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Újabb tudományos kitüntetés barabási albert-lászlónak

A madridi egyetem csíki díszdoktora

Beszélgetés AlBert IldIkóvAl Az utAzás dIvAtjA című könyvéről

„Az utazás csak ürügy, hogy elmondjam véleményemet a világról”

Körkép

az utazás divatja címmel jelent 
meg albert ildikó Csíkszeredá-
ban élő klinikai szakpszicholó-
gus legújabb könyve, amely – bár 
nem klasszikus értelemben vett 
útikönyv – harmadik, egyben 
lezáró kötete a szerző útikönyv-
sorozatának. A könyv bemuta-
tója előtt – amelyet a kulturális 
központ pincetermében tartanak 
szerdán 18 órától – a szerzővel 
az új kötetről beszélgettünk, illet-
ve arról, hogy az miként kapcso-
lódik a már megjelent útiköny-
vekhez, vagy éppen Albert Ildikó 
pszichológia témájú munkáihoz.

– Korábbi útikönyvei után 
miért érezte szükségét Az utazás 
divatja című könyve megírásának? 
Mi az, ami az útikönyvekbe nem 
fért bele, és egy ilyen jellegű kötetbe 
kívánkozik?

– Eldöntöttem, hogy nem fo-
gok több útikönyvet írni. Nagy-
jából láttam már, amit akartam, 
ami nagyon bosszantott, vagy ami 
valamiért különleges élmény volt, 
azt megírtam, és kellett egy záróak-
kord. Ugyanígy volt a szakmai jelle-
gű könyveimmel is, ott is érvényes 
a szimfóniaszerű felépítés. Volt egy 
bevezetés az alapfogalmakkal, utá-
na jött az, amit újdonságnak tartok, 
az Önpusztító lélek, és befejeztem a 
Léleképítéssel. Azt hiszem, ezt ismé-
teltem meg most – bár nem tudato-
san – az útikönyvekkel. Volt az első, 

amikor bosszantott, hogy nagyon 
ismert helyeket mennyire rosszul 
látunk, vagy mennyire rosszul él-
nek a köztudatban. Jött második, 
a Szentföld, amely egy különleges 
élmény volt, és amelyről bármikor 
lehet mondani valami újat, és kel-
lett egy szintézis az utakról, mert 
ez a lelkemben is meg volt már. 
Ezért született Az utazás divatja. 
Két dolog mocorgott bennem: úgy 
éreztem, hogy kellene írnom egy 
útikalauzt, de úgy fölépítve, ami-
lyenhez hasonló nincs még. Hogy 
sok útról szóljon, és olyasmikről, 
amikről nem szoktak beszélni – ho-
gyan viselkedjünk, milyen emberek 
vannak az ilyen utazásokon, miért 
mennek oda, illetve, hogy mikor 
mire kell odafigyelni. Ez volt tehát 
az első célom. Ám az utazás mindig 
kultúrélményt jelent, ezért azt is fel 
kellett építenem, hogy mi az, amit 
tulajdonképpen ad nekem az utazás 
– és ezzel akkor le is lehet zárni az 
erről való írást. Tehát ezt a lezárást, 
illetve az élmények, szépségek egy-
féle strukturálását szerettem volna 
letenni az asztalra. 

– Mért áll ez a kötet közelebb 
a lelkéhez, mint bármelyik másik 
útikönyv?

– Azért, mert sokkal sokolda-
lúbb. Hogy épp utazás kapcsán 
mondom el azt, amit szeretnék, az 
teszi útikönyvvé, de nagyon sok 
mindent kifejthettem, aminek 

lényegében csak áttételesen van 
köze az utazáshoz. El tudtam végre 
mondani a véleményemet az embe-
rekről – még nem írtam meg azt a 
regényt, amiben ezt megtehetném, 
viszont pszichológusként nem 
mondhatom el. El tudtam mon-
dani, mit gondolok a kultúráról, a 
művészetekről, az irodalomról, az 
iskolákról, helyekről és népekről. 
Lelkemben az utazás sokszor csak 
ürügy ahhoz, hogy elmondjam a 
véleményemet a világról és főként 
Európáról. Ezért áll hát ez a könyv 

ennyire közel hozzám – sok min-
dent, ami eddig belém szorult, ki 
tudtam benne mondani. 

– Amíg olvastam a könyvet, 
többször eszembe jutott a Léleképítés 
című kötete. Úgy éreztem, hogy az 
abban megfogalmazott elmélet most 
itt áll gyakorlatban. Gondolt erre?

– Erre így nem. Az megfo-
galmazódott bennem, hogy ez 
a kötet is lezár valamit, hogy az 
utazás témában a harmadik a sor-

ban, akárcsak a másik témában 
a Léleképítés, de így, hogy az az 
elmélet, ez pedig a gyakorlat… 
Egyébként remek meglátás, azt 
hiszem, igaza van. Még egy ilyen 
szép értelmezést hallottam a most 
megjelent könyvről, azt Ferencz 
Angélától. Ő úgy érezte, azt mon-
dom az olvasónak: tessék, ez a 
világ gyönyörű, ez a világ gazdag, 
és mindannyiunknak megvan a 
lehetőségünk arra, hogy csak úgy 
kinyúljunk, hol az egyik szépséget, 
hol a másikat véve a kezünkbe, 
mert össze lehet ezeket egyenként 
gyűjteni, lehet ezeket másképp is 
látni. Tényleg erről van szó, és va-
lóban, a léleképítés erről szól. 

– Kinek ajánlaná új könyvét?

– Felmerült már, hogy mit 
fog kezdeni ezzel a könyvvel az, 
aki nem akar vagy nem szeret 
utazni. Elsősorban tehát azoknak 
ajánlanám, akik szeretnek utazni, 
mert hátha kapnak ötleteket, hát-
ha sikerül segíteni, hogy valamit 
másképp lássanak, vagy egyálta-
lán lássanak. Ajánlom azoknak is, 
akik szeretnének utazni, de nincs 
lehetőségük rá, mert így kaphat-
nak egy ízelítőt a világból. De 
remélem, minden olvasni szerető 
embernek ajánlhatom: szeretném 
hinni, hogy ez több, mint egy úti-
könyv, és lehet találni benne vala-
mit az utazáson túl is.

Forró-Erős Gyöngyi

Újabb tudományos elismerés-
ről értesítette lapunkat Bara-
bási Albert-lászló, az egyesült 
államokban élő, csíkszeredai 
származású fizikusprofesszor: 
november 15-én a madridi mű-
szaki egyetem doctor Honoris 
causa címével tüntették ki.

F.-E. Gy.
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Dr. Barabási Albert-Lász-
lót, az Indiana állambeli 
Notre Dame Egyetemen 

tanító és kutató fizikusprofesszort 
a Madridi Műszaki Egyetem dísz-
doktorává választották. A Doctor 
Honoris Causa, azaz a tiszteletbeli 
doktori címet kimagasló tudomá-
nyos eredményeket elért, köztisz-
teletben álló tudósoknak adják az 
egyetemek, befogadva őket ezáltal 
díszdoktoraik sorába.

„Sokan kérdezhetik, miként 
lehetséges, hogy Barabási profesz-
szor ilyen hatalmas ívű akadémiai 
karriert tudhat magáénak. A tudo-
mányos életút hátterében nemcsak 
a professzor kiemelkedő intelligen-
ciáját, hanem kivételes személyisé-
gét kell keresni. A művészetekért 
is rajongó tudósként szeret vissza-
vonulni Boston kávéházaiba, hogy 
ott minden értekezését egy művész 
lendületével dolgozza ki. Az euró-

pai, kiemelten a magyar tudóstár-
sadalommal szolidáris közösségben 
dolgozó tudós munkájában fárad-
hatatlan” – áll a madridi ünnepsé-
gen felolvasott laudációban.

Barabási Albert László 1967. 
március 30-án született Csík-
karc falván. Középiskolai tanul-
mányait Csíkszeredában, a mai 
Márton Áron Gimnáziumban, 
felsőfokú tanulmányait Buka-
restben és Budapesten végezte 
fizika–mérnök szakon. Dokto-

ri fokozatát 1994-ben, 27 éves 
korában szerezte meg a bostoni 
egyetemen. Behálózva (Linked) 
című könyvével berobbant a tu-
dományos életbe. A komplex 
hálózatok elméletének területén 
elért kutatási eredményei ma már 
megkerülhetetlenek és meghatá-
rozóak. Legfontosabb tudomá-
nyos eredménye a skálafüggetlen 
hálózatok felfedezése, amely új-
donságának elismeréssel adózott 
a tudomány világa.

Barabási Albert-László átveszi a tiszteletbeli címet

A falugondnok feladata a hit, a bi-
zalom, az önbizalom és a remény 
visszaállítása a vidéki élettérben 
– hangzott el a Falugondnokság 
mint szociálpedagógiai és vidék-
fejlesztési alternatíva székelyföldi 
elszigetelt településeken című ta-
nácskozáson csíkszeredában.

HN-információ

Az országban úttörőnek 
számít a Hargita megyei 
falugondnokság, a me-

gyei tanács már hét éve sikeresen 
működteti ezt a programot. A 
program célja az elszigetelt vagy 
kistelepüléseken élők életfeltéte-
leinek javítása – fejtette ki Becze 
István megyei tanácsos a pénte-
ken tartott konferencián, amelyet 
Hargita Megye Tanácsa, a Gyula-
fehérvári Caritas Vidékfejlesztés 
és a Sapientia–Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem csíkszeredai 
kara szervezett. A falugondnok-
ság szövetségét 2007-ben jegyez-
ték be, és célja, hogy találkozókat 
szervezzen, forrást teremtsen az 
eszközök beszerzésére.

Tánczos Barna, a Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkára a civil kezdeményezések 
fontosságát kiemelve gratulált, de 
kifejtette: a mezőgazdaságban épp-
úgy, mint más ágazatokban hiány-

zik a tudásalapú fejlődés, ezért erre 
a legjobb eszköz egy ilyen civil kez-
deményezés, amely lehetőséget ad a 
tájékozódásra, a javaslatok megvita-
tására, és ez a megyei és az országos 
adminisztrációban is felhasználható.

A Caritas részéről a konferen-
ciát Bányász József nyitotta meg.  
– Fontos beszélni a vidékről, a vidéki 
értelmiség közéletben való megjele-
nítéséről – mondta. Balázs Sándor, 
a Romániai Falugondnokok Szövet-
ségének elnöke is azt hangsúlyozta:  
figyelmet kell fordítani az elszigetelt, 
hátrányos helyzetű, szolgáltatáshi-
ányos településekre, növelni kell az 
esélyegyenlőséget, az életfeltételeket, 
a köz- és szociális szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést. 

Biró A. Zoltán, a csíkszeredai 
Sapientia–EMTE Műszaki és Társa-
dalomtudományok Karának dékán-
ja a falugondnokság szükségességéről 
tartott előadást, kifejtve: a szolgálat 
működése lehetővé teszi az elszige-
telt kistelepülések, a központtól tá-
vol eső településrészek lakói számára 
az alapvető szolgáltatásokhoz, infor-
mációkhoz való hozzájutást. Így a 
gondoskodó társadalmi környezet-
ben a legnehezebb életkörülmények 
között élők is a nem hátrányos hely-
zetű településeken lakók életesélyeit 
megközelítve, biztonságban és mél-
tósággal élhetik életüket.

FAlugondnokságról szerveztek Fórumot

Az alapvető szolgáltatásokért 


