3  Nyitány

Vi. évfolyam I 6 szám I 2014. Május

Nyitány  4

tartalom

Nyitány ......................................................

nyitány
3

Közelítő
Látogatóban az Európai Bizottságnál .................. 4
Hátrányos helyzetű fiatalok és az érdekérvényesítés 5
Szakpolitikai vita a TÁTK szellemiségében ......... 6

HÖKéletes
A pályázati rendszer átalakulása karunkon ....... 7

Interkultúra
Stockholm-szindróma ........................................... 7
Az ártatlanság vége ................................................ 9
A spiritualitás nyomában .................................... 11
Sanyarú sorsú kisebbségi közösségek? ............. 14
Női és férfi munkák

............................................ 18

Szorgos kezek, szomorú sorsok

........................ 21

Terítéken a tudomány
Ki nevet a végén? ................................................

24

Allah, vagy egyenjogúság? .................................

26

Együtt tovább jövet-menet: Mi az a szociális szövetkezet? 28
Túl szép, hogy igaz legyen!? ..............................

30

Mi történik, ha bedurvul a Greenpeace? .........

32

Kül-Ügyes
Emberi jogi körkép Észak-Koreában ................. 34

Kisebb szünet után
dupla számmal jelentkezünk, szerény kárpótlást nyújtva számotokra mindazon ínséges
időkre nézve, amelyben
nem juthattok hozzá
TátKontúrhoz.
A terjedelem megduplázása
lehetőséget
adott számunkra, hogy
egy adott témát az eddigiekhez képest is alaposabban körbejárhassunk.
Kapcsolódva karunk egyik kiemelt témájához, a társadalmi egyenlőtlenségek kérdését vettük górcső alá.
Ennek keretében olvashattok cikkeket a társadalmi
nemek közötti egyenlőtlenségekről, az emberi és
kisebbségi jogokról, a gyermekmunkáról, vagy éppen a szegénység visszaszorításával kapcsolatos két
reményteljes modellről, a szociális szövetkezetekről
és a mikrofinanszírozásról, amelyek külföldön már
meglehetősen jelentős sikereket értek el. Emellett
lehetőség nyílt némi irodalmi kitekintésre is, míg új
kezdeményezésként szeretnénk nektek bemutatni,
hogy karunkon tanuló külföldi tanulók miként látják
a nálunk folyó oktatást, a budapesti életet, valamint
miként tekintenek országunkra.

Első benyomások ................................................. 38

Nagy Zsolt

First impressions ................................................. 39
Culture shock? ...................................................... 40

Ajánló
Politika a vásznon ................................................ 41
Leszabályozva ....................................................... 43

Irodalmi sarok ............................................... 46
Impresszum
Impresszum TátKontúr
TátKontúr •• IV.
VI.évfolyam,
évfolyam,10.
6. szám
szám••2014.
2012. Május
Május

Felelős kiadó: Nanosz Eleni Vaya, az ELTE TáTK HÖK elnöke
Kiadja: ELTE TáTK HÖK Főszerkesztő: Nagy Zsolt
Címlap: Molnár Balázs Tördelés: Aruwa Eszter
Olvasószerkesztő: Lapinskas Ilona, H Nagy Boglárka
PR: Aruwa Eszter
Projektmenedzser: Csernus Fanni
Fotó: Kormos Janka, Kis Diána

Rovatvezetők: : Berta Kitti (Ajánló), Boda Daniella (Kül-ügyes),
Drubina Kamilla (Terítéken a tudomány), Kis Diána (KÖZelítő),
Sipos Alexandra (Interkultúra), Szabó Péter (HÖKéletes)
Újságíróink: Aruwa Eszter, Bárdi Bálint, Boda Daniella,
Csernus Fanni,Czajlik Rita, Drubina Kamilla (Voila), Hancz
Petra, Kis Diána, Kormos Janka, Nagy Zsolt, Nagy Zsuzsanna,
Sipos Alexandra,Szegőfi Ákos, Ternay Andrea (A), Tóth Rita

Megjelenik havonta 500 példányban,
Megjelenik havonta 500 példányban,
a Komáromi Nyomda gondozásában.
a Komáromi Nyomda gondozásában.
tatkontur@gmail.com tatkontur.elte.hu
tatkontur.elte.hu––Keress
Keressminket
minkethonlapunkon
honlapunkonis!
is!
tatkontur@gmail.com

5  KÖZelítő

Vi. évfolyam I 6 szám I 2014. Május

Látogatóban az Európai
Bizottságnál
Az Európai Bizottság magyarországi képviselete még novemberben
kiírt egy pályázatot egyetemistáknak, hogy fogalmazzanak meg
egy ajánlást Magyarország számáranak a 2014-es évre.
A leadási határidő után egy hónappalértesítettek minket arról,
hogy az első 15 között végzetünk a versenyben, ezért 2014 februárjában a Bizottság egy tanulmányi kirándulással honorálja
munkánkat

Másnap, a reggeli után, kilenc órától kezdődtek az
előadások a Bizottság üléstermében. A legtöbb prezentáció magyarul zajlott, ezek sokszor baráti beszélgetésekbe
csaptak át. Szó volt az EU 2020 Stratégiáról, fejlesztéspolitikáról, a Bizottság munkájáról.
Az előadásokat követően belekóstolhattunk a francia
gasztronómia gyöngyszemeibe, szemet gyönyörködtető

Az Európai Bizottság épületében a csoport

Atomiumot, ami csodálatos látványt nyújtott kivilágítva.
Az estét finomabbnál finomabb belga sörök társaságában
fejeztük be.
A második nap programja szintén nagyon érdekesnek
ígérkezett. Betekintést kaptunk a kint dolgozó magyarok
munkájába, megtudtunk, milyen nőként magas pozícióban dolgozni Európa egyik meghatározó szervezeténél.
Részletes tájékoztatót kaptunk az Erasmus+ programról, melynek kidolgozásában szintén egy magyar hölgy
vett részt.
Rövid szünet után beszélgettünk a magyar oktatás
helyzetéről, valamint arról, hogy milyen megoldási javaslataink vannak a hibák korrigálására.
A tanulmányút végére rengeteg új információval
gazdagodtunk, sokan elmerengtünk azon, vajon milyen
lehet a Bizottságnál dolgozni. Bíztatást kaptunk, hogy
jelentkezzünk a Bizottság által évente kétszer kiírásra
kerülő pályázatra, gyakornoki pozícióba. Erről bővebb
információt találtok az Európai Bizottság honlapján.
Ha tehetitek, látogassatok el ti is Brüsszelbe, hiszen a
sör finom, a város sokszínű, az Unió pedig európai.
Köszönjük a rengeteg élményt az Európai Bizottságnak!
Kis Diána

Fotó • Tatkontur I Kis Diána

Színes Európa

Fotó • Tatkontur I Kis Diána

A Társadalomtudományi Kar négy diákja ért el helyezést a versenyen. Kim Donát és Tóth Gergő – alkalmazott közgazdaságtan, Szilvási Patrik – nemzetközi tanulmányok, valamint jómagam, Kis Diána
– a szociálpolitika szakról.
Utunk a Liszt Ferenc repülőtéren kezdődött,
ahol rövid ismerkedés után elindultunk Brüs�szelbe. A szállásunk a Bizottság épületeitől két
sarokra helyezkedett el, ahová éjfél után érkeztünk meg. Jó egyetemisták módjára a kipakolás
után még elindultunk meginni egy sört, valamint felfedezni a környéket.

ételeket szolgáltak fel nekünk a legfinomabb
francia borokkal karöltve.
Az ebéd utáni szekcióban szó volt az EU
kohéziós politikájáról, munkaerő piaci kérdésekről és az Európai Unió kommunikációjáról.
Az előadások után fakultatív programok
következtek. Mindenki elindult felfedezni a várost, volt, aki egyből a belváros felé
vette az irányt, többedmagammal pedig megnéztük az

KÖZelítő  6

Hátrányos helyzetű fiatalok és
az érdekérvényesítés
A Sikerre Vitt Viták projekt
A következő sorokban egy olyan projektet szeretnék bemutatni,
amelyet a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia
Alapítvány Biopolitikai Műhelyének önkénteseként hoztam létre.
Az alapítvány tevékenységeiben az egészségmagatartás holisztikus
szemlélete dominál, mely nagy hagsúlyt fektet a prevenciós tevékenységekre. Ennek keretében kiemelt szerepet kap az érdekérvényesítési képességek fejlesztése, a kritikus gondolkodásra ösztönzés,
a jogtudatosság fejlesztése, és kommunikációs tréningek szervezése,
illetve a művészeti feldolgozást előnyben részesítő, társadalmi problémák iránt érzékenyítő programok is.

Fotó • Tatkontur I Kormos Janka

A Kék Pont Alapítvány prevenciós tevékenységének
középpontjában a fiatalok képességeinek előhívása, személyiségük kibontakoztatása áll mint a megelőzés eszköze. Ezen elképzelésem mentén dolgoztam ki a Sikerre
Vitt Viták programsorozatot mint drogprevenciós és
empowerment-et elősegítő programot.
A projekt dióhéjban
A projekt a társadalmi részvétel általános hiányából
indult ki, és a közös cselekvést próbálta elősegíteni a
középiskolás korú fiatalok körében.
A projekt egyik általános célja
volt a szociálisan hátrányos helyzetű
tanulók alulmotiváltságának, közönyösségének és társadalmi problémákba való be nem kapcsolódásán
való változtatás. A cél ennek megfelelően az érdeklődésük felkeltése volt
a társadalmi problémák és a közös
felelősségvállalást igénylő helyzetek, kérdések iránt. Az eszköz pedig
mindehhez a kritikai látásmód és a
vitakultúra fejlesztése, valamint a
véleménykifejtés, az érdekérvényesítéshez szükséges kommunikációs
eszközök bemutatása és átadása
volt a résztvevő hátrányos helyzetű
középiskolás tanulók számára. Alapvető módszerként a
moderáció szolgált, mely a résztvevőket aktívan bevonja
a csoportfolyamatokba, mindenki véleménye elhangzik,
mások számára világossá válik, és az adott probléma
megoldása egy közösen végigvitt folyamat eredménye

lesz. A módszer alapeszméje a nyitottság, a
befogadás, és hogy nincsen rossz válasz.
A
program
során
öt
alkalommal, alkalmanként 3 óra időtartamban
foglalkoztunkegy budapesti hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó, alternatív középiskola diákjaival. A program kezdetén bemutattuk a program céljait, az eszközöket és a
módszertant, majd kisfilmek és fotók segítségével vázoltuk a társadalmi diskurzus formáit a vitától a választásokig és a részvétel
lehetőségeit az egyéni cselekvéstől az erőszakmentes
kollektív cselekvésekig.
A deklarált célok mentén, közösen elkezdtük feldolgozni, miért lehet fontos az érdekérvényesítés, mit
segíthetnek elő egy társadalom életében. Bemutattuk
a vitázás hagyományait, szabályait, említést tettünk a
különböző korok történelmi személyeiről, véleményvezéreiről, akik kiálltak az érdekérvényesítés, a társadalmi
csoportok közötti nyílt vitázás fontossága mellett.
A fiatalok társadalmi aktivitásának lehetséges formáit végigvettük a flashmobokon keresztül, a hallgatói hálózat tevékenységein át, a lakóközösségi kerületi
párbeszédek összehívásáig.
A projekt törzs részében már egy
közösen választott témát, és az abban
rejlő problémákat határoztuk meg.
Ilyen téma volt például a graffitik ügye,
az iskolai dohányzás vagy egyéb olyan
téma, amiben gyakorlati elemek és
konkrét célok bukkantak fel. Az adott
téma feldolgozása kapcsán elkezdtük
kibontani a fiatalok témához fűződő
egyéni viszonyát, véleményét.
Meghatároztunk a témán belül
két lehetséges végpontot, és azon
belül megállapítottuk, hogy a csoportunk véleménye hol helyezkedik el ezen a skálán.
Minden érvet, álláspontot vizuálisan ábrázoltunk, hogy
a csoport minden tagja követni tudja a vita menetét,
így folyamatosan átnézhettük, értékelhettük, honnan
hova jutottunk, merre mozdultak el az egyéni vélemé-
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nyek egymás érveinek végighallgatása által. Folytatva az
előzőekben kibontakozott vitát, a csoportnak el kellett
helyeznie magát valahol a már korábban kijelölt két végpont között. úgy, hogy azzal mindenki egyetértsen.
Ezt követően ehhez a döntéshez kerestünk megoldási

Tapasztalatim, nehézségeim:
A foglalkozások során elsődleges célom az volt, hogy
a feladatok, és az elsajátítandó tudásanyag minden

szempontból a résztvevők igényeihez alkalmazkodjon.
A terveim között az is szerepelt, hogy néhány önismereti játékkal fejlesszem a fiatalok problémalátást,
probléma- és érdekartikulációját. Ugyanakkor számítottam rá, hogy ez nem lesz könnyű sem számukra, és számomra sem. Ennek ellenére nagy meglepetést okozott
nekem, hogy a fiataloknak mennyire nehezükre esett
az őket érintő, akár személyes, akár társadalmi problémákat, dilemmákat meghatározni. Fontos tanulságként
fogalmazódott meg bennem, hogy az egyes témákat sokkal részletesebben, és kisebb egységekre bontva kellett
volna földolgozni, a résztvevők szükségleteinek hatékonyabb becsatornázása mellett. Visszatekintve elmondhatom, hogy érdemes végig rugalmasnak maradni a
projekt megvalósítása közben, és érdemes folyamatosan
újragondolni a kereteket is.
Alapvetően a projektet eredményesnek ítéltem meg,
az elején jelentkezett diákok végig részt vettek a foglalkozásokon, és a szóbeli értékelő visszajelzéseikben is pozitív élményeket, új ismereteket, és motivációkat tulajdonítottak a projektben való részvételükhöz. Mindezek
mellett úgy gondolom, hogy ez az 5 alkalmas program
nagyon kevés, hogy hosszú távú hatást fejtsen ki a diákok viselkedésére, képességeik fejlesztésére. Nagyon
fontosnak tartanám hasonló témájú, komplex és hosszú
távú programok létrehozását, hasonló célú pedagógiai
módszerek beépítését a közoktatási tartalmakba.
Kormos Janka

Szakpolitikai vita a TÁTK
szellemiségében
Hogy miben volt ez a rendezvény más, mint a több tucat alapjövedelem kapcsán szervezett előadás, fórum, konferencia?
2014. március 20.-án került megrendezésre az ELTE-TÁTK
Szociálpolitika Tanszék és Szociális Tanulmányok SZHÉK
közös rendezvénye, az ALAP - jövedelem feltétel nélkül című
konferencia. A kar történetében ez volt az első konferencia, ahol a tanszék tanárai és a hallgatói érdekképviselet
közösen szervezett egy szakpolitikai eseményt.
A meghívott előadók részletesen vázolták elképzeléseiket arról, milyen javaslataik lennének a jelenlegi
pénzügyi ellátások átalakítására, milyen reformokat
képzelnek el a jövőre nézve. Mindegyik tanulmány
kötődik a feltétel nélküli alapjövedelem gondolatához,

de egyik sem foglalja teljesen magába.
Nyitrai Imre a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepciót vázolta a közönségnek, míg Kósa Eszter
a Garantált minimumjövedelem mellett tette le a voksát.
A LÉT munkacsoport vezetője, Bánfalvi István pedig a legismertebb hazai programot ismertette a hallgatósággal. (A
LÉT konferenciáról a februári számban már beszámoltunk.)
A bemutatók után sor került a vitára az előadók között. Felmerült a finanszírozhatóság, célzottság és fenntarthatóság ugyanúgy, mint a kivitelezhetőség és a közvélemény kérdése a témával kapcsolatban. Legfontosabb
kérdés talán az volt, hogy feltétel nélkül vagy feltétellel
jussanak hozzá az állampolgárok a pénzösszeghez.
Az eseményt a hallgatóság kérdései zárták. A jelenlévő-

Fotó • Tatkontur I Kormos Janka

lehetőségeket, és kiválasztottuk a legmegvalósíthatóbbat. A
megoldás előtt kirajzolódó akadályokat, és azok elhárításához szükséges lépéseket sorra vettük. A problémában érintett
csoportokat, szereplőket megneveztük, majd a megoldáshoz
szükséges szereplőkkel való kapcsolatfelvétel, és meggyőzés,
kompromisszumra ösztönzés módszereit is vázoltuk.
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ket is leginkább a fenntarthatóság izgatta, valamint az,
hogy jelenleg milyen politikai erő lenne hajlandó felvállalni egy ilyen kezdeményezést.
A közönség véleménye megoszlott az alapjövedelem
kapcsán. Legtöbben szkeptikusan érkeztek a rendezvényre, és így is távoztak, viszont sok visszajelzést kaptunk
azzal kapcsolatban, hogy ezek megfelelő alternatívák lehetnek a későbbiekben a szegénység mérséklése kapcsán.

A szervezők nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak a
program végeztével, ezen felbuzdulva további rendezvények szervezésébe kezdtek.
Hamarosan újra részesei lehettek egy igazi szociálpolitikai vitának, gyertek el, és tudjatok meg minél többet
a szociálpolitikáról!
Kis Diána

A pályázati rendszer átalakulása
karunkon
Bizonyára sokan találkoztatok már az egyszeri vagy rendszeres
ösztöndíjpályázatokkal tanulmányaitok során, amelyek a hallgatók anyagi támogatását biztosították a pályázás sikeressége esetén.
Ezen lehetőségeket eddig papíros formában, a Hallgatói Önkormányzat irodájában leadott formanyomtatvánnyal lehetett igénybe
venni, ettől a félévtől kezdve azonban a pályázás átkerül a Neptun
Elektronikus Tanulmányi Rendszer felületére.

A változás elsősorban kényelmi okokból történik, hiszen a leadási idő és utánajárás jelentősen lerövidül, valamint a bírálás folyamata is leegyszerűsödik, hiszen a
bíráló bizottságok tagjai akár külön is megtekinthetik a
leadott pályázatokat, és így az üléseken elég egyeztetni
álláspontjaikat.
A kulturális pályázatok leadása havonta történik a
következő határidőkig: április 24 és május 22. Ezeknek
a célcsoportja a karon működő öntevékeny csoportok.
SzHÉk-ek működésének, illetve tudományos és szórakoztató programjainak támogatása, amelyeket a kari
közélet felpezsdítése érdekében végeznek.

A sportpályázatoknak két fajtája van:
egyszeri és rendszeres. Ezekre elsősorban a
kiemelkedő sportolók pályázhatnak, de pályázhatnak azok is, akik edzést szeretnének
indítani valamely sportágban.
A rendkívüli szociális támogatás célja, hogy
egyszeri jelleggel, valamilyen, a hallgató életében történt negatív változás esetén anyagi segítséget nyújtson. Ilyen negatív változás lehet a halálozás,
egy nagy értékű lopás a hallgatótól, stb.
Rendkívüli szociális ösztöndíj megpályázására havonta van lehetőség, de félévente maximum egyszer
adható ilyen jellegű támogatás. A pályázatokat a Kari
Ösztöndíjbizottságok bírálják el.
A fent említett pályázatokat ezentúl a neptunban az
ügyintézés fül kérvények menüpontja alatt találhatjátok
meg, a leadási feltételek egyéb tekintetben nem változtak. Kérdéseitekkel keressétek bizalommal továbbra is a
Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőit.
Tóth Rita

Stockholm-szindróma
avagy az erőszaktól a szeretetig
Hogyan tud az áldozat az erőszak átélésétől eljutni a szeretetig? Hogyan tudja túlélni mindazt a traumát, amit elszenved? Hogyan képes
ezeket feldolgozni? Hogyan képes egyáltalán valaki ilyesmit elkövetni?
A cikkben először arról lesz szó , hogy mi is az emlegetett szindróma, hogyan alakulhat ki, és honnan kapta
a nevét. Majd beszélünk ennek az inverzéről, a limaszindrómáról is. Később szó lesz arról is, hogy mi zajlik le
a támadóban és az áldozatban, és hogy mire van szükség

ahhoz, hogy valaki túl tudjon lépni egy traumatikus eseményen. Végül pedig a Natascha
Kampusch-szal történteket próbáljuk meg
értelmezni.
A stockholm-szindróma a traumatikus kötődések
egy fajtája, amikor a foglyul ejtett áldozat empátiát érez
a fogvatartója iránt. A kiszolgáltatott helyzetben lévő
túsz vagy túszok, ha apró, felületes kedvességet kapnak
támadóiktól, és nincs kapcsolatuk a külvilággal, valamint

9  Interkultúra

A túszejtők mindenhatónak, sérthetetlennek tűnnek
az elraboltak szemében, ezért nem látnak esélyt a menekülésre. Az aprócska kedvességekkel a támadó megFotó • <No data from link>

nem látnak esélyt a menekülésre, akkor már nem elutasítják a fogvatartókat, hanem hétköznapi jó embereknek
látják őket, akiknek megvan az okuk arra, hogy ezt tegyék velük. Az együttérzés idővel átfordul
azonosulásba, belehelyezkednek az agresszor
nézőpontjába, felmentik őket bűneik alól, és
igyekeznek megfelelni a fogvatartók minden
elvárásának. A kiszabadítási kísérlettől elzárkóznak, sőt megpróbálják megakadályozni
azt. Ez egyfajta túlélési stratégia, hiszen ha
az áldozat képes azonosulni a fogvatartójával
és képes szolidaritást érezni iránta, akkor
reménykedhet abban, hogy nem esik majd
bántódása, hiszen a jó emberek nem akarnak
rosszat tenni, nem akarnák őket ténylegesen
bántani.
Ez a fajta reakció, túlélési módszer nem
csak az elraboltakra jellemző, gyakran előfordul családon belüli erőszak esetén is, felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt. Az erőszak alapvetően ciklikus, az első szakaszban felgyűlik
a feszültség, majd az erőszak révén ezek a feszültségek
kiszabadulnak, és ezután következnek az úgy nevezett
„mézes hetek”, amikor az erőszaktevő megpróbál mindent
helyrehozni, mindent megígér. Ezek a szakaszok ismétlődnek időről-időre, azonban ezek egyre gyorsabban
váltakoznak, egyre rövidebb ideig tartanak. A családban
a bántalmazott személy mindig bízik a változásban, és
mindig a boldog időszakokra hivatkozik, ezek miatt nem
lép tovább.
Ez a lélekállapot egy 1973-as stockholmi bankrablásról kapta a nevét, amikor két bankrabló 131 órán
keresztül fogvatartott négy túszt. Ez az idő elég volt ahhoz, hogy erős kötődés alakuljon ki az a fogvatartók és
az elraboltak között, emiatt az áldozatok megpróbálták
megakadályozni a megmentést, majd kiszabadulásuk
után gyűjtést rendeztek az elrablóknak, valamint megtagadták a tanúskodást a büntetőperben, sőt egyikük még
el is jegyezte magát az egyik bűnözővel.
A jelenség ellentétpárja a lima-szindróma, amit egy
1996-os limai túszejtésről neveztek el. Ekkor egy katonai
mozgalom tagjai egy ünnepség során több száz túszt ejtettek, de a fogvatartók elkezdtek együtt érezni a túszokkal, sajnálták őket, ezért néhány óra múlva szabadon
engedték a túszok többségét.
Az erőszaktevők gyakran próbálják magukat felmenteni, racionális okokat keresnek a tetteikre, tagadják a
problémáikat és a bántalmazás súlyosságát, a felelősséget áthelyezik az áldozatra. Tehát mindent megtesznek
azért, hogy őket senki se okolhassa a történtekért, se a
külvilág, se az áldozat, se saját maguk.
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Több mint 40 éves a Stockholm-szindróma
villantja a jó oldalát, ezáltal a túszok elkezdenek bízni a
túszejtőben és a helyzet javulásában, így nehezebben válnak el egymástól. Mindezek mellett az agresszorok igyekeznek leépíteni az áldozatok önbecsülését, identitását
és azt az érzésüket, hogy önmaguk urai lehetnek. Emiatt
tehetetlennek érzik magukat a bántalmazással szemben.
Ezt nevezi a pszichológia tanult tehetetlenségnek. Sőt, a
fogvatartottak gyakran úgy érzik, nem képesek élni a támadók nélkül és a támadás helyzetén kívül.
Minden trauma, ahogy a tússzá válás is, sebet üt a
védőrétegünkön, átformálják vagy megsemmisítik az
irányításra, az összetartozásra, az érzelmekre vonatkozó
sémákat. Az elhúzódó erőszak sokszor poszt-traumás
stresszhez vezet, azonban ahhoz, hogy mindezekből a
szörnyűségekből ki tudjon szabadulni valaki, fel tudja
ezeket dolgozni, szükség van szakember segítségére, aki
hozzájárul a trauma feldolgozásához és segítő családtagokra is, akik támogatást nyújtanak ebben a folyamatban. Fontos, hogy a traumát átélők ismerjék a tüneteteket, hogy felismerhessék őket, így megkezdődhessen a
gyógyulás folyamata.
Manapság a stockholm-szindróma legismertebb
példájának tartják a Natascha Kampusch-szal történteket. Az 1998-ban elrabolt lány több mint nyolc évén át
élt fogságban egy szűk szobában. Tíz éves volt, amikor
Wolfgang Priklopil elrabolta őt. A lány szökése után kis
idővel több helyen nyilatkozott, talk showt vezetett, és
megírta a 3096 nap című könyvét, mert fontosnak tartotta, hogy a világ megismerje a történetét. Többen azt
állították, hogy bizonyára stockholm-szindrómában
szenved, mivel nemcsak az átélt borzalmakról számolt
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be, hanem bemutatta elrablója jó oldalát is. Elmesélte,
hogy milyen játékokat vett neki, hogy elalvás előtt esti
mesét olvasott neki és hogy volt, amikor arra kérte, ölelje
meg, mert hiányzott neki az emberi kontaktus és érintés.
Natascha állítja, hogy nem alakult ki benne a szindróma,
csupán tudatosan igyekezett nem gyűlölni fogvatartóját,
mert a gyűlöletével nem ártott volna neki, csak önmagának, hiszen hosszú éveken át kellett vele együtt élnie. A betegség ellen szól az is, hogy a lány megszökött
fogvatartójától, így ha tényleg szeretet érzett volna iránta, nem tette volna ezt meg.
Tehát a stockholm-szindróma egy lelki állapot, amely
azért alakul ki, mert az elrabolt személy nem tud kapcsolatot teremteni a külvilággal, csak az agresszorra
hagyatkozhat és a túszejtő apró kedvességeivel elnyeri
az áldozat bizalmát. A túsznak az segít túlélni, hogy reménykedhet abban, hogy nem esik bántódása, hiszen az
elrablója is ember. Ez kialakulhat rövidebb és hosszabb
fogva tartás esetében is, de ez nem automatikus, nem
minden áldozat reagál így. Ennek a stratégiának a legrosszabb következménye az, hogy ezek a személyek elveszítik önbecsülésüket, identitásukat és saját akaratukat,
nem képesek önállóan döntéseket hozni, nem tudnak
szociális kapcsolatokat kialakítani, tehetetlennek érzik
magukat. Ezek leküzdéséhez szükség van támogatásra a
családtól, a barátoktól és a szakemberektől egyaránt.
A
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Az ártatlanság vége
avagy mentális betegségek kedvenc meséinkben
Gondolom, nem mondok túl nagy újdonságot, ha állítom, hogy
mindannyian néztetek vagy olvastatok meséket. Sőt, mindenkinek
vannak, voltak kedvenc mesehősei, akiket a legjobban kedvelt. Nos,
úgy érzem, hogy vicceskedve bár, de itt az idő, hogy belegázoljak a
gyerekkorotokba, és a mentális betegségek útján romboljuk le az
ártatlanság ideáját velük kapcsolatban.
Mentális betegségekre utaló jeleket keresni kedvenc Disney
vagy más gyereknek szóló történetben elég bizarrul hangzik, de higgyétek el, ez nem az én agyszüleményem. Áldott
internet anyánk önjelölt trolljaitól komoly pszichiátereken
át sok embert foglalkoztat a téma.
Emiatt kis cikkemben csak szösszeneteket fogok felvillantani abból a temérdek példából, amit eddig olvastam, és higgyétek el, elsőnek talán meglepő és elborult,
de második végiggondolásra elég frappáns diagnózisokra
lehet bukkanni. Csapjunk tehát a lecsóba, és kezdjük is a

lányok nagy kedvencével, a bájos és csodálatos hangú Ariellel, a kis hableánnyal.
Ariel első blikkre az egyik legártalmatlanabb mesehős, kedves, szeretetreméltó,
végtelenül naiv és a herceg szerelmén kívül
nem igen vágyik másra. Szép történet kislányoknak… és akkor, bumm OCD (obszesszívkompulzív megbetegedés).
Pontosabban, Ariel betegsége kényszeres gyűjtögetésben bontakozik ki (phatologocal hoarder). Gondoljunk
csak bele, Ariel saját kis rejtekhelyén, mindenféle kacatot
összegyűjt. MINDENFÉLE kacatot, s a legtöbb funkciójáról fogalma sincs. Ne keverjük ezt össze az olyanokkal
akik pl: bélyeget vagy kisautót gyűjtenek, mert ők büszkék kincseikre, és szívesen mutogatják is azokat.
A betegek esetében azonban erről szó sincs. Ariel
rejtegetni próbálja „kincseit” a többi sellő elöl, ahogy ez a
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99 sima modorú, gyakran vonzó személyek
99 spontánabbak és hevesebben reagálnak az átlagosnál
99 nincs szégyenérzetük, lelkiismeret-furdalásuk
99 csak saját céljaikat követik, és képesek mindent

alárendelni ezeknek
99 Monte Cristo grófját megszégyenítő hazugságokra
képesek
99 sokszor magas intelligenciával rendelkeznek, rendkívül
manipulatívak
Ilyen személyiségjegyeket hordoz pl. Zordon Az oroszlánkirályból vagy Ursula A kishableányból, illetve a Hans a
legújabb Disney alkotásból, a Jégvarázsból.
A pszichoaktív szer által okozott mentális zavar iskolapéldája lehetne Alice, aki bármire hajlandó
Csodaországért. Emelet a lány a neki segíteni akarókra
sem hajlandó figyelni, hiszen az egyetlen, akitől tanácsot
fogad el, az egy lila csíkos macska... bármit is jelentsen ez.
Ami azt illeti skizofrénekből is egész jól áll a mesecsapat.
Vegyük csak a Metro újságban mindennap olvasható
Kázmér és Huba példáját. A rossz nyelvek szerint a kis Kázmér képzelt barátjával egy barátságos gumiszobában képzeli el mindennap kalandjait. A kevésbé morbid, ám nem
kevésbé bunkó verziót megtalálhatjátok: A Kázmér Huba
nélkül c. képregényben, ahol bizony Huba megmarad annak, ami valójában, egy plüss tigrisnek. Illetve ne feledjük
szeretett Robert Gidánkat sem a Százholdas Pagonyával.
És ha már Micimackó, akkor itt van Füles, aki egy
disztímia nevű betegségben szenved. Ez a betegség, a
depresszióval szemben, krónikus és hosszabb lefolyású.
A tünetek ugyan enyhébbek, mint depresszió esetében,
de az évek során annyira beleivódnak a beteg személyi-
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betegségben szenvedőkre is jellemző, hiszen szégyellik ezt
a kényszert. Mint ahogy a páciensek, Ariel érzelmileg is kötődik a tárgyakhoz, miközben azok teljesen haszontalanok
számára. A sellőlány kényszere mindennapi életére is kihat,
hiszen ahelyett, hogy elmenne a koncertre,
inkább kincsei közé bújva álmodozik…
Ám ezzel még közel sem értek véget
szegény kis Areilünk problémái, hiszen
kedvenc hableányuk finoman szólva
sincs megelégedve a testével, ami a ’lábat
szeretnék, de csak uszonyom van’ problémában manifesztálódik… gonoszabb
fordítások szerint a mese metaforája lehetne a test plasztikai műtét általi átalakításának.
E kedves bemelegítés után lássuk következő áldozatunkat Bell-t a Szépség és Szörnyetegből. Azt, hogy Belle
tankönyvi példája a már fenti cikkben is olvasott Stockholm-szindrómának, talán maga Disney is elismerte
volna… a szörny minden, nem erőszakos megmozdulását Belle rögtön kedveségnek fordítja át. Még ha ez csak
annyit is tesz, hogy a szörny nem terrorizálja épp, vagy
harapja le a fejét….
Belle-t az internet doktorai szerint még egy súlyos betegség, a skizoid személyiségi zavar (Schizoid
Personality Disorder) is sújtja. Ezt ne tévesszük össze a
skizofréniával, mert ebben az esetben a beteg hosszú
távú elzárkózásáról van szó a társadalmi kapcsolatok
terén, és jellemző tünete az önként vállalt elhatárolódás
az emberi kapcsolatoktól. Ez fokozottan igaz a szexuális jellegű kapcsolatra, amit a mesében Gastonnal való
évődése testesít meg.
A beteg általában az állatokkal és tárgyakkal közelebbi kapcsolatot tud kialakítani, mint embertársaival. Nem
csoda, hogy (az állatias) szörny mellett, aki ebben az
esetben egy teljesen antiszexuális lény, és az elvarázsolt
tárgyak között érzi magát jól a szépséges lány.
Ezek után kétlem, hogy nagy meglepetés lenne
számotokra az a kijelentés, miszerint szociopaták is
bőven akadnak kedvenc meséinkben.
Rájuk jellemző hogy:
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ségébe, hogy nehéz megszüntetni őket. Sokszor maguk
a betegek sem tudják, hogy betegek, hiszen ez az érzés a
személyiségük részévé válik.
Végezetül említsük meg az Óz a csodák csodájának
egyik, első blikkre rendkívül jószívű szereplőjét, Glindát,
a „jó boszorkányt”. Glinda a szadizmusnak nevezett „tündéri” betegségben szenved. Ez persze nem egyszerűen
azt jelenti, hogy az illető egy megátalkodott dög. A betegség egyik jellemzője, hogy a beteg élvezetét leli mások
érzelmi zavarodottságában és szenvedésében. Például
amikor a „gonosz” nyugati boszorkány halott testvérét
siratja, Glinda azonnal gúnyolni kezdi, majd leveszi a
halottról a piros cipőt, hogy a nyugati boszrokánynak
egyetlen emléke se lehessen a testvéréről...
Emellett betegesen keresi az alkalmat, hogy nyilvánosan megalázhassa ellenfelét, és mint kiderül, azt is mindvégig tudta, hogyan juthatna haza szegény Dorothy…
Amint láthatjátok, betegségből nincs hiány, igazi
ínyencfalatokat rejtenek gyermekkorunk alakjai, ha elég
elvetemültek vagyunk ahhoz, hogy meglássuk ezeket.
Lehetne itt még mesélni a narkolepsziás Csipkerózsikáról, a személyiségzavaros Hamupipőkéről, a bipoláris
Szívkirálynőről vagy a kórósan hazudozó Pinocchioról,
de meghagyom nektek a felfedezés örömét, ha esetleg
tovább akarnátok rontani a helyzeten.
Aruwa Eszter
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A spiritualitás nyomában
A zsidó vallás misztikus világa
Csernus Fanni: Mikor kezdtél el a zsidó
vallással foglalkozni?
Lefkovics Kornél: Hat éves koromban kerültem közel a valláshoz az iskolám révén.
Lauderes diák voltam, ami azt jelenti, hogy
zsidó közegben éltem a mindennapjaimat,
aminek a rendszeres zsinagógalátogatás is
a része volt.
Zsidóvá kétféleképpen válhat az ember. Az egyik,
amibe én is tartozom, a vallási meghatározásnak felel
meg, vagyis az az ember minősül zsidónak, akinek az
édesanyja is az. A másik módja a betérés, amin azok
a hívők mehetnek keresztül, akiknek az édesanyjuk
nem zsidó, így betérésükig bizonyos vallási előírások
nem is vonatkozhatnak rájuk. Természetesen ezeken
kívül több eltérő önazonosság, zsidó öndefiníció is
létezik.

A spiritualitás cikksorozat legfrissebb témája a zsidó vallás
misztikus világába nyújt bepillantást. Lefkovics Kornél az
ELTE Természettudományi karán végzett, s jelenleg kutató biológusként dolgozik. Kornél mesélt nekem a tudomány és a vallás
különleges kapcsolatáról, a kabbaláról, a haszidizmusról, a Tóráról
és arról, hogy mit jelent zsidónak lenni.
A Dohány utcai zsinagóga előtt találkoztam Kornéllal. Azt mondta, ismer egy hangulatos kis zsidó
kávézót a közelben. A kávézóba lépve rögtön érezni
lehetett, hogy nem egy szokványos helyre érkeztünk.
A pultnál kikértünk egy-egy italt és süteményt. „Még
soha nem ettem zsidó süteményt” mondtam Kornélnak
mosolyogva. Azt mondta, a flódni egészen biztosan
ízleni fog. Meg is kóstoltam a jellegzetes édességet,
és nyugodt szívvel mondhatom, hogy valóban ízletes
volt. Miután a galérián egy csöndes sarokba leültünk,
el is kezdhettük az interjút.
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CsF: Rögtön azonosulni tudtál a zsidó vallással, soha
nem kérdőjelezted meg?
LK: Úgy gondolom, a vak hit nem a leghelyesebb hit. Az
embernek tudnia kell, hogy miben hisz, mi szerint éli
az életét, így annak alapjait kell megvizsgálnia. A zsidó
vallás abban más, mint a többi, hogy nem egy embertől
származnak a hittani alapok, hanem a Színáj hegyen
történt isteni kinyilatkozásból ered, amit az egyiptomi
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szájjal kell beszélnünk, akárcsak egy jó barátunkkal. Ez
segíthet elkerülni egy olyan helyzetet, hogy egy vadidegen pszichológus kanapéján fekve több ezer forintért
meséljünk a problémáinkról valakinek, akinek az életében ugyanúgy vannak gondok, akárcsak a miénkben.

Fotó • jewish.hu

CsF: Szerinted akkor mégis miért van szükségünk pszichológusokra, ha ott van az Isten is, aki meghallgat?
Miért ilyen gyenge a hite a társadalmunknak?
LK: Sokan olyan távol kerültek Istentől hibáik és
elkövetett bűneik miatt, hogy már nem ismerik fel
Teremtőjüket. Olyanok, mint a kiskacsák, akik az
embert látják meg először, így azt hiszik, ő az anyjuk.
De ez megváltoztatható. Azért vagy itt, ebben a világban, hogy változtass, formálj magadon. Nincsen
olyan, hogy én már húsz-harminc-negyven éves vagyok, ezért már nem változom. Azért vagy a Földön,
hogy alakulj, fejlődj. Nem az a fontos igazán, hogy
van-e Isten vagy sem, hanem hogyha van, akkor mit
kezdesz vele. A kérdés az, hogy mennyire akarsz változtatni az életeden.
Az a zsidó, aki Istenre összpontosít és a Tórát tanulja,
A Tóra bölcsessége végtelen
jobb emberré válik. Jó hívőnek és jó embernek lenni
rabszolgaságot elhagyó teljes nép megélt, átélt. Ezen számomra egy és ugyanaz. A tízparancsolatból az első öt
esemény mind írásban, mind szóban adódott tovább ge- az Istennel való kapcsolatot helyezi előtérbe, a második
nerációkon keresztül, és a zsidó tradíció lényegi elemét öt pedig a többi emberhez való viszonyunkról szól. Ami
képezi. Ez nem azt jelenti, hogy a hit lényege a bizonyít- azt jelenti számomra, hogy nem kell teljes aszkézisben
hatóságában gyökerezne, de jelenleg, a 21. században, élni, meg kell tanulni a jelen korban a jelen társadalom
ahol az emberek mindent tudó telefonokkal a kezükben részeként működni, de ismernünk kell a határainkat. A
mászkálnak az utcán, szükség van bizonyítékokra, amik zsidók azért hordanak kipát vagy kalapot, hogy tudják:
természetesen a hiten alapszanak.
„én csupán eddig tartok, fölöttem még van valaki.” Tudnom
kell, hogy ki vagyok, honnan jöttem és hová tartok.
CsF: Ez a vallás rendkívül sokszínű, melyik vonalát érzed magadhoz a legközelebb?
CsF: A lehetőségek kinyíltak előttünk. Sokkal több az
LK: Az én hitem összetett, a hászidizmus és kabbalista inger, az információ. Nem biztos, hogy arra mész tovább,
gondolkodás is megtalálható benne, az előbbi az utób- amerre elindultál.
bira épül. A kiválasztott nép annyit jelent, hogy nekünk LK: Ez így van, de ez nem változtat azon, hogy milyen
kell képviselnünk Isten akaratát a világban, amit a Tórá- úton, milyen módon választasz. Nem az számít, hogy mi
ban, Mózes 5 könyvében fogalmazott meg, így nekünk mellett döntesz, ha azt tiszta szívvel teszed. Az a fontos,
kell megtartanunk Isten 613 parancsolatát. Ezen felül hogy az életemet milyen értékek szerint szeretném élni.
7 isteni parancsolat vonatkozik a nem zsidó vallású emberekre, ezek a törvények a noáhita törvények, amiket CsF: Említetted, hogy a kabbalista gondolkodás áll hozNoé kapott Istentől az özönvíz után. Az említett kinyilat- zád a legközelebb, ez mit jelent?
koztatások megtartásával egy nem zsidó ember lelke is
LK: A kabbala olyan, mint amikor Neo felvette a szemüvekerülhet közel azonos helyre halála után, mint egy hithű gét a Mátrixban. Látja a számokból felépülő rendszert, látzsidó lelke.
ja, hogy a világ isteni energiából áll. Számára már nincsen
A hászid irányzaton belül a Breslev (Breszlev) kérdés, összefüggő rendszerben látja az egész teremtést.
hászidizmust képviselem. Ez egy olyan útra épül a zsidóságon belül, ami a tiszta és őszinte szívre, valamint az
CsF: Mesélnél arról, hogy a zsidó lét milyen alappilléimádkozásra helyezi a hangsúlyt megtartva természe- reken nyugszik?
tesen a zsidó vallási előírásokat is. Az Istennel nyitott LK: Az egész zsidó lét elképzelhetetlen a lélek nélkül. A
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lelket az Isten lehelte az emberbe. A test csupán egy tárolóedényként működik, amivel egy időre a lélek össze
van zárva, hogy érdemeket szerezhessen általa. Ebből
azt láthatjuk, hogy a reinkarnációnak a zsidó valláshoz
több köze van, mint azt sokan gondolnák. Nem az a fontos, hogy a testeddel mi történik. Hiába vagy most üde
és fiatal, mert ez 40-50 év múlva elvész. A test elmúlik,
meghal, így az a fontosabb, hogy az örök lelkeddel mit
kezdesz, az viszont csakis a te döntésed.

Fotó • genelowinger.com

CsF: Aki csupán a lelkét táplálja, az boldog tud lenni?
LK: A test képes cselekedni, a lélek általa tud érdemeket
szerezni. A kettő csak együtt dolgozhat. De nem a testnek
kell irányítania a lelket, hanem a léleknek a testet. Ha a
lélek felismeri, hogy milyen értékes, akkor az egy csoda.
Ez által egy teára is mondható, hogy „Áldott legyen az Örökkévaló, a világ Királya, aki mindent kedve szerint teremtett.”
A világ kétértelmű: vagy elfogadod Istent, vagy mész
a saját fejed után. Vagy az egot helyezed középpontba,
vagy Istent. A kettő nem fér meg egymás mellett.
CsF: Azt mondtad, ha Istent szolgálod, jobb emberré
válhatsz. Akkor ez valahol az egoról szól, hiszen én válhatok jobbá.
LK: Nem a megfelelés a cél. Nem magadért hiszel Istenben, mert az a gyenge hitet jelenti. A feleségedet, férjedet
nem azért szereted, mert szerződést kötöttetek, hanem
azért, mert „akarod” szeretni. Istennel házasságot kötöttünk a Színáj hegyi kinyilatkozáskor. Mind a házasság,
mind Istennel való kapcsolatunk egy szövetség. Olyan
szövetség, amit nem lehet felbontani. Mégis szabad
akartunkból, szabad választásunk alapján mi felrúghatjuk a
szerződést, de akkor viselni kell a következményeit.
CsF: Hogyan tudod a tudományt és a Tórában írtakat összhangba hozni az életedben?
LK: A 'Torah Science' a tudományos és a zsidó vallási
szemlélet összeolvadása. A középkor óta arra kényszerítenek, hogy válassz: Isten vagy gép, ősrobbanás vagy
Isten és így tovább. A kettő párhuzamosan is működhet.
A Talmudban számos koncepció kódolva megtalálható,
aminek létezésére a modern technika csak most jön rá.
Még az is benne van, hogy hány galaxis van a világegyetemben. Ezeket hívják 'isteni információnak'.
Kezdetben nem volt semmi, de akkor miből lett a nagy
robbanás? Kezdetben csak Isten volt. A király attól lesz
király, ha van olyan közösség, aki elismeri őt, mint királyt. Ezért megteremtette Isten a Földet, és rajta az
embert, hogy a szabad akaratból és választásból legyen
olyan, aki elismeri és felismeri az igaz Királyt.
A Tóra bölcsessége végtelen, ami a héber nyelv sokszínű-

ségéből is fakad, ezért a legjobb, ha eredeti nyelven olvassuk. Minden betűnek megvan a számértéke, a két héber
betűnek már kombinációja van, ami alátámasztja az emberi sokszínűséget is. A Tóra első szava: Kezdetben, de az
eredeti héber szó, a „Börésit”, magában hordozza a szabad
akaratot és választást is. Nem az ABC első betűjével kezdődik a Tóra, hanem a másodikkal, aminek az egyik oka
az, hogy a döntés lehetősége megadatott. A héber nyelv
(szent nyelv) Isten nyelve, azon a nyelven írta Isten a Tórát,
azon a nyelven beszélt kezdetben Ádám és Éva.
CsF: A Tóra olvasása által jobb emberré válhatunk?
LK: A Tóra a legszentebb dolog, olyan, mint a víz. Ha
van egy kerted és abban a gyomnövény gyökerei, magvai
vannak elvetve, akkor, ha meglocsolod azokat, gaz fog
kinőni belőle. Ha azonban rózsabimbók magvai vannak
a földedben, és azt locsolod meg vízzel, gyönyörű rózsakertet fogsz kapni. Vagyis a Tóra még nem garancia arra,
hogy jó vagy rossz ember lesz belőled. A Tóra segíthet
megváltozni, segíthet fejlődni, de a szabad döntés a tiéd.
Dolgoznod kell magadon, dolgoznod kell a kapcsolataidon, ami nem egyszerű. A Tóra és a tanításai segítenek

Egy több ezer éves élő lánc részese vagyok

abban, hogy milyen úton és módon változtass az isteni
értékek elérése felé.
CsF: Mi a véleményed a többi vallásról?
LK: Ameddig senki senkire nem kényszeríti rá a saját vallását és hitét, addig szerintem jól megférhetünk egymás
mellett. Mindenki úgy gondolja, hogy az ő vallása az igaz
vallás, de Istenért nem kell fizikailag harcolnunk. A mezüze
(a zsidó otthonok bejáratánál megtalálható állati bőrre írt
szent szövegek) többek között azt is jelképezi, hogy Isten
harcol értünk és nem fordítva.
Én is a saját vallásomat tartom igaznak, amit azzal támasz-
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tok alá, hogy van 600 ezer zsidó lélek, aki mind egyszerre
tapasztalta meg Istent, és ez le van írva, ez népünk több évezredes hagyománya. Számos imánkba belefoglaljuk, hogy
a bűnös lelkek változtassák meg viselkedésüket, és hogy az
egész világ ismerje föl az egy Isten hatalmát, ami nem azt
jelenti, hogy mindenki legyen zsidó. Minden nép a saját
nyelve szerint fogja dicsőíteni az egy Istent. Várjuk minden
nap az igaz Messiás eljövetelét, és amikor eljön, a fegyver
helyett mind Istenhez fogunk fordulni, és béke lesz az egész
világon. Ebben hiszek még akkor is, ha látszólag az ellenkezőjét tapasztalnom a világban. Hiszek az igazságban és
imádkozom, hogy a látszólagos dolgok ne tévesszenek meg.

kor felkelek,a lelkem egy része visszajön az egekből, ahol
számot adott az előző napról. A lélek leereszkedésekor egy
spirituális tisztátalanság kötődik hozzá, ami az ujjaid végén rakódik le, amit háromszor le kell öblíteni vízzel, hogy
megszabaduljunk tőle. Reggel meg kell köszönni Istennek,
hogy visszahozta a lelkedet, amire vannak imák. Reggelente felteszem az imaszíjat is, a tfillint, ami csodálatos dolog.
Több ezer éve felteszik a zsidó férfiak minden nap, kivéve
szombaton és ünnepnapokon. Amikor felteszem karomra
és fejemre, azt érzem, hogy az igazságon alapuló több ezer
éves élő lánc részese vagyok, és lelkem éppen a végtelenbe
kapcsolódik be, így az ima egyszerre meditáció is.

CsF: Nem lehet, hogy végtére is ugyanarról az Istenről
beszélünk?
LK: Az a baj, hogy nem ugyanazokkal a tulajdonságokkal
ruházzák fel, mint ami igaz rá. Bekorlátozzák Isten hatalmát. A sátán a gonosz, aki ellene megy az Istennek, ami
azt jelenti, hogy Istennek nincsen rá hatalma, ami szerintünk nem lehetséges, hiszen ő is Isten teremtménye.
Egyedül az ember tud Isten ellen menni szabad akaratának köszönhetően, de az ember minden döntésébe Isten
beleegyezik. Csupán következmények vannak.

CsF: Amiről beszéltél mind nagyon érdekes és meghatározza az embert. Soha nem ért hátrányos megkülönböztetés azért, aki vagy, a hited miatt?
LK: Úgy gondolom, a tudatlanságból és a meg nem értésből fakad a negatív ítélkezés. Október 23-án egy jobbikos
gyűlésen a Dohány utcai zsinagóga előtt a biciklimen
ülve vártam a piros lámpánál, amikor egy tüntető arcon
köpött. Én megtapsoltam. A tüntető arcán döbbenet ült
ki. Úgy gondolom, ez minden szónál többet mond.
Szándékosan nem engedem, hogy bármilyen körülmény,
esemény vagy történés gyengítse hitemet, épp ellenkezőleg, hitem minden nap növekszik a tanulásnak, szeretetnek, hálának, elfogadásnak köszönhetően.

CsF: Tartod a micvéket (isteni parancsolatokat)?
LK: Igen, igyekszem. Hitünk egyik alapja az, hogy ebben a fizikai világban isteni parancsolatot véghezvinni a
lehető legjobb, amit az ember tehet. Például reggel, ami-

Csernus Fanni

Sanyarú sorsú kisebbségi
közösségek?
Az EU állampolgárainak 10,29%-a tartozik valamilyen kisebbséghez. Ennyi emberre pedig már kellenek szabályok. Főleg akkor, ha
hagyományosan a nemzetállamok próbálják így-úgy elnyomni a
nemzeti kisebbségeiket. Erre a kérdésre már csak kisebbségi magyar közösségek miatt is érdemes odafigyelnünk.
A következőkben az Európai Közösség kisebbségekkel
kapcsolatos intézkedéseit, a kisebbségi magyar közösségeket érintő szabályozásokat, végül a hazánkban
érvényben lévő, nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogi
kereteket veszem sorra.
Minden esetben az adott területen hagyományosan
előforduló nemzeti kisebbségek helyzetével, annak a
többi kisebbségek között megkülönböztetett státuszával
foglalkozom, így például a bevándorlókkal, a fogyatékos-

sággal élőkkel, a szexuális beállítottsággal, és
a vallási hovatartozással kapcsolatos problémákat, szabályozásokat nem taglalom.

Európában
Az Európai Unió nem igazán foglalkozik
a kisebbségekkel. Egyszerűen azért, mert nehezen tudja
megragadni őket az országonként változó kisebbségfogalmak, a szervezet alapvető gazdasági profilja és a tagállamok erős nemzetállami-államnemzeti identitása miatt.
Azonban semmiképpen sem hagyhatja figyelmen kívül
az Unió a kisebbségek jogait, mivel állampolgárainak
10,29%-a tartozik valamilyen kisebbséghez. A következőkben az ENSZ és az Európa Tanács határozatairól,
ajánlásairól lesz szó.
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Az ENSZ Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának (PPJNE) 27. cikke az első jogilag kötelező kisebbségvédelmi vállalás. Ez kiemeli a saját kultúrához, valláshoz és nyelvhez való jogot. Megfogalmazza,
hogy nem az adott állam dönti el, hogy a határain belül
élő csoport kisebbség-e, illetve, hogy az államnak aktív
tevékenységgel, programmal kell megakadályozni azt,
hogy a területén élő csoportok tagjai sajátos identitásukat
ne veszítsék el.
Az 1966-os PPJNE után az ENSZ több fontos kisebbségvédelmi nyilatkozatot hozott, azonban ezek
mindegyike a soft law kategóriába tartozik, azaz nem
kötelező érvényűek, normának tekintendők, azonban
diplomáciai szempontból jelentősek.
Ezen kívül az ENSZ éves Kisebbségügyi Fórumot is
működtet, melynek elnöke 2011-től a roma származású
Izsák Rita. A Fórum a vallási, etnikai, nemzeti kisebbségek problémáinak megvitatását és megoldások keresését
tűzte ki célul.
A témában jelentősek ezen kívül az Európa Tanács által kibocsátott dokumentumok. Egyrészt a Tanács politikai döntéseket hoz. A Parlamenti közgyűlés ajánlásokat
tesz a tagállamok külügyminisztereiből álló Miniszteri
bizottságnak, mely végül határozatokat vagy ajánlásokat
bocsát ki a tagállamoknak. Egy 1993-as, a bizottsághoz
eljuttatott ajánlás tartalmazza a nemzeti kisebbségek első
és legpontosabb meghatározását (mellyel én is dolgozom
ebben a szövegben):
"Ezen Egyezmény értelmében nemzeti kisebbség alatt
az embereknek egy államon belüli olyan csoportja értendő,
amelynek tagjai:
a. ennek az államnak a területén laknak és annak állampolgárai,
b. régi, szilárd és tartós kapcsolatot tartanak fenn ezzel
az állammal,
c. sajátos etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellegzetességekkel rendelkeznek,
d. kellően reprezentatívak, bár számszerűleg kisebbségben vannak ezen állam egy körzetének lakossága körében,
e. arra törekednek, hogy közösen megőrizzék azt, amiből
közös identitásuk fakad, nevezetesen kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat vagy nyelvüket."
Másrészt kötelező érvényű döntéseket is hoz az Európa Tanács. Ilyen például az 1992. évi Keretegyezmény
a Nemzeti Kisebbségek Védelméről, illetve a szintén
1992-ben megkötött Regionális és Kisebbségi Nyelvek
Chartája. Utóbbit Görögország, Írország, Portugália, Belgium, Franciaország és Olaszország még nem ratifikálta.
A francia és a görög kormányok egyébként általában az
országuk területén élő kisebbségek létét is tagadják. Az
Európai Tanács felülvizsgálati testületei időnként jelen-

téseket írnak ezen megállapodások fényében a tagállamokról. Ezzel szemben az Unió semmilyen szankciót
nem alkalmaz, így nem szól bele a tagállamok kisebbségvédelmi intézkedéseibe. Azonban fontos kiemelni, hogy
a csatlakozáshoz szükséges koppenhágai kritériumok
még tartalmazzák az emberi jogok, különösen a kisebbségi jogok biztosításának feltételét.
Nyelvi jogok
A nemzeti kisebbségek kulturális jogainak egyik
legjobb fokmérője a nyelvhasználati törvények engedékenysége. Ezek a rendelkezések a kisebbségi nyelv állami
szektorbeli használatát szabályozzák, mivel az a magánhasználatban egyáltalán nem problematikus. Persze így
nem csupán a nyelvről, egy szimbolikus értékkel bíró
csatornáról van szó, hanem praktikusan arról, hogy a
kisebbséghez tartozók ugyanolyan hatékonyan tudnak-e
ügyintézni, ugyanolyan hatékonyan tudják-e magukat
képviselni országos szinten, mint a többségi társadalom
tagjai. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a nyelvváltás, az anyanyelv elfelejtése gyors asszimilációhoz vezet. Az 1990-es évektől a kisebbségi nyelvhasználat joga
alapjog.
Majdnem 60 regionális vagy kisebbségi nyelvet használnak Európában. A fentebb említett egyezmények
ezeket próbálják védeni. Azonban ez nem olyan sikeres,
mivel az államokat nem szankcionálják ezen egyezmények megsértésekor. Az Unió politikai nyomást is csak
bővítéskor alkalmazhat. Ezt látjuk Szlovákia esetében is.
A szlovák állam a mai napig nem veszi figyelembe az Európa Tanács ajánlásait, illetve figyelmen kívül hagyta
a Velencei Bizottság 2010-es a Szlovák Köztársaság
államnyelvtörvényéről szóló kiadványát.
A Kárpát-medencében
A mi szempontunkból a kisebbségi közösségek kulturális jogai leginkább a kisebbségi magyar közösségek
kapcsán érdekesek. A Kárpát-medence majd összes országában megtalálható a magyar nemzeti kisebbség, akiket az anyaország korábban földrajzi értelemben akart
magához csatolni, később, a rendszerváltás után, a kultúra, a gazdaság, a támogatási rendszerek és a munkaerőpiac segítségével, és napjainkban a politikai nemzet
kibővítésével próbálkozik. Egyértelmű, hogy a kisebbségekhez tartozó állampolgárok magas létszáma több
bonyodalmat okoz a kormányoknak, nagyobb súllyal vehetnek részt az országos döntéshozásban, így szigorúbb
törvényeket is hoznak velük szemben.
Románia több, mint 20 millió lakosának a 2011es népszáláson 6,5%-a vallotta magát magyarnak. Ők
majdnem mind az ország keleti felében, Erdélyben élnek,
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a népszámlálás szerint Hargita és Kovászna megyében
vannak többségben.
A román alkotmány széles etnikai, kulturális és vallási jogokat ír elő, melyek a 2003-as alkotmánymódosítás eredményeképpen még megengedőbbekké váltak. A
nemzeti kisebbségek jogállása organikus törvénnyel1
szabályozandó lett, illetve bekerült a kisebbségi nyelv

1 Nagy horderejű kérdéseket szabályozó törvények. Ilyen például az állampolgárság, az államhatárok vagy ahogy láthatjuk a nemzeti kisebbségek jogállása.

Ezen kívül engedélyezték a 20% feletti magyarsággal rendelkező településeken a magyar nyelv használatát, azonban ennek ismeretét az állami, közigazgatási dolgozóknak nem írták elő. Az Államnyelvtörvénynek alárendelt
kisebbségi nyelvhasználati törvényt szintén 2011-ben
módosították. A nyelvhasználati küszöböt 20-ról 15%-ra
csökkentették. A hivatali érintkezésben és a közigazgatási területek határát jelző táblákon 2011től, akkor lehet a magyar nyelvet használni, ha településen két egymást követő
népszámláláson meghaladta a 15%-ot a
magyarság aránya. Ezt a jogot, lehetőséget akkor veszti el az adott település, ha
három egymás utáni népszámláláson is
15% alatti a magukat magyarnak vallók
aránya a településen, így a jelenleg ezzel a joggal rendelkező településeknek
2031-ig nincs mitől félniük. Azonban ez
a törvény sem írja elő a hivatalnokoknak
a magyar nyelv ismeretét, így a gyakorlatban a hivatali
érintkezésben nem tud megvalósulni.
A délszláv háborúk, a népszaporulat általános csökkenése és az erőteljes migráció miatt a vajdasági magyarok száma a 2011-es szerb népszámlálás szerint 9 év
alatt majdnem 40.000-el csökkent. A jelenleg 251.000
fős szerbiai magyarság kulturális autonómiával rendelkezik, melyet 3 jogszabály támogat meg: a Nemzeti Tanácsokról szóló törvény, a nemzeti kisebbségek jogairól
szóló törvény és a Vajdaság Statútuma2. A 2009-ben
elfogadott nemzeti tanácsokról szóló törvény értelmében a nemzeti kisebbségek országos szintű testületeket
alkothattak. Így alakult meg a Magyar Nemzeti Tanács
is, melynek tagjait a kisebbséghez tartozók választják
meg, jogszabályt nem alkothat, azonban a kisebbséget
érintő kulturális, oktatási és tömegtájékoztatási kérdésekben javaslattételi és véleményezési joga van. Ezen
kívül rendelkezik az intézményalapítási és átvételi joggal,
melynek értelmében a testület számos intézmény (iskolák, színházak, múzeumok, egyéb kulturális terek) társalapítójává válhat, így garantálva annak nemzeti jellegét.
A nemzeti kisebbségek jogairól szóló 2002. évi törvény
megtiltja a diszkriminációt, szabaddá teszi a nemzeti
hovatartozás megválasztását, és biztosítja a jogot a nemzeti sajátosságok megőrzésére, a kultúra ápolására, az
anyanyelvi oktatásra. Illetve a szlovákiai és romániai szabályozástól eltérően ez a törvény azon a területen, ahol
a nemzeti kisebbséghez tartozók aránya eléri a 15%-ot,
ott kötelezővé teszi a kisebbség nyelvének hivatalos elismerését. A Vajdaság Statútuma megerősíti a fenti két
szabályozásban foglaltakat, illetve a magyar és a szerb
2 Alapszabály
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A csíkmadarasi mesemondó versenyen
nyelvhasználati joga is. Ez utóbbi szerint az olyan közigazgatási egységekben, ahol a magukat magyaroknak
vallók aránya eléri a 20%-ot, ott használható a magyar
nyelv a közigazgatásban. Gyakorlatban ez sajnos legtöbbször nem valósul meg. Romániában megfigyelhető,
hogy a kulturális-oktatási kérdések terén törvényi szinten igen megengedő a kormányzat (például a Román
Kulturális Intézet elnökhelyettese magyar!), az erdélyi
infrastrukturális fejlesztésekkel viszont szűkmarkú és az
unitárius államszerkezet megbontását sem fogja egyhamar engedélyezni.
A 2011-es szlovák népszámlálási adatok szerint az
ország 5,4 milliós lakosságának 8,5%-a magyar. Érdekesség, hogy mind a magukat szlováknak, mind a magukat
magyarnak vallók létszáma csökkent, míg a magukat romának vallók aránya 2%-ra nőtt, persze a szakértők szerint a valós számuk ennek ötszöröse, körülbelül 500.000
fő. A szlovákiai magyar kisebbség kulturális életét érintő
egyik legfontosabb és legaktuálisabb téma kisebbségi
nyelvhasználat. Ezt az Államnyelvtörvénnyel és a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel szabályozzák. Az 1995
óta létező Államnyelvtörvényt a Fico kormány 2009-ben
szigorította: a nyilvános érintkezésben szlovákul kellett
használni a helyi földrajzi neveket, egészségügyi és szociális intézményekben csak akkor használhatták a magyar
nyelvet, ha a közigazgatási területen elérte a 20%-ot az
ott lakó magyarok aránya. Az utóbbit megsértőkre akár
5000 eurós büntetést is kiszabhattak. 2011-ben felére csökkentették ezt az összeget, illetve szűkítették a
büntethető jogi, természetes személyek és esetek körét.
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mellett még 4 hivatalos területi nyelvet nevez meg (horvát, román, vajdasági ruszin, szlovák). Meg kell jegyeznünk, hogy az engedékenynek tűnő szerb kisebbségi szabályozások csak a 2000-es évektől kezdtek életbe lépni,
miután ez már a régió többi országában is bevett volt,
illetve nem minden nemzeti kisebbséggel bánnak ilyen
kesztyűs kézzel - gondoljunk csak a koszovói albánokra.
Ukrajna legnagyobb nemzeti kisebbsége az orosz kisebbség, ők a kb. 45-48 milliós ország 17%-át alkotják. A
többi nemzetiség aránya mind 1% alatti, így a magyaroké
is: a 2001-es népszámlálás szerint (2011-ben jót–rosszat
sejtve nem kérdeztek rá a nemzetiségi hovatartozásra)
az országban élő 156.000 fős magyarság a teljes lakosság
0,3%-át teszi ki, azonban a Kárpátaljai lakosság 12,1%át. 1991-től Ukrajna kisebbségbarát politikát folytatott
az Európai tőről metszett demokraták, harcos jogvédők
és a nagyarányú orosz kisebbség helyzetét folyton figyelő
orosz politikai vezetők megnyerése érdekében. Az 1992ben elfogadott nemzeti kisebbségekről szóló törvény
megadja a nemzeti kisebbségeknek a nemzeti-kulturális
autonómiához való jogot. Azonban látnunk kell, hogy
az ukrán kisebbségpolitikát mindig is az ukrán-orosz viszony határozta meg, így 2014-ben is, amikor eltörölték
a 2012-ben hozott nyelvtörvényt. Ez
regionálisan 10%-os arányt meghaladó
nemzeti kisebbségeknek regionális nyelvi státuszt nyújtott, persze a gyakorlatban ez itt sem működött. Érdekesség,
hogy azért ilyen alacsony a határ, mert
15 vagy 20%-os (az eddigi országoknál
bevett) helyi arányban csak az orosz kisebbség fordul elő. A kárpátaljai magyar
nemzeti kisebbség autonómia törekvéseinek ellenálltak, és valószínűleg a
továbbiakban is ellen fognak állni az ukrán döntéshozók, az állam egy irányba
fejlődését, egységességét szorgalmazva.
Érdemes kiemelni, hogy Ukrajna csak
egy állampolgárságot ismer el hivatalosan, azonban rengeteg orosz kettős
állampolgár él az országban. Az ő romló helyzetük adott
többek között okot az orosz annektálásra.
Horvátországban és Szlovéniában él a környező országok közül a legkevesebb, de még kisebbségi jogi szempontból elemezhető magyar nemzetiségű állampolgár. Mindkét
országban erős az asszimiláció, Horvátországban ezt az is
jelzi, hogy jóval kevesebb a magát magyar anyanyelvűnek,
mint a magát magyar nemzetiségűnek vallók aránya. Az őshonos nemzeti kisebbségeket mindkét országban az alkotmány védi, hangsúlyozva az őshonos nemzeti kisebbség jelleget, mely kizárja a bevándorlók egyre nagyobb létszámú

csoportjait. Mindkét ország magyar kisebbségi csoportja
széles nyelvi és egyéb kulturális jogokat birtokol.
Mindez Magyarországon
Már az 1949-es alkotmány alapvető jogként ismerte
el a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális és képviseleti jogait. A 2012-ben életbe lépő Alaptörvénnyel megváltozott a jogi környezet, ám ez a Magyarországon élő
nemzeti és etnikai kisebbségeket inkább az önkormányzati, képviseleti, mint a kulturális oldalról érinti.
Az Alaptörvény a 2012. január 1-ig hatályban lévő
Alkotmányból több a nemzetiségekre, azok kulturális
jogaira vonatkozó részletet megőrzött. Így például a
nemzetiségek még mindig államalkotó tényezők, helyi
és országos önkormányzatokat hozhatnak létre, oktatási és kulturális jogokkal rendelkeznek, saját nyelvükön
használhatják neveiket és a jogállásukat érintő törvények
még mindig parlamenti 2/3-al változtatható sarkalatos
törvények. Teljesen új elemek is kerültek viszont az Alaptörvénybe. 2012 előtt ugyanis nem szerepelt benne az
önazonosság szabad vállalásához és megőrzéséhez való
jog, ami praktikusan annyit tesz, hogy senki sem kérdőjelezheti meg, vitathatja valaki más önbevalláson alapuló

Tüntetés a baszk autonómiáért
nemzetiségi hovatartozását. Emelllett a rendszerváltástól
használt nemzeti és etnikai kisebbség elnevezést a nemzetiség elnevezés váltotta fel. A legérdekesebb viszont, hogy
bizonyos, a nemzetiségekre vonatkozó elemek ki is kerültek
az új Alaptörvényből. Ilyen például az előírás, amely szerint Magyarország védi a nemzeti és etnikai kisebbségeit,
és biztosítja helyüket a parlamentben. Ehhez kapcsolódik,
hogy az országgyűlési képviseletre vonatkozó rész is kikerült, helyette a nemzetiségek mostantól az országgyűlés
munkájában vesznek részt. Ez a nemzeti szószóló intézményében nyilvánul meg, akit a nemzetiségi névjegyzékbe
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feliratkozottak választanak meg. Illetve nem szerepel már az
sem, hogy a közmédiában tekintettel kell lenni a nemzeti és
etnikai csoportok igényeire.
Ezentúl új nemzetiségi törvény lépett életbe, melynek
legfontosabb megváltoztatott eleme a nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségek országgyűlési képviselete, valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi jogok Országgyűlési
Biztosintézményének megszűnése 2012-től.
Arról folyamatos a vita, hogy ez érinti-e a nemzetiségekhez tartozók mindennapjait vagy csupán szimbolikus változások-e?. Azonban a szimbolikus magyarországi kisebbségjogi szabályozások többeket érinthetnek
a gyakorlatban is. Nem feltétlenül az ország területén
élő nemzetiségekre gondolok, azonban nem kell sokkal
messzebbre mennünk: kb. 2.400.000 magyar él mint
nemzeti kisebbség a környező országokban. Ezek az
államok az esetleges magyarországi kisebbségjogi
szigorítással akár indokolhatják saját nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvényeiket, így a magyar kisebb-
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ségvédelmi törvények nemcsak a Magyarországon élő
nemzetiségekre vannak hatással, hanem a kisebbségi
magyar közösségekre is.
Bárdi Bálint
Források - olvasnivalók:
Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek:
közszolgálati tisztviselők számára. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Budapest, 2013.
Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.):
Kisebbségi magyar közösségek Fejezetek a 20. századi
történelemből. Budapest: Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008.
Dobos Balázs: A kisebbség joga: Kisebbségi törvénykezés
Magyarországon (1988-2006) Budapest: Argumentum MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2011.
Kállai Ernő: A nemzetiségi jogok helyzete Magyarországon a
jogszabályváltozások tükrében In: Collegium Doctorum,
Miskolc, 2012.

Női és férfi munkák
Mik a különbségek a két nem között? Miért ragaszkodunk ennyire
ezekhez a szerepekhez? Van egyáltalán olyan, hogy női és férfimunka? Mitől lesz egy munka nőies vagy férfias?
Ha a férfi és a nő fogalmát próbáljuk boncolgatni, sosem
tudjuk az egyiket megfogalmazni a másik nélkül. A két
nemről mindig kategorikus ellentétpárokban gondolkodunk. Azt gondoljuk, hogy a férfiak erősek, míg a nők
gyengék; a férfiak inkább az értelmükre, míg a nők az
érzelmeikre hallgatnak. Ha magunk elé képzeljük őket,
mást se látunk, csak különbségeket. Egy törékeny, alacsony nőt és egy magas, erős férfit képzelünk el. Miért
tudunk csak kategóriákban gondolkodni? Miért nem tudunk túllépni az általánosításokon? Miért bánt minket,
ha valami egy kicsit is eltér a konvencióktól?
A nők és a férfiak között természetesen rengeteg különbség van az intellektusban, a személyiségben, mind
pedig biológiai értelemben. Maccoby szerint a férfiaknak
általában jobbak a térbeli, analitikus képességeik és az
aritmetikai gondolkodásuk, a nők pedig jobb verbális
készségekkel és logikai memóriával rendelkeznek. Kezdetben a lányok, majd idővel a fiúk mutatnak jobb teljesítményt az iskolában. A lányok kettős nyomás alatt állnak, ami jelentősen megnehezíti a helyzetüket. Egyrészt
szüleik szeretnék, ha minél jobban tanulnának, másrészt
viszont a társadalom elvárja, hogy kevésbé jól teljesítsenek, mint a fiúk.

Komarovsky azt találta, hogy a férfiak
érdekesnek találják ugyan az intelligens
nőket, de nem szívesen alakítanak ki velük
komoly kapcsolatot, mert az „idegességet és
alázatosságot” kelt bennük. Mead is hasonló
észrevételeiről számolt be. Szerinte a nők intellektuális
eredményei csökkentik az emberi és szerelmi kapcsolatok sikerességét, ami miatt csökken a motivációjuk
az intellektuális fejlődésre. Többen azt találták, hogy a
legmagasabb intellektust általában a férfias nők és nőies férfiak érik el (Kagan, Brim). A fiúk agresszívabbak,
versengőbbek, míg a lányok alkalmazkodóbbak. A fiúk
szüleiktől inkább szellemi irányítást, a lányok pedig szeretet és figyelmet várnak. A férfiak és nők ezen felül még
hormonálisan, genetikailag és anatómiailag is eltérőek.
A világban, a társadalomban, a családban, és a női és
férfi szerepekben egyaránt rengeteg változás ment végbe, ezen különbségek ellenére is. Azonban nem alakult
ki egy újfajta szemléletmód hanem egy átmeneti, kettős
rendszer uralkodik: a nők már tanulhatnak és dolgozhatnak, mégis inkább a nők maradnak otthon a gyermekekkel, mégis inkább az ő feladatuk a házimunka és a
család összetartása. A nők még mindig kevesebbet keresnek ugyanabban a pozícióban, így az egyenlő munkáért
egyenlő bér elve nem teljesül. A nőket még mindig kevésbé foglalkoztatják, mivel potenciális anyák vagy már
anyák és a gyermekkel ők maradnak otthon, ha beteg.
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Sőt a kisebb keresetű állásokat főleg nők töltik be és a
vezető pozíciókba még mindig inkább a férfiak kerülnek.
Ez az üvegplafon jelenség, ami azt mondja ki, hogy a nők
kiszorulnak a hatalomból, mivel egy láthatatlan, mégis
érzékelhető üvegplafon elzárja előlük a magas pozíciókat. Mindez a hozzáállás ahhoz vezet, hogy a nők úgy
érzik, választaniuk kell: anyák legyenek vagy dolgozó nők.
Nagyon nehéz a kettőt egyszerre megvalósítani, ha egyáltalán sikerül. A pronatalista politika célja, hogy minél több
gyermek szülessen, de ezt nem a női munkavállalási körülmények javításával próbálják meg elérni, hanem sokkal
inkább a főállású anyaság támogatásával. Mindezekből jól
látható, hogy milyen egyenlőtlen a nők és a férfiak helyzete mind otthon, mind a munkaerőpiacon.
A női munkavállalás kezdete az első világháborúra tehető, hiszen ekkor a férfiak a fronton harcoltak,
így a nőket tömegesen alkalmazták különböző – akár
férfi – állásokban. Majd fokozatosan megszerezték a
választójogot, és különböző szervezetek alakultak a
női egyenjogúság megalapozására.
Magyarországon az 1950-es évek első felében nagy
hangsúlyt fektettek a női egyenjogúság propagandájára,
különböző cikkek jelentek meg a kitüntetésekben részesülő férfimunkát végző nőkről. A propaganda arcai elsősorban a traktorista lányok lettek, de később a Kádár-korszak őket már nem példaképekként, hanem a mozgalom
áldozataiként mutatták be, mivel a munkakörülményeik
miatt elveszthették a képességüket a gyermekszülésre.
Ráadásul a férfi munkakörben dolgozó nőket erkölcsileg
elítélték, mivel folyton férfiak között voltak.
A nemi szerepek fennmaradásának talán az az oka,
hogy már a családi otthonban születésünktől kezdve a
nemi szerepeket tanuljuk, ezek szerint élünk. Az iskolában a meséket olvasva a bátor és erős királyfikkal találkozhatunk, akiknek folyton az a feladata, hogy megmentsék a gyenge és tehetetlen királylányokat. Azonban
nemcsak a mesékben, de a szépirodalmi művekben is ez
jelenik meg. Goethe is különbséget tesz a két nem között,
hiszen azt mondja: „A férfi teremt és szerzi, ami kell, a nő
felhasználja és átalakítja, ez a két nem törvénye intellektuális téren is.” Babits nemcsak megkülönbözteti a nőket,
hanem alá is becsüli őket: „A nőkben gyönyörködni kell, de
nem szabad nekik túlzott fontosságot tulajdonítani.” Tehát
pont, amikor a személyiségünk a leginkább fejlődik és
alakul, akkor mással sem szembesülünk, csak azzal, hogy
a társadalmi normák szerint mit tehetünk meg nőként
vagy férfiként és mit nem. Miután személyiségünk ilyen
hatások mellett forrt ki, borzasztó nehéz másként gondolkodni magunkról és másokról.
Rengeteg tényező hat a nemi szerepek kialakulására,
fennmaradására és az egyének ezekkel való azonosulásá-

ra. Ilyen a gazdaság, a történelem, az ideológiák, ezekbe
beletartozik a nevelés, a kultúra, a nemek közötti viszony,
a társadalomban betöltött szerep, a munkamegosztás,
az oktatás lehetősége. Ha belelapozunk a Bibliába, akkor

Nők a Második világháborúban
láthatjuk, hogy az mennyire szabályozza a női feladatokat
és lehetőségeket. A nő kétféle szerepben jelenik meg, az
egyik a már kezdetekben megjelenő, bűnt hozó, bűnre
csábító nő, míg a másik a jóságos anya. A férfiak pedig,
mint az élethez szükséges feltételeket megszerző és megteremtő szereplők jelennek meg. Egy kevésbé univerzális
példa maga a magyar nyelv, hiszen korábban embernek
csak a férfit nevezték, csak ő rendelkezett jogokkal.
A változást sokan támogatják, 2004-ben XVI. Benedek pápa, akkor még bíborosi pozíciójában úgy nyilatkozott, hogy a nőknek felelős állásokba kell kerülniük,
hogy hatással lehessenek a nemzetek politikájára, és új
megoldási lehetőségeket hozzanak be a gazdasági és szociális problémákkal szemben.
2007-ben hazánkban benyújtottak egy indítványt,
hogy a parlamenti képviselők között fele-fele arányban
jelenjenek meg a nők és férfiak. A népesség 71%-a és az
ENSZ nők elleni diszkriminációval foglalkozó bizottsága
is (CEDAW) támogatta ezt a kezdeményezést. Az Európai Unióban ekkor csak Máltán volt kevesebb képviselőnő, mint hazánkban. Érdekes tény, hogy ebben az évben
a 343 férfi képviselőből 29 és a 42 nőből csupán 1 személy nem rendelkezett felsőfokú végzettséggel.
Megdöbbentő, hogy még ma is 15 országban tilos a
nőknek a férjük beleegyezése nélkül munkát vállalni, 29
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országban pedig a jog szerint csak a férfi lehet családfő,
tehát ő hozhatja meg a család életével kapcsolatos fontosabb döntéseket. Mindezek ellenére javulás mutatható,
hiszen az elmúlt években folyamatosan olyan jogszabályi
változások történnek, amelyek révén csökkent a nőkkel
szembeni diszkrimináció.
A nemek közötti eltérések a legtöbb kultúrában eltérő

kapcsolatban, ami ellenzi, hogy vannak, akik küzdenek a
nemi szerepek ellen.
A kommandós nő: Napjaink kedvelt filmsztárja ő, a kőkemény nő, aki igazi Rambóként törtet a dzsungelben az
ellenség nyomában, és puskatussal, bakancsos rúgásaival, vagy pusztán rendkívüli harctudásával a legerősebb
férfit is leteríti közelharcban. Nincsenek nehéz napjai, és
sírni sem szokott. Sminkre és lábszőrtelenítésre sincs szüksége, mivel az nem illene egy ilyen
kemény harcoshoz. Férfi katonatársaival kutyaként beszél, de hogy is beszélhetne másképp?
Hiszen csak férfiak - ugyan, mit tudnak azok a
katonaságról!?
Sőt még azt is hihetetlennek tartja, hogy
egyre többen lépnek a változás útjára, és ezt az
emberek képesek eltűrni nekik. „A világ tele van
meglepetésekkel. Ennek ellenére szemellenzőben járunk, és lassan már senkinek sem tűnik fel, hogy az
élet milyen sok területén cserélnek szerepet a férfiak
és a nők. Mintha csak egy álarcos bálban lennénk.”
Ahogy már korábban írtam, nagy szükség
lenne a gondolkodásmódbeli változásra, hogy
emberekre elsősorban önálló egyéniségekként tekintsünk, és elsősorban és a nemüket egy tulajdonságnak
tekintsük amellett, hogy magas vagy alacsony, szőke
vagy barna, és a pizzát vagy a fasírtot szereti leginkább.
Semmiképp sem szabad elítélnünk valakit azért, amilyen,
vagy azért, mert férfi létére műkörmös és nem bányász.
A munka lényege, hogy az ember szívvel–lélekkel és jól
végezze a dolgát.
A
Irodalomjegyzék
Asszony, otthon a helyed! 2013. Pannon RTV http://
pannonrtv.com/web/?p=83319 (Megnyitva: 2014.
január. 20.)
H. Sas Judit (1984): Nőies nők és férfias férfiak. Akadémia
Kiadó. Bp.
Oródy Eszter (2005): Nőies férfi munkák, férfias női
munkák. Kiskegyed http://www.kiskegyed.hu/hivatas/
hivatas/noies-ferfi-munkak-ferfias-noi-munkak-16188
(Megnyitva: 2014. január. 20.)
Sándor Klára (2007): Az üvegplafon széttörése. Népszabadság
http://www.nol.hu/archivum/archiv461959?ref=sso (Megnyitva: 2014. január. 25.)
Tóth Eszter Zsófia (2009): A traktoroslánytól a buszvezetőig. Nők férfifoglalkozásokban a szocializmus kori
Magyaroroszágon. Rubiconline http://www.rubicon.hu/
magyar/oldalak/a_traktoroslanytol_a_buszvezetonoig_
nok_ferfifoglalkozasokban_a_szocializmus_kori_
magyarorszagon/ (Megnyitva: 2014. január. 20.)
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társadalmi státuszt érvényesítettek, sőt, ezek gyakran
identitássá alakultak, és ezek alapján alakult ki a viselkedés, ezek alapján gondolkodtak magukról és másokról.
Azonban ezek a különbségek nem nemi, hanem sokkal
inkább individuális különbségek. Amíg ezekre nem így
tekintünk, addig fennáll annak a veszélye, hogy sérül az
egyének identitása, mivel eltér az, amilyenek és amilyennek a szerepek szerint lenniük kellene.
Amíg ezek a nemi szerepek léteznek, és ezek alapján
gondolkodunk önmagunkról és másokról, és nem úgy
tekintünk mindenkire mint individuumokra, egyéni
tulajdonságokkal és képességekkel, addig lesznek női
és férfimunkák. Egyes munkák annyira kategorikusan
nőiek, hogy még a nevében is ez fejeződik ki, mint a nővér. Főleg a házimunkaszerű vagy a gondoskodás alapú
tevékenységek jutnak eszünkbe, ha a női munkákról beszélünk, például ápolónő, gondozónő, tanítónő és óvónő,
illetve az olyan munkák, amelyek a nők nőiességét hivatottak hangsúlyozni, mint a balett táncos, a kozmetikus
vagy a modell. A férfimunkák esetében mindig azokra
gondolunk, amik erősebb fizikai terheléssel járnak, mint
tűzoltó, rendőr, katona, szerelő, kőműves, ács. Oroszországban 465 olyan szakma létezik, amit nőknek tilos
végezni, például vízvezeték-szerelő vagy mezőgazdaságijármű-vezető. Amíg ez a kategorizálás és felosztás
fennáll, addig elutasítóak leszünk azokkal, akik megpróbálnak kitörni ezekből a sztereotípiákból. Erre a legjobb példa az egyik népszerű bulvárlap cikke a témával
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Szorgos kezek, szomorú sorsok
Gyerekek munkában
Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) statisztikái szerint a
törvényi tilalom ellenére több mint 215 millió (5-17 éves életkor
közötti) gyereket kényszerítenek munkára szerte a világon.
A gyerekmunka meghatározása
Az ILO minden 12 éves kor alatti, a munkaerőpiacon
megjelenő kiskorút gyermekmunkásnak minősít. Gyermekmunkának tartja a 18 éves kor alatt, heti 14 óra feletti munkavállalást is, amelyet a fiatal jövőbeli munkaerő-piaci és életesélyei szempontjából károsnak tart.
Az UNICEF a következő kategóriák esetében használja a gyerekmunka fogalmát:
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1) 5–11 év között: legalább 1 óra gazdasági munka vagy 28
óra ’házi munka’ a héten
2) 12–14 év között: legalább 14 óra gazdasági munka vagy 28
óra ’házi munka’ a héten
3) 15–17 év között: legalább 43 óra gazdasági vagy házi
munka a héten.

Június 12-ét hivatalosan a gyermekmunka elleni
világnapnak nevezték ki, amit 2002-ben tartottak meg
először a ILO kezdeményezésére.
Az ILO által közreadott új jelentés szerint 2000 óta
világszerte egyharmadával, 246 millióról 168 millióra
csökkent a gyermekmunkások száma. Még a legutóbbi, nagyobb arányú csökkenés sem elegendő azonban
ahhoz, hogy teljesüljön az a nemzetközi közösség által
az ILO-n keresztül kitűzött cél, hogy 2016-ig felszámolják a gyermekmunka legrosszabb formáit (nemzetközi
prostitúcióban, drogkereskedelem).
A 168 millió gyermekmunkás több mint fele végez
veszélyes munkát. Ez olyan tevékenységet jelent, amely
közvetlenül veszélyezteti az egészségüket, biztonságukat és erkölcsi fejlődésüket. Jelenleg a veszélyes munkát

végző gyermekek száma 85 millió – kevesebb,
mint a 2000-ben jelzett 171 millió.
ILO másik, hosszú távú célja, hogy 2015ig a 14 éves korig kötelező közoktatást elterjessze a világ országaiban.
A gyermekmunka főleg a fejlődő országokban mindennapos, itt nem ritka, hogy a gyerekek már ötéves korukban elhagyják a szülői házat, hogy pénzt keressenek
a család számára.
Ezek a gyerekek dolgozhatnak gyári munkásként,
kőfejtőkben, gyémántbányákban, utcai árusként
vagy besegítenek szüleiknek. A felmérések szerint a
dolgoztatott kiskorúak (5 és 17 év között) közel 98
millió gyermek, vagyis 59%-uk a mezőgazdaságban
tevékenykedik. 54 millió gyerek a szolgáltató iparban,12 millió pedig az iparban– elsősorban az árnyékgazdaságban.
Sajnos nem ritka, hogy gyerekeket drogkereskedelemre vagy prostitúcióra kényszerítenek,
illetve katonának soroznak be. Az ENSZ
Gyermekalapjának (UNICEF) adatai szerint a
világon mintegy 300 ezer gyerekkatona harcol
a különböző fegyveres konfliktusokban. Különösen magas az arányuk Afrikában, ahol vannak olyan milíciák, amelyeknek a 60 százaléka
kiskorúakból áll. Ezek a milíciák legtöbbször
olyan árva gyerekeket fogadnak fel, akiknek a
szülei az etnikai összecsapásokban vesztették
el az életüket. A gyerekek közül sokan még 10
évesek sincsenek.
A fiúkat a fegyverforgatás mellett teherhordóként, szakácsként vagy szolgaként alkalmazzák.
A kislányok rendszeres szexuális erőszaknak vannak
kitéve. A helyzet olyan súlyos, hogy gyakran az elszegényedett családok gyerekei önként jelentkeznek harcosnak a bandákhoz, a naponta egyszeri rendszeres
étkezés kilátásának reményében.
Nem újdonság azt leírni, hogy a gyermekmunka legfőbb oka tehát a szegénység. A megélhetésért
munkára kényszerült gyermekek legtöbbje éhbérért
dolgozik, anyagi és szellemi nyomorban él, megaláztatásoknak, az elemi szociális és orvosi ellátás hiányában súlyos betegségeknek kitéve. Milliók esnek
a házi cselédmunka csapdájába, többnyire kislányok,
akiket a szexuális erőszak és a gyermekkereskedelem
is fenyeget.
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Jogi háttér
Az első törvényt a gyerekmunka ellen a 19. század
első felében hozták Nagy–Britanniában, amely megtiltotta a 9 éven aluli gyermekek foglalkoztatását, ill. limitálta a 18 év alattiak munkaidejét 12 órában.
Az I. világháború után Eglantyne Jebb, az oroszországi
és balkáni menekült gyermekek kiszolgáltatott helyzetét
látva, egy szabálygyűjteményt dolgozott ki, a Gyerekek
Chartáját.
A szabályzatot a Népszövetség 1924. szeptember 24én fogadta el, és a Genfi Nyilatkozat néven vált ismertté.
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ratifikálta – a magyar Országgyűlés 1991 őszén. Az
Egyezmény 32-35. cikke adja meg a jogalapot a gyermekmunka különböző formái elleni harcnak.
1999-ben az ILO egyhangúlag elfogadta azt az
egyezményt, amelynek célja, hogy azonnali lépéseket
tegyenek a gyermekmunka legrosszabb formáinak
(prostitúció, drogkereskedelemben való részvétel) felszámolása érdekében.
Ezt az egyezményt ratifikálták a leggyorsabban az
ILO történelmében – ma a 183 ILO tagból 171 részese.
A részes államoknak jelentéseket kell beküldeni az ILOhoz, amelyek elsősorban a kormányok tevékenységére
fókuszálnak.

A dokumentum a gyermekek jólétéhez szükséges alapvető jogokat tartalmazta, de nem volt kötelező erejű, s a
Népszövetség feloszlásával jogi alapját is elvesztette.
Az 1930-ban létrehozott Kényszermunka elleni
egyezmény célja az volt, hogy megvédje a gyermekeket
a kényszermunkától, illetve a gyermekkereskedelemtől,
pornográfiától, prostitúciótól.
Az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20-án fogadta
el a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt, melyet 1990.
január 26-án nyitottak meg aláírásra – ezen a napon 61
ország írta alá. 1990. szeptember 20-án lépett hatályba.
Azóta az USA, mely ugyan aláírta, de nem ratifikálta,
illetve Szomália kivételével, a világ minden országa

Akiknek dolgoznak
Világszerte ma több mint 15 millió kiskorú dolgozik
háztartási alkalmazottként magánszemélyeknél. Közülük minden második cselédsorban tartott gyermek 5 és
14 év közötti, háromnegyedük lány, sokan lelki és fizikai
bántalmazásnak, erőszaknak is ki vannak téve.
Az iparban dolgozók helyzete sem könnyebb. Még
akkor sem, ha olyan mamut cégek szolgálatában állnak,
mint például a Faxon, ami a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártója - ahol többek között iPhone-okat és
iPadeket szerelnek össze. Az alkalmazottak 5%-át 12 és
14 év közötti gyermekmunkások tehetik ki. A cég vezetői
a munkafelvételkor egyszerűen nem ellenőrzik az életkort, így a rászoruló fiatalok gond nélkül alkalmazásba
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Gyerekmunka a számok tükrében
Az ILO becslései szerint az ázsiai és csendes-óceáni
régióban a legtöbb gyermek munkavállaló: több mint
113,6 millió. A szubszaharai Afrikában 61,5 millió, Latin-Amerikában és a Karib-szigeteken 14,1 millió, az
észak-afrikai és közel-keleti régióban pedig a gyermekek
15%-a dolgozik.
Összesen gyermekmunkás közel 70 százaléka veszélyes körülmények között - bányákban, mérgező vegyi
anyagokkal vagy veszélyes gépekkel végzi munkáját az
UNICEF felmérése szerint.
Afrikára jellemzőek a gyermekmunka legrosszabb,
illetve a legveszélyesebb formái, melyek között megtalálható gyermekkereskedelem, gyermekkatonák alkalmazása, kisüzemi bányászat, veszélyes munkák végzése
a mezőgazdaság és az ipar területén, feketegazdaságban
foglalkoztatás, szexuális kizsákmányolás, illetve a gyermekek rabszolgaságra kényszerítése.
Ugyanakkor Európa és Közép-Ázsia területén is megtalálható a gyermekmunka. Itt a veszélyes mezőgazdasági munkák végzése és a gyermekek szexuális kizsákmányolása található meg leginkább.
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kerülhetnek.
A Foxconn és más összeszerelő üzemek a rizsföldeken szokásos havi ötven dollár helyett 250 dollárt
adtak havonta. Az öngyilkosságokat követően majdnem 300 dollárra emelkedett a havi juttatás. Ez napra
lebontva mintegy tíz dollár, azaz kevesebb, mint egy
dollár óránként.
A mezőgazdaságban is vannak elrettentő példák, vegyük pl a Philip Morris dohányipari vállalatot. A Human
Rights Watch „Pokoli munka: Dohányipari vendégmunkások kizsákmányolása Kazahsztánban” című jelentés szerint többségében 10 évnél fiatalabb gyerekek dolgoztak
családtagjaikkal együtt embertelen körülmények között,
olykor fizetés nélkül.
A FLA (Fair Labor Association) független szervezet
jelentéséből kiderül, hogy az elefántcsontparti kakaóültetvényeken alkalmanként ingyen dolgoztattak gyermekeket. A Nestlé világcég köszönettel élt a szervezet
felmérését illetően, és kifejezte, hogy mindent megtesz
annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő, hiszen ők is
ellenzik a gyermekmunkát.
2007-ben az ázsiai hímzőipar és a gyermekrabszolgaság kapcsolatáról szóló Sunday Observer tudósítás
nyomán a BBA jogvédő szervezet kiderítette, hogy a
GAP Kids pólók hímzése legnagyobb részben gyermekmunka eredménye. Ezután nem sokkal a GAP visszavonta az üzletekből a kérdéses ruhadarabokat, majd egy
később vizsgálat során kiderült, hogy a cég 23 beszállítójáról derült ki, hogy bizonyíthatóan rabszolgasorban
tartott gyermekek állították elő a megrendelt árut.
A magyarországi helyzet
Magyarországon a gyermekfoglalkoztatást 1840-ben
szabályozta először az Országgyűlés. Jelenleg munkavállaló csak a 16. életévét betöltött személy lehet. A törvényes körülmények között megszervezett, 15 éves kortól
lehetséges szünidei diákmunka nem minősül szabálytalan foglalkoztatásnak.
Szóval jó, ha tudjátok, hogy a diákmunkásokat nem
szabad túlóráztatni, továbbá éjszakai műszakban, veszélyes munkakörökben sem lehet őket alkalmazni, még ha
erről néhány munkaadó szeret is megfeledkezni.
napjainkban
Összességében elmondhatjuk, hogy csökkent a
gyermekmunkások száma (ázsiai-csendes-óceáni régió,
Latin-Amerika és Karibi térség), de Afrika szubszaharai
régiójában növekedett.
A 15 év alattiak körében csökken a veszélyes körülmények között végzett munka (115 millióval kevesebb),
de a csökkenés lassult az évek során. A dolgoztatott

gyermekek száma, illetve a veszélyes munkakörben
foglalkoztatott gyermekek száma korukkal növekszik
(vagyis több tizenkét éves dolgozik veszélyes körülmények között, mint tíz éves).
A csökkenés nagyrészt a lányok körében tapasztalható. A fiúk száma viszont sajnos növekedett (2004-hez
képest 7%-kal, vagyis 8 millióval). Ez azt jelenti, hogy
40 millióval több fiú dolgozik, mint lány (a fiúk számát
könnyebb mérni, mert a lányok jelentős része a „rejtett”
munkás körébe tartozik – például otthoni munka).
Ahogy látathatjátok, a probléma valós és aktuális, és
nem úgy tűnik, hogy ennek egyhamar véget lehet vetni.
Aruwa Eszter
Felhasznált Irodalom:
Gyermekmunka elleni világnap, Wikipédia (Utoljára megtekintve: 2014. április 16.http://hu.wikipedia.org/wiki/
Gyermekmunka_elleni_vil%C3%A1gnap
300 ezer gyerekkatona harcol a világszerte, MTI, origo.
hu (Utoljára megtekintve: 2014. április 16.
http://www.origo.hu/nagyvilag/20030813300ezer.html
Gyermekmunka a 21. században, Nagy Adrienn,
Ecolounge, 2013. október 7. (Utoljára megtekintve: 2014. április 16. http://ecolounge.hu/nagyvilag/
gyermekmunka-a-21-szazadban
ILO: fel kell lépni a gyermekmunka ellen, MTI, metropol.
hu, 2011. június 12. (Utoljára megtekintve: 2014. április 16. http://www.metropol.hu/cikk/742030-ilo-felkell-lepni-a-gyermekmunka-ellen
A gyermekek jogai és a valóság – gyermekmunka a
világban szerző: Reinisch Réka (Utoljára megtekintve:2014. április 16. https://btk.ppke.hu/uploads/
articles/6414/file/reinischreka.pdf
Az ILO szerint 2000 óta egyharmadával csökkent a gyermekmunkások száma http://www.ilo.org/budapest/
information-resources/press-releases/WCMS_221926/
lang--en/index.htm (Utoljára megtekintve: 2014. április 16.
Emberi haszonállatok: http://hetek.hu/hatter/201202/emberi_haszonallatok (Utoljára megtekintve: 2014. április 16.
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Ki nevet a végén?
Avagy hoz-e akkora boldogságot egy gyermek, mint amekkorát
elvesz?
Egyre több pár dönt úgy, hogy nem vállal gyermeket, és ennek a
döntésnek nem pusztán anyagi-gazdasági megfontolás miatt hódolnak be, hanem sokkal inkább kényelmi okok miatt. Ezt bizonyítja az a nagy vihart kavart amerikai kutatás is, ami a gyermektelen
párok boldogságát állította szembe a gyermekesekével.
A legtöbb szülő úgy gondol a gyermekére, mint valamiféle egyedülálló dologra, ami jobbá, teljesebbé teszi az ő
életét. Ennek ellenére vannak olyan közvélemény - kutatások, amik azt mutatják, hogy azok az emberek mondják magukat boldogabbnak, akik gyerekek nélkül élnek.
Így van ez a híres Princeton egyetemről induló új felmérésben is, ami, hogy finoman fogalmazzunk, nem várt
eredményeket hozott.
Mármint nem azt, amit bármelyik konzervatívabb
értékrendű polgár mondana, hogy nincs nagyobb boldogság annál, amikor a gyermekünk ránk mosolyog, mi-
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kor megszólít vagy ránk csimpaszkodik. Aztán elindul az
iskolába, és lediplomázik, bemutatja szíve választottját,
és végül, – már jóval kisebb felelősséggel a vállunkon –
gügyöghetünk a világ legdrágább unokájának. Mert ez
az élet rendje.
És mi van akkor, ha nincs gyerek? Nincs peluscsere,
nincs éjszakai hatszorkelés, nincs büfi a vadiúj kanapén,
nincs leckemizéria, sem szülői, a végtelennek tűnő mosás-hegyekről nem is beszélve. Cserébe van csendes és
tiszta nappalink, rengeteg szabadidőnk, őrült jó társa-

sági életünk, és rengeteg utazás.
Komolyra fordítva a szót, nézzük a kutatás
részleteit. A felmérést a National Academy of
Science nonprofit szervezet folyóirata tette
közzé januárban. A 2006 és 2012 között vezetett kutatásban közel három millió embert
vontak be, több mint 160 országból. Az embereket arra
kérték meg, hogy becsüljék meg, mennyire boldogak.
Olyan kérdésekre kellet többek között választ adniuk,
hogy vajon egy nap hányszor mosolyognak, hogy milyen
gyakran éreznek haragot, szomorúságot, hány félelmüket tudnák felsorolni, illetve hogy egy skálán mennyire
ítélik stresszesnek a hétköznapjaikat. A válaszokat elemezve jött a felismerés: a gyermektelen párok sokkal
boldogabbak.
Hogy miért? Itt jön be a képbe a 79 éves magyar származású amerikai pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály.
Ő alkotta meg ugyanis azt, amit ma flow-elméletnek hívunk, és amivel – kicsit mezítlábasan ugyan
– de magyarázni tudjuk ennek az új felfedezésnek a
rejtélyét. Ennek az „áramlatgondolatnak” egyik fontos alaptényezője, hogy mindenkinek van egy optimális élettempója. Van az úgy, hogy halálra unjuk
magunkat egy olyan cselekvés közben, ami másnál
már kiverné a biztosítékot. Lehet, hogy ami másnak
már követhetetlen káosz, az nekünk még épp hogy
csak felkelti az érdeklődésünket. Nem csoda hát, ha
két felnőtt is nehezen hangolódik rá egymásra. A
viták, konfliktusok a párkapcsolatokban, ha nem is
kizárólag, de többségében a tempóink rugalmatlanságából adódnak.
Az elmélet szerint óriási eltérések vannak egy
gyermek és egy felnőtt életritmusa között. Ez magyarázhatja azokat a stresszhelyzeteket, amelyek a gyermeknevelésből adódhatnak. Lehet, hogy a gyerek képes
ötvenkettedszerre is ugyanazt a mesét választani, és a
szülő már nagyon unja, de fordítva is előfordulhat, ha a
gyerek már hisztizik, hogy menne, de a felnőtt még maradni akar, és beszélgetne. Ez az örökös ritmustalanság
aztán – akár tudatosan fel sem ismert – stresszt okoz a
szülőknél.
Ha ennyire egyszerű lenne a dolog, akkor retteghet-
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nénk, mert ugyan ki akarna gyereket úgy, hogy pontosan
tudja, hogy boldogabb lehetne nélküle? Két magyarázatot hoznék, amik segítenek árnyaltabb képet adni.
Az első az anyagi helyzet. Nyilvánvaló, hogy egy
gyermek nem kevés anyagi teherrel jár, így lesznek bőséggel olyanok, akik egyszerűen „nem tehetik meg”, hogy
gyereket vállaljanak, hacsak nem akarnak az anyagi csőd
lejtőjén elindulni. Persze előfordul, hogy mégis közbejön
egy csöppség, ebben a helyzetben viszont nem lehetünk
meglepve, hogy nem boldogságfelhőkön úszkál az adott
szülőpáros.
Hasonló helyzetben találjuk azokat, akik „nem tehetnek mást”, így sok fejlődő országban a gyerekvállalás szükségszerű az egzisztenciális fennmaradáshoz,

nélkülük, és az általuk elvégzett munka nélkül szinte
biztos az éhhalál.
Harmadik csoportunkat azok képzik, akiknek nem
jelent gondot a babaágy, a kisruhák, a játékmackók és a
heti 5 kiló pelenka beszerzése, illetve a majdani tanuláshoz szükséges tőke előteremtése.
Itt kerül előtérbe egy második szempont, ami talán
egy divatot is megmagyarázhat. Ez pedig az életkor. Az
amerikai kutatás is szétbontott egy fiatal (18-28 éves), és
egy idősebb (29-42 éves) kupacot. És bár ez a bontás az
eredményeiken (saját elgondolásuk szerint) nem változtatott szembetűnően, én mégis úgy gondolom, hogy az
a 2-3 százalék jelenthet valamit. Ha csak ésszerűen belegondolunk, egy fiatal házaspár feltehetőleg egy közös
nyaralástól sokkal boldogabb tud lenni a heti robotolás
után, mint adott esetben a gyermekeik visítását eltűrni
a konyhában. De vajon ugyanígy vannak-e ezzel az idősebb, már 40. életévükhöz közelebb álló párok is?
Sok felmérés és tanulmány készül a hasonló korú

felnőttek újfajta depressziójáról, amit köznyelven „kiégésnek” nevezhetünk. Vajon ekkor is felesleges koncnak
érzik majd egy pici érkezését, vagy pedig megváltásnak,
egy újfajta örömnek az életükben? És ugyan véletlen-e
az a „divat”, ami saját szemünk láttára bontakozik ki, nevezetesen az, hogy egyre később szülnek a nők a fejlett
országokban?
A kutatás egy másik aspektusára áttérve felmerülhet
bennünk a kérdés: lehet-e egyáltalán mérni a boldogságot? Össze lehet-e hasonlítani egy franciaországi síutat
a kis totyogósunk első lépéseivel? És mi lesz akkor, ha
mindenki egyre jobban fog élni, és nem akar majd semmiről sem lemondani, csak azért, hogy legyen utódja?
Egy ember életútja – sikerek és felhalmozott vagyon ellenére – hogy lehet teljes, ha végül amit elért,
nem lesz kire hagyni, továbbörökíteni? Szinte
biztos, hogy mindenkiben ott van az a belső
törekvés, hogy életében maradandót alkosson,
ami egyrészt önmegvalósítás, másrészt az emberi faj továbbélésének biztosítása.
Rengeteg felháborodott hangvételű komment és írás jelent meg a világhálón a kutatás
szenzációhajhász bejelentése után, ami összeesküvést vélt felfedezni, és kikérte magának
az eredményt. Sokak szerint ez csak egy újabb
mese, amit nekünk írtak. Ez a „haladó tanok”
meséje, miszerint gyereket vállalni – pláne
egynél többet – nemcsak hogy rizikós, de hatalmas lemondás is, mondjuk ki: egy önként
vállalt száműzetés, amivel magunkra zárjuk a babatápszeres dobozt.
Ez a kép pedig sehogy sem illik bele abba a világba,
amit a sok hollywoodi film és elismert divatikon álmodik
meg nekünk, sem pedig a szépen berendezett életünkbe,
ahol csak Mi vagyunk a fontosak, és rajtunk kívül gyakorlatilag senki sem számít. Ez persze kissé talán túlzás,
de igaz, ami igaz, ha jobban belegondolunk, számunkra
sem olyan Holdról jött ez az elképzelés.
Abban viszont sokan egyetértenek, hogy míg a pénz,
amit a folyamatos robotolással teremtünk magunknak,
csak elégedettséget szülhet, boldogságot kevésbé, addig
egy tündéri baba angyali mosolya minimum 3 tábla
csoki okozta endorfin-mennyiséggel járul hozzá érzelmi állapotunkhoz.
Ami pedig biztos, hogy bármelyik oldalra tesszük is a voksunkat, nem tudhatjuk meg soha a teljes valóságot, hiszen
vagy nem lesz gyermekünk, és akkor folyton azon fogunk
rágódni, hogy ugyan milyen érzés is lehet, vagy pedig van, és
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Allah vagy egyenjogúság?
A muzulmán nők helyzete és a demokratikus jogok
Hogyan élnek a nők az arab világban? „Rosszul” – hangzana a
lényegre törő válasz mindannyiunktól. Miben nyilvánul ez meg?
„Elnyomják őket.” Hogyan? Kik? Mihez képest? Tényleg? Járjunk
utána, mi is a helyzet valójában!
Mi, akik demokráciában nőttünk fel, hozzá vagyunk
szokva bizonyos alapvető értékek meglétéhez. Ezek az
értékek persze változhatnak, hiszen ahány család, annyi
szokás, annyi féle értékrend, nevelés, de a relatív „jó”-ról
többnyire hasonló az elképzelésünk. Jó, hogy mindenki
elmondhatja, amit gondol, jó, hogy elmehetünk szavazni,
jó, hogy hangot adhatunk nemtetszésünknek, jó, hogy
megvan az esély, hogy változtassunk. Jó, hogy vannak
jogaink, és – még ha ennek teljes gyakorlati megvalósulástól távol is állunk – egyenlőek vagyunk. Ezek a keresztény kultúrkörből kiinduló demokratikus értékek a világ

Mi is a teendő?
A teendő az, hogy mindezen, általunk ösztönösen
jónak vélt érétkeket kiterjesszük, elültessük őket a világ
minden zugában, minden kultúrájában.
Remélem, mostanra mindenki fejében ott villog már
a kis kérdőjel: igen ám, de van ehhez jogunk?
Óriási morális kérdés. Mit szólnánk mi, ha jönnének
például a muzulmánok, és megpróbálnák ránk erőltetni
a saját értékrendjüket? Azt az értékrendet, amelyben
hemzsegnek a nyugati szemmel nézve kirekesztő, elnyomó, embertelen vagy éppen egyszerűen józan ésszel meg

Az iszlám értékek
Fontos tudni, hogy amikor az iszlámról beszélünk,
nem csak a vallást értjük alatta. Olyan széleskörű szabályrendszert fogalmaz meg az iszlám jog, a sharia,
amely szinte az élet minden területére kiterjed: házasság, munka, öröklés, válás, család,
nemi szerepek és feladatok. Ebből kifolyólag
az arab világban nehezen képzelhető el egy
szekuláris állam, hiszen a törvényeknek
mindenképpen alkalmazkodniuk kell a vallási szabályokhoz, hogy a vallásgyakorlást
ne korlátozzák. Nem lehet büntethető az,
amit a vallási szabályok megengednek, és
fordítva.
Az iszlám alapvető normái és értékei közt
szerepel a vallás szabad megválasztása és
gyakorlása, a béke, a megbocsátás, az egyenlőség, amelyek meglepően harmonizálnak a
demokratikus elképzelésekkel, tehát elméletben megerősítik azt az általunk vallott relatív jót, amit
univerzalizálni szeretnénk. Hol van akkor a probléma?
Ezek az alapértékek nagyon széleskörűen értelmezhetőek, és ha alaposabban tanulmányozzuk az iszlám
jogot, ellentmondásokba is ütközünk. Emellett az arab
világban az egyik legnagyobb probléma az, hogy az írott
szabályok (lehet az éppenséggel polgári törvény is) gyakorlati megvalósulása rengeteg kívánnivalót hagy maga
után, sok esetben intézményi hiányosságok miatt – egyszerűen nem tartatják be azokat.
Egy percig sem állítanám, hogy az iszlám harmonizál a demokratikus értékekkel, úgy gondolom azonban, hogy az alapvető iszlám normák, értelmezhetőek
lennének úgy is, hogy azok sokkal demokratikusabb
körülményeket biztosítsanak a muzulmánoknak,
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jelentős részén alapvetőnek és követendőnek tekintettek, térnyerésük pedig a mai napig nem állt meg – hiszen,
mint tudjuk, van még teendő.

nem érthető szokások, szabályok, gyakorlatok. Tiltakoznánk, ahogy csak tudunk, hiszen
mindez rossz. Fordítva mégis működhet?
Borzasztóan nehéz feladat kilépni abból a
világnézeti, kulturális és gondolkodási paradigmából, amiben felnőttünk és élünk, nehéz
objektíven megítélni azt, amit amióta csak emlékszünk,
jóként definiáltunk. Segíthet, ha megnézzük, hogy maga
az iszlám hogyan gondolkodik mindarról, amit mi alapvetőként tekintünk, illetve az iszlámban mik a legfontosabb értékek.
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anélkül, hogy a vallásuk által előírtaktól teljesen el
kellene, hogy forduljanak.
A nőket érintő szabályok
A Korán szerint a nő és a férfi ugyanazon lényből teremtettek, így egyenrangúak. Ennek ellenére azonban
találhatóak utalások a férfiak bizonyos szintű felsőbbrendűségére a nőkkel szemben, amelyek akár a Korán létrejöttének idejében fennálló társadalmi kontextusnak is
betudhatóak. A férfi kereste a pénzt, hogy eltartsa a nőt,
ezért lehet, hogy funkcionálisan felsőbbrendűnek tekintették, mivel a nő megélhetése a férfitól függött. Ezzel
az állítással a feministák vitatkoznak: a nők háztartásbeli munkája komplementere a férfi pénzkeresetre
irányuló tevékenységének, így a kettő kiegészíti
egymást – a nő munkáját is gazdaságilag produktív tevékenységként kellene számon tartani.
A Korán és a sharia is megemlíti a nők tulajdonhoz való jogát, akár önállóan megszerzett,
akár öröklött tulajdonról van szó. Más kérdés
azonban, hogy mind az öröklés, mind a munka
terén hátrányosan különbözteti meg az iszlám
jog a nőket, tehát a vagyonhoz hozzájutniuk nehezebb, mint a férfiaknak.
Ami az öröklést illeti, legkedvezőbb esetben
a férfi hozzátartozó örökségének felével megegyező értékű lehet a női rokon öröksége. Egy
kivételes eset létezik, amikor egy nő ugyanan�nyit örökölhet, mint egy férfi: amennyiben testvérek,
és ők a kizárólagos örökösök. Ez azonban nagyon ritka,
hiszen a nő örököl, ha az elhunyt férfinak felesége, anyja
vagy lánya, és számolni kell a férfi hozzátartozókkal is.
A muszlimoknál az otthoni teendők a nők első számú
kötelességei, a háztartás vezetése és a család kiszolgálása
a női nem feladata, és létezésének célja. Egyes vélemények szerint irreális elvárás, hogy mindemellett dolgozzanak is, és a nyugati liberális és független nő képének
beszivárgása a muzulmán nők életébe kifejezetten káros
– mindez csak kizsákmányolásukat sürgeti. Pontosan
azért, hogy a ház körüli feladataikon kívül ne kelljen
munkát vállalniuk, az iszlám biztosítja a nők eltartását
minden körülmények között – az eltartó lehet az apa, a
fiútestvér vagy a férj.
A nők szavazati jogáról nem rendelkezik külön az
iszlám jog, ebben a témában mindig „embereket” említ,
amely – ebben az iszlám jogászok is egyetértenek – a
nőket és a férfiakat egyaránt jelenti. Nincsen a nők részvételét vagy nők által politikai pozíció betöltését tiltó
rendelkezésben azonban, a kifejezett megengedés vagy
tiltás hiányában, a különböző utalások interpretálásával próbálják igazolni álláspontjukat azok, akik a nők

politikai szerepvállalását ellenzik. A politikai részvétel
kérdése egy jó példa, ahol a szabályok és a gyakorlati érvényesülés közötti óriási szakadék érhető tetten. A UN
Women (United Nations Entity for Gender Equality and
the Empowerment of Women) 2014-ben kiadott egy
világtérképet, amely a nők jelenlétének arányát mutatja
országonként a politikai döntéshozatalban. Az arab államok a világ régiói közt utolsó helyen szerepelnek a női
parlamenti képviselők számát illetően: az összes képviselő mindössze 16%-a nő, 5,8%-kal elmaradva a világátlagtól, és 26,1%-kal elmaradva a női reprezentációban élen
járó észak-európai országok mögött.
Az iszlám elképzelését a nemi szerepekről remekül

szemlélteti a marokkói alkotmány egy részlete, amely
tételesen felsorolja, melyik fél mit várhat a házasságban
a másiktól. A férfi elvárhatja a hűséget, engedelmességet, háztartásvezetést a feleségétől. Továbbá a nő kötelessége a közös gyermek szoptatása és a férj rokonaival
szembeni tisztelet. Ezzel szemben mire számíthat ő?
Anyagi támogatásra, arra, hogy szüleit látogathatja, saját
vagyona felett rendelkezhet, és poligámia esetén azonos
bánásmódot érdemel, mint a többi feleség.
Az iszlám előtti időkben a poligámia bevett szokás
volt, a férfiak igyekeztek minél többször házasodni, hogy
feleségeik által szorosabbra fűzzék minél több családdal a kapcsolatot. A Korán szerint azonban egyszerre
legfeljebb négy felesége lehet egy férfinak, de ügyelnie
kell arra, hogy igazságosan és teljesen egyformán bánjon
mindannyiukkal. Ha kétsége lenne afelől, hogy ezt meg
tudja tenni, a Korán javaslata szerint jobb, ha csak egy
feleséget választ.
Diszkrimináció és erőszak a gyakorlatban
A hétköznapok során a nőket legsúlyosabban érintő
problémák az erőszak és a szabadság korlátozása. E kettő együttesen jelenik meg a sajnos még mindig magas
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számban jelen levő gyermekházasságok terén. Ez legrosszabb esetben akár azt is jelentheti, hogy 9 éves kislányokat kényszerítenek férjhez, legtöbbször náluk jóval
idősebb férfiakhoz.
A kényszerházasságok olyan helyzetben is „jó megoldásnak” bizonyulhatnak, amikor egy nőt megerőszakoltak, az áldozat családja házasságot ajánl fel az
elkövetőnek, hogy így őrizzék meg a család becsületét.
Legtöbbször ugyanis nagyon nehéz bizonyítani azt, hogy
a házasságon kívüli szexuális aktus a nő akarata ellen történt, így házasságtörőnek titulálhatják, azonban az ilyen
jellegű szexuális érintkezés akkor is bűncselekménynek
számít, ha a nő még nem volt férjnél.
Példa erre az a nagy sajtóvisszhangot kiváltó eset,
amikor az Egyesült Arab Emirátusokban 16 hónap börtönre ítéltek egy norvég nőt, aki nemi erőszak áldozata
lett, és azt követően a rendőrséghez fordult. Házasságon
kívüli szexuális kapcsolat létesítésével vádolták, a hatóságok nem hitték el, hogy erőszakos cselekményről volt
szó. A nemzetközi nyomás hatására végül szabadon engedték, az eset azonban felhívja a figyelmet arra, milyen
„segítségre” számíthatnak az erőszaknak áldozatul esett
nők egyes arab országokban.
A családon belüli erőszak is óriási méreteket ölt, a li-
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banoni törvények például becsület ellen elkövetett bűnként tekintenek a nemi erőszakra, ami nem értelmezhető, ha a két fél házas, így az nem is büntethető.
Sikerült talán az összes, a bevezetőben feltett kérdést megválaszolnom a cikk során. Valóban sok szempontból hátrányosan különböztetik meg a nőket az arab
világban, jóval kiszolgáltatottabbak, mint az ottani társadalmak férfi tagjai. A demokratikus értékek felé való
nyilvánvaló elfogulatlanság nélkül is mondhatjuk, hogy
valóban van min változtatni. Úgy gondolom, nyitottan
és megértéssel kell, hogy a tőlünk különböző kultúrák
felé forduljunk, ugyanakkor a kiszolgáltatottságot és az
elnyomást sehol sem fogadhatjuk el. Van, amiben nincs
kompromisszum.
Voilà
Források:
Women in Politics, 2014 UN Women http://www.
unwomen.org/~/media/8FD64A021C8840AC9AE690
6D50658487.ashx
Norwegian Woman Sent to Prison After Reporting Rape in
UAE. 19 July, 2013. In: Jadaliyya http://www.jadaliyya.
com/pages/index/13071/norwegian-woman-sent-toprison-after-reporting-rap (Letöltve: 2014. április 17.)

Együtt tovább jövet-menet: Mi az
a szociális szövetkezet?
A szövetkezet szóról sokaknak a szocializmus korabeli termelőszövetkezetek vagy a kisebb településeken található takarékszövetkezetek jutnak eszébe. A helyzet azonban ennél árnyaltabb, hiszen
ide tartoznak még a szociális gazdaságok közé sorolható szociális
szövetkezetek is.
Az első szövetkezetek Nagy-Britanniában alakultak meg
az ipari forradalom idején.
Ezek közül is az első ilyen gazdasági társulás a
rochdale-i szövetkezet volt. Legfontosabb elvei közé tartozott a szolidaritás és a demokratikus működés megteremtése, valamint a korábbi társulásokkal ellentétben a
szövetkezetnek nem a tőkenyereség elérésére koncentrált, hanem a közös munkát, a hatékonyág javítását és
a tagok biztonsági és társadalmi szükségleteinek kielégítését helyezte előtérbe. Az ilyen jellegű működésre fókuszálva egyre több hasonló szövetkezet jött létre, melyek
az állam és a piac között foglalnak helyet.
Gazdasági szempontból három szektort különböztet-

hetünk meg. Az első az üzleti magánszektor,
amely a magántulajdonra épít és profitorientált, a második a közszféra, amely az állami
tulajdonon alapszik és köz-, illetve közérdekű szolgáltatásokat nyújt. Végül a harmadik
a szociális gazdaság, amely a közösségi, az
önkéntes és a vállalkozási tevékenységek széles skáláját
foglalja magában. Célja a nehezen elhelyezhető emberek
integrálása a munka világába. Ide tartoznak a szociális
szövetkezetek, melyek elsőként a dél-európai országokban, Amerikában és Japánban alakultak ki a munkanélküliek, fogyatékkal élők, idősek és fiatalok szociális helyzetének jobbítása érdekében.
Magyarországon 2006. július 1. óta van lehetőség
szociális szövetkezet alakítására, ugyanebben az évben
fogadták el a szövetkezetekről rendelkező törvényt is,
melyet legutóbb 2014. március 15-én módosítottak.
Alapelvei közé tartozik az önkéntesség és a nyitott tagság, a demokratikus tagi ellenőrzés, a tagok gazdasági
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részvétele, az autonómia és a függetlenség. Ez a szövetkezeti forma rendkívül fontosnak tartja, hogy folyamatosan képzéseket szervezzen, oktassa a közösséget és
tájékoztatást adjon számára, valamint elengedhetetlen
a szövetkezetek közötti együttműködés és a közösség
iránti elkötelezettség. Fontos azonban megjegyezni,
hogy a szociális szövetkezet nem összekeverendő a nonprofit szervezettel, hiszen ez is a vállalkozás egyik fajtája,
mely működését a megtermelt javakból származó bevételt visszaforgatva tartja fenn.
A szociális szövetkezetek természetesen ugyanúgy
foglalkoztatnak alkalmazottakat, mint bármely más gazdasági társulás, ám emellett küldetésének tekinti azt is,
hogy munkanélküli, illetve szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételt teremtsen,
ezzel javítva szociális helyzetükön. A szövetkezet biztosította képzéssel könnyen elsajátíthatják a munkához
szükséges szakmai tudást is.
Hazánkban jelenleg a szociális szövetkezetek öt típusát
találjuk meg. Léteznek a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási integrációját biztosító szociális szövetkezetek, melyek
kimondottan hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoporthoz tartozó személyek foglalkoztatására alakulnak, ahol a
tagság javasolt összetétele 70% jó helyzetben lévő és 30%
integrálandó tag. Másodikként beszélhetünk a helyi közösségi szükségleteket kielégítő szociális szövetkezetekről,
amelyeknek célja, hogy a helyi szükségletekre adjon vá-

laszt, a helyi igényeket elégítse ki. Tagságának összetételét
éppen ezért fontos mértékben határozza meg a lokalitás,
a helyi viszonyok és a tevékenység. Lényeges megemlíteni,
hogy az ilyen szociális szövetkezetnek tagja lehet az önkormányzat és karitatív szervezet is.
Harmadik típus a közösségi vállalkozásként működő
szociális szövetkezet. Ez olyan, a szövetkezeti elveket
fontosnak tartó közösség által létrehozott közösségi
vállalkozás, amely alternatív gazdasági együttműködésre, alternatív közösségi értékrend szerinti életforma kialakítására épül és a fenntartható fejlődés szempontjait
helyezi középpontba.

Léteznek még iskolaszövetkezetek, amelyek speciális
szabályok szerint, nappali tagozatos diákok részvételével működnek, és regisztrált hallgatók számára keres és
kínál aktuális munkalehetőséget. Fontos megjegyezni,
hogy iskolaszövetkezet alapításához egy oktatási intézmény alapító tagságára is szükség van.
Végül az ötödik típus a foglalkoztatási szövetkezet,
amelynek legalább 500 természetes személy és legalább
egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja. A hátrányos helyzetben lévő tagok számára a munkafeltételek
megteremtését elsősorban munkaerő-kölcsönzés, illetve
munkaközvetítő tevékenységén keresztül biztosítja.
Szociális szövetkezetet legalább 7 természetes személy alapíthat, a tagokat pedig tilos nyilvános felhívás
útján gyűjteni. Csak a 14. életévét betöltött személy lehet a szövetkezet tagja, illetve, ha még nem nagykorú,
csak a törvényes képviselője nyilatkozhat a tagságáról. A
szociális szövetkezet alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgyűlés határozza el. A közgyűlés
elfogadja az alapszabályt, valamint megválasztja az igazgatóság elnökét és annak tagjait.
A szövetkezet cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, alapítását az alapszabály elfogadásától
számított 30 napon belül be kell jelenteni a szövetkezet
székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bírósághoz,
mint cégbírósághoz. A tevékenység folytatását a szövetkezet elő-szövetkezetként a bejegyzési kérelem benyújtását követően kezdheti meg.
Egy friss felmérés szerint Magyarországon jelenleg kb. 70 szociális szövetkezet
működik. Ebbe a körbe tartozik a Szatmári Ízek Háza is, amely 2010 decemberében
alakult két szatmári település, Panyola és
Rozsály közös kezdeményezéseként. A cél
az volt, hogy a táj adottságait kihasználva
olyan gyümölcsfeldolgozó manufaktúrát
hozzanak létre, amely egyszerre teremt
lehetőséget a munkanélküliek számára,
miközben piacképes gyümölcstermékeket
állítanak elő.
Talán többek számára ismert a BRUMM Szociális Szövetkezet, amely Rákóczifalván tevékenykedik 2009 óta.
Kézbábok, ujjbábok, egyedi macikollekciók készítésével
foglalkozik, melyeket Rákóczifalva önkormányzatának
támogatásával különböző kézműves vásárokon és kiállításokon be is mutatnak. A szövetkezet támogatói közé
tartozik még a város vezetőségén kívül az Emberkék az
Emberért Egyesület is, ami a megalakulás óta folyamatosan segíti a BRUMM tevékenységét.
Nagy Zsuzsanna
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Túl szép, hogy igaz legyen!?
A mikrofinanszírozás jövője a növekvő kritika kereszttüzében
A mikrofinanszírozás története az 1990-es évek végéig igazi
sikersztoriként olvasható, mely az egyik legjobb példát szolgáltatja arra, hogy miként válhat egy harmadik világbeli apró ötletből a
globális szegénység visszaszorításának zászlóshajója.
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A mikrofinanszírozás modellje azt hirdeti, hogy kapitalista
viszonyok között is lehetőség van olyan gazdasági tevékenységet folytatni, amely egyenrangúként kezeli a gazdasági és
a társadalmi értelemben vett megtérülést is.
Az ezredforduló után ugyanakkor egyre több
és jelentősebb kritika fogalmazódott meg a
mikrofinanszírozással szemben. Ez összefüggésben állt
azzal, hogy megkérdőjeleződtek azoknak a korábbi hatásvizsgálatoknak az eredményei, amelyek
igazolták a szegénység visszaszorításában
játszott meghatározó szerepet, miközben
az új kutatások (lásd például: Banerjee et
al., 2013; Crépon et al., 2011; Augsburg et
al., 2012; Angelucci et al., 2012; Attanasio et
al. 2011) nem mutattak jentős hatást ezen
a téren. Napjainkban többen úgy gondolják, hogy sorsfordító évek következnek,
melyek során elválhat, hogy képes-e a víz
felszínén maradni a zászlóshajó a növekvő
ellenszélben.
Visszakanyarodva a kezdetekhez, a
mikrofinanszírozás modellje Muhammad Yunushoz, a bangladesi Chittagong
Egyetem közgazdász professzorához kötődik. Yunus
1976-ban akciókutatást végzett az egyetemhez közeli
Jobra faluban és más szomszédos településeken, ahol
szembesült a helyi szegények pénzügyi függőségével a
saját mikrovállalkozásaik terén. Mikrohiteleket kínált
számukra, hogy termékeiket nagyobb haszonnal értékesíthessék, és egyben megszüntethessék kiszolgáltatottságukat a korábbi hitelezőik felé. A mikrohitelezés modellje sikeresnek bizonyult. Yunus létrehozta a Grameen
Bankot, amely 1983-ban független pénzintézetté vált. A
Grameen Bank sikerének kulcsa az az általuk alkalmazott
alapelv, amely szemben áll a kereskedelmi bankok hitelezési ügymenetével. E szerint minél kisebb lehetősége
és pénzügyi forrása van valakinek, annál nagyobb valószínűséggel fog hitelt felvenni és azt visszafizetni, hogy
hitelképességét fenntarthassa.
A sikerek nyomán megannyi új kezdeményezés indult, amelyek kialakítása meglehetősen nagy változatos-

ságot mutat. Általában azokat a programokat
sorolhatjuk a mikrofinanszírozás területéhez,
amelyek túlnyomórészt szegények, köztük
is főként nők számára nyújtanak kis ös�szegű hiteleket, illetve más jellegű pénzügyi
szolgáltatásokat. Az elsődleges cél a vállalkozási aktivitás növelése, mely aztán hozzájárulhat a bevételek és a
foglalkoztatás növekedése révén a szegénységi léthelyzet
javulásához. A hitelek általában fedezetmentesen kerülnek kihelyezésre, a törlesztést a csoportos hitelnyújtás és
a hitelképesség fenntartása biztosítja.
A mikrofinanszírozás modellje az 1990-es évekre világszerte milliók számára vált elérhetővé, idővel pedig

a nemzetközi fejlesztési közösség által is támogatott
kezdeményezéssé vált. 1995-ben a Világbank elindította Mikrofinanszírozás Programját, hogy segítse és
finanszírozza a Nem Kormányzati Szervezetek (NonGovermental Organisation - NGO) által jegyzett programokat. 2005-ben az ENSZ Közgyűlése a globális szegénység megszüntetésének irányába tett lépésként 2005-öt a
Mikrohitel Nemzetközi Évének nyilvánította. Az ENSZ
megfogalmazta azon reményét is, hogy a mikrohitelezés
elterjedése hozzájárulhat az ENSZ Milleniumi Fejlesztési
Célokban foglaltak eléréséhez, amely szerint 2015-ig felére kell csökkenteni az extrém szegénységben élők arányát. A mikrohitel programok világszintű térnyerésének
és elismerésének egyértelmű mutatója volt, hogy 2006ban a Nobel-békedíjat megosztva Muhammad Yunus és a
Grameen Bank kapta.
A fokozódó nemzetközi figyelemnek is szerepe lehetett abban, hogy a 2000-es évek végére egyre fel-
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erősödtek és markánsabbá váltak a kritikai hangok is.
Annak ellenére, hogy a modell több mint 30 éve jelent
meg, világszinten a szegénység nem csökkent, és azokban az országokban sem történt lényegi változás, ahol a
mikrofinanszírozás a leginkább elterjedt (mint például
Banglades és India).
Természetesen felhozható ellenérvként az, hogy nem
is növekedett jelentős mértékben a szegények aránya, ami
akár a modell áldásos tevékenységének is betudható. Ugyanakkor ez csak abban az esetben lenne
tartható álláspont, ha a kutatási eredmények kimutatnák a programok pozitív hatását a szegénység csökkentésében. Ennek hiányában azonban
merész vállalkozás lenne kijelenteni, hogy az egész
mikrofinanszírozási szektor jelentős szerepet vállalt és vállal a szegénység visszaszorításában.
A programok hatása mellett további lényeges vitatémát jelent a részvétel kérdése. Ebben
a tekintetben a leggyakrabban annak a vizsgálatára kerül sor, hogy a programokban valójában
részt tudnak-e venni a szegények, és közülük is
a legszegényebbek, akik a leginkább rászorultak
lennének. Több kutatás (lásd például: Amin-RaiTopa, 2001; Datta, 2004) is beszámolt arról, hogy a legszegényebbek valójában nem tudnak részt venni a programokban, vagy nagyobb eséllyel morzsolódnak le, mint
a jobb helyzetben lévő résztvevők. E mögött a tendencia
mögött változatos okokra lelhetünk. A szervezetek például olyan kritériumokat alkalmaznak, amelyek a legszegényebbek kiszűrésére irányulnak, hiszen a jobb helyzetű
ügyfelek nagyobb eséllyel képesek visszatörleszteni a felvett hitelt. Ugyanakkor az intézményes korlátok mellett
a legszegényebbek gyakran saját helyzetükből kifolyólag
sem tudnak részt venni a programban. A hitel felvétele kockázatot jelent, amely némiképp mérsékelhető, ha
rendelkezésre állnak pótlólagos források, mint a család
további tagjainak jövedelme, vagy különböző vagyontárgyak. A legszegényebbek számára azonban éppen
ezek nem állnak rendelkezésre. Mindezeken túl komoly
akadályt jelent, hogy csoportos hitelkihelyezés esetén a
csoporttagok kvázi egymásért vállalnak kezességet, így a
legszegényebbek részvétele a többi csoporttag számára
kockázatot jelent, így ők nagyobb eséllyel szorulnak ki a
hitelcsoportokból.
Végül, a harmadik jelentős kritikai meglátás, amelyre érdemes kitérnünk, nemcsak azt állítja, hogy a
mikrofinanszírozást megvalósító programok nem képesek arra, hogy kiutat mutassanak a szegénységi csapdából, hanem egyenesen újfajta csapdahelyzet hoznak
létre, konzerválva ezáltal a szegénységi léthelyzetet. A
szegénységi csapda több okból is kialakulhat. Amen�-

nyiben a hitelfelvétel ellenére a mikrovállalkozás nem
tud elég profitot termelni a hitelek törlesztéséhez, vagy
a hiteleket nem bevételek növelésére használják fel (hanem például fogyasztási javakra költik), akkor pótlólagos
jövedelemforrás bevonására lehet szükség. A szegény, és
főként a legszegényebb háztartások számára azonban
éppen ezen jövedelemforrások hiányoznak, amely vagy
további mikrohitelek, vagy uzsora felvételét teszi szüksé-

gessé. Ezáltal kialakul egy olyan lefelé tartó adósságspirál,
ahol a hitelek visszafizetésére az egyetlen kiutat további
hitelek felvétele jelenti. Az adósságok visszafizetésének
kényszerét ugyanis nemcsak a hitelt nyújtók különböző,
esetenként meglehetősen agresszív technikái, hanem a
kulturális közeg is implikálja: a hitelt vissza nem fizetők könnyen a kiközösítés áldozataivá válhatnak. Ezzel
szemben pedig az adósságok görgetése még mindig kedvezőbb alternatívának tűnik.
A mikrofinanszírozás jövője jelen pillanatban még
meglehetősen kérdéses. Az szinte bizonyos, hogy nyomtalanul nem fog eltűnni, mivel a modell számos olyan
innovatív elemmel rendelkezik, melyek kisebb módosítások útján sikerrel alkalmazhatóak különböző területeken (példa lehet erre a célzott mikromegtakarítások
megjelenése a szegény diákok felsőoktatási beruházásainak megkönnyítése érdekében). Ugyanakkor kérdéses,
hogy a mikrofinanszírozás képes-e megőrizni elsőszámú
helyét azon modellek körében, amelyek mindegyike a
szegénység visszaszorítására irányul. A kérdés már csak
azért sem lényegtelen, mert a szektor növekvő mértékű
üzleti alapokra való helyezése ellenére a nemzetközi és
nemzeti alapokból érkező források nélkülözhetetlen részét teszik ki a mai napig a finanszírozásnak. Az 1970-es
évek óta a rendelkezésre álló közpénzek volumene azonban egyre inkább szűkült, a forrásokért folytatott verseny pedig ezzel párhuzamosan egyre kiélezettebbé vált.
Nagy Zsolt
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Mi történik, ha bedurvul a
Greenpeace?
A Sea Shepherd Conservation Society talán a tevékenysége miatt
(óceáni ökoszisztéma és biodiverzitás megőrzése) nem a legismertebb állatvédő szervezet hazánkban. Itt sem a bálna vagy fókavédelem hazai relevanciája miatt érdekes megismerkednünk velük,
hanem elsősorban radikális és sikeres módszereik miatt, amik egy
öreg, machiavellista kérdést elevenítenek fel: Szentesíti-e a jó cél
az eszközt?
Ha állatvédő nemzetközi szervezetek jönnek szóba, a
legtöbbeknek bizonyára a Greenpeace, esetleg a WWF
pandás logója ugrik be azonnal. Tény, hogy róluk hallani a legtöbbet, velük találkozni a legtöbbször. Ők osztanak szórólapokat az aluljárókban, ők láncolják magukat
hidakhoz és munkagépekhez céljuk elérése érdekében,
sőt mi több, a Greenpeace független jelentései és megoldástervezetei olyan komoly szakmai tájékozottságról
tesznek tanúbizonyságot, hogy egyre több hivatalos
szerv is figyelembe veszi őket.
Mi történik azonban akkor, amikor néhány, a fentebb említett szervezetekben dolgozó egyén úgy érzi,
hogy mindezen értékes erőfeszítés egyszerűen nem elég,
esetleg egyre növekvő dühöt érez a sorozatos semmibevételek során? Mi történik, ha egyének egy csoportja
elhatározza, saját kezébe veszi a törvények végrehajtásá-

nak jogát, és maga érvényesíti azokat, ha az
állam(ok) nem képes(ek) rá?
A radikális környezetvédő szervezetek ma
már a világ minden pontján megtalálhatóak.
A velük összetűzésbe keveredő kormányok
és a róluk író, „rendkívül tájékozott” újságírók sokféleképpen nevezik őket: terrorista,
ökoterrorista, radikális zöld, nature warrior.
Ezek a megnevezések már csak azért is problémásak, mert nemhogy az ökoterrorizmusnak, de még
a terrorizmusnak sincs egyetlen, nemzetközileg elfogadott definíciója. Egy radikális cselekedeteket végrehajtó
szervezet, amely mondjuk nem állami, hanem például
egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó nyílt vízen
tevékenykedik, még bonyolultabb helyzetben van mind
jogilag, mind politikailag. Pontosan ilyen szervezet a Sea
Shepherd Conservation Society.
A bemutatásunk tárgyát képező szervezetet - merő
véletlenségből - pont egy volt Greenpeace-tag, Paul Watson (kapitány) alapította 1972-ben. Az előzően felvázolt
pontokat szépen illusztrálva Watson erről a következőképp nyilatkozott: „Azért hagytam ott őket, mert csak tanúskodni és tiltakozni akartak. Én nem akartam tiltakozni
többé. A létező nemzetközi törvényeket, szabályokat és
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egyezményeket akartam betartatni. (...) a környezetvédő
mozgalom Avon-tanácsadó hölgyeinek neveztem őket, és ezt
soha nem bocsátották meg nekem.”
Tehát mit is csinál pontosan a Sea Shepherd? Röviden felsorolva: illegális bálnavadászhajók meglékelése és
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megcsáklyázása, illegálisnak minősített tevékenységekre
használt eszközök és felszerelések tönkretétele, kikötők
blokád alá vétele, saját maguk pajzsként, vagy egyenesen fegyverként való használata a veszélyeztetett tengeri állatok védelmére. Azt gondolhatnánk, hogy a Sea
Shepherd csupán egy elszigetelt, radikális kis csoport a
világtengereken, ez azonban rossz előfeltételezés. A szervezet ugyanis hatalmas népszerűségnek örvend, elérhetőek minden nagyobb közösségi oldalon, van saját honlapjuk, hollywoodi sztárok tartoznak bőkezű támogatóik
közé, sőt mi több, európai, amerikai, ázsiai és ausztráliai
kirendeltségek foglalkoznak az új jelentkezőkkel és donorokkal. Sea Shepherd sejtek és képviselők majdnem
minden fejlett országban találhatóak, függetlenül attól, hogy az adott államnak van-e összeköttetése a tengerekkel vagy nincs.
A rendkívüli médiavisszhangnak köszönhetően az Animal Planet csatorna stábot küldött a
Sea Shepherd hajóira, megkezdvén a Whale Wars
című nagysikerű doku-reality sorozat leforgatását, amit aztán Emmy Díjra is jelöltek.
A világon csupán néhány nemzet folytatja
a bálnavadászat gyakorlatát (Izland, Norvégia
és Japán), ezek közül is a japán bálnavadászat
a legnagyobb mértékű. Érthető tehát, hogy a
Sea Shepherd is errefelé fordítja energiái nagy
részét, évenkénti összecsapás-sorozatot produkálva a Shepherdek és a vadászok között a vadászszezonban. Ez a menetrend szerint megismétlődő
eseménysorozat sok esetben kimeríthetetlen forrása a
hírverésnek, újságírói szenzációhajhászásnak, valamint
akadémikusi dolgozatok elkészítésének. A Sea Shepherd
célja pedig pontosan ez: azon felül, hogy hihetetlen sike-

rességgel hiúsítják meg a japán vadászati kvótákat minden évben, felhívják a világ figyelmét az eseményekre
is. Nem túlzás azt állítani, hogy a Sea Shepherd bizony
mesterien használja a tömegmédiát, a hajóikon található
hajócsavar-akasztó kábelek, vízágyúk, hajóorra felszerelhető acél faltörő kosok között is a legveszélyesebb fegyver egyértelműen az internet.
A jog iránt jobban érdeklődő olvasóinkban felmerülhet, hogy addig rendben van, hogy Sea Shepherd meg
médiavisszhang, de mégiscsak törvénytelen önbíráskodásról van szó. Nos, a vádak állnak a Sea Shepherd ellen,
nemcsak az önbíráskodás, de a kalózkodás, és bizonyos
tekintetben (bizonyos akadémikusok szerint) a terrorizmus is. Feljelentés azonban nincs.
A japánok töménytelen mennyiségű kormányrendeletben ítélték már el a Sea Shepherd tevékenységét (rendkívüli sikerességgel téve a szervezetet még elismertebbé),
de facto jogi lépésig (nevezetesen a hágai Nemzetközi
Bíróságig) azonban soha nem jutottak el. Ugyanis ők is
pontosan tisztában vannak vele, hogy Japán bálnavadászati jogalapja éppen olyan megkérdőjelezhető, mint a
Sea Shepherd akciói. A kereskedelmi célú bálnavadászat
a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság (IWC) 1986-os
moratóriuma szerint ugyanis tiltott tevékenységnek
minősül, Japán pedig csupán moratóriumban található
„tudományos kutatás” kiskapuja miatt adhat ki parancsot
több mint 900 védett bálna évenkénti lemészárlására.
A vadászatot már bírósági határozatok (egészen
pontosan ausztrál bírósági határozatok) ítélték törvénytelennek, a Sea Shepherdnek pedig ezen felül is
vannak olyan soft law hivatkozási alapjaik (pl.: UN

World Charter For Nature), amelyek „feljogosítják” őket
az illegálisnak ítélt tevékenységek konfrontálására a
tengereken.
Ha ez azonban nem lenne elég, a közvélemény is
mögöttük áll, tekintve hogy a feljett országok túlnyomó
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többsége elfogadhatatlannak és szükségtelennek minősíti a bálnavadászatot. Talán ennek köszönhető, hogy
jelenleg nem a Sea Shepherd, hanem a japán bálnavadászat pere kezdődik majd meg Hágában (többek között a
szervezet bizonyítékai által).
Az igazság az, hogy összetett, határokon átnyúló,
komoly civil összefogásnak lehetünk tanúi, ha a Sea
Shepherdet vizsgáljuk. Sokszor kormányoknak, vagy
egyéb nyomásgyakorló csoportoknak sem sikerül egy
ennél jóval kisebb, könnyebben megvalósítható célért
egységbe kovácsolni tömegeket – éppen ezért különösen ironikus, hogy milyen elszántan igyekeznek a tisz-
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tán állampolgári kezdeményezéssel alakult, és állampolgári összefogással működő, egy faj megmentésének
szinte lehetetlen feladatán fáradozó Sea Shepherdet a
kormányok és nyomásgyakorló csoportok terrorszervezetnek bélyegezni. A kérdés ugyanakkor továbbra is
nyitott marad: vajon el kell-e ítélnünk a Sea Shepherdet
mint a civil önbíráskodás kirívó példáját, vagy esetleg
tanulnunk kell sikerükből, és támogatni őket, egy jövőbeli, Nemzetközi Állatvédelmi Rendőrség homályos
ideálját követve?
Szegőfi Ákos

Emberi jogi körkép ÉszakKoreában
A kínzás tilalma, a szabad véleménynyilvánítás joga, az élethez és
emberi méltósághoz, a személyi biztonsághoz és a szabadsághoz
való jog. Ezek mind olyan jogok, amelyek szinte természetesnek
tűnnek a mai világunkban, de nem minden országban érvényesülnek teljesen, ha érvényesülnek egyáltalán. Ha emberi jogsértésekről van szó, Észak-Korea mindenképpen a nemzetközi mezőny
„élharcosa”.
Az ENSZ jelentés
Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által 2013. március 21-én
felállított és megbízott vizsgálóbizottság a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaságban vizsgálta az emberi jogok
széleskörű, módszeres és súlyos megsértését
Ezen jogsértések az előbb említett jellegüknél fogva
emberiesség elleni bűncselekménynek is minősíthetők.
Az emberi jogsértéseken belül különösen kilenc területet és az azokhoz szorosan kapcsolódó jogsértéseket
vizsgálták meg. Ezek az élelemhez való jog megsértése,
a fogolytáborokkal kapcsolatos jogsértések, a kínzás és
az embertelen bánásmód, az önkényes letartóztatás és
fogva tartás, a diszkrimináció, különösen az alapvető
emberi jogok és szabadságok rendszerszintű tagadása és
megsértése, a véleménynyilvánítás szabadságának megsértése, az élelemhez való jog megsértése, a szabad mozgáshoz való jog megsértése és az erőszakos eltűnések,
beleértve más államok állampolgárainak elrablását is.
A vizsgálóbizottság megbízatásának főbb céljai az
emberi jogok megsértésének további vizsgálata és doku-

mentálása, az áldozatok és elkövetők beszámolóinak összegyűjtése és dokumentálása,
valamint az elszámoltathatóság biztosítása
volt.
Az Emberi Jogi Tanács felszólította az
észak-koreai vezetést, hogy maradéktalanul működjön együtt a vizsgálóbizottsággal.
Az Emberi Jogi Tanács elnökének címzett,
májusi levelében az ország vezetése jelezte, hogy teljes
mértékben elutasítja a vizsgálóbizottságot, és ezen kijelentésnek azzal adtak nyomatékot, hogy nem reagáltak
a vizsgálóbizottság információkérésre vonatkozó kérelmeire. Ettől függetlenül a vizsgálóbizottság megosztotta
a részletes megállapításait az észak-koreai kormánnyal,
és emellé egy, a legsúlyosabb jogsértéseket összefoglaló
levelet csatolt a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
legfelsőbb vezetője, Kim Dzsong Un részére. Ebben felhívták a legfőbb vezető figyelmét a nemzetközi büntetőjogra, valamint azt sürgették, mihamarabb szüntessék be az
emberiesség elleni bűncselekményeket, az elkövetőket
pedig bírósági eljárás keretében vonják felelősségre.

Az információ hatalom…
A vizsgálóbizottság, feladata teljesítése során nem
csak az észak-koreai hatóságok információmegtagadása
jelentett problémát. Az áldozatok féltek a megtorlástól,
annak ellenére, hogy a bizottság különös figyelmet fordított az áldozatok, szemtanúk és más, a bizottsággal
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együttműködő személy védelmére. Több mint 80 tanú
és szakértő nyújtott részletes és releváns információt a
nyilvános meghallgatásokon, amelyre az észak-koreai
hatóságokat is meghívták, de nem érkezett válasz tőlük.
Ezen kívül 240 bizalmas interjú készült áldozatokkal és
egyéb tanúkkal, 80 írásos beadvány érkezett az ENSZ
tagállamaitól, szerveitől és az egyéb érintett felektől, valamint a bizottság tagjai hivatásos látogatást tettek bizonyos ENSZ tagállamokba. A kínai hatóságok megtagadták az országba tervezett látogatás engedélyezését, így a
bizottság csak arra vonatkozóan kért információt, hogy
milyen státusszal rendelkeznek a Kínában élő észak-koreai állampolgárok és gyerekeik, és az ezzel kapcsolatos
Kína és Észak-Korea között fennálló együttműködés az
észak-koreai menekültek hazatoloncolása tekintetében.
… a tények pedig makacs dolgok
A lelkiismereti, a szólás- és a vallásszabadság tekintetében a bizottság azzal a megállapítással kezdi, hogy
Észak-Koreában a gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság egyáltalán nem érvényesül, mert az állam teljes ellenőrzést gyakorol az információ és
annak áramlása, valamint a társadalmi élet minden szegmense felett. Ezen túl az állam egy olyan
gépezetet működtet, amely egészen gyerekkortól
abszolút engedelmességre „neveli” az észak-koreai
állampolgárokat a legfőbb vezető (Suryong) iránt.
Az állami propaganda kizár minden gondolatot,
világnézetet, ami konkurálhatna vele, így például független forrásból származó információhoz
nem juthatnak hozzá az ország lakói (bár a folyamat ellen hat a technológiai fejlődés), és a keresztények sem gyakorolhatják a vallásukat, mert üldözik őket. Ehhez még hozzájárul egy állami megfigyelő
rendszer, amellyel a Koreai Munkáspárt gyakorlatilag ellenőrizni tudja az összes társadalmi tevékenységet azáltal, hogy rajta keresztül működnek az egyesületek, amelyeknél kötelező tagságot kell vállalnia mindenkinek. Az
állampolgárok megfigyelése, feljegyzése nemcsak abban
nyújt segítséget az államnak, hogy tetten érje az állami
vagy a vezető elleni felbujtókat, hanem abban is, hogy
irányítsa az életüket.
A jelentés államilag támogatott diszkriminációról
beszél, amely a songbun rendszerből eredeztethető. Ez a
rendszer az állam által kijelölt három fő osztályba sorolja az embereket születése, társadalmi osztálya, politikai
meggyőződése és vallása alapján. Attól függően, hogy
melyik főkategóriába került (a központi, más néven a

lojális, az ingadozó és az ellenséges osztály), meghatározzák, hogy hol lakhat, hol dolgozhat, mennyi ételt
kaphat, végezhet-e iskolát, egyetemet. Egy személy azért
is bekerülhet az ellenséges kategóriába, mert valamelyik családtagja államellenes cselekményt hajtott végre,
vagy olyan emberrel házasodott össze, aki már alapvetően ebbe a kategóriába tartozott, esetleg rokonai élnek
Dél-Koreában. Egy külön szleng is megjelent a rendszer
kategóriáinak leírására. Az első kategóriába tartozókat
paradicsomoknak hívják, ugyanis ők kívül-belül pirosak,
ők a jó kommunisták. A második kategóriába az almák
tartoznak, akik kívül pirosak, de belül fehérek. Az utolsó
kategóriába tartozó állampolgárokat szőlőknek nevezik,
akiket már a politikai nevelés sem terelhet „jó útra”.
Ez a rendszer lazulni látszik köszönhetően az ország
növekvő piacosításának és a pénznek, különösképpen a
külföldi valutának. Azonban azok, akik alapvetően rossz
besorolás alatt állnak, és nem rendelkeznek megfelelő
erőforrásokkal, nem is tudják igénybe venni az alapvető közszolgáltatásokat, mert azok vagy összeomlottak,

North Korea is best Korea
vagy fizetséget kérnek értük. Az állam által támogatott
diszkrimináción túl a jelentés különösképpen felhívja
a figyelmet a nőkkel szembeni diszkriminációra, amely
mind a marginalizált, mind a gazdaságilag aktív és törekvő nők esetében megjelenik. A politikai és társadalmi
életben a nők továbbra is háttérbe szorulnak, számuk
a felső politikai vezető rétegben csak 5 százalékot, míg
a központi állami alkalmazottak körében 10 százalékot
tesz ki. A nők kiszolgáltatott helyzete hozzájárul ahhoz,
hogy a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésen
túl, egyéb jogsértések érjék őket, például a szabad mozgáshoz és ételhez való jog hiánya miatt a prostitúcióra
kényszerítés vagy kényszerházasságok formájában.
A szabad mozgás és lakhatás tekintetében a bizottság
a jogsértéseket összekapcsolta a már említett songbun
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rendszerrel, amely államilag kijelölt helyekre telepíti az
állampolgárokat, és meghatározott foglalkozást ír elő
számukra, és amelyet tovább erősít, hogy a hétköznapi
állampolgár a közvetlen lakóhelyét (a tartományt, ahol
él) csak hatósági engedéllyel hagyhatja el, az országot
pedig abszolút nem. Mégis vannak olyanok, akik megpróbálnak kijutni az országból Kína irányába, ugyanis a
dél-koreai határon lehetetlen átszökni a szigorú határellenőrzés miatt. Azonban ez a menekülés sem egyszerű,
ugyanis Kínának van egy kétoldalú egyezménye ÉszakKoreával az onnan származó menekültekre vonatkozóan, akiket a kínai hatóságok illegális migránsoknak és
határsértőknek tekintenek. A menekülteket nemzetközi
védelem illetné meg az üldöztetés miatt, de a kínai politika az észak-koreai menekültek tekintetében messze
áll a védelemnyújtástól, ugyanis ha elfogják őket a kínai
hatóságok, akkor erőszakkal hazatelepítik őket. Azokra

periódus alatt az állam a humanitárius elvekkel szembe
menve, késleltette a nemzetközi élelmiszersegélyek elfogadását, fenntartotta a diszkriminatív szabályozást
az ételosztás tekintetében, valamint kriminalizálta az
ételhez jutás alternatív megoldásait (például az országon
belüli mozgást, az informális piacokat). A tömeges éhezéshez még az állam military-first politikája (songun) is
hozzájárult, ami Kim Dzsong Il hatalomra lépését követően vált meghatározó nemzeti irányvonallá, hogy apja
halála után megerősítse saját pozícióját. A lényege, hogy
a költségvetésben előnyben részesítik a katonai kiadásokat a többi ágazat és a reformok rovására, így növelve
az ország katonai erejét (lásd tömegpusztító fegyverek).
A bizottság jelentésének önkényes fogva tartásról, fogolytáborokról, kínzásokról és kivégzésekről szóló része
hökkentette meg leginkább a közvéleményt. Ez a rész azt
fejti ki, hogy a rendőrség és a biztonsági erők miképpen
használják a szisztematikus erőszakot
és büntetést annak érdekében, hogy
félelmet keltsen az emberekben, és ezzel megakadályozzák a jelenlegi ideológia megkérdőjelezését. A tömeges jogsértéseket egy központilag koordinált,
kiterjedt biztonsági apparátus végzi.
A tevékenységi körébe tartozik
például a politikai bűncselekményekkel vádolt személyek önkényes letartóztatása és titkos fogva tartása. A
személyek „váratlan eltűnése” fontos
elem a félelemkeltésben, ugyanis bizonytalanságot szül az emberek körében, és visszatartó
erővel bír. Ilyen bevett eszközök még a nyilvános kivégzések, a kihallgatások során alkalmazott kínzások és az
embertelen fogva tartási körülmények, valamint a bírói
eljárás nélkül történő ítélethozatal, amelynek következtében a jelentős politikai bűncselekmény elkövetésével
vádolt személyek általában politikai fogolytáborokban
(kwanliso) „tűnnek el”.
Régebben gyakori volt, hogy a hatóságok a három generációs büntetést mint kollektív büntetési módszert alkalmazták, így egész családokat küldtek fogolytáborokba,
ahol éhezés, kényszermunka, nyilvános kivégzések, kínzások, nemi erőszak és kényszerabortusz várt az elítéltekre. A bizottság becslése szerint több százezer politikai
fogoly hunyt el a táborokban, amelyek borzalmait 20.
századi totalitárius rendszerekben működőkhöz hasonlítják. Habár az ország vezetése tagadja az ilyen táborok
létezését, az egykori politikai rabok és őrök vallomásai,
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a személyekre, akiket visszatoloncoltak Észak-Koreába,
önkényes fogvatartás, kínzás, szexuális erőszak vagy
kivégzés vár.
A hajléktalan gyerekek (kotjebi) helyzete külön problémát jelent a szabad mozgást korlátozó országban. Ezek
a gyerekek ugyanis koszt és kvártély reményében a főváros felé igyekeznek, azonban a legtöbbször nem kapnak
sok segítséget. Így általában csapatokba verődve tengőd,
többnyire éhen halnak, vagy télen halálra fagynak.
Az élelemhez való jog tekintetében az állam teljes
kontrollt gyakorol, és a songbun rendszerben gyökerező
diszkriminációt érvényesíti akkor, amikor elkobozza az
ételt a rászorulóktól, és inkább olyan embereknek adja,
akik hűek a rendszerhez, és segítenek annak fenntartásában. A társadalom feletti kiterjedt ellenőrzés fenntartása érdekében az állam nem volt hajlandó a gazdaságban és a mezőgazdaságban strukturális reformokat
bevezetni, még a nagy éhínség idején sem. Az említett
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valamint a műholdas képek bizonyítják, hogy a táborok
továbbra is léteznek, habár számuk és a fogvatartottak
száma is csökkent. A politikai fogolytáborok mellett közönséges fogolytáborok (kyohwaso) is működnek, ahol a
legtöbb rabot önkényesen tartják fogva, és tárgyalás nélkül ítélik el, valamint kényszermunka végzésére kötelezik.
Az emberrablások és az erőszakos eltűnések
tekintetében a bizottság megállapította, hogy
1950 óta az országban létezik olyan gyakorlat,
mint a külföldi állampolgárok szisztematikus
elrablása, hazaengedésük megtagadása és ebből
következő erőszakos eltűnése. Legutóbb egy John
Sort nevű ausztrál állampolgárt vettek őrizetbe,
amiért vallási szóróanyagot terjesztett Észak-Koreában. A jelentésben a szisztematikus erőszakos
eltűnéseket egészen a koreai háborúig vezetik
vissza, és megállapítják, hogy az áldozatokat
leginkább képességeik kihasználása, kémkedés,
terrorista tevékenységek elvégzésére használták,
valamint külön kiemeli a nőket érintő szexuális
kizsákmányolást és kényszerházasságot. A külföldi állampolgárok védelmére vonatkozó nemzetközi jogi
normák és egyezmények abszolút nem érvényesülnek,
a fogvatartottakat megfosztják jogaiktól, családjaiknak
pedig megtagadják az információnyújtást a családtagjuk
sorsát és fellehetőségét illetően.
Mindezen tények és a jelentéshez csatolt konkrét eseteket és tanúvallomásokat tartalmazó melléklet ellenére
a bizottság nem tud egyéni büntetőjogi felelősséget megállapítani, mert nem bírói testület. Azonban a feladata
között szerepelt az elszámoltathatóság feltérképezése is,
így megállapíthatja, ha a jelentés állításai megalapozott
okot adhatnak-e egy, az emberiesség elleni bűntett alapján való, nemzeti vagy nemzetközi igazságszolgáltatási
szervnek a nyomozás megindítására. A bizottság meg
is állapítja, hogy emberiesség elleni bűncselekményt követtek és jelenleg is követnek el Észak-Koreában.
A változás sugara?
Kim Dzsong Il 2011 decemberi halálát követően egyesek azt várták, hogy Észak-Korea a reform útjára léphet,
míg mások azt feltételezték, hogy Kim Dzsong Un továbbviszi majd apja és nagyapja hagyományát. Sajnos az
utóbbiak előrejelzései váltak valóra, annak ellenére, hogy
Kim Dzsong Un harmincéves, és Svájcban tanult. A fiatal
kora és a nyitott, európai környezetben való neveltetése,
oktatása miatt feltételezték, hogy irányítása alatt ÉszakKorea fejlődni fog. A nemzetközi közösség még nem

találta meg a megfelelő megoldást, amivel el lehetne
számoltatni a politikai és katonai elitet, és amivel meg
lehetne akadályozni a halottak számának növekedését,
amivel vissza lehetne szorítani az elnyomást. A gazdasági szankció felmerülhet és fel is merült már mint opció, de ennek az a hátulütője, hogy a vezető réteget nem

Megfigyelünk téged is
igazán érinti, hiszen ha akarják, könnyedén fenntartják
azt a luxust, amelyben élnek. Ez a megoldási kísérlet az
átlagembereket sújtaná, hiszen az 1994-es nagy éhezés
is azt bizonyítja, hogy a vezetőket egyáltalán nem érdekli
a népük szenvedése. Mint ahogy az sem foglalkoztatta a
Nagy Vezetőt, hogy növelje az ország gazdasági versenyképességét és a külfölddel való kereskedelmét.
Mivel az ország vezetése nem akarta és nem akarja
megvédeni a területén tartózkodó személyeket, így a
nemzetközi közösségnek felelősséget kell vállalnia értük, különösen a nagyhatalmaknak, akiknek részük volt
a koreai háború után kialakuló megoldatlan helyzetben.
A bizottság szerint az ENSZ-nek kötelessége elérni azt,
hogy az emberiesség elleni bűncselekmény elkövetőit
felelősségre vonják. E célból a Biztonsági Tanácsnak a
Nemzetközi Büntetőbírósághoz kell benyújtani egy beterjesztést, vagy létre kell hozni az ENSZ keretein belül
egy ad hoc bíróságot.
Az észak-koreai menekültek, akik új életet tudtak
kezdeni más országokban, hídként szolgálhatnak az
otthon maradt rokonok és a külvilág között, így megpróbálva lazítani az országon belül a rendszert. A legfontosabb, hogy a bizottság az országban zajló emberi
jogsértéseket nyilvánosságra hozta. Az még a jövő zenéje, hogy ezt az emberi jogokat lábbal tipró rendszert
miképpen lehetne megváltoztatni. Egyesek egy külső,
nemzetközi közösség általi beavatkozásban bíznak, míg
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mások egy belső átalakulásra várnak, amelynek kiinduló pontja lehet a külföldre disszidáltak információi az
embertelen észak-koreai rendszerről.
Források:
Yong Soo Park, Policies and Ideologies of the Kim Jongun Regime in North Korea: Theoretical Implications,
Asian Studies Review, 2014, Vol. 38, No. 1, 1–14. p,
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/103
57823.2013.868864#.UxOIUc7F-ho (Utoljára megnyitva: 2014. március 2.)
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Robert Collins, Marked for Life: Songbun, North Korea’s
Social Classification System, http://www.hrnk.org/
uploads/pdfs/HRNK_Songbun_Web.pdf (Utoljára
megnyitva: 2014. március 3.)
Report of the commission of inquiry on human
rights in the Democratic People’s Republic of
Korea,
http://www.securitycouncilreport.org/
atf/cf/%7B65BF C F9B-6D27-4E9C-8C D3CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_25_63.pdf
(Utoljára
megnyitva: 2014. március 5.)
Szasza

Első benyomások
Megérkeztek a külföldi Erasmus diákok. Első interjúnkban Charlottetal beszélgettünk, aki Németországból származik, de Hollandiában
végzi az alkalmazott pszichológia szakot. Minorként a társadalmi
tanulmányokat választotta, melyet ebben a félévben az ELTE Társadalomtudományi Karán hallgat. Rövid beszélgetésünkben első
benyomásairól kérdeztük a városról és az egyetemről.

TK: Mi a véleményed az egyetemről?
Nagyon más, mint Hollandiában?
CH: Hát, azt hiszem, egy kicsit nehézkes itt a
szervezés. Az órák jók, van, amelyik különösen érdekes, mint például a Roma in Hungary
kurzus, de van egy pár tanár, akit kicsit nehéz követni,
mert nem olyan jó az angoljuk. Nem annyira rossz, hogy
otthagyjam a kurzust, de többet vártam, legalábbis a tanároktól mindenképpen.
TK: Milyennek tartod a tanterv felépítését?
CH: Az egész rendszer nagyon más. Hollandiában a kreFotó • Tatkontur I Charlotte

TátKontúr: Alapkérdés – miért pont Budapest?
Charlotte: Először Angliába szerettem volna menni, de
aztán újragondoltam sok mindent, és Budapest tűnt a
legjobb választásnak. Sokat hallottam arról, hogy milyen
jó volt itt az Erasmus egy hazaérkező barátnőmtől, és
akárkinek meséltem, hogy ide szeretnék jönni, mind azt
mondták, hogy “ó, már voltak Budapesten, nagyon jó hely!”
És én még sosem voltam, így hát…
Múlt nyáron voltam Prágában, és valahogy úgy képzeltem el Budapestet is,
csak szebbnek.

miatt a magyar diákokkal.

TK: És? Szebb?
CH: Amennyit az eddigi sok esőtől
meg tudtam nézni, mint például este
Pest a budai hegyek felől, igen.
TK: Mik a benyomásaid a magyarokról?
CH: Az idősebb emberek, és főként
a bolti dolgozók nagyon meglepődnek, ha angolul beszélek velük, és általában egyetlen szóval válaszolnak.
De a diákok és a fiatalok nagyon segítőkészek, megmutatják, melyik terembe kell mennem, vagy megkérdeznek valaki mást magyarul, és elmagyarázzák.
Nagyon kedvesek és nyitottak.
Ugyanakkor sajnos nincs sok kapcsolatom az Erasmus

ditek megszerzéséért sokféle munkát kell csinálnunk.
Minden szemeszterben két blokkunk van, tehát öt óra
és öt különböző féle vizsga. Például az előző félévben
videót kellett készítenünk magunkról, majd visszanézni
és részletesen, húsz oldalban elemezni. Ezért mindössze
két kredit járt. Úgy tűnik, itt elég egy prezentációt készíteni, és meg is van a kurzus. Ez persze nekem nagyon jó,
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mert nem szeretnék tíz kurzust hallgatni az Erasmusom
alatt, de mindenképp más a rendszer.
Emellett jó lenne szerintem, ha a tanárok együtt gondolkodnának a kurzusok felépítéséről, mert annyi különböző témával foglalkozunk itt a félév során, hogy egy
kicsit kaotikusnak érzem (Hollandiában Charlotte órái
az egyes szemeszterekben egy-egy téma köré vannak
felépítve, melyet a kurzusok tárgyainak szemszögéből
vizsgálnak meg – szerk.). Bár az egyetemet eredetileg
valahogy így képzeltem el. Ami baj, hogy hallottam az
itteni osztálytársaimtól, hogy sokuknak az otthoni egyetemük nem fogadják el a kurzusaikat, mert nincs elég óra
meghirdetve egy-egy témában.
Hollandiában nagyon új az egyetemünk, ehhez képest
furcsa, hogy az itteni milyen régi. Otthon minden teremnek modern felszerelése van, itt egy kicsit „retró” a
helyzet: a tanárok hozzák magukkal a projektort, és ha
látni is szeretnéd a diasort, az első három sorba kell ül-

nöd. Üdítő élmény ezt is megtapasztalni, de egy kicsit időutazásszerű számomra. Ugyanakkor Hollandiában magas
összegeket fizetünk, ennek fejében olyan modern és jól
szervezett az egyetem, jó látni, hogy hova megy a pénzem.
TK: Mindent összevetve, hogy érzed magad két hét
után Budapesten?
CH: A házak nagyon szépek, magasak, tetszenek az épületek és a hidak. Most élek először nagyvárosban, jó olyan
helyen élni, ahol van metró, és ennyi rengeteg hely, ahova
el lehet menni… Pont ilyen Erasmust szerettem volna!
TK: Csak még egy utolsó kérdés: mi a kedvenc szavad
magyarul?
CH: “Harminckettesektere”!
NSZ

First impressions
As the first edition of interviews with Erasmus students studying
in Budapest, we talked to Charlotte from Germany. She studies
applied psychology in the Netherlands and came to Hungary to do
her minor, social sciences. She arrived at the beginning of February.
We talked to her about her first impressions, about life in Budapest
and the university.
TátKontúr: Basic question – why did you choose Budapest for your Erasmus?
Charlotte: First of all, I wanted to go to England. But
then I thought about it and Budapest seemed like the
best city. I heard a lot of things from another student
who had her exchange in Budapest, and she was really
happy about it. Everyone I told I was going to Budapest
said “oh yeah, I’ve been there! It’s so great!” And I’ve never
been there! I went to Prague last summer and I thought
that Budapest will be like Prague but even more beautiful.
TK: And is it really more beautiful?
CH: What I have seen between all the rain, like the view
of Pest from the Buda hills, that is more beautiful.
TK: What is your impression of Hungarians and living
here among them?
CH: Older people and especially people in shops seem
shocked when they have to answer in English and they

tend to answer in one word! But the students
at the university, and the young people in the
city are really helpful, they go with you to the
classroom when you don’t know where to go,
or ask someone for you in Hungarian. They
are very nice and opened. However I don’t
have too much contact with the Hungarian
students because of the Erasmus program.

TK: What were your impressions about the university?
Is it very different from what you know in the
Netherlands?
CH: Well… I think it’s a little bit difficultly organized
here. The lectures are good, some of them are very
very interesting, like Roma in Hungary, but with some
teachers it’s a little bit hard to follow because their English is not that good – I know what they mean, and it’s
not bad enough for me not to want to take the course,
but I was expecting more, I guess, at least from the
teachers.
TK: What about the study structure?
CH: The whole system is very different. In the
Netherlands you have to do a lot of different things to
earn the credits. We have in each semester a two block
system, so five courses and five different exam types –
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like last semester we had to videotape ourselves then
watch it and write a reflection, about twenty pages and
we only got two credits for this! Here it seems like I just
have to make a presentation and that’s it. Which is good,
because I wouldn’t want to take ten classes on my Erasmus, but it’s strange for me.
And also I think it would be good if the teachers here
thought about the topics of the classes together, because
now I’m taking classes that are on very different topics
and it’s a little bit all over the place (in the Netherlands
the classes Charlotte has to take in a semester are
connected to each other, they revolve around a certain
“motto” – ed.). Though this is more like what I originally
imagined university would be like. I’ve also heard from
many of my friends here that their home universities
don’t accept the credits, because the university doesn’t
offer a lot of classes in the same subject.
Our university in the Netherlands is very new and its
strange how the university here is so old… at home all
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the classrooms have a switchboard, and large beamers,
and here it’s a little old-school – teachers bring the small
beamers, and you have to sit in the first three rows if you
want to see…it’s refreshing, but it’s a little bit like time
travelling. Though in the Netherlands you have to pay
a lot for school, that’s why it’s very new and very well
organized… you can see where the money goes.
TK: All in all how do you feel about Budapest now, after
being here for about two weeks?
CH: The houses are really nice! I really like all the
buildings and bridges. This is my first time living in a
really big city and it’s nice to have a metro, and so many
places to go...It’s exactly what I wanted from Erasmus!
TK: One last question: what is your favorite Hungarian
word?
CH: “Harminckettesektere”!
NSZ

Culture shock?
In the second edition of Interviews with Erasmus students at ELTE
TáTK, we were talking with Malin (22), from Sweden. Malin is
currently doing her BA in Behavioral Science and she is planning
to do a Master course in Pedagogy. This is her second semester in
Hungary. We spoke with her about identity and culture.
TáTKontúr: Could you tell us a little about your cultural
background?
Malin: I come from the North of Sweden; it’s quite a
small place. I was born in India and was adopted in
Sweden when I was 9 months old. I’ve only been back
to India for the first time three years ago. They are two
very different cultures, and I feel myself both Swedish
and Indian. I’m a bit sad I didn’t learn Hindi, but I think
maybe later on I will pick it up.
TK: Are there many differences between India and
Sweden?
Malin: Just walking down the street, you know, in
Sweden, clean, quiet, and then you come into India and
there are people everywhere. First I felt “wow, I’m so
Swedish”. They expected me to know the cultural codes
because, of course they thought I was Indian, but in the
end I really felt at home and felt some kind of belonging.

I couldn’t live there, I’m too Swedish for that,
but I love the country, it’s so colorful and the
people form friendships so fast, like you are
a friend the first time you meet. I love that.

TK: You just gave a really great presentation
in the class called Roma in Hungary, you also take
Recent Questions of the Hungarian Identity and are
writing a paper about the community of Jehovah’s
Witnesses in Budapest. What draws you to these topics?
Malin: I always try to see the person, with all their
different identities. I am very interested in identities,
and how they are created together and form a full human being.
TK: How could you best compare the cultures and
identities you know to Hungary in this regard?
Malin: Swedish and Hungarian history is definitely
different and also the situation in our country nowadays,
which affects the identity construction.
I experience Sweden as very much ahead in our work
against racism and equal rights of women, we have a lot
of organizations that are visible in the society. At the
same time, I don’t have the whole picture of Hungary, I
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have been living here for only one year. What I noticed
though, is the hatred that is existing towards minorities,
like Roma and Jews and people with another sexual
orientation than the heterosexual one. I mean, it’s in the
constitution that marriage is a heterosexual institution
– that says quite a lot.
TK: Have you yourself had any bad experiences in Budapest?
Malin: Yes. some people stare, laugh even in the 7th district
where I live, or for example on the Romanian border the
controllers were checking me with more attention than the
white people in the cabin, scraping my passport, checking
if it was real…and on the national holidays my Hungarian
friends warned me about demonstrations by Jobbik…
even in some classes with the other Erasmus students
sometimes they can be very prejudicial.
TK: After all the time you spent here what do you think
you’ve learnt, what is it you’ll tell people when you go
back?
Malin: The people I spoke to before I came here never

told me about the poverty, the tremendous volume of
homelessness, the Jobbik, the extremists… I can’t just
tell one side of the story so these are some things I will
probably tell people about, the feeling of insecurity,
which can be very scary. But what is important on Erasmus is if you really try to learn, to talk to people, then
you can learn so much. And I think I’ve become much
stronger and have learnt much about myself, about how
I work, what I’m good at.
When you are on these exchanges you learn a lot about
your own culture, and that’s always so nice, it’s a very
interesting experience. I’m going back in May, and I’m
really sad, it’s going to be really horrible I think, I feel like
I’m not really done here, I’m not done yet with getting
to know the people or travelling. I feel I could live here
another semester.
TK: What is your favorite Hungarian word?
Malin: Csüt-örrrtök!
NSZ

Politika a vásznon
A választási dömping után talán eltelt már annyi idő, hogy a politika kifejezést hallva agyunk ne kapcsoljon azonnak vegetatív
állapotba. Jelen cikkben sem valamiféle visszatekintést szeretnék
adni a magyarországi politikai történésekről, hanem ennél kicsit
általánosabb kérdést megfogalmazva arra törekszem, hogy egy
meghatározott nézőpontból, a filmek világából próbáljam értelmezni, mi is valójában a politika.
Politika kapcsán gondolhatunk a politikai pártokat képviselő szóvivők vitaműsorára, írott pártprogramok nyilvánossá tételére vagy parlamenti felszólalásokra.
Ám a politika más úton is képes megragadni saját lényegét; ezt semmi sem bizonyítja jobban a tengerentúlon, mint az a figyelem, melyet Hollywood filmkészítői
a washingtoni nagypolitikának szenteltek a 2012-ben
esedékes elnökválasztás előtt. Ennek a dömpingnek köszönhetjük többek között A hatalom árnyékában című politikai thrillert, illetve a Kártyavár című sorozatot, mely
hasonló témát dolgoz fel.
Mi is a politika? A hatalom árnyékában című film a
vásznon keresi a választ, s az elnökválasztási kampány

háttérmunkálatai közben mutatja be az emberi valóságot a mesterkélt arcvonások mögött. A nyíltan Obama-párti George Clooney
elvállalta a már-már meseszerűen szabadelvű
karakterisztikával rendelkező demokrata elnökjelölt szerepét, s rendezőként is, illetve
forgatókönyvíróként is jeleskedik.
A történet szerint Mike Morris elnökjelölt
nemcsak környezettudatosságáról tesz bizonyosságot,
de különböző vitaműsorokban minden vallást tolerál, ha
tehetné, a Közel-Keleten mozgósított katonaságot egy
csapásra visszahívná, mert nincs értelme az olaj miatt
háborúzni. Megtenné a szükséges gazdasági lépéseket,
hogy Amerika újra világhatalom legyen, sőt, nyilvánosan elítéli a korrupció mindennemű formáját. De hogy
mi igaz ebből, azt a film rendkívül pontosan árnyalja a
színpad mögötti térábrázolásokkal: a film nagy része zárt
ajtók mögött, sivár sikátorszerű helyeken, általában félhomályban játszódik. Mint minden nagykutya mögött,
Morris kormányzónak is megvannak a saját háttérmunkásai, akik több hónapja tökéletesítik a kampányt, hatal-
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mas hangsúlyt fektetve a különböző médiumok befolyásolására. Előre átgondolt kommunikációs stratégiákat
eszelnek ki nehezítve a konkurens sajtócsoport munká-
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sodperces arcmimikája keretezi a filmet; míg a nyitójelenetben fiatalos, vágyakozó tekintettel szónokol, úgy a
rezignáltabb hangvételt kölcsönző zárójelenet markáns,
érdes vonásainak premier plánban vetített bemutatásával ér véget. A film elején bemutatott pozitív értékek,
mint a lojalitás és a tiszta bizalom, üres fogalmakká válnak a film végére. A politika szükséges velejárójának bizonyul az énközpontú gondolkodás, a sikerorientáltság,
s a távolságtartás még a kollégákkal szemben is. Bár a
film magyar címe kevésbé vetíti előre a történetet, az angol The ides of March (=március idusa) kifejezés egyrészt
március közepére utal, amikor is a filmbéli választások
zajlanak, másrészt arra a március 15-ei napra, amikor
Brutus és társai megölték Julius Caesart. Ekképpen a
cselekmény folyamatos hátbatámadások sorozataként
ját, akik Pullman elnökjelöltöt segítik győzelemre. Ironi- is leírható, melybe Steve-nek is szükségképpen bele kell
kusan hat, hogy a másik jelölt Pullman nem tűnik fel a tanulnia, hogy „nagyember lehessen”.
színen, de valószínűleg az ő neve hangzik el legtöbbször
A film könnyen párhuzamba állítható az idei év Gola filmben, mint egyfajta viszonyítási pont. A Morrist den Globe Díjjal is jutalmazott Kártyavár (House of Cards)
segítő kampány egyik tehetséges sajtósa a fiatal és naiv című politikai krimisorozatával. A filmmel szemben
Steve, akit a finom arcvonásokkal játszó Ryan Gosling azonban a sorozat készítői nem kertelnek, nincs köntöralakít. Steve szentül hiszi, hogy győzelemre viheti az falazás abban a tekintetben, hogy minden politikai cseleelnökjelöltet, issza Morris szavait, a kampány a szenve- kedet mögött a megfelelő kapcsolati hálót hasznosítják,
délye, ahogy többször is elhangzik: „az én házastársam a hiszen ez mindenki számára nyilvánvaló.
kampány”. Alapvető jelmondata azonban mindenképp elUnderwood szerepében a hollywoodi filmek gyakori
lentmond a film által bemutatott politikai attitűdöknek: főgonosza, Kevin Spacey tetszeleg, aki a jövőbeli elnökje„Semmi rossz nem történik, ha jól cselekszel”. Steve tiszta lölt kampányán dolgozik. A történet szerint Underwood
moralitással indul neki a kampánynak, saját magának „megegyezett” a feltörekvő elnökjelölttel, aki viszonzáscsak kisebb szabályhágásokat enged meg, majd a
verseny kiélezettsége olyan jellemet farag belőle,
amely felőrli azt a tisztaságot, mellyel érkezett.
A lélek és a morál eltorzul abban a politikai
küzdelemben, ahol Steve kacérkodik a gondolattal, hogy tehetségével a másik jelölt sajtócsoportját támogassa. Bár Steve több figyelmeztetést is
kap, miszerint a „politikusok kedves emberek, de az
első adandó alkalommal cserbenhagynak”, ő az életét szenteli a kampánynak. A pontosan ábrázolt
politikai intrikák olyan szellemiséget igényelnek,
mely a puszta kompromisszumokat láttatja csak
az emberekkel, s elhiteti velünk, hogy minden viszony előzetes alku eredménye. A bukás elkerülhetetlen, képpen külügyminiszteri posztot ajánl neki, de hivatala jó nem élheti túl ezt a világot, annak változnia kell, s ba lépését követően az elnök mégis inkább mást választ
azt gondolom, hogy Steve sztorija beavatás történetként helyette. A sorozat egyedi megoldásokat használ a csefunkcionál elsősorban, ám nem beszélhetünk jó érte- lekményvezetésre, s így a narrációt Spacey biztosítja, aki
lemben vett jellemfejlődésről. A politikai tevékenység úton-útfélen kiszól a nézőhöz, beszámolva saját hálókiüresít, merevvé és cinikussá tesz. Gosling néhány má- szövéséről. Karaktere egyik eddig bemutatott politizáló
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egyénéhez sem hasonlítható, Spacey akár a „mosolygó
gyilkos”, egy mindenen átgázoló, a sérelmeiért kamatostól megfizető szerepben brillírozik. Profizmusa kétségtelen, érdekeit a luxus vezérli, s bár többször azonosul
azzal az elvvel, hogy nem felejti el honnan jött, mégsem
érzi fontosnak más, rosszabb körülmények között élő
honfitársai megsegítését, pedig elméletileg hivatása indokolná. Kifinomult eszközökkel „bénítja meg” áldozatait, akikkel az utolsó percig barátságos és tisztelettudó, de

összes kapcsolatát, beleértve a hozzá legközelebb állókat
is, saját érdekében tartja fenn. Olyan öltönyös bűnözésnek lehetünk tanúi, ahol az interakció minden egyes
szereplője beavatott, az érdek a mozgatórugója minden
egyes emberi kapcsolatnak a politika világában, s a kézfogás a gyilkos fegyver, mely az új kompromisszum megkötését célozza.
Hancz Petra

Leszabályozva

Fotó • media.forceindiaf1.com

A fordulat éve lehet a 2014-es esztendő a Forma-1-ben, a szabályváltoztatások ugyanis felboríthatják az immár négy éve tartó Red
Bull-uralmat – a kérdés ezúttal is ugyanaz, mint az elmúlt három
szezonban: legyőzőre talál-e az immár négyszeres világbajnok
Sebastian Vettel? A választ egyelőre nem tudjuk, azonban tény,
hogy az ellenfeleknek 2011 óta idén van erre a legnagyobb esélyük.

nagymértékben hozzájárul majd a KERSrendszert váltó, 120 kW-os teljesítménnyel
rendelkező ERS-rendszer, amely nem csak
azt az energiát lesz képes újrahasznosítani,
amely fékezéskor keletkezik, hanem a kipufogógázét is – az új technikát 33,3 másodpercig használhatják a versenyzők egy köVissza a turbómotorokhoz
rön, és 161 lóerővel növeli a motor teljesítményét.
A változások alapját az új erőforrások adják: az eddigi, V8A szurkolók számára is könnyen észrevehetőek leszas aggregátokat 1,6 literes V6-os turbómotorok váltják. A nek az új aggregátok, hangjuk ugyanis jelentősen eltér
Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) azt várja a radikális majd az eddig megszokott V8-asokétól. A turbómotorok
változástól, hogy csökken az üzemanyag-fogyasztás: ez ellenzői azzal érvelnek, a Forma-1 elveszíti varázsát a
biztosan így lesz, ugyanis korlátozták az üzemanyag ma- halkabb hanghatások miatt, valamint a motorok „robximális mennyiségét is, a versenyzők 100 kilogrammnyi banásának” hiányában szintén csökkenti a száguldó cirkusz eddig nyújtotta élményét. Maga Bernie Ecclestone, a
Forma-1 ura is a „komédia” szóval jellemezte a jelenlegi
helyzetet, szerinte abszurd, ami jelenleg fennáll az új
motorokkal.
A szezon alatt összesen öt erőforrással gazdálkodhatnak a versenyzők: emiatt jelenleg a Renault-motorokat használó csapatoknak fájhat a feje, ugyanis a január
végi jerezi teszt a legkevésbé sem alakult eredményesen
számukra, így az ő szezonjuk nem a várt módon indul
– a Red Bull csapata a folyamatos műszaki hibák miatt
a teszt vége előtt hazautazott, véget vetve négynapos
szenvedésének.
Sergio Pérez a 11-es rajtszámot választotta
benzinnel gazdálkodhatnak egy verseny során.
Az új motorok megosztják a Forma-1 világát: sokan
a királykategória leminősítését látják a hathengeres
turbómotorokban, habár az új erőforrások nem jelentik majd az autók teljesítményének csökkenését. Ehhez

Teszt a Hungaroringen?
Az eddigi idény előtti teszt tehát nem volt hatékony a
regnáló világbajnok csapat számára, – és ugyan még két,
négynapos edzéssorozat alkalmával lesz lehetőségük a
felkészülésre – a szezon során a versenyhétvégéken kívül
is autóba ülhetnek majd, hogy fejlesztéseiket kipróbál-
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ják, finomhangolják. Visszatérnek ugyanis az évközbeni
tesztek, amelyeket valamennyi csapat hiányolt már a
Forma-1-ből. A futamok között ez főként a középmezőny számára jelenthet nagyobb fejlődési lehetőséget,
így 2014-ben könnyebben folyamatosan változhatnak az
erőviszonyok. Négy versenypályán, egyenként kétnapos gyakorlást terveznek, a várható helyszínek között
szerepel a Hungaroring is.

Kicsúfolt versenyautók
Nemcsak az autók lelke változott meg az idei esztendőre, de a külsejük is – valljuk be, nem éppen előnyükre!
Ennek oka, hogy az új regulák meghatározzák az autók
orrának magasságát, amely az eddigi 550 mm-ről 185
mm-re csökkent. Vannak csapatok, amelyek kimondottan ügyeltek arra, hogy az autó szépsége ne csorbuljon,
azonban a legtöbb gárda esetében elégedetlenségét fejezte ki a Forma-1-es szurkolótábor.
Az orr magasságának csökkentése az FIA szerint biztonsági okokból volt szükségszerű, így ugyanis kisebb a
ráfutásos balesetek esélye. Azonban a „hosszú orrok” még
okozhatnak kellemetlenségeket a csatározások közepette,
Adrian Newey, a Red Bull főtervezője nemrégiben például
úgy nyilatkozott, a biztonsági szempontokat nem gondolta át eléggé az irányító testület, ugyanis egy esetleges ütközéskor a hátul haladó autó gyakorlatilag az elöl lévő alá
csúszhat, ami szintén súlyos balesetekhez vezethet.
Nagyobb szerepet kap a babona
Abszolút személyessé váltak a rajtszámok, minden versenyző a sajátjának tekintheti, ugyanis azt a
pilóták a szezont megelőzően maguk választották.
Egyedül a világbajnok nem viselheti szerencseszámát,
Sebastian Vettel ugyan az 5-öst választotta, de idén

kénytelen lesz beérni az 1-es rajtszámmal – persze ezt
aligha bánja.
Súlyosbodó megtorlások
Érkezik a büntetőpontrendszer, így amennyiben
egy versenyző incidensbe keveredik, a bírák döntenek vétkességéről, ennek megfelelően pedig egy, kettő
vagy három büntetőpontot kaphat a pilóta. Amen�nyiben valaki összegyűjti a 12 pontot,
a következő versenyről eltiltják. A szezon vége felé közeledve így elképzelhető,
hogy olykor megcsappan majd a mezőny
létszáma a kizárások miatt.
A büntetésekhez kapcsolódóan fontos
változtatás továbbá, hogy a rajtrácson történő hátrasorolás „átvihető” lesz a következő nagydíjra, amennyiben a versenyző
a kiszabott büntetésnek nem tud eleget
tenni amiatt, mert egyébként is a rajtrács
végén foglalna helyet az időmérőn elért
eredménye alapján. Tehát például, amen�nyiben egy pilóta a 19. helyről rajtolna és
váltócsere miatt 5 helyes rajtbüntetésben részesül, úgy
csak 3 hellyel tud hátrébbról indulni. Ebben az esetben
a következő versenyen 2 pozícióval kerül hátrébb, így lesz
teljes az 5 helyes szankció.
További szigorítások várhatóak a balesetveszélyes
bokszutcai kiengedések esetében is. A tavalyi évben
számos problémát okozott, hogy a csapatok nem voltak
kellőképp körültekintőek, amikor pilótáikat a kerékcserét követően útjukra engedték. Amennyiben a jövőben
a szabadedzéseseken ilyen történik, akár tízhelyes rajtbüntetéssel is szankcionálhatják a csapatot, ha pedig
az istállók a versenyen figyelmetlenek, annak is a versenyző issza majd meg a levét: bokszutca-áthajtásos
vagy stop & go büntetés lesz a jutalma. A szerelőket így
arra ösztönzik, hogy pontosabban végezzék feladataikat, azonban ezzel egy időben sokkal nagyobb nyomás
helyeződik a vállukra. A stewardok ráadásul mostantól
öt másodperces időbüntetéseket is kioszthatnak a futamokon, melyeket a versenyzők a tervezett kerékcserék
alkalmával letudhatnak – még mielőtt a csapat tagjai az
autóhoz nyúlnának.
Nézőket az utolsó futamra is!
A pontrendszerben is találkozhatunk néminemű változtatással, az utolsó versenyen, Abu Dhabiban ugyanis
dupla pontokat osztanak majd a versenyzőknek. Így még
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Legyőzőre talál-e a Red Bull és Sebastian
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inkább izgalmassá válik a szezon második fele, az utolsó
versenyen nagyobb lesz a tét, mint valaha. Ez a módosítás azt erősíti meg a versenyzőkben, hogy hibákra nincs
lehetőség – az ugyanis végzetes lehet a világbajnokság
végkimenetelét tekintve. A kulcsfontosságú tényező a
2014-es szezonban a megbízhatóság lesz, egyetlen bajnokesélyes sem engedheti meg magának, hogy az elvárt
szint alatt teljesítsen, hogy ostoba véletlenek történjenek, mert a világbajnoki cím múlhat rajta.
A technikai szabálymódosítások alaposan felforgathatják az immár négy éve álló vizet, az eddigi teszteredmények pedig azt bizonyítják, hogy erre minden
esély megvan. A jelenlegi helyzet alapján a Red Bull
lemaradásban van a Mercedesszel, a Ferrarival és a

McLarennel szemben is, azonban a szezonkezdetig
még másfél hónap hátravan. A Mercedes eddig jól
muzsikált, produktív tesztnapokat zárt, Nico Rosberg
pénteken egy komplett versenyszimulációt teljesített,
vagyis az energiaital-gyárosok alakulata irigykedve
nézhet a németekre.
Eddig úgy tűnik, hogy a szabálymódosítások miatt
esztétikailag „sérült” autók az őket terelgető versenyzőkkel együtt izgalmas, megjósolhatatlan kimenetelű szezont garantálhatnak számunkra. Amennyiben valóban
így lesz, úgy elégedetten bólogat majd mindenki – Bernie
Ecclestone-nal az élen.
Berta Kitti

Karriertavasz az ELTE-n
Május 6-7-8-án karrier témák vibrálnak majd a virtuális térben és a Múzeum körúton.
Az ELTE májusi karrierrendezvényeit Agárdi Kriszta, az ELTE Karrierközpont munkatársa foglalja össze.

1) Igazi karriertavasz várható az ELTE-n. Milyen programokat, szolgáltatásokat jelent ez pontosan?
Áprilisban indítottuk útjára a Karrierközpont Példakép programját, amelynek lényege, hogy a rövid motivációs
anyaggal pályázó hallgatók közül a legjobbak eltölthetnek egy-egy napot egy olyan emberrel, akivel szívesen cserélnének. A legkülönbözőbb szakmákhoz vonultattunk fel példaképeket. Az, hogy melyik példaképhez ki mehet, a
Virtuális Állásbörzén fog kiderülni.

2) Mit várhatunk pontosan a Virtuális Állásbörzétől?
Május 6. és 8. között tartja a Karrierközpont negyedik online börzéjét (allasborze.elte.hu). Nyereményjátékkal,
rengeteg álláslehetőséggel, szakmai gyakorlati lehetőségekkel várjuk az érdeklődőket – nem csak a végzősöket! Remek alkalom, hogy chaten hr-esekkel beszélgessen az ember, vagy online ellenőriztesse az önéletrajzát. Májusban
már mindenki leadandókat vagy zh-kat ír – 10-20 perc böngészés azonban még beleférhet, és bőven megéri, ha
pont sikerül elcsípni egy jó nyári diákmunkát, vagy egy frissdiplomásoknak kiírt pozíciót.

3) A virtuális téren kívül is lesz lehetőség munkáltatókkal találkozni?
Igen, méghozzá több helyen is. A Bölcsész Napok civil sétányán, május 8-án a Karrierközpont sátrában több partnerünk is meg fog jelenni, és bárkivel szívesen elbeszélgetnek majd az általuk kínált lehetőségekről. Érdemes lesz
idejében regisztrálni a Tehetség napra, amit május 6-án, kedden az EHÖK rendez a Gólyavárban. Ott kifejezetten
tehetséggondozó programokat felvonultató cégek, intézmények tartanak majd 10 perces előadásokat, akikkel aztán le lehet majd ülni meg lehet ismerkedni.
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4) Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet ezekből a találkozásokból? És mit tegyen, aki még nem tudja, milyen állás
illene a legjobban a személyiségéhez?
A Karrierközpont egész évben biztosít különböző tanfolyamokat és kurzusokat, amik ezekre a találkozásokra készítenek fel – egy részük még kredites is. Ezen kívül bármikor ingyen be lehet jelentkezni hozzánk pályaorientációs
vagy karriermenedzsment tanácsadásra, ami egy személyes konzultáció egy képzett szakemberrel. A Bölcsész Napok
alatt, május 7-én kerül megrendezésre a Kapunyitási Pánik, ami szintén minden álláskereséssel kapcsolatos kérdésre
igyekszik választ kínálni. Lesz ott grafológus, CV fotós, próba-állásinterjú, és mindenféle karrier témájú workshop és
előadás. A Karrierközpont tanácsadója a Kapunyitási Pánikon is elérhető lesz.
Karrierközpont

Irodalmi sarok
Cserenó Gábor írásai nem először, és remélhetőleg nem utoljára fordulnak meg a TátKontúr hasábjain.
Élvezetes olvasást kívánok nektek!

Cserenó Gabor: Ahogy belépett
A füstszagú kocsmába
Ahogy belépett a füstszagú kocsmába, és odaintett a pincérnek, hogy a szokásosat kéri, rögtön eszébe jutott a tegnap este, a tompa lassúságú félhomály, a csípős szagú fáradság, valamint az a harmincas
jelzésű busz, amin meglátta álmai nőjét.
Ott ült, neki háttal, a menetiránnyal szemben, gurulós bőröndje bakelitfogantyúján gyűrűtlen kezeivel,
és ő nem bírta levenni róla a szemeit.
Merthogy ilyen szépet ő még sose.
Ennyire ilyet még nem.
És akkor átsuhant a fején, hogy ezért a nőért akár a fél karját is képes lenne.
Később aztán egy fekvőrendőr okozta lágy döccenés ki is verte ott helyben belőle ezt a gondolatot;
dehogy adná azért a nőért a fél karját. Mekkora ökörség ez!
Ezután kihozták a sörét; a korsót két oldalról megmarkolta, és inni kezdett.
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Cserenó

Gabor: Egészségügyi
állapotok

-

Jó napot!

-

Maga az? Észre se vettem, hogy itt áll a sorban.

-

Én is csak a profiljáról ismertem fel. Hogy van?

-

Kösz, megvagyok. Épp ügyeletben, csak a vacsorámért ugrottam le.

-

Maga még itt dolgozik?

-

Májusban lesz harminchetedik éve. De mondja, mit keres itt?

-

Meglátogattam egy barátnőmet.

-

Melyik osztályon fekszik?

-

Nem beteg. Az élelmezésen dolgozik.

-

Ja, vagy úgy. És mondja, maga még mindig olyan színházi ember?

-

Igen, dramaturg vagyok.

-

Érdekes lehet. De lassan halad ez a sor.

-

Hát igen.

-

Viszont ilyenkor hoznak friss árut.

-

Jó ez a kantin.

-

Gyakran jövök ide. Két műtét közt néha csak erre van idő.

-

Értem.

-

És itt általában van minden, ami kell. No, lépjen előre! Úgy látom, végeztek ott elől.

-

Jaj!

-

Mi történt?

-

Semmi, csak egy rossz mozdulat volt.

-

Rossz mozdulat?

-

Hirtelen fordultam. Tudja, néhány hete eltörtem a vállam.
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-

Mutassa csak! Vegye le a zakóját!

-

No, de itt mindenki előtt?

-

Uram, a kórház területén vagyunk. Itt megszokott az ilyesmi. Egyébként pont maga mondja?

-

Mi az, hogy pont én?

-

Aki színházban dolgozik, vegye könnyen a szokatlan szituációkat.

-

Valóban így gondolja?

-

Mutassa! Mi történt?

-

Nekiestem egy szekrényajtónak.

-

Ki látta el?

-

Nem ide jöttem. Vidéken történt, rögtön bementem az ottani ügyeletre.

-

Igen? Mit mondott, mikor történt?

-

Tizenöt napja.

-

És még mindig ennyire sziszeg?

-

Na, hallja!

-

Nem is rögzítették?

-

Felkötötték.

-

Ennyi?

-

Úgy kéne hordanom, csak nagyon zavar a közlekedésben. Levettem. No, jónak mondom ezt is.

-

Maga tudja!

-

Maga mit vesz?

-

Zsömlét. Nem is műtötték meg?

-

Azt mondták, nem kell.

-

Ezt mondták?

-

Ezt.

-

Csodálkozom.

-

Miért?
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-

Ellátták egyáltalán?

-

Megröntgenezték, felkötötték. Azt mondták, pihentessem.

-

De hát szenved vele!

-

Meg még fogok is. Azt mondták, hogy lassan gyógyul.

-

Azt mondták?

-

Azt.

-

Maga meg elhitte.

-

Hát, kérem…

-

Lassan gyógyul, de ha megműttetné, nem szenvedne ennyit.
Most is izzad, látom, hogy kényelmetlenül érzi magát.

-

Picit.

-

Nézze, én megcsinálom magának! Úgysincs még elég pontom.

-

Mit?

-

A műtétet. Apró vágás. Rutin.

-

Pontja? Mik lettek maguk, gyár?

-

Nem értem.

-

Már maguk is teljesítményorientáltak?

-

Ha fáj, én segítek megszüntetni. Néhány perc az egész…

-

Vegye inkább a zsömléjét! Jobban jár mindenki.

-

Na, de kérem…

-

Csak semmi, na! Menjen és fizessen. Aztán maga jobbra, én balra.

-

Jól van, jön még Ön az én ügyeletembe!

-

Gondolja? Nem hiszem.

-

Kételkedik ebben?

-

Persze.

-

Maga tudja!
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