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Már november közepe táján megjelentek a
boltokban a kimérhető
szaloncukrok, a karácsonyi díszek és girlandok, és
persze a több száz fenyőfa,
amik közül válogatni lehet.
Decemberben már égnek
a fényfüzérek az utcákon,
a házakon, még a bevásárlóközpontok is ünnepi
díszbe öltöztek.
Az ember pedig próbál megbirkózni a rá háruló
feladatokkal, így az ajándékvásárlással is. Ez nem
egyszerű, hiszen boldog-boldogtalan egyszerre szállja
meg a boltokat, melyek vadabbnál vadabb akciókat
hirdetnek, és melyekben szólnak az olyan örök klas�szikusnak mondható nóták, mint az „All I Want For
Christmas Is You” vagy a „Jingle Bell Rock”.
A szeretet ünnepén felmerülhet a kérdés: szükség van-e erre a mérhetetlen pénzköltésre? Valóban
nélkülözhetetlen a mágneses ágymelegítő takaró és
az elektromos borsőrlő vagy az 5 nyelven beszélő
Barbie baba? Vesszük az ajándékokat, kipipáljuk a
listánkról a karácsonyi vacsorához szükséges kellékeket, és a teendők végeláthatatlan listájának még
közel sincs vége. Nincs is abban semmi meglepő, ha
egyik pillanatról a másikra Grinchekké válunk, és
megelégeljük az ünnepekkel járó mizériát.
Mindennek ellenére kívánom neked, kedves
egyetemista, hogy a teled nagy részét ne csak a
vizsgákra való felkészüléssel töltsd, hanem családlátogatással, jótékonykodással, síeléssel és bármi
egyébbel, ami téged boldogsággal tölt el. És persze a
vizsgaidőszakról se feledkezz meg!
Sipos Alexandra
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Ringbe zárva a Lágymányosi
Campuson
A Lágymányosi Campus alagsora idén novemberben már 10. alkalommal telt meg élettel egy éjszakára. A Szakkollégium Éjszakáján
(SzÉ) beszélgetésektől, interaktív programoktól, zenétől lett hangos a tér, a folyosókat fotók lepték el, a Harmónia terembe kiállítás
költözött.
A SzÉ mottója idén a „Ringbe zárva – Velünk élő konfliktusok” volt: 5 helyszínen társadalomtudományi témájú
beszélgetéseken vitattunk meg kérdéseket a kancelláriai
rendszerről, a pedofíliáról, a települési konfliktusokról,
globális egyenlőtlenségekről, a civil szféráról, a keletukrajnai válságról, a női kvótáról, valamint a politikai
folyamatokról a Trónok harca elemzésén keresztül. Mikor

épp nem hallgattunk vagy vitáztunk, civil
szervezetek és alapítványok interaktív programjai, workshop, teaház, a Zendülő és a Jáde
Nyúl koncertje gondoskodott a megszokott
és egyedi SzÉ hangulatról.
A rendezvény 18:00-kor az Angelusz
szakkoli éves tanulmánykötete, a „Kötetlen” bemutatójával indult, és hajnalig haza sem mentünk.
Fotókért és további információkért keressétek a TáTK
HÖK honlapját, az Angelusz Szakkollégium és a Szakkollégium Éjszakája Facebook-oldalát!
Menich Nóra

A mi konfliktusaink is!
Romák iskolai szegregációjáról
A 10. Szakkollégiumok Éjszakája programjait mindennapi
konfliktusaink határozták meg, s tematikus előadásokkal, beszélgetéssekkel hívták elő azokat a velünk élő társadalmi problémákat, melyek hatással lehetnek ránk, s azok feloldása éppen
annyira a többségi társadalom felelőssége, mint a közvetlenül
érintett társadalmi csoportoké.
Bár nehéz akár egyet is kiemelni az égető problémakörök közül,
én a települési konfliktusok kapcsán a roma gyerekek iskolán
belüli szegregációját szeretném konfliktuskezelési szempontból
elemezni.
A beszélgetés résztvevői Virág Tünde, szociológus; Kovai Cili, antropológus és Halmai Zsuzsa, a Köz-Tér-Háló
projekt szakmai vezetői voltak.
A településkonfliktusok kapcsán a leszakadó térségeket helyezték interaktív előadásuk középpontjába,
s általánosságban a konfliktusgócok kialakulásának
miért-jéről és hogyan-járól diskuráltak. A beszélgetések
felépítése szerint először az előadók osztották meg saját
tapasztalataikat munkájuk kapcsán, majd készségesen
válaszoltak a résztvevők kérdéseire, s a jövőbeli tennivalókról is szó esett.
Abban mindenképp egyetértettek mindhárman, hogy
a rendszerváltás kapcsán beszélhetünk a régi viszonyok
és az integritás – melyek meghatározták egyes társadal-

mi csoportok egymáshoz viszonyított helyzetét – megrendüléséről. A tömeges munkahelyelvesztés újfajta életvezetést hív elő, új
együttélési formákat, melyek a közösségen
belül nem mindenki számára elfogadottak.
Az új értékek különböző megítélése vezet
a konfliktushoz, később társadalmi feszültséghez, s erre ráerősít az elmúlt évek szegénységgel kapcsolatos politikai diskurzusa, mely
felszínre hozott addig lappangó szemléletbeli
különbségeket, magában hordozva a konfliktus veszélyét. Jelen konfliktushoz tehát strukturális okokat társíthatunk, mivel a konfliktust külső erők idézték
elő. Mind a romák, mind a nem romák eltérő érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, melyek egyenlőtlen
hatalmi pozíciókkal járnak.
Az előadás további részében a lokális hatalomgyakorlás szempontjait mérlegelték a szakértők. A beszélgetés
egyik alaptétele szerint a szegénység megléte még nem
melegágya a konfliktusoknak. Általában ott alakulnak
ki konfliktusok, ahol vannak olyan erőforrások, melyekért érdemes versenyezni, ahol vannak versenyző felek,
ahol érdemes harcolni. Az iskola intézménye szimbolikus élettérként értelmezhető mind a roma, mind a nem
roma lakosság számára.
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Az, hogy ki juthat be az iskolai képzésbe, erősen ös�szefügg a lokális hatalom megszerzésével. Egy „elcigányosodott” iskola szimbolikusan a romák helyi hatalmának
mértékét tükrözi, így mindkét fél igyekszik megtartani a
helyét a számukra továbblépést biztosító iskola intézményében. Az iskolai szegregáció gyakorlata több településen
is elterjedt, ám én a gyöngyöspatai iskolahasználatot vizsgálnám, főként aktualitása miatt.
A gyöngyöspatai eset
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A roma gyerekek iskolán belüli elkülönítése nem
minden esetben etnikai alapon történik, hanem abban
érvényesülnek a különböző társadalmi szelekciós szempontok is, minthogy a magasabb társadalmi státuszú

Választás kérdése

családok gyermekeiknek magasabb szintű oktatást biztosítanak azzal, hogy egy osztályba integrálják a hasonló
státuszúakat.
Másrészt külön osztályba tömörítik az iskolázatlan,
alacsony jövedelmű és státuszú családok gyermekeit,
akik nagy valószínűséggel inkább roma gyerekek. Előbbiek általában tagozatos osztályok, ahol különös hangsúlyt
fektetnek a tehetséggondozásra, míg utóbbiak célja a felzárkóztatás, a tananyag a lemaradás fényében alakul itt.
Tehát az egyik konfliktusforrás, hogy a gyerekeket gyakran nem mentális képességük, hanem szociális helyzetük
alapján szegregálják. A konfliktus továbbá megragadható
abban is, hogy míg az iskola a modern felfogás szerint
közösségszervező erővel bír, addig a gyöngyöspatai általános iskola példája is megmutatja (Nekcsei Demeter
Általános Iskola), hogy az éppen őrzi a társadalmi különbségeket, azokat újratermeli.
A Nekcsei Demeter Általános Iskola igazgatója, Molnár Károly tagadja, hogy szociális, illetve etnikai alapon
különítenék el a gyerekeket, ehelyett a beiratkozási sorrend véletlenszerűségét emeli ki mint fő osztályszervező

szempontot: vagyis a korábban beiratott gyerekek az A
osztályba, míg a többiek a B-be kerülnek.
Kállai Ernő – kisebbségi ombudsman korábbi vezetője – azonban feltáró jelentésében arra jutott, hogy a párhuzamos osztályok között a roma gyerekek számaránya
vonatkozásában nemcsak szignifikáns különbség mutatható ki, hanem azt is megállapítja, hogy gyakorlatilag
minden B osztály kifejezetten „roma osztály”. Magyarázható-e valóban a véletlenszerűség elvével az, hogy az iskolában tanuló összes roma gyermek közel kétharmada
a kis létszámú B osztályba jár? Ráadásul a gyerekeket
nemcsak osztályok szintjén különítik el, hanem térben
is: míg a roma osztályok termei kizárólag a földszinten
találhatók, addig a nem romák az első emeleti termeket
használhatják (beleértve a mosdóhasználatot is,
mely szintén emelethez kötött). Kállai Ernő jogellenesnek ítélte meg a láthatóan etnikai alapon
való szándékos elkülönítést.
Felmerült azonban az a kérdés, hogy kinek
áll érdekében a szegregáció ilyen éles formája.
Ahogy már utaltam rá, az iskolahasználat szimbolikus hatalommal bír mind a roma, mind a
nem roma közösségek számára, ezt alátámasztja a romák túlreprezentáltsága az iskolában: a
tanulók 48%-a roma, míg a településen belül
még a 20%-ot sem éri el számuk. Sok esetben
maguk a pedagógusok vannak arról meggyőződve, hogy csak külön osztályokban lehet az eltérő
kultúrájú, szociális hátrányokkal küzdő gyermekeket tanítani. Gyakran szülői kérésre történik a
szegregáció, mivel a nem roma családok hasonlóan nem
roma családok gyermekeivel látják szívesen saját gyermekük. Az igazgató 2012-ben elutasított egy több tucat
úszófelszerelésből álló adományt a hátrányos helyzetű
gyermekeknek, mivel az iskola nem képes azt tárolni. A
„hárítás” jelensége gyakori az önkormányzat részéről is: a
szelekciós eljárásokat a szülők elvárásainak teljesítésével
magyarázza.
Van-e megoldás?

Kállai Ernő kidolgozott javaslatai és ajánlásai ellenére nem történt érdemi változás a konfliktust illetően.
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány
2011-ben személyhez fűződő jogok megsértése miatt
indított pert a gyöngyöspatai önkormányzat, illetve
a Nekcsei Demeter Általános Iskola ellen. A nem jogerős,
elsőfokú ítélet a jogellenes elkülönítés megszüntetésére
kötelezte a fenntartót, illetve a gyöngyöspatai iskolát. Az
iskola és az önkormányzat továbbra is azt állította, hogy
nincs tudomásuk a gyerekek etnikai hovatartozásáról és
az osztályokba sorolás valóban érkezési sorrend szerint
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A szegregáció szükségszerűen rosszabb minőségű oktatáshoz vezet, jobban elmélyíti a társadalmi különbségeket, a szociálisan hátrányos helyzetűek lemaradókként
kezelése gátat szab a továbblépésnek, holott nemzetgazdasági hasznot hozna a roma gyerekek sikeres oktatása, a
munka világába való beemelése. A korai integratív szocializáció az iskolában a kezdeti különbségeket kiegyenlíti
a gyerekek között, mely hosszabb távon pozitív hatással
van a gyerekek jövőjére. A konfliktus megoldásának negatív kimeneteléről akkor beszélünk, amikor a bírósági
döntés a jogsértés megszüntetését indítványozza, s emiatt a nem roma szülők elviszik gyerekeiket az iskolából,

ami gazdaságilag ellehetetleníti a fenntartót, illetve nem
valósulhat meg az iskolában az integráció.
Arra a következtetésre jutottam, hogy a szegregáció
megszüntetése hosszú távon elérendő cél. Az elkülönítés
megváltoztatására azonban kezdeményezési pozícióban
kizárólag az állam, a települési önkormányzat és az iskola van. Ezt a feladatot nem terhelhetjük a sértettek
számlájára, a többnyire hátrányos helyzetű, a kirekesztettséget napi szinten elszenvedő roma kisebbségre. A
Szakkollégium Éjszakája valóban azzal a céllal is indítja
útjára programsorozatát, hogy a továbbiakban felelősen
kezeljük a körülöttünk lévő konfliktusokat.
Hancz Petra
Források:
Kállai Ernő (2011): A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában
történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek
veszélyeiről. Budapest
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/203198066.
pdf (Utoljára megtekintve: 2014-11-14)
Az oktatási szegregáció kérdései
http://nemzetisegek.hu/dokumentumok/file_1111447058_
szegregacio.pdf (Utoljára megtekintve: 2014-11-14)
Jogellenesen elkülönített cigány gyerekek Gyöngyöspatán Helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet
http://www.jogiforum.hu/hirek/32654 (Utoljára megtekintve: 2014-11-14)

Információk a vizsgaidőszakról
Hamarosan véget ér a szorgalmi időszak, itt az ideje kivenni a
könyvtárból az utolsó példányokat, utánanézni a tematikákban a
vizsgaleírásoknak, összeállítani a vizsganaptárokat. Hogy minden
zökkenőmentesen, a terv szerint haladjon december 15. és január
30. között, érdemes odafigyelni pár szabályra, melyeket a Hallgatói
Követelményrendszer 64. §-tól nyomon követhetsz.
Gyakorlati jegy

Az órák egyharmadát meghaladó távollét esetén az
oktató köteles megtagadni a gyakorlati jegyet, ilyenkor
nincs lehetőség a szeminárium teljesítésére az aktuális
félévben, illetve számolni kell azzal is, hogy gyakorlati
tárgyból nincs se utóvizsga, se vizsgakurzus.
A gyakorlati jegyet hivatalosan a vizsgaidőszak második hetéig kell megadni, a gyakorlatban előfordulnak ezzel
kapcsolatban csúszások. Elégtelen gyakorlati jegy kijavítására a vizsgaidőszak első két hetében kell egy alkalommal
lehetőséget biztosítani.

Kollokvium

Kollokvium lehet: írásbeli vizsga, szóbeli
vizsga, A, B, C és D típusú kombinált vizsga.
„A” típusú kombinált vizsgáról van szó,
amikor a vizsga írásbeli és szóbeli részből
egyaránt áll, és az érdemjegy a két rész eredménye alapján kerül megállapításra. A sikeres teljesítés feltétele mindkét rész sikeres

teljesítése.
„B” típusú kombinált vizsgáról van szó, amikor a
vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és az írásbeli részt
teljesíteni kell a szóbeli részen való részvételhez.
Az írásbeli hiányában vagy eredménytelen minősítés esetén az egész vizsga elégtelen érdemjegyű.
Amennyiben az írásbeli és a szóbeli rész is teljesült,
úgy a szóbeli rész alapján határozzák meg az érdemjegyet.
„C” típusú vizsgáról van szó, amely során a hallgató a félév folyamán 3-4 zárthelyi dolgozatot megírt,

Fotó • .commmunity.eu

zajlik. 2014. október 7-én azonban a Fővárosi Ítélőtábla
helybenhagyta és jogerőre emelte azt az elsőfokú ítéletet, amely szerint jogellenesen különítették el a roma és
a nem roma gyerekeket a gyöngyöspatai általános iskolában. A konfliktus azonban korántsem oldódott meg a
bírósági döntés után.
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vagy házidolgozatot készített, melyek alapján az oktató érdemjegyet adhat.
„D” típusú kombinált vizsgáról beszélünk, amikor a
szorgalmi időszak végén írt írásbeli zárthelyi dolgozat
alapján érdemjegyet ajánl a hallgatónak. Ekkor a megajánlott jegyeket a vizsgaidőszak első hetének utolsó
napjáig közzé kell tenni. Ha a hallgató ezt nem fogadta
el, akkor a vizsgaidőszakban tesz írásbeli vagy szóbeli
vizsgát.
Sokszor nem könnyű különbséget tenni, hogy éppen
melyik kurzusra melyik típusú vizsga vonatkozik, ilyenkor érdemes a tematikát megnézni, vagy az oktatótól
megkérdezni.
A vizsgák szorgalmi időszakban teljesített részének eredményét a megírástól számított két
héten belül közzé kell tenni! A vizsgaidőszakban
teljesített vizsga eredményét pedig 8 munkanapon
belül kell kihirdetni!

hete! Tehát addig rendes vizsgát kell tenni. Az oktató a
vizsgaidőszak utolsó előtti hetének végéig a sikertelen
vizsgát tett hallgatók számára, kalkulálva a létszámmal,
utóvizsga-időponto(ka)t köteles biztosítani.
Javítóvizsgát csak akkor lehet tenni, ha az első vizsga érdemjegye jobb, mint elégtelen, tehát sikeres. Egy
vizsgaidőszakban (szakonként) csupán egy javítóvizsga
tehető.
Utóvizsgára vagy javítóvizsgára a vizsga napját követő harmadik napon kerülhet sor, de indokolt esetben a
hallgató kérésére ettől el lehet térni. Az utóvizsga és a
javítóvizsga mindig felülírja a korábban szerzett érdemjegyet!

A vizsgák szervezése

A vizsgaalkalmak maximális létszámát a
Neptunban nyomon lehet követni, a vizsganaptár
kialakításánál figyelembe kell venni, hol van még
számodra hely a vizsgafelvételnél. A vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább három alkalmat kell biztosítani úgy, hogy két vizsga között
legalább két hét teljen el. Fontos, hogy a vizsgaalkalmak
számát (utóvizsgák nélkül) úgy kell megállapítani, hogy
az összesített, maximált létszám elérje a kurzust felvett
hallgatók létszámának 120%-át. Vagyis nem pontosan
annyi helyet kell az oktatónak meghirdetnie, ahányan a
kurzusra járnak, hanem annál jóval többet. Ha összesen
két vizsgaidőpontot jelöl meg a kurzus vezetője, akkor a
két vizsga között legalább két hétnek el kell telnie.
A vizsgára való elindulás előtt érdemes egy pillantást
vetni a Neptunra, hogy hánykor és hol zajlik a vizsga. Ha
nincs megadva pontos időpont, akkor a vizsga időpontja reggel 9 óra. Mindenképp legyen nálad személyazonosságot igazoló fényképes okirat/kártya, az oktatónak
ugyanis kötelessége leellenőrizni, hogy ki vizsgázik nála.
Szóbeli vizsgán ajánlott kiöltözni, írásbeli vizsgára nem
kötelező.
Utóvizsga és javítóvizsga

Egy tárgyat tárgyfelvétellel háromszor lehet felvenni, és négy érdemjegyszerzési kísérlet áll a hallgatók
rendelkezésére. Egy vizsgaidőszakban egy kurzusból
kétszer tehető vizsga, melyből az egyik a rendes vizsga,
a másik az utó- vagy javítóvizsga.
A vizsganaptár kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az utóvizsgahét mindig a vizsgaidőszak utolsó

Vizsgaidőszak Kisokos
Igazolt és igazolatlan vizsgahalasztás

Fontos, hogy a vizsga előtt 24 órával lehetőség van
a vizsgáról való lejelentkezésre, illetve feljelentkezésre.
Utána már mindenképp részt kell venni rajta, vagy az sikertelennek minősül. Amennyiben a hallgató nem jelent
meg a vizsgán, de rendelkezik igazolással (pl.: orvosi),
vizsgalehetőséget kell biztosítani a számára. Ez az igazolt
vizsgahalasztás.
Ha a hallgató a vizsgán igazolatlanul nem jelenik
meg, és nem élt a vizsgahalasztás lehetőségével, akkor a vizsgája eredménytelen, amely az adott félévben
beleszámít a vizsgajelentkezések számába (ami kettő),
de nem számít bele az érdemjegyszerzési kísérletek
számába (ami az egész képzés alatt egy kurzusból
négy). Tehát nem jár elégtelennel, ugyanakkor a hallgatónak a vizsgaidőszakban már csak egy lehetősége
marad vizsgát tenni.
Mivel ilyenkor a hallgató nem szerez érdemjegyet,
nem vehet fel az aktuális vizsgaidőszakban másik vizsgát. Célszerű ilyenkor az oktatónak írni, hogy fel tudj
venni újabb vizsgát, de még célszerűbb mindenképp
elmenni a vizsgára, még akkor is, ha tudod, hogy nem
fog sikerülni. Különösen azért, mert a jelenlegi félévtől egy új szabály került bevezetésre: Ha egy tárgyból

9  Hökéletes & Interkultúra

igazolatlan vizsgahalasztásod van, akkor 4500 Ft-ot
kell fizetned, melynek kivetését a Neptunban fogod
megtalálni. Ezt kötelező befizetni.
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Szóbeli vizsgaigazoló-lap és kifogással élés

Ha a félév elején felvettél egy tárgyat, melyből valamilyen okból kifolyólag mégsem szeretnél vizsgát tenni,
úgy elhagyhatod a tanegységet azáltal, hogy nem veszel
fel vizsgát, nem teljesíted a tárgyat. Ez a kreditszám
azonban levonódik az alapképzéses hallgató számára
költségteher nélkül felhasználható 198-ból kreditből
(180: kötelezően teljesítendő kreditszám, +18: szabad
felhasználásra).

Szóbeli vizsga esetén a Neptun Ügyintézés/Általános
nyomtatványok menüpontja alatt találsz egy igazolólapot, melyet ha magaddal viszel, lehetőséged lesz felvezettetni a szóbeli vizsgán szerzett érdemjegyed. Így ha
a Neptunban nem a megszerzett érdemjegyed szerepel,
tudod igazolni a valósat, ami alapján az előbbi korrigálásra kerül. Érdemes tehát nyomon követni a Neptunban,
hogy bekerültek-e a vizsgaidőszak során szerzett érdemjegyek. Amennyiben az nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, vagy nem szerepel bent, a hallgatónak
lehetősége van a vizsgaidőszakot követő 14 napon belül
kifogással élni. A kifogás elbírálását a TO készíti elő.

Vizsgakurzus

Jogsérelem

Amennyiben egy tárgyból elégtelen érdemjegyet szerzett a hallgató, és a tárgyból indul a következő félévben
vizsgakurzus, annak segítségével kontaktóra nélkül teljesíteni lehet a tárgyat a következő vizsgaidőszakban. Oda
kell figyelni, mert nem minden kurzusból indul vizsgakurzus, ez kizárólag az oktatótól függ. Fontos, hogy a vizsgakurzus felvételéhez szükséges egy sikertelen vizsga!

Amennyiben bármilyen probléma van a vizsgák meghirdetésével, létszámával, vagy úgy érzed, hogy jogsérelem ért, fordulj a Hallgatói Önkormányzat jogsérelmi
referenséhez, Szegner Péterhez a jogserelem@tatkhok.elte.
hu e-mail címen, vagy írj a tanulmany@tatkhok.elte.hu
e-mail címre.
Mogyorósi Pálma

Elhagyott tanegység

Márkák szolgálatában
tömeglélektani perspektívából
a márkák, melyeket viselünk, használunk.
Igyekszem körbejárni azt a kérdéskört, hogy
valójában mi vezet minket a márkák melletti
már-már kényszeres elköteleződéshez.
Vajon a karácsonyi ajándékozás csak újabb apropó vásárlási lázunk
Napjainkban különösen a prémiumkacsillapítására, vagy a tárgyak iránti birtoklási vágyunk egyébként tegóriás okostelefonok kapcsán beszélheis magában hordozza a vásárlás örökös lehetőségét?
tünk márkaimádatról. Bizonyos telefonmárkák körül olyan szintű tömeghipnózis
Ahogy a fenti dal a modern társadalom tömegfogyasz- alakult ki, mely eddig példátlan a fogyasztási magatartásra sarkalló magatartását kritizálja, úgy olyan társas tásban. Talán mind emlékszünk arra az olvasási lázra,
kapcsolatainkban eltárgyiasult társadalomképét vizio- mely a Harry Potter kötetek alkalmankénti megjelenálja, ahol az általunk birtokolt tárgyak státuszszimbó- nését övezte. A közös impulzus tárgya azonban vállummá válnak; s a korábbi birtoktárgy-birtokos viszony tozott az évek során: az akár több tíz órányi sorban
átformálódik.
állás immáron a legújabb arculatú közel negyedmilliós
Bár a fogyasztás szerepének átalakulása a korai ka- okostelefonoknak szól; bármilyen megjelenés előtti
pitalizmus terméke, talán a 21. század felel a márkákat kiszivárgott információ az új típusról pedig világszenövező tömeghisztériáért, a páratlan hűségért, melyet zációként hat a modern ember számára.
egy mobiltelefonnak vagy egy autónak szentelünk. Az
A tömeglélektan válasza az effajta tömeglelkesedésáltalunk birtokolt tárgyak kommunikatív funkcióval bír- re a kollektív extázis ritualizált formájában jelenik meg.
nak a környezetünk felé, belsőnk leképeződésévé váltak Az együttes szórakozás alkalmait a márkáért felelősek

„No tears to cry, no feelings left
This species has amused itself to death.”
(részlet Roger Waters “Amused to death” című dalából)

Fotó • static6.businessinsider.com
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hónapokkal előre beharangozzák, a közösségi oldalakon
külön eseményt biztosítanak a fanatikus vevőknek, ahol
ételt-italt-széket kínálnak a várakozóknak, s többnyire
hírességek felelnek a hangulatért, de a szerencsésebbek a
várakozás fájdalmait enyhítendő nyakmasszázst is kaphatnak. A többórányi sorbaállás után többen extázisként

Már csak órák kérdése...

Fotó • egisting.blogspot.com

élik meg azt a pillanatot, amikor kézhez kapják új énjüket,
s a szervezők erre rá is erősítenek stroboszkópok intenzív használatával, dobpergéssel, rapid függönyelhúzással.
Az emocionális túlfeszítettség efféle fenntartása és
az erre való igény megalapozása a forgalmazók marketingstratégiája, mivel rögzítik a vásárlóban azt a pozitív,
hedonisztikus állapotot, mely egy újabb széria megjelenésével hasonló fogyasztásra bírja őket. A katartikus
élmény azonban még együtt jár a tömeg indulatfokozó

Töréstesztre fel

jelenlétével, amely csak rásegít arra, hogy a későbbiekben is szenzoros élménykeresésre („sensation seeking”)
buzdítsa az egyéneket. Az effajta áthelyezett sikerél-

mény különösen fontos lehet azoknak, akik a mindennapi életükben nélkülözik a sikert és a társas beágyazottságot, akiknek kompenzálniuk kell ilyen vagy olyan
gyengeségeiket.
A többórányi várakozás során a „majdnem telefontulajdonosok” (bár a legtöbb esetben csak szériaújítók-ról
beszélhetünk) barátságot kötnek
sorstársaikkal, együtt írnak listát
a letöltendő applikációkról, s közösen kávézgatnak a szintén státuszszimbólumként szolgáló, nevükkel
ellátott papírpoharakból. Kétségtelen, hogy exkluzivitását tekintve
beszélhetünk egy olyan közösségről, mely tagjainak kollektív identitást kölcsönöz egy luxustelefon:
annak birtoklása örömforrásként
hat felhasználójának, egyéni tulajdonságaik elvesznek a tömegben,
s gyakorlatilag közös jelzővel illetjük azokat, akik már a megjelenés
első napján büszkén mutogatják új
szerzeményüket.
A közösség folyamatos eseményeket szervez, ahol az
egyentelefont használók megoszthatják tapasztalataikat
egymással, továbbá telefon-kiegészítőket, így például
tokokat, fóliákat, tartókat árusítanak egymásnak. A közösségen belül példaértékűnek tartják azt, aki az országos megjelenésnapon először jut az adott mobilhoz. A
sorbaállás várakozásteli pillanataiban többen próbálják
lefizetni a sorban előttük állókat, hogy hamarabb kézhez
kaphassák a hőn áhított telefont, sőt, az első várakozónak legutóbb fél millió forintot (!) ajánlottak, ha feladja helyét. (Bár két ugyanilyen telefont is vehetett volna
ezen az áron, s legalább 10 szintén kiváló okostelefont, ő
nem élt ezzel a lehetőséggel.)
Korunkban, azt gondolom, már elkerülhetetlen, hogy
ne involválódjunk a tömeghipnózis hullámaiba, ám érdemes észben tartani azt, hogy ezek a tárgyak pótolhatóak,
kevésbé értékállóak. Ugyanakkor az általuk adott élmények egy egész generációnak adnak viszonyítási pontot
társas kapcsolataikban, egyéni szinten pedig az önkifejezés eszközeivé válnak.
Hancz Petra
Forrás
Pataki Ferenc: A tömegjelenségek empirikus kutatása in:
A tömegek évszázada, Osiris kiadó, Budapest, 1998.
107-121. oldal
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Társ(adalom)tudományok:
genealógia
Biztosan találkoztál már a nagyszüleiddel. Hát a dédszüleiddel?
Ükszüleiddel? Szépszüleiddel? Hová vezetne az út, ha elkezdenéd
családod történetét kibogozni? Milyen nem is észlelt rokonságokra
derülne fény? Kóstolj bele a genealógia világába!
Néhány hete történt, hogy hazafele tartva szó szerint
belerohantam egy veszekedésbe. A villamos ajtajánál két
öregúr azon vitatkozott, hogy vajon melyiküknek kellene beljebb mennie, hogy a tömeg beférjen – ha engem
kérdeztek, mindkettőjüknek, a botjaikat is beleértve.
A nagy szócsatát szinte végigkövetve arra lettem
figyelmes, hogy ez a két, már jóval a 80-on is túl járó
férfi valósággal egymás torkának esve szidta a másikat. De olyan módon, hogy közben alig emelték fel a
hangjukat, csak morogtak a bajuszuk alatt, így igen-

Mit csinál egy genealógus?

Rengeteget jár könyvtárakba, olvas és utazik, hogy
a községi anyakönyvekből adatokat szerezzen. Az információkból táblázat vagy jegyzék formájában családfát, leszármazási fát készít. A táblázat előnye, hogy
könnyebben áttekinthető, ezzel szemben a
jegyzékben helyet kaphat minden adat, amit
a táblázat keretei kiszuszakoltak. Érdekesség, hogy a genealógiai könyvek általában 2
részből állnak: az első rész az elméleti rész,
amelyben a tudós leírja, hogy mely szabályok
figyelembevételével állította össze a leszármazási viszonyokat. A második, gyakorlati
rész pedig a tényleges családfa, adatokkal,
eseményekkel tarkítva.

csak fülelnie kellett az embernek, ha el akart csípni „A genealógia régebbi, mint a történelem...”
Maga a tudomány kezdete az ősidőkre nyúlik vis�egy-egy, nagyszüleik korában még valószínűleg óriási közfelháborodást okozó szitokszót. Íme az egyik: „… sza, az ókor embere például az istenek származását
már jóval a történetírás kezdete előtt levezette. Egyes
hogy a napád térdje törjön le!...”
Ez a mondat szöget ütött a fejembe. Először azt hit- népek, törzsek vezetői is a mitológiában keresték az
tem, hogy a bácsi „apá”-t mondott, érthettem rosszul is, eredetüket tekintélynövelés céljából – elég, ha csak az
ahogy ők morogtak. Amikor aztán másodszor említette ókori Egyiptom fáraóira gondolunk. A rómaiak köréa „napá”-t egy újabb fölényesen magyar mondatban, már ben szinte divat volt az ősök feltüntetése sírfeliratobiztos voltam benne, hogy a fülem rendben
van. De azt is tudtam, hogy a „napa” szó szá- Magát a születést általában csillaggal (mellette kör, ha nő, négyzet,
momra, az újkori nemzedék Y generációjának ha férfi), a halált kereszttel, a hősi halált pedig két keresztbe tett
képviselője számára – egy kis képzavarral karddal jelölik a táblákon.
élve – teljesen kínai.
A „napa” szó jelentésének kutatása során
találtam rá a genealógia tudományára. A görög „genosz” kon, ehhez pedig – főleg a patríciusok – nagy figyeszó eredetet, származást jelent, így nem nehéz kitalál- lemmel tartották számon a származásukat. Kivéve a

”

Fotó • negyedikkoztarsasag.hu

Bezzeg az én időmben…

ni, hogy ez a tudományterület egy történeti
segédtudomány, amely nevezetesen családok
történetével, leszármazásával, szélesebb értelemben pedig az emberek közötti rokonsági
kapcsolatokkal foglalkozik.
A forrásai elsősorban a szájhagyomány, illetve az írott
források, úgy, mint önéletrajzok, emlékiratok, családi
iratok, anyakönyvek, végrendeletek. Ehhez csatlakoznak
még a tárgyi emlékek, mint például a síremlékek is.
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Fotó • macse.org

női felmenőket, ezekkel ugyanis csak nagyon ritkán
foglalkoztak. A római őstáblán azonban nem mindig a
biológiai leszármazást tüntették fel, előfordult, hogy
az örökbefogadottak „átvették” az örökbefogadó őseit.
Ezzel ellentétben például a germán genealógia mindig a vérrokonságon alapult. A hűbéri kötelékben és
a lovagi tornákon is szerepe volt a 4-5 generációra is
kiterjedő ősbizonyítás rendszerének. Nem csoda hát,
hogy az tudományág első megbízható meghatározását

Leszármazottak

J. Gatterer göttingeni professzor adta, amely szerint
a genealógia nem más, mint az egy atyától származó
személyek bemutatása férfiágon.
Genealógiai alapfogalmak és jelek

A származástani kutatások során rengeteg, laikusok
számára sokszor értelmezhetetlen szó és jelölés kerül a
táblákra. Az elejéről kezdve: „ősnek” azt felmenőt tartják,
akihez egy adott családot a legkorábbig vissza lehet származtatni. Az ő leszármazottai tartoznak egy nemzettségbe. Érdekes fogalom még az „íz”, ami leszármazási
ágon lévő nemzedéket jelent, tehát például mondhatjuk,
hogy az unoka a nagypapa másodízigleni rokona.
A két különböző nemű személy gyermeknemzés céljából létrehozott kapcsolatát sem házasságnak, hanem
„koalíció”-nak hívják, ezzel teret engedve a nem törvényes keretek között születetteknek. Magát a születést
általában csillaggal (mellette kör, ha nő, négyzet, ha férfi), a halált kereszttel, a hősi halált pedig két keresztbe
tett karddal jelölik a táblákon. A két egymást metsző kör
a házasságot, míg a két, egymástól vonallal elválasztott
kör a válást jelöli.

Az első magyarországi adatokat tartalmazó munka
Budai Ézsaiás 1535-ben megjelent lexikonja, de a genealógusok inkább Lehoczky: „Stemmatographia nobilium
familiarum Regni Hungariae” című könyvét tekintik az
első jelentős magyar műnek.
Ma a legtöbbet – hibái, téves adatai ellenére – Nagy
Iván „Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal” (1857-68) című művét használják. Ez a
könyv 108 ősnemzetség, és több mint 11 ezer család
történetét dolgozza fel. A 19-20. században aztán több családtörténeti monográfia is készült, ezeket a Magyar Heraldikai
és Genealógiai Társaság tudományos folyóirata, a Turul adta közre. A második
világháború utáni évtizedek újdonsága a
polgári és paraszti családok genealógiája,
birtoktörténete, így ma már számos genealógus kap megbízást az „utca emberétől”, hogy kutassa fel a családfáját, őseit.
Hogy miért érdekel egyre több embert a
származása, azt nem az én tisztem eldönteni, abban viszont biztos vagyok, hogy
amennyiben időt és energiát fektetünk
őseink feltérképezésére, sok történettel
leszünk gazdagabbak. Sőt, egészségünk
megőrzése szempontjából sem utolsó, ha tisztában
vagyunk elődeink esetleges örökletes betegségeivel.
Végül visszatérve a villamosra: a „napa” szó jelentése anyós, az 1900-as évek elején veszett ki a szókincsünkből az „ipa” szóval együtt, ami pedig apóst jelent.
A történet pedig aránylag kevés morális hozadékkal ért
véget, ugyanis az öreg urak mindenfajta megbékélés
színlelése nélkül szálltak le néhány megállóval később.
Amit viszont a villamoson hagytak, az a vékonyan csillámló derű volt néhány utas arcán, akik velem együtt
hallgatták végig a régimódi csetepatét.
Czájlik Rita
Felhasznált irodalom:
Magyar Nagylexikon (1993): genealógia szócikk. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Everton, G. Bangh (1963): The Handy Book for Genealogist.
Everton Publishers.
O. Lohrenz (1898): Lehrbuch der gesamten wissenschaftlichen
Genealogie. Németország, UNIKUM.
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Ha az vagy, amit megeszel,
akkor az vagy, amit megnézel?
Képzeljük el az átlagos napunkat: hazaérve az egyetemről vagy a
munkából hullafáradtan lerogyunk a tv, esetleg a számítógép elé,
hogy agyunkat kikapcsolva pihenjünk egy kicsit. Ekkor pedig a
média beszippant minket, és akarva-akaratlanul bekerülünk egy
virtuális térbe. De vajon ez hogyan hat ránk?
Ha meghalljuk a média szót, a legtöbbünknek az elektronikus vagy írott adatközvetítők jutnak eszünkbe, vagy az
is lehet, hogy simán csak a tv-re asszociálunk.
Ennél azért kicsit árnyaltabb a kép. Ha tudományosan akarjuk megközelíteni a témát, akkor a kommunikáció területén kell vizsgálódnunk, ugyanis a média
az információ rögzítésére és közvetítésére használt
eszközöket jelenti, és gyakran alkalmazzuk ezt a szót a
tömegtájékoztatási eszközök – mint például a tv, rádió,
újság – szinonimájaként is. Természetesen nem akarok
történelmi elemzésbe bocsátkozni, a lényeg az, hogy az

kategória.
Az első kiemelendő a direkthatás-elméletek közül a
lövedék-elmélet, ami az 1920-30-as években terjedt el,
s akkoriban inkább csak az újságok hasábjain és a rádió
hullámhosszán, valamint a korai filmekben érte el az
embereket. Neve igen sokat elárul, hiszen nagy és közvetlen hatást gyakorol a fogyasztókra: a nyomtatott sajtóból, rádiós adásokból, a filmekből, illetve a plakátokból
áradó információk mintegy lövedékként „csapódtak” a
közönségben, mellyel maradandó élményt, mondhatni
inkább „kárt” okoznak. Harold Lasswell fogalmazta meg
első ízben az elmélet manipulatív hatását a
közönségre nézve 1927-ben, és kifejtette
azt is, hogy az említett teória tökéletes talajt
biztosít a világháborús propagandának is.
Tipikus példaként ide sorolható az 1938-ban
bemutatott „Világok harca” című rádiójáték,
melyet néhány évvel ezelőtt Tom Cruise főszereplésével adaptáltak mozivászonra.
A lövedék-elméletet a kultivációselmélet követi a sorban, mely az 1970-es
években kezdett kialakulni, és egy magyar
származású amerikai médiakutató, George
Gerbner teóriáján alapszik. Neve onnan
eredeztethető, hogy a média – szelektivitása miatt – egyes elemeket jobban kultivál,
míg másokat mellőz. Az amerikai háztartások nagy része ekkorra már rendelkezett
televízióval, így a nézők számára ez vált a legfőbb információforrássá, megelőzve a személyes tapasztalatot. Az elmélet pedig arra mutat rá, hogy a média által
gyakorolt hatás hosszútávon nyilvánul meg, mégpedig úgy, hogy az egyéni véleményeket egységessé formálja. De mi is pontosan a modell lényege? Egyfajta
„tükröt” tart a valóság elé, és bizonyos szabályok mentén át is alakítja azt. Ezek szerint, ha valaki sokat néz
tv-t, egy új, a televízió által bemutatott világot képzel
maga köré. Ha belegondolunk, hogy milyen ingerek
érnek bennünket a különféle médiumokból, talán mi
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A hír csökken a reklám nő

információ átadására és az emberek szórakoztatására, de
akár katonai és háborús célokra, propagandára is több
évszázada használják már a médiát.
A média célja és feladata elsősorban a tájékoztatás,
valamint a hiteles és megbízható információk és tények
közlése. Ezen kívül azonban – napjainkban főleg – nagy
hangsúlyt fektetnek a szórakoztatásra, és az egyes médiacégek és reklámóriások sok mindent megtesznek,
hogy a fogyasztók egyre növekvő szórakozási igényét
kielégítsék. De ne szaladjunk ennyire előre! A társadalomra gyakorolt hatásokat a különböző médiaelméletek

mentén lehet leginkább jellemezni, melyekkel nagyon tudatosan manipulálhatóak a fogyasztók, s ezeket a modelleket két csoportra
oszthatjuk: az egyik csoport az úgynevezett
direkthatás-elméleteket tartalmazó, a másik
pedig a korlátozotthatás-elméleteket felölelő
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is elhihetnénk azt, hogy a mi szomszédjaink is lehetnének a „Jóbarátok”, vagy akár fahanggal is éreznénk
magunkban akkora X-et, hogy bármely fal leomlana az
éneklésünktől.
Szintén a ’70-es években látott napvilágot a harmadik direkthatás-elmélet, ami a hallgatási spirál vagy
másnéven a „tarts a győztessel” nevet viseli. Képzeljük el,
hogy az idei vb-döntő előtt megkérdezik tőlünk: „Na, te
kinek szurkolsz? A németeknek vagy az argentinoknak?” Mivel a mi kedvencünk már kiesett a játékból, ezért vállat
vonva annyit válaszolunk, hogy nekünk teljesen mindegy. A meccs végeztével azonban hevesen bizonygatni
kezdjük, hogy mi bizony a németeknek drukkoltunk, és
titokban tudtuk, hogy ők nyerik meg a vb-t, mert… Az
elmélet lényege tehát az, hogy az adott személy hajlamos megváltoztatni a véleményét, mivel úgy gondolja, a
társadalom nagyobb része is ugyanígy gondolkozik, ezáltal nem lesz kívülálló. Emiatt viszont fennáll annak a
veszélye, hogy a más álláspontot képviselők nem emelik
fel hangjukat, így ezt az elméletet egyfajta öncenzúrának
is tekinthetjük.
Ugyanebben az évtizedben született meg a framing
elmélet is, ami a direkthatás-elméletek utolsó képviselője, és Edward Herman, illetve Noam Chomsky nevéhez
köthető. Több – korábban már említett – elem fellelhető ebben a modellben. A nyílt propaganda is megtalálható az elmélet eszköztárában, de ugyanúgy operál
az információk áramoltatásával, mint a kultivációselmélet: egyes elemeket jobban alkalmaz, míg másokat háttérbe szorít. Ezt érezhetjük kissé hatásvadász
megoldásnak, hisz valóban az: ki ne látott volna olyan
magazinműsort, ahol azt taglalták, hogyan is lehet kitörni a szegénységből a zene segítségével. Ezzel nem
is lenne baj, ha nem lennének mesterkéltek a felvételek. A kutatók szerint a média az üzeneteket – főleg a
híradásokat – nem objektívan közvetíti, hanem erőteljesen torzítja, más keretben (frame – innen az elnevezés) tünteti fel azokat. Példaként lehetne felhozni
a közszolgálati médiumok által közvetített információt, melyet erősen befolyásol a politika. Nagy veszélye
ezen elméletnek, hogy míg egy budapesti pedagógusra kevésbé hat – mivel több forrásból is informálódhat,
addig egy vidéki, hátrányos helyzetű településen élő
nyugdíjasra sokkal erőteljesebb hatást gyakorol – a
korlátozott tájékozódási forrásai miatt.
Tekintsük át a korlátozotthatás-elméletek sorát is!
Rögtön elsőként említendő a kétlépcsős hatás modellje, melynek megszületését az 1940-es évekre datálják.
Ezen elmélet szerint a média csak kis mértékben befolyásolja a fogyasztókat, és mindenki egyénileg dolgozza
fel a kapott információt. A direkthatás-elméletekkel

szemben itt a személyközi kommunikációnak sokkal
erősebb befolyásoló ereje van, mint például a televíziónak, rádiónak.
A szelektív észlelés elmélete már önmagában is elég
beszédes, és a neve is sokat elárul. Lényegében annyit
jelent, hogy a médiából záporozó híreket, információkat és üzeneteket a közönség kiszűri, szelektálja. Az
ezzel foglalkozó kutató, Joseph Klapper szerint három
szint különböztethető meg az elméleten belül: az első
a szelektív válogatás, ami annyit jelent, hogy ha például nem érdekelnek a kereskedelmi adókon futó (trash)
reality-show-k, akkor eleve nem követem figyelemmel
őket. A következő a szelektív észlelés szintje, ahol – ha

Hazugság vagy nem, de megesszük.

véletlenül mégis odakapcsolok egy VV-párbajra – nyugodt szívvel engedem el a kapott üzenetet a fülem mellett. A harmadik lépcső a szelektív emlékezés: ha bele
is futottam egy hihetetlenül izgalmas összefoglalóba,
és az élményektől aznap este még nem is tudok aludni,
akkor sem kell aggódnom, mert hamar elfelejtem a közvetített tartalmat.
Szintén a korlátozotthatás-elméletek közé tartozik
a napirend-elmélet, melyet Bernard Cohen fogalmazott
meg elsőként 1963-ban. Véleménye szerint a média –
és ez különösen jellemző a hírmédiára – nem azt szabja
meg, hogy mit gondoljunk, hanem, hogy miről gondolkodjunk. Ha megnézünk egy híradót, észrevehetjük,
hogy különböző híreknek prioritása van a többi előtt:
ami az egész társadalmat érinti, sokkal nagyobb hírértéket kap, mint egy kisebb volumenű dolog, ami mögött mondjuk nincs politikai tartalom.
A következő elmélet a használat. és kielégülés-modell,
ami arra világít rá, hogy mindenki különböző módon és
másra használja a médiát. A legfontosabb, hogy az elmélet szerint mi, a fogyasztók használjuk a médiát, és nem
pedig fordítva, tehát nincs is akkora befolyással ránk. Az
elmélet lényege abban áll, hogy mindenkinek más elvárásai vannak egyes műsorokkal szemben, így az alapján
fognak választani, melyik felel meg az igényeinek. Kiss
Ádám anekdotája jutott eszembe ennek kapcsán, amikor
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Mert benned van az X

A kódolás-dekódolás modell – melynek lényegét
Stuart Hall fogalmazta meg 1980-ban – szerint a közvetített szöveg mindig többértelmű, tehát nem biztos,
hogy az üzenet ugyanazt jelenti az átadónak, mint a befogadónak. Persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy
rébuszokban beszélnének a műsorokban, elég, ha csak
mondjuk a Family guy valamely részére gondolunk, ami
igen sokszor ad fricskát a társadalomnak, és jelenít meg
kritikát egy-egy részében. A kérdés az, hogy mi az adott
kontextusban, a maga egyszerű valójában értelmezzük
a látottakat, vagy képesek vagyunk meglátni a mögöttes
tartalmat?
Az utolsó elmélet a performatív hatás modellje, ami
Umberto Eco nevéhez köthető, és melynek a kereskedelmi
csatornák tömeges megjelenése szolgál alapul. Jellemzője, hogy a műfajok, illetve a valóságos és a fiktív elemek
összekeverednek, az utóbbira jó példa lehet az olyan va-

Nagy Zsuzsi
Forrás:
Bajomi-Lázár Péter (2006): Manipulál-e a média?
(http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_
manipulal-e_a_media/– Utoljára megtekintve: 2014.
november 18.)
Császi Lajos-Istvánffy András (2010): A Makrancos
hölgytől a Big Brotherig (http://www.mediakutato.hu/
cikk/2010_02_nyar/03_frankfurti_birminghami_iskola – Utoljára megtekintve: 2014. november 18.)
Gömbzsik Anikó (2004): Médiaelmélet (http://
grafikanagy.hu/koskaroly/12b/mediaelmelet.pdf – Utoljára megtekintve: 2014. november 18.)
Myat Kornél (2010): Médiaelméletek és a késő-modern médiakörnyezet (http://www.mediakutato.hu/
cikk/2010_02_nyar/04_mediaelmelet – Utoljára megtekintve: 2014. november 18.)
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így fogalmazott a Showder klub színpadán: „Néha – ha lóságshow-k indítása, mint a Celeb vagyok, ments ki innen!
nagyon fáradt vagyok – csak bekapcsolom a Mónika show-t, A néző tehát elhiszi, hogy a bevonásával zajlanak az esemert kellenek az ilyen agyradírok.” És valljuk be, Mónikát mények, ő is alakítója a történetnek, ezáltal aktív és kreami sem az életünkhöz hozzáadott plusztartalom és az in- tív, nemcsak passzív szerepet játszik, hanem folyamatos
telligenciahányadosunk növelése miatt néztük. Nyilván „párbeszédet” is folytat a tv-vel.
ez egy lesarkított példa, de tökéletesen illik rá a hasznáTalán ezek alapján kicsit pontosabb képet kaptunk
lat- és kielégülés-modell.
arról, hogy a média olykor nagyon tudatosan használja azon elemeit, amelyekkel még jobban manipulálhatja az embereket. Vegyük példának az egyik legnézettebb tehetségkutató műsort, az X-faktort, ahol igen
„istenes” módon buzdítanak minket a szavazásra, de a
leadott voksokat már nem látjuk, így hát kénytelenek
vagyunk elhinni, hogy tényleg az esik ki, aki a legkevesebb szavazatot kapta. És – habár ez csak spekuláció – ha tisztában vagyunk is azzal, hogy a show előre
megrendezett, a kiesők sorrendje előre borítékolt, mi
azért csak nyomjuk a sms-eket, ezzel pedig milliókat –
ha nem milliárdokat – küldünk egy adott csatornának.
Csak jól szeretnénk érezni magunkat szombat este,
szurkolunk annak a szegény családból származó kislánynak, akinek egyébként arany van a torkában, és
nem vesszük észre, hogy már be is szippantott minket
a tévé. Mert ha továbbjuttatjuk a kislányt, akkor jövő
héten is leülünk megnézni a műsort, és valószínűleg
akkor is szavazunk majd. Mert azt érezzük, hogy azonosulni tudunk valakivel, a legtöbb csatorna pedig
erre épít. És ha valamiért mégis kiesne a kedvencünk,
hát választunk egy másikat, mert tudjuk:
„The show must go on!”.
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Disney lányai
avagy a Hercegnők gender mártásban
Ahogy a cím is mutatja, az elkövetkező sorokban Walt Disney
hercegnői kerülnek górcső alá, egy, talán elsőre különös megközelítésben. Ám ne legyen kétségetek, a téma kutatott, szakértők
és az internet népe által, akik nem átallnak elemezni, hasonlítani,
szétszedni, kritizálni, vagy égi magasságokba emelni hercegnőinket.
Az egész hercegnősdi izgalmas kérdéseket vet fel mind
szociológiai, mind pszichológiai szempontból. Ha nem
is Ádámtól és Évától, de mindenképpen az elejéről érdemes kezdenünk a vizsgálódást, ergo a kis hercegnők
családjánál.
Harmonikus családi fészek

Rögtönözzünk is egy gyors felmérést a legismertebb
Disney hercegnőkkel, arra vonatkoztatva, hogy ki vagy
kik nevelik őket. Elég hamar feltűnik, hogy Disney-ék
háza táján a csonka család viszi a prímet (kicsit problémáztam Meridával (Merida, a bátor), végül azonban arra jutottam,
hogy ő a Pixar stúdió lánya, tehát végül nem vettem bele).

Íme hát a lista:
Hófehérke (1937):

Csak mostohaanya

Hamupipőke (1950)

Csak mostohaanya

Csipkerózsika (1959)

Mindkét szülő él,
de tündérek nevelik

Ariel (A kis hableány,
1989)

Csak apu

peiket” kitől tanulják az többnyire rejtély).
Belle-t leszámítva a lányok mind konfliktusban vannak az apjukkal, elsősorban azért,
mert nem akarnak megfelelni a rájuk irányuló elvárásoknak. Ez általában a kötelező (és
rangnak megfelelő) házasság, illetve a magas
pozíciójukkal járó felelősség, amire egyáltalán nincsenek
felkészülve.
Pocahontas is utal erre a „messze hív a nagy folyó” c.
dalában:
„Válasszam a járt utat,
Büszkén, mint a dob, ha zeng.
Férjem lesz e nagy Cocum,
És feladjam a végtelent…”

A másik fontos ismérv, hogy az apák kiemelkedő hatással vannak lányaikra. Például, ha Tianát (Hercegnő és
a béka) nézzük, kérdés nélkül az apját tekinti abszolút
etalonnak, az ő álmát vinné tovább.
Arielnél,
Csipkerózsikánál,
Jázminnál
és
Pocahontasnál az apa nem csak a család, de a teljes közösség vezetője (ergo király vagy törzsi vezető). Ők mind
anyátlan lányok, akik feltétlen szeretetet éreznek, az
őket, olykor elég ádázul, védelmező apjuk iránt.
Belle, Mulán és Tiana szintén rendkívüli módon felnéz az apjára, mint egy nagyszerű és kiemelkedő férfira.
Édesek és Mostohák

Érdemes megemlíteni, hogy Arielt és az Anna Elza párost leszámítva a hercegnőknek soha nincsenek testvérei.
Jázmin (Aladdin, 1992)
Csak apu
A Disney világban elég határozottan jelenik meg a
Pocahontas (1995)
Csak apu
mostoha intézménye. Szerintem nem mesélek nagy újdonságot, mikor azt mondom, a mostohák ábrázolása
Mulán (1998)
Mindkét szülő él
szélsőségesen egyoldalú.
Tiana (Hercegnő és a
Csak anyu
Valljuk be, ebben a világban az összes mostoha egy
béka, 2009)
„genya”. Nem kicsit. Nagyon.
Rapunzel
(Aranyhaj,
Mindkét szülő él,
A mostohák gonoszak, féltékenyek, és semmiféle szere2010):
de mostoha neveli
tetet nem éreznek a hercegnők iránt. Emellett nagyon rossz
Anna és Elza (Jégvarázs,
Szülők meghaltak
ómen, ha a hercegnő szebb náluk vagy a saját gyerekeiknél,
2013):
mert akkor gonoszsági indexük egészen extrém magasságokba ugorhat. Ellenpontjaik, a segítőkész és jóindulatú, de
Tehát Ariel, Belle, Jázmin és Pocahontas esetében az azért kissé szétszórt, hebehurgya tündérek vagy egyéb jóapa marad egyedüli szülőként (hogy a női illetve „szere- tevők, akik a hercegnő ügyét próbálják előrébb vinni.
Belle (Szépség és a szörnyeteg, 1991)

Csak apu
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Ha már segítőknél tartunk, érdekes összefüggés az is,
hogy az összes lány rendkívül önállónak képzeli magát,
miközben a valóságban folyamatos segítségre szorulnak
más emberektől vagy akár állatoktól.
Szinte mindegyik hercegnőnek van valamilyen segítője. Nyilván a segítség eltérő méreteket ölthet. Például
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Nem kell fecsérelni az értékes időt holmi ismerkedésre vagy komolyabb beszédre. Megláttad és megszeretted,
pont.
A későbbi hercegnőknél, pl. Jázminnál a rózsaszín
köd már nem elég, ő igényli a megismerés fázisát, ha már
házasodnia kell. Kicsit szomorú, de Pocahontas az egyetlen Disney hercegnő, aki végül nem élhet boldogan a szerelmével. Smithnek csak Angliában van esélye túlélni a
sérüléseit, Pocahontas pedig, pontosan az iránta érzett
szerelemből, engedi elmenni.

Lefelé mobil

Egyenlő
státuszú

Felfelé mobil

Jázmin
(Aladdin)

Hófehérke

Hamupipőke:

Csipkerózsika

Belle (Szépség
és a szörnyeteg):

Pocahontas:
Mégiscsak
törzsfő lánya)

Mulánnak ott van Musu, a „sárkány” és a lova, Khán,
Arielnek Sebastian és Ficánka stb..
Mások, más, főleg női karakterektől kérnek útmutatást. Csipkerózsika a három tündértől, Hamupipőke
a jótündértől, Pocahontas fűzfa anyótól, Tiana Odi
mamától.
Csak egy csókra vár…

Disney világában él az a szerencsés elképzelés, hogy
életed szerelmével bárhol és bármikor találkozhatsz. A
„lovagoknak” megvan az a jó képességük, hogy meghallják, ha egy kút felett énekelsz a madarakkal, észrevesznek, ha táncolsz a mókusokkal az erdőben, esetleg pont
arra járnak, mikor éppen almát lopsz.
Extrémebb esetekben elrabolják apádat, betörnek a
házadba, vagy egyenesen az életedre törnek.
Rengeteget kritizált az a csodás mesei elem, miszerint, főleg a „klasszikus” hercegnővel, meglátják egymást,
és bumm! Halálosan szerelmesek. Csak így, első látásra.

a

Rapunzel (Arany- Ariel (A kis Tiana (Hercegnő
haj):
hableány)
és a béka):
Bár kérdéses,
mivel egy isten
lányának elég
necces egyenrangút találni
Anna
Mulán
(Jégvarázs)
Bár a történtet
végén még nem
házasodnak össze
El kéne itt egy szép és kacér lány…

Amennyiben a lányokat rassz vagy etnikum szempontjából vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a 11 (Annát és Elzát
most egybe veszem) hercegnőből 7 kaukázusi, 1 arab, 1
kínai, 1 indián és 1 afroamerikai van.
Az első nem kaukázusi hercegnőre 54 évet kellett várni, ekkor bukkant fel ugyanis Jázmin. Pocahontas – mint

Fotó • 2.bp.blogspot.com

A hercegnői esküvők, a házassági mobilitás szempontjából, is elég izgalmas képet adnak.
A házassággal kapcsolatos mobilitás azt mutatja,
hogy a házasulandó felek, a saját társadalmi pozíciójukhoz képest, magasabb vagy alacsonyabb státuszú párt
választanak-e maguknak. Ergo házasodni lehet „lefelé”,
„felfelé” vagy ugyanabban a státuszban lévőt választani.

Fotó • media-cache-ec0.pinimg.com

Fotó • pinterest.com
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Frankenstein a szörnyét – több etnikumból gyúrták össze. Az arcai
ázsiai, a bőre sötét, a haja hosszú
és egyenes, de a testfelépítése
kaukázusi. Ő maga a megtestesült
egzotikum, ahogy a nyugati férfiak megálmodnák.
Az minden hercegnőről elmondható, hogy lehetetlenül
vékony derékkal, és rendkívül
formás testtel rendelkezik. Illetve mondjuk ki, ők tehetnek róla,
hogy képtelen elvárásaink vannak
a hajunkkal szemben. Emellett
mindegyikőjüknek
csodálatos
hangja van.
Érdekes még, hogy a legtöbb
hercegnő valahogy el van szeparálva a társadalom egészétől.
Hófehérkének és Csipkerózsikának az élete múlik azon, hogy
elrejtőzve éljen. Hamupipőkét
mostohája nem engedi ki a házból. Ariel és Jázmin mozgástere is
erősen korlátozott, szigorúan szabályozott, hogy hova mehetnek,
és kivel beszélgethetnek. Belle és
Pocahontas is elég elszeparáltan
él, pl.: Belle egy kis faluban, ahol
csak ő tudja, mi az olvasás szeretete. Mulán azért van kirekesztve,
mert nőként él egy szigorúan férfi
uralta társadalomban, ahol az önrendelkezésének jogai finoman
szólva is korlátozottak. Tiana pedig önmagát zárja ki a közösségből, az álma megvalósítása miatt,
illetve békaként még elszeparáltabb helyzetbe kerül.
A „klasszikus” hercegnőkre jellemző, hogy passzívak
saját jövőjük formálását illetően, többnyire arra várnak,
hogy egy arra tévedő herceg megmentse őket. Képtelenek arra, hogy maguk legyenek saját életük hősei, szükségük van a hős férfire. Lásd Csipkerózsika, Hófehérke,
Hamupipőke.
Ezek a vonások nagyon szépen összecsengenek az akkori amerikai társadalommal, pontosabban a társadalmi
elvárásokkal a nőkkel a szemben. Az „ideális” nő szorgos,

alázatos, mindig vidám, és életének a férfi ad értelmet.
A Disney stúdió Ariel személyével enyhített ezen a
végtelenül szexista és maradi képen. Persze Ariel is megszállott módjára „akarja” a herceget, akiért később mindent felad, elhagyja a családját, az otthonát miatta.
Ursula beletrafál a lényegbe:
„A férfinép mind utálja a blablát,
Ha sokat fecsegsz, uncsi leszel még.
A földi férfi csendes nőt kér,
Keze járjon ne a szája,
Tudja jól, hogy nem kell sok beszéd.”
Ezek ellenére Ariel már egy lázadóbb karakter, tele
van vágyakkal és elképzelésekkel, nem fél felvenni a harcot a boldogságáért.
Innentől a hercegnők egyre individuálisabbak, karakteresebbek, önállóbbak lesznek. Nem várnak már feltétlenül a hercegre a fehér lovon, hanem egyenlő partnerei
a kalandokban.
Mulán például egész egyszerűen megmenti Kínát.
Ami azért már elég rendben van.
Sőt, a legutolsó mesében, a Jégvarázsban, már nem is
a szerelem lesz az, ami megmenti a hőseinket, hanem a

feltétel nélküli testvéri szeretet.
Ezzel a nagyon pozitív üzenettel és az egyre talpraesettebb hercegnőkkel zárnám is ezt a kis szösszenetet.
Decemberre pedig Elza dalát küldeném, ami úgy kezdődik,
hogy Legyen hó...
Aruwa Eszter
Forrás:
Gender roles in Disney Animation: http://www.american.
edu/soc/film/upload/gender-roles-in-disney.pdf (utoljára megtekintve: 2014-11-14)
Happily Ever After: Construction of Family in Disney
Princess Collection Films: http://scholarworks.sjsu.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5093&context=etd_
theses (utoljára megtekintve: 2014-11-14)
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Női sorsok Európán kívül
A kínai lábelkötés - Az aranylótuszért vívott küzdelem
Az előző számban az Indiában élő nők kemény, egyenjogúságtól
mentes éltébe nyerhettetek bepillantást az ott kutató Sipőcz
Diával készült interjú során. Most egy, a már múltba vesző, brutális szokást mutatunk meg, ami hozzájárult a női nem mint a
gyengébb nem képének kialakulásához.
A női lábak elkötése egy több mint ezer éven át uralkodó szokássá nőtte ki magát Kínában, ahol a szépség, státus és nőiesség
szimbólumává váltak a 7,5 cm-re zsugorított lábfejek.

Fotó • moorsleg.blogspot.com

Kínában négy uralkodó filozófiai nézet van: a taoizmus,
konfucianizmus, legizmus és buddhizmus. Ezek rendkívül fontos helyet foglalnak el a kínai kultúrában, mivel
az élet minden szegmesére hatással vannak úgy, mint a
művészetekre, tudományokra, hétköznapokra.
A filozófia magyarázatot nyújt az életben felmerülő
kérdésekre, szabályai segítségével járul hozzá a helyesnek vélt út megtalálásához és megtartásához. Megmutatja, hogy kinek milyen szerepkörrel kell azonosulnia,
milyen elvárásoknak kell megfelelnie.
A taoizmus klasszikus könyve a „Tao Te King” (i. e. 5-3.
sz.), amely Lao-ce elbeszélésein alapszik.
A könyv középpontjában az embert körülvevő világ
törvényszerűségei állnak. A helyes út, a természettörvények felfedezése és a természettel való békés, harmóniában élés által válik elérhetővé.
„Aki taoval szolgálja az emberek urát, az nem igázza le
hadsereggel az égalattit, hiszen ez a tette könnyen ellene fordulhat. Mert amerre hadsereg járt, csak tüske és tövisbozót
terem, s a nagy háborúk nyomában mindig ínséges esztendők
járnak. Az igazán jó hadvezér célhoz ér és megállapodik, s
nem vetemedik arra, hogy erőszakot alkalmazzon. Célhoz
ér, de nem emeli fel magát; célhoz ér, de nem dicsőíti magát;
célhoz ér, de nem kevélykedik; célhoz ér, de csak azért, mert
nem tehet mást; célhoz ér, de nem alkalmaz erőszakot.”/Tao
Te King/
Az alapvetően patriarchális rendre épülő konfucianizmus Konfuciusz (Kr. e. 551-479) tanításán alapszik.
Leghíresebb műve a „Beszélgetések és mondások”, amely
a mester és tanítványainak beszélgetését tartalmazza
húsz fejezetben. Gondolatai a konkrét
életre és az emberre összpontosulnak.
A konfuciánus elmélet fő célja egy zavarmentes állam elvének megalkotása.
A bölcselet alapján az ember alapvető
erényei: emberség, becsületesség, illendőség, bölcsesség, lojalitás. Ezek az

érdemek olyan hierarchikusan működő viszonyokban jelennek meg, mint: úr és szolga,
apa és fiú, férj és feleség, barát és barát közötti kapcsolat.
Konfuciusz halálát követő évezredek során a gondolkodók elsődleges feladatuknak
tekintették a rend, vagyis „zhi” biztosítását a
zűrzavarral „luannal” szemben. Ennek elérése
érdekében különböző elméleteket dolgoztak
ki. Végül arra a jutottak, hogy a kozmikus rend elérése
nem valósítható meg, csak akkor, ha a Földön is fegyelem uralkodik. Ehhez viszont egészen mikro szintekig
kell visszamenni vagyis, az egyén életének is szabályszerűen kell működnie.
A konfuciánus családmodellben a férfi elsődleges feladata, hogy fiú utódokat nemzzen, akik halála után áldoznak előtte és ősei előtt. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a nő feladata nem más, mint fiú utódok világra
hozatala. Amennyiben ennek eleget tesz, földi szerepének kardinális részét teljesítette.
A legizmus a kínai filozófiai iskolák egyik jelentős
irányzata, amely a Hadakozó fejedelemségek idején, az
i. e. 4. században alakult ki. Jelentősége abban áll, hogy
elsőként vetette el mind a konfuciánus, mind a taoista
rítusokat és fogalmakat, továbbá általában a merev hagyományokra épülő államhatalmat. A legizmus filozófiájának centrumába a jó vezető ideálját helyezi. Az uralkodónak teljhatalommal kell rendelkeznie és figyelme
középpontjában az ország számára hasznos dolgokat kell
tennie. A legizmuson belül három nagy csoportot különítünk el. Az első a hatalmi helyzet, vagyis a „shi” fontosságát hangsúlyozza, a második a módszerekre, vagyis a
„shura” helyezi a figyelmet, melyek segítségével a vezető
irányítani, ellenőrizni és manipulálni tudja hivatalnokait.
Végül a harmadik csoport a törvényekre, a „fara” fókuszál, vagyis úgy gondolja, az írott törvények és hatékonyan működő intézmények nélkül nem lehet objektíven
vezetni egy országot.
A negyedik főfilozófiai irányzat az i. sz. 50-ben Kínába

Fotó • heartlandfootandankle.com
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betörő buddhista gondolkodás. Az akkoriban hatalmon Kínai lábelkötés a hétköznapokban
Andrea Dworkin „Nőirtás- a kínai lábelkötés” c. írásában
lévő Han-dinasztia hanyatlása társadalmi, gazdasági és
politikai hozadéka negatívan érintette a kínai népet, ami „szexuális fasizmuson alapuló elnyomásként”, „jól látható
számára a buddhista szerzetesek által hirdetett új elmé- márkajelzésnek” nevezi a nők lábának elkötését, ami szelet enyhülést jelentett a nehéz idők merev világképeivel rinte nem csupán a test, hanem a szellem korlátozása is,
szemben. Bár az említett filozófia kevésbé mutatott szi- mivel a nők élete és gondolatai az apró lábuk és az ahhoz
gorúan kötött képet, mégis alapvetően a hagyományos passzoló cipők körül forogtak. A kínai lányok életében a
cipők hímzése nagy szerepet játszott. Már férjhez mecsaládmodellt tartotta követendőnek.
netelük előtt átlagosan 12 pár lábbelit készítettek hozoA kínai lábelkötés történelmi háttere
mányukba. Külön cipellőt viseltek a tipegéshez, alváshoz,
A kínai hagyomány jelentős része írásos formában ünnepi alkalmakhoz.
nem maradt fenn, így többek között a nők lábának elköA nők hihetetlenül fájdalmas és nem utolsó sorban
tését, vagyis a „chánzú” kialakulását is homály
fedi.
Az egyik mítosz szerint elsőként az Öt
dinasztia korabeli (907-960), Táng-dinasztia
császára javasolta egyik ágyasának, táncosának, YoNiángnak, – akit annyira szeretett,
hogy egy közel 2 méter magas aranylótusz
szobrot készíttetett tiszteletére – hogy selyemmel kösse el lábát az újhold idejére, mert
így mozgása és megjelenése is kecsesebb lesz.
A nők lábának elkötése a Sòng-dinasztia
alatt (960-1279) még nem igazán vált széles körben elterjedt szokássá, mivel csak a
társadalom felsőbb rétegei engedhették meg
maguknak azt a luxust, hogy feleségük kitartott legyen. életveszélyes küzdelme a szépségért már öt-nyolc éves
Az akkori lábelkötések nagy különbséget mutattak a korukban kezdetét vette. Howard S. Levy „A kínai lábelkésőbbi háromhüvelyknyi aranylótuszhoz képest, ekkor kötés, egy különös erotikus szokás története” c. könyvében ír
ugyanis a lábujjakat még nem hajlították vissza. A régé- róla, hogy a lábelkötés sikere azon múlott, hogy milyen
szeti kutatások is arra mutattak rá, hogy az elkötött női ügyességgel tekerték körbe a lábfejeket. A folyamat solábak ekkor még 10-15 cm hosszúak voltak: Egy Sòng- rán a négy kisebbik lábujjat egy 5 cm széles és 3 m hos�kori sírban talált császári hivatalnok körülbelül 17 éves szú kötéssel a talp alá szorították, majd olyan erővel csafeleségének lábán egy 210 centi hosszú, 9 centi széles varták a hosszú anyagot a sarkak köré, hogy a lábujjak a
kötést találtak. Mellette 6 pár, 13-14 centi hosszú és 4,5- lehető leghátrébb feszüljenek. A gyötrelmes eljárást újra
és újra megismételték, ez által elérve, hogy a lábméret
5 centi széles cipő hevert.
A mongol eredetű Yuán-dinasztiában (1271–1368) mindössze 7-8 centire csökkenjen. Sokszor a nagylábujkezdetben nem létezett a lábelkötés, ám később asszi- jat felfelé erőltették, hogy így felvegye az újhold alakját.
milációjuk során a vagyonosabb társadalmi rétegeknél Az elkötött ujjak olykor elhaltak és leestek.
A művelet során elérték, hogy a nők mozgásukban
olyan mértékben elterjedt a szokás, hogy az említett
körökben már szégyennek minősült, ha egy gazdagabb korlátozottakká, vagy járásra képtelenné váljanak, ami a
nő lába nem volt elkötve. Bár a szokás presztízse nőtt, férfiaknak kapóra jött, hiszen ez által feleségeik csupán
a Yuán-dinasztia alatt a déli területeken mégsem vált bizonyos megkötések mellett (pl.: gyaloghintóval) mozdulhattak ki otthonaikból. A legyengített nem szabadsáelterjedtté.
A Míng-korba (1368–1644) a lábelkötés már a biro- gának szabályozottsága férjeiket biztosította arról, hogy
dalom szinte minden régiójában ismert szokássá vált. a születendő utódok apjának kiléte felől ne merüljenek
A Qīng-dinasztia alatt (1644–1911) a lábelkötés a déli fel kétségek.
A szokás nagymértékű elterjedése szexuális szépségterületeket is meghódította, sőt az el nem kötött láb
azon túl, hogy csúnyának számított, még a szegénység ideál kialakulásához vezetett, ami az el nem kötött láb
teljes leértékelésével járt. A férfiak a következőképpen
jelképévé is vált.
nyilatkoztak a női lábakról: ”Azok a nők, akik nem kötik a
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lábukat, úgy néznek ki, mint a férfiak, mivel az apró láb a
különbség megmutatására szolgál. … A kecses járás a szemlélődőt vegyes érzésekkel tölti el: együttérzéssel és szánalommal.… A természetes láb nehéz és esetlen, amikor az ágyba
kerül, míg az apró láb finoman belopózik a takaró alá.… A
férfi annyira vágyakozik az apró lábak után, hogy az apró
lábak tulajdonosa harmonikus házasságra lel.”
A nők lába körül kialakult szexuális fetisizmus oda
vezetett, hogy a jómódú férfiak háremhölgyeiket láb-

fantáziák teljes kiélése végett a férfiak, – mintegy a tiltott
gyümölcsöt megkóstolandó – prostituáltaknál pénz fejében megmosdathatták, szemrevételezhették és vágyaik
kielégítésére használhatták azok csupasz lábait. Mosdóvizükből teát főztek, aminek különleges, gyógyító erőt
tulajdonítottak.
Így a kor férfijai teljes valójában használhatták ki a
mind fizikailag, mind gazdaságilag kiszolgáltatott nőket.
Az elkötött láb azon túl, hogy a gazdagság és szépség szimbólumává vált, a társadalmi egyenlőtlenségeket
is kihangsúlyozta, így a kínai reformerek és az amerikai misszionáriusok segítségével 1911-re a Xīnhàiforradalom után végleg elkezdett kihalni a szokás. Azonban tiltás ellenére a XX. század első évtizedeiben még
mindig akadtak aranylótusz-reprezentánsok.
Sőt, a kilencvenes években még évi 2000 pár lábbelit
értékesített a Zhiqiang (Zhigjáng) cipőgyár. Végül 1998ban befejezte a sorozatgyártást, napjainkban már „csak”
egyedi rendelésre készítenek elkötött lábra való cipőket.
Andrea Dworkin így ír erről a több mint ezer éven át
tartó hagyományról:
„Nők milliói ezer éven át brutálisan megnyomorítva, megcsonkítva az erotikum és a szépség nevében.… Férfiak milliói
ezer éven át imádják, és csodálják az eltört és elkötött lábat,
és azt a szeretkezést dicsőítik, amelynek középpontjában az
elkötött láb áll.… Anyák milliói ezer éven át brutálisan megnyomorítják és megcsonkítják saját lányaikat a szépség és egy
előnyös házasság érdekében.”
Az utolsó gondolat kapcsán szeretném egy 1934-ben
készült, személyes tapasztalatokra épült interjú néhány
mondatának tükrében bemutatni a kínai lábelkötés megélésének fájdalmait.
„Ódivatú családba születvén P’ing-hsi-ben hétéves
koromban nekem is el kellett szenvednem a lábelkötés
minden fájdalmát. Mozgékony gyerek voltam, aki szeretett ugrabugrálni, de ettől kezdve szabad és derűlátó
természetem teljesen odaveszett. Hetedik életévem első
holdhónapjában történt, hogy kifúrták a fülemet, és
aranyfülbevalót tettek bele. A kötözés a második holdhónapban kezdődött. Sírtam és elbújtam ez egyik szomszédnál, ám anyám mégis megtalált. Csúnyán lehordott
és hazarángatott. Becsukta a hálószoba ajtaját, vizet
forralt, majd egy dobozból kötszert, kiscipőket, kést,
tűt és cérnát vett elő. Könyörögtem, hogy halasszuk
el a kötözést, de anyám nem volt hajlandó. Megmosta
a lábam, timsót szórt rá és levágta a körmeimet. Eztán
lábujjaimat a talpam felé hajlította egy hosszú, vékony
kötözővászonnal – először a jobb lábfejemet kötötte el,
aztán a balt. Amikor befejezte a kötözést, megparancsolta, hogy sétáljak, ám amikor ezt megtettem a fájdalom
elviselhetetlen volt. Anyám helytelenítette, hogy járás
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szépségversenyeken választották ki, ami hasonlított a
ma ismert szépségkirálynő választásokhoz, azzal a különbséggel, hogy itt a mell, derék és csípő bősége helyett
a láb szélessége, hossza, kecsessége került középpontba.
Dworkin írásában olvasható, hogy a női láb akkor vált
igazán nőiessé és finommá, ha az aranylótusz formáját
vette fel, valamint kb. 7,5 cm hosszú, csinos mozgású
és működésképtelen volt. Fejlődését és ápolását titkok
övezték, mert a nők félrevonulva, budoárjuk magányában tartották karban a számukra oly fontos lótuszaikat.
A titokzatosság teret engedett annak, hogy a szexuális
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közben a sarkamra helyezzem a súlyomat, mondván,
hogy így sosem lesz szép formája a lábfejemnek. Kéthetente új cipőt kaptam. Mindegyik negyed-fél centivel
szűkebb volt az előző párnál. Több mint tíz pár cipő után
lábfejem alig tíz centisre zsugorodott. Két évig tartott,
amíg elértem a mintának tartott hét és fél centis méretet.
Összeráncosodott talpamat nem tudtam megvakarni, ha
viszketett, és nem tudtam enyhíteni a fájdalmat sem. A
lábszáraim elvékonyodtak, a lábfejem púpos, ronda és
büdös volt. Mennyire irigyeltem a természetes-lábúakat!”
Csernus Fanni
Hivatkozás:
Salát Gergely (2000): Női szerepek a konfuciánus világképben
http://terebess.hu/keletkultinfo/salat4.html (utoljára megtekintve: 2014.11.16.)
Lábelkötés, avagy a gazdagság megnyomorított jelképei
(2013) http://www.erdekesvilag.hu/labelkotes-avagya-gazdagsag-megnyomoritott-jelkepei/ (utoljára megtekintve: 2014.11.16.)

Érdekesség.Hu (2014): Az utolsó elkötött lábú nők
http://www.erdekesseg.hu/elkotott-labu-nok/ (utoljára megtekintve: 2014.11.16.)
Chouwen (2012): „ Három hüvelyknyi aranylótusz”Lábelkötés
Kínában
http://doufukuai.blogspot.
hu/2012/02/harom-huvelyknyi-aranylotusz-labelkotes.
html (utoljára megtekintve: 2014.11.16.)
Lábelkötés:http://hu.wikipedia.org/wiki/
L%C3%A1belk%C3%B6t%C3%A9s (utoljára megtekintve: 2014.11.16.)
Kínai filozófia
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_
filoz%C3%B3fia (utoljára megtekintve: 2014.11.16.)
Legizmus
http://wiki.konfuciuszintezet.hu/index.php/Legizmus (utoljára megtekintve: 2014.11.16.)
Agócs Tamás: Kínai buddhizmus
http://b-info1.gportal.hu/gindex.php?pg=27938699 (utoljára megtekintve: 2014.11.16.)
Andrea Dworkin : Nőirtás-kínai lábelkötés, NANE 2011,
Segélyvonalas munkafüzet

A Visegrádi Alap
ösztöndíjlehetőségei
A külföldi tanulmányi félévekről sokan lemondanak az első visszautasított pályázat következtében. Mások anyagi vagy párkapcsolati
okokra hivatkozva utasítják el az előttük álló lehetőségeket. Az új
környezetre vágyó hallgatók pedig gyakran csak az ismertebb nemzetközi ösztöndíjakra pályáznak. Az International Visegrad Fund
(IVF) egy a sok alap közül, amely lehetőséget ad arra, hogy a Visegrádi Együttműködés partnerországaiban cserediákként tanulj.
Az Erasmus cserediákprogramról vélhetően a legtöbb
egyetemi hallgató halott már. Külföldi tanulmányi és
szakmai tapasztalatszerzést támogató nemzetközi programok közül a legnagyobb népszerűségnek örvendő kezdeményezések egyike.
Ezt jól tükrözi a csereprogram 27 éves történelmében
rekordként jegyzett 2012–2013-as időszak. Ugyanis ebben az évben megközelítőleg 270 ezerre tehető a programban részvevő diákok száma.
A 2014-ben átalakított Erasmus Plusz keretprogram továbbra is kitűnő lehetőség, hogy egyéni ambícióinknak megfelelő anyagi és adminisztratív támogatást
szerezzünk. Azonban a külföldi tapasztalatszerzésnek,
nyelvtanulásnak, valamint szakmai és baráti kapcsolat-

építésnek nem csak az Európai Unió teremt
megfelelő alapot. Akinek nincs (még) nemzetközi tapasztalata, vagy csak egyszerűen
nem gyakorlott ösztöndíjvadász, az bizonyára kevesebb információval rendelkezik a Visegrádi Alap pályázati lehetőségeiről. Ugyan
az Erasmus csereprogram alternatívájának
nem nevezhető, de az International Visegrad
Fund (IVF) olyan lehetőséget teremt, amely hozzájárulhat szakmai és egyéni fejlődésünkhöz.
A pozsonyi székhelyű Visegrádi Alapot 2000-ben
hozta létre a cseh, magyar, lengyel és szlovák kormánya
azzal a céllal, hogy előmozdítsa a Visegrádi négyek, illetve a nyugat-balkáni országok együttműködését. Az éves
költségvetésből (8 millió euró 2014-ben) a tagországok
kormányai egyenlő mértékben részesülnek, amelyek
felelősek az ösztöndíjak méltányos elosztásáért. Elsősorban határokon átívelő kulturális, oktatási és tudományos
alapokra helyezett szervezeti együttműködéseket, nemzetközi konferenciákat, illetve egyéni mobilitási programokat támogatnak.
2013-ban az alap létrehozása óta 3300 szervezet,

23  Kül-Ügyes

magyarországi megbízottja pár évvel ezelőtt, az egri IVF tájékoztató konferencián
arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy
az ösztöndíjak és támogatások magyar
kihasználtsága a legalacsonyabb a négy
tagállam forrásfelhasználásának viszonylatában. Ennek elsődleges okaként a magyar nyelv egyediségét nevezte meg, amely sok esetben
hátrányt jelent a szláv ajkú szomszédainkkal szemben,
ha partnerkeresésről van szó.
Saját tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy
az alacsony részvételi szám a magyar felsőoktatási hallgatók esetében is igazolható. Az egyéni mobilitási pályázatok alacsony számát egyrészt a földrajzi behatároltságban látom, hiszen az alap csak Kelet-Közép-Európában
vagy a Balkánon folytatott tanulmányokat támogatja.
Külföldi tanulmányokat tervező diákok közül sokan első
helyen nyugat-európai államokat jelölnek meg. Érthető
módon az elsődleges szempontok közé sorolandó az intézményi presztízs, valamint az anyanyelvi környezettel
járó előnyök. Talán az Erasmus program ezért is került a
legnépszerűbb ösztöndíj lehetőségek közé. Én is hasonló

prioritási listát állítottam fel, amikor a csereprogramon
keresztül franciaországi egyetemekre jelentkeztem. Számomra a francia nyelvtanulás volt az elsődleges szempont, amikor Párizsban fél évet töltöttem alapszakos
hallgatóként.
A pozitív élmények hatására mesterszakon szerettem
volna további külföldi tapasztalatot szerezni. A Visegrádi
Alap ösztöndíjrendszerében kitűnő alternatívát láttam,
amely két lehetőséget kínál MA és MSc tanulmányokat
folytató hallgatóknak: az Intra-Visegrad és az Out-going
programot. Ahogyan az első program elnevezése is jelzi, célja, hogy Szlovákia, Csehország, Lengyelország és
Magyarország együttműködése során megvalósuló csereprogramokat előmozdítsa. Az Out-going ösztöndíj a
Visegrádi partnerországok egyetemeinek rendszereibe
való bekapcsolódást támogatja, többek között olyan országokban, mint Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Szerbia vagy épp Ukrajna.
Hozzá kell tennem, hogy az Erasmus-programmal
ellentétben a Visegrádi Alap csak a mesterszakos és végzős alapszakos hallgatók külföldi mobilitását támogatja.
Ennek egyik oka talán a pályázattal vállalt felelősségben
keresendő. Amíg az Erasmus támogatást elnyert hallgatók névsorát a felsőoktatási intézmény határozza meg,
addig az IVF ösztöndíjak kiosztása az egyetemtől függetlenül, a tagországok minisztériumain keresztül történik.
A pályázók saját magukat képviselve − intézményi koordinátor segítsége nélkül − személyesen tartják a kapcsolatot a pozsonyi intézménnyel, illetve a fogadó egyetem
képviselőjével. A felelősség tehát a pályázót terheli, hogy
a programot megfelelően teljesítse. Ehhez általában előzetes nemzetközi tapasztalat, illetve az egyetemi adminisztráció ismerete szükséges.
A 2014/15-ös tanévre az Intra-Visegrad program
18 pályázója közül csak 5 mesterszakos hallgató kapott
támogatást, hogy Csehországban és Lengyelországban
tanuljon egy vagy két szemesztert. A többi résztvevő
jelenleg posztgraduális képzését, illetve kutatását végzi

Fotó • v4program.org

1100 egyéni ösztöndíjas és 150 művészösztöndíjas valósíthatta meg projektjét a Visegrádi program segítségével.
A közel 40 millió eurónyi támogatásból az egyéni ösztöndíjakra csak az összeg 30%-át fordították.
Ezzel szemben a szervezeti együttműködéseket az
összeg 60%-ból finanszírozták. Így talán érthető, hogy
az IVF miért is közismertebb a civil szférában, mint az
egyetemi hallgatók körében. A magyarországi non-profit szervezetek is potenciális forrásként tartják számon
a Visegrádi Alapot. Beke Mihály András, a Visegrádi Alap
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a tagországok egyikében. Én 2014 szeptemberétől, szintén IVF ösztöndíjjal, a csehországi Masaryk egyetem
társadalomtudományi karán tanulok. Erasmusos-hallgatóként szerzett tapasztalataimnak köszönhetően bátran
vállaltam az IVF által előírt követelmények teljesítését.
Státuszomat illetőleg vendégdiákként vagyok regisztrálva.
A félév során három magyar diákkal találkoztam, akik
Erasmus-ösztöndíjjal tanulnak a Masaryk egyetemen.
Ketten végzős hallgatóként érkeztek az ELTE jogi karáról.
Amikor őket kérdeztem az ösztöndíjakról, meglepődve
tapasztaltam, hogy még nem hallottak a Visegrádi Alap
lehetőségeiről. Azonban volt szerencsém találkozni az
IVF másik ösztöndíjasával, aki a Corvinus egyetem volt
hallgatójaként nyert felvételt a Masarykra. Úgy gondolom, hogy mi szerencsés helyzetben tudhatjuk magunkat, amiért éltünk a lehetőséggel, illetve időben értesültünk az IVF mesterszakosnak kiírt pályázatairól.
Az ösztöndíjak mindig újabb lehetőséget teremtenek arra, hogy különböző kultúrákat interperszonális
kapcsolatainkon keresztül ismerjük meg. Különösen a
társadalomkutatói ambíciókkal rendelkező hallgatóknak nyújt olyan egyedi lehetőséget a Visegrádi program,
amely során bepillantást nyerhetnek az általuk tanulmányozott társadalom mindennapjaiba, akár egy éven keresztül. Úgy gondolom, hogy a különböző perspektívák
és vélemények megismerésének lehetősége teszi értékessé a mobilitási ösztöndíjakat.
A Visegrádi ösztöndíjjal kapcsolatban a szakmaiságra
törekvő kutató képe jelenik meg előttem. Ezzel szemben
az Erasmus egyre negatívabb képet hordoz magával. A
kalandos kultúraélvezetnek vélt csereprogram szakmai
igényességét az a hír sem erősítette meg, miszerint az
Erasmus programnak 1 millió újszülöttet köszönhet
Európa. Kétségtelenül minden ösztöndíjprogramnak
van pozitív hozadéka. Azonban a külföldi tanulmányok
szakmai eredményessége elsősorban a pályázó lelemé-

nyességétől függ, amelynek bármely ösztöndíjprogram
megfelelő keretet biztosíthat.
IVF pályázati lehetőségekről további információt találsz
itt: http://visegradfund.org/scholarships/instructions/
Pályázat leadási határideje: 2014. január 31.
(12:00)

Czeglédi Alexandra
Felhasznált források:
Bemutatkozik a Nemzetközi Visegrádi Alap (http://cic.
ckh.hu/sites/default/files/hirek/meghivo_-_nemzetkozi_
visegradi_alap.pdf − Utoljára megtekintve: 2014-11-13)
Európai Bizottság: EU – Rekordot döntött az Erasmus
program népszerűsége (http://ec.europa.eu/news/
culture/140819_hu.htm − Utoljára megtekintve: 201411-14)
EU's Erasmus study abroad programme is 'responsible
for 1m babies' (http://www.independent.co.uk/
student/news/eus-erasmus-study-abroad-programmeresponsible-for-1m-babies-9751749.html − Utoljára
megtekintve: 2014-11-15)
Mérleget vont Navracsis Tibor (http://mno.hu/
hirtvkulfold/merleget-vont-navracsics-tibor-1257814 −
Utoljára megtekintve: 2014-11-14)
Navracsics: Az oktatás nem lehet károsultja a költségvetési
konszolodációnak
(http://gepnarancs.
hu/2014/11/navracsics -a z-ok tatas -nem-lehetkarosultja-a-koltsegvetesi-konszolidacionak/ − Utoljára
megtekintve: 2014-11-14)
Visegrad Scholarship Program (VSP) (http://visegradfund.
org/scholarships/− Utoljára megtekintve: 2014-11-14)
Visegrádi alap: pályázni, pályázni, pályázni! (http://www.
kecskemeti-hirhatar.hu/hirek/visegradi-alap-palyaznipalyazni-palyazni − Utoljára megtekintve: 2014-11-14)
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Újra dübörög a magyar filmipar!
Avagy mozizni jó! Most már ágyból is!
Idén került megrendezésre az első Magyar Filmhét, melynek célja,
hogy mind a nagyközönség, mind a szakma megismerje és díjazza a 2012-2014 között bemutatott magyar filmeket. Az októberi
filmhétre 332 magyar film nevezett, ami az elmúlt 3 év termése és
valóban önmagáért beszélő óriási szám.
Aki idén lemaradt volna, reméljük, jövőre újra lesz ilyen
kezdeményezés. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele,
de én kimondottan szeretem a magyar filmeket.
Jó viszontlátni a vásznon azokat a helyszíneket ahol
nap, mint nap jár - kel az ember. Ez egy olyan kötődési
pont, amit más filmek nem tudnak megadni. Ki ne látta

Míg néhány éve egy-egy nagyobb címnél a
százezres nézőszám sem volt ritka, most már a
pár tízezer is soknak számít. Évekkel ezelőtt egy
átlagos magyar film néhányszáz millió forintból
készült, de mára már ez is megváltozott. Úgy
gondolom, el kell fogadnunk, hogy nem tudunk
versenyezni a hollywoodi filmgyártással, mert
míg ők 100 millió dollárból készítenek el egy
filmet, mi megcsináljuk azt ugyanennyiből, csak
forintban. Ebben az esetben be lehetne vezetni,
hogy költségvetés alapján arányosítsuk a jegy-

A klasszikus

volna Török Ferenc „Moszkva tér” című filmjét? Aki nem, árakat.
annak azt ajánlom, hogy pótolja, mert idén újabb filmSajnos sokan úgy gondolják, hogy a magyar filmek
jével debütált a magyar rendező, melynek címe „Senki nem tartoznak erősségeink közé, de én ezekre rácáfolszigete”.
nék pár példával. Rám igazán nagy hatással voltak a
A foci szerelmeseire is gondoltak idén,
úgyhogy akinek tetszett a Puskás Ferenc Sajnos sokan úgy gondolják, hogy a magyar filmek nem tartoznak
életét feldolgozó dokumentumfilm, ne ha- erősségeink közé, de én ezekre rácáfolnék pár példával
bozzon megnézni Kocsis Tibor „Magyarok a
Barcáért” című új alkotását. Bár szeretünk
„up to date-ek” lenni, most egy kis időutazásra invitál- forradalmi és történelmi témájú filmjeink, mint a „Szanálak titeket. Sajnos sok negatív kritikát hallottam badság szerelem” vagy a „Sorstalanság”. De szerintem
az évek során a magyar filmekről. Megpróbáltam pár léteznek igazán vicces vígjátékaink is, mint az „Indul
indokot találni arra, hogy miért tartják néhányan a bakterház”, „Üvegtigris” filmek, „Csinibaba”, „Tibor va-

”

Fotó • filmtekercs.hu

rossznak a magyar filmeket. A rendszerváltás előtt ugyan sok jó magyar film készült, abban a korban, amikor államilag
sokkal szigorúbban volt fogva a filmgyártás. Ez is bizonyítja, hogy a demokrácia
nem mindenre megoldás. A filmkészítés
pedig egy diktatórikus műfaj, ahol szigorú
hierarchia érvényesül. Mára már demokratizálódott
a filmkészítés. Bárki megfilmesítheti az ötleteit, ami
összességében jó dolog, mert sok olyan alkotó kaphat
lehetőséget, aki máskülönben soha nem tűnne fel. A
rendszerváltás előtt olcsón mozizhatott mindenki.
Arányaiban sokkal olcsóbban, mint ma, így
gyakoribbak voltak a milliós nézőszámmal futó
magyar filmek. A rendszerváltás után a legnézettebb magyar film a „Miniszter félrelép” volt
660 ezer (!) nézővel.

Fotó • m.cdn.blog.hu
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gyok, de hódítani akarok”, „Apám beájulna”, „Csak szex és
más semmi”, „Valami Amerika”. Számomra a legkedvesebb magyar musical a „Made In Hungária”, de említhetném a klasszikus magyar thrillert, Antal Nimród „Kontroll” című filmjét és az én abszolút kedvenc drámámat,
Herendi Gábor „Lora” című filmjét.
Ha a magyar filmek pár gyöngyszeme még mindig nem elég, meg kell említenem, hogy hamarosan
új mozi nyílik Budapesten, az Új Udvar bevásárlóközpontban, a Bécsi úton. A Buda Entertainment &
Gastro nevű szórakoztató központban tartott sajtótájékoztatón Arien Yom-Tov úr, illetve Jankura László
igazgató elmondta, hogy az új mozit Bed Cinema névre
keresztelték. Természetesen az ingyenes MoziMánia
iOS/Android alkalmazásban megtalálható lesz a Bed
Cinema műsora, a közel 100 mozi műsora mellett,
amely már elérhető az appban. A mozi különlegessége, hogy mozis székek helyett ágyak
kapnak helyet, egész pontosan 35 darab
kétszemélyes ágy várja majd a szórakozni
vágyókat.
Az ágyak rendelkeznek pohár és ételtartóval, valamint egy külön résszel, ahova
a vendég a lábbelit helyezheti. A technika
még beszerelés alatt áll, de Jankura úr ígérete szerint a legmodernebb vetítéstechnikával ruházzák fel a termet, természetesen 3D-s filmek vetítésére is alkalmas lesz
a mozi. A Bed Cinema nem kíván majd
versenyezni a multiplex mozikkal. A filmkínálat inkább különleges filmekre, klas�-

szikusokra, kedvencekre, illetve a közelmúlt
legnagyobb sikereire koncentrál majd. Ennek
megfelelően lesznek rajzfilmek, családi komédiák és kalandfilmek, esténként pedig thrillerek, mi több, tervbe van véve egy “Midnight
Movies” program is, melynek keretében éjféltől
horrorfilmeken parázhatjuk majd szét magunkat. A belépők ára még kalkulálás alatt áll,
előre láthatólag 5-6.000 Ft körül fogják belőni.
Az árban benne van a kétszemélyes ágy (tehát
páros belépőről van szó), illetve némi fogyasztanivaló is, habár ez utóbbi még kérdőjeles, de
más hasonló speciális vetítőtermekhez hasonlóan itt is az élményt kell megfizetni, amely vitán felül egyedülálló lesz, hiszen elég kevesen
mondhatjuk el azt magunkról, hogy ágyban heverészve szoktuk bámulni a vásznat.
Nos, remélem meghoztam a kedveteket egy kis
mozizáshoz, úgy gondolom a palettánk színes és most
már nemcsak a filmekről, de a számunkra megfelelő
mozi kiválasztásáról is dönthetünk. Találkozzunk a
moziban! Persze nemcsak a popcorn és nachos miatt…
Én biztosan ott leszek és Ti?
Gálffy Anna
Forrás:
Miért fontos a magyar filmek támogatása? (youtube.com Utoljára megtekintve: 2014.11.14.)
Miért rosszak a magyar filmek? (youtube.com - Utoljára
megtekintve: 2014.11.14.)
Ilyen lesz az „ágyas mozi” Budapesten (www.mozimania.
net - Utoljára megtekintve: 2014.11.14.)
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Viktória - A zürichi expressz
Te már láttad? Mi igen!
„Blasen fünfzig, ficken achtzig, komplett hundert.” A NyugatEurópa bordélyházaiban és utcasarkain felkínált prostituáltak
közt százával, tán ezrével vannak magyarok. Többségük roma
származású. Egy ilyen lány történetét meséli el a film.
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A film előzetesét megtekintve nem tudtam ellenállni ennek az újabb magyar alkotásnak és a szociális munkás
elsőévesekkel karöltve, meg is néztük a Művész moziban.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy budapesti
cigánylány, aki nem akart többé melegítőalsóban száza-
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A győzedelmes

sért paprikát árulni az aluljáróban. Azt is látja, hogy a két
szomszéd lány új frizurával, műkörmökkel és csillogó ruhákkal jött haza Svájcból. Az ember lánya Zürichben legálisan kaphat engedélyt arra, hogy az utcán dolgozzon.
Na nem, mint paprikaárus, hanem mint prostituált. Viktória Zürichbe utazik egy jobb élet reményében. Számos
megpróbáltatáson át, az akadályokat legyőzve, végül –
nevéhez hűen – győztesen tér haza. Ez a mese, amiről
a film szól. A film főszereplője, a Viktóriát alakító Farkas Franciska egy interjúban elmondta, hogy a film forgatása
előtt komoly kutatómunkát végzett,
és rengeteg olyan lánnyal beszélt, akik
magyarként valóban ezt a foglalkozást
űzik külföldön. Elmondta, hogy számára az volt a legmegdöbbentőbb, hogy
ezek a lányok tökéletesen beletörődnek
a sorsukba, és el sem tudják képzelni,
hogy lehetne az életük másmilyen is. A
Viktóriát a svájci rendező, Men Lareida
magyar feleségével, Maros Annával közösen írta. A film
kizárólag svájci pénzből készült, svájci-magyar koprodukció. Az aktuális társadalmi probléma kiemelt fontossága miatt a svájci filmalap (Swiss Films) támogatta.

A svájci prostitúció komoly migrációs
problémává lépett élő. Az alkotók valószínűleg a szélesebb közönség elnyerése érdekében
alakították mesévé a történetet. Tiszteletreméltó a törekvés, hogy egy komoly társadalmi problémára hívták fel a figyelmet, és játékfilmes
eszközökkel próbálták befogadhatóvá alakítani a nehéz
témát. Viktória úgy akar kitörni rossz élete szűk keretei
közül, hogy majd „a” Nyugat, konkrétan Svájc utcáin
összeszedi a függetlenségéhez hozzájáruló pénzt. Mire
Viktóra játékideje lepereg, már ő is tudja azt, ami a szerencsésebb életkörülmények közé született néző számára kezdettől világos: ez az út szükségképpen vezet az
önfelszámolás felé.
Emlékezetes jelenet, amikor a kuncsaft autójában ülő
Viktória bámul kifelé az éjszakába. Ott van, de még sincs
ott. A bevezető képeken a rendező Pest külvárosi sivárságát élesen szembeállítja Zürich gazdag, de hideg éjszakai fényeivel. Jó képi szimbólum arra, hogy hova visz a
zürichi expressz: sehonnan sehová. A filmet prevenciós
jelleggel is készítették, és ingyenes vetítéseket szeretnének kezdeményezni a rendezők, hogy olyan helyekre is
eljusson, ahol potenciális prostituált lányok élnek.
Egy biztos, az egyszerre megható, megrázó és izgalmas filmet, amelyben több magyar neves színész is feltűnik, nem szabad kihagyni. Amit biztosan megígérhetek,
hogy senkire nem lesz semleges hatással a film! Ezért
már megéri megnézni, nemde?
Gálffy Anna

A nyugat varázsa
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