
ennyit lehetne mondani. Persze a téma
ennél sokkal nagyobb érdeklődésre tart
számot, hiszen a bölcsészhallgatók nagyobb részét érinti egyik vagy másik.
Mivel számos félreértés, tévképzet kapcsolódik valamennyihez fontosnak tartottam a témával foglalkozni a Bölcsőben is.
Az ösztöndíjjal kapcsolatos szabályozást az SZTE BTK Ösztöndíjrendszere
tartalmazza. Ez a dokumentum, mely lényegét tekintve évek óta változatlan, meghatározza az ösztöndíjban részesíthetők
körét, a számítási módszert (a képletet).
Ezek szerint a BTK-n tanulmányi ösztöndíjban a hallgatók legfeljebb kéthar-
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mada részesíthető, de csupán a 3,50-es
átlag fölött teljesítők. Ez a kétharmados
rész a maximumot jelenti, tehát többnyire a hallgatók kisebb aránya szokott
ösztöndíjat kapni. Idén ez 60% volt, ami
szakonként, valamint az egész Kart tekintve is érvényes. A minor szakok (és a
speciális képzések) - ezeket az állam
nem tekinti hivatalos szaknak, hiszen finanszírozás sem érkezik utánuk - után
kapható ösztöndíj idén a major szakokra
juttatott összeg ötven százalékát tette ki
(tehát 0,5-ös szorzóval számoltunk).
Egy hallgató valamennyi államilag finanszírozott szakja után részesülhetett
ösztöndíjban, ami ténylegesen ellent
mond a jogszabálynak, hiszen az csak
egy szakon tenné ezt lehetővé.
Az ösztöndíjszámítás első fázisa a Tanulmányi Osztályon zajlik, az egyes
hallgatók átlagát itt számolják ki. Ezek
az adatok október 6-ára készültek el. Az
adatbázis ezután az Egyetemi számítóközpontba kerül ellenőrzés végett. Itt
több mint egy hetet dolgoznak rajta,
majd eljuttatják a Hallgatói Szolgáltató
Irodára. A programozók itt állnak neki
ténylegesen az ösztöndíjátlagok kiszámításának a HÖK által megadott paraméterek (részesülők százaléka, alsó
összeghatár stb.). Az elkészített listák
ellenőrzés végett innét kerülnek át a
BTK HÖK-re. Nálunk összesen két napot tölt el a lista,
ez kétszeri ellenőrzést jelent. Az
így leellenőrzött
listákat a BTK
HÖK elnöke engedélyezi, s ad utasítást a kiutalásra.
A jövőre nézve
néhány változást
tervezünk,
ezt
részben felsőbb
jogszabály teszi
szükségessé. A
következő tanév
szeptemberétől
előreláthatólag
minden hallgató

legfeljebb két szakja után részesülhet
ösztöndíjban (persze így nő az összeg).
A nagyobb szakok esetében be szeretnénk vezetni az évfolyamátlag-számítást is (sokan kérték). A minor szakokkal szemben a major szakokat (tekintve,
hogy ezeket finanszírozza az állam)
igyekszünk majd preferálni az ösztöndíjjal. Ezek többnyire hallgatói felvetésre kerültek napirendre. Remélem, ez
tovább javítja majd az ösztöndíjszámítás módját, a Ti megelégedésetekre.
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MÜ-HELY
A tizennegyedik nimfomán torok
„Hátulról, a srác mögül eló'robog egy lány G-SPOT feliratú pólóban, pólóján néhány nedves folt. szája vastagon rúzsozva és szétkenve, bevérzett szemekkel, combjai belső' oldalán vörös csíkokat látok."
Az utolsó ablakzsiráf
„Az állam egyedül van. állandó rettegésben él, barátkozik, diplomáciai kapcsolatokat létesít, nemzetközi
szerződéseket köt, felmond, megszeg, hadat üzen, lerohan, tűzszünetet köt. aláír, aláír, aláír."
A dolgok n e m értése
„És ő boldogan válaszolt, a szeme csillogott, a haja minduntalan az arcába hullott, hogy legyen mit megigazítania,
te pedig csak nézted mosolyogva."
A rendszer hátbatámadása
„Tudta, hogy nem lenne szabad ezt csinálnia, nagyon jól tudta, de nem bírta türtőztetni magát. Simogatni kezdte katicát,
aki, ha macska lett volna, örömében dorombolt volna ezért."
MAGISZTER

I0®2I.

Agrárszociológiai írások 1900-1945
„Ha a század első felének magyarországi agrárnépességét vizsgáljuk, két nagy csoportot különböztethetünk meg
egymástól: a birtokos parasztságot és a mezőgazdasági munkásságot."
A család
„1973-ban Berg új hívek szerzése céljából vezeti be a flirty fishing-et (flörtölés lélekhalászatra). Sokan ezt egyszerűen Jézusként való prostitúciónak nevezték."
PENNA
Hadd tudják, hogy itt vagyunk és hogy vagyunk
„A homoszexualitás társadalmi tapasztalata nehéz és fájdalmas, éppúgy, ahogy nehéz és fájdalmas ennek a tapasztalatnak teoretizálása."
Digitális anarchia on-linc demokrácia
„Jellemző, hogy az anarchizmus - bárhogyan is definiáljuk és bármely irányzatára is gondolunk - általános politika, állam-, tekintély- és intézményellenessége igen korán megérezte, hogy a modern technika segítségével új, és mindenek előtt erőszakmentes frontot nyithat a hatalomnélküli társadalomért vívott harcában."
Quo vadis Romania?
„A bezártság, az európai átlagtól való egyre nagyobb lemaradás és az ország betegesen körmozgásos
állapotának kétségbeesett felismerésére vall a román politikai elit Nyugatosainak azon erőtlen és fantáziátlan
igyekezete, amellyel megpróbálják integrálni az országot és a román társadalmat az európai politikai, gazdasági és kulturális struktúrákba."
KRITIKA
Éhes vagyok
„Ez volt az első alkalom a társulat körül kirobbant botrány óta. hogy Juronicsék személyesen álltak a közönség elé
és számoltak be a velük történtekről és jelenlegi helyzetükről."
NDK-barack, magyar retró
„Kezdődhet a „vakáció", a vonatút kellemes, a kalauz tipikus, fiataljaink boldogok, a tábori hangulal magas hőfokon ég,
a fizikatanárnő és a testnevelő tanár románca kisstílű."
HÁZTÁJI
Trokharisztán rövid története, céljai
„Aznap, mikor az óra elütötte az éjfélt, új nagyhatalom született Szegeden, a Pulcz utca egyik szórakozóhelyének sötét pincéjében."
A globalizációról
„Globalizációról beszélünk és egyáltalán nem említjük meg például a harmadik világot. Persze, a globalizációt az
erősek irányítják, de azért a harmadik világ a leginkább negatívumát érzékeli, s nagy erőt képvisel négy milliárd ember."
BÖLCSŐ ®® R
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f) tizennegyedik nimfomán torok
n.
- Igen, talán, de a faszt érdekli - mondja
Joy a Das Wunder der Sprache feliratú
pólójában.
Tegnap Cat hisztizett, és Joy úgy szájon vágta, hogy Cat beleesett a medencébe és majdnem megfulladt, mert úgy be
volt tépve, hogy nem értette, mi történik
körülötte, csak egyszerre minden sokkal
harmonikusabb lett, legalábbis ezt mesélte, miután Deril végül kirángatta a vízből. Igaz, közben tönkrement a kedvenc
Action Gratiute márkájú karórája.
Az ágyon fekszem, azon gondolkozom,
jégkrémet vagy behűtött narancsot egyek.
A tévében No Future klip megy. Joy az ágy
melletti fotelben ül, a túloldali fotel össze
van hányva. A tévé előtt fekszik egy srác
szétvetett karokkal arccal a plafon felé.
Ritmikus zihálást hallok.
Nem hiszem el, hogy Joyt tényleg nem
érdekli.
- Van itthon valami jégkrém?
- Nem nézünk le a partra?
Nem tudom, végül is mi van vele meg
Cattel, dugtak egy darabig, az biztos.
A parton sodor még egy spanglit míg
én a bántóan kék eget bámulom. Azt
mondják, járt főiskolára. Nem hittem
volna. Felveszem a napszemüvegét, szűröm az UV-t.
Kijönnek még páran, valaki rugdos
egy összetaposott sörösdobozt, röhögés,
találnak egy teknőst, elég kicsi, nem tudom, talán ékszerteknős. Először egy kövön próbálják szétverni, nem megy. Tőlem kérdezik meg, hol van a fűrész.
Apám visz az iskolába, hátul ülök.
jobbra bámulok ki az ablakon, amit le
akarok tekerni, mert izzadok a melegben,
de nem merem. Örülnöm kéne az új cipőmnek.
A házak, emberek elsuhannak előttem.
Sírok, de vigyázok, hogy ne lássa.

Egy srác nyit ajtót, 14-15 évesnek néz
ki. úgy 30-nak tippelem. A fején egy alsónadrág. bal karján, a könyökhajlatban apró vércsepp, egyébként teljesen meztelen
és biztosan büszke a hatalmas erekciójára.
- Derilt keressük - mondja Joy.
- Mosd ki a szaros seggedet te szaros kis
buzi - ordítja bent valaki, azt hiszem, női
hang.
- Hehe - mondja a srác. Iszonyúak a
szemei.
- Itt van Deril?
Hátulról, a srác mögül előrobog egy
lány G-SPOT feliratú pólóban, pólóján néhány nedves folt, szája vastagon rúzsozva
és szétkenve, bevérzett szemekkel, combjai belső oldalán vörös csíkokat látok.
- Bazmeg, takarítsd el azt a faszt innen üvölti a srác fülébe, bentről röhögés.
Utálom a hisztit.
A srác áll, a lány kimeredő szemekkel
visítani kezd. hasba rúgom, aztán orrba.
Némán fekszik.
- He. Hehe. Deril, mi?
Valami szúrós, kellemetlen szag csapja
meg az orromat.
- Mi ez? - kérdezem.
Ül a volán mögött, bámul ki szélvédőn, keze a kormányon. Nem indít.
- Abszurd - mondja.
A hátsó ülésen térek magamhoz, felpattan a szemem, egy pillanatig nem értek semmit, aztán rájövök, valaki egy vászonzsebkendőt terített a fejemre. Megpróbálom levenni, kis fáradtságba kerül,
a fejem köré tekerték.
Meleg van.
A rászáradt takony, vér, kosz, izzadtság egy képet sugall, egy arcot. Összegyűröm, és eldobom a faszba.
Jézus, micsoda trip.
Joy a kormány előtt fekszik, gáz a padlón.
Deril az anyósülésen, borotvált koponyája a fejtámlán nyugszik, dobozos sört
iszik, mint mindig.
- Ez olyan, mint az amíg élünk, remélünk.

csak ez amíg élünk, nem élünk. Haha.
Mióta Joynál ragadtam, megdöglött az
aranyhala, elromlott a mosógép és a házat figyelni kezdték a zsaruk. Erősödik a
nyomás, amit már régóta érzek a nyúltagyamban vagy a tarkómban. Hetente legalább egyszer lelkesen buzdít valaki,
hogy sportoljak valamit, aztán odáig jutnak, hogy már ők se tudnak hazamenni.
A tévében elkezdték a végső visszaszámlálást.
Mindjárt éjfél. A tévé előtt fekszem,
páran szanaszét. Az MTV megy, épp
House of Pain. A szomszéd szobában rólam beszélnek.
Ősz van, az egyetemen vagyok teljesen elveszve. Kapom a megjegyzéseket a
hajszínemre, a jó pólómra, közben azon
jár a fejem, ki kell jutnom innen.
A nyitóbulin mellém keveredik egy
srác, arról magyaráz, hogy albérletbe
költözött valahol, és kiderült, hogy nem
is a tulajtól vette ki a lakást, meg hogy
már nem élvezi a szexet, és attól tart, hamarosan már nem is lesz képes rá, aztán
felszed egy csaj, aki teljesen kész van,
megejtem a dolgot a színpad alatt, és egy
szőkét viszek haza.
Régen Deril volt a házibulik réme,
imádta is a házibulikat. Ha nagyon ott
volt, kurva erősen tudott hatni az
agyunkra. Egyszer az egyik srác átvágta
a torkát, aztán kiment az udvarra és
meghalt, mint a gép.
Egy hídon hajtunk át, a lámpák fénye
bele-belevág a szemembe. Valaki áll a
hídkorláton, mikor hátranézek, már nem
látom. Kicsit arrébb két fickó smacizik
egy oszlop tövénél.
Elhúzunk egy tetű yardkocsi mellett,
bágyadtan ráköpök az ablakra, nem tekertem le, lassan folyik. Joy kifújja a füstöt.
Feltámad a gyanúm, rákattant egy
terepjáróra, egyre jobban ráhúzunk.
Néha rájön ez. Látom magam előtt a

sofőrt, deres homlokú, nyakkendős
korrekció a kurvájához, vagy onnan
haza. Felhajt kertvárosi házának garázsa elé, a fehérre meszelt garázsajtó
berregve emelkedik, a zajra nem figyel fel a felesége, tovább nyöszörög
az idegen alatt, akinek az ánuszát
csiklandozza.
Kajánul mosolygok, tényleg rákattant
a terepjáróra, melléjük úszunk, fiatalok,
lányok-fiúk. Beállnak egy benzinkúthoz.
hárman bemennek a shop-ba.
Joy kotorászik, a kesztyűtartóban, elővesz egy pipát, és tömni kezdi.
Kiszállok, elindulok a bolt felé. Benn a
fiatalok hangoskodnak, a fickó égnek
állított hajú szörfös gyerek, az egyik csaj
szőke copfos, a másik fekete háromnegyedes Kleopátra-frizurával. Mintha ismerném valahonnan.
Egy hippifejű alak válogat a képeslapok között, a tartásából látom, hogy
mindjárt szétesik.
A fiatalok az eladóval szórakoznak.
A joghurtokhoz sétálok, néhánynak
belyuggatom a tetejét, kiflibélbe törlöm
az ujjaimat, aztán egy rekesz dobozos
sörrel a fiatalok mögé állok. A fickó nagyon vicces, kutyakaját akar venni minden áron, meg kéne kötözni és fellocsolni petróleummal.
A kleopátrás csaj rám néz, mosolyog,
mosolya lehervad, tovább néz. Tolakodása
zavarba ejt, ezen meglepődök. Visszafordul, kifelé indulnak, felmérem hátulról, a
combja kicsit vékony, de a feneke feszes.
Az eladósráccal ugyanonnan nézünk
egymásra.
Beülök Joy mellé, egyből indít, húz a terepjáró után, közben már nyitja a sört. Becsatolom magam, mindig becsatolom magam, és akkor döbbenek rá, Deril eltűnt.
Ugyanazon az úton hajtunk vissza, a
yardok ismerkednek a buzikkal. Arcomra ismét kiül a kaján vigyor, csak fekszem, Joy feltekeri a hangerőt és le az ablakokat, kikönyököl és rágyújt.
A World's End Café-ban ülök a falak
fehérek, mintha épp most fröccsenne szét
rajtuk valami, mintha épp szétfröccsennének, puha, kellemes érzületet kelt.
ezért megérintem, és nagyon elkeserít,
úgy érzem, elárultak. Az asztalokra képek vannak festve, a miénkre csak szavak. EZER ÉV.
Rajtam kívül mindenki utálja ezt a helyet, ezért egyedül jöttem, Deril már itt
volt, vele ülök egy boxban. Pár haverja

épp most érkezik meg. Mikor az órájáról
kérdezem, csak nevet.
Éjfél van.
Bizonytalanság fog el. Mintha éhes
lennék.
Van velük egy éles hangú picsa, kurvára irritál. Teli torokból meséli, hogy
milyen fasza egyetemre jár, mennyi
művész haverja van, meg hogy már ő is
fest. Elképzelem, ahogy betömöm a
száját a farkammal, de így se bírom
elviselni, kimegyek a vécébe, megmosom az arcom, rágyújtok és nem tudom
meddig állok a repedt tükör előtt. Nem
látom magam.
Nyakamon érzem a leheletét, a fülembe sóhajt, tenyere a fenekemen, a behatolás előtt semmivé foszlik.
Állok és bámulom a feliratot az ajtón.
NEM KIJÁRAT.
Joy-jal az út szélén, hűtőbordának támasztott háttal a még mindig forró aszfalton ülünk, rózsaszín az ég alja, vörös a
hold. Joy hasist szív egy beduinnal, és én
már tudom, soha nem jutunk ki élve ebből a sivatagból. Egymást bámuljuk egy
gekkóval.
Családi ebéd. Együtt a díszes társaság,
szerencsém van. egy darabig nem kerülök
szóba, aztán meg gyorsan átsiklanak rajtam.
A szemem sarkából látom, valami áthúz a
szobán, aztán ahogy keresem a szememmel, az ablak előtt megint elhúz valami.
Valaki, aki mellettem, ül. alattomosan

nekem szegez egy kérdést, persze én teljesen máshol járok, és a halálát kívánom,
amiért visszarángat az asztalhoz.
A világkiállításon vagyunk apámmal.
Zsebredugott kézzel bolyongok. Meglátok egy mintakertet, apró patakon giccses fahíd ível át, mellette kis nádtetős
kunyhó, négy gerendán nádtető, alatta
asztal, padok.
Elég nagy a tülekedés.
Felsétálok a fahídra, a korlátra támaszkodom és rágyújtok.
A tekintetek gyűrűjében úgy érzem,
magam is érdekesség lettem, meg hogy
valaki mindjárt megkérdezi, mennyibe
kerülök. Egy vén spiné domina szemmel
méreget.
Valahonnan vízcsobogás meg madárhangok szűrődnek elő, a kunyhóféle felől
jönnek, de hiába keresem a hangszórót,
csak mikor felpillantok, akkor veszem
észre, a fejem felett lóg.
Az egyik pulttól az egyik csávó kihívóan bámul, erre teátrálisan beleköpök a
patakba, és rávicsorítok.
Joy-jal pornófilmet nézek. Az a jelenet
tetszik a legjobban, amelyikben két csaj
szerepel. A barna nyalja a szőkét, azután
az megfordul, ráül a szájára, a másik és
tovább nyalja. Ekkor ér haza a szőke
férje egy bernáthegyivel, ami a barnát
kezdi kúrni. a fickó meg a bernáthegyit.
Egy idő múlva feleszmélek, és azon gondolkozom. milyen összefüggés lehet a
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felcsatolható műfasz feltalálása és az
első feministák felbukkanása közt.
Közbe befut Joy egy régi nője. Egy
csávó istennőnek nevez egy szőkésbarnát, aki erre azt mondja, szeretlek.
A bal lábam fenn a tévé előtti dohányzóasztalon és eszembe jut az a tegnapi
vagy tegnapelőtti film, amiben egy kurva
arról beszélt, hogy kokain és fű nélkül
nem tud dolgozni.
A csaj átkapcsol egy zenetévére, ahol a
műsorvezető felhasítja egy plüssmacska
hasát, aztán én átkapcsolok egy kórházsorozatra, ahol egy ember hasából két leharapott ujjat, sakkfigurákat és cipőfűzőt
halásznak ki.
Joy-ék már átmentek a másik szobába.
Végignézek egy filmet az antigravitációról,
aztán eszembe jut, hogy meg kell vennem a

STARDUST lemezt, felkelek és elindulok.
És amikor arra vár, hogy megcsókoljam és lefejtsem róla a ruhát, amit egyébként alaposan előkészítettem hosszú és
költséges udvarlással, de semmi sem
számít, ilyenkor elködösül a szemem, és
ontom a századvégi fordulatokat, de
most tényleg elveszti uralmát a teste
felett, mert mindent megiszik, amit én
adok neki, és ekkor ahhoz folyamodom,
amit olvastam valahol, egy műanyag
csövet erőszakolok fel a vaginájába, amibe aztán belecsúsztatom egy nejlonzacskóból a saját székletem, amiben már
mozgolódnak a ceyloni kísértetlégy lárvái. Két nap alatt olyan zabagépekké fejlődtek, hogy már más dolgom nincs is,
mint az arcát simogatni és közben együtt
érző arccal, hogy ne értsen semmit, azt

AL I AM,

ÁLLOMÁS,

ÁLLAMCSÍNY,

ÁLL A B Á L . ÁLLÍTÓLAG, ÁLHÍREK,
ÁLDOZATOK,
ÁLTALÁNOS

A

ÁLRUHÁK,

ROHAMRENDŐR

ISKOLA,

RENDKÍVÜLI

- Edd meg - sziszegi az asztal fölött görnyedve. kezében villát szorongatva.
Egyszerűen képtelen vagyok ránézni a
tányéromra. Émelygek.
Joy azt találta ki, hogy beülünk a
GREEN ZOMBIE-ba, ott félórán belül
kerül valami.
Már egy félórája itt ülünk, Joy kurvára
ideges, kihozták a konyhafőnök mai
ajánlatát, belsőségek, sárgászöld szósszal
leöntve, valami görög szar. Rágyújtok.
Nem eszem taknyot.
- Le szeretnék feküdni veled.
Amikor a pincér kihozta a tányérokat,
az enyémet majdnem elejtette. Csurom
vér volt a szeme.
Azt hiszem, hányni fogok. Az új cipőmre.

flz utolsó abldhzsiráf
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mondogatni - Minden rendben lesz.

ÁLLA,

ÁLLAPOT,

ÁGYAK, ÁGYÉK, F E J É R E T E T E J É R E ÁLLÍTOTT Á

Hogy mikor lesz, van. rendkívüli állapot, az állam dönti el. Az állam dönti
el, mi áll. Az állam lehet kicsi, hegyes,
kerekded, csapott, előreugró, tokás,
petyhüdt, pelyhes, pufók, rózsás, vagy
ovális. Az állam lehet börtön, haza,
mentsvár, egyesült államok, baráti
államok, államok szövetsége. Az állam elnyom, civilizál, kedvezményben
részesít, integrálódik, megnemtámadási szerződést köt. Az állam államosít, bebörtönöz, kitüntet, állig felfegyverkezik, megünnepli fennállásának
évfordulóit. Az állam ellenőrzi az állampolgárt: államvizsga, államrendőrség, állambiztonsági szolgálat. Eldönti, mi nem áll: álhírek, álruhák, áligazságok, áldozatok. Az állam leesik. Az
állam államférfi, államcsíny, államháztartás. Az állam áruház, vendéglő,
kiskocsma, borozó, resti. Az állam államvasút, úttörővasút, sikló, lebegő,
fogaskerekű, János-hegyi kilátó. Szabadság-hegy, Városliget, Margitsziget,
Hármashatárhegy. A z állam Opera,

Balettintézet, Sportcsarnok, Ügető,
Szépművészeti Múzeum, Zeneakadémia, János kórház. Farkasréti temető,
Érdi úti Általános Iskola. Az állam
filmszínház, laktanya, önkiszolgáló étterem, levéltár, hitközség, művelődési
központ, állatkert, vidámpark, nagycirkusz, műjég, gyerekfalu, árvaház,
nyugdíjas otthon, vakok intézete. Az
állam Centrum, Domus, Totó-Lottó,
Vasedény, Röltex, Bizományi, Ápisz,
Patyolat, Mézes Mackó, Szabó Ervin.
Az állam Állami Strandfürdő. Az
állam egy nyelv.
Én vagyok. Mindenki, aki benne
él. Az állam egyedül van, állandó
rettegésben él, barátkozik, diplomáciai kapcsolatokat
létesít, nemzetközi
szerződéseket köt,
felmond, megszeg,
hadat üzen, lerohan,
tűzszünetet
köt, aláír, aláír, aláír. Felveszik. Az
állam

egy

klub,

Zilah
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zártkörű társaság, államtitok, államügyész, államérdek, államvallás. Az állam ösztöndíj, kiküldetés, felterjesztés, dísztemetés. Az állam szavatol, kibocsát, adót szed. Az állam egy pénzintézet: állampapír, államkassza, államadósság, államkötvény, államkölcsön, államcsőd. Az állam változtatja
alakját, méretét, nyelvét, vallását, barátait. Az állam egy határ. Az állam állam az államban. Az állam néha szétesik kisebb államokra, ilyenkor megpróbálják újra összerakni.
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Mellédbújva szuszog, miközben a vállát
simogatod.
Boldog? (ugyan már),
elégedett? (esetleg),
kielégült? (Hm, hát az sajnos nem).
Inkább csak hiányzik neki valaki, aki átöleli. Most éppen te vagy az a valaki,
nem értékeled túl a szereped. De nem is
becsülöd alá, végül is ez nem volt benne
ebben az estében. Nem ígérte semmi,
még ha szokatlan is volt, hogy egyedül
vagy a nagy, máskor örökösen nyüzsgő,
motozó lakásban.
Csendes, tévénézős, olvasgatós, maszturbálós unalom várt, már eltervezted. Aztán gondoltál egyet, esély az ördögnek.
Hát igen, jól elrontották neked ezt az
egyedüllétet, már unatkozni sem tudsz
magad.
Az első nem válaszolt (nem baj, úgyis
idegesített volna),
a következőt két csengés után felvette
(ma este, mondjuk kilenc, ott ahol).
Ahogy letetted, már meg is bántad, így
egy ideig azt játszottad, hogy nem mész
sehova, mit számít, ott leszel-e vagy sem,
élvezd inkább a magányt,
tán írni is lehetne (????????),
de azért készülgettél szép komótosan, kipucoltad a körmöd, felvettél egy kedvesebb pólót, lenyomtál egy konyakot.
Az ajtóból csengetett vissza a telefon
(bmeg, ha nem jön),
de csak az apád volt az, beszélgetni akart
(nem érti. még mindig nem. hogy nincsenek már közös szavak). Szabályszerűen válaszolgattál a szabályszerű
kérdésekre (hogy vagy, mikor vizsgázol,
szokott-e fájni a lábad),
aztán megláttad az órát (a kurva életbe,
elkések),
apu, most megyek, majd hívlak.
És futás. Pánik.
Pontosan érkeztél, mint mindig. Sosem
késel, régi rossz szokás, egykor így próbáltál menekülni a kisstílűségtől, persze
hiába, de a pontosság rajtad maradt, mint
egy sebhely, fakó már és ritkán veszik
észre, de nem tudod eltüntetni.
Nem volt még ott, szerencse, legalább
volt időd lenyugodni. Három deci bor,
közben körülnéztél...gyertya minden asz-

0 dolgoh nem értése

talon. félhomály, kávé zene, szolidan torokszorító füst, mindenki ismerős, de
senkit sem ismersz.
Megmoccan melletted, közelebb húzod,
gyengéden. Szokatlan az ismeretlen test
feszes puhasága, mint valami nagymacska, egy puma vagy párduc. Most gondolsz egyet, óvatosan kibújsz az öleléséből, karját rásimitod a párnára. Kitakarod. Csodálod meztelenségét, izmos hátát, formás fenekét, erős combjait, szép
ívű lábfejét.
Már indulni akartál haza, mikor végre befutott. Maradtál hát, de unalmas voltál és
felületes. Érdektelen kérdésekkel igyekezted fenntartani a folyamatos beszélgetés látszatát, de azt is inkább csak azért,
hogy nyugodtan gondolhass másra, amíg
ő válaszol. És ő boldogan válaszolt, a
szeme csillogott, a haja minduntalan az
arcába hullott, hogy legyen mit megigazítania, te pedig csak nézted mosolyogva.
Talán a folyó, ahova záróra után indultatok, s ami mintha nem is vízből, sötétségből lett volna, nyúlós, málós éjszakából, csak arra várt, hogy átöleljen;
talán az alkohol, a régi ismerős, ahogyan
szétáradt benned és szinte láttad, amint
agysejtjeid felszínre érő szénsavbuborékként pukkannak szét;
talán valami más tette,
de annyira természetesnek tűnt, hogy belédkaroljon, hogy orrodat a hajába fúrjad. hogy elinduljatok hozzátok.

Világosodik. Egy széken ülsz meztelenül, ő az ágyon fekszik félig betakarva.
Figyeled. Rohadt kurva, mondod magadnak, de hazudsz. Inkább áldozatnak látod
magad, kinek keresztje mindent kipróbálni: elmenni ameddig lehet, és ha ez
azt jelenti, hogy összefekszel valakivel,
míg másvalaki biztos a szerelmedben,
akkor azt, mert meg kell tapasztalnod a
bűntudatot és a sosemérzett megalázottságot, ahogy löttyedt farkadba hiába próbálsz életet lehelni, és az elválálás üres
szavait. Mennem kell. Nekem is.
És végső soron elégedett vagy, mert azt
hiszed, ennyi. Mert még nem sejted.
Még nem sejted az álmokat, melyeknek
ízét még a szádban érzed, ahogy majd
beleharapsz az elhasznált levegőjű reggelbe.
Még nem sejted a találkozásokat, mikor
képtelen vagy tettetni a közönyt, de az
senkit, senkit nem érdekel.
Még nem sejted a reménytelen telefonhívásokat. amelyek sosem őt találják a vonal végén.
Még nem sejted a százszor, mindig valami homályos értelmetlenséggel elkezdett
leveleket, melyeket sosem küldesz el.
Még nem sejted az utolsó kétségbeesett
cselekedetet, ahogy odaadod neki szenvedésed naplóját, ő pedig egykedvűen a
táskájába hajítja.
Még nem sejtedMég nem sejtesz semmit. Elégedett vagy.
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Soma szerelmes volt, és a réten feküdt.
Tamáska ziláltan, izgatottan és kócosan
ült Soma mellett a fűben.
- Én nem értem, miért van ez! - hadarta. Most mondd, meg, hogy miért van ez az
egész! Hát ennek semmi értelme!! Nézd
meg: kezdem, mint zöld szemes ostoros.
Egy kurva aranyos zöld szemes ostoros vagyok - és a kezével mutatja is, hogy milyen
aranyos - , nem bántok én egy másik zöld
szemes ostorost sem, nem ingerlem a receptoraikat, meg ilyenek, érted... Szóval
tök rendes vagyok, meg minden, és akkor
hipp-hopp, azért, mert ilyen aranyos, meg
jó, meg szép voltam, a következő életemben előavanzsálhatok mondjuk csótánnyá.
És akkor nem baszogatom a többi csótányt
sem, sőt, szólok nekik, hogy hol vannak a
csótánycsapdák, hogy arra ne menjenek,
szóval azokkal is kurva rendes vagyok, és
akkor lehetek majd patkány. Érted?! És így
tovább!!
- Ühüm... - dünnyögte Soma, miközben
egy katica szállt feltartott mutatóujjára.
- Aztán egyszercsak azt veszem észre,
hogy bagadvagíta vagy mi a fene vagyok,
és akkor meg az a dolgom, hogy másokat
segítsek zöld szemes ostorosból csótánnyá
előlépni, és hogyha ezt sokáig csinálom,
akkor meg egyszercsak ott vagyok a nagy
büdös nirvánában, és akkor kész, akkor
vége. És akkor mi van?! Mi értelme van
ennek az egésznek? Én ezt nem értem...
A kaüca jól érezte magát, esze ágában
sem állt elrepülni a tnutatóujjról. Soma
nemkülönben. Melegítette a nap, kényelmesen elnyújtózkodott a fűben és társaságra is akadt a katica személyében.
Tamáska folytatta:
- Néha azon is szoktam gondolkodni, hogy
nézd csak, putty, lepöckölöm a hamut a
cigimről és kész, mi van, ha mikrovilágok
milliói süllyedtek most őskáoszba, vagy inittudomén milyen rettentő nagy pusztulásba...
- Ühüm - mondta Soma, miközben a katica kinyújtózkodott mutatóujján. - Figyelj
csak, Tamáska, lehet, hogy az van, hogy a
kis egysejtű dolgozik, hogy csótány legyen,
aztán meg patkány, aztán meg ember, aztán
meg szuperhős, meg bagadvadgíta, meg
ilyenek, aztán egyszercsak isten lesz,
mondjuk egy a sok közül, merthogy -

tegyük fel - , az istenek is kasztokba vannak
osztva, hogy csak ilyen kis sima isten, meg
nagyobb isten, meg szuperisten, meg ilyenek, és akkor mondjuk, amikor az ember,
illetve az a kis egysejtű ilyen szuperistenné
válik, akkor mondjuk a szuperistenek között meg az a verseny, hogy ki tud alázatosabb. kisebb, jelentéktelenebb lenni, és
mondjuk az a győztes, aki abba a világba
tudta magát lealázni, amelyiket Te inost lepöckölted a cigidről. És érted, akkor innen
kezdődhet elölről...
A katica bágyadtan pislogott.
- Erre már én is gondoltam, hogy ilyen hurok dolog az egész, de valahogy ez sem
stimmel... Még így sincs értelme az egésznek - mormogta Tamáska, és szájában egy
pitypanggal felállt.
- Járnom kell egyet, hogy ezt mégegyszer át tudjam gondolni... - azzal elment.
Így tehát négyen maradtak. A katica, Soma, a rét. meg a nap. Jól elvoltak.
Aztán kezdtek beizgulni: a nap a rétre, a
rét a napra, a katica Somára, Soma meg a
katicára. Katica erősen gondolkodott rajta,
hogy lerágicsál egy darabot Soma körméből, de Soma lépett először. Tudta, hogy
nem lenne szabad ezt csinálnia, nagyon jól
tudta, de nem bírta türtőztetni magát. Simogatni kezdte katicát, aki, ha macska lett
volna, örömében dorombolt volna ezért.
Soma elsőnek a hátát simogatta, a kitinpáncél néhány pöttyét érintve csak, majd
könnyed mozdulatokkal - mintegy a véletlen játékának áldozatul esve - a lábakat vette célba. Micsoda pompás mellső, középső
és hátsó lábak! Soma orrcimpája megremegett az izgalomtól, ahogy ujjait finoman a
lábakra helyezte. A bogár kéjesen mozgatta
végtagjait, felkínálva magát a sóváran rátapadt tekintetnek.
A gyönyör eddig nyugvó óceánja mindkettejükben felmorajlott, hullámaival óvatosan nyalogatva a part sűrű növényzettel
benőtt dombjait, elmerülve a fövenyben,
majd visszacsusszanva ismét.
A testek eme meghitt együttléte, bizonybizony, iszonyatos vihart kavart a gyermekien tiszta lelkekben.
A tekintetek elhomályosodtak, a gyönyör
óceánja pedig egyre vadabbul ostromolta a
partot. A hullámok gyorsuló ritmusban,

mind nagyobb lökésekkel támadtak; a föveny nedvesen csillogva, csapzottan adta
meg magát a tomboló őserőnek, hasadékait
feltáiva, elveszve a káoszban. Soma és a
katica vonaglott.
Aztán egyszercsak eljött az a pillanat, az
a mindent elsöprő szökőár, az érzelmek őrjöngő kavalkádja, melynek csillapodtával
Soma kábultan meredt a haláltusáját vívó
katicára, akinek bal oldali lábai az ösztönök
tornádójában kicsavarodtak, s a finoman,
majd mind erősebben ráhelyezett ujj alatt
maradtak, elválva testétől. Soma megrettent, amikor rájött, hogy mi történt.
- Na, másszál már... - böködte a bogarat, de
az azért nem mozdult.
- Szállj el, szállj el, katicabogárka... próbálkozott egy gyermekdal felidézésével,
de ez sem használt. Rá kellett döbbennie,
hogy nincs mit tenni, hogy tényleg, megváltoztathatatlanul megölte.
Izzadni és félni kezdett.
- Á, úgysem látta senki... Teljesen egyedül
voltunk, Tamáska is elment - próbálta
nyugtatni magát.
A kisördög (nevezhetjük lelkiismeretnek
is) azonban nem hagyta magát ilyen könnyen átverni. Soma tovább filozofált.
- De mi van, ha ez a szemét Tamáska meglapult itt valahol, valamelyik nagyobbacska
fűcsomó mögött, és végignézte az egészet...? Lehet, hogy jegyzeteket is készített... Sőt, lehet, hogy felvette az egészet videóra... Úristen, most mi lesz?! Az a bunkó
már biztos az állatvédelmi ligánál van... Le
fognak csukni!! Életem végéig egy nyirkos,
patkányokkal teli cellában fogok rohadni
egy fiatalkori botlás miatt!!!
Majdnem elsírta magát. Néhány pillanatra alámerült a jóleső önsajnálatba, majd kemény, harcias pózt erőltetett a lelkére ahogy azt a filmekben mindig is látta - , és
józan fejjel kezdett el gondolkodni.
- Oké, először is: mindent tagadni. Úgy
tenni, mintha mi sem történt volna. Jé, tényleg ez történt? Hát ez szörnyű... - gyakorolta. - Lényeg az, hogy minden úgy folyjék
tovább, mint máskor. Tehát, lássuk csak,
most négy óra van. Ühüm... Ideje körülnézni a répaföldön.
Soma ugyanis répát termesztett. Nem
volt éppen a dolog mestere, sőt, talán

mondhatjuk, hogy elég átlagos répák kerültek ki a kezei alól, de hitt abban, hogy
kellő türelemmel és gyakorlással egyszer
majd lesznek olyan répái, melyek messze
földön híresek lesznek, és esetleg kellemes
megélhetést is nyújtanak majd neki.
Ezen megfontolás alapján Soma feltápászkodott. Nem ment egyszerűen, de szerencsére mankói nem a régi SZTK-s, hónaljbaszorítós modellek voltak, hanem egészen
modernek. Kék színű, a hátuljukon lekerekített szélű téglalap alakú, piros prizmákkal, és könyöktájékon támasztékkal ellátott
segédeszközök voltak, jól megmarkolható
nyúlvánnyal a frontális részen.
Miközben fekvőből álló helyzetbe tornázta magát, Soma nem hallotta a katica
utolsó lehelletét, aki a látszat ellenére, még
őrzött magában valamit abból az energiából, ami az egész létét lehetővé tette, egészen addig, míg a mankók egyike Soma teljes (illetve fele) súlyával egyetemben rá
nem nehezedett. Soma tehát elindult.
Tamáska egy fa odvában elmélkedett.
Hallgatta a gallyak énekét.
Józsi az e l ő z ő nap hajnala óta taposta

szippantóskocsijának gázpedálját, hogy
egy másik városból ebbe a városba érjen
egy sürgős pöcetisztítás ügyében. (Járművének oldalán felirat: City-szipi.)
Dzsoni már egy órája sétált a város felé.
Dr. Jekyll és Mr. Hyde békésen ugráltak
egymás mellett, egymást felváltva. Egymáshoz tartoztak, ugyanis Dzsoni jobb és
bal lábáról volt szó. Nevüket onnan kapták,
hogy Dzsoni bohó ifjúságának tetőpontján
jobb lába nagyujja és úgymond mutatóujja
( azaz a jobb lábán a nagyujjához jobbra
legközelebb eső ujja - igaz, a nagyujjtól
balra egy ujj sem található ezen a lábon),
szóval jobb lába nagyujja és mutatóujja közötti völgybe saját kezűleg tetoválta oda a
Dr. Jekyll nevet. Hasonlóképpen tett a bal
lábával is (az irányokat természetesen felcserélve), azzal a különbséggel, hogy oda
Mr. Hyde nevét írta fel.

„oh, nem, köszönöm, már megszoktam"
és Dzsoni „na ne basszá' má, hogy te azzal
a két piszkafával szabályosan tudsz közlekedni" kijelentéseivel tűzdelve, míg végül
kiegyeztek annyiban, hogy ha már Dzsoni
nem veheti a hátára, legalább oldalról, illetve hátulról támogatja Somát az esetleges bukkanok, pillanatnyi eszméletvesztések idején fellépő bizonytalanságot korrigálandó.
Dzsoni tehát tenyerét Soma hátára simította, és úgy érezte magát, mint egy igazi
Don Jüan, egy falu bikája, aki épp következő áldozatát cserkészi be, nagy, teátrális mozdulatokkal, miközben pajkosan kacsintgat cimborái felé, mintha azt mondaná:
„Na ezt figyeljétek, gyerekek!"
Soma ezalatt a répatermesztésről - saját
megfogalmazásában „répatenyésztésről" beszélt neki feltűnően nagy hévvel, mintha
valami takargatnivalója lenne. Dzsonit ez
azonban a legkevésbbé sem érdekelte.
Annál jobban felkeltette a figyelmét a mankók vertikális irányú mozgása.
Föl-le, föl-le, föl-le...
A tudat, hogy a hátra simuló tenyér által
ő is része ennek a félig gép, félig ember
kreatúrának, soha nem érzett izgalommal
töltötte el. Soma kapkodó, felzaklatott szövege a mankók érzéki helyzetváltoztatásával összekapcsolódva, Dzsoni agyának működőképes zugaiban egy frenetikus előjáték
képét idézték. Dzsoni zihálni kezdett, s
nyelvét időnként (persze úgy, hogy a másik
észre ne vegye) füle felé nyújtotta, s néhány
másodperc múlva - Dzsoni mindig is lényegretörő volt - elérkezett számára csúcspont ideje.

Mr. Hyde egy alattomos mozdulattal kigáncsolta a mankókat, Dr. Jekyll pedig
készségesen asszisztált ehhez, a Soma testére mért csapásokkal.
Dzsoni magáról elfeledkezve lihegett,
üvöltött, majd kimerülten Soma tehetetlenül heverő teste mellé rogyott.
Aztán Dzsoni magához tért, Soma nem.
Ahogy ezt meglátta, Dzsoni rohanni kezdett, megfeledkezve az elsősegélynyújtásról, az egyetlen vékonyka cérnaszálról, ami
Soma életét a valóság dimenziójába visszaránthatta volna.
- A kurva életbe, már csak ez hiányzott...
Kellett, mint púp a hátamra... Három leányanya, négy asszony, két nagymama.. A
rokonokon kívül egész Texas állam is
üldöz... Bassza meg, hát ott halálbüntetés is
van! Na jó, én itt sem voltam. Nem láttam,
nem hallottam semmit. Nem is jártam erre.
- morfondírozott Dzsoni futás közben.
Józsi békésen hajtott az úton. Elhaladt
egy kupac akármi mellett, ami leginkább
egy trágyarakásból kiálló kék színű villámhárítóra emlékeztette. El is gondolkodott erősen, hogy „ez vajon mi lehetett?".
Csapongó gondolataiból egy, az út szélén
rohanó irokéz-indián forma figura ébresztette fel. Józsi megpróbálta nem észrevenni, de nem tudta tekintetét levenni
róla. Hirtelen feszültté, rettentően izgatottá vált, és szinte már nem is tudta mit
csinál, amikor a kormányt kicsit jobb felé
fordította és a gázpedálra lépett. A dugattyúk egyre több benzint pumpáltak a motorba, minek folytán a szép kort megélt
szippantóskocsi megtáltosodva felágaskodott...

Tehát Dzsoni, azaz Dr. Jekyll és Mr.
Hyde, éppen akkor, és éppen ott tartottak,
ahol, és amikor Soma a rétről az útra ért.
Dzsoni, bármennyire is hülye kis punk
volt, tarajjal, meg biztosítótűvel a szemöldökében, szájában, orrában, fülében és
hasonló helyeken, azért annyira még nem
utálta az embereket, hogy meg ne kérdezze
Somát:
- Úgy látom egy kissé nyomorék vagy.
Segíccsek?
Közvetlenül ez után, kisebb udvariaskodási vita keletkezett kettejük között, Soma
VőrÖ9 I s t v á n m u n k á j a
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A század első felében, főleg az első világháború után a magyar politikában,
közéletben és a társadalomtudományi
körökben is a figyelem középpontjába
került a mezőgazdaság és az agrárnépesség helyzetének vizsgálata. Ezt az érdeklődést elsősorban természetesen az agrárország-jelleg táplálta, amely a dualizmus
korának iparosítási hulláma ellenére is
megmaradt, a mezőgazdaságból élők
száma jelentős arányt képviselt az akkori
Magyarország népességében /I. táblázat/.
A legnagyobb problémát a nagyon elavult birtokszerkezet okozta, amelyen a
földreformtörekvések még akkor sem
tudtak változtatni, ha el is jutottak a megvalósítás szintjéig. Érthető, hogy a két világháború közti időszakban íródott agrárszociológiai munkák túlnyomó többségében fellelhető az 1920-as földreform
kritikája. A szociográfiák tekintetében
termékeny volt ez az időszak, és ugyanezt mondhatjuk a kimondottan az életminőség feltárására készült kutatásokról
(lakókörnyezet, táplálkozás, jövedelmek
nagysága a megélhetés költségeihez képest, stb.). Azonban természetesen nem
mondhatjuk azt, hogy ez a két „műfaj"
élesen elválasztható egymástól, erős átfedések találhatók közöttük, mivel a szociográfia alapjaiban hordozza az életmód
és életminőség bemutatására való törekvést. A különbségtételt jobban megvizsgálva elválaszthatjuk egymástól a szociográfiát és a monográfiát, bár ugyanazokra az alapokra épülnek, de míg a monográfia szorosabban illeszkedik a kutatás konkrétan meghatározott alapkérdéseihez, a szociográfiában sokkal több a
szubjektív, irodalmi elem. A szociográfia
és a szépirodalom erős kapcsolataira
elég, ha csak Nagy Lajos Kiskunhalom
vagy Illyés Gyula Puszták népe című
művét említjük. Természetesen nem csak
szociográfiák és monográfiák készültek
ebben az időszakban, hanem általános
munkák az agrárkérdésről, a rétegződésről, a mezőgazdasági munkásságról, a

tanyarendszer infrastrukturális fejlesztéséről, telepítési elképzelésekről és sok
más, a mezőgazdaságot érintő témáról.
Az ebben az időben megjelent agrárszociológiai munkákkal szemben sok
kr itika merült fel 1945 után. Egyrészt felvetették azt, hogy ezek az írások - terméI. t á b l á z a t : A m e z ő g a z d a s á g b a n dolgozóit
a r á n y a a z a k t í v k e r e s ő k között
1900

70,8 %

1910

65.8%

1920

60,3%

1930

55,2%

1941

50,7%

F o r r á s : T ó t h P á l P é t e r : A h a z a i a g r á r - és
faluszociológiai
kutatások
1900-194S
között in: A g r á r s z o c i o l ó g i a i í r á s o k 1900194S, Kossuth, Bp.. 1984

szetesen itt nem a népi szociográfiai
mozgalom a kormányzat agrár- és szociálpolitikájával szemben erős kritikával
fellépő munkáit értették - az uralkodó
politikai rendszert szolgálták, másrészt
azt, hogy ezen művek - és itt már a szociográfiákról van szó - csak korlátozottan használják a szociológiai kutatás és
módszertan elemeit. Az első felvetés
megcáfolására elég csak a szociáldemokrata Ágoston Péter, a kommunista Molnár Erik. a polgári radikális Fényes Samu, vagy éppen a Nyilaskeresztes Párt
színeiben (is) a parlamentbe kerülő Matolcsy Mátyás nevét említeni. Az, hogy
az agrárszociológiai írások szociológiai
szempontból nem teljes értékűek, egyrészt érthető annak tükrében, hogy ebben
az időben Magyarországon a szociológusképzésnek nem volt intézményesült
formája (kivéve Dékány István Társadalomelméleti Tanszékét a Pázmány Péter
Tudományegyetemen, de ez inkább a társadalomelméletet. társadalomfilozófiát
állította középpontba), másrészt cáfolható, mivel a parasztmonográfiák, majd
később a falurajzok gondosan, tudományos igénnyel összeállított kérdőívek
alapján készültek.
Ha a magyar agrárszociológia történeti
gyökereit keressük, visszanyúlhatunk
egészen a XVIII. századig, amikor több,

a faluval foglalkozó földrajzi és statisztikai leírás született, elsősorban Erdélyben. Ha ezek a munkák nem is sorolhatók a szociológia körébe, már magukban hordoznak egyes alapelemeket, amelyek a XIX. században is megjelennek,
például Orbán Balázs írásaiban, vagy az
Erdélyi Múzeum című korabeli folyóirat
társadalomismereti tanulmányaiban. Az
„igazi" agrárszociológia kialakulására
ható legfontosabb mozzanatokat közvetlenül a századforduló előtti időszakban
kell keresnünk. Ekkorra erősödnek meg
az agrárszocialista mozgalmak, valamint
a lényegében hasonló célokat megfogalmazó, de a szocialista eszméket teljes
mértékben elvető agrárius mozgalom.
Elsősorban az agráriusok szervezete, a
Magyar Gazdaszövetség, valamint az
Országos Magyar Gazdasági Egyesület
(OMGE) adta meg az ösztönzést az első
monográfiák megírására. A társadalomtudományokkal foglalkozó folyóiratok is
teret adtak ezen munkáknak. Itt legfontosabbként a Huszadik Századot, a Magyar Szemlét és a Társadalomtudományt
említhetjük. A téma súlyát jól jellemzi az
a tény, hogy 1913-ban megalakult a szociográfiai szakosztály a Társadalomtudományi Társaságon belül.
Az igazi kitüntetett figyelem a falu felé
viszont csak az első világháború és az azt
követő forradalmak után fordult. A két
világháború közötti időszakról elmondhatjuk, hogy a szociológiát Magyarországon többé-kevésbé a szociográfiai
irodalom képviselte. Ez egyértelműen
magában hordozta azt a tényt, hogy a
vidék, a falu és ezen belül a mezőgazdaság domináns pozícióra tett szert a
szociológiai érdeklődésben. A népi mozgalom nem csak a trianoni Magyarországon alakult ki, nagyon sok munka született a Felvidéken és Erdélyben is.
Végezetül meg kell említeni a rokon
tudományokkal való erős kölcsönhatásokat, amelyek megnyilvánultak az agrárszociológiában. Ezen munkák nagy „segítséget" kaptak a történelemtudománytól. a gazdaságföldrajztól és mindenekelőtt a néprajztudománytól, amely nélkül
csak kevésbé árnyaltan lehetett volna a
falusi kultúra elemeit bemutatni, alkal-

mázni, felhasználni az agrárszociológiai
irodalomban.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Birtokszerkezet
A korszak agrártörténeti áttekintését
mindenképpen a birtokszerkezettel kell
kezdeni, ugyanis ez okozta a legnagyobb
részben azokat a problémákat, amelyek
meghatározták a magyar agrárnépesség
életviszonyait. A magyarországi birtokszerkezet elszomorító képet festett ebben
az időben, elég ha a statisztikára nézünk
/II. táblázat/. Az egyik problémát a nagybirtokok magas aránya okozta, de talán
ennél is súlyosabb gondot jelentett az,
hogy a birtokok majd háromnegyede 0-5
hold közti törpebirtok volt, ami nem tudott eleget nyújtani ahhoz, hogy a család
megélhetését biztosíthassa. Ide sorolhatjuk tulajdonképpen az 5-10 hold közötti
birtokokat is, és így még súlyosabb a
helyzet. A táblázat az 1935-ös, tehát már
a földreform utáni helyzetről készült.
Látható, hogy az egyetlen üdvözítő
megoldás, a kisgazdaságok megerősítése
nem ment végbe, sőt a gazdasági válság
a nagyobb birtokkal rendelkezőket is súlyosan érintette. Nagyon sokan a végletekig eladósodtak.
Ha régiónként vizsgáljuk a birtokszerkezetet, megállapíthatjuk, hogy az 500
holdon felüli nagybirtokok aránya a Dunántúlon és Észak-Magyarországon magasabb, mint az Alföldön /III. táblázat/.
Ezeket az adatokat azonban nem tekinthetjük teljesen pontosnak a mezőgazdasági termelésre vonatkozólag, mivel ide

tartoznak olyan területek is, amelyek
nem esnek a szorosan vett mezőgazdasági hasznosítás körébe (például az erdők,
főképp a Dunántúlon és Észak-Magyarországon), de a nagybirtokokhoz tartoztak. Ha az életképes középbirtokot tekintjük „ideáltípusnak", akkor itt is meg kell
vizsgálni a regionális különbségeket,
mégpedig annak tükrében, hogy milyen
nagyságú birtok elég a jövedelmezőséghez. Ez régiónként változó volt annak
alapján, hogy a megművelt föld milyen
minőségű, és hogy a termelés - főképp a

viszonyok is. (...) Szerepet játszanak
továbbá az Alföld kedvezőtlen éghajlati,
csapadék stb. viszonyai s legvégül
elmaradottabb műveltségi viszonyai is."'
Láthatjuk tehát, hogy ezek a középbirtokok eleve nehezebb körülmények között voltak kénytelenek termelni, mint a
nagybirtokok, és hiába mondhatjuk azt,
hogy a gazdagparasztság az Alföldön
képviselte a legnagyobb arányt, mert az
is tény, hogy az agrárproletariátus rétege
is ebben a régióban volt a legszélesebb és
legnehezebb körülmények között élő. Az

belterjesség és a III. t á b l á z a t A birtoktípusok százalékos megoszlása r é g i ó n k é n t (1331
felhasznált technoRÉció
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lógia szempontjáDunántúl
40,3
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47,3
ból - milyen szinten
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31,1
20,1
48,0
állt. Mindezeket a
Észak
39.2
19,0
41,8
tényezőket alapul
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35,0
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véve, ha 15-30 hold
közé tesszük az F o r r á s : M a g y a r S t a t i s z t i k a i É v k ö n y v l 3 3 2
ideális birtoknagyságot, a belterjesebb és fejlettebb gazAlföldön is nagyon sok falu határára rádálkodást folytató Dunántúlon elég volt
telepedett a nagybirtok, ami azzal járt,
(lett volna) a megélhetéshez a 15-20
hogy a földdel nem rendelkezők száma
hold. de az Alföldön inkább a 30 holdas
magas volt, és - amint azt majd láthatjuk
birtok lett volna szükséges, sőt egyes
a mezőgazdasági munkásság bemutatáterületeken a rossz minőségű talaj miatt
sánál - életviszonyaik sokkal rosszabbez is kevésnek bizonyult volna. Ennek
nak bizonyultak, mint a Dunántúlon.
ellenére mégis az Alföldön erősödött
meg leginkább a paraszti középbirtok,
üsztálytagozódás
amelynek nem csak a nagybirtok kisebb
aránya az oka, hanem más tényezők is
Ha a század első felének magyarorszáközrejátszanak. Ezekről Molnár Erik így
gi agrárnépességét vizsgáljuk, két nagy
ír: „A mezőgazdasági árutermelés földracsoportot különböztethetünk meg egyjzilag meghatározott piacviszonyai kedmástól: a birtokos parasztságot és a mevezőbbek a Dunántúlon, mint az Alzőgazdasági munkásságot. Ezen csoporföldön, mert az előbbi országrész közetok vizsgálata előtt szót kell ejteni a
lebb esik a magyar mezőgazdaság külfölszámában nem túl jelentős, de a földbirdi piacaihoz. Növelték azután ennek a tétokok jelentős részét kezében tartó nagynyezőnek a hatóerejét a belföldi szállítási
birtokosokról is. Mielőtt azonban külön
vizsgálnánk
őket, nézzük meg a
II. t á b l á z a t : F ö l d b i r t o k m e g o s z l á s M a g y a r o r s z á g o n (1935)
regionális statisztikát a mezőgazdaságból
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élők birtoknagyság szerinti eloszlásáról
/IV. táblázat/. A táblázat jól mutatja,
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harmada az 5 hold alatti vagy földdel
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5 holdnál kisebb birtokkal rendelkezők
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és a birtok nélküliek között ugyan van
különbség a birtok szempontjából, de ha
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pen egy csoportba sorolhatjuk őket, mivel a törpebirtokos is kénytelen volt bér200-1000
5 202
0,3
408,46
2 124 801
13,2
munkát vállalni saját birtokán kívül, ha
1000 felett
1 070
4 608 849
4 307,20
0,1
29,9
családját el akarta tartani. Az 5 és 50
hold közötti nagyságú birtokokat képviÖsszesen
1 634 407
100,0
16 0 8 1 8 4 4
100,0
9,84
selőket sem sorolhatjuk teljes mértékben
F o r r á s : T ó t h P á l P é t e r : A h a z a i a g r á r - és f a l u s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k 1900-1345 között
a középparasztság körébe, mivel az
in: A g r á r s z o c i o l ó g i a i í r á s o k M a g y a r o r s z á g o n 1900-1945, K o s s u t h , Bp., 1984

1935-ös földbirtokmegoszlási statisztikát
alapul véve (II. táblázat) kiszámíthatjuk,
hogy az 5-50 hold közé eső birtokok átlagos nagysága 13,43 hold volt, ami alatta
marad a gazdaságosan működő középbirtok alsó határának, vagy ha a számukat
nézzük, az 5 és 20 hold közé eső birtokok
száma 348 657 volt, és ezek nagy részét
nem sorolhatjuk a középbirtokok közé,
sőt környezeti és technológiai viszonyaik
miatt nagyon sokat törpebirtoknak minősíthetünk. Szerencsés tehát az 5 és 20
(sőt az Alföld esetében 5 és 30) hold
közé eső birtokokat kisbirtoknak nyilvánítani, amelyek egyes szerzők szerint a
létfenntartás képességének határán ingadoztak, míg mások életképesnek tartották őket. Véleményem szerint mindkét
felvetésben van igazság, ezen birtokok
jövedelmezőségét nagyon sok külső
tényező befolyásolta, még régión belül is
lehetséges a különbségtétel.

nosságban pedig el nem hanyagolható tömegben vannak olyan földművelők, akik
nem parasztok, és viszont olyan parasztok, akik nem földművelők."2 így ír Erdei
Ferenc a parasztság legáltalánosabban
használt definíciójáról, de vitába száll
azokkal az értelmezésekkel is, amelyek
szerint a parasztság egyszerűen „falusi",
„az alsó rendhez tartozó", vagy éppen
„mezőgazdasági munkás". Ha a század
első felének magyar parasztságát akarjuk
vizsgálni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a történelmi tényezőket, amelyek hosszú időkre visszanyúlnak és egy
speciális magyar paraszti fejlődés képének keretét alkotják. Ennek bemutatásában talán a legszerencsésebb dolog Erdei
Ferenc és Kovács Imre munkáira támaszkodni elsősorban, mivel itt találhatjuk
meg a legárnyaltabban a paraszti fejlődés
összefüggésekre is rámutató folyamatábrázolását.

Erdei a legfontosabb speciálisan magyar tényezőt abban látja, hogy a parasztosodás nálunk jóval később indult meg,
mint Nyugaton, és ennek a rövidebb folyamatnak az volt az eredménye, hogy a
paraszti formák egyrészt nem érték el azt
a differenciáltsági fokot, ami Nyugat-Európára jellemző volt, másrészt sokkal
több elemet megtartottak a korábbi társadalmi szerkezetből. Ráadásul az egész
középkori magyar társadalomfejlődés
abban is eltért a nyugatitól, hogy későbbi
megindulása miatt már egyfajta mintakövetés volt, és ez
IV. t á b l á z a t : A földműveléssel foglalkozó keresőnépesség megoszlása
egy felülről kib i r t o k k a t e g ó r i á n k é n t (1931)
épülő társadalRégió
300 hold fel.
50-500 hold
5-50 hold
5 hold alatt
mat eredmé61.8
Dunántúl
0,4
0,7
37.1
nyezett. A NéAlföld
30.2
67.3
0,3
2,2
ma forrada28,8
69.8
Észak
0,3
1.1
lomban Ko65,6
32,6
O r s z á g (üsszcs)
0,3
1,5
vács Imre is
hasonlóképForrás: M o l n á r Erik: A m a g y a r a g r á r k é r d é s h e z in: Agrárszociológiai
pen érvel, bár
í r á s o k M a g y a r o r s z á g o n 1900-1945, Kossuth. Bp., 1984
ő a parasztság
és a mezőgazdasági munkásság romlását
hátrányos hatását az agrárfejlődésre. (A
tekintette kiindulópontként, és ezen fohitbizományok és kötött birtokok problyamat gyökereit kereste a korábbi évlémájára még kitérek a későbbiekben).
századok történéseiben. Kovács Imre
„A legközönségesebb értelmezés szemunkájáról elmondhatjuk tehát, hogy
rint a parasztság annyi, mint földműveegy nagy ívű, átfogó történelmi keretet
lők társadalmi csoportja. A parasztságnak ilyen értelme azonban csak nagyjápróbál megragadni, de az olvasó joggal
ból talál a paraszt minőségre. A paraszt
érezheti úgy, hogy a leíró tevékenységen
társadalmi helyzet és a földművelő fogkívül egy másfajta célirányosság is
lalkozás csak egyes történeti korszakokmunkál a sorok mögött. Abban mindketban esik egybe, s még akkor sem magyaten egyetértettek, hogy a magyar paraszti
rázza meg a földművelő mesterség a
társadalom azért sajátos, mivel „...ilyesparaszti jelleg minden sajátságát. Általámi sem tőlünk keletre, sem nyugatra

A nagybirtokosok nem alkottak széles
réteget a magyar társadalomban, a mintegy ezer 1000 holdnál nagyobb birtok így
is a művelés alá eső területek körülbelül
harminc százalékát jelentette. Ha a század
első felének társadalomszerkezeti változásait nézzük, egyértelmű tendenciát figyelhetünk meg az arisztokrácia közéletbeli
térvesztésével. Ez a A földbirtokoknál is
jelentkezik valamelyest, főképp az eladósodások következtében. Nagyon sok
szerző említi a hitbizományi birtokok

nincsen..." 3 . Erdei szerint esetleg a
horvát és lengyel parasztság hasonlítható
a magyarhoz. A parasztság válságának
gyökereit a technológiai forradalomban
és az ennek hatására végbement gazdasági átalakulásban keresi.
A birtokos parasztság főképp a gazdasági világválság idején küzdött súlyos
problémákkal. Az eladósodás már a húszas évek mezőgazdasági konjunktúrájának időszakában is éreztette hatását, ennek okait is elsősorban a birtokszerkezetben kereshetjük, mivel a kisbirtokok nem
tették lehetővé az ésszerű mezőgazdasági fejlesztést, és nem tudták kigazdálkodni a technológiai beruházások költségeit.
Ez a tendencia azonban a harmincas évek
elejére érte el a csúcspontját, amikor az
adósságok miatt a parasztság nagy része
a létbizonytalanság állapotába került, a
súlyos helyzetet a mezőgazdasági termékek eladhatatlansága is fokozta. Szinte törvényszerű volt, hogy ebben a helyzetben megjelentek és felerősödtek a különböző agrármozgalmak és szekták,
amelyek elsősorban az agrárproletariátus
körében hódítottak, de a parasztságot
sem hagyták érintetlenül.
A harmadik csoportot az agrárproletariátus alkotja. Ide tartoztak az uradalmi
cselédek és a mezőgazdasági munkások.
A mezőgazdasági munkásság körébe a
napszámból, alkalmi jövedelemből élőket lehet sorolni, de nem mondhatjuk el
mindenkiről, aki ebbe a kategóriába tartozik, hogy nem rendelkezik földbirtokkal, mivel főképp a harmincas évek elején szép számmal akadtak olyanok, akik
gazdaságtalan törpebirtokaik művelése
mellett napszámosmunkát vállaltak. A
század első felének agrárszociológiai irodalmában gyakori kérdésfelvetés volt,
hogy melyik csoport rendelkezik jobb
életkörülményekkel és magasabb jövedelemmel. Ez a kérdés nem dönthető el
egyértelműen, mivel inkább jellegbeli
különbségeket lehet megfigyelni. A napszámosok általában alacsonyabb bért
kaptak, és az ő esetükben mindig számolni kellett a bizonytalansági tényezővel, míg a cselédkonvenció egy állandó
jövedelmet biztosított, amely összességében magasabb is volt, mint a napszámosoké, de a szerződések egy sokkal kötöttebb életmódot vontak maguk után.
A cselédség vizsgálata viszonylag
nagy helyet kapott az agrárszociológiai
irodalomban (elég csak a szociográfiák
közül a Puszták népére gondolni) Ezen a
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területen is fontos szerepe van Kovács
Imrének, de Kerék Mihály és Matolcsy
Mátyás neve is megemlíthető. A kutatások főképp a megélhetési viszonyok, és
az életminőség (lakáshelyzet, táplálkozás) területére terjedtek ki.
A gazdasági cselédség az agrártársadalom olyan rétege, amely nem rendelkezik
semmiféle földtulajdonnal: saját munkájuk bérbeadásával szerzik meg a család
megélhetéséhez szükséges anyagi javakat. Létszámukat (az eltartottakkal együtt)
a harmincas évek közepén mintegy hatszázezerre tehetjük. Az egész évre való
lekötés nemcsak a szabadság jelentős
korlátozásával jár, hanem egyfajta kiszolgáltatottsággal is, amely presztízs szempontjából - bár anyagi körülményeik jobbak - , az ideiglenes mezőgazdasági
munkások alá helyezi a mezőgazdasági
cselédséget. Ez a besorolás különlegessé,
a többi társadalmi rétegtől teljesen
eltérővé teszi életszemléletüket, amely az
életviszonyokra is befolyással van.
A cseléd megélhetésének alapja a konvenció, amely pénzbeli és természetbeni
juttatásokból áll. A természetbeni juttatások között a cselédlakás is szerepel, némi
földhasználattal együtt. A pénzbeli juttatás általában elég szerény hányadát teszi ki a konvenciónak, eltérően olyan országoktól, ahol a mezőgazdaság belterjesebb jellegű, mivel ezeken a helyeken a
készpénzfizetés dominál. Ezt vizsgálva
újabb eltérést találhatunk az alkalmi
mezőgazdasági munkások és a cselédek
között, mivel az előbbi csoport jövedelmének jóval nagyobb hányadát kapta
pénzben. A konvencióban szereplő pénzjuttatás aránya ráadásul a gazdasági válság idején tovább csökkent. Bérezés
alapján általában négy cselédkategóriát
különböztethetünk meg; az elöljárót, az
egészbérest, a gyalogbérest és a kisbérest. Az utóbbi kategóriába általában
nem egész évre szerződők tartoztak, ez
csak a Dunántúlon volt jellemző. A konvenció nagysága és összetétele vidékenként különböző volt, az egyes juttatott
termények mennyiségét a termőhelyi
adottságok határozták meg. A természetbeni juttatások közé gabonafélék, fa, tej
- néhány helyen tehéntartás joga - ,
szalonna és só tartozott, a már említett
lakás- és földhasználat mellett.
Kovács Imre 1935-ben a Magyar
Szemlében megjelent cikkében a cselédkonvenció felhasználásáról és reálértékének változásairól ír. Ha a konvenció fel-
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használását nézzük, azt láthatjuk, hogy a
cseléd a juttatásokból nem vitt semmit a
piacra, saját létfenntartását fedezte belőle. A konvenció pénzre való átszámításával össze lehet hasonlítani a reálérték ingadozását. A gazdasági világválság előtti
években - a mezőgazdasági konjunktúrának köszönhetően - viszonylag magas
volt a cselédek jövedelme, majd a válság
hatására csökkent, de ez a folyamat még
1935-ben is tartott, tehát nem fejeződött
be a válság elmúltával. A vizsgált időszakban a konvenció értéke mintegy a
felére esett vissza. Ezt a folyamatot nemcsak a pénzjövedelem folyamatos csökkenése, hanem az agrárolló kinyílása is
elősegítette, a cselédnek egyre több terményt kellett a piacra vinnie ahhoz, hogy
életszínvonalát fenn tudja tartani. Ha az
egy családtagra jutó konvenció pénzbeli
értékét nézzük, nagyon alacsony összeget kapunk, ami a napi fél pengőt sem
teszi ki. Ez még a létfenntartásra is kevés. nem beszélve a kultúráról és a szórakozásról. ráadásul az elégtelen táplálkozás mellett a legnehezebb fizikai munkát
kellett végezni.
Kovács Imre összevetette a konvenció
kalóriaértékét a táplálkozási szükségletekkel, és az adatok azt mutatják, hogy a
cselédek jövedelme nem fedezte ezeket.
Egy cseléd átlagos napi munkaideje az
évszakok szerint változik, télen 15, tavasszal és ősszel 17, aratás idején 19 óra.
bár ez a belső munkát is magába foglalja,
a földeken napkeltétől napnyugtáig dolgozik. Ehhez és a hétvégén végzett háztáji
munkához évi mintegy hatmillió kalóriára
lenne szüksége, de a konvenció és a mellékjövedelmek csak négy, négy és fél milliót biztosítanak. Ezt a kalóriahiányt lehet
némileg kompenzálni, de ez esetben a
ruházkodásra szinte semmi nem marad,
ráadásul terményeiket csak mélyen áron
alul tudják értékesíteni a piacon.
megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdasági munkás táplálkozása nagyon fogyatékos. minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt. Különösen ősztől tavaszig annyira egyoldalú, hogy néha súlyos
egészségügyi zavarokat idéz elő. Előfordult, hogy a kemencében sült szemes tengeri egyoldalú fogyasztása következtében a skorbut tünetei léptek fel. A téli hónapok alatt a semmittevés dacára egyes
vidékeken az elégtelen táplálkozás hatására annyira legyengülnek a munkások,
hogy az uradalmi gazdatisztek állítása
szerint tavaszra nehezebb munkát alig
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képesek végezni - pl. gabonahordás alatt
összerogynak - és hetekig tart, amíg
valamennyire összeszedik magukat."4 írja 1933-ban megjelent cikkében Kerék
Mihály. Tehát a táplálkozás nemcsak
mennyiségi szempontból volt elégtelen,
hanem egyoldalúsága is komoly problémát jelentett.
Súlyos gondot okozott az agrárnépességben a munkanélküliség jelensége is,
ami azért is nagy probléma, mivel mezőgazdasági munkásság elhelyezkedési lehetőségei más területen nagymértékben
korlátozottak voltak. Matolcsy Mátyás
szerint a mezőgazdasági munkásság foglalkoztatottságának mértéke nem csökkent. de a mezőgazdasági termékek árzuhanása miatt csökkent a vidéki lakosság
fizetőképessége, és ez a munkaképeseket
arra ösztönözte, hogy azokban az évszakokban, amelyekben nincs foglalkoztatva, újabb munkaalkalmakat keressenek.
A szerző vizsgálatában arra az eredményre jut, hogy a mezőgazdasági munkanélküliség problémája kissé el van túlozva, és erről így ír: „Mint láttuk, a mezőgazdasági népesség majdnem kivétel
nélkül, talál legalábbis időlegesen az év
folyamán munkalehetőséget, amelynek
során saját és családja évi élelmiszerszükségletének bizonyos hányadához
hozzájut. Ez a mezőgazdasági népesség
elégtelen foglalkoztatottságát kisebb feszítőerejű problémává teszi, mint amilyen az ipari munkanélküliség problémája. annál is inkább, mert a mezőgazdasági népesség elégtelen foglalkoztatottsága
által előidézett feszültség, mely főként a
téli és a kora tavaszi hónapokban szokott
erősödni, az új termés betakarítása idején
minden évben enyhül"5
A cselédséggel foglalkozó munkák
nagy része súlyos következményeket vetít elő, amelyek fő mozgatója a cselédjövedelmek drasztikus csökkenése, a kulturális szükségletek kielégítésére való
képesség hiánya, amely szükségszerűen
erkölcsi romlást idéz elő. A szerzők felvetik a kormányzat felelősségét is, szerintük az államnak kiemelt figyelmet kell
fordítania a gazdasági cselédségre, mivel
ennek a rétegnek jelentős súlya van a társadalomban, és ez az életszínvonal-romlás olyan kilátástalanságba torkollhat,
amely forradalmi mozgalmakat gerjeszthet, vallási szektákat hozhat létre (ezeknek a jelenségeknek Kovács Imre jelentős terjedelmet szentel 1937-ben megjelent Néma forradalom című munkájában.

amellyel a későbbiekben még részletesen
kívánok foglalkozni). A szerzők általában egyetértettek abban, hogy a cselédség sorsa nemzeti érdek, amelyre fokozottan oda kell figyelni.
Földreformok
A század elején a mezőgazdasággal és
az agrártársadalommal foglalkozó szakemberek túlnyomó többsége belátta azt,
hogy a birtokszerkezetben gyökeres változásra van szükség, de az első konkrét
lépésre csak az első világháború után
került sor. Az 1920-as földreform jellegét
és hibáit már a bevezető részben vázoltam. Ezek után a második világháború
végéig komolyabb általános jellegű földreform nem volt. bár kisebb intézkedésekkel próbáltak módosítani a helyzeten.
Ezek a törekvések azonban vagy nem
érték el céljukat, vagy nem bírtak olyan
jelentőséggel, hogy a birtokviszonyok
összképén látható módon változtassanak.
Agrármozgalmak
Az 1890-es évek agrárszocialista mozgalmainak hullámai némiképp átcsaptak
a századforduló utáni időkre is, bár Szántó Kovács János, Várkonyi István és az
általuk szervezett megmozdulások, aratósztrájkok már a múlthoz tartoztak, és a
hatalom kemény fellépése egy időre elvette a mezőgazdasági munkásság kedvét a szervezkedéstől, ehelyett a kivándorlás kapott újabb lendületet. A két világháború között ismét felerősödtek az
agrármozgalmak, főképp a gazdasági
válsággal járó létbizonytalanság szolgáltatott nekik alapot. Ahhoz hogy a harmincas évek agrármozgalmait tárgyaljuk,
mindenképpen meg kell említeni a főleg
az agrárproletariátus körében hódító
szektákat, amelyek fontos alapot szolgáltattak ezen mozgalmak kibontakozásához. Kovács Imre szavaival élve: „Az
irányt a jelekből sejthetjük. A szekták aktivitása forradalmi síkon bontakozik ki.
A kiábrándulás ugyanis gyorsan bekövetkezik, mert csak egy vékony intellektuális réteg tart ki hitében; a többség hamarosan kiábrándul és még ezen a világon
szeretne boldog, megelégedett lenni."6
A szekták leginkább az ország keleti
részén hódítottak, és ez nem is meglepő:
ha a magyarországi agrármozgalmak teljes történetét tekintjük, megfigyelhetjük,
hogy szinte mindegyik az Alföldről

indult ki. Ez a tény főképp azzal magyarázható, hogy az agrárproletariátus itt
töltötte be a legmeghatározóbb szerepet a
mezőgazdasági népességen belül, valamint a mezőgazdasági termelés technológiai színvonala jóval alacsonyabb volt,
mint például a Dunántúlon. A szekták
alapvető jellegzetessége abban rejlett,
hogy a kilátástalan evilági életet értéktelennek látták, csak a túlvilági üdvözüléshez vezető út állomásának tartották.
Néhány a fontosabb szekták közül:
Magtalanok: a Tiszántúlon jellemző.
Nem akarnak gyereket, nem akarják,
hogy utódaik is annyit szenvedjenek,
mint ők. Feketébe öltöznek, gyerekeikkel
is ezt tetetik, a növényeket kipusztítják
maguk körül, kivéve a szegénység szimbólumát, az akácfát.
Koplalók: a Hajdúságban és Hódmezővásárhely környékén elterjedt. Felajánlják magukat Istennek, gyülekezeti
házaikban halnak éhen.
Jehova Tanúi: Ószövetségi prófétaneveket vesznek fel. Erősen jelen vannak
bennük a forradalmi tendenciák. Metafizikai passzivitás, szélsőséges esetekben
vagyonközösség és szabad szerelem kultusza jellemző rájuk.
Reszketősök: Bihar és Szabolcs megye. Állandó rángatózó mozdulataik jelentik nekik a vezeklést bűneikért.
Ezek a szekták, mint ahogy azt már a
korábbiakban említettem, termékeny talajul szolgáltak a különböző, szinte már
forradalmi jelleget öltő agrármozgalmak
számára. Ezek közül a legjelentősebb a
kaszáskeresztes mozgalom volt. Kovács
Imre így definiálja őket: „A kaszáskereszt-mozgalom POLITIKAI SZEKTA,
de veszedelmesebb a vallási szektánál,
mert, míg amazok tekintete elfordul a
világ dolgaitól és minden igyekezetükkel
azon vannak, hogy a túlvilági idvezülésüket biztosítsak (e világ úgysem nyújt
semmit!), addig a politikai szekta tagjai
még nagyon is ebben a földi életben
akarnak jobb sorsot kiharcolni maguknak."7 (kiemelés a szerzőtől). Ezeknek a
mozgalmaknak azonban nem sikerült
komoly eredményt elérniük. Ennek fő
okát egyrészt a szervezetlenségben, másrészt a nem megfelelő anyagi és politikai
háttérben kell keresnünk, valamint a hatóságok is kemény szigorral léptek fel a
szervezkedések ellen, bírósági ítéletek
sorával próbálva elejét venni a további

eseményeknek. Azonban a sikertelenség
ellenére is intő példával szolgáltak azok
számára, akik felelős pozíciókban elhanyagolták a mezőgazdasági munkásság
szociális helyzetének javítását szolgáló
törekvéseket. Kovács Imre szavaival
élve: „Még egyszer visszafordulok kelet
felé. Lázas homlokom a hideg ablaküvegre szorítom: a sötét alföldi éjszakából
széttárt karú, térden álló, óriás szektás
magyar paraszt alakja mered felém. És ez
a nagy néma forradalmár egyre jobban
közeleg, nem akar elmaradni és egyszer
talán Budapestre ér..."8
Telepítési elképzelések
A birtokszerkezetből és a földéhségből
származó problémák enyhítésének lehetséges módjaként a korszak folyamán végig napirenden szerepelt a mezőgazdasági telepítés gondolata, de a törekvések
csak ritkán jutottak el a megvalósítás fázisáig. Az első nagyszabású elképzelés
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter nevéhez fűződött a század elején, de
különböző (főképp gazdasági) tényezők
megakadályozták a program végrehajtását. A következő komoly próbálkozás a
harmincas években történt. Konkrét tervvel - sőt felhasználható földterülettel először Albrecht herceg lépett elő. Egy
1933-as előadásában - amelyet a Magyar
Tudományos Akadémián tartott - bemutatta a telepítés lehetséges előnyeit, valamint vázolta a konkrét típusokat és a
megvalósítás anyagi kondícióit.
Azzal kezdte érvelését, hogy a mezőgazdasági telepítés programjának kivitelezése nem csak a mezőgazdaság szempontjából lenne hasznos, hanem más területeken is. Ezek közé tartozik a településhálózat egyenetlen rendszerének javítása, valamint a telepítés azon várható
következménye, hogy ezen a módon
csökkenteni lehet a faluról városba való
áramlást, ami az ipari munkanélküliség
növekedési ütemének csökkenéséhez vezethetne. Legfőbb célja mégis a mezőgazdasági munkanélküliség, és a földtulajdonnal nem rendelkezők számának
csökkentése. Az előadás kitért arra is,
hogy Európa más területein sikerrel alkalmazták a programot. A telepítés a legnagyobb'' hatást talán a Dunántúl társadalmában lenne képes elérni, ahol
megállíthatná a földbirtok elaprózását, és
ezzel gátat vethetne az egykézés egyre
jobban elharapózó jelenségének.

Albrecht három alapvető formát különböztetett meg: az önálló telepet, a
kiegészítő, valamint a csoportos telepítést.
Az önálló telep az ideális forma, mivel itt
egységes kisüzemek létrehozására van
lehetőség, a kiegészítő telepítés legfontosabb feladata a kisbirtok életképességének
biztosítása, ez esetben a birtokokat egészítenék ki néhány holddal. Itt említi meg
Albrecht az 1920-as földreform legnagyobb hibáját, miszerint nagyon megnőtt az
életképtelenség határán tengődő törpebirtokok száma, amelyek a mezőgazdasági
válság idején rájuk terhelt hitelek visszafizetési kötelezettségének révén semmilyen szinten nem voltak képesek biztosítani a megélhetést. A földreform következménye volt az is, hogy pont azok a birtokok tűntek el (25-100 hold közötti területnagysággal), amelyeket erősíteni kellett volna. A kiegészítő telepítés feladata
tehát az lesz, hogy a töipebirtokokat életképes kisgazdasággá alakítsa át. A csoportos telepítés előnye az, hogy az áttelepítetteknek nincs szükségük nagy beruházásra
a gazdálkodás elkezdéséhez, mivel az
eleinte közösségi - tulajdonképpen szövetkezeti - keretekben folyik. Egy másik
csoportosítást is használt a telepítési formákra vonatkozóan, mégpedig a településfajta szempontjából. Az ideális megoldás a falu, mivel így komplex gazdasági
egységet lehet alkotni, a mezőgazdasági
funkciók mellett az iparosok és az értelmiség bevonásával. Ennek a formának az
az egyetlen hátránya, hogy nagyon drága.
Anyagilag már könnyebben kivitelezhető
a tanyákra való telepítés, ez viszont az
infrastrukturális fejlettség alacsony szintjéből fakadó problémákat veti fel. Alkalmazható egy köztes megoldás is, a csatlakozó telepítés, amely a község bővítésével kínál megoldást, valamint egy speciális forma, a városszéli telepítés, amely elsősorban Budapest környékére kell, hogy
koncentrálódjon, a zöldség- és gyümölcstermesztést választva fő profilul, amely
nagyon fontos a főváros ellátása szempontjából.
A birtoknagyság tekintetében a 15-30
holdat javasolja Albrecht, de ennek a
nagyságnak régiónként változónak kell
lennie, mivel a Dunántúllal szemben,
ahol a mezőgazdaság belterjessége magasabb szinten áll és kisebb terület is elég
a megélhetéshez és a gazdaságosság biztosításához, az Alföldön nagyobb birtokokat kell kijelölni. Ha a telep nem képes
teljes mértékben biztosítani a megélhe-

tést. lehetőséget kell biztosítani valamiféle mellékkeresetre. A telepítések emberanyagának a „létszám feletti" gyermekekből. a megélni nem képes törpebirtokosokból és a földdel nem rendelkező
mezőgazdasági munkásokból kell állnia.
A telepek feladatai között szerepelne
még a kötelező gazdasági oktatás biztosítása. A gazdasági vezetőknek és a
cselédeknek is birtokot kell juttatni a
telepen, valamint iparos telephelyeket
kell létrehozni a mesteremberek számára.
Ez a telepítési politika azok visszatérését
is elősegítené, bátorítaná, akik kivándoroltak annak reményében, hogy külföldön szerzett pénzükből hazatérésük után
itthon vásároljanak maguknak földet. A
telepítések az állás nélkül maradt értelmiség munkához juttatásában is segíthettek volna, bár ez nehéz feladatnak ígérkezett. mivel a munkalehetőségen kívül
alkalmat kellett volna teremteni ezen
réteg magasabb kulturális igénye kielégítésének biztosítására is.
A telepítéshez szükséges földterület
megszerzése ebben az időben nem okozott volna túl nagy gondot, mivel a veszteséges gazdálkodás hatására nagy kínálat jelentkezett az ingatlanpiacon, amit ki
lehetett volna használni. A telepek felszerelése a telket, a házat, az állatokat, a
gazdasági berendezést, a vetőmagot és az
indulási költségeket foglalta volna magában. A telepesek részére a kedvezményes hitelek biztosítása nyújtott volna
alapot és garanciát a gazdaság beindításához és jövedelmezővé tételéhez.
Abban, hogy végül ezek az elképzelések nagyrészt nem jutottak el a kivitelezés szintjére, és csak kevés embert érintettek, elsősorban az állami szerepvállalás hiánya a felelős elsősorban, mivel a
telepítési tervek társadalmi támogatottsága nem vitatható. A református egyház
például a kezdetektől támogatta a tervet,
bár a kivitelezésben való erőteljesebb
részvételt szűkös anyagi eszközeik akadályozták. Az állam sem vonta azért teljesen ki magát, ennek példáját megfigyelhetjük a Baranya és Tolna megyei
telepítésekről, bár ezekről nem lehet elmondani, hogy az agrárpolitika játszotta
volna bennük a legfontosabb szerepet.

AGRÁRSZOCIOLÓGIAI

ÍRÁSOK

Az eddigiekben megpróbáltam bemutatni a magyar mezőgazdaság és agrártár-

sadalom helyzetét társadalmi, politikai és
gazdasági szempontból, kitérve a legfontosabb problémákra, amelyek megoldásra vártak ebben az időszakban, és az
agrárszociológiai irodalom alaptémáiként szolgáltak. A következőkben kísérletet teszek a fő művek, irányzatok és
csoportosulások bemutatására, természetesen a teljesség igénye nélkül, mivel a
század első felének magyar agrárszociológiai irodalma (főképp a két világháború közti időszakot tekintve), annyira
szerteágazó és termékeny, hogy egy ilyen
terjedelmű munkában csak egy általános
keresztmetszet megrajzolására van lehetőség. A bemutatás során nem egyes
szerzők teljes életművét, vagy egyes
irányzatok munkásságát szeretném bemutatni. hanem különböző fontos problémakörök által rendszerezve próbálom
meg a vélemények és leírások lehető
legszélesebb skáláját felvázolni (természetesen ez alól a szociográfiai mozgalomról szóló rész kivétel). Ezen kívül
megpróbálok egy rövid kitekintést tenni
a trianoni határokon kívül eső területek
magyar agrárszociológiai irodalmára,
amely a békediktátum után is viszonylag
élénk maradt. Mint az már eddig is megfigyelhető volt. e tanulmányban a két világháború közötti időszak kap erős túlsúlyt. Ennek több oka van. Egyrészt a
rendelkezésre álló irodalom is bővebb
ebből a korszakból, másrészt a különböző empirikus és leíró módszerek fejlettebb volta a század első két évtizedével
szemben, valamint a minőségi igénnyel
készült szociográfiák sokkal megragadhatóbbá. így mintegy feldolgozásra érdemesebbé is teszik ezt az időszakot, nem
beszélve néhány olyan problémáról,
amelyekben párhuzamokat lehet felfedezni a mai helyzettel.
Népi szociográfia
A szociográfia történeti gyökereiről
már esett szó a bevezetőben, ebben a
részben az előzmények között inkább
már csak azokkal a történésekkel kívánok foglalkozni, amelyek közvetlenül
megelőzték a szociográfiai mozgalmak
elindulását. Fő tényezőként a népi mozgalmak kialakulását lehet említeni,
amely a húszas évek végére tehető. Elsősorban a kiábrándulás szülte azokat a törekvéseket. amelyek a társadalomkutatókat arra ösztönözték, hogy új válaszokat
keressenek a politikához való viszonyra.

és ezek közé tartozott a nép előtérbe helyezése. A szociográfiát alkalmasnak találták arra, hogy társadalmi reformok
alapjául szolgáljon. Ha a társadalomtudományok és a politika erős kapcsolatának gyökereire akarunk rávilágítani, a
századforduló időszakáig kell visszanyúlnunk. A század eleji társadalomkutatás erősen politikus jellege megmaradt
a világháború utáni időszakban is. A
módszertani alapok között pedig az a
tényező játszik fontos szerepet, hogy a
húszas évekre Közép-Kelet-Európában is
megindult az empirikus társadalomkutatás. Ebben Dimitrie Gusti munkássága
volt meghatározó, aki abból az alapállásból indult ki, hogy a szociográfiát és a
szociológiát együtt kell alkalmazni.

és az úgynevezett harmadik utat képviselték. A népi szociológiában nagyon
fontos szerepet játszottak az ifjúsági
mozgalmak, mivel aktív szerepet tudtak
vállalni a munkában, valamint egy új
szemléletmód szellemi tartalékát képezték. Némedi Dénes így ír erről: „A
'húszéveseket' a kérdések sokkal egyszerűbb formában izgatták. Eligazítást
kerestek a zűrzavarban, s a néphez fordulásban vélték ezt megtalálni: a néphez
fordulásban nem irodalmi, hanem szó
szerinti értelemben, a falura menetelben,
a falu vizsgálatában. Kerülő utat kerestek. mert a politizálást eredménytelennek látták (legyen az jobb- vagy baloldali)."10

A szociográfia kiindulópontját abban
láthatjuk, hogy a társadalomkutatók a nép
felé való fordulást gyakorlati úton
képzelték el. Az első jelentős lépés Magyarországon a Barta Miklós Társaság
megalakulása volt 1925-ben. Ez egy jobboldali kezdeményezés volt. olyan jelentős alakokkal soraiban, mint Fábián
Dániel, Féja Géza, Kodolányi János,
vagy József Attila. A húszas évek végén
még számottevő volt a szegedi Bethlen
Gábor-kör, az Erdélyi Fiatalok köre, és a
felvidéki Sarló. Minden csoportosulásra
egyértelműen jellemző volt a parasztorientáció, magukévá tették Szabó Dezső
azon nézetét, miszerint a parasztság óriási
erőforrást jelent. Konkrét programjaikban
viszont már jelentkeztek eltérések. A
szegedi agrár-settlement felülről próbált
közeledni a parasztsághoz, míg a BMT
ezen réteg aktív jellegét és a falujárás
fontosságát hangsúlyozta. A Sarló egy
idő után eljutott az ortodox szocializmus
alapállásához és a forradalom szükségességének hangoztatása vált programjának fő jellegzetességévé.
1932-re felbomlottak ezek a csoportok, amelyek főszerepet játszottak a szociográfiai mozgalom elindulásában, csak
a szegediek folytatták munkájukat. Fontos megemlíteni ezzel a folyamattal kapcsolatban a politikai környezet megváltozását. Míg a gazdasági válság idején erősek voltak a baloldali mozgalmak (ez a
tény a népi mozgalomnak nem kedvezett), 1932-től éppen a politikai élet súlypontjának erős jobbra tolódásával mind
legális, mind illegális formáik visszaszorultak, megnyitva ezzel az utat egy olyan
vonulatnak, amelynek képviselői mind a
bal- mind a jobboldalból kiábrándultak

Főbb csoportosulások
népi szociográfiában

a magyar

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma: 1931-ben alakult, tagjai nagy része
irodalmi érdeklődésű. Főbb alakjai: Ortutay Gyula, Reitzer Béla, Tomori Viola.
Erdei Ferenc. A csoportra a korai időszakban erős marxista orientáció jellemző, de
később heterogenizálódnak. Köztes állapotot képviseltek a mozgalmiság és a
szakszerűség között (Erdeit éppen a szakszerűség hangsúlyozása választja el a kör
többi szociográfusától). Maga a kollégium
nem volt túlságosan intenzív csoport,
működési kerete a szeminárium volt.
Márciusi fiatalok: 1932-ben az Előőrs,
Bajcsy-Zsilinszky Endre lapja hirdette
meg programjukat. Főbb alakjai: Emődy
Zoltán, Féja Géza, Gunda Béla, Stolte
István. Surányi-Szortsik János. A munka
alapjává a tennivalók meghatározását
avatták, amelynek érdekében fel kell térképezni az egész országot. A csoport
rendszeres szemináriumi munkát végzett, bár tervezett négy alcsoportjuk nem
alakult meg. 1933 márciusában Féja beolvasztotta a Nemzeti Radikális Pártba,
ezzel feloszlott a társaság.
Öregcserkészek: csoportjuk 1932-ben
a Fiatal Magyarság körül alakult ki. Vezetői: Fodor Ferenc, Sík Sándor, Szabó
Zoltán, Boldizsár Iván. Szemináriumaikon kezdetben a politikai témák domináltak, később társadalmi problémák kelültek előtérbe. 1934-től jellemző rájuk a
mozgalmi szociográfia: egy általános
kérdőív megszerkesztésével próbálkoztak, amit nem adtak közre. Kapcsolatba
kerültek a romániai falukutatókkal, saját

munkájukban is megpróbálták alkalmazni Gusti módszereit.
Pro Christo Diákok Háza: falukutató
csoportja 1934-ben alakult, nem mozgalmi jellegű. Erős konzervatív kötődés jellemző rájuk, tagjaik jelentős része Teleki-tanítvány volt. Falumunkájuk szociális segélyakciókkal egybekötött népművelés, célja, hogy a népkultúra visszakerüljön a faluba. Ezen csoport nevéhez fűződik az első kollektív falumonográfia,
ami a kemsei kutatások alapján készült
1935-ben.
A szociográfia „hőskora" az 1936-os
esztendőre tehető, amikor is a szociográfia belép a népi mozgalom kereteibe, és
központi témává lép elő. Ezzel maga a
népi tábor is megváltozik, tagjai lesznek
a fiatal szociográfusok. Különböző folyóiratok (Válasz, Kelet Népe, Szabadság) rendszeresen foglalkoznak szociográfiákkal, bár ezek nagy része nem kötődik szorosan a népi mozgalomhoz. A
kiadói csoportok közül első helyen kell
említeni a Szolgálat és írás Munkatársasága, amelyet a Fiatal Magyarság hoz
létre. Nevéhez fűződik többek között a
Tardi helyzet, a Néma forradalom és a
Cifra nyomorúság kiadása. Fontos szerepet játszott még ezen a téren az Athenaeum is. A nagy tervek közé tartozott a
Magyarország felfedezése című sorozat
beindítása, de a tervezett tíz kötetből
csak három - Féja Géza, Erdei Ferenc és
Szabó Zoltán munkája - készült el.
A Márciusi Front dominanciájának
időszaka már a népi szociográfia hanyatlását vetítette elő. 1937-re erősen kiéleződött a népi-urbánus vita és 1938-ban
tulajdonképpen véget ért a szociográfiai
mozgalom virágzó időszaka.
A legjelentősebb szociográfiai munkák
Veres Péter: Az Alföld parasztsága. A
mű 1936-ban jelent meg, bár a Válasz Németh László folyóirata - már 1935ben elkezdte közölni folytatásokban. Veres az alföldi parasztokat nem igazi jobbágyoknak tekintette, hanem a ridegparaszt megnevezést használta rájuk, bár
jellemzése erősen idealisztikus elemeket
is tartalmazott, saját szocialista jellemideáltípusát próbálva ráhúzni a kis- és
középparasztságra, sőt elsősorban a kubikosokra. A mezőgazdasági munkásság
kollektív szellemiségét állítja eszmény-

képül, valamint a reménységek megvalósítására szolgáló csoport szerepét is rájuk
ruházza. Éles kritikával lépett fel a polgári erkölcsök ellen, az értékek megtestesítőjének a falut tartotta. A munka jövőképe alapjában véve optimista volt, mivel a polgárosodás szerinte már túlhaladott jelenség, így egy másfajta, több reménnyel kecsegtető úton fog végbemenni a parasztság megújulása. A munkáról
összességében elmondható, hogy a leíró
elem súlya nem éri el a szociográfiában
megszokottat, és a felhasznált történeti
anyag is eléggé szűk körű.
Szabó Zoltán: A tardi helyzet: 1936ban jelent meg, a szerző első nagy szociográfiája volt, és annak ellenére talán a
legismertebb, hogy többen erősen kritizálták módszereinek kiforratlanságát,
íme egy példa Némedi Dénestől: „(...) A
tardi helyzet (...) tele volt még a Fiatal
Magyarság szociografizálásának kétes
értékű módszereivel: hatásos a gyerekek
dolgozataiból összeállított étlapszociográfia, de felületes Kovács Imre, vagy
Kerék Mihály alaposabb dolgozataival
összehasonlítva; ugyanígy csak illusztratív értéke van annak, hogy a parasztságból való elvágyódást is iskolai dolgozatok segítségével mutatta be."". Minden
kritika ellenére elmondható róla, hogy a
társadalmi folyamatokat jó érzékkel ragadta meg, és igyekezett minél sokoldalúbban bemutatni a „helyzetet", két
legalapvetőbb összetevőjét, a summásmunkát és az ennek alapot szolgáltató
földhiányt kiemelve. Megkülönböztetett
figyelmet szentel a mezőgazdasági munkásság elégtelen táplálkozási viszonyaira
és a paraszti léthez szükséges feltételek
hiányára. Jövőképe borúlátó; a merev
társadalmi rendszer nem adja meg a paraszti fejlődés lehetőségeit.
Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság.
1938-ban jelent meg. alapfelfogása A
tardi helyzetével megegyező, de vizsgálódási köre területileg jóval szélesebb,
Észak-Magyarország paraszti életének
típusait próbálja ábrázolni. Hibájának tekinthető, hogy nem próbál (az eredeti elképzelésekhez igazodva) teljes keresztmetszetet adni a parasztságról, bemutatva a jobb helyzetben levő rétegeket is.
Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Az első
magyarországi kollektív falumonográfiát
a Pro Christo Diákok Háza készítette. A

munka alapjául egy ormánsági kisközségben, Kemsén végzett kutatások szolgáltak. Alapvetően konzervatív jellegű,
de a csoportosulás hátterét ismerve ez
nem számít meglepetésnek. A kutatás fő
célja az egykézés jelenségének teljes feltérképezése történeti és társadalmi síkon,
valamint okainak felkutatása. Ha az
anyaggyűjtés módszereit tekintjük, akkor
elmondhatjuk, hogy a jelentős szociográfiák között ez a munka hordozza magában a tudományos kimunkáltság legmagasabb szintjét. A kutatás kiindulópontja
a régi paraszti társadalom volt, amely
még nem egykézett, mivel a földbirtokviszonyok lehetővé tették számára egyrészt
a terjeszkedést, másrészt pedig azon mellékjövedelmek megszerzésének lehetőségét. amelyek egy stabil életminőség
fenntartását biztosították számára a népesség erőteljes növekedése idején is. A
könyv hiányossága abban rejlik, hogy a
történeti folyamatok és okok széleskörű
feltárásának árnyékába szorult az aktuális társadalomrajz, nagymértékben feltáratlanul h a g y v a a v a l ó s á l l a p o t o k a t .

Illyés Gyula: Puszták népe. A szociográfiák klasszikusának tekinthető, legalábbis a ma legismertebb mű a társadalomrajz műfajából. Sikerét talán annak
köszönheti, hogy előszeretettel használ
szépirodalmi nyelvezetet és eszköztárat,
ebben talán Nagy Lajos Kiskunhalom című szociográfiájához lehetne hasonlítani. Az önéletrajzi keret inkább csak
eszközként szolgál, de jótékony hatása,
hogy gördülékennyé, folyamatossá teszi
a könyvet. A nyomor ábrázolása mellett
nagyon erős az a vonulat, amely a közösséget, mint értékalkotó tényezőt vizsgálja. érdekes többértelműség lehetőségét
hordozva ezzel magában.
Darvas József: A legnagyobb magyar
falu. Marxista alapállású munka, egy tekintetben tud csak újítást hozni a népiesekhez képest, a teljes társadalom keresztmetszetének ábrázolásában (bár
ilyen törekvések Szabó Zoltánnál is megfigyelhetőek). Saját szavaival élve: „Engem - mert mind megéltem őket - nem
csak a „nép" közé leszálló falukutatók elsődleges élményei érdekeltek, hanem az
is (és talán elsősorban ez!), ami ezek mögött az élmények mögött van. ami itt
végeredményben meghatároz minden
közösségi megnyilvánulást: a falu társadalmi viszonyainak teljessége."12

Féja Géza: Viharsarok: Féja az agrárszocialista mozgalmakat tartotta a magyar parasztság felemelkedését célzó
legígéretesebb kezdeményezéseknek és
nem véletlen, hogy művében azt a térséget veszi vizsgálat alá, ahonnan az 1890es évek eseményeinek döntő többsége kiindult. A polgárosodás folyamatának
megítélésében súlyos ellentmondások találhatóak a könyvön belül; míg társadalomszemlélete azért veti el a szervezettséget, mivel a polgárosodást romboló folyamatnak tartja, a munka későbbi részeiben már mint szükséges, és biztató
távlatokat nyújtó fejlődési módot írja le.
Nemcsak ebben a tekintetben mondható
el, hogy a munka nem egységes, inkább
pillanatképek sorozata.
Természetesen a bemutatottakon kívül
a népi szociográfia tárgykörében születtek még jelentős munkák. Ezek közé tartozik például Erdei Ferenc Futóhomok
valamint Parasztok című munkája. Jelentős gyűjteményes kötetek is származnak
ebből az időszakból Itt említhető meg a
Magyar haláltánc Féja Gézától. A korszak egyik legfontosabb munkája, A néma forradalom alapvonásait már vázoltam egy korábbi fejezetben, ahogy ezt
tettem Erdei A magyar paraszttársadalom
című tanulmányával is.
A szociális munka lehetőségei falun
Ebben a tárgykörben az egyik legszemléletesebb munkát Rusznyák Gyula
1933-ban a Társadalomtudomány című
folyóiratban megjelent cikke jelenti. A
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szerző kiindulópontként a nyomorúságos
életkörülmények hatására beállt pszichikai változást írta le. A falusi lakosság
pszichikai alkatának fő jellemzői a letargia és az érzéketlenség voltak. Rusznyák
Gyula elmélete szerint a nagyobb falvak
esetében éppúgy tükröződik az övezetesség, mint a városokban. A falu központjában viszonylag jobb a helyzet, a legnagyobb nyomort a faluszéli területeken lehet megtalálni. Ennek legfőbb oka az,
hogy a falu központjában általában a
megélhetéshez elviekben szükséges földterülettel rendelkező gazdák éltek, míg a
falu szélén általában a földdel nem rendelkező agrárproletárok. Ez nem jelenti
azt, hogy a gazdáknál nem jelentkezett a
létbizonytalanság. A mezőgazdasági válság következményeképpen olyan mértékű eladósodásba süllyedtek, hogy képtelenek voltak nyereséges gazdálkodást
folytatni. Ezen létbizonytalanság következtében a fiatalok közül nagyon sokan
városba költöztek, abból a célból, hogy
ipari munkások lesznek, de a magas ipari
munkanélküliség miatt ez sokuknak nem
sikerült, illetve azok is, akik munkához
jutottak, erősen vágyakoztak vissza a
földhöz. Nem csak a városi munkanélküliség ölt nagy méreteket ebben az időszakban, hanem a falusi is. A városokban
a munkanélküliség 10-24 százalék között
mozgott, és körülbelül ilyen arányok
voltak jellemzőek a túlnyomórészt mezőgazdasági termeléssel foglalkozó falusi
lakosságra is. A gazdacsaládoknál nemcsak a súlyos eladósodás jelentett problémát, hanem az is, hogy idegenkedve
fogadták az új termelési technológiákat,
módszereket.
A sajátos falusi psziché alapjellemzője
a közélettel szembeni teljes közöny volt.
Ez érzékenyen érintette a szociális munkát is, mivel nagymértékben csökkentette a párbeszéd és az ebből fakadó megértés lehetőségét.
A legkomolyabb hiányosság a szociális munka szempontjából a szociális kérdés jogi rendezésének elmaradása volt.
Azt amit az állam elmulasztott ezen a
téren, csak kismértékben pótolhatták a
karitászmozgalmak. A munkát az a tényező is jelentősen hátráltatta, hogy a
nehéz életkörülmények hatására egyfajta
rétegszellem alakult ki a faluban, amelynek hatására a szociális belátás szinte teljesen eltűnt, pedig ennek kellett volna
képeznie az alapot. A tekintély fogalma a
világháború után átértékelődött, a falusi
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ember már nem a felsőbb hatalom képviselőjét látta a tisztségviselőben, hanem
az embert próbálta meg keresni benne.
Ebből következik az, hogy a jóakarat
megnyilvánulásai képesek voltak bizalmat kelteni a falusi emberben. Ez pozitív
vonásként értékelhető, alkalmas kiindulópontnak lehet tekinteni a szociális
munka szempontjából.
Rusznyák Gyula meglehetősen sötét
képet fest a falusi szociális munka lehetőségeiről. A legnagyobb problémának
az állami szabályozás és szerepvállalás
hiányát tartja. Amíg a törvényes keretek
hiányoznak, addig nem lehet sikereket
elérni. Rusznyák szerint az „új falut" a
társadalmi önsegélyezésnek kell felépítenie, viszont ennek kialakulásához szükség van a szociális belátás helyreállítására, valamint olyan emberek kellenek,
akik megtalálják a hangot a falusi lakossággal, és képesek a faluban nagyon elkülönült rétegek egymáshoz való közelítésére. Ezeket a feltételeket képesek megteremteni a szociális munkával foglalkozók. de mindez nem ér semmit, ha hiányoznak a hathatós állami intézkedések a
falusi emberek életkörülményeinek javítása érdekében. Végeredményben elmondható. hogy Rusznyák álláspontja
közel áll a Pro Christo elképzeléseihez,
de a szegedi csoporthoz is annyiban,
hogy egyfajta felülről való közelítés dominált a munka terveiben.
Demográfia, mobilitás
A korszak fő demográfiai folyamataiban a migráció különböző formái domináltak, de természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a lakosság gyors
növekedését sem. A kivándorlások kezdetei a XIX. századia nyúlnak vissza. Ennek
alapjául a mezőgazdaság súlyos helyzete
és a birtokviszonyokból adódó földéhség
szolgált. Ha a birtokok felaprózódásának
hatására végbemenő folyamatokat akarjuk
vizsgálni, fontos megemlíteni az elsősorban a Dél-Dunántúlra kiterjedő egykézést, amely nagy szerepet játszott a
térség magyarságának fokozatos elsorvadásában. A jelenség legpontosabb képét
a kemsei monográfia, valamint Kiss Géza
és Kodolányi János munkái adják. A
migráció fontos jelenségei között tarthatjuk számon a városokba áramlást, amelyet
ugyancsak a földtelenség indukált. Ez a
folyamat nem volt előnyös, mivel
egyrészt a parasztság legöntudatosabb

rétegét is beszippantotta a város, másrészt
a beköltözöttek tömegei még jobban megnövelték az amúgy sem jelentéktelen
városi munkanélküliek tömegét.
Hitbizományok és kötött birtokok
A század elején a mezőgazdasági fejlődést hátráltató tényezők között sok
szerző az első helyen említette a kötött
birtokok problémáját. Ennek alapja az
volt. hogy a holtkéz fogalmát nem csak
jogi, hanem gazdasági értelemben is lehetett használni, mivel a kötött birtokok
esetében sok helyen a termelési módszerek és technológiák fejlesztésére nem
volt meg az igény (egyes esetekben a tőke sem). A kötött birtokok - amelyek
közé a hitbizományokat és az egyházi
birtokokat sorolhatjuk - az ország területének 10,39 %-át foglalták el. A befektetetések lehetőségeinek hiányával kapcsolatban fő tényezőként azt említhetjük,
hogy a hitbizományi birtokot nem lehetett sem elidegeníteni, sem megterhelni.
Már a reformkortól kezdve sokan felszólaltak a hitbizomány ellen - többek között Kölcsey, Kossuth és Deák - , mivel
az ebben a korban kibontakozó hitelrendszert is megbénították bizonyos mértékben. Ágoston Péter demográfiai problémákra is rávilágított egyik cikkében, ahol
így ír: „Miután a földmívelőkre nézve a
földszerzést lehetetlenné teszi, a korlátolt
forgalmú birtokok a népesség szaporodására is kártékonyán hatnak, mert a lakosságtöbblet önállósításának lehetőségét
gátolják."'3
Ha a hitbizományok terület szerinti
megoszlását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az meglehetősen egyenlőtlen
volt. A legnagyobb arányt a Felvidék és
a Dunántúl képviselte, ezek közül is kiemelkedett Bereg (a földterület 37,7 %•
a), Sopron (27,6 %), Árva (25,5 %) és
Moson (20,3 %) [az árvái közbirtokosság más jellegű]. 1909-ben az ország területén 93 hitbizomány volt,
ezek közül 33-nak a területe meghaladta a 10 000 holdat, sőt hét olyan is
akadt, amely 100 000 holdnál is nagyobb volt, a legnagyobb az Esterházy aké 516 039 holddal. Ennek a hét
családnak a kezében volt az ország területének 2,5%-a. Az 1000 holdnál nagyobb községi birtokok esetében nem
merült fel ilyen jellegű probléma, mivel
ezeknek a földeknek nagy részét általában kisbérletbe adták.
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Tanyarendszer
A tanya, ez a sajátosan magyar jellegű
településtípus fontos pozíciót töltött be a
mezőgazdasági termelésben. Az 1930asnépszámlálási adatok szerint a külterületi lakosság mintegy kétmillióra tehető,
amelynek jelentős része tanyákon élt. A
sajátos magyar tanyafejlődés gyökerei a
XV. századig nyúljak vissza, a későbbi
időszakokra jellemzőek a nagyszabású
telepítések, a XIX. század technológiai
fejlődése lehetőséget adott arra, hogy
mezőgazdasági termelésre addig alkalmatlan területeken is tanyák jöhessenek
létre. A terjeszkedési folyamat századunk első felében sem állt meg, az 1920as földreform hatására például 75 000 új
tanya létesült.
Az irodalomban a tanyarendszer fő,
megoldásra váró problémái között említették meg a hiányos infrastruktúra fejlesztését, tanyaközpontok létrehozását,
valamint a mezőgazdasági termények értékesítésének fő feladatait végző szervezetek alapítását. A tanyarendszerrel foglalkozó szerzők közül az első helyen kell
megemlíteni Erdei Ferencet, aki Tanyatípusok és tanyás vidékek című munkájában a lehető legtöbb oldalról megpróbálja feltárni a magyar tanyavilág jellegzetességeit, problémáit. A tárgykörrel kapcsolatban fontos még megemlíteni Czett-

ler Jenő és Gesztelyi Nagy László nevét.
A társadalomtudományi folyóiratok véleményem szerint nem szenteltek kellő figyelmet ennek a problémának.
A trianoni országhatárokon kívüli
területek
Erdély: mint már azt említettem a bevezetőben. a magyar agrárszociológia kialakulásában Erdély fontos bázist képzett. Néhány sajátos jellegű problémát
kivéve ugyanazokkal a gondokkal küszködött ez a terület is, amivel a trianoni
Magyarország, természetesen a helyzetet
nagymértékben súlyosbította a kisebbségi lét. Speciális témaként a közbirtokosság intézményéről és a Székelyföld eltartó képességének problémájáról beszélhetünk. Az erdélyi agrárszociológia legfontosabb alakjai közé tartozott Bözödi
György, akinek Székely bánja című munkája a székelység talán legigényesebb
történeti és társadalmi keresztmetszetét
nyújtja, valamint Venczel József, az erdélyi falukutatás atyja.

3

radéktalanul érvényesíteni törekvéseiket.
A lassan kialakuló felvidéki irodalmi
életre az anyaországgal szembeni bizalmatlanság volt jellemző, az alkotók inkább Erdéllyel vállaltak sorsközösséget.
A társadalomvizsgálatban nem kapott
fontos szerepet az agrárszociológia, legjelentősebbként talán a Sarlót lehet említeni.

BEFEJEZÉS

A fentiekben megpróbáltam tömören
vázolni a magyar agrárszociológiai irodalom fő problémafelvetéseit, nagy alakjai munkásságának fontosabb állomásait.
Törekedtem arra, hogy ezen tárgykörök
történeti és társadalmi kontextusának bemutatásával egyfajta átlátható értelmezési keretbe foglaljam ezt a nagyon széles
és sokoldalú irodalmat. Céljaim között
szerepelt az is, hogy az egyes problémák
különböző értelmezéseit bemutassam,
bár ez nem sikerült maradéktalanul,
főképp a terjedelem szűkössége, valamint egyes témák homogén irodalma miatt. Néhány olyan tárgykört is megpróbáltam kiemelni, amelyek nem tartoznak
a legszélesebb körben tárgyalt problémák közé, de véleményem szerint megismerésük segít abban, hogy egy árnyaltabb kép alakuljon ki a korszakról.

Felvidék: bár a 30-as évekre a felvidéki magyarságnak részben sikerült kiépíteni Azokat a szervezeti formákat, amelyek az identitás megőrzéséhez elengedhetetlenül fontosak, ezek még nem úgy
működtek, hogy képesek legyenek ma-
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egy rendhagyó uallási szeruezet
Kiss

VIRÁG

„Odadobja az ember vakondnak,
denevérnek,
Ezüstjét, aranyát,
Mindent, amit szerzett."

TALÁLKOZÁS

Emlékszik-e még valaki Bedlainre?
Sokaknak biztosan ismertlenül cseng a
név. A kazincbarcikai zenekar egyik tagja szerint amit játszottak „... egy underground zene volt." A kilencvenes évek
elején hagytak fel a zenéléssel. Anno
néhányszor még a Szigeten is feltűntek,
aztán szünet következett.
Az őket jól ismerők hamarosan újra találkozhattak velük a Sziget egy pontján;
igaz, kissé átalakultak, és a nevük sem a
régi: az „Őrültekháza" nevet lecserélték A
Család (Isten Gyermekei) „keresztségre".
A zenekar tagjai közül ugyanis négyen
ebbe a vallási közösségbe léptek be, s
hárman továbbra is zenélnek, immár a
szervezeten belül. Érdekes történet...
A Családdal két éve ismerkedtem meg
a Szigeten, ekkor beszélgettem és készítettem először néhány interjút a csoport
tagjaival. Ebben az évben is felkerestem
őket, s folytattam megfigyeléseimet.
A következőkben magáról a vallási
szervezetről, történetükről, rendhagyó
életformájukról, valamint az interjúkból,
beszélgetésekből leszűrt tapasztalataimról számolok be.
R Ö V I D „TÖRTÉNELEM"

Dávid Berg, egy metodista lelkész úgy
dönt a század közepén, hogy szakít az
egyházi hatóságokkal. Három évvel később - saját állítása szerint - próféták
szólítják fel arra, hogy prédikálni kezdjen kábítószeres, hippi fiataloknak.
1969-ben isteni kinyilatkoztatás hatására felveszi a Mózes Dávid próféta ne-

vet, és híveivel vándorolni kezd. Ekkor
már megalapította a Teens for Christ (Tizenévesek Krisztusért) nevű klubot,
hogy a felkarolt fiatalokat megtérítse.
A hetvenes évek elejétől kolóniákat
szervez Amerikában, s hamarosan Európában is. Közben sorra születnek híveinek írt levelei, melyekben a közösség által követendő elveket fogalmazza meg
(MO levelek).
A köztudatban Isten Gyermekei néven
ismertek, s egyre gyakrabban hallani róluk: Berg tanai ugyanis nagy felháborodást váltanak ki. egyre több botrány kötődik a szervezethez.
Elsősorban szabados szexuális gyakorlattal vádolják őket.
1973-ban Berg új hívek szerzése céljából vezeti be a flirty fishing-et (flörtölés
lélekhalászatra). Sokan ezt egyszerűen Jézusért való prostitúciónak nevezték. A
közösség fiatal nőtagjai. hogy minél több
„lelket" szerezzenek, és egyúttal Krisztusért való áldozatukat is bizonyítsák,
szexuális kapcsolatokat létesítenek a beszervezendő férfiakkal. Berg pontos utasításokat ad arra vonatkozóan, hogy milyen ruhát vegyenek fel, hogyan mutassák
ki nőiességüket a „szent cél" érdekében.
Elsőként maga az alapító mutat példát,
mikor feleségét felajánlja egy „szeretetre
és szerelemre" éhes idegennek.
Ennél is nagyobb vihart kavar azonban
Berg My Childhood Sex című írása,
melyben a közösség tagjait gyermekekkel való szexuális kapcsolatra biztatja.
Később az AIDS terjedésével és a halmozódó botrányok miatt Berg megszünteti a közösségen kívüli emberekkel folytatott flörtölő lélekhalászatot.
Másik vitatott gyakorlatuk, a sharing
azonban továbbra is elfogadott. Az Isteni
Szeretet Törvényének (Law of Love) bizonyítéka a tagok közötti szabad szerelem és szexualitás (sharing).
A közösség egy tagja a következőképp
magyarázta el nekem a sharing folyamatát: ha valakinek hosszú időn keresztül
szexuális igénye van, de nincs partnere.

frusztrált lesz. Ekkor A Családon belül
valaki felajánlja, hogy sharing-el vele
(szexuális kapcsolatot létesít vele). Ez teljesen önkéntes felajánlás. Előtte megkérdezik az Urat erről, majd a pásztorokat,
akik szintén kikérik az Úr véleményét.
Szerintük a szex csodálatos dolog,
ezért nem szabad, hogy bárki is frusztrált
legyen a hiánya miatt.
1978-ban a közösség átalakul. Új elnevezések: Szeretet Családja, Isten Gyermekei. A Család. Közösségek alakulnak
a világ különböző pontjain (Európa,
Távol-Kelet).
Mivel úgy gondolják, a túlélés feltétele
a „rendszerből" való kilépés és a jézusi
élet követése, mindenről lemondanak, lakóközösségekben élnek, vagyonukat
megosztják. Fő tevékenységük a tanúskodás (új hívek toborozása).
1984-ben Berg meghal, az irányítás felesége kezébe kerül át, bár az alapító állításuk szerint - folyamatosan kapcsolatban van velük.
EGY CSALÁD MAGYARORSZÁGON

Elet a családban
A Család négy magyarországi és egy
amerikai tagjával folytattam hosszabb beszélgetéseket. Valamennyien huszonévesek és budapesti lakóközösségek tagjai:
„...több központunk van országszerte,
ahol élek. ott kilenc felnőtt és hat kisgyerek van, és hát beosztottunk mindent magunk között: a házimunkát, a gyerekekkel való foglalkozást..." (28 éves nő)
A gyerekek egyébként otthon tanulnak, nem járnak iskolába. Saját, igen
eredményes módszerekkel tanítják őket
szüleik, s meghatározott időközönként
vizsgáznak.
Európa több országában érik támadások újra és újra A Családot. Elsősorban A
Családon belül élő gyerekek egészésges,
normális fejlődését kérdőjelezik meg sokan. A Család azt állítja, gyökeres változásokon ment át. Mégis többször szaki-

tottak ki gyerekeket rendőri segítséggel a
lakóközösségekből, hogy megvizsgálják
őket Nem találtak náluk rendellenességeket, sőt a pszichológusok szerint a családban élő gyerekek különösen nyugodtak, kiegyensúlyozottak.
A Család magyarországi tagjai is beszámoltak arról, hogy egyik lakóközösségük életét hosszabb ideig figyelemmel
kísérte egy amerikai szociológusnő, aki
pozitív tapasztalatokkal távozott tőlük.
Fontos kérdés egy vallási lakóközösség
életében: miből tartják fenn magukat?
Megélhetésüket gyermekvideók hangkazetták készítésével és forgalmazásával
biztosítják. Ezeket vállalkozóknak, üzletembereknek adják el adományokért.
A Bedlam régi tagjai és a hozzájuk
csatlakozott új zenészek már saját stúdióban készítenek felvételeket, hogy azután ezeket terjeszthessék. Igaz, ez már
egy másfajta zene: „... most már Jézusért
csináljuk..." - vallja egyikük.
A Család tagjai emellett a háború és a
természeti katasztrófák sújtotta területek
menekültjeit is segítik ( pl.: debreceni
menekülttábor, Koszovó), valamint kórházakba, árvaházakba látogatnak el, ahol
bábelőadásokat tartanak. Az egyik budapesti lakóközösség rendszeresen látogatja a Pető Intézetet.
A Család a Szigeten
A Család magyarországi tagjai a máiemlített tevékenységek mellett rendszeresen tanúskodást folytatnak a Szigeten.
Itt elsősorban zenével próbálják megszólítani a fiatalokat, „...elérni az embereket
ezzel az üzenettel, ami az én életemet is
megváltoztatta (...) ez egyik nagyon jó
módszer, hogy zenélünk." (28 éves férfi)
„Azene mindenkihez beszél, tényleg!"
(28 éves nő)
A koncertek késő délután kezdődtek és
23 óráig tartottak. Nagy közönséget vonzottak, bár az emberek többsége nem
tudta, hogy egy vallási közösség programján vesz részt. Egészen a koncertek
közti szünetig, hiszen ekkor A Család
tagjai szórólapokat osztogattak a nézőknek. Néhány ember mellé pedig a fűbe is
letelepedtek beszélgetni: „Itt, a Szigeten
megpróbálunk minél több fiatallal beszélgetni (...) Általában csak próbáljuk
megtudni, hogy hogy érzik magukat, és
hogy boldogok-e, és ha nem, akkor próbálunk segíteni." (28 éves nő)
Igyekeznek rávenni a jelenlévőket ar-

ra, hogy mondjanak el velük egy rövid
imát, amelynek szövegét szórólapokon
terjesztik.
Egy, A Családot hét éve ismerő férfi
elárulta, hogy a tanúskodásnak sajátos terminológiája van. Báránynak nevezik azt
az egyén, aki mellé leülnek. A térítésnek
mereven ellenálló, azt elutasító a Kecske,
s az a külső személy, aki meg akarja
zavarni a tanúságtételt, a Zavaró lélek.
A Szigeten tavaly a közösség tagjai közül körülbelül nyolcan tartózkodtak heti
jeggyel, a többiek csak néhány napra
csatlakoztak hozzájuk. Idén huszonötén
érkeztek a Szigetre: Magyarországról,
Amerikából, Dániából, Franciaországból.
Sok fiatal évről évre felkeresi A Család
sátrait: „...vannak emberek, akik találkoztak velünk az évek során, úgyhogy ők
visszajönnek a sátrunkhoz, már ismernek
minket..." (28 éves nő)
Nem elhanyagolható azok száma sem,
akik a „szigeti" találkozás után a „kinti"
életben keresik meg ú jra A Családot.
A Család a Szigetről
A Család tagjai valamennyien pozitív
tapasztalatokról számoltak be. A Szigeten könnyebben lehet megszólítani a
fiatalokat, jókat lehet beszélgetni, és a
többség nyitott a vallásra, hitre. Elutasításban alig volt részük: „Én nagyon
szeretem őket. szóval én úgy érzem itt
magam, mint aki egy közülük (...) ezeket
az embereket sokkal jobban megértem,
mint azokat, akik nem szeretnek ide
kijönni." (27 éves férfi)
Említettem már, hogy A Család úgy
gondolja, nem fogadhatjuk el az adott
rendszert, amelyben élünk. Nem lehet az
az életcélunk, hogy pénzért és a megélhetésért hajtunk.
Szintén az előző
férfi mondta a következőket: „Ez a
világ, amerre megy,
ebből én nem kérek,
ebben én nem fogok
dolgozni (...) Ide
olyanok jönnek, akik
egy kicsit hasonlóan
gondolkodnak, szerintem (...) Talán
nem elégedettek azzal a rendszerrel,
amelyben élünk."
Ezért jönnek ki a
fiatalok a Szigetre.

és ezért csinálnak egy hétre valami olyan
dolgot, amire valóban vágynak.
ZÁRSZAVAK

A beszélgetések során kiderült, hogy a
közösség tagjai különös életutakat jártak
be. A megtérés egy fontos fordulópont
volt valamennyiük életében, és nem volt
könnyű legyőzniük A Családdal szembeni kezdeti ellenállásukat. Jelenleg
nincsenek sokan hazánkban, mindössze
pár száz tagról számoltak be, ugyanakkor
tudatosan nem akarnak bejegyzett egyházként működni.
Mindenesetre A Család (legalábbis
Magyarországon) kiszélesíti kereteit, így
fokozatosan kapcsolódnak majd olyan
tagok is, akik ismerik, szeretik őket, de
nem tudják felvállalni az életformájukat.

Felhasznált irodalom
Kiss V I R Á G : A Szigeten jelenlévő vallási közösségek képviselőinek képe a
szigetlakókról In: Gábor Kálmán: A
középosztály szigete, Belvedere, Szeged
2000. 69-7l.p.
LUGOSI ÁGNES-LUGOSI G Y Ó Z Ő (SZERK,):

Szekták - űj vallási jelenségek.
Pannonica, 1998.
Internet:The Family
www.thefamily.org
Legalább ennyit... Kisegyházak
www.kkapcsolat.hu
(A tanulmány elején közölt mottót A
Család egyik zenekarának dalszövegéből
idéztem.)

Hadd tudják, hogy itt vagyunk, és hogy vagyunk
0

auagy. hogyan és mi célból hell teoretizálni a homoszexualitás):

A szerző, Zorica Mrsevic dr. (1954) jogász.
A Belgrádi Egyetem Jogi Karán szeizett diplomát, magisztrátust és doktorátust. Húsz éven
keresztül a belgrádi Krinániológiai és Szociológiai Intézetben tevékenykedett, most a Társadalomtudományok Intézetében dolgozik.
Kardvívó bajnok. A női tudományok előadója.
1996/97-ben az összehasonlító feminista jogelmélet előadója az Iowa Egyetem (USA) jogi
karán. Több alkalommal dolgozott a budapesti
Közép-Európai Egyetem (CEU) keretében. 8

ZORICA MRSEVIC

DR.

„Csütörtököt-inondra vettem a várakozást
Mélységed hangját
Inkább a magas lánynak hagyom
Eladóin a boldogságot rózsaszín ajakrúzsának
És a féltékenységnek dobom oda a szenvedélyt."
(OUVERA NlKOLETIC)

Hét munka az elmélet területéről különböző aspektusból dolgozza fel a következő
témákat: az elméletet, amely kialakulófélben van, a devianciát, amely már (reméljük) nem deviancia, az (eltulajdonított)
identitás iránti kutatást és a jogokat, amelyekhez még nincs jogunk.
Az uralkodó hiány helyzetében, ahogy
az általában lenni szokott, a szavak maradnak pusztán. De kéznél vannak a motívumok, az akarat és mindenek felett a szükségletek.
A homoszexualitás teoretizálása melletti
döntést Szomora János tömören és tiszta
meghatározásban annak belátásaként magyarázza, hogy szükséges a homoszexuálisok mellé állni, és intellektuális becsületességgel segíteni nekik mindazokban a
kérdésekben, amelyek engem/őket illetnek. (Szomora János: A meleg kultúra
megalapozásának teológiai konceptusa).
Nálam a dolgok bonyolultabbak, és több
a dilemma. Mert a jó és a sűrű ködnek eme

könyv és közel 150 szerb és idegennyelvű tanulmány szerzője.
Zorica Mrsevic dr. tanulmánya a Gaytoban jelent meg. A Gayto a jugoszláviai meleg írók első antológiája, amely tanulmányokat és szépirodalmat egyaránt tartalmaz
(a 305 oldalas könyv idén jelent meg Belgrádban, a Soros Alapítvány támogatásával).
E sorok fordítója abban a megtiszteltetésben
részesült, hogy jugoszláviai magyarként
publikálhatott a kiadványban.

városában semmiképpen sem hagynak
magamra más nők életei. És míg az emberek a szokásosnál fáradékonyabbnak
tűnnek önmaguk előtt, és ahogy a város
megerőlteti magát, én képes vagyok nevetni, még ha belátom is, hogy belesüketültein a fáradtságba és a falakba. Mindent
elfogadok, még azt is, hogy a magam által
kitaposott utat járjam, inert ez az utak sorsa
és azon tereké, ameddig a szem ellát.
Egyébként is, azok a nok, akiket ismertem,
elfeledtek és ehelyütt semmi sem változtatható. Szobámat néha - mint ma éjjel csupán azon barátnőim arca látogatja, akik
elmentek. Rosszul érezzük magunkat végtére is, és haragvóak vagyunk: a hazugságban megöregedettek. Itt van továbbá, az az
árnyék, amelyre „utaztam", mígnem a lehetséges élet elszökkent. És ismét, olyan
mintha egyik zónából a másikba járnék, a
megcsalatásból a inegcsalatásba és minden
utam a kóborlásba vezet.
Ámde, a másik oldalon egyáltalán nem
hiszem, hogy beszédesen hallgatagnak kell
lenni abban a helyzetben, amelyben az élet
úgy múlik el, mint a lövés hangja a hegyekben. A fejetlenné vált idő örvényében
a megsemmisíthetetlen élet szíve dobog,
úgyhogy a falak építésére éppúgy, ahogy
az írásra mindig van mód. Elhagyom az
elszálló időt, állhatatosan írok, és dacból.
Hadd tudják, hogy itt vagyunk, és hogy vagyunk. Újszerű a mi hallatlan bátorságunk
az igazság leleplezéséhez. Köszöntöm

álmaim gyermekét, mégha a bátorság
inamba száll is amíg írásba kezdek, mintha
ott volnék, ahol nem vagyok itt. És akkor
egyszerre a magammal való első találkozásban minden elindul, és ismét elkezd
gyarapodni. Szánt szándékkal vesztem el a
bátorságot, hogy reményre tegyek szert és
elhagyom a bizalmat hogy erőt nyerjek.
A homoszexualitás teoretizálásához Dusán Maljkovic azzal az indító kérdéssel fog
hozzá, hogy vajon a homoszexualitás mi
módon egzisztál (Dusán Maljkovic: A homoszexualitás egzisztálása?) Az ő központi vállalkozása, hogy megvilágítsa a homoszexualitást mint olyan fenomént, amely
független a „társadalmi tér - történelmi
idő" kontinuumtól. Ugyanis, ahogy a
szerző kritikusan megállapítja, a homoszexualitás percipiálása eddigelé lényegében
mint külsőleges, a homoszexuális individuumokon kívül eső, a „homoszexuális
viszony" kontextusából kivezetett volt. Ezzel szemben a szerző úgy látja, hogy az
egyedüli mód ahhoz, hogy a homoszexualitás valóban mint autentikus és autonóm
egzisztencia jelenjen meg, az, ha visszatérünk a szubjektumra, az (ilyen) szexualitás hordozójára. Az előítéletektől nem
terhelt, és a társadalmi mítoszok dekonstrukciójára (amely mítoszokat a szerző
naivitásnak nevezi) kész kérdésfeltevés
módja az lesz, amit ő szubjektív alapokon
nyugvó új definíció megalkotásaként,
vezérelveként definiál a (hoino)szexualitás
eddigi fogalmának dekonstrukciójához.
Tehát, A homoszexualitás egzisztálása
c. írásban a teoretizálás iránya a dekonstrukcióra összpontosul. Ebből a dekonstrukcióból világosan látható, hogy a szexualitás eddigi felosztása meglehetősen homályos és differenciálatlan, és valójában
társadalmi konstruktumot tartalmaz, egy
kívülről szemlélt viszonyt, amely a szexuális vágyat a maga irányultságában a
szubjektum testén keresztül is szemléli, és
a „S nemisége - iránytvett szexuális vágy
- Ő nemisége" rendszerén keresztül valójában a szexualitás társadalmi szegregációját építi fel.
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Szomora János rámutat arra, hogy egyes
liberális keresztény körökben és egyházakban kivételesen alkalmazzák a homoszexuálisok lelki gondozását, és néhol de nem a katolikus Egyházban - keresztény homoszexuális házasságokat is lehet
kötni és hogy ezekre vallási áldást adnak.
O továbbá rámutat arra, hogy a homoszexuális keresztény hívők (a magánszemélyek, és társaságok) első menedéke a
negatív teológia lehetne. A negatív teológia a keresztény teológia gyöngyszeme,
igaz, nem azon értelemszerű képszerűség
és kedvesség alapján az, mint amit a pozitív teológia nyújt, hanem a tudás és a
tevékenység méltóságából eredően, amely
Istenhez-áll és amelyre Isten rááll.'
Aláhúzza, hogy a negatív teológiához való
csatlakozással az életvezetés elveinek
(erkölcsi és vallási elvek) tudott és akart
nemtudásában megtaláljuk a kereszténységből kivezető utat. Az ember a
negatív teológia erejénél fogva nem marad
keresztény, hanem a kereszténység véget
ér, éppúgy, ahogy előzőleg a hívőben véget
ért, avagy helyesebben, véget ért mihelyt a
hívő felfogta, hogy önmagát, mint ilyet
nem akarja, hogy őt ilyenként a vallás
oldaláról nem akarják, nem igenlik. A
negatív teológia a magasabb istenhezkészültség és -tartozás, a magasabbrendű
kereszténység példája („Isten az Istenrőlnemtudásban a legközelebbi"), a lét magasabbrendű-igazságának példája; példája
annak, hogy a saját befejezettségét a kereszténység rendszere miként hordozza
magában.
Szomora János az első lépéseket teszi
azon meggondolás területén, hogy O/az
Isten velünk egylényegű, természete a fiúszerető szerelem, hogy a fiúszerelem az O
legigazibb volta, és hogy maga is fiú [Fiúi.
O azt állítja, hogy az olyan spekulatív
diszciplínának, mint a filozófia megvan a
maga legitimitása a szexuális problematika
(elmélet és gyakorlat) terén, másutt pedig
azt mondja, hogy korunk filozófiájának
útjai problémáink számára tévutak volnának, mindemellett megengedi, hogy a
mai kérdésfeltevések némelyikét figyelembe vehetjük saját vállalkozásaink során. Ő
a fiúszerelem ontoteológiai lehetőségét és
legitimitását, a meleg filozófia és teológia
lehetségességét, eszméinek a korszerű filozófiához, metafizikához és valláshoz való
viszonyát kutatja.
Ahogy a végén üzeni nekünk Szomora
János, nem kell européer-vérszegényeknek
lennünk, mert Japánban ma is tisztelik a

férfiasság isteni dicsőségét. Az ő diszciplínája péniszízű izmos gondolkodás, vagy
teológia. Nem elégedhetünk meg a szórakozással, a szórakoztató, komolytalan és a
felüdülést szolgáló rendszerekkel magunk
körül. Mi a homoszexualitást mint hívői,
vallási és kultikus viselkedést igeneljük.
Mi a homoszexualitást a nem-pelyhüdt
vallási típusú izmos tartásra és magatartásra szeretnénk strukturálni és „ráhúzni".

DEVIANCIA, AMELY (TALÁN TÖBBÉ
MÁR ) NEM DEVIANCIA

A homoszexualitás társadalmi tapasztalata nehéz és fájdalmas, éppúgy, ahogy nehéz és fájdalmas ennek a tapasztalatnak
teoretizálása. Nem csupán a homoszexuális férfiak és a leszbikusok vannak diszkriminálva, hanem a heteroszexuálisok
meglehetős száma is ki van téve a melegellenes diszkriminációnak. Ezek azok a
személyek, akik a külsődleges tartásukkal
és az öltözködés stílusával hasonlítanak a
homoszexuálisokra, vagy egyéb okból
tévesen a homoszexuálisokkal azonosítják
őket, de a homoszexuálisok gyermekei,
szülei, barátai, szomszédai és rokonai is
ezek közéjük tartoznak. Az ilyen tettek igazolása a különböző társadalmak homoszexualitás iránti negatív álláspontjában
gyökerezik, amely társadalmak a homoszexualitást még mindig bűnnek, betegségnek, természetellenes viselkedésnek,
perverzitásnak tekintik, olyan valaminek,
ami a gyerekekre és az ifjúságra káros,
vagy fertőző és szégyenletes. A diszkrimináció az erőszakos cselekményektől (gay
bashing, buziverés), a munkahelyi diszkrimináción keresztül (elbocsátás, a szakmai haladás akadályozása, egy sor munkakör betöltésének tilalma, pl. a tanügyben, a hadseregben stb.) indul el.
Következésképp, minden erőfeszítés, hogy
az ilyen beidegződések megváltozzanak,
még mindig tömeges ellenállással találkozik, amely ellenállás a mélyen meggyökerezett erkölcsi felfogásból, a szokásból és a hagyományból ered. Ezekben a
sztereotípiás nemzetségi viszonyok és
szerepek uralkodnak, amely viszonyokból
a házas és a családi viszonyokat, az egészségügyi ellátást, a közrendet szabályozó
törvények következnek.
Mint szexuális kisebbségnek, a homoszexuálisoknak emberi tragédiája azon a
folyamatos gyűlöleten nyugszik, amelyet a
heteroszexuálisok irántuk éreznek, például

a következőképpen kifejtve: „Ellenzem,
hogy a homoszexuálisok házasságot kössenek, tanárként taníthassanak, és mindannak ellenére vagyok, ami egy buzinak
lehetővé teszi, hogy mások előtti elismertségre tegyen szert." A homoszexualitást
„elhallgatandó bűnnek" tekintették, ami
azt jelenti, hogy olyan szörnyű bűnről van
szó, amelyről nem kell egyáltalán beszélni,
azaz, amelyről a népnek egyáltalában nem
kell tudnia. A kultúra a természetes
homoszexuális hajlamot az emberiség
túlélésének potenciális veszélyeztetőjeként
fogta fel. és mindent megtett, hogy ezt a
csúf kihívást levezesse, korlátozza vagy
megsemmisítse, ha mindjárt a homoszexuálisok megsemmisítésének árán is, hogy a
félelemkeltéssel megelőzzék annak esetleges fellobbanását.
Az ontológiai meg-nem-tűrés, a gyűlölet
és a homofóbia azon álcája, hogy a heteroszexuális viszonyokat nyilvánítják kizárólagosan természetesnek, a homoszexuálisok világméretű összeesküvésének elméletéhez vezet (Ognjen Mladineo: A mennyei erósz siralma Szodoma hamvai felett).
Hogy a homoszexualitást nem tekintették
mindig és kizárólagosan devianciának, arra
O. Mladineo mutat rá, azon társadalmi álláspontokat elemezve, amelyek az azonosnemű
szerelem megistenítésétől és intézményesítésétől kezdve (az antikvitás, a maják, a sámánok, a szamurájok) a férfiak közötti szexuális
viszony elítéléséig, amelynek kezdetét az
Ószövetségből veszi, ahol Szodoma pusztulásának okaként azonosítják. Az isten, állítólag kénnel és tűzzel semmisítette meg ezt a
várost azon férfiak halálos bűne miatt, akik
jobban szerettek egymás között szexuális
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kielégüléshez jutni, mintsem, hogy tették
volna ezt nőkkel. Szomora János említi, hogy
a heteroszexualitás a kezdetektől fogva támadta a szexualitás szűzi-coelebs építményét, és szövetségre lépve egymással, együttes erővel támadták a homoszexualitás!.
A homoszexualitással kapcsolatos felfogás analízise valamely társadalomban tehát
sokat mond a társadalom erkölcsi rendjének természetéről.
A társadalmi devianciák szociológiai kutatása, így a homoszexualitás kutatása is,
annak magáért való jelentőségén túl is jelentős, mint az adott társadalomról szóló
általános szociológiai tudáshoz való hozzájárulás. A deviancia, a deviancia definiálásának módja és a tőle való társadalmi
„védekezés" fontos tényezői a társadalom,
mint erkölcsi közösség integrációjának.
Valamely erkölcsi elv érvényre juttatása
szükségszerűen felveti a helyes magatartás
határait, és szükségszerűen elvezet a határ
másik oldalán fekvű cselekedetek erkölcstelenné bélyegzéséhez (Ivana Spasic: A
homoszexualitás és szociológia - a patológiai modelltől a társadalmi konstruktumig).
Az utolsó évtizedekben a patológiai modell nem bizonyult kielégítőnek és a homoszexualitás szociológiai kutatásában alternatív megközelítések után néznek. A fejlődés egynéhány vonala is kedvez ennek. A
szimbolikus interakcionizmus, illetve az
etikett-adás elmélete, amelyet a hatvanas
években fogalmaztak meg, felhívta a figyelmet a patológiai modell látszólagos elfogulatlansága mögött rejlő értékítéletekre.
A deviáns tett elveszíti a pozitív adottság
egykori auráját. Illetve, a homoszexualitás!
kutatva, a szociológia egyre kevésbé összpontosít az azonosneműek szexuális viszonyainak okaira és természetére, és az ezt a
területet szabályozó normák jellegét, társadalmi gyökereit és alkalmazási módjait,
valamint az etikett-adás folyamatának az
egyén önmagáról kialakított képére való
visszaható hatását („ön-etikettírozás") kezdi egyre inkább vizsgálni.
A 60-as évek folyamán belátták, hogy a
társadalomnak a devianciákra való reakciójajelentőséggel bír a devianciák megértését illetően, és, hogy nem a homoszexuálisok azok, akiket vizsgálni kell. hanem a
homoszexuális tapasztalat realizálásának
társadalmi kontextusa. Belátták továbbá,
hogy a homoszexualitás társadalmilag közvetített, és történelmileg változékony. A
deviancia nem azon tett minősége, amelyet
az egyén végbevisz, hanem a „megszegőkre" mások által kirótt szabályok és

szankciók alkalmazásának következménye. Deviáns az. akit ezzel az etikettel sikerülten felruháznak. Deviáns az a viselkedés, amelyet az emberek így jelölnek meg,
illetve amely viselkedést mint ilyet határoz
meg a legtöbb társadalmi hatalmat birtokló
többségi, domináns társadalmi csoport.
És hogy ne legyen kétség efelől, ahogy
azt hangsúlyozza Maja Kandido, azokban
az országokban, ahol a homoszexualitással
kapcsolatban liberálisabb álláspont uralkodik, nem következett be a homoszexuálisok számának növekedése (Dr. Maja Kandido Jaksic: A férfi homoszexualitás).
Lehetséges, hogy az osztatlan szexualitásra - ahogy az az ókori Athénban fennállt
- való visszatérés a meleg identitás elvesztéséhez vezetne, de jelentené egyúttal a
normális/nem mormális, természetes/természetellenes, jó/rossz, deviáns/nem deviáns
polarizáció eltűnését is? Ugyanis az ókori
Görögországban, közelebbről Athénban
(az antik magas-filozófia meghatározott
történelmi korszakában) nem létezett homoszexuálisokra és heteroszexuálisokra való felosztás, ellenkezőleg, a szexualitást
egésznek fogták fel (minden egyes szubjektum adott szexualitással rendelkezett, amelyet egyaránt realizálhatott férfival vagy
nővel), tehát úgy mint „A" szexualitást, és
azt, amit ma „homoszexuálisoknak" neveznénk. azaz olyan személyeknek, akik
kizárólag a saját nemükkel azonos személyekkel közösülnek, egyszerűen nem elkiilönültként élték meg, mert az ellentétes fogalom, a „heteroszexualitás" szintúgy nem
volt differenciált.
Egyszerűen, akkoriban a szexualitások
nem voltak egyenrangúak, azon oknál fogva,
hogy nem is léteztek elkülönítettként, ahogyan nü azt ma a mai látószögünkből szemléljük, (csak a szexualitás létezett. Innen az is
belátható, hogy nem is volt lehetséges valamiféle identitás megkonstruálása, így pl. az az
állítás, hogy Szókratész meleg volt, a
jelenkornak a történelem egy adott korszakára vetett tiszta projekciója. (D. Maljkovic:
A homoszexualitás egzisztálása?)

A Z LEVESZETT (ELTULAJDONÍTOTR)
IDENTITÁS UTÁNI KUTATÁS - AZ
ANÁL1S ÉLVEZET FENOMENOLÓGIÁJA,
AVAGY A PÉNISZÍZÜ IZMOS GONDOLKODÁS

A szexuális identitást két tényező határozza meg. Elsőként szükséges, hogy fejlett öntudattal rendelkezzünk. Másodjára,

olyan feltételeknek kell fennállnia, amelyek a társodalomban egyáltalán relevánssá teszik az ilyen identitásokat. Például, ha
egy meghatározott társadalomban, egy
meghatározott időben egyáltalában nem
létezik a leszbikus (vagy meleg) identitás,
akkor az ilyen társadalmi környezetben
lehetetlen ezt az identitást kellőképpen
kialakítani, mert az identitás pusztán személyes érzete elégtelen ehhez és meg kell
felelnie az adott társadalom által elismert
adott identitással mint kulturális modellel.
Feltevésünk, hogy soha sem azért üldözték a férfi homoszexualitás!, mert önmagában patologikusnak hitték, hanem mert
kapcsolatosnak vélték olyan hagyományosan „feminin" tulajdonságokkal, mint az empátia, az erőszakmentesség, a pacifizmus, az
altruizmus és hasonlók. Ezeket egyébként
törtélnelmileg mint kevésbé értékeseket
kezelték, és ilyeténként szükségszerűen elnyomták a férfinál, az összes lényeges társadalmi cselekmény hordozójánál (Dr. Maja
Kandido Jaksic: A férfi homoszexualitás).
A homofóbia, a homoszexuálisok iránti
gyűlölet igazából megerősítőleg hat számos
férfi egyébként törékeny heteroszexuális
identitására (attól az elvtől vezettetve, hogy
saját magunk „ártatlanságát" mások
„bűnösségének" hangoztatásával bizonyíthatjuk). A buzi az igazi férfi szégyenletes
tagadása, mert a férfiak és a nők számára
egyaránt felfedi a férfi megalázó lealacsonyodását egy olyan lény szintjéig, aki a
nőhöz hasonló. Ezért gyűlölik őt, mint azt,
aki áruló, „a férfi nem árulója". A „homokos" az élő példája annak, hogy a férfi, minden férfi - nővé lehet, és azért kell őt
elpusztítani, mert ennek minden áron titokban kell maradnia. Ez azt jelenti, hogy minden férfi - ideértve a férfi nem legférfiasabb
példányát is - , titkos homoszexuális (gay
ketman) [a magyarországi melegek terminológiájának megfelelően: titkos ilona, - a
fordító megjegyzése] lehet. Ez kiváltja az
attól való a félelmet, hogy ne adj isten, láthatatlanul és bomlasztóan, a homoszexualitás „a saját sorainkban" jelen lehet, itt van
azután saját magunk homoszexualitásának
magunk elől titkolt félelme is. Azzal, hogy a
homoszexualitás ellen harcolunk, tulajdonképpen saját tudatalattinkkal vesszük fel a
harcot. Tulajdonképpen nem a rajtunk kívül
eső homoszexuálisokkal harcolunk, hanem
a bennünk élő „buzival".
A társadalom a homoszexuálisokat nem
csupán a fizikai erőszak, az erkölcsi
ítélkezés által bünteti és stigmatizálja, hanem közvetetten a férfi identitástól is meg-

fosztja őket, ami a legszörnyűbb büntetésnek tekinthető. Ugyanis míg a férfiasságot az apajogú, patriarchális társadalmak többségében kizárólag a heteroszexuális férfihoz kötik, addig a homoszexuálisokat nem kezelik igazi férfiként,
hanem ellen-férfiként határozzák meg
őket, elnőiesedett nevetséges lényekként.

Szem elől tévesztik, tehát, hogy a férfiférfi viszony specifikuma a szerepek kölcsönös felcserélhetőségének lehetőségét
hordozza magában, a kölcsönös testi egymást-áthatás lehetőségét. Szem elől té-

relte meg a homoszexualizmus magyarázatát, valamint taglalja a homoszexualitás
korszerű értésének elveit. A szerző kiemeli
azokat a feladatokat, amelyekkel meg kell
küzdeniük azoknak a homoszexuális
személyeknek, akik felnövőfélben vannak.
Ezek: az osztálytársakkal való kapcsolat
kiépítése, a szülőkkel való viszony megoldása, a felnőttekével azonos társadalmi
és gazdasági-jóléti helyzet elérése, az
önbizalom nyerése és az életvezetést szolgáló értékrendszer kiépítése. Mindemellet
ki kell építeniük olyan identitást, amelynek
szolgálnia kell és meg kell teremtenie az
embernek önmagával való összhangját,
amely csak nagy vonalakban adott, de
előre nem kidolgozott, és amelynek kidolgozása különös nehézség elé állítja azokat
a fiatalokat, akik a felnőttéválás szokványos nehézsége mellett más terhet is hordoznak - a saját honioerotikus vágyaik és
tendenciáik terhét. A szerző elemzi, hogy
mi történik azokkal, akik a felnőtté válás
mindennapos nehézségei mellett tragikus
megosztottságod szenvednek meg aközött

vesztik, h o g y t ö r t é n e l m i l e g léteznek olyan

amik és amivel születtek, é s aközött a m i r e

álláspontok és gyakorlatok, amelyek
szerint azok a férfiak, akik férfiakkal
szeretkeznek, férfiasabbak azoknál, akik
ugyanezt a nőkkel teszik, és hogy azok a
férfiak akik férfiakkal szeretkeznek, a partner férfias jellemét öltik fel magukra, míg
azok, akik a nőkkel folytatnak szerelmi
viszonyt, női jellemvonásokat kapnak,
abban a meggyőződésben, hogy a férfiasság közvetíthetősége, átadása csak két
férfi közötti szexuális viszonyban valósulhat meg (Mladineo).

„a kultúra, a civilizáció és az erkölcsiség"
oldaláról hivatottak.
A szerző rámutat, hogy a nemi irányultság
(identitás) lehetséges fajtái a hetero-netniség, a hoino-nemiség, a bi-nemiség és a
nemiség nélküli beállítódás. Kiemeli, hogy a
homoszexualitásra befolyással vannak a méhen belüli genetikai és hormonális tényezők

Az identitás eltulajdonítása főként a
nyilvánvaló szem elől tévesztésének mechanizmusait használja. Szem elől tévesztik, hogy léteznek férfias homoszexuálisok, akik kizárólag aktívak, és akik minden bizonnyal szíves-örömest behatolnának bármelyik vonzó heteroszexuális
férfi ánuszába, férfias homoszexuálisok,
akik kizárólag passzívak, férfias homoszexuálisok, akik aktívak és passzívak is
lehetnek, és végezetül, nőies férfiak, akik
aktívak is lehetnek.

(biológiai alpozottságú elméletek), a korai
gyermekkorban lezajló történések (pszichodinamikai elméletek), specifikus korai szexuális tapasztalatok (kognitív elméletek), valamint a család és a tágabb társadalmi közeg
(szociális elméletek).
A homoszexuális identitás krízise azzal a
ténnyel válik hangsúlyossá, hogy egyes
homoszexuálisok pusztán a társadalomban
elfoglalt pozíciójuk, státusuk miatt heteroszexuális viszonyt is fenntartanak, míg
egyes heteroszexuálisok a homoszexuális
viszonyt a környezetük elítélő magatartása
miatt utasítják vissza. Az identitás kérdései
továbbá, hogy a homoszexualitás vajon betegség-e, és létezik-e különbség a heteroszexuális és homoszexuális személyek
között (Dániel: A homoszexualitás a tudomány fényénél - igazságok és tévedések).
A nyelv is identitás, legalább annyira,
amennyire része a nyelv az identitásnak.
Ezért mondja azt Szoinora János, hogy
még nem érti teljesen azt a fenomént, hogy
a melegek „miként válnak szabaddá »saját
anyanyelvüket és neveltetésük nyelvét
illetően«, mikor lesznek szabaddá arra a
nyelvre nézve, amelyben a világhoz vezették őket. amely által a dolgokhoz vezetik
őket és amelyben a dolgokat hozzájuk
vezetik." Hány és hány olyan homoszexuális van még, aki magáról olyan
nyelvvel gondolkozik és beszél, amely
nyelv iránta lényegénél fogva ellenséges, amelynek logosza ellenséges lényeg. Ők a

A homoszexuális identitás fontos tényezője az ánusz ún. felszabadítása, az
ánusszal kapcsolatos tabuk megszüntetése.
Az ánusz „felszabadításához" az írókon és
költőkön kívül, egyes szexológusok is hozzájárultak, akik arra a megállapításra jutottak, hogy a férfiak feneke és az ánusz
úgyszint erogén zónák. Ezek úgy gondolják, hogy az ánusz az élvezet eleddig
kihasználatlan potenciális forrása, mivel a
férfiak többségénél háttérbe szorult szimbolikus jelentése miatt, amely szimbolikus
jelentés társadalmi tiltásokkal is rendelkezik (Mladineo).
A Homoszexualitás a tudomány fényénél - igazságok és tévedések c. tanulmány
(Dániel) a homoszexuális identitás analízisét végzi a homoszexualizmus fogalmának definícióján keresztül. Ez a tanulmány felöleli a pszichoanalízis álláspontjának kifejtését, amely elsőként kísé-
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megszólalásig viszik el ezt a nyelvet, nem
tudván, mintha valamilyen negatív, sötét
monstrum nevét mondanák ki és idéznék
meg rendre, és amely aztán ezzel teljes
valójában megjelenne és teljes súlyánál
fogva rájuk zuhanna. Szomora János még
teljességgel nem érti, amint mondja, hogy
hogyan válnak a melegek szabaddá és felszabadítottá a heterotipikus „hanghordozástól", amely identitásukat alakítja.
Amikor a homoszexuális identitás kidolgozásának kérdése merül fel, D. Maljkovic
úgy látja, hogy a szubjektum nemisége
semmilyen szerepet nem játszik annak
(homo)szexualitásában, sem szexualitásának genézise, sem pedig a szubjektum pillanatnyi/jelen szexualitása kontextusában
(„ha valaki homoszexuális, akkor ő
homoszexuális a testétől függetlenül, azaz
testével illetve teste ellenére az"). Hangsúlyozza, hogy a szexualitás klaszszikus felosztása a saját diverzifikációja kulcsát
„kavarja" meg: a homo/heteroszexualitás
kontextusában a szubjektum és az objektum azonos/különbözőnemű viszonya a
fontos számára, a biszexualitás szférájában
pedig csak a szexuális vágy irányultsága
mindkét nem irányában (a szubjektum
nemisége minden bizonnyal irreleváns, az
objektum nemiségének jelentősége pedig
továbbra is vitatott lehet). A nézőpontot
tévesen tették fel azzal, hogy a társadalmi
közegre összpontosítottak, oly módon,
hogy a szexualitás, amely szüntelenül a
szubjektumban van „kisajtoltatik", és módszertanilag tévesen a szexualitás klasszikus
felosztása keretében jut megkülönböztetésre, amely lényegében a társadalmi kontruktum alapján történő megkülönböztetés.
Adódik, tehát a megállapítás, hogy a megnevezett különbségtevéssel mint tévessel
fel kell hagyni, és keresni kell magának a
(homo)szexualitás fenoménjének egy új,
autentikusabb és megfelelőbb felosztást.
Az autentikus homoidentitás utáni kutatása során a szerző ahhoz az alapvető megállapításhoz jut el, mely szerint a a szexualitást illetően a „nézőpontot" tévesen
alkották meg. Ez a téves szemlélet a szexualitásnak a társadalmi szférába való elhelyezését illeti, ez azonban noha csupán a
szexualitás következményei egyikének a
területe, ez alapján kísérlik meg a felosztást, amely relevánsnak fogja föl az okot,
tk. a magát a szexualitást.
A homoszexuális irányultságú vágy
következményei a homoszexuális viszonyok, amelyek a két azonosnemű emberi
egyed közötti viszonyt képviselik és a tár-

sadalmi diskurzus szférájába tartoznak. A
hiba akkor keletkezik, amikor a következményt, a viszonyt tehát, magának az oknak
a megmagyarázására használjuk, nevezetesen a vágy megmagyarázására, amelyen
többek között a szexualitás klasszikus felosztása is alapszik. Például, ha valaki homoszexuális viszonyokkal rendelkezik, akkor ő homoszexuális, úgy, hogy a kívülről
szemlélt konstruktum szegregációs „szűrővé" válik valami lényegénél fogva fenomenológiailag-benső leírásához, ami téves.
Ugyanis, ahogyan a szerző kiemeli, a szexualitás csak egyike a homoszexuális viszony „elemeinek", és nem az ezt a viszonyt
teljességgel kitöltő „entitás".
A szexualitás a legkorábbi történelmi
korszakban osztatlan és integrális volt.
Olyan egységnek fogták fel, amely az
egyik személytől a másik személyig specifikus preferenciákban variál, de nem lényegénél fogva létezik, és így nem létezett
semmiféle, a szexualitás kontextusából kivezetett identitás. Az azonosnemű szexuális aktivitásokat, amelyeket a keresztény
etika diszkriminált, az ellen-reakció formájában a homoszexuális szerveződések legkorábbi intézményei átvitték a szexualitás
szférájába, (miközben fontos megértenünk, hogy a szexualitás részleges megnyilatkozásait a szexuális cselekményeken
keresztül egészleges szexualitásnak fogták
föl, amelyet az azonosneműek esetében
homoszexualitásnak neveztek. Ily módon
elfogadták az előzőleg rájuk kényszerített
keresztény felosztást, a „mainstreamtől. a
heteroszexuálistól eltérő" elve alapján (ami
tulajdonképpen negatív meghatározás,
olyan meghatározás, amely nem a fenoménen magán alapszik, hanem az előítéletes
és kívülről, külsődlegesen szemlélt saját
szembenálláson nyugszik).
A szerző tisztában van azzal, hogy
ellenállás mutatkozik a dekonstrukció azon
felfogásával, amelyet képvisel, és azzal is
hogy a homoszexualitás egzisztens voltát
lényegében nem szokás megkérdőjelezni.
Ennek oka teljesen érthető, ugyanis a
„homoszexualitás" egzisztens volta nélkül
lehetelen a meleg identitás, márpedig az
azonosnemű beállítottságú személyek, a
történelem szinte egésze után, amely történelmet a homoszexuálisok feletti represszióként is olvashatjuk, most végre lehetőséget kaptak, hogy egzisztenciálisan is
megvalósítsák identitásukat, és - végső
konzekvenciaként - a fejlett társadalmakban a repressziótól való félelem nélkül ki
is nyilvánítsák. A meleg identitás napja-

inkban arra a homoszexualitásra alapozva,
amelyet mint a heteroszexuális identitástól
különbözőt fog fel, magába foglalja és
továbbfejleszti a keresztény (és diszkriminatív) megkülönböztetés kezdeményeit. A
szexuális irányultság ily módon szinte a
teljes személyiség alapjává válik.
A JOG, AMELY MÉG NEM JOG
„Míg az új inilennium hajnala ébred
A sötétség világában, világosságodat ébreszd
A háborúk országaiban, az előítéletek
országaiban, békédet add,
Erőt adj, hogy megváltoztassuk világodat
És megvédjük azokat, akiket te teremtettél."
(A Millennium Imája, amelyet Londonban „Az azonosnemű partnerség jogi elismerése - nemzeti, európai és nemzetközi
jog" nevű konferencián tettek közzé, [1999
július 1-3.] a Kings College Európai-jog
Központja, Londoni Egyetem)
A nemzeti törvényhozásokban a század
elején szinte kötelező volt kriminalizálni a
homoszexuális viszonyokat, a büntetések
gyakoriak voltak és hosszan tartottak.
Korunk úgyszint tanúja lehetett a homoszexuálisok drasztikus üldözésének a nácizmus alatt és annak, hogy a II.
világháború utáni időszakban számos
országban a homoszexuálisokat rendszeresen és hosszú évekre tartó fogságra ítélték.
Ezzel szemben áll az a meggyőződés, hogy
az minden ember egyenlő jogokkal és
méltósággal rendelkezik, ami az emberi
jogok lényegét alkotja. Ezért az emberi
jogok törvényhozásának és gyakorlatának
védenie kell a kisebbségi csoportok bármilyen formájának kollektív jogai mindegyikét éppúgy mint az ehhez a csoportokhoz tartozó egyének jogait.
llymódon válik fontossá a homoszexuálisok (a leszbikusok és a meleg férfiak)
jogairól szóló bonyolult vita. A jog és a
homoszexuálisok kapcsolata Európában a
régmúltba nyúlik vissza. [A felvilágosult
fejek] hatalmas energiát fektettek be
egykor és fektetnek be napjainkban is,
hogy a demokratikusan megválasztott
törvényhozó testületekre hatást gyakoroljanak, és hogy megváltoztassák a független
bírói testületek törvényértelmezését, hogy
ily módon hivatalosan is elismerjék a
specifikus érdekek jogosultságát.
A leszbikusok és a melegek érdekei a
leszbikus és meleg jogok megfogalmazd-
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sává és meghirdetésévé váltak. Ezek a jogok és érdekek sehol setn fogalmazódtak
meg teljesen a törvény formájában és valójában sehol sem ténylegesen törvénnyé
emelt jogok, amelyek így mintegy a pozitív jog korpuszának hivatalos részét alkotnák. Ámde, ezek az érdekek és jogkövetelések a követelések azon summái,
amelyek a különböző meghatalmazások,
jogi felruházások megadását célozzák.
Ezek elengedhetetlenül fontosak ahhoz,
hogy a leszbikusok és a melegek érdekvédelme megvalósuljon. Általuk a melegek nem pusztán csak a törvény előtti
egyenlőséget követelnek, hanem a sajátos
életstílus kialakítását és fejlesztését lehetővé tevő jogi garanciák meghozatalát éppannyira követelik, mint ahogy a diszkriminációtól és az erőszak különböző formáitól, a társadalmi repressziótól és zaklatástól
való adekvát védelmet. Ezeket a jogköveteléseket teljes egészében sehol sem
fogadták el és nem részesültek teljes jogi
elismertségben. A Leszbikusok és a
Melegek Nemzetközi Szervezete (az
ILGA) a jogi elismertség megvalósítása

különböző formáinak, a leszbikusok és a
melegek jogai megvalósításának cselekvően aktív tényezője.
Három lehetséges módja van annak,
hogy a nemzetközi jogban megvalósuljanak a leszbikusok és a melegek jogai. Az
első, és egyben a legnehezebb elfogadtatni
azt, hogy a nemzetközi jog szintjén rendelkezésre álljanak olyan különös eszközök, amelyek kifejezetten és kizárólag a
leszbikusok és a melegek jogait és jogérvényesítését segítik elő. A második az, hogy
keresztül kell vinni a már létező nemzetközi szerződések és megállapodások
módosítását, ami, ahogy a tapasztalat
mutatja, főként a már meglévő szerződések
egyéb protokollal való kiegészítéséből
illetve új és specifikus tartalmú megállapodások tervezete feletti tárgyalások
indítványozásából áll. A harmadik út a joggyakorlat változtatása a jogelmélet változtatásán keresztül, ami különböző helyeken
és instanciákon át a jogfelfogás és a bírói
gyakorlat megváltozásához vezet. Eleddig
leghatékonyabbnak ún. teszt-esetek elkészítése mutatkozott: olyan eseményeké,

amelyek minden jövőbeni hasonló eset
számára megoldási kulcsot jelentenek.
A leszbikusok és a melegek érdekeinek
képviselete, a jogelmélet megfogalmazásai
használatával, hozzájárul a leszbikusok és
a melegek érdekvédelmét szolgáló jogi
reform és az újszerű jogi felfogások
kialakításához, és ez végezetül majd a
melegek jogai elismeréséhez vezet. Európa
leszbikus és meleg szervezetei ezeket a
fent említett utakat és törekvéseket, amelyek a teszt-esetek pozitív megoldását és az
újszerű törvényhozást célozzák, széles körben alkalmazzák.
FORDÍTOTTA: S Z O M O R A JÁNOS

' Az eredetiben ... koja je Bogu dostojna
i komé je Bog dostojan. Lefordíthatatlan
szójáték. A dostojan azt jelenti hogy
méltó, adott esetben Istenhez méltó,
ugyanakkor a do-stojan; komé je Bog dostojan azt jelenti, hogy egyedül ehhez a
negatív teológiához áll-oda, áll közel
Isten.

Digitális anarchia * online demokrácia
DR.
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Az államszervezet és a számítástechnikai megoldások egyre intenzívebb összekapcsolódása a politikusok és a szakma
számára elsősorban mint az állami tevékenység hatékonyságát fokozó tényező
kerül szóba. Elsősorban a pontosabb és
megbízhatóbb információs rendszerek kiterjesztését illetve az adatátvitel soha nem
látott felgyorsulását remélik mindettől.
Nem véletlen, hogy az államfilozófia etatista irányzatainak gyorsan megkedvelt
témáivá váltak az informatikai eszközök
és rendszerek közigazgatási környezetben való alkalmazhatóságának kérdései - a liberális jogvédők legnagyobb
rémületére. Mindmáig jóval kisebb
figyelmet szenteltek azonban annak a
megközelítésnek, amely az információs
állam helyett inkább az információs
egyén lehetőségeit mérlegelné. Ha a
számítástechnikai instrumentalizálódást
valóban a hatalmi intézmények ele-

meként fognánk fel. akkor indokolt lenne
mindenféle averzió az információs technológiával szemben. De ha egyszerűen
csak értékmentes technikának tekintenénk. akkor érdemes lenne tudatosítani,
hogy az információs társadalom fogalmát
a politika szereplői egyáltalán nem
sajátíthatják ki, sőt. ennek igazi szereplői
éppen a civil szférán belül keresendők.
Jellemző, hogy az anarchizmus - bárhogyan is definiáljuk és bármely irányzatára is gondolunk - általános politika-, állam-, tekintély- és intézményellenessége
igen korán megérezte, hogy a modern
technika segítségével új, és mindenek
előtt erőszakmentes frontot nyithat a hatalomnélküli társadalomért vívott harcában.
A hetvenes években még alig lehetett
tudni bármit a számítógépek társadalmipolitikai lehetőségeiről, amikor Murray
Rotbard az ..Állam nélküli társadalom" című írásának találó metaforája előlegezi
meg azt, ami majd harminc év múlva.

egyik pillanatról a másikra válik valósággá. „Itt érdemes megjegyezni (írja a jobboldali, 'anarcho-kapitalista'-ként számon
tartott szerző), hogy a modern technikai
haladás elősegíti az anarchista elképzelések megvalósíthatóságát. Vegyük például
a magán-világítótornyok esetét. Ezekkel
kapcsolatban gyakori ellenérv, hogy a kezelő nem evezhet oda minden egyes hajóhoz, hogy beszedje a szolgáltatásért járó
díjat. [...] Jusson eszünkbe, hogy a modern elektronikai eljárások segítségével a
díjbeszedés könnyen megoldhatóvá válik.
A hajót fizetség ellenében olyan műszerrel szerelik fel, mely érzékelni képes a világítótoronyból kibocsátott elektronikusan vezérelt sugarakat." Ez a szimbolikus interaktivitás tehát az a módszer,
amely egy irányban fókuszálja és koncentráltan kifejezhetővé teszi az egyébként
szétszórt, egyéni információkat.
Ma már naiv kísérletnek is minősíthetnénk Róbert Wolff elképzelését, aki

szintén a hetvenes években - Rousseau
elméletéből kiindulva de Rotbardénál
jóval pragmatikusabban - javaslatot tesz
a közvetlen demokrácia azonnali bevezetésére. Elképzelése az, hogy minden
háztartásra kiterjedő szavazógép-rendszert kell létrehozni. Minden lakásban egy
készüléket kapcsolnának a televízióra,
amely elektronikus úton rögzítené a szavazatokat, és továbbítaná őket egy Washingtonban elhelyezett számítógéphez.
Az esti híradó idején olyan műsorokat
sugároznának az Egyesült Államok
összes adóján, amely a nemzet előtt álló
feladatokat vitatná meg. A tervezeteket
egyesével a nyilvánosság elé tárnák, és a
gépek azonnal jeleznék az ország választását. A közvetlen demokráciának így
csupán technikai akadályai lehetnek.
„Javaslatomat teljesen komolyan gondolom" - nyomatékosítja álláspontját
Wolff, és azt ajánlja az ellenvéleményen
lévőknek, hogy gondolkodjanak el: „mit
árul e reakciójuk a demokrácia iránti
attitűdjük valódi jellegéről".
Furcsa módon a harminc évvel korábbi koncepcióban is felmerült az a probléma, mi lesz azokkal, akiknek nincs televíziójuk? Ma, amikor ugyanezen logika mentén az Internet segítségével kívánják a digitális demokrácia hálózatát
kiépíteni, ugyanez a gond merül fel. Jelenleg 6 milliárd ember él a Földön,
közülük a Világbank adatai szerint 3
milliárd kevesebb, mint napi 2 dollárból
él. További hátrány, hogy többségük
kistelepülésen él, és még soha életében
nem telefonált. Ez sok esetben nem is a
költségek miatt van így, hanem azért,
mert a telefonvonalak 80 százaléka a
városokban található. Ugyanakkor észre
lehet venni azt is, hogy az otthon számítógéppel és internet-hozzáféréssel rendelkezők és nem rendelkezők közötti
rés leküzdhető az úgynevezett hozzáférést biztosító terek és intézmények
számának növelésével. Ma már az alulreprezentált csoportok számára a közösségi hozzáférés biztosítása jelentheti a
kiutat a digitális gettóból. Igaz, az újabb
kutatások azt mutatják, hogy a hozzáférés problémájának legyőzése után sem
igazán tudnak mit kezdeni a szegényebb
rétegek az újonnan adódott lehetőséggel, annál az egyszerű oknál fogva,
hogy a hálózaton nincsenek jelen azok a
tartalmak, amelyek számukra megfelelő
relevanciával bírnának.

Ma már gyakran hivatkoznak a „későn
jövők előnyére" abban a tekintetben,
hogy több történelmi példa volt már arra, amikor nagy technológiai váltások
idején a centrum- és periféria-országok
rangsora, viszonya megváltozott. Ma is
előreugorhat egy periférikus vagy félperiférikus ország, de ez napjainkban elsősorban a technológiai és információs
műveltséget magába foglaló társadalmi
kultúrától függ. Rájöttek erre az Egyesült Államokban is, így ma már az állami programok jelentős része a digitális
szakadék áthidalására törekszik. A Clinton-adminisztráció évente összességében kétmilliárd dollárnyi adókedvezményt nyújt azoknak, akik valamilyen
módon támogatják az alacsony jövedelmű háztartások hálózatra való csatlakozását. Az AOL azonnal 50 ezer ingyenes
hozzáférés biztosításával használta ki
ezt az adókedvezményt. A kormány ezen
kívül 380 millió dollárt fordít tanárok
képzésére, valamint teleházak fejlesztésére. Utóbbiakból 100 újat hoztak létre
az alacsony jövedelmi szintű városokban. falvakban. Egy 2,25 milliárd dolláros program keretében pedig 80 ezer
iskolát és könyvtárat szerelnek fel hálózatra kapcsolt számítógépekkel.
Ha tehát az „online demokrácia" technikai rendszere már működőképes, akkor csak az állampolgárok fogadókészségén múlik a döntéshozatal új rendszerének működtetése és így végül megvalósulhat a társadalomirányítás de-etatizálása - hangzik a digitális anarchisták
próféciája. Az információs demokrácia
a totális interaktivitás jegyében, a globális mértékű „elektronikus agórán" törleszti majd a közvetlen demokráciával,
az önigazgatás ősi értékeivel szembeni
adósságát. Mellőzve e felfokozott elvárásokkal szembeni ellenvélemények
részletezését az már ma is tapasztalható,
hogy a közvetlen demokrácia - ahogyan
Arisztotelész idejében is - főként a kis
közösségek hatalomgyakorlását jelenti.
Bár napjainkban már gyorsan és pontosan mérhető a nagy létszámú közösségek döntéshozatalának eredménye is,
mégis jelenleg még csak a lokális problémák megoldása szintjén mutat valódi
hatékonyságot a digitális demokrácia,
így a kis- és közepes városokban jól
működő online demokráciák sikerrel
fosztják meg településeik önkormányzatait hatásköreik kisebb-nagyobb ré-

szétől és lakóik örömmel vesznek részt
elektronikus szavazataik útján a közéleti
döntésekben. Mindezen folyamatnak a
legnagyobb veszteseit azonban nem a
digitálisan depriváltak - akik felzárkóztatása azért valószínűsíthető - , hanem
sokkal inkább a közvetett demokrácia
intézményrendszerének „élősdi" szereplői lehetnek. Az ő érdekartikuláló, -közvetítő, és -aggregáló funkciójukra egy
ilyen felépítésű elektronikus politikai
mezőben semmi szükség. Az individuális állampolgári érdek és a végrehajtó
hatalom kapcsolata ugyanis a lehető
legszorosabbá válhat, semmiféle közvetítő mechanizmusra - pártok, érdekképviseleti szervek, lobbik, sőt: törvényhozás, önkormányzat - ettől kezdve semmi szükség.
A kezdeti hazai kísérletek is azt valószínűsítik. hogy a e-voks csak nehezen
válhat - akár települési szinten is - legitim döntéshozatali fórummá, valószínűbb. hogy sokáig csak a különböző vélemények összegyűjtésének helyeként
működik. Minden magára adó portál
nyitott már magának önálló vitafórumot,
ahol - bizonyos szűrési kísérletek ellenére - olykor a szélsőséges vélemények
is helyet kapnak. A Marketing Centrum
kezelésében viszont kifejezetten egy virtuális szavazólap nyílt [http:www.evoks.hu], amely nyolc témakörben közel
negyven, nem csak politikai vonatkozású kérdésre gyűjti a web-oldal látogatóinak szavazatait. Sajátos kapcsolata alakult ki a sajtóval és a döntéshozókkal,
ugyanis minden esetben megküldi nekik
is a szavazások végeredményeit. Az Index-lapnak helyi mutációi is egyszerre
több témában engednek teret az olvasói
véleményeknek. A „Törzsasztal" vitáit
bármely olvasói levél elindíthatja, az első válogatás már könyv alakban is megjelent. (Az Index szegedi oldalán például
legutóbb Melocco Miklósnak a Széchenyi téren elhelyezett új, Klebelsberg
szobráról kezdődött igen élénk vita.)
Az elektronikus demokrácia elméletinek tűnő kérdései valójában azonnali válaszokat várnak, hiszen mind a politikai
igény mind a technikai lehetőség már
adott. Mindenesetre jelenleg az állam lebontásának digitális verziója nagyobb
sikerrel kecsegtet mint az állam elhalásának marxi-lenini koncepciója ( a digitális anarchisták legnagyobb örömére.
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gondolatok egy körbejáró országról
CSUTAK

ZSOLT

A fenti, útkereső jellegű költői kérdésnek, sajnos folyamatos létjogosultsága van Románia nem túl hosszú fennállása óta. Az alábbiakban, elsősorban politikaelméleti ill. eszmetörténeti
vonatkozásban szeretném e kérdést
megvizsgálni, különös az újabb „kulcsfontosságú" választásokra és arra a
közismert Nyugati látleletre, hogy
Európa ezen keleti térsége felettébb
zavaros, megbízhatatlan és állandó átmeneti állapotban savanyodik.
Románia, amely alkotmánya szerint
egységes nemzetállam, ellenben etnikai és kulturális felépítése alapján
egész más képet fest. Talán ez az
egyetlen ország a régióban, amely létrejötte óta politikai, gazdasági és ami számunkra a legnyomasztóbb latens identitásválságtól
szenved.
Ahogy a régi római aforizma mondja
oly sokszínű, kaotikus országban, annak problémamegoldó ritmusát ismerve ez az útkeresési folyamat - kisebbnagyobb változásokkal -manapság is
megfigyelhető, csupán nagyobb intenzitással, társadalmi kompetenciával.
A sajátosan román nacionál-kommunista diktatúrának behódolt értelmiség
és a nép nevében a mesterséges és
drasztikus urbanizációval ill. az álmodernizációs nagyi párosítással többnyire sikerült kiszakítani a milliós, jórészt írástudatlan falusi néptömegeket a
Lucián Blaga által is túlmitizált román
falu megtartó, „időn-kivűl-rekedt"
mikro-kozmoszából.' Ezáltal, mondhatni, a szűk román elit válsága és útkeresése fokozatosan tömegjelenség
lett. Az más kérdés, hogy a viszonylag
modern, európai gondolkodású elittől
fényévekre elszakadt nép - talán mind
a mai napig - értetlenül fogadta kulturális hagyományait, saját múltját, és
következésképp jövőjét is érintő átpolitizált történelmi, kulturális jellegű
vitákat. Ezek a vitás kérdések, tulaj-

donképpen történelmi, kulturális-civilizációs jellegű mítoszok ill. a köréjük
kreált álvalóság tárgykörébe sorolhatók, többek között az olyan közismert és sokszor önkényesen, politikai
megfontolásokból kanonizált témák,
mint a románok etno-genézise, a román
nyelv eredete, a románok őskeresztény
ortodox ill. latin vagy görög-levantei
örökségű európaisága, nem beszélve a
bölcs, fényhordozó Kelet európai
követeinek küldetés-mítoszáról. 2
Meg kell jegyezni, jó jelnek tekinthető, sőt, kisebb áttöréssel is felér,
hogy az utóbbi tíz évben elkezdődött a
hasonló eszmetörténeti és politikai
fontossággal rendelkező témák tudományos, objektív és nem hisztérikusan
szentimentális patriotikus boncolgatása úgy román akadémikus körök (pl.a
bukaresti Lucián Boia történész) mint
magyar társadalalomtudományi kutatás részéről is.'

Azt is mondhatnánk, hogy újra kezdődött az az önelemző és kiútkereső
folyamat, amit a 19. században a francia és német egyetemekről európai
gondolatokkal hazatért román fiatal
értelmiségi elit már elindított (pl. Titu
Maiorescu, Kogalniceanu, V. Pogor.) 4
Ezeknek a kérdéseknek egyik legfontosabb tényezője, amely nem veszített súlyából, a nemzeti múlt - ill. jövő
- világtörténelemben elfoglalt helye és
fontossága köré csoportosítható. Ennek a tényezőnek a vizsgálata nem kevés frusztrációt és kiábrándultságot
okozott a történelmi mítosz elemző és
kreáló politikai elit számára, és ez az
érzés, érdekes módon még a mai
posztmodern. 21. századi Románia
világában és kimutatható.
Az idő és történelembeliséghez
kapcsolódik alapkérdésünk az ország
haladásával (?) mozgásirányával kapcsolatban. nevezetesen, hogy merre

tart ez a skizofrén meghasonlott ország? Erre a sorsdöntő, kissé futurisztikus kérdésre, sajnos, felelősségteljesen pozitív válasz nem igazán adható. Természetesen, itt rögtön felmerül a másik posztmodern alapkérdés,
hogy mi számít jó vagy rossz haladási
iránynak az ország ill. a kormányzó
elit számára? A román politikai hagyományokhoz hűen erre sincs egyhangú
stratégiai válasz vagy kiindulási értékalap. Úgy tűnik, hogy az elit pillanatnyi, rövid távú érdekfüggő kérdése az,
hogy mi a jó ill. rossz irány a román
politika és az ország számára. A
messzi ködben dereng egy távolodó
Európai Unió, amely egy hasonló rákmozgású ország számára nem tűnik
egyhamar elérhető célnak, főleg ha
egyre kevésbé hisznek benne.
Haladásról beszélve. Románia esetében e fogalomnak már a jelentéstartalma is zavaros és idegen a román
néplélektől - ha létezik ilyen, egyáltalán. Gondoljunk csak a világhírre is
szert tett román nép-nemzeti, mítoszt
teremtő filozófus Blaga és Eliade műveire, amelyekből olvasva kitűnik,
hogy a fél-archaikus, falusi román társadalom - általánosítva a román társadalom - közgondolkodásában a haladás-progressio jórészt értelmetlen és
értelmezhetetlen Nyugati import eszme, amely elsősorban protestáns keresztyén - erdélyi magyar ill. szász vagyis a betolakodók konnotúciójával
bírt a néptömegek számára5.
Ezen a szellemi síkon maradva, elmondható, hogy a román társadalom és politikum - tudathasadásos, identitásválságos állapota, egyszerűsített
sémában, két permanens konfliktusban
álló tábor szembenállásában gyökerezik. Nevezetesen, Romániában, a felszínes ideológiai mázt lebontva, megfigyelhető az urbánus, modernizálni és
nyugatosulni-vágyó elit és a román
falu konzervatív - gyakran demagóg ortodoxiáját hangsúlyozó klerikálisnacionalista politikai erők oppozíciója,
amelyhez még társíthatjuk a manipulált és konformizált tömegek hasonló
belső megosztottságát is.
Erre a klasszikusnak is tekinthető,
de sajátosan román konfliktusos bipoláris politikai és társadalmi rétegződésre, természetesen rátelepült a romániai viszonyokat átható, szentimentális nacionalizmus és latens ide-

gengyűlölet, amely az utóbbi másfél
évszázad történéseiben különböző ideológiai és politikai pártstruktúrák révén meghatározza a román politikai
élet alakulását.
A fentiek alapján érzékelhető, hogy
a mai román politika konfliktusokkal
teli és útkereső állapotát elég bonyolult megérteni olyan kívülálló elemző
számára, aki nem ismeri a román eszmetörténet és politikum egyveleg, balkánias sajátosságait, annak pozitív és
negatív tényezőivel együtt. A Nyugati
politológusok megállapításai, miszerint a romániai jogállam, demokrácia,
kisebbségvédelem és egyéb „európai"
intézmények működése enyhén szólva
nem kielégítő, sajnos érthető, ha tekintetbe vesszük, azt a szomorú tényezőt,
hogy a fent említett eszmék és intézmények teljesen idegenek és jórészt
ismeretlenek a román, és általában a
kelet-európai népek autokratikus,
patriarchális társadalmi felépítésétől,
politikai hagyományaitól. Nemcsak
működésük, hanem alapjába véve honosításuk is problematikus a felülről
irányított demokratizálás nehézségei
meg a félévszázados kommunista diktatúra társadalmi következményei miatt.
A bezártság, az európai átlagtól való
egyre nagyobb lemaradás és az ország
betegesen körmozgásos állapotának
kétségbeesett felismerésére vall a ro-

mán politikai elit Nyugatosainak azon
erőtlen és fantáziátlan igyekezete,
amellyel megpróbálják integrálni az
országot és a román társadalmat az
európai politikai, gazdasági és kulturális struktúrákba. Beszédes példa erre,
többek között, Kogalniceanu „önkéntes" felajánlása III. Napoleon császárnak, - az ifjú Románia mint a francia
birodalom keleti szabad gyarmata elképzelés - ill. Constantinescu elnök
hasonló jellegű ajánlata a NATO és az
USA számára.6
Mindezek után, visszatérve az alapfelvetésünkhöz, válaszként újabb kérdések tömkelege jelenik meg, éspedig
vajon képes lesz-e a mindenkori, jobb
vagy baloldali ideológiákat félremagyarázó román kormánynak kitűzni egy
legalább közép-távon megvalósítható
nemzeti stratégiát, célt - legyen az akár
a „távolodva közeledő" EU-NATOcsatlakozás - amely az ország minden
nemzeti, vallási közösségét képes lesz
jó értelemben szolgálni majd. Mindehhez, azonban a politikai valóságban is
szakítani kellene a Románia mint a
román falu allegória képzetével, amely
a saját centruma körül centrifugálisan
bomló országot mutat, ahol a nárcisztikus, öndelejező nemzeti mítoszok
politikai értelmezésével és folytonos
aktualizálásával próbálják elrejteni a
kiábrándító valóságot.7
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Ches uagyoh!
Színházi előadások az Őszi Kulturális fesztiuálon
VETŐ

ASSZONY

Az idei Őszi Kulturális Fesztivál keretében ismét lehetőségünk nyílt számos
színpadi produkció megtekintésére.
Talán a legnagyobb érdeklődést a Kortárs Balett Hajsza című előadása váltotta
ki. A Régi Zsinagógát színültig megtöltöttük, s ez már magában megteremtette az
est hangulatát. Az előadás viszonylag rövid (20 perc) tánc dinamikával, lendülettel. Emberi kapcsolatok, harcok a színen
egészen a kifulladásig. Az est igazi atmoszféráját mégsem a halántékon lecsorgó izzadságcseppek, s a megfeszülő
izmok teremtették meg, hanem a táncot
követő kötetlen beszélgetés. Ez volt az
első alkalom a társulat körül kirobbant
botrány óta, hogy Juronicsék személyesen
álltak a közönség elé és számoltak be a
velük történtekről és jelenlegi helyzetükről. A leglényegesebb információ, hogy a
Kortárs Balett független társulatként
működik tovább az idei évadban öt előadásuk lesz Szegeden, s emellett főleg
Kecskeméten és Budapesten a Thalia
Színházban vendégszerepelnek. Ez utóbbi
helyszínen látható Juronics legújabb koreográfiája Postscriptum címmel, mely

művészi feldolgozása az elmúlt fél év
kálváriájának. Ezen az estén mi is nagy
szerepet játszottunk. Bizonyíthattuk, hogy
minden erőfeszítés ellenére sem sikerült
minket elszakítani a társulattól, hogy
szeretjük őket és szükségünk van rájuk.

Az előadás legelején nem tudták érzékeltetni a szereplők a pattanásig feszült
helyzetet, s így a nyitó mondat: „Éhes
vagyok!" csak úgy hangzott, mint mikor
egy kisgyerek vacsorát kér és tudja, hogy
meg is fogja kapni.

A Morzsák csoport Mrozek: A nyílt
tengeren című drámáját mutatta be: Nagyon nagy merészség volt erre vállalkozni, hiszen a tavalyi évadban a Szegedi
Nemzeti Színház stúdiószínészei ugyanebből a darabból kiváló előadást hoztak
létre. Azok, akik mindkét előadást látták
óhatatlanul is összehasonlításokat végeztek. holott ez a két produkció egyszerűen
összemérhetetlen, hiszen más-más „alapanyagból" indul ki. (profi, képzett színész - amatőr, képzetlen főiskolás) Mindezek tudatában néhány megjegyzés:

Általában elmondható, hogy a szituációk nem voltak eléggé kidolgozottak,
ennek ellenére mindhárom színésznek
volt egy-egy megmozdulása, mellyel
igazi színházi pillanatot varázsolt.
A Bárdolatlanok Petőfi: A helység kalapácsa című vígeposzát vitték színre, remek
hangulatot varázsolva ezzel az Aulába. A
szellemes rendezői ötletek mellett a társulat ereje - véleményem szerint - abban áll,
hogy élvezik a játékot. Ez az önfeledt színészi játék aztán észrevétlen magával ragadja a közönséget is, s így nyújt könnyed
szórakozást. Nem érezni, hogy megfeszülnek azért, hogy magas művészi színvonalon teljesítsenek, egyszerűen csak játszanak önmaguk szórakozására, eltűnik játékukból a görcsösség, az előadás lendületessé, könynyeddé válik. Ez az ami rengeteg profi színházból hiányzik.

Nem tartom szerencsésnek, hogy a három szereplő egyikét nő játszotta, hiszen
így eltűnik annak lehetősége, hogy ő legyen a menü. Társadalmi berögződésből
érezzük, hogy őt biztos nem fogyasztják
el a többiek, s így a küzdelem két szereplő köré redukálódik. A z más kérdés,
hogy a drámában is ez történik egy pont
után, de ez még nem egyértelmű a mű
kezdetekor.

A színházkedvelőket tehát az idei fesztivál is sok élménnyel és tapasztalattal
gazdagította. Köszönjük!

„Egy őszinte hely a szomszédok a l a t t . "
S - Z S Ö ^ ,

A V Í Ö ^

Blues és jazz zene
Olaszos konyha, szerb rostonsültek.
Rendezvények, irodalmi esték.

Asztalfoglalás, ételrendelés:
( á 2 )
IBA^ZSO|/M

4 2 6 - 6 0 6

Nyitva:
hétfőtől szombatig 1 8 - 0 2 óráig
vasárnap 1 8 - 2 4 áráig
Szeptember 1 5-től:
hétfőtől szombatig 1 1 - 0 2 óráig
vasárnap 1 8 - 2 4 óráig

KRITIKA

ÍIDK barack ® magyar retró
FILÁK

TAMÁS

Megkérdezhetjük sokaktól: mi is történt a
hetvenes-nyolcavanas években? Természetesen mindenki számára más. Mára persze
bebizonyosodott, hogy egymástól olyan nagyon eltérő dolgok azért nem. Például a kis
generációnak is nevezett korosztályból
sokan töltöttek el hosszabb-rövidebb időt
építőtáborokban, munkára nevelésük érdekében, a szünidő „hasznos" eltöltésével, a
szocializmust építeni kellett, magától az barátaim, nem akart az istennek se. Beszélhetünk-e egyáltalán kis generációról (milyen lehetett ez egyel keletre? - hát csakugyan mi voltunk a legvidámabb barakk),
nem csak névvel ellátott elkeseredésről?
Most 2000 van, az elveszett generáció felnőtt, nem tehetett mást, fel kellet nőnie. Hát
megtette a maga módján, kár is ezen rágódni. És tisztelettel jelentem, a mi helyzetünk
már más. Bár nem ezt érzem, de... fene dolog ez a nagy szabadság. Nem, senuni retró,
ez itten a mi harcunk, nemesbedjünk benne.
Nem egészen értem Búzást. Ő retrózik.
Elsőfilmes rendezőként a saját fiatalságát
piszkálja, helyre akar tenni bizonyos dolgokat. Ezek szerint vagy nem nőtt fel vagy felnőtt és azért. Mondjuk filmjéből ezek mind
nem következnek, ő csak egy nyolcvanas
évekbeli ifjúsági film-fílinget hozott össze a
Közgáz Vizuális Brigáddal (Országalma) és

a Zsebcselek Csoporttal (Leptinotarsa, Pannonhalom), a máig nem újragondolt,
„puhakádári" korszakról, annak is inkább a
végéről.
Végülis ez sem derül ki teljesen, csak
annyit tudunk, hogy valamikor a hetvenes
évek végére illletve a nyolcvanas évekre
tértünk vissza. Amikor 1,20 volt a sajtos roló, az iskoláslányok és fiúk már presszóba
jártak, hétvégén apa és fia kocsit mosott. A
nyár pedig az építőtáborok időszaka volt.
Filmünk speciel erről szól. A vidéki iskolaigazgató felkérést kap, lenne olyan szíves
egy makulátlan osztályt kiállítani, akik az
NDK-ba utaznak csereüdülésre, barackot
szedni. Baráti ország, nekünk az már nyugat. A 3.B akar és az igazgató is őket szeretné, de hát ezt ki kell érdemelni, nú lenne akkor a többiekkel? Legyen egy verseny, ki
tud többet a KGST-ről. Amelyen nem ők
nyernek, a papírforma szerint mégis ők
utaznak. Három hét történése akkor, amikor
a Beatles már idejétmúlt volt. a Gvantanaméra szintén, a végét pedig még nem sejtette senki.
Kezdődhet a „vakáció", a vonatút kellemes, a kalauz tipikus, fiataljaink boldogok,
a tábori hangulat magas hőfokon ég, a fizikatanárnő és a testnevelő tanár románca kisstílű. A táborban szerelmek szövődnek, nő
az összetartás, nem jutalom az alkohol csak
kell, kicseleznek a magyar ifjak mindenkit.

Ezek voltak az építőtáborok, a mi fiatalságunk - mondja Búzás. Sajnos a történet elég
semmitmondó, akit ez leköthet valószínűleg
már akkor is élt, netán át is élt ehhez hasonló dolgokat. Nekik ez nosztalgia, az ifjabbaknak pedig csak érdekesség , felületes infohalmaz, újabb dolog ami köré sznob körökben kultuszt lehet növeszteni, bár bizonyíték arra, hogy vannak kapcsolódási pontok. Elsősorban persze a már felnőtteknek
szánta filmjét, ezért is alkalmazta a kor jellegzetes tárgyait, tipikusnak mondható figuráit, nosztalgiához ez elengedhetetlen. Sajnos az alacsony költségvetés egy kicsit
megölte az egészet. Hiába próbál a kamera
minél szűkebb kivágást alkalmazni, csak a
kor házaira, autóira, eszközeire koncentrálni, ez vagy nem sikerül (ilyenkor tudatosul
a nézőben, hogy mai filmet lát), vagy ha
mégis, akkor sajnos rögtön érződik ez a feszült akarás, a meghatározó tárgyak, emberek pedig nyomasztóan alacsony számban
vannak jelen. Búzásnak ezt a filmet minimum egy tízessel korábban kellet volna
megcsinálni, bár a S8-as „forgatás" a táborban ezt a problémát valamelyest helyreteszi.
Azért ez a film bőven szerethető, mondjuk egy vasárnap délelőttre el tudom képzelni. Nem utolsósorban pedig példa arra,
hogy manapság is lehetene egész pofás ifjúsági filmeket készíteni. (Búzás Mihály: A
kis utazás)

Szegedi Hamarazenehan [lapok 2000.
°egy ősbemutató és egy magyarországi bemutató
ANNUS

ANDREA

Az idei Szegedi Kamarazenei Napok keretében 3 hangversenyt hallhatott a művészetkedvelő közönség október hónap folyamán. Az első koncert október 25-én volt a
Tisza Szálló Hangversenytermében, melyen a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar játszott. A műsorban Albinoni,
Mozart, Turina, Peüovics Emil és Liszt-

Wolf művei hangzottak el. Az együttesre
jellemző a lendületes előadásmód, az
összeforrott hangzásvilág, a természetes
játék. Igen jó előadást hallhattunk, reméljük többször is ellátogat majd ez a zenekar
városunkba. Október 26-án a Wiener Kamarazenekar hangversenyét hallhattuk a
Konzervatórium Nagytermében. Műsorukon Graupner, Huszár Lajos és Mozart
művei szerepeltek. Az est érdekessége volt,

Huszár Lajos: Ikonok Pilinszky János
emlékére op30-as című alkotásának ősbemutatója. A szerző a kompozícióról: „Pilinszky megrendítő költészete már 30 éve
legkedvesebb olvasmányaim közé tartozik.
Többször próbálkoztam verseinek megzenésítésével, véleményem szerint sikertelenül. Talán azért sikertelenül, mert ezek a
versek annyira tökéletesek, mélyek és
zeneiek, hogy intenzitásukat a zene hoz-

záadásával megnövelni lehetetlennek tűnik. Mégsem szűnt meg azonban bennem a
vágyakozás, hogy valamiféle szubjektív
emléket állítsak ennek a csodálatos költőnek." A mű 6 tételes Missa brevis. I. Kyrie
eleison II. Confiteor ül. Crucifixus IV.
Pilinszky-korál (Harmadnapon c. vers
alapján) V. Sanctus VI. Agnus Dei. Az
Ikonok Pilinszky János emlékére szoprán
szólóra és ütőhangszerekkel kibővített vonós kamarazenekarra íródott. Szécsi Edit
szólója, Siklósi Gábor ütőhangszeres játéka
és a Wiener Kamarazenekar hangzása Weninger Richárd vezényletével - hűen
tükrözte a kompozíció szépségét. A harmadik koncert október 30-án volt szintén a
Konzervatórium Nagytermében. A Musica
Parlante Kamarazenekar közreműködésével, Meszlényi László vezényletével Handel,
Telemann, Haydn, Erőd Iván műveket hallgathattunk az est folyamán. A Telemann a-

moll szvitben Januj Anna blockflöte játékát
csodálhattuk. Nem mindennapi volt, ahogy
a zenekart vezette, ahogy megmutatta a
tánctételek sokfajta karakterét, hangszerének sokszínű hangzásvilágát. Ezen a koncerten egy magyarországi bemutatónak is
fültanúi lehettünk. A Bécsben élő magyar
nemzetiségű Erőd Iván Nyakatekert táncok
című alkotását először hallgathatta meg a
közönség. A szerző így vall a kompozíciójáról: „A mű a Wiener Kammerphilharmonie felkérésére készült. 1997 nyarán komponáltam csákberényi házamban és Bécsben fejeztem be (...) Az volt az elképzelésem, hogy egy furcsa, kissé szürrealista balettzenét írok, olyan táncokkal, amelyekkel
különben nem szoktunk találkozni. Minden
egyes táncra valami ügyetlenség, illetve hiányosság jellemző, ami megkülönbözteti
azt, az úgynevezett „művészi" tánctól. (...)
Az első táncból hiányoznak a tánclépések.

csak eltúlzott ugrások vannak. A másodikat
mintha óvatos rövidlátók táncolnák, szemüveg nélkül. A harmadikban a jobbláb
egy súlytalan lépése következik a balláb
két súlyos lépésére. A negyedikben állandóan megbotlanak a táncosok. Végül az
utolsó egy űrhajós vonzásmentes terében
játszódik, ahol fent és lent, elöl és hátul,
jobbra és balra kicserélhető és hiányzik a
szilárd talaj a lábak alól. Ez utóbbit vizuálisan feltehetőleg csak számítógépes animációval lehetne realizálni, s a többit sem
hiszem, hogy szívesen táncolnák hivatásos
táncosok..." Az 5 tétel címe: 1. Bakugrások
2. Tapogatozó 3. Kétballábas 4. Botladozó
tánc 5. Űrhajós keringő. Összességében
elmondható, hogy mindhárom kamarazenekari est színes, szép műsorral szórakoztatta a közönséget. Remélem jövőre még
több zeneszerető embert vonz a Szegedi
Kamarazenekari Napok rendezvénysorozata.

DRÉflÓRA
A Z 1KSZEK
2000, nov.6., Jate Aula, Drámaóra - hirdette a plakát.
Az előző szemeszter Dramaturgia című
óráján született szövegek színrevitelére vállalkozott az SZTE színház- és drámatörténet
speciális képzés néhány hallgatója. Négy
egymástól független, rövid előadást (jelenetet) láthatott a nagyérdemű.
A vállalkozás meglehetősen nagy érdeklődést váltott ki, a nézőtér színültig megtelt, annak ellenére, hogy a meghirdetett időponthoz
képest később kezdődött az előadás, az anyagi hátteret biztosító díszvendég Giorgio
Pressburger késése miatt.
Magát az estet mind tartalmilag, mind megvalósításában két nagy részre lehet osztani.
Tartalmi alatt azt értem, hogy az első két
darab a reális életből merített, felnagyított
szituáció, a második kettő pedig egy-egy
örök konstans - az ember, emberség és a
szerelem - színrevitele.
A megvalósítás pedig leginkább a színészi
teljesítményen mérhető. Az első darabban
érezhetően nem együtt, hanem egymás mellett játszottak el a színészek. A második jelenetben ez a végletekig fokozódott.: A szereplők egyszerűen nem tudták a szöveget.
Legalább az improvizáció lett volna hiteles! A halvány színészi teljesítmény tökélete-

sen elfedte a szövegben megbúvó iróniát.
A másik két előadásban - bizonyos szempontból - könnyebb helyzetben voltak a szereplők. A jelenetek inkább nonverbális eszközöket használtak illetve gondolati síkon közvetítettek. Különösen a mozgásszínházi darabra vonatkozik ez - itt ugye természetes,
hogy a verbalitás csak áttételesen kap teret)
Emellett az egész esttől elmondható, hogy
noha kitűnő hangulat uralkodott, a szervezettség hagyott némi kívánnivalót maga után.
Az előadások közötti szünetek túl hoszszúra nyúltak részben a színpad átrendezése
miatt, amelyet ráadásul a következő darab
bemaszkírozott, beöltözött színészei végeztek és nekik még külön időre volt szükségük
a színészi összpontosításra is.
A terem (Jate Aula) nem megfelelő tér
színházi előadások bemutatására, hiszen már
a hatodik sorból nem lehet látni a magas támlájú székek miatt illetve a technikai felszereltsége is minimális.
A műszaki berendezés minőségét is ellenőrizni kellett volna, a recsegő hangfalak illúziórombolók voltak, nemcsak a közönség,
hanem a színpadon táncolók számára is.
A közvetlenség, felvállalt amatőrség kitűnő
hangulatot varázsolt a színpadra. Természetesen
a cél nem egy professzionális előadás volt,
pusztán egy bemutatkozás, megmutatkozás,
melyre már a megnyitóbeszéd is rámutatott.

DRAMAÓRA
•,A h e l y z e t ugy fest, m i n t h a a k ü l ö n t c l c cgveni igények
^

munkában akarnának lecsapódni "

JATE AULA, N O V E M B E R 6. 2 0 ÓRA
OROSZLÁN A N I K Ó :

Vicc

FÖLDVÁRT M Ó N I K A (ELESETTSÉG)
S Z Á N T Ó ALEXANDRA: A Z EMBER
BENKÓ IMOLA: ÁTJÁRÁS
HA RÁK TAMÁS
BENKÖ ZSUZSA
CSÁKI VIKTÓRIA
GERHÁTK (JTÖRŰTI
HAJDÚ ANDRÁS

JÁTSZOK:

KOLLJER NORA
KÜRTÖS PETRA
PALL ZOLTÁN
PÁSZTOR MÓNIKA
RIÍA VIKTÓRIA

KAJARI EDIT

SZENTE IUDIT

KASA TÍMEA

TURCSÁNSZABOLCS

A h e l y z e t egy fest. m i n t h a n e m p e n z e r r csinálnánk.
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Trokhansztán rövid története, céljai
GEC.E K A G Á N

Államunk alapításának gondolata
már régen felmerült baráti társaságunk
tagjai között, ám az ötlet megvalósulásához az 1999. év májusának, annak
is a 13. napjának kellett eljőnie. Aznap,
mikor az óra elütötte az éjfélt, új nagyhatalom született Szegeden, a Pulcz utca egyik szórakozóhelyének sötét pincéjében.
Egy fiatal állam kodifikált alkotmányán azóta szerepel a következő
név: Független Trokharisztáni Törzsszövetségi Demokratikus Despotátus.
(Csak mellékesen, a hitelesség kedvéért mondjuk el, hogy az új állam születését annak rendje és módja szerint
megünnepeltük, s egy gyümölcsöző
jövőre
ürítettük
poharainkat
SOXOR!)
Országunkat steppei nomád törzsek
szövetsége hozták léire, melyeknek nevei máig félelmet ébresztenek - a vizsgázó történészhallgatókban. A najmanok, csigilek, jagmák, karlukok. tie
lök, bordzsiginek. nevét igen sok forrás
megemlíti. Az ő képviseletükben írták
alá kései utódaik kagánjai az alapító
okiratot.
Már ekkor tisztáztuk, hogy célunk
között kiemelkedő helyen szerepel fő
A TroXharisztáni Szabadegyetem címere

ellenségünknek. Dagesztánnak meggyengítése, hódító törekvéseinek megakadályozása, mely az emberiség alapvető létérdeke. Feladatunknak tekintjük
még, hogy felemeljük szavunkat, illetve
tettekkel is hozzájáruljunk az idiotizmus. a divat, a vallási fanatizmus, és a
nyál terjeszkedésének megakadályozásához. (Meg még sok minden megakadályozásához, amit majd csak menet
közben fogunk észre venni.) Hangsúlyozzuk: nem tűrjük az elnyomatást, és
nem hagyjuk, hogy befogják a szánkat!
Legfőbb végrehajtó szervünk a már
általatok is bizonyára jól ismert T. I. A.
Azaz a Trokharisztán Intelligence
Agency. Mi mindenkit figyelünk! Ügynökeink mindenhol jelen vannak!
Céljaink elérése érdekében állandó
programokat szervezünk kulturális és
sport vonalon is. 2000 tavaszán, Sárospatakon - mit ad isten egy kocsmában - megalakult a Trokharisztáni Szabadegyetem, melynek tanrendjei elérhetőek lehetnének a BTK és TTK hirdetőtábláin. ha szorgos kezek (rajongók? dagesztáni kémek?) nem tennének állandóan arról, hogy a propagandaanyagot állandóan pótolni kelljen. Emberek! Mi is csórók (egyetemisták) vagyunk, úgyhogy légyszi ne
vigyétek el! A következő félévben ter-

vezzük egyébként a meghirdetett elméleti és gyakorlati órák számának bővítését. Táncházunk keretein belül állami népi együttesünk a BARANTA frenetikus koncertet adott a Rock Klubban. Köszönet nékik. Ordunkban (gyb.
k.: szállásterületünkön), a Károlyi Kóterban magunkhoz ragadtuk a rádióstúdió használati jogát is. Adásaink hétfőnként 18.00 és 21.00 óra között hallhatók, rengeteg jó muzsikával, és észosztással.
És ímé hála a Bölcsőnek mostmár a
nyomtatott sajtó hasábjain is vívjuk
harcunkat! Szeretnénk közzétenni itt
néhány remekbe szabott cikket és képregényt. Ha tetszik nektek, ha nem. Mi
jól szórakozunk. Most a sportról: a
Trokharisztán Football Club (TFC)
mérkőzései megtekinthetők csütörtökönként 18.00 és 19.00 órai kezdettel
az Ady téren. Fanatikus szurkolótábor,
garantált szórakozás.
Továbbra is figyeljétek hát hirdetéseinket, gyertek rendezvényeinkre, olvassátok a Bölcsőt! Állambiztonsági
okok miatt a T. I. A. tagjai - akik
ezeket az oldalakat írják a jövőben - az
anonimitás, illetve az álnevek jótékony
védőfátyla mögé kell rejtőzzenek.
S végül álljon itt egy örökérvényű
üzenet rosszakaróinknak: OLAJ!
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Szerintem az. IFO-k léteznek.
Az osztálytársaim is hisznek az UFO-kban, de nem mind. A mamám
sem hisz. bennük, segítsenek nekem meggyőzni őt.)
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A Háztáji rovat mostani fő témája a globalizáció és az ellene való küzdelemben született
' jtm*Í L
világmozgalom. Nem a politikai állásfoglalás a globalizáció mellett vagy ellen. Megítélni sem
// Tr.
szándékozunk a a tüntetőket. Célunk egy olyan probléma felvetése, amely nemcsak elméleti,
hanem gyakorlati szempontból is fontos számunkra, egyetemisták számára. A globalizáció itt
van a hétköznapjainkban, nemcsak a tanulmányainkban, de a boltban, a tévében, az egyetemi 1 Pr-Í?
14 €3 ,
életben, és ott van a munkaerőpiacon is.
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Hincs tömeg'
Interjú Dr. J. nagy lászlóual. az Európai Tanulmányoh
Központ tanszékvezető egyetemi tanárával
Kérem, definiálja a globalizációt!
Sokan foglalkoznak vele, divatos szó
lett, de az az igazság, hogy igazán szabatos definíciót nem tudnék adni. A magánvéleményem az. hogy ez nem egy új
jelenség. Azóta van globalizáció, mióta
Európa „itt hagyta magát", a földrajzi
felfedezések, a tőkés rendszer kialakulása óta. A globalizáció azóta a maga képére formálja világot. Globálissá teszi
azt az értékrendet, amelyet megtestesített, tehát az európai értékrendet.
Nyilván ezek az értékek módosulva jutnak el mindenhova, de alapjában véve a
16. század óta földrészünk formálja világot. Ez egy hosszabb folyamat, hol lassabb, hol dinamikusabb szakaszokkal.
Ilyen dinamikus szakasz volt a 16-17.
század, aztán ilyen volt a 19. század,
főleg a második fele, amikor újra felerősödött az európai hullám. Ez összefügg Európa belső fejlődésével és a
gyarmatosítással. Ez a szakasz az első
világháborúig tartott, s aztán jött az
1917-es orosz forradalom amely megállította. Ennek a rendszernek egyik alapvető, kitűzött feladata volt megállítani,
széttörni a tőkés világrendet. Ez 70 évig
úgy ahogy sikerült. Nyilvánvaló, hogy a
globalizáció a Szovjetuniót és a többi
szocialista országot kevésbé érintette.
Sokáig vita volt arról, hogy egy vagy két
világpiac működött-e. Persze így utólag
világos, hogy egy piac volt, de a gazdasági kapcsolatok nem szűntek meg. Csak
éppen a tőkés rendszer sokkal dina-

mikusabb volt. és egyszerűen „bedarálta" a szocializmust. Amikor a rendszer
összeomlott, egy hatalmas hullám indult el.
A globalizációs folyamat újra felgyorsult.
Valóban, felgyorsult. Kolumbusz óta
eltelt ötszáz év. hatalmas technikai fejlődéssel. Olyan mértékű, olyan mélységű
globalizáció, mint ma, még nem volt az
utóbbi 500 évben. Ami nagyon veszélyes, ami miatt kézben kell tartani,
fékezni kell. az uniformizáló, egységesítő hatása.
Kell-e, szükséges-e a ma egyetemistájának
gondolkodnia erről a kérdéskörről? Természetesen nem mint elméleti, hanem
mint gyakorlati szempontból.
Én azt hiszem, ez a gondolkodás már
él a diákságban, még ha nem is tudatosan. Ma már egyre kevésbé lényeges,
hogy külföldön dolgozik-e valaki, vagy
itthon. Már nem meglepő, ha a történelem szakon végző diplomás nem azon
a területen helyezkedik el. A diákság érzi, látja, hogy itt változások vannak, és
öntudatlanul alkalmazkodik is. Ennek az
alkalmazkodásnak kell tudatossá válnia.
A globalizált világban való tudatos élet
azt jelenti, hogy egyrészt alkalmazkodni
kell a megváltozott körülményekhez, hiszen ma két dolog fontos igazán: a nyelvtudás és a számítógép ismerete. Másrészt
nem szabad elfelejteni azt, hogy honnan
származnak, nem szabad átbilleni a ló
túlsó oldalára, és elvetni a nemzeti sajátosságokat. a kulturális alapokat. Ha ez a

tudatos két oszlopon állás megvalósul,
akkor tud a diákság, a fiatal értelmiségi
réteg szervesen beilleszkedni a globalizált világba. Bizonyos értelemben befolyásolni is tudják majd. persze a maguk
szintjén.
4 globalizáció ellenes megmozdulások,
tüntetések szinte kizárólag
Interneten
szerveződnek. Milyen szerepet játszik az
Internet a mi életünkben?
Igen, az Internet egy csodálatos dolog,
lehetőséget ad arra. hogy az ember behatoljon világba. Csakhogy vigyázni is kell
ezzel. Igaz ugyan, hogy rengeteg információt ad, de ha az ember nem alakít ki
egy egységes világképet, akkor egyszerűen elveszik ebben az információtömegben. A nagy gondot abban látom,
nemcsak Magyarországon, a világban is,
hogy nincs igazán megrendítő elméleti
munka, amely feldolgozná az elmúlt
évtizedeket. Ami nálunk van, az nagyon
szegényes, ez az igazság. Mindig ugyanazokat ismétlik, nem mernek, nem tudnak újat mondani, vagy még mindig

sokkhatás alatt áll az értelmiség, nem
tudom. Fantáziátlan világban élünk.
Nem szárnyal a gondolat, nincsenek utópiák. Visszatérve a szervezésre: ezelőtt
ötven évvel még lehetett olyan hagyományos módszerekkel szervezni, röplapozással, ismerősökhöz kopogtatással,
stb. Ma egy autógyárban, amiben elkészül mondjuk naponta száz autó, öt ember dolgozik. Hogyan szervezel meg öt
embert? Nincs tömeg.
Most már a tömeg is virtuális, nem csak a
tőzsde. És ha ezt kijelentjük, adja magát a
kérdés: Vajon ez is oka-e annak, hogy a
globalizáció ellenességből nem alakul hagyományos értelembe vett tömegmozgalom?
Számos dolog arra enged következtetni, hogy nem lehet többé tömegmozgalmakról beszélni. Ugyanakkor például nálunk, az oktatás területén, az egyetemi
diákság még egy helyen van. Persze az
USA-ban már internetes egyetemek
alakulnak - az Unióban pedig most döntöttek arról, hogy ezt az irányvonalat kell
követni.
Ahhoz, hogy az egyetemi élet egyre individualistább legyen, még az Internet sem
szükséges. A személyes kapcsolatok szürkülése, sekélyesedése is lehet egy másik
oka egy közösségi,
tömegmozgalomszerű
tiltakozás hiányának.
így van. Nincsenek igazi baráti társaságok, romlanak a szülőkapcsolatok,
sokat foglalkozik a szociológia mostanában ezekkel a problémákkal. Kétségtelen, hogy atomizálódik a diákság. Ezek a

lázadások, mint Prága, Seattle, azért jelzik, hogy sokan keresik az új problémákra a megoldásokat. Tehát optimista vagyok a jövő tekintetében, viszont pesszimista a jelent illetően. Nagyrészt oka ennek az egysíkú gondolkodás, ami az értelmiséget ma jellemzi. Globalizációról
beszélünk és egyáltalán nem említjük
meg például a harmadik világot. Persze,
a globalizációt az erősek irányítják, de
azért a harmadik világ a leginkább negatívumát érzékeli, s nagy erőt képvisel
négy milliárd ember.
Olvasván, látván a tüntetésekről szóló híradásokat, az embernek akaratlanul is
eszébe jutnak 196S diákmozgalmai. Mik a
hasonlóságok, és mik a különbségek?
Valóban, sok momentuma emlékezteti
1968-ra a megmozdulásokra. Amiben a
leginkább hasonlóak egymáshoz, az a
sokszínűség. Itt együtt lépnek fel a globalizáció ellen szélsőbalos, szélsőjobbos, anarchista, humanista fiatalok,
mind más célokért küzd, de a globalizációt közösen gondolják rossznak. '68ban ugyanilyen sokszínűség jellemezte a
diáklázadások résztvevőit. De sokban
különböznek is egymástól. 1968-ban a
diáklázadások végigsöpörtek Európán,
mint a futótűz. Az egyetemi diákság
nemcsak résztvett benne, de vezető
szerepet is játszott. Ezzel szemben a globalizáció ellenes harccal szemben lényegében közömbös például a hazai
diákság. Különböznek strukturáltságukban is. Úgy érzem, a diákmozgalmak

sokkal strukturáltabbak voltak. Még létezett a Szovjetunió. Volt példa az akkori viszonyok ellen lázadó diáknak. Mao,
a pártfőtitkár ugye kijelentette, hogy a
pártot kell támadni. Ezek viszonyok
kedveztek az olyan nézeteknek például,
hogy Kína a letéteményese egy jobb társadalomnak, hogy ő a jövő. Nem volt
véletlen a Mao-kultusz. De ott találjuk a
fejekben Che Guevarát is. Az akkori
fiatal értelmiség megrettent attól, hogy
feloldódhat a rendszerben. Aztán persze
a rendszer mégiscsak integrálta, magába
olvasztotta őket. Ma a globalizáció ellen
küzdő fiataloknak nincs világos képük a
jövőről. Látják viszont a globális problémákat. és rájukkérdeznek. Egyébként
a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap
vezetői sem rövidlátóak, vagy buták.
Pontosan tudják, mennyi negatív hatása
lehetséges a globalizációs folyamatnak.
A Világbank elnöke éppen Prágában, a
megmozdulások közepette jelentette ki,
hogy örülnek a globalizációellenes tüntetéseknek, mert így megvalósul egyfajta civil kontroll a nagy pénzügyi szervezetek működése fölött. Ok is világosan
látják, hogy az egysíkú gondolkodásnak,
az etikai megközelítésnek, tehát hogy jó
vagy rossz a globalizáció, illetve hogy
tetszik vagy nem tetszik a folyamat,
nincs jövője. Azon kell gondolkodnunk,
hogy hogyan tudjuk vsszafogni a vágtát,
hogyan tudjuk kezelhetővé és irányíthatóvá tenni a globalizációt. Csakis
ezen az úton haladhatunk.

fi prágai tüntetés története
Részletek egy jelenlevő aktivista
élménybeszámolójából. Ő egyike volt
a hét börtönbe zárt magyarnak.
A gyülekezés a prágai tüntetésre a
Béke téren (Namesti Miru) történt. Máireggel hat órától megjelentek a helyszínen a különféle színes transzparensek,
a téren élő virágok színeivel keveredtek a feliratok, bábúk, röpködő lufik,
melyek a Világbank és a Nemzetközi
Kereskedelmi Kamara feloszlatását,
megszüntetését hirdették. A világon

elharapódzó kapitalizmus számlájára
írva a kizsákmányolást, az éhező gyermekeket. az emberkereskedelmet, a
környezetszennyezést, a háborúkat.
Táblák követelték az adósságok elengedését és hirdették az ember elsőbbrevalóságát az anyagi érdekekkel szemben.
(...) Ugyan a tüntetés csak a Béke térre kapott hatósági engedélyt, mindannyian egy cél miatt utaztunk Prágába:
üzenetünket a kongresszus résztvevőinek közvetíteni.
Csehországban a gyülekezési jog és a
szólásszabadság ugyanúgy megilleti a

külföldit, mint az állampolgárt. Nem
érdekelt minket a hatósági engedély,
dél körül elindultunk a Kongresszusi
Központ felé. Az utca teljes szélességében vonultunk transzparensekkel, skandálva jelszavainkat.
Rendőrök biztosították a menetet. A
bámészkodó csehek kezébe a tüntetés
célját megvilágító szórólapot nyomtunk.
Az olaszok fehérben, kipárnázva, védőmaszkokban jöttek, tudhatták Seattle
után mire számíthatnak. Az a 17 óra
várakozási idő, amit a határon a vonatban töltöttek, és a fekete listások lekap-

csolása nyilván csak feltüzelte harci
kedvüket.
Ok mentek elől, többször felhívva figyelmünket, hogy maradjunk mögöttük. Előttük a rengeteg kamerás, fotós.
Fél óra múlva megérkeztünk a hídhoz,
melyen áthaladva akartunk a Kongresszusi Központhoz jutni. A kb.
húszezres tömeg megtorpant. Előreszaladtam, hogy megnézzem mi vár
ránk a hídnál. Rohamrendőrök tömött
sora fogadott és a tábla, mely arra szólított fel minket, hogy szüntessük be a
demonstrációt ellenkező esetben a rendőrök közbe fognak lépni.
(...jTalán értelmesebb lett volna a hidat megkerülve a völgyön át a Kongresszusi Központ felé folytatni utunkat,
de nem érdekes most, mi lett volna... A
húszezer ember várt. Tudtuk, ha megpróbáljuk áttörni a blokádot, az az első
sorban állóknak véres küzdelem lesz,
melybe hátulról nyomjuk bele őket,
mikor a menekülés útvonala sem volt
biztosítva. Egy csoport elhagyott minket, a tömeg együtt maradt. 1-2 várakozás után felálltunk két sorban, és
megpróbáltuk egyszerre áttörni a blokádot, melyből csak a tankokat lehetett
a harmadik sorból látni. Meg a könnygázt érezni, melyet ellenünk vetettek
be. Állásunkat a következő terv miatt
adtuk föl: újra megpróbálunk egy sávban átjutni a hídon.
(,..)Mikor én átértem, éppen egy
támadást vertek visza a rendőrök, mely
a blokádot kívánta áttörni. Itt jóval kevesebben voltak, mindössze vagy ötszázan. Az erősítést hozó rendőri busz.
mely a tüntetők blokádját áttörte, súlyos kőzáport kapott. Utána már erőszakmentesen folyt tovább a tüntetés.
(...jNagyjából most, az éjszaka beálltával kezdődött a rendőrök bosszúhadjárata. Talán prevenciónak is lehet nevezni azt a rendőri eljárást, mely bennünket, hét magyart a cseh fogdába
vezetett. A buszunk másnap
dél körül beállt
a pályaudvari
parkolóba, volt
még fél óránk,
hogy
utikaját
vegyünk. Heten
elindultunk
a
Vencel tér felé,
balról tekintélyes
rendőri

osztag mellett haladva el.
1. Piálja
2. Alunlelás központja
Mikor ők figyelmesek let3. Kongresszusi Kozpont
4. Nuszelszki Híd
tek ránk, kiabálni kezd5. Jaromirova utca
tek. hogy álljunk meg.
6. Oliirichova utca
7. Sekaninova utca
Megtorpantunk, pillana5. Ostrcilovotéi
3. Ciklova utca
tok alatt körbevettek minket és buszuk felé tessékeltek. Egyikőjük nagyott
lökött rajtam, szóltam,
álljon le. Lábaimat hátulról rugdosták buszuk felé haladva, az
brutálisabban fogadták, motozásnál
emelkedőn a földre kerültem, órám itt
elvették tőlük a kész filmeket és az
szakadhatott el. A buszhoz kellett taéppen a kamerájukban lévő tekercpadnunk terpeszállásban, kezeinket a
seket is kitépték. Össszetaposták a
busz oldalán tartva. A mellettem álló
gázálarcokat, lefoglalták a késeket,
lány sírva fakadt, durván le lettem állítmeg az üveg söröket is, mely néháva, mikor megpróbáltam lelket önteni
nyuknál fellelhető volt.
belé. Megmotoztak, addigra a többi
Közben volt már, akit több, mint
szervező is odaért. Próbálták meg24 órán át tartottak fogva, mindengyőzni a rendőröket, hogy engedjenek
féle felvilágosítást
megtagadva,
el minket, hisz nem csináltunk semmit,
hogy mi fog történni velük.
különben is hazafelé tartunk. Három
(...) Reggel negyed nyolckor, 19
autóval a rendőrségre vittek végül, itt
órás
őrizetbe vétel után engedtek ki
adatfelvétel után a fogdába zártak minminket.
ket. Lehettünk már vagy kétszázan, hét
A letartóztatásokat a rabomobilból
különálló ketrecben. Mi csak nyolcan,
is
láthattuk átszállításunk közben, a
mások lehettek vagy húszan 4-5 m2-en.
rendőrség lassan bekerítette a tünTelefonálni nem engedtek, enni nem
tetőket, kik előbb - az egész napos
adtak. Aztán vallomástételre került sor.
frusztráció következtében is, hogy
elmondtam mindent, ahogy történt,
nem érhettül el célunkat, a Kongelsőre mégsem vették föl a jegyzőresszusi Központot - bankokat, irokönyvbe
daházakat rongáltak meg, nyugati
étteremláncolatok tagjait verték szét.
(...)Este beadtak a cellába egy kiflit,
Ha sikerült volna együtt átjutnunk a
hol nyolcan voltunk, meg egy pohár
tanácskozás helyszínére, minden bivizet. Aztán átszállítottak négyőnket a
zonnyal békés tüntetéssel, vagy tárkülföldiekkel foglalkozó rendőrségre,
gyalással folytatódott volna a demely nagyjából egy váróterem volt
monstráció. A cseh rendőrség külön
kévéautómatával. Eleinte vegyesen
mozgósított nagy erőkkel körülzárta
vártunk, megosztottuk egymással taa tüntetőket (egész nap helikopterek
pasztalatainkat és maradék élelmünket,
köröztek fölöttünk) önvédelmi harvolt nem egy monoklis arc. kik
cra kényszerítve őket.
rendőröktől szerezték sérüléseiket.
Feliratkoztunk egy berlini srác emlékkönyvébe, röviden papírra vetve, ami
velünk történt. Aztán egy hátsó folyosóra ültettek le minket, de nem maradtunk itt sokáig, a lányokat visszatessékelték a váróba. Közben a kamerámból kitépték a filmet, mert
észrevették, hogy fényképezem. A telefonomból meg kiszedték a kártyát,
mert lebuktam telefonálás közben. Telefonálni alapvető jogunkban állt volna
attól a perctől kezdve, hogy megérkeztünk a rendőrőrsre, de ezt mindenkitől megtagadták. Folyamatosan hoztak, vittek embereket, nem tudtuk hova.
Az egyik veszprémi magyart is elszállították. Az utánunk érkezőket egyre
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Cgg világbanhi hiuatalnoh Odüsszeiája
Kafha Prágájában
Egy világbanki tisztviselő visszaemlékezése a Prágában, szeptember 26-28
között lezajlott eseményekről.

sárnapi eseménytelenség után mindenki
azt hitte, hogy ez így lesz végig. Tényleg
nyugalon volt.

K A F K A I KEDD
CSALÓKA NYUGALOM

Meg kell mondanom, hogy - legalább
is azoknak, akikkel kapcsolatban voltam
- sejtésük sem volt arról, mi vár ránk.
Sőt, az IMF-WB delegátusok általános
véleménye az volt, hogy a rendőrség túlbiztosít. Én 23-án érkeztem. 24-én és 25én semmi sem történt. Altalános volt a
mozgás, de a küldöttek és a bankárok között mindenkinek az volt az érzése, hogy
kedden semmi sem fog történni. A
Václav Havel elnök által szervezett.
Wolfensohn, Koehler és a civil szervezetek (NGO-k) közötti eszmecsere nem
sok nyilvánosságot kapott. A környezetemben lévő emberek nem is hallottak
róla. Aznapra 'Emerging Markets' címmel hirdettek programot, és abban ez is
szerepelt, de nem reklámozták agyon.
Csupán azok, akiket még Prága előtt bizalmasan tájékoztattak, értették meg a
vita jelentőségét. Mondtam a főnökömnek. hogy szeretnék elmenni, de azt válaszolta, hogy ennél fontosabb dolgaink is
vannak. Mindenesetre a szombati és va-

Aztán hirtelen beköszöntöttek a keddi
drámai események. Ez volt a nyitónap.
Még hétfőn a biztonsági szolgálat figyelmeztetett. hogy a következő napon
számítani lehet arra, hogy valami történni fog. De még amikor a delegációk
szobáiban az erről szóló röpcédulákat
osztogatni kezdték, akkor sem hitte el
senki. A röpcédulákon az állt. hogy amikor kedden a Kongresszusi Központba
megyünk, számítsunk hosszabb ottani
tartózkodásra, mivel egy tüntetés blokád
alatt tarthatja a Központot. És még akkor
is az volt az érzésem, hogy mindezt sokan nem veszik komolyan. Ezt abból
gondolom, hogy a másnapi nyitóünnepségen mindenki megjelent. Ha komolyan
veszik, valószínűleg többen távol maradtak volna. Hétfőn láttam korábbi világbanki elnököket feleségük társaságában
és nagyobb magánbankok vezetőit és
egyikük sem látszott aggodalmasnak.
Kedden déltájban hirtelen jött a bejelentés, hogy a közlekedést lezárták. Ezek az
ingajáratok (shuttle services) 15 percenként
közlekedtek a Központ és a szállodák
között, most azonban
leálltak. A főbejárathoz vezető hidat lezárták, és a Központ
két másik bejáratát is
rohamrendőrök vigyázták, ahogyan az
a Központból is látható volt. Az események azonban a Központtól tisztes távolban zajlottak. Minde-

nesetre nem hagyhattuk el az épületet.
Beszéltek egy incidensről. A japán kormány egyik fiatal delegátusa kiment és egy
oldalbejáraton akart távozni. Azt mondták,
összeverték és kórházban ápolják. Mindegyikünk figyelmét felhívták arra, ne
mászkáljunk ki és be, sőt meg se kíséreljük,
hogy kimegyünk. Semmi jelzést nem kaptunk arról, mi várható. Láttam korábbi
világbanki elnököket, amint tanácstalanul
sétáltak fel és alá. Megkérdeztem az
egyiket, hogy érzi magát, és elmondta, hogy
a felesége nem jött a központba, hanem egy
városnéző túrához csatlakozott, ő viszont itt
van. Nem tudta, mi van feleségével és amikor említettem neki a tüntetést, egészen kétségbeesett.
Mindenesetre mindenki várta, mikor
lehet már elhagyni az épületet. A hivatalos programok már régen véget értek. Végül este fél nyolc körül bejelentették,
hogy mindenki menjen egyenesen a metróba. A metró egész nap nem közlekedett. Most azt mondták, hogy megnyitották, és menjünk gyorsan. Kiderült, az
egyetlen szerelvényt azért állították be,
hogy a küldötteket elvigyék a végállomásra. ahol buszok vártak, hogy tovább
szállítsák őket a kiállítási csarnokban
rendezendő fogadásra. Odavittek minket
ehhez a csarnokhoz vagy hogy hívják, és
a tüntetők már ott voltak. A nagy kiállítási csarnokot biztonságosnak tartották,
de meglepetésünkre a tiltakozók kergettek minket be. A hatóságok erre nem voltak felkészülve. Amikor a fogadás véget
ért, a küldötteket szét akarták szórni, tehát a buszokkal Prága különböző részeire
vittek bennünket, majd magunkra hagytak. Körülöttem sokan igencsak féltek,
én viszont kifejezetten élveztem a helyzetet. Végül éjféltájt értünk a szállodába.
A tüntetés méreteiről még ekkor sem volt
tudomásunk, és persze a szállóba érve
mindenki bekapcsolta a CNN-t, és ekkor
hallottuk, hogy a McDonald'sot szétverték.

MELYIK OLDALON ÁLLSZ?

A következő napon kevesen mentek el
a Kongresszusi Központba. A legtöbben
egyszerűen a hotelben maradtak. Ki se
mozdultak a szobájukból. Nem volt kedvük elmenni. Azok viszont, akik elindultak, ismét öltönyt vettek föl. Ezt sem
értettem. Azokat, akik elég bátornak bizonyultak, hogy bemenjenek a Központba, teljesen új útvonalon szállították.
A mi buszunk például egy villamost után
ment, azt követte végig. Én roppantul élveztem, mert még nem volt alkalmam
látni a várost és Prága nagyon szép. A
Konferencia Központnál beszédbe elegyedtem a kisérő diákokkal. Fogalmuk
sem volt róla, mi történt. Nem tudták, ki
- a tüntetők vagy pedig a bankárok mellett van a helyük? Láthatóan csak egy
dolgot kívántak: az egésznek mielőbb legyen vége. A rendőrségről ugyanez volt a
benyomásom. Ha kérdeztem egy rendőrt,
az a legritkább esetben válaszolt. Az volt
az érzésem, hogy legalább annyira tartottak a küldöttektől, mint a tüntetőktől.
Úgy gondolom hogy mindkét csoport, a
diákok és a rendőrök egyaránt túlságosan
fiatalok voltak, nem emlékeztek a nyolcvanas évek végének tüntetéseire, és az
egésszel nem tudtak mit kezdeni.
Mint ismeretes, a közgyűlés egy nappal előbb ért véget. A következő napi sajtóértekezleten tagadták, hogy a tüntetés
lett volna az ok. Azt állították, hogy minden olyan hatékony volt, hogy a problémákat két nap alatt sikerült megoldani.
A sajtó ezt az érvet nevetségesnek találta.

A Z Ü G Y VÉGE

Az igazi végjáték valóban ez a 28-i
sajtóértekezlet volt. Ezen Wolfensohnt és
Koehlert egyaránt elhalmozták kérdésekkel. Újságírók hada ostromolta őket. A
kérdéseket élesen vetették föl. A részkérdésektől az alapkérdésekig. Az egyik
indiai riporter például megmondta
Wolfensohnnak és Koehlernek: azzal
vádolják őket, hogy mérhetetlen szenvedést okoztak a harmadik világnak, és
megkérdezte, mi a válaszuk. Wolfensohn
azt mondta, nem hiszi, hogy mindenért ő
a felelős, és ha az újságíró véleménye ez,
akkor rosszul tájékoztatták. Az egész sajtóértekezlet azonban a tüntetésről, s nem
pedig a globális problémákról szólt. A
lényeg az, hogy - legalább is szerintem -

a tüntetés elérte célját. Tényleg sikerült a
közgyűlés figyelmét magára terelnie.
Egy sor újságíró azon a véleményen
volt, hogy az éves közgyűlés rosszul sikerült, gyengén volt kézben tartva és feltették a kérdést: mit kíván az IMF és a
WB az ügyben cselekedni? Wolfensohn
erre azt válaszolta, valóban tarthatnának
virtuális konferenciákat, a személyes
kapcsolat azonban igen fontos. Tehát a
Világbank továbbra is megtartja éves
közgyűlését. Wolfensohn és Koehler
hangsúlyozták, hogy és a prágai várban
szombaton az NGO-kkal tartott vitát
fontos eseménynek tartják és részükről
sikerként könyvelik el. Másrészt nekem,
aki Wolfensohnt évek óta figyelem, az
elnök nagyon fáradtnak tetszett. Úgy
tűnt, kifogyóban van a mondanivalója és
még a sajtónak adott válaszai sem tűntek
túl eredetieknek. Egyáltalán nem olyan
volt, amilyennek 'Elvis' Bono lefestette
őt. Lelkesedése is alábbhagyott. A régi
formulákat ismételgette. Talán az egész
ügy hiábavalósága telepedett rá. Koehler
ezzel szemben feldobott és igen könnyed
volt. De talán a 'könnyed' nem a megfelelő szó. Túl naivnak tűnt, ezt akarom
mondani. Nem csupán azért mert nem
nagy mestere az angol nyelvnek. Úgy beszélt mint egy egyetemista, nagyjából az
elnök vonalát ismételve, de nem mint
bankár, hanem, olyasvalaki, akinek lelke
van. Mindketten hangsúlyozták, hogy az
erőszak csupán egy törpe minoritás műve
volt, és a tiltakozók nagy többsége azért
jött Prágába, mert volt mondandója. És
számos elfogadható érvet soroltak föl. És
hogy az IMF és WB igyekezni fognak
szélesebbre tárni elképzeléseiket. Számomra nagyon nehéz volt különbséget
tenni a valóság és a retorika között, mert
Wolfensohn egész idő alatt az órájával
játszott. (...)
A következő két éves közgyűlés Washingtonban, a harmadik pedig Dubaiban
lesz. Az utóbbi szervező bizottsági elnök
szerint a hangulat forróbb lesz ott mint
Prágában volt! (...)
Személyes véleményem az, hogy
Prága után a civil társadalom véleményét
sokkal komolyabban veszik majd, de
hogy ez valódi párbeszédet fog-é jelenteni vagy sem. a jövő mutatja meg.
(Focuson Trade No. 55. October2000)

Hídsztori
A hétfői nap csúcspontjának az amerikai Tedd, és két lengyel társa bizonyul. A három aktivista felmászott a
konferencia-központ mellett álló hídra,
ahonnan leeresztették magukat, és csak
függtek ott, rendőröktől körülvéve.
Személyesen ugyan nem voltam jelen,
viszont sikerült megszereznem Tedd
mobilszámát. íme a beszélgetésünk:
- Halló?
- Helló, Tedd! Újságíró vagyok egy
magyar laptól. Úgy hallom, lógtok a
hídról! Valóban, még mindig lógtok a
hídról?
- így van, stabilan. Lógunk a hídról.
- Mit saccolsz, milyen magasan
vagytok odafenn?
- Úgy negyven méter.
- És tulajdonképpen mit csináltok ott?
- Nos, van nálunk egy nagy banner,
amit ki akarunk bontani.
- Mi áll a banneren?
- Nos, azt mondja, „Nem az IMF-re
és a Világbankra! Nem a gazdasági
globalizációra! Vessünk véget a inultik
uralmának!" Tulajdonképpen az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az
összefüggésre a gazdasági globalizáció
és a nyomor, a szegénység közt.
- És mit csinálnak a rendőrök?
- Hát, egyelőre csak állnak itt, most
arról folyik a tárgyalás, hogy hogyan
szedjenek le minket.
- De ti nem jöttök le. Tedd, amíg
nem végeztetek a bannerral, igaz?
- így van.
- Mit gondolsz, mi lesz veletek,
miután lejöttetek? Letartóztatnak titeket?
- Nem tudom. Tényleg nem tudom.
Egyelőre maradunk.
Teddet ezután félbeszakították, de
megígérte, hogy visszahív. Ez nem történt meg, de aggodalmam, hogy leszedték őket erővel, megalapozatlannak
bizonyult. A sajtóirodán elárulták, hogy
Tedd és két társa kibontották zászlajukat, és továbbra is „lógnak a hídról".
Szándékuk szerint még napokig.
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