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Dombovári Ádám 

 

VISSZAEMLÉKEZÉS AZ ELSŐ ÉSZAK-AMERIKAI 

KONFERENCIÁMRA 

 

 

Az edmontoni University of Alberta bölcsészkarának képviseletében, ahol a 2010/11-

es tanévtől tudományos munkatárskent dolgozom, 2010 októberének végén részt 

vehettem az Annual Conference of Austrian Centres elnevezésű rendezvényen New 

Orleans városában. A konferencián minden évben a New Orleans-i, edmontoni, 

minneapolis–St. Paul-i, bécsi, budapesti és jeruzsálemi egyetemek osztrák 

intézeteinek az oktatói, kutatói és doktori hallgatói gyűlnek össze valamelyik 

székvárosban, hogy szűk egy hét alatt a tudományos konferencia keretében a 

doktoranduszok beszámolhassanak legújabb kutatási eredményeikről, és hogy 

megismerjék az éppen házigazda város mindennapjait, kultúráját, gasztronómiáját és 

éjszakai életét. New Orleans esetében a város vibráló kulturális életének hírét 

ismerve nem okozott meglepetést, hogy a hangsúlyok ez utóbbiak irányába tolódtak 

el, főleg, hogy Halloween idejére esett a konferencia, a 2009-es Super Bowl győztes 

New Orleans Saints NFL-csapat kiterjedt szurkolótábora pedig éppen egy újabb – 

ünnepi − meccsre készülődhetett a Superdome-ba, a Pittsburgh Steelers ellen. 

A houstoni átszállás már előrevetítette azt a drasztikus változást, amit az 

észak-albertai préri koratéli, száraz levegőjű mínusz 9-10 fokai után a fülledt 

lousianai nagyváros plusz 30 foka jelentett. A 40 fokos hőmérséklet-ugrás és a 

páratartalom megemelkedése, a szubtrópusi fülledtség a repülőtérből való kilépés 

után szinte arcon csapta az embert, de legalábbis komoly verejtékezést indított meg. 

A jelenet filmszerűségét az érkező taxi és annak sofőrje, egy kedves molett 

középkorú fekete hölgy erősítette. A taxi belsejében rendezettnek tűnő felfordulás és 
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néhány random módon elhelyezett kézi ventillátor fogadott minket, na meg egy 

feltűnően beszédes és vendéglátó, nem éppen szokványos taxisofőr. A sofőröknek ez 

a ”szabványa” aztán – nem kis meglepetésemre − végül általános tendenciának tűnt 

fel nem csak a taxik, de a buszok esetében is.   

A szállásunk a Mariott hotellánc New Orleans-i belvárosi divíziójában, a 

Renaissance Arts Hotel-ban volt, a kimondhatatlan nevű, de a helyiek közül 

mindenki által ismert Tchoupitoulas Streeten. A konferencia szervezői úgy 

alakították ki a programot, hogy „hivatalos” elfoglaltságok csak délelőtt legyenek, 

azontúl pedig a város és a városiak minél teljesebb megtapasztalása, illetve a többi 

doktorandusszal és az intézetigazgatókkal való kötetlen ismerkedés kerüljön a 

középpontba. Ezt az eljárást Magyarországon is meghonosíthatnák a végtelenbe 

nyúló szekciók helyett… 

Szóval szerdán délután az esti köszöntő vacsoráig szabadok voltunk, a többiek 

sem nagyon érkeztek még meg, horvát kollegámmal így nyakunkba vettük a várost. 

A belváros központján átsétálva (Canal Street) a francia negyedet céloztuk meg, ahol 

nem csak a főutcákat (Bourbon Street, Frenchman Street), hanem nagyjából az egész 

negyedet körbe tudtuk járni, beleértve a French Market-et (bolhapiac) is. Az észak-

amerikai és kanadai építészet után már nagyon vártuk, hogy valami európai hatás 

érjen minket, és ebben nem is kellett csalódnunk. A francia negyed elképesztően 

eklektikus, hangulatos kisutcák, sikátorok, színesebbnél színesebb lakóházak, és ami 

a legfontosabb: bárok és pub-ok, éttermek egymás hátán, mindegyikből szól a – 

többnyire élő – zene. Az utcákon állandóan járókelők sétálnak, már-már túlzott a 

nyüzsgés, ráadásul szinte minden járókelő egy sajátos „karakter”, egyéni külsővel 

vagy fellépéssel. Mindez Európát idézi koncentrált, nagy dózisban.  

De Louisiana általában is egy külön világ, teljesen más kulturálisan és 

társadalmilag, mint az USA többi része. A lakosság nagy része fekete, és nagyarányú 

a szegénység, illetve a bűnözés. Az emberek többsége ennek ellenére – vagy éppen 

ezért − nagyon barátságos, aminek a humánföldrajzzal foglalkozó helyi professzorok 
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szerint részben az is az oka, hogy a Katrina pusztítása után egyfajta civil összefogás 

és szolidaritás alakult ki azok között, akik a városban maradtak, és nem menekültek 

el. Általános vélemény, hogy New Orleans a „legegyedibb” település egész Észak-

Amerikában. A város ezen belül is „negyedekre” oszlik, a francia negyed mellett az 

összes többi negyed (Arts-Warehouse District, Central Business District, Mississippi 

Riverside stb.) maga is külön sajátos, egyedi arculattal rendelkezik. Ezek mindegyike 

ráadásul könnyen és gyorsan megközelíthető a belvárosból gyalogosan is, de a 

közlekedéssel egy ilyen szintű turistavárosban nem is vártunk problémát. Így 

sikerült ebben a néhány késő októberi napban szinte mindent körbesétálnunk, de 

legalábbis kis ízelítőt kapnunk majdnem mindenből, amit a város nyújt. Bár a 

legeurópaibb észak-amerikai város, mégis annyira egyedi, jellegzetes, hogy egy 

teljesen más életérzést tapasztal meg az öreg kontinensről idelátogató turista is. 

New Orleans 1. (A szerző felvétele) 
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A francia negyedbeli séta utáni este a hotelben várt minket egy köszöntő 

vacsora, svédasztal jelleggel, egyelőre szerényebb kivitelben. Mindannyian kaptunk 

egy dossziét, benne hivatalos dolgokkal (konferencia programja, a résztvevők-

előadók életrajzai fényképekkel, saját, névre szóló kitűzhető névtábla stb.), és 

térképekkel, kulturális tájékoztatókkal New Orleansról, mit érdemes és hol 

megnézni. Szóval tökéletes és mindenre kiterjedő fogadtatásban és vendéglátásban 

részesültünk. A vacsorán elkezdhettük megismerni egymást: kb. 10-12-en voltunk 

doktoranduszok, és jelen voltak vendégként ezen felül néhányan az osztrák 

kulturális minisztérium részéről is (relatíve fiatalabb munkatársak), valamint 

természetesen az egyes intézetek igazgatói. Összesen így kb. 30-an lehettünk, és mire 

elkezdődtek pénteken a szekciók, már mindenkit ismerhettünk, ami értelemszerűen 

megkönnyítette és jobb hangulatba terelte az előadásokat is. 

Csütörtökön, október 28-án reggel a University of New Orleans kampuszán 

kezdtünk, ahol a reggeli után két előadást hallgattunk meg helyi kutató-

professzoroktól a Katrina hatásairól, majd az intézetigazgatók mutatták be 

intézeteiket. Az egyetem maga elég puritán építészetileg, ráadásul hatalmas területen 

terül el, autó nélkül nem igazán lehet megközelíteni. Az egyetem közvetlen 

szomszédsága viszont gyönyörű, mivel maga a kampusz a Lake Pontchartrain 

mellett található, ahonnan a Katrina betört annak idején, és az egyetemet is 

elárasztotta. A kilátás a tóra egészen kivételesen gyönyörű, de van benne valami 

tragikusan nyomasztó is, ahogy az ember a szél által felkavart hullámokat és a 

sodródó falombokat nézi. Felidézi a közelmúltat, amire a történelem is élénken 

emlékezni fog még egy jó ideig. 

A csütörtöki ebéd a Deanie’s Seafood nevű étteremben várt minket, ami egy 

tipikus New Orleans-i belvárosi étterem. A New Orleans-i konyháról el kell 

mondani, hogy talán túlzottan is jellegzetes: aki a seafood-ot nem szereti, az nagy 

gondban van, mert szinte alig lehet olyan éttermet és ételt találni, ami nem tartalmaz 

rákot vagy halat… A két graz-i, de az Andrássyn tanuló osztrák doktorandusszal ez 
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számunkra különösen izgalmassá tette az étkezéseket, mivel ők sem túlzottan 

barátkoztak meg eddigi életükben az efféle dolgokkal. A sült kisrákokkal (shrimps) 

töltött Po’boy nevű jellegzetes louisianai szendvicset próbáltuk itt ki. Az étterem 

egyik fala egyébként a New Orleans Saints Super Bowl-győzelmének állít emléket.  

New Orleans 2. (A szerző felvétele) 

 

A délutáni program választható alternatívái a National World War II 

Museum, illetve az Ogden Museum for Southern Arts meglátogatása volt. Mi a 

világháborús múzeumot választottuk (előzőleg megnéztem az Ogden honlapját, és 

az időszaki kiállítások nem tűntek olyan izgalmasnak, pláne egy férfinak nyilván 

vonzóbb a háborús múzeum). A múzeumi látogatás egy egyórás, pátoszos, a 

második világháborút bemutató amerikai 4D-s dokumentumfilm megtekintésével 

indult, mert a múzeum egy mozit is tartalmaz. A 4D azt jelentette, hogy a vászon 

Imax-szerűen domború, és néha tárgyak, füst is ereszkedtek a vászon elé, a székek 
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mozogtak stb. Nem igazán történésznek való, de mint népszerűsítő történelem, és 

mint technikai vívmány, tökéletes és élvezhető.  

A múzeumban sajnos nem lehetett fényképezni, pedig többször is megdo 

bbant a szívem: négy szinten keresztül tart a kiállítás, a D-day-től kezdve a csendes-

óceáni hadszíntéren át a – mindkét fél által elkövetett − civil atrocitások bemutatásáig 

tartott a spektrum, és a standard dolgok (fegyverek, újsághírek, személyes katonai 

naplók, kitüntetések, oral history-s termek, interaktív térképek, egyenruhák, 

harcjárművek) mellett olyan dokumentumoktól állhattunk néhány centire, mint 

Roosevelt saját kézírással glosszázott példánya a Pearl Harbor-i támadás után tartott 

rádiós beszédből, illetve Eisenhower és mások kézjegyével ellátott dokumentumok. 

Ami viszont a pátosz ellenére különösen szimpatikus volt, hogy – ahogy már utaltam 

rá − az amerikai oldal visszásságai (azaz a japán civilek elleni brutalitás) is 

bemutatásra kerültek néhány helyen. A múzeum környékén egyébként – ahogy a 

városban is sok helyen – a járda burkolatát a város háborús hőseinek és halottainak, 

illetve nevezetes hírességeinek szentelt emlékkövek alkotják. 

A múzeumi látogatás után és a múzeumban található, stílszerűen „American 

Sector” névre keresztelt és annak tükrében berendezett étteremben lezajlott vacsora 

előtt Alex-szal, a New Orleans-i osztrák ösztöndíjassal tettünk egy újabb sétát a 

belvárosban. Ennek során többek között meglátogattuk a Superdome-ot is (nem 

messze mellette van egyébként a Hornets stadionja is), a Saints otthonát. A 

Superdome mellett egy hatalmas köztér található, színpadokkal és standokkal 

telepakolva, ahol általában különféle koncertek mennek, az NFL meccsek alkalmával 

pedig itt gyülekezik a tömeg, és a meccsek előtt/alatt/után buliznak, szórakoznak 

kifulladásig. A város értelemszerűen ilyenkor teljesen megőrül (bár alapjáraton is 

eléggé őrült!), mindenki a Saints mezét hordja, vagy a házára kiaggatja a zászlót, a 

csapat jelmondatát (Who Dat) stb. 

Pénteken kezdődtek meg a változatos témájú doktorandusz-előadások, két 

szekcióval. Az első szekcióban (Határok, utazók és migráció) Jelena Bulic, horvát 
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kollegám tartott előadást a Habsburg és a Török Birodalom határán áthaladó, 19. 

század közepi brit utazók élményeiről, valamint a korábbi New Orleans-i 

ösztöndíjas, osztrák Philipp Strobl beszélt a Burgenlandból kivándorló osztrákok 

amerikanizálódásáról a klasszikus migráció korában. A második, a két világháború 

időszakát lefedő szekcióban Georg Hoffmann, az Andrássy Egyetem osztrák 

doktorandusza az 1943−1945 között Graz környékén lezuhant szövetséges pilóták 

elleni atrocitásokról, doktorandusz-társa, Nicole-Melanie Goll pedig az első 

világháború osztrák „hőseinek” mítoszképződéséről tartott előadást Godwin von 

Brumowski példáján. Ők ketten egyébként az Osztrák Védelmi Minisztériumnak 

végeznek hasonló témájú kutatásokat egy szélesebb projekt keretében. A szekció 

harmadik előadója Karlo Ruzicic-Kessler, a bécsi egyetem horvát doktorandusza 

volt, aki Olaszország 1941–1943 közötti jugoszláv megszállásáról beszélt. 

A kiváló előadások után ebéd a hotelben, majd délután a louisianai mocsár- és 

lápvilágon átbuszozva meglátogattuk a leghíresebb, múzeummá átalakított, de 

eredeti formájában fennmaradt és megőrzött tipikus déli rabszolgaültetvényt (Laura 

Plantation). A sajátosan humoros háromórás idegenvezetés után egy kis kitérőt 

tettünk a Mississippi partjához, a folyót így a belvároson kívül, természetes 

közegében is megcsodálhattunk. Este visszatérésünk után a város egyik 

legelegánsabb éttermében (Arnaud’s Restaurant) várt minket gálavacsora, ahonnan 

mi fiatalok – néhány bevállalós professzorral kiegészülve − a francia negyedbe 

mentünk tovább kicsit „lazítani”, iszogatni, és hajnalig egy abszint-bárban töltöttük 

az időt (bár amit ott adtak, azt nehezen lehet európai fejjel abszintnak nevezni, de 

értékelendő, hogy legalább nem tiltott ital..).  

Ez jelentősen rásegített a másnap reggelre, mivel a szombati első szekcióban 

kerültem én is sorra. A szekció témája a 19. század helyi és transznacionális története 

volt. Ebben Alexander Smith, az innsbrucki egyetem New Orleans-i ösztöndíjasa az 

olaj 19. századi történetéről, Neta Bodner, a jeruzsálemi egyetem doktorandusza a 

bécsi Kreuzweg történetéről és szimbolikájáról tartott előadást, magam pedig a 
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reformkori választási kihágásokat próbáltam testközelbe hozni a hallgatóságnak. Az 

utolsó szekcióban (tudományos és identitás diskurzusok) Omri Ben-Yehuda, szintén 

jeruzsálemi doktorandusz Agnon „The Bridal Canopy” című munkáját elemezte, 

Matthew Konieczny, a minnesotai egyetem doktorandusza pedig egy 19. század végi 

lengyel fizikusvita kulisszatitkait ismertette.  

Szombat délután teljesen szabad program volt, Georggal és Nicole-lal előbb 

kerestünk egy nem csak seafood-ot kínáló helyet, ahol ebédelhettünk európai módra 

(végül – természetesen − a francia negyedben sikerült egy quesadilla szendvicseket is 

áruló, láthatóan Saints drukker helyet kifogni, kb. 15 kivetítőn az NFL meccsekkel), 

majd újra hosszabb sétára indultunk. Francia negyed ismét, majd hosszabb séta a 

Mississippi belvárosi partján, gőzhajókkal és kikötőkkel. Este aztán jött az őrület. 

Általában nem igazán hoz lázba ez a Halloween-dolog, sőt, de New Orleansban 

egyszerűen nem lehetett közömbösnek maradni. Az egész város egy nagy fesztivállá 

változott (egyébként a Voodoo fesztivál is éppen ekkor volt, olyan zenekarokkal és 

fellépőkkel, mint pl. a Muse). A hangulatról: az utcákon gyakorlatilag lépni sem 

lehetett, szó szerint fullasztó volt a tömeg, a Bourbon Streeten meg aztán teljesen 

megbolondult a világ: Sziget-nagyszínpados Muse koncertet idéző nyomorgás több 

kilométeren keresztül, minden pub zsúfolásig tele, mozdulni sem lehetett, bár egy 

helyre sikerült valahogy bejutnunk, ahol az egyik helyi louisianai sör (Abita) 

kortyolgatása mellett hallgattuk az éppen élőben játszó jazzbandát. Az utcákon 

jelmezes fiatalokkal teli halloweeni kamionok vonultak fel, a házak erkélyein szintén 

jelmezesek tömege szórakozott, mindenki dobálta kifelé az édességet és a különféle 

nyakláncokat a sétáló tömegbe, miközben minden bárból harsogott a zene… A híres 

Mardi Gras és Saints NFL-meccsek alkalmával állítólag még ennél is nagyobb az 

őrület – ezt nehéz elképzelnem, bár úgy tűnik, itt tényleg nem léteznek határok… 

Aztán egyszer csak snitt, és vasárnap indulás vissza Edmontonba… 

Összességében egy felejthetetlen élménnyel lehettem gazdagabb, és bár az év 

mindennapján 24 órában tartó bulizás miatt például San Franciscóval ellentétben 
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nem tudnám elképzelni, hogy letelepedjek itt, New Orleans mégis egy egészen 

kivételes helyként marad meg az emlékeimben. Ahogy más korábbi vendégekkel 

beszéltem, ezzel a várakozásoknak megfelelően nem vagyok egyedül… 

 

 


