
Né hány részt ve võ tet te csa lá di as sá a
han gu la tot a Ko lozs vár Tár sa ság ál tal
2010. október 21-én szer ve zett Ame ri ká -
ról – ko lozs vá ri szem mel cí mû ese mé -
nyen. Az est meg hí vott jai Visky And rás
köl tõ, író, dra ma turg és Salat Le ven te po -
li to ló gus, egye te mi ta nár vol tak.

A ren dez vény ele jén meg tud hat tuk,
mit is ke res tek Ame ri ká ban, mi vel fog lal -
koz tak az alatt az idõ alatt, amíg eb ben a
so kak szá má ra még min dig me se sze rû or -
szág ban vol tak: Visky And rás egy éven
ke resz tül ta ní tott he ti két és fél órát két
al ka lom mal, Salat Le ven te pe dig ku ta tó -
mun kát vég zett ame ri kai tar tóz ko dá sa
alatt. Az est fo lya mán fõ leg az ok ta tás ról,
an nak alap ve tõ más sá gá ról és az itt ho ni
és az ame ri kai ok ta tás kü lönb sé ge i rõl
esett szó. Visky sze rint az egye te mi ok ta -
tás me rõ ben más a ro má ni a i hoz vi szo -
nyít va, az el sõ meg le pe tés szá má ra az
volt, hogy a di ák dol goz ni, ta nul ni akar,
azért megy egye tem re, hogy a ta nárt,
„mint egy fel té te lez he tõ en telt cit ro mot,
ki fa csar ja”. Az ame ri kai prag ma tiz mus
el ké pesz tõ en jól mû kö dõ tár sa dal mat ho -
zott lét re – mond ta a dra ma turg, ezt a ké -
sõb bi ek ben több pél dá val is alá tá maszt-
va. A di á kok nem hi á nyoz nak az órák ról,
az pe dig el kép zel he tet len, hogy a ta nár
hi á nyoz zon. Ter mé sze te sen ugyan ak kor a
mun ka min den anya gi és inf rast ruk tu rá -
lis hát te re messze me nõ en biz to sí tott. A
ta ní tás so rán szá má ra leg ne he zebb a jegy -
adás volt, s a be szél ge tés so rán az is ki de -
rült, hogy Ame ri ká ban so kat be szél nek a
je gyek inf lá ci ó já ról. A dra ma turg sze rint
az ame ri kai ok ta tás pi a co so dá sá ról ab -
ban az ér te lem ben is be szél ni le het, hogy
a di ák úgy vi sel ke dik mint meg ren de lõ,
az az a ta nár tól meg ren del dol go kat, sze -
rin te azon ban a ta nu lók nin cse nek min -
dig tisz tá ban az zal, hogy mit ren del nek

meg, hi szen nem tud hat ják elõ re, hogy 
a ta nár mit ta nít ne kik. Po zi tí vum ként
em lí tet te, hogy min den rõl tá jé ko zód ni
le het a könyv tá rak ban, még a jegy adás -
ról is. Visky el sõ sor ban a di á ko kat sze -
ret te vol na meg is mer ni, hogy ho gyan
gon dol kod nak, lát ni sze ret te vol na, ho -
gyan mû kö dik az in téz mény, ahol ta nít,
és ez ho gyan csa pó dik le az em be ri vi -
szo nyok ban.

Salat Le ven te ki fej tet te, õ el sõ sor ban
do ku men tá ló dott, tá jé ko zó dott azok ban a
kér dé sek ben, ame lyek õt ér de kel ték, ne -
ve ze te sen: ho gyan függ össze az etnicitás
és a po li ti ka a vi lág kü lön bö zõ tér sé ge i -
ben, or szá ga i ban, ho gyan tük rö zõ dik a
po li ti ka kü lön bö zõ in téz mé nye i ben, fo -
lya ma ta i ban. A Visky ál tal em lí tett jegy -
adás sal kap cso la to san Salat el mond ta:
min den õsszel el lá to gat egy ame ri kai di á -
kok ból ál ló cso port hat hét re Ro má ni á ba,
ne kik órá kat tar ta nak, és je gyet is ad nak.
A di á kok úgy jön nek Eu ró pá ba, hogy az
itt ta nul tak be szá mí ta nak az ott ho ni te vé -
keny sé gük be. Mint ki de rült, Salatnak he -
te dik éve van al kal ma éven te kö rül be lül
20 fõs ame ri kai di ák csa pat tal együtt len -
ni hat hé ten át. A di á kok ak kor kap ják
meg a je gye ket, ami kor már el hagy ták Ro -
má ni át, s ez több ször járt együtt az zal,
hogy a je gye ket e-mailben kel lett in do kol -
ni. Az ame ri kai di ák ak kor volt elé ge dett
a je gyé vel, ha a be fek te tett ener gi át, az el -
vég zett mun kát, nem pe dig kre a ti vi tá sát,
pil la nat nyi jó öt le te it dí jaz ták. Visky és
Salat meg erõ sí tet te: az ame ri kai egye te -
mis ták ál ta lá ban tud ják, hogy mennyit
dol goz nak, mi lyen mi nõ sí tést ér de mel -
nek, és csak na gyon rit kán ér té ke lik túl
ma gu kat, az ese tek ki lenc ven szá za lé ká -
ban a di ák ugyan olyan mi nõ sí tést ad na
ma gá nak, mint ami lyent a ta nár is ad. Az
ame ri kai di á kok rend kí vül hang sú lyo san
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és cél tu da to san pro jekt ként fog ják fel az
éle tü ket, pon to san tud ják, hogy mit akar -
nak kez de ni ma guk kal, ez pe dig rend kí -
vül ha té konnyá te szi azo kat a di á ko kat,
akik ben lé te zik kri ti kai ér zék és ké pes ség.
Salat sze rint az ot ta ni di á kok vi szony la tá -
ban az itt ho ni ak ról ki de rül, hogy a ro má -
ni ai di á kok nak ugyan nincs vé le mé nyük,
van nak vi szont tár gyi is me re te ik, ez zel
szem ben az ame ri ka i ak tár gyi is me ret hi -
á nyá ban is fel vál lal ják a vé le mé nyü ket,
és meg is tud ják in do kol ni azt, ér vel ni
tud nak mel let te.

Salat Le ven te kez de mé nye zé sé re az
egye te mi in téz mé nyen kí vü li Ame ri ká ról
is szó esett. Az in téz mény rend szer rõl be -
szél ve el mond ta, hogy na gyon sok ad mi -
niszt ra tív dol got el kel lett in téz nie ott lét -
ének el sõ hó nap ja i ban ah hoz, hogy a to -
váb bi ak ban zök ke nõ men tes le gyen ott-
tar tóz ko dá sa. A ter hes két hó nap után jött
rá ar ra, mi lyen jó, hogy nin cse nek kis ka -
puk a rend szer ben, így az em be rek nyu -
god tan rá bíz hat ják ma gu kat. A csak ne ga -
tív, csak po zi tív Ame ri ka-ké pet a fe lek ki -
tû nõ en ár nyal ták. Salat azon ban el mond -

ta, hogy ne ga tí vum ként ér té ke li az ame ri -
kai tár sa da lom ön telt sé gét, mely ab ban is
ki fe je zõ dik pél dá ul, hogy ami nem ró la
szól, az tu laj don kép pen nem ér dek li.
Visky sze rint vi szont könnyen át ver he tõ:
azt sem tud ja min dig, hogy mi nem szól -
hat ró la – ezért meg fe le lõ stra té gi á val bár -
mi lyen té má ban le het Ame ri ká nak Ame -
ri ká ról szó ló tör té ne tet me sél ni.

Az est to váb bi ré szé ben szó esett et ni -
kai ki sebb sé gek rõl, po zi tív diszk ri mi ná ci -
ó ról, egye te mi élet rõl, ad mi niszt rá ci ó ról.
Ér de kes ség ként hang zott el, hogy száz fö -
lött van nak Ame ri ká ban az in di án tör zsi
egye te mek, ame lye ken akár tör zsi me -
nedzs men tet is le het ta nul ni. Mi lesz
Ame ri ká val? – ve tõ dött fel a kér dés az est
vé gén, azon ban ezt a kér dést nyit va hagy -
ták a ren dez vény meg hí vott jai és részt ve -
või. A vá lasz meg fo gal ma zá sa ter mé sze te -
sen a fu tu ro ló gu sok dol ga. Szá mom ra
azon ban azon el gon dol kod ni is iz gal mas
volt, hogy a sok fé le Ame ri ka kö zül me lyik
lesz ké pes meg fe lel ni a hoz zá fû zõ dõ egy -
re na gyobb el vá rá sok nak.

Kiss Gá bor
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