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Közel négy éve csatlakoztam a TátKontúrhoz, még
gólyaként.
Az újságnál mindig lehetőségem nyílt arról írni, amiről szerettem volna, legyen
szó programajánlókról, vallási
témákról, gender kérdésekről. A Kontúr nem csupán
egy egyetemi lap, hanem egy
olyan felület, ami segítséget
nyújthat abban, hogy a felsőoktatásban eltöltött éveink
alatt rájöjjünk arra, hogy mi is érdekel minket igazán.
A TátKontúr élete a cikkírók, rovatvezetők és szerkesztőségi tagok érkezésével és távozásával évről évre új irányt
vesz. Ezúton szeretném megköszönni Sipos Alexandra főszerkesztői és Kis Dia rovatvezetői munkáját, ezen kívül
köszönteni az idei évben csatlakozó új tagokat.
Az újságírók tevékenysége mellett fontosnak tartom,
hogy az egyetemi laphoz ti, olvasók, egyetemi hallgatók is
hozzászólhassatok. Éppen ezért, terveim között szerepel az
online felületünkön egy értékelő rendszer kialakítása, ahol
hangot adhattok az olvasott cikkekről kialakult véleményeteknek. Ezen felül szeretném különféle pályázatokkal,
például fotópályázattal lehetővé tenni azt, hogy minél több
ember jusson publikálási lehetőséghez.
Az újság továbbra is a hallgatókért van, vagyis értetek.
Szeretném, ha minél többen, minél többféleképpen alakíthatnánk az egyetemi médiát. A Kontúr csapata a jövőben
is nyílt ajtókkal várja a szerkesztőséghez jelentkezni kívánó
egyetemistákat. Remélem, a munkánk a továbbiakban is a
Társadalomtudományi Karhoz méltó módon egy szélesebb
spektrumú gondolkodást fog képviselni.
Csernus Fanni
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Komédiás nyelvtanulás
stratégiák egy japántanártól
A hatékony japántanulásról tartottak előadást október 17-én a Múzeum
körúti Bölcsészettudományi Tanszéken. Az előadó Oikava Kódzsi humoristából lett nyelvtanár. És nem is akármilyen!

Például képzeljünk el egy rádiót, amiben portugálul beszélnek (a jelenlévők között senki se tudott portugálul, ezért
pont erre esett a választás) 24 órán keresztül. Kérdezte az
előadó, hogy ha egy napig hallgatjuk, másnap érteni fogjuk-e
a nyelvet? Elég egyértelmű, hogy nem. Újabb kérdés: és mi
van, ha 48 óráig hallgatjuk? Akkor sem fogjuk érteni, csak elpocsékoltunk két napot a semmire. Hát akkor mi a megoldás

Fotó • facebook.com/events/1754053624821878/

Oikava Kódzsi tanár úr japán származású, és Kínában tanít
japán nyelvet igen rendhagyó módszerrel.
Ezzel nem kis népszerűségre tett szert, hiszen már több
mint 500 kínai egyetemen tartott előadást. Nem csak a
Távol-Keleten hívják meg, hanem egész Ázsiában és Európa-szerte. Nálunk például már másodjára járt, legelőször
februárban tartott előadást a BTK-n. A mostani magyarországi látogatása az európai turnéjának a része. Oroszország
legkeletibb csücskéből indult, és már járt Lengyelországban
és Szlovákiában is, így halad tovább nyugatra, és látogatása
mindenhol maradandó élményt nyújt.
Ezt az előadást a Japán Alapítvány támogatta, és ők biztosítottak tolmácsot is. Mivel nagy érdeklődés mutatkozott
a tanár úr előadására, kétszer is megtartotta, hogy senki
se maradjon le róla. Ez egy jó döntésnek bizonyult, mert az
amúgy nem kis terem színültig telt hallgatókkal. A fő része az
előadásnak 90 perces volt, és olyan módszerekről hallhattunk,
amikkel hatékonyabban tudunk japánt tanulni, de az összes
nyelvre használhatjuk az új metódust. Semmi ördöngösség
nincs benne, csak egy másfajta megközelítést kell alkalmazni
a nyelvtanulásra.

a hallásértés javítására? Egy olyan metódus, ami
nem kis kitartást igényel, és küzdeni kell hozzá, de
enélkül nem is lehet nyelvet hatékonyan tanulni.
Aki gyorsan akar mindent elérni, az a tanár úr
szerint „csaló”. Szóval a módszer nem más, mint hogy ugyanazt a tartalmat egymás után sokszor hallgatjuk végig. Lehet
az bármi, film, sorozat, híradás, a lényeg, hogy rengetegszer
hallgassuk meg.
A beszédtanuláshoz egy videót mutatott, ahol tanítványait láthattuk igen jól beszélni japánul. Ez önmagában nem nagy
kunszt, de megemlítette, hogy ők bizony csak egy hete tanulnak az adott nyelven. Épp, hogy az alap írásrendszert ismerik,
és mégis úgy beszéltek, mint akik évek óta tanulnak japánul.
Ezt nem csak mi nem hittük el neki, de a kollégái Kínában is
szkeptikusak. Pedig tényleg így van, és ez is a módszerének
köszönhető. Ezt a japán humorból az úgynevezett rakuganból
vette.
A lényeg, hogy ugyanazt a tartalmat megszakítás nélkül felmondják. Csak a mondatok végén hagynak szünetet,
a mondatrészek között nem – a japán nyelvnél ez szokás.
Plusz az is segít nekik, hogy nem izgulnak. Miért nem? Erre
egy példát hozott a tanár úr: akkor se izgulsz, mikor egy
kutyának tartasz előadást japánul, és azért, mert a kutya
nem ért japánul. Ahogyan a videóban szereplők sem, hiszen
nagyjából fogalmuk sincs arról, hogy mit mondanak, sőt a
hallgatóságnak sincs. Ezért ha jól akarsz beszélni egy nyelvet, mondd el ugyanazt a tartalmat sokszor – lehetőleg ne ugyanannak
az embernek, mert akkor maximum az illető
feje fog megfájdulni és a pokolba kívánni –
hanem mindig másnak, de azért ismerős legyen, mert ha a metrón elkezdesz valakinek
idegen nyelven mesélni, nem biztos, hogy
értékelni fogja.
A harmadik szekcióban a szótanulásról
hallhattunk. Ekkor olyat tett, amilyet eddig
szerintem egy tanár sem. Legalábbis én a
17 éves tanulói pályafutásom alatt nem találkoztam ilyennel. Felszólított minket, sőt ránk parancsolt,
hogy ne tanuljunk szavakat, mikor szavakat tanulunk. Ezt
azzal magyarázta, hogy minden emberben van egy ősagy. Ez
az agy csak az ösztönöket érti, nem érti mi az, hogy alany,
állítmány, tagadás, szó. Azt viszont érti, hogy mindenki csak
azt várja tőle, hogy tanuljon. Ilyenkor átmegy durcás gyerekbe és nem hajlandó azt csinálni, mert belefáradt.

Közelítő & Hökéletes  6
Erre is hozott egy példát, amit most demonstrálni is fogok. Kedves olvasóm, kérlek, hogy ne gondolj most semmire.
De tényleg semmire se, legyen üres a tudatod, ne képzelj el
semmit, főleg ne a Balatont. A Balatonra semmiképpen se
gondolj. Nos, kedves Olvasóm remélem, sikeres volt a demonstrációm és a Balaton jutott eszedbe. Mert nekünk az
előadáson igen – ott a Fudzsi-hegy volt a példa. Így működik
az ősagy. Ha azt kérik tőle, hogy ne tanuljon, akkor bizony
tanulni akar majd. Ezen kívül, még az is segít a szavak tanulásában, ha azokat nem időre akarjuk megjegyezni, és egybe
olvassuk az idegen szót a magyar jelentéssel. Ezt szintén
sokszor kell megcsinálni és a 10. olvasásra azt vesszük észre,
hogy tudjuk mindegyik szót. Szóval kedves olvasóm, amikor
tanulsz, akkor kérlek, ne tanulj.
Végül megtanultunk helyesen köszönni, ami a japánoknál igen fontos, de szerintem máshol sem árt. A lényeg, hogy
mindig vidáman, hangosan – azért a WC-n nem feltétlenül

kell, főleg nem hangosan - és előre köszönj. Mi ezt jól be is
gyakoroltuk, hiszen a tanár úr teljesen véletlenül elkezdett
nekünk köszönni az előadása közben, és ezt addig csinálta,
míg helyesen nem köszöntünk neki vissza. Majd befejezte a
mondandóját, és az utolsó utáni próbára már egy hosszantartó tapsvihar fogadta őt. (Addig gyakoroltatta velünk, míg állva
nem tapsoltuk őt.)
Összességében egy nagyon izgalmas és vidám hangulatú,
humoros előadást hallgathattam végig a BTK-n. Remélem, a
módszerek nem csak nekem, hanem minden kedves olvasómnak hasznosak lesznek a jövőben. Aki élőben is kíváncsi
Oikava Kódzsi előadására, annak lesz lehetősége megjelenni
rajta, mert a tanár úr visszajön majd még hozzánk a jövőben.
Én személy szerint mindenkinek ajánlom a részvételt, nem
csak a japán iránt érdeklődőknek.
Csontos Dávid

Beszámoló az őszi félévi
ELTEfesztről
Az ELTEfeszt először a 2013/14-es tanévben került megrendezésre az
ELTE-n, emlékeim szerint a tavaszi félévben. Egy szombati napra esett,
és egy héttel volt a január végi nyílt nap után.
A következő ELTEfeszt már az őszi félévben volt, 2014ben, egy pénteki napon. Akkor is kint voltam rajta. Eredetileg egy teremhez osztottak be, de olyan sokan jöttek, hogy
megkértek, segítsek a beérkező embertömeget útbaigazítani a
Gömb aula felé, ahol a standok és a regisztráció is volt. Az idei
ELTEfeszt azonban nem a Lágymányosi kampuszon került
megrendezésre, hanem a BTK-n, az Astoriánál.
Az ELTEfeszt olyan, mint egy nyílt nap, a különbség csak
annyi, hogy a karok nem külön-külön, hanem együtt szervezik meg. Ezt azért tartom jó ötletnek, mert így az olyan középiskolások, akik nemcsak egy, hanem több kar szakjai iránt
is érdeklődnek, ahelyett, hogy egyesével elmennének a nyílt
napokra, egyszerre egy helyen információkat szerezhetnek érdeklődésüknek megfelelően, így nem is hiányoznak, csak egy
napot a középiskolából. Ezen kívül az ELTE is egy egységként
tudja képviseltetni magát.
Mi a TáTK HÖK-kel a BTK A épületének Kari Tanácstermében voltunk. A karok standjai ott álltak egész nap. Az
érdeklődőnek annyi volt a dolguk, hogy odaléptek egy standhoz, és vagy feltették konkrét kérdéseiket, vagy általános tájékoztatást kértek tőlünk, veteránoktól. A TáTK standjánál a

legtöbben talán a nemzetközi tanulmányok és a
szociológia alapszak után érdeklődtek, de természetesen a többi képzésről is kérdeztek, köztük a
mesterszakokról.
A legtöbb kérdés nemcsak közvetlenül a tanulmányokra
irányult, hanem a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre is.
Nagy döntés előtt állnak a középiskolások, az biztos, hiszen
18 évesen el kell dönteniük, felnőttként mi érdekelné őket,
emellett igyekeznek úgy választani, hogy majd könnyen munkához juthassanak. Ez utóbbival azonban én mindig gondban
vagyok. Nyilván nehéz választ adni, hiszen egyénfüggő is, hogyan lehet elhelyezkedni egy adott szak diplomájával. Én előszeretettel hivatkozom a felvi.hu statisztikai adataira, mivel
ennél jobban nem lehet megválaszolni ezt a kérdést.
Az idei ELTEfesztnek saját mobilalkalmazása is volt (ELTE
Feszt 2015 néven), amely azért is volt nagy segítség, mert a
rengeteg program, előadás és próbaóra így sokkal átláthatóbb
volt az érdeklődők számára. Emellett természetesen az információs pult is a látogatók rendelkezésére állt.
Reggel 8-tól délután 5-ig tartott a nyílt nap. A program
végén volt egy nyereményjáték, melynek keretében 3 tabletet
sorsoltak ki a résztvevők között. Sokan eljöttek az ELTEfesztre
idén is. Csak a Facebook-eseményt 1200 ember jelölte vissza
résztvevőként. Úgy gondolom, sikeres rendezvény volt.
Kozma Eszter

Hökéletes  7

Mivel foglalkozik a
Kommunikációs Bizottság?

Fotó • tatk.elte.hu

Az alábbi cikkben a Kommunikációs Bizottság sokrétű munkáját ismerhetitek meg. A bizottság két főből áll, elnökből (Takáts
Réka) és bizottsági tagból (Novák Dániel). A mi bizottságunk kommunikál a legtöbbet veletek, hiszen a névből is adódóan
ez a fő feladatunk.
A munkánk már szeptember előtt megkezdődik, pontosabban akkor, amikor kijönnek a felvételi ponthatárok.
Az évfolyam és a szakos csoportoknak már készen kell várniuk a hallgatókat, hiszen ez az egyik fő csatorna, ahol a kommunikáció folyik. A csoportokban figyelnünk kell, hogy minél hamarabb tudjunk válaszolni a kérdéseitekre. (Ilyenkor nem
elhanyagolható körülmény, hogy a telefonunkon mérhetetlenül sok mega és giga net legyen.)
Ahogy elkezdődik az év, minden héten hétfőn este a Heti Hétfői Hírlevéllel szórakoztatlak titeket, amiben a következő 1-2
hétre vonatkozó fontos programok kapnak helyet. Érdemes legalább átfutni minden héten, hogy tisztában legyetek vele, hogy
mégis mi fog történni az egyetemen. A Heti Hétfői Hírlevélben a híreket a hivatalos e-mail címre kapom.
A hírlevél tartalmát igyekszem fontossági sorrend szerint összeállítani. Ha olyan információtok lenne, amit szeretnétek a
hírlevélben viszontlátni, akkor küldjetek egy levelet a komm@tatkhok.elte.hu e-mail címre.
A Facebook-csoportokban este 6-8 óra között posztol a Kommunikációs Bizottság. Ennek az időpontnak a megállapítása nemrég
történt. Szeretnénk, ha ezt tudnátok, és figyelnétek az ebben az időszakban érkező értesítésekre, mert csak olyan kerül kihelyezésre,
ami számotokra fontos. Legyen szó egy könyvtári beiratkozásról, egy pályázatról, egy híres professzor előadásáról vagy éppen a tárgyfelvételről és a vizsgafelvételről.
A karon működnek a SzHÉK-ek (Szakos Hallgatói Érdekképviselet), az ő rendezvényeik hirdetésében is szoktunk segíteni, és a HÖK eseményeit is mi reklámozzuk, Dani csinálja a promóvideókat és a képeket. A Facebook-csoportok mellett a
HÖK-nek van egy oldala is, amit ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat néven találtok meg. Itt szintén fent vannak a titeket
érintő fontos információk. Illetve egy honlappal is rendelkezünk (tatkhok.elte.hu), ahol lényeges dolgokat találhattok,
pályázati kiírásokat, űrlapokat, elérhetőségeket. Pár hete elindult Instagram-oldalunk is, amit @eltetatkhok címen találtok
meg.
A bizottsági elnök feladata, hogy részt vegyen az EHÖK Kommunikációs Bizottságának ülésein, amire kéthetente
szerdánként kerül sor. A legújabb projekt egy angol nyelvű honlap létrehozása a külföldről ideérkező hallgatók számára,
amely Magyarországra érkezésüktől végigkíséri őket a vizsgafelvételig. Az oldal létrehozása különleges és egyedi, hiszen
Európában egyedülálló lesz, hogy egy egyetem teljes egészében rendelkezik majd útmutató honlappal a külföldi egyetemistáknak. Munkánk során igyekszünk nektek pontos és kielégítő információkat adni az egyetemen történő eseményekről a lehető legtöbb csatornán keresztül.
Ha bármi kérdésetek lenne, megtaláltok a komm@tatkhok.elte.hu email címen.
Takáts Réka
elnök
Kommunikációs Bizottság
ELTE TáTK HÖK
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Budapest japán szemmel
egy külföldi diák élményei az ELTE-n
A budapesti egyetemek az elmúlt években egyre több külföldi diákkal büszkélkedhetnek, ami remek alkalmat nyújthat a hallgatóknak, hogy egymás
kultúráját megismerhessék. Ebben a cikkben egy Budapesten pszichológiát
hallgató japán lányt, Ritsuko Kubót (20) kérdeztem magyarországi életéről.
Sikur Kristóf: Elmondanád, hogy Japán melyik részéről jöttél
pontosan, és bemutatnád nekünk egy kicsit a szülőföldedet?
Ritsuko Kubo: Takamatsuban születtem, ami egy város
Kagava prefektúrában. Kagava elég kicsi a többi prefektúrához
képest, de híres az udon tésztáról. Az időjárás többnyire napos, de csapadék esetén mindig szivattyúzni kell a térséget.

SK: Miért pont Magyarországra esett
a választásod ?
RK: Eleinte azon gondolkoztam, hogy
Európába vagy Amerikába menjek-e tanulni, de egyszer láttam egy fényképet
Magyarországról, és nagyon megtetszett, így elhatároztam, hogy ide jövök.
Szeretek utazni, és azt hallottam, hogy
itt sok érdekes hely van.
SK: A kulturális különbségekből adódóan számodra mi volt a legfurcsább
itt?
RK: Először - ami egy picit rosszul esett - az eladók közömbössége volt furcsa. Japánban az eladók nagyon kedvesek, és
mindig mosolyognak. A másik furcsa dolog, ami nehézséget
okoz az, hogy a kollégiumban a portások nem beszélnek
angolul. Japánban ez a portások esetében elvárt, valamint
néha-néha a tanáraim nem válaszolnak az e-maljeimre, de ez
többnyire embertől függ.
SK: Volt még más is, ami nehézséget okozott?
RK: Nehézséget még néha a papíron és neten lévő információk
okoznak, amik természetesen nem helyesek .

SK: Mi volt a legjobb élményed eddig Magyarországon?
RK: Rengeteg barátot szereztem itt, nagyon tetszett a hajókázás a Dunán, valamint itt ettem életem legfinomabb giroszát.
SK: Mit gondolsz a magyar ételekről, emberekről és a fővárosról?
RK: A magyar ételek szerintem ízben és kalóriában gazdagok.
A japán és a magyar emberek között nincs nagy eltérés, maximum annyi, hogy az egyetemen szégyent jelent, ha valaki
a nyilvánosság előtt kérdez a tanártól.
A főváros pedig nagyon tetszik, főleg a
Parlament.
SK: Hogy tetszik az egyetem? Szeretsz
itt élni?
RK: Nagyon tetszik az egyetem és
kedvenc helyem lett az ELTE kávézója
az Astoriánál. A baj csak az, hogy nem
tudok diákmunkát vállalni.
SK: Hogyan tapasztaltad meg a
magyar kultúrát?
RK: Részben az ismerőseim által, de
vannak magyar nyelvóráink is, amik
nagyon érdekesek számomra, bár egyre
nehezebbek.
SK: Volt alkalmad arra, hogy megkóstold a híres Tokaji borunkat és a
pálinkát?
RK: Igen, a Tokaji nagyon ízlett, de a pálinka nagyon erős volt,
és az ízét sajnos kevésbé éreztem.
SK: Van más terved is itt, Magyarországon?
RK: Igen, szeretnék még vidékre utazni és más városokat is
látni, valamint több barátot szerezni.
SK: Kívánok neked élményekben gazdag szemesztert Magyarországon! Arigato!
Sikur Kristóf

Fotó • Tátkobtúr I Sikur Kristóf

SK: Japánban általában mit tudnak az emberek Magyarországról?
RK: Sajnos nagyon keveset tudunk
róla. A japánok többsége nem is tudja,
hogy van ilyen ország. Viszont gyakorta vetítenek egy olyan sorozatot,
ami más országok bemutatásáról szól,
és abban egyszer azt mondták, hogy
Magyarországon sok a helyes férfi.

Valamint az egyik japán barátnőmet megbüntette egy ellenőr, mert otthon hagyta a diákját.
Eddig ez volt a legnagyobb gondunk itt Budapesten.
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TDK-sokkal beszélgettünk
„Biztos, hogy fogunk hallani még a szerzőről!”
Sorozatunk következő interjúalanya Fényes Csongor, aki az idei OTDK-n
2. helyezést ért el. Témája a 2013-ban lezajlott egyetemfoglalás volt. Beszélgettünk arról, hogy miként is jött a téma ötlete, hogyan készült el ez
a dolgozat, valamint mesélt legutóbbi TDK dolgozatáról is, amely már
kvalifikálva van a 2017-es OTDK-ra.
Pásztor Ágnes: Kérlek, mutatkozz be egy kicsit az olvasóknak.
Fényes Csongor: Fényes Csongor vagyok, jelenleg ötödéves
szociológia mesterszakon, most éppen a Corvinusra járok
szervezet- és gazdaságszociológia szakirányra, illetve az Angelusz Róbert Szakkollégium tagja vagyok immár 3 éve.
PÁ: Hogyan esett a dolgozatod témájára a választásod?
FCS: Alapszakon utolsó félévben volt egy tárgyam „Érdekérvényesítés és társadalmi mozgalmak” címmel, amit Bajomi
Iván tanár úr tartott. Ott az volt a feladat, hogy valamilyen
társadalmi mozgalommal foglalkozzunk egy picit mélyebben.
A félév végére össze kellett dobni egy házi dolgozatot. Akkor a
Hallgató Hálózattal (HaHa) kezdtem el foglalkozni a 2012-es
események kapcsán.
PÁ: Melyek voltak ezek a „2012-es események”?
FCS: A Hallgatói Hálózat egy 2006-ban alapított szervezet,
mely később, 2011 és 2012 fordulóján újraalakult, teljesen
új tagokkal. Egyébként nagyrészt a Társadalomelméleti
Kollégium hallgatóiból rekrutálódott az új csapat. A hálózat tagjai több tüntetést is szerveztek. Ha jól emlékszem,
legelőször a röghöz kötés és a drasztikus keretszám vágások ellen. Ez volt 2012-ben. Ehhez a csoporthoz csatlakoztak később, 2012 őszén a TáTK-s hallgatók, egészen pontosan a LÉK nevezetű csoportból páran, akik elsősorban
szociológia szakos hallgatók voltak.
A legelső esemény, amivel én foglalkoztam, az egy február 15-i 2012-es vonulás volt, ami az ELTE TáTK elől
indult. Ebből aztán született egy szemináriumi dolgozat,
és ekkoriban diplomáztam alapszakon is. Azelőtt én már
TDK-ztam, de egy más témával, ami történeti elitkutatás
volt. Ez a vonal azonban elhalt, és elkerültem a Corvinusra
mesterszakra. Ott elkezdtem továbbvinni a diáktüntetés
témáját. Ám ekkor rájöttem, hogy erről többen írtak már.
Úgy gondoltam, hogy ez tök jó, mármint hogy ennyien
foglalkoztak vele, de az utána következő események – amik
2013-ra tehetőek - már kevésbé voltak kutatottak. Akkor
úgy láttam, hogy ezt tovább lehetne vinni, meg lehetne
vizsgálni ezt az időszakot is, ami az első budapesti egye-

temfoglalásnak is volt az éve. Szóval tulajdonképpen így találkoztam a témával.

PÁ: Miként álltál neki magának a dolgozatnak,
milyen módszerekkel dolgoztál?
FCS: Először elkezdtem irodalmat gyűjteni,
sajtóanyagokat olvasgattam, videókat nézegettem a korábbi események kapcsán. Közben becsatlakozott
hozzám egy másik TáTK-s hallgató is, mert őt is érdekelte a
téma, aki szintén a már említett szemináriumra járt.
Először azt kezdtük el nézegetni, hogy kik voltak az aktivisták, kik voltak benne ebben az egész mozgalmi részben.
Egyébként én is részt vettem egy darabig.
PÁ: Inkább csak a dolgozat kedvéért?
FCS: Nem, nem. A célokkal is maximálisan egyetértettem, és
ott voltam egyes megmozdulásokon is, de csak időszakosan
voltam aktív.
A lényeg, hogy elkezdtük feltérképezni, hogy kik voltak benne a mozgalomban. Ezt követően egy sajátos módszereken
alapuló mintaeljárás révén kerestük meg az interjúalanyokat.
Nagyjából 10 vagy 12 csoportot hoztunk létre a résztvevőkből,
akik közül később kikerültek az alanyaink.
PÁ: Mi alapján születtek meg az egyes csoportok?
FCS: Próbáltuk “rétegezni a mintánkat” egyes kritériumok
mentén. Pl. mikor kerültek be a szóban forgó személyek a
mozgalomba, honnan kerültek be, milyen az iskolai végzettségük stb. Tehát próbáltunk megszólaltatni mindenkit, mert azt
láttuk, hogy a különböző sajtótermékekben mindig ugyanaz a
pár aktivista jelenik meg.
PÁ: Hány emberről beszélhetünk a szervezeten belül?
FCS: Ezek az események több ezer embert megmozgattak, de
maga az egyetemfoglalás, amire kifutott az én dolgozatom, az
nagyjából 500-600 embert ért el. Nagyon konkrét számokat
azért nem merek mondani, mert tényleg nagy volt a fluktuáció a foglalók között. Mi nagyjából egy 130 fős mintából dolgoztunk, ők részben a Hallgatói Hálózatnak is tagjai voltak,
illetve később egyetemfoglalók is.
Félig strukturált interjúkat készítettünk ebben a hullámban,
és ez szolgálta az empíriáját gyakorlatilag ennek a dolgozatnak. 2,5-3 hónap volt az adatfelvételi és feldolgozási időszak.
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PÁ: A dolgozat írása alatt ütköztél bármiféle nehézségbe?
FCS: Az egy elég nagy nehézséget jelentett, hogy nagyon
sok interjút kellett legépelnem, ami már magában is nagy
munka, ráadásul nagyon szorított az idő is, hogy még a
2015-ös OTDK-n tudjak vele versenyezni, hiszen ekkor már
a Corvinuson nem volt TDK időszak. Ezért az ELTE-n kellett
mindenképpen leadnom a dolgozatot, viszont ott már nem
volt hallgatói jogviszonyom, és fogalmam sem volt arról,
hogy én külsősként, más intézmény hallgatójaként leadhatom-e ott a dolgozatomat. Ez sokáig azért nem okozott fejtörést, mert egy ELTE-s hallgatóval kezdtem el közösen írni
ezt a dolgozatot, így fel sem merült ez kérdésként. A társamnak azonban végül mégsem fért bele az idejébe ez a munka,
így az ő hallgatói jogviszonya révén sem nyújthattam volna
be a dolgozatot. Végül szerencsém volt, mert hála Wessely
Annának és a segítségének így is leadhattam a dolgozatomat,
mint BCE-s hallgató.
PÁ: Mik voltak az előzetes elképzeléseid?
FCS: Ez a hullám leginkább egy feltáró kutatás volt, szóval nagyon sok kérdés érdekelt. És
persze mindenre próbáltam választ adni. Nekem az volt az elképzelésem, hogy a foglalók
sokban követik az 1968-as eszméket, illetve
sokban hasonlítanak egy korábbi egyetemfoglalási csoporthoz, akik Zágrábban használták
ezt az érdekérvényesítési, nyomásgyakorlási
formát 2009-ben. A későbbi egyetemfoglalók
egy csoportja látta a Blokád című dokumentumfilmet, mely a horvát egyetemfoglalásról készült
még valamikor 2012 novemberében, és akkor
döntötték el, hogy egyetemet fognak foglalni
a Lágymányosi Kampuszon. Viszont ez nem így lett 2012.
december 11-én. Az akkorra összehívott hallgatói fórum
másképp döntött, és egy estére felforgatta Budapest belvárosát. Ez volt egy csaknem 3 hétig tartó tüntetéshullámnak
a kezdete, melynek folytatásaként értelmezhető a 2013-as
egyetemfoglalás.
PÁ: Milyen kapcsolatokat találtál az imént említett két csoport
és a magyar foglalók között?
FCS: Én úgy gondoltam, hogy eszmények szintjén fog ez a
hasonlóság megjelenni, de ez az interjúimból egyáltalán nem
derült ki. Amiben én kapcsolatot láttam, azok a nyomásgyakorlási módszerek. Ahogy érdeket érvényesítenek, ahogy
az utcán megjelennek, ahogy beülnek egy terembe és fórumoznak, maga a bázisdemokrácia, mint működési mód. Úgy
gondoltam, hogy ezek mind a 68-os eseményekből jönnek .
Gondolok pl. itt arra, hogy az éppen jelenlévők úgy érvényesí-
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tik akaratukat, hogy leülnek egy adott hivatalba, vagy blokád
alá vonnak valamit, vagy egy terembe beülnek, és ott vannak
addig, ameddig nem történik valami változás, ez az 1968-as
diáktiltakozásokból eredeztethető. Ha nem is egyértelműen,
de nagyon sokban hasonlítanak a már említett korszak technikáihoz az itt tapasztalt módszerek.
Illetve a horvátokkal való kapcsolat, az talán még jobban
éreztette a hatását. Volt a horvátoknak egy kézikönyvük, ami
a zágrábi egyetemfoglalásról szólt, hogy “hogyan foglaljunk
egyetemet”. Ebben a kéziratban pl. tanácsokat adnak, hogy
hogyan építsd fel magát a szervezetet, hogyan próbálj meg
támogatókat nyerni. Ezt lefordították a magyar egyetemfoglalók, még a mozgalom előtt. Úgy gondoltam, ha ezt nem
is másolták le teljes egészében, merítettek ötleteket belőle
Magyarországon. A magyar egyetemfoglalásnak az volt az
egyik sajátossága, hogy annyira nem volt szervezett, mint a

horvát, sokkal spontánabb módon működött. A horvátoknál
egy jóval olajozottabban működő gépezet volt, pl. nagyon világosan megfogalmazták, hogy kinek mi a dolga, ki hányszor
tölthet be egy tisztséget, szemben a budapestiekkel, ahol ez
korlátozottan volt csak jelen.
PÁ: Ez a határozatlanság nálunk mitől lehetett? Találtál
erre esetleg valamiféle választ?
FCS: Ebben az esetben érdemes időben elválasztani ezeket a
tüntetéseket. A 2012 decemberében történt tüntetés nagyon
szervezett volt, és elsősorban az utcán zajlott. Amikor sor került erre az egyetemfoglalásra, egy kisebb csoport indította be
az egészet, akik azonban kevesen voltak, és idővel elfáradtak.
Sokan csatlakoztak hozzájuk, de valahogy mégsem sikerült
tovább pörgetni a korábbi események dinamikáját, így idővel
“kifulladt” a foglalás.
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A bázisdemokráciának az is a velejárója, hogy nagyon hos�szú viták alakulhatnak ki, akár nagyon kis dolgokról is. És itt
bizony előfordult, hogy hajnali kettőig is tarthatott egy napirendi pont vitája. Az emberek közben elfáradnak, és úgy
tűnhet kívülről, hogy szervezetlenek, sehova nem tartóak a
viták, miközben fontos kérdésekről van szó. Végül már csak a
legaktívabbak maradtak bent a csapatban, ami a foglalás végét
jelentette.
PÁ: Ezek ellenére úgy látod, hogy ez a mozgalom sikeres
volt? Milyen pozitív kimenetelei voltak szerinted ennek?
FCS: Abszolút! Ez persze attól is függ, hogy miben mérjük
a sikerességet. Az a mód, ahogy teljesen ismeretlen emberek
együtt képesek leülni, vitázni órákon keresztül ugyanazon
téma mentén, ez mindenképpen siker. Tehát vitakultúrát,
együttműködést fejlesztett szerintem. Azt gondolom, hogy
sikeresnek mondható, hiszen az itt tapasztalt érdekérvényesítő és tiltakozói módszerek tovább éltek a magyar tüntetői kultúrában. Tehát ma már “elképzelhetetlen” egy nagyobb volumenű tüntetés vonulások, esetleges forgalomblokkolás nélkül.
Illetve fontos megjegyezni, hogy a bázisdemokratikus működési mód, ha nem is óriási mértékben, de egyes csoportokban
kezd teret hódítani. Pl. az, hogy kimegyünk az utcára, a hidakat használjuk, adott esetben feltartjuk a forgalmat, megáll a
tömeg és együtt dönti el, hogy jobbra, vagy balra menjenek
tovább. Ezeket úgy láttam, hogy a Hallgatói Hálózat, illetve a
hozzátartozó csoportok terjesztették el.
Mindezek ellenére az interjúalanyaim, azt mondták, hogy
sikertelen volt, hiszen a legfontosabb dolgokat nem tudták elérni. Pl. a hallgatói szerződés ugyanúgy megmaradt. Viszont
ami mindenképpen a sikernek a záloga az az, hogy amikor
kimentek érdekeiket érvényesíteni a hallgatók, ez azt eredményezte, hogy az akkori egyik tervezetet, miszerint csupán
10.000 embert vettek volna fel államilag támogatott helyekre, azt ugyanúgy meghagyták 40.000-nek. Ez úgy gondolom,
hogy egy óriási siker. Ha nincs ez a mozgalom a Hallgatói
Hálózattal, az Oktatói Hálózattal, a Középiskolai Hálózattal
akkor lehet, hogy csupán 10.000-en tanulnának ma államilag
támogatott helyeken évente.
PÁ: Lettek érdekes következtetések, amelyek téged is megleptek esetleg?
FCS: Szerintem egy kutatási folyamat olyan, hogy nagyon
sok minden érdekel, aztán tudod szűkíteni ezeket a kérdéseket. Nekem, ennek a folyamatnak az első fázisában
vagy ezer kérdésem volt, és le tudtam végül szűkíteni háromra. Ez aztán egy újabb TDK dolgozatban jelent meg,
amiről már esett szó. Az első kérdésem az volt, hogy
van-e a mozgalmon belül hierarchia, és hogy ha van, azt

mi befolyásolja, pl. ki kerül a mozgalom élére?
Alapelvük volt, hogy megpróbáljanak egy hierarchiamentes környezetet létrehozni, ez viszont lehetetlennek bizonyult.
Úgy láttam, hogy ebben az időszakban az, hogy mennyire
vagy ellátva tőkével, emelheti a hierarchiában betöltött pozíciódat. Ugyanígy, ha jól érvelsz, ha jók a nyelvi készségeid, ha bizonyos esetekben jól tudod érvényesíteni az akaratodat, akkor
könnyen a mozgalom élére kerülhetsz. És ez az, ami engem
a leginkább érdekelt, hogy vajon miként is kerülhet valaki a
(létra) tetejére, illetve az alsóbb fokaira.
PÁ: Oké, tehát ez volt egy kérdés, és még mi volt a másik
kettő?
FCS: A második a horvátokkal való kapcsolat volt az egyetemfoglalás szempontjából, amit leginkább a szervezeti
felépítés szerint próbáltam megközelíteni. Azt találtam,
hogy ugyan nagyon sok mindenben egyezik a két foglalás,
de azért nem egy az egyben ugyanaz. Nem lehet azt állítani,
hogy itt arról volt szó, hogy a 2009-es példát lemásolták volna. A budapesti tüntetőknek is megvoltak a maguk sajátosságai. Nálunk arról volt szó, hogy az egyetemfoglalás elején a
foglalók bementek az egyetemre, viszont ezzel párhuzamosan az utcán is aktívak voltak.
Én úgy gondoltam, hogy azért mentek ki az utcákra, mert
nem akartak hasonló csapdába esni, mint a ’68-asok. Az itteniek azt mondták, hogy „de mi kimegyünk az utcára, mi végig
fogunk masírozni”. Egyrészt azért, mert ugye ez egy bázisdemokrácia, tehát amikor megkérdezed a fórum résztvevőit:
„Figyeljetek, mit akartok ma este csinálni? Bent maradjunk, fórumozzunk, vagy kimenjünk a városba és blokkoljunk?”. Nyilván
az emberek ki akarnak majd menni blokkolni, mert az izgalmasabb, nagyobb élményt ad. A médiát nem fogja érdekelni,
hogyha folyamatosan bent van, a külvilágtól teljesen elszigetelten 150 ember, és egy teremben ül másfél hónapon keresztül. Az viszont izgalmas lehet a sajtó számára, hogy megakadályozzák a forgalmat a Petőfi hídon vagy a Kiskörúton.
A horvátok pl. alkalmaztak olyan módszert, hogy fél órára
szűkítették a vitákat. Ez ugye elejét vette annak, hogy szétfolyjon a fórum, így érve el azt, hogy strukturáltabban működjön. Ők is bázisdemokratikusan működtek ugyanúgy,
mint a magyarok, de ők bevezették az említetett időkorlátot.
Ezért volt az a magyaroknál, hogy nagyon sokszor nagyon
fontos kérdések kerültek elő, de elkezdtek róla hosszan vitázni, így „kipörögtek” az emberek, mivel nem érdekelte őket. A
horvátok azt is mondták, hogy több moderátorra van szükség,
és egy moderátor csak egyszer moderálhat egy féléven belül.
Ő lehet még szóvivő, médiaarc stb., de ott folyamatos volt a
cserélődés közöttük.
Nálunk nem ez volt. Ugyanaz az 5-10 ember moderált.
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Ugyanakkor megjegyzendő, hogy nagyon igyekeztek a rutinosabbak több moderátort is, ha nem is képezni, de a tudást
átadni nekik. Jó moderátorból kevés volt. Ha te jól moderáltál, az feltehetőleg téged tett ismertté, ha úgy tetszik, nőtt a
tőkéd. Szóval ezekben mindenképpen különböztek. Valamint
én itt Magyarországon úgy láttam, hogy nem nagyon voltak
csoportok, szervezetek, amelyek nyíltan támogatták volna a
foglalást, szemben a horvátokkal.
Szerintem mégis abban volt a legnagyobb különbség, hogy a
horvát tüntetők el tudták határolni a feladatokat egymástól,
így nagyobb volt a munkamegosztás, több mindenre jutott
energiájuk, szemben a magyar egyetemfoglalással.
A harmadik kérdésem a tiltakozói, illetve a nyomásgyakorlást
célzó eszközökre irányult. Az volt a fejemben, hogy a kortárs
nyugat-európai, dél-európai és észak-amerikai mozgalmakban látott tiltakozói eszközök az egyetemfoglaláson, illetve
a korábbi diáktüntetési hullámokon keresztül gyűrűztek be
Magyarországra. Jelen esetben ilyen eszközök voltak a „sitin”-ek, az óramegszakítások, a forgalomblokkolások, a szimbolikus terek (pl. hidak) ideiglenes elfoglalása. Eleinte például
volt, hogy bementek a hallgatók különböző egyetemi termekbe, előadókba, és arra próbálták buzdítani a bent lévőket,

hogy csatlakozzanak hozzájuk. Mint utólag kiderült, ez nem
volt sikeres, mert már túl radikális eszköznek bizonyult és inkább ellenszenvet, mint támogatást váltott ki a hallgatókban.
Egyáltalán nem aratott sikert a diákok között.
PÁ: Mit üzennél a jövendőbeli TDK-zóknak?
FCS: Baromi jó érzés, amikor végzel. Emlékszem, mikor felvonatoztam Budapestre, hogy előadjam, prezentáljam tíz órával
a leadás után a szakkolink belsős szakmai napján. Akkor éreztem igazán azt, hogy na, ez az enyém. Ez nagyjából egy másfél év munkája volt, amiből született ez az OTDK is. Amikor
pedig megláttam az egyik bírálatomat tavasszal az OTDK belsős felületén egy szemináriumi órám alatt, ami valahogy így
hangzott: „Biztos, hogy fogunk még hallani a szerzőről.” Ekkor
voltam úgy vele, hogy ez abszolút megérte. Ezt lehet csinálni,
nulla pénzből lehet kutatni, és ez csak a tiéd. Amit még hozzátennék, hogy több konferencián jártam már a témával, és
frankón megtanultam közben prezentálni. Maga a folyamat
is nagyon hasznos, mert elejétől a végéig látod, hogy hogyan
működik egy vizsgálat, rengeteg mindent lehet belőle tanulni,
én nagyon élveztem.
Pásztor Ágnes

A Pankráció világa
Avagy kérsz egy széket az arcodba?
Én magam olyan 11-12 éves lehettem, amikor először láttam pankrációt
a tévében. Határozottan emlékszem anyukám hangos és egyértelmű
nemtetszésére, jó apám kaján nevetésére és arra, hogy én tátott szájjal
néztem, hogy mi folyik a ringben. Főleg vér folyt, amennyire emlékszem.
Mi a szösz az a pankráció?
Gondolom, az a kép mindenkinek megvan, hogy orbitálisan
nagy férfiak és szigorú, amazonszerű nők látványosan gyepálják
egymást kézzel, lábbal meg minden egyébbel, ami a kezük
közé kerül. Ha erre gondoltatok, akkor nem vagytok nagyon
eltévedve.
A pankráció (professional wrestling) a birkózás egy műfaja,
látványos és színpadias küzdelmekkel és előadással, akárcsak
egy cirkusz. A show-k nem legitim sportversenyek, hanem
szórakoztatás alapú, történetvezérelt, megírt és koreografált
mérkőzések. A pankráció nagy népszerűségnek örvend az
USA-ban, Ausztráliában, Dél-Amerikában, Európában és
Japánban.
Magukat a versenyeket általában négyzet alakú, emelt
küzdőtéren tartják, mely nagyban hasonlít az ökölvívó mér-

kőzéseken használt ringhez. A tér körül három
sávban erős gumikötelek találhatók, melyek nekifutásra visszalökik a pankrátorokat (vagy bárkit, akit
éppen elkapnak). A padlózat merev, de ruganyos,
a ráesés energiáját elnyeli, ráütésre igen erős
hanghatást kelt, ami nagyon fontos a látvány és az előadás
szempontjából. A mérkőzést folyamatosan konferálják és
kommentálják a műsorvezetők, illetve vannak játékvezetők
és bírók is. Egy menet addig tart, amíg az egyik fél két vállra
nem fekteti a másikat annyi időre, míg a játékvezető háromszor
a ring padlójára csap.

Na de honnan is jön ez az egész?
Nos, magát a „látványos” illetve showmannel rendelkező
birkózást az 1830-as évek Franciaországából eredeztetik, amikor olyan ismert harcosokat lehetett kihívni küzdelemre, mint
például „Edward a fémevő”, „Gustave d’Avignon, a csonttörő” vagy
„Bonnet, az Alpokalja bikája”.
1848-ban Jean Exbrayat, megalapította az első modern
birkózó cirkuszt, és a Greco-Roman stílust (csak derék felett),

Fotó • todaysknockout.com
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ami a 19. század végére az egyik legdivatosabb sporttá vált
Európában. 1898-ban pedig Paul Pons, a „Colosseum” lett az
első profi világbajnok.
A birkózás népszerűsége a II. világháború idején csökkent,
de az 40-es és 50-es évek elhozták a műfaj első aranykorát az
Egyesült Államokban. Ez az időszak Mexikóban és Japánban
is az aranykort jelentette, ekkor vált Santo Mexikó bálványává,
Rikidōzan pedig Japán hősévé. Az aranykort sokan a televízió
megjelenésével magyarázzák, amikor a pankráció hatalmas
népszerűségre tett szert.
Az 1970-es években csökkent az érdeklődés a pankráció
iránt. Az 1980-as évek közepétől széles körben elterjedő kábeltévé elhozta a második aranykort az USA-ban. Olyan szereplőkkel, mint Hulk Hogan, Stone Cold, Steve Austin vagy A
Szikla (The Rock).
A pankráció drasztikusan átalakult, mind a történetek,
mind a karakterek szempontjából, hogy még jobban a televízióhoz tudjon illeszkedni. Így a mainstream média is megismerhette, és befolyásos sztárokká, ikonokká tehette a szereplőket.
A 80-as évekre a pankráció nemzetközileg elismert jelenség
lett, a WWE (World Wrestling Entertainment) pedig folyamatosan növekedett.
Ebben az időszakban a WWE egy új célcsoportjává váltak
a gyerekek, akik sokkal szívesebben vesznek olyan dolgokat,
mint például a póló, a poszter, az akció-figurák stb. Emellett
a fiatalkorúak felnőtt kísérete nélkül nem mehettek el a mérkőzésekre, így vitték magukkal a családjukat is, ami növelte a
bevételt, és erősítette a „családbarát” pankráció imázst.
Hozzá kell tenni, hogy a 70-es, 80-as évek elején a közönség jelentős része a fehér, alacsony státusú munkásosztályból
került ki. A WWE tudatos lépése volt a 80-as években, hogy
lecseréljék ezt a közönséget, akikről azt vélték, hogy „tetovált
férfiak priusszal és szőkített nők hiányos fogazattal”.
Ebben az időszakban született a pankrátorok között ez a kissé
rosszmájú vicc is:
ӽӽ Minek van 14 foga és 50-es IQ-ja?
ӽӽ Az első 10 sornak a lelátón.
A 90-es évek elején a pankráció azzal a kritikával szembesült, hogy túlságosan messze került az atlétikától, illetve
túlságosan is kiszámíthatóak az eredmények. A pankrátorok
egyszerűen nem voltak elég hihetőek vagy szórakoztatóak.
Nem az volt a baj, hogy a pankráció „kamu”, hanem az, hogy
túlzottan is azzá vált. Márpedig ez a nézőszámok csökkenését
hozta magával.
A WWE tehát újabb célcsoportot keresett, és rövid időn
belül meg is találta. Nem csalás, nem ámítás meg is lelte a főiskolások körében. Ezek a főiskolás fiúk és lányok voltak az a

generáció, akik gyerekként tátott szájjal nézték az összecsapásokat a 80-as években.
A pankrátorok új generációja szakított a 80-as évekkel,
sokkal ravaszabb történeteket találtak ki, amikben visszaköszönhettek a régi karakterek.
Az új szereplők és az átalakult történetvezetés következtében a tradicionális, alacsony státusú munkásközönség jelentős része elpártolt a WWE-től. Ehhez még hozzátett a jegyek
magas ára, és hogy a történeteket kizárólag kábeltévén lehetett követni. A munkásosztály persze nem hagyott fel a pankráció nézésével, de inkább a helyi küzdelmeket, csapatokat és
pankrátorokat támogatták a WWE-vel szemben.

Szemtől szembe: Vince McMahon és Hulk Hogan
A WWE királya
Csak röviden szólva a WWE (World Wrestling
Entertainment) egy amerikai tőzsdén jegyzett, magántulajdonban lévő cég, amely elsősorban pankrációval foglalkozik. Ez a jelenlegi legnagyobb és legsikeresebb pankrációt
promotáló cég. Egy év alatt körülbelül 320 televíziós és nem
televíziós eseményt rendez. Műsorukat megközelítőleg 36
millió néző több mint 150 országban követi nyomon. A céget Jess McMahon és Toots Mondt alapította 1952-ben Capitol
Wrestling Corporation (CWC) néven.
A WWE jelenlegi többségi tulajdonosa, az elnöke és a
vezérigazgatója Vince McMahon, aki finoman szólva is egy
megosztó személyiség. Vince kétszeres világbajnok, miután megnyerte a WWE bajnoki címet 1999-ben, és az ECW
(Extreme Championship Wrestling) világbajnoki címet 2007ben. Ezen felül megnyerte az 1999. évi Royal Rumble-t
is.(Utóbbi meccsen 30 pankrátor vesz részt, akiket egyesével engednek be, a győztes pedig megküzdhet a nehézsúlyú
világbajnok címért.)
Vince McMahon sohasem használta arra a szinte félisteni
pozícióját, hogy önmagát kedvező színbe tüntesse fel, sőt. A
porondon éppenséggel egy zsarnoki, hirtelen haragú, inkompetens és meglehetősen ostoba főnökként lépett fel. Hosszú
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éveken keresztül habozás nélkül diszkvalifikált bajnokokat,
hamisított meg eredményeket, és rendszeresen összekapott a
legközkedveltebb bajnokokkal.
Egyik nagy húzása volt, mikor a hajdani pankrációbajnokoknak akart újra szerepet adni a WWE körében, a Kiss My
Ass Clubban („Nyasgem-klub”). Amikor valamelyik pankrátor
megjegyzést tett neki arra, hogy mit és hogyan kellene orálisan tennie, Vince telt ház előtt, a ring közepére lépve letolta
a nadrágját, mondván, akkor el is lehet kezdeni. A közönség
hatalmas füttykoncerttel és szidalomáradattal válaszolt az
akcióra. Erre Vince sem volt rest és a következőt mondta a
mikrofonba:
„Ti egész héten mást se csináltok odabent a munkahelyeteken!
Nekem miért ne járna ki ugyanaz a megtiszteltetés?” Egy finom
úriember, mint láthatjátok.

szembenéz az ellenfelével. Hulk Hogan egyszer így hívta ki
Vince-t: „Azt mondod, hogy férfi vagy. Nos, én azt mondom,
hogy bizonyítsd. Gyere a ringbe és küzdjünk itt meg ma este.”
4.) Egy igazi férfi felelősséggel tartozik a tetteiért.
ӽӽ Egy igazi férfi felelősségteljes. Például: „Egy férfinak ezt kell
tennie. Ha hibáztál, csak ismerd be és kész.”
5.) Egy férfi nem nyávog, nem panaszkodik, nem sír, mint
valami csecsemő. Egy férfinak állandó kontroll alatt kell
tudnia tartani az érzelmeit.
ӽӽ „Egy igazi férfi nem sír” - ez nagyjából a WWE mottója.
Bármilyen érzelmesség a kollégák azonnali megvetését vonja
maga után, illetve onnantól kezdve az illető nevetség tárgyává
válik. Az egyetlen vállalható érzelem a harag és a frusztráció. A
fájdalmat is tűrni kell, a meccset végig kell csinálni. „Szerinted
Stone Cold beismerné, hogy mennyire megsérült? Dehogy, ő egy
igazi férfi, leküzdi a fájdalmat.”
6.) A férfi győzelemre született, győztesnek lenni a férfiasság
része.

1.) Egy igazi férfi agresszív és erőszakos.
ӽӽ Azt tudni kell, hogy a pankrátorok nemcsak egymással
szemben agresszívek, hanem nagyjából mindenkivel, aki körülöttük van vagy az útjukba áll. Egy „igazi férfi” mindig kész
egy újabb küzdelemre.
2.) Egy férfi verekedés útján intézi bajos ügyeit.
3.) Egy igazi férfi szembenéz a nehézségeivel és problémáival.
(„Face him like a man.”)
ӽӽ Ez a pankráció világában azt jelenti, hogy egy férfi

Nők az arénában
„Tudom, hogy a társadalom azt gondolja, a pankráció nem
nőies. Apa szerint az a nőies, ha valami csinos ruhát viselünk, de
anya szerint az, ha van önbizalmad, és a magad ura tudsz lenni.”mondja egy női pankrátor.

Fotó • bleacherreport.com630

Dívák az arénában
Na de milyen is egy belevaló pankrátor?
Az igazi férfi. Ha azt hiszitek, hogy ezt a szerepet könnyű
véghezvinni a pankrációban, akkor ki kell, hogy ábrándítsalak
titeket. Egy pszichológiai tanulmány 6 üzenetet jegyzett fel a
WWE világából arról, hogy milyen is ott egy igazi férfi.

A férfiasság hangsúlyozása azért is fontos, mert ha végiggondoljuk, mind a birkózásnak, mind a pankrációnak
van homoerotikus vonala. A macsó pózok és a beszólások
aligha tudják elrejteni a mélyben rejtőző félelmet attól, hogy
nőiesnek vagy homoszexuálisnak látszanak. Főleg ha magunk
elé képzeljük a tapadós „alig” ruhákat, és a sokszor kifestett
arcokat (főleg a 80-as években). A fogásokhoz kapcsolódó kifejezések is kétértelműséget hordoznak magukban: „hátulról
lebirkózás”, „fenékre markolás” stb.
Volt egy hírhedt pankrátor páros, Billy és Chuck (20012002), akikről azt lehetett gyanítani, hogy melegek, sőt erre
ők erősen rá is játszottak. A rosszakhoz tartoztak, hiszen ebben a világban a homoszexualitás nem kívánatos dolog egy
férfitől. Billy és Chuck a folyamatos megjegyzések és megalázások tárgyai voltak, mind kollégák, mind a személyzet,
mind a közönség részéről. Nem túl meglepő, hogy amint Billy
és Chuck közétették, hogy nem melegek, a közönség rögtön
éljenezte őket, és hamar kedvenccé váltak. Sőt, a következő
hetekre rosszfiúkból, jókká váltak, és folyamatos elismerést
kaptak a kollégák és a személyzet részéről is.
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A pankráció világában a nők általában - akárcsak a férfiak eléggé sematizált formában jelennek meg.
Az egyik mint valamelyik pankrátor „barátnője” aki elkíséri őt a ringbe. Ennek egyik extrémen szexista alakja volt a
„Keresztapa” egy végletekig sztereotipizált fekete strici, aki a
nagyon lenge öltözetű fehér „csajait” egyszerűen „ho train”1 –
ként aposztrofálta, a közönség legnagyobb örömére.
A női pankrátoroknak sokszor kell sárban vagy csokoládéban
küzdeniük. Emellett van egy úgynevezett „éjszakai ruha” verseny,
ahol akkor veszítenek, ha az összes ruhát sikerül róluk letépni.
Persze vannak a kemény amazon csajok, a dívák, akik
szintén megtestesítik a heteroszexuális férfiálmot. A lányok
többnyire magasak, izmosak, hajlékonyak és általában jelentős mellbőséggel bírnak. Ebben a kategóriában az első között
volt „Chyna”, aki jelentős sikereket ért el a pankrációban.
Na, és a muníció honnan van?
Mint látjuk, a pankrációnak alapvetően nem az a célja,
hogy a küzdő felek agyonverjék egymást, hanem az, hogy úgy
tűnjön, mintha így tennének. Ez komoly felkészülést és edzést
igényel. Ennek ellenére itt is történnek balesetek és komoly
sérülések, ha valami rosszul sül el. Elég gyakoriak a fájdalmas
sérülések, ezért a fájdalomcsillapítók szedése
szinte általánosan elterjedt a pankrátorok körében. A szenvedésre, a stresszre és a népszerűséggel járó frusztrációra sokan a kokaint használják
gyógyírként. A kábítószer-használat éppen ezért
elég gyakori, ennek okán a korai halál sem precedens nélküli, ahogy sajnos az öngyilkosság sem.
A mérkőzés során bekövetkező halálos balestek
száma viszont szerencsére igen alacsony.
A közönség és a fizikai teherbíró képesség
elvárja a hatalmas izomtömegeket. Az emberek
izmokat akarnak látni, mégpedig sokat és óriásit. A pankrátorok ezért igen gyakran használnak
izomtömeg-növelő és erőnlétfokozó szereket, amik sokszor
kétes eredetűek és illegálisak. Néhány idézet pankrátoroktól:
ӽӽ „Tudod ez egy olyan hullám volt, amit mindenki meglovagolt akkoriban. A 70-es, 80-as években a doki bármikor írt receptet neked
szteroidról, amit minden sportágban használtak. A szlogen az volt,
hogy biztonságosabb, mint a cukor.” HULK HOGAN
ӽӽ „Kipróbáltam. Én és haverjaim mind próbáltuk 18 vagy 19 évesen.
Nem tudtuk, hogy mit csinálunk…” THE ROCK
ӽӽ • „Ugyan ki nem használt szterodiot?  Az utasítás felülről jött,
a promóterektől, főleg Vince McMahontól, hogy még az életnél
1 ho train: urban szleng: Lányokból álló csapat, rendkívül kihívóan öltözve. Sokat isznak, és bármilyen szexuális aktusra rávehetők. train: Fel lehet
rájuk „szállni”, illetve minden állomáson „megállnak”

is nagyobbnak kell lennünk. Ezt pedig kizárólag szteroidokkal
lehetett elérni.” KEN PATERA
Kenyeret és cirkuszt
Mint azt most már jól látjátok, a pankráció lényege az előadás, az illúzió megteremtése, és akárcsak a cirkuszban, itt is
minden a színpadon dől el.
A látvány kulcsfontosságú, ez mind a megjelenésben,
mind a hangokban és mozdulatokban érvényesül. A ruhákat
sokszor más sportágtól veszik át, a jelmezek látványosak, és
gyakran használnak extra kiegészítőket, pl. láncot, maszkot,
palástot.
Az összecsapások legtöbbször a „jófiúk” és a „rosszfiúk”
küzdelméről szólnak. A jófiúkat a közönség lelkes tombolása,
a rosszfiúkat pedig hangos füttykoncertje fogadja, amíg bevonulnak a ringbe. A mérkőzéseket többnyire a jófiúk nyerik.
Az izgalom érdekében a pankrátorok sokszor nem csak
egymást gyepálják, hanem a mérkőzésbe beleszóló menedzsereiket, amikből látványos tömegverekedés alakulhat ki.
Gyakorlatilag minden harci eszközként szolgál, az ököltől
a székig, sőt a közönség soraiba dobni is ér.
A WWE 1980 óta sugározza nagyobb rendezvényeit.

Ezt angolul PPV (pay-per-view) eventnek nevezik, hiszen az
eseményeket a televízióban is meg lehet tekinteni. A küzdelmek jellemzően három óra hosszúak, és általában itt rendezik meg a címmeccseket is. Anno nagy esemény volt a Royal
Rumble, a WrestleMania, a SummerSlam, és a Survivor Series.
2012-től a rendezvények száma lecsökkent évi tizenkettő-tizenhárom alkalomra, ami nagyjából azt jelenti, hogy havonta
rendeznek egyet. Ezeken kívül az országok közötti turnézásuk
során rendeznek úgynevezett live eventeket is.
Hiszitek vagy sem, Magyarországon is van
(igaz csak egy) hivatalosan működő pankrációs szervezet, a Hungarian Championship Wresting.
A szervezet honlapján folyamatosan értesülhettek a következő
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mérkőzésekről (http://www.hcw.hu/).
Ha pedig folyamatosan frissülő hírekre vagytok kíváncsiak a
pankráció világából (magyarul), akkor ajánlom figyelmetekbe
a www.epankracio.wordpress.com oldalt.
Illetve, ha érdekel titeket a téma, akkor melegen tudom
ajánlani A Pankrátor című filmet, Darren Aronofsky kiváló rendezésében, és Mickey Rourke mesteri alakításával.
Szóval, ha szereted a cirkuszt, a szórakoztató show-elemeket és a gyepálást, akkor a pankráció neked szól, tényleg
remekül lehet szórakozni rajta, és a kikapcsolódás is garantált…
Az agyadat mindenesetre nyugodtan pihenő üzemmódba
rakhatod majd közben.
Aruwa Eszter
Forrás:
Jackson Katz és Sut Jhally: Manhood on the Mat: The
Problem is Not that Pro Wrestling Makes Boys Violent.
The Real Lesson of the Wildly Popular Pseudo-Sport is
More Insidious. (http://www.jacksonkatz.com/manhood.
html) - Utoljára megtekintve: 2015. október 29.

Viii. évfolyam I 3. szám I 2015. November
Alex Kreit: Professional Wrestling and its Fans. (http://www.
solie.org/articles/pwandfans.html) - Utoljára megtekintve:
2015. október 29.
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kiadás, 2010. május. (http://www.magyardiplo.hu/index.
php/2010-majus/201-az-amerikai-pankracio-tuendoeklesees-bukasa) – Utoljára megtekintve: 2015. október 29.
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Pittsburgh - School of Law. (http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2205960) – Utoljára megtekintve:
2015. október 29.
Danielle M. Soulliere: Wrestling with Masculinity: Messages
about Manhood in the WWE. (http://link.springer.com/
article/10.1007/s11199-006-9055-6) - Utoljára megtekintve: 2015. október 29.
Drugs in wrestling (http://prowrestlingstories.com/pro-wrestlingstories/vol5/) - Utoljára megtekintve: 2015. október 29.

Putyin Szíriában
Mit, miért, ki ellen?
Oroszország szeptember 30-án hozta meg a sokak által üdvözölt döntést: beavatkozik a polgárháború és az Iszlám Állam által megtépázott
Szíriában. A lépés Putyin számára kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen
megerősítheti Oroszország hatalmi státusát, megtörheti azt a nemzetközi elszigetelődést, ami az ukrán helyzet miatt kialakult, valamint az
Európai Uniótól is enyhülést vár a szankciókkal összefüggésben.
A bombázás október elején vette kezdetét. Nem sokkal később
a Levantine Group (Közel-Kelettel foglalkozó kutatóintézet)
közzé tett egy térképet, mely szerint Putyin bombái nem az
Iszlám Államot, hanem az Asszad elleni lázadókat érik, akik
Szíria északnyugati területeit birtokolják.
Ilyen szervezetek az al-Nuszra Front, egyéb iszlamista
csoportok (pl. Ahrar al-Sham), valamint mérsékeltebb csoportosulások, mint például a Szabad Szíriai Hadsereg. Oroszország oldaláról nézve a támadás logikus, hiszem ezen
szervezetek gyengítik az Asszad-rezsimet, ami egyébként a
felügyelt területeinek 16%-át vesztette el 2015 első felében.
Tegyük fel végre a kérdést:
Miért nem a globális ellenséget, az Iszlám Államot támadja
Moszkva?
A kérdés megválaszolásához vessünk egy pillantást a két
ország történelmi és jelenlegi kapcsolataira.

Moszkva célja mindig is az volt, hogy a szír
befolyás kihasználásával folyosót nyerjen a Földközi-tengerhez. A kapcsolat kezdetének 1955 tekinthető, amikor a szovjetek megpróbálták Szíriát is bevonni a Varsói Szerződésbe, ami azonban
a török és amerikai beavatkozásnak köszönhetően nem történt meg. Ennek ellenére a szovjet
vezetés nem adta fel: 1955 és 1960 között 200 millió USD-t
folyósítottak az országnak (főként katonai célokra felhasználandó), hogy bebiztosítsák a két ország szövetségét és csökkentsék az amerikai befolyást.
Ezt követően 1967-től egyre sűrűbben cirkáltak orosz vízi
járművek a mediterrán partszakaszokon. Ebben az időben a
Közel-Kelet igencsak megosztott képet mutatott: a szovjet
támogatottságú Egyiptom, Líbia és Irak állt szemben a nyugatbarát Izraellel, Jordániával, Szaúd-Arábiával és az 1979-es
események előtt Iránnal is.
1971-ben, mikor a jelenlegi szír elnök édesapja, Hafez alAsszad került az ország élére, a szovjetekkel való kapcsolat
tovább erősödött. 1972-ben a két ország egy paktumot írt
alá, melyben a Szovjetunió vállalta, hogy további hadisegélyt
nyújt Szíriának. 1985-ben, mikor Gorbacsov került a kommunista állam élére, a szír-szovjet kapcsolatokat beárnyékolta
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Gorbacsov nyilvánosság előtt kijelentése. Bírálta Asszadot az
1975-ös libanoni polgárháborúban végrehajtott beavatkozása
miatt, valamint az országnak nyújtott gazdasági és katonai segélyek csökkentését sürgette. Nem kívánta támogatni Szíria
Izrael elleni terveit sem. Innentől kezdve a szovjetek fokozatosan kivonták csapataikat a közel-keleti ország területeiről,
valamint a folyósított támogatások összege is visszaesett.
A kétpólusú világ megszűnése után Szíriának nem volt
más választása, mint az Egyesült Államok felé orientálódni. A
kapcsolat felvételére tett kísérlet azonban sikertelennek bizonyult, hiszen a szírek számos terrorista szervezetet támogattak, így például a Hamaszt és a Hezbollah-ot is. Ez a Fehér Háznak éppen elég indok volt az együttműködés megtagadására.
A feszültség tovább fokozódott, mikor Bill Clinton - akinek
prioritásai közé tartozott rendezni az izraeli-szír
konfliktust - elnöksége alatt nem sikerült tető
alá hozni békemegállapodást a két ország között.
2001 után Szíria protezsálta azt az iraki felkelést,
melynek következményeként a háborúban sok
ezer amerikai katona vesztette életét 2003-at követően. Ez, valamint az Iránnal való egyre szorosabb szövetség tovább csökkentette az esélyt egy
valamikori szír-amerikai szövetség kialakulására.
A jelenlegi helyzet elemzését folytatva Asszad
rezsimje Putyin egyik leghűbb szövetségese maradt a régi szovjet tagállamokon kívül. Moszkva
érzi, hogy Szíriában megvetve a lábát befolyása
lehet a közel-keleti eseményekre, ezért mindent
megtesz, hogy a jelenlegi szír elnököt a pozíciójában tartsa.
A közel-keleti ország katonai szempontból nézve is jelentős Moszkva számára. A Szíria nyugati részén, Tartus városában 1971-ben kiépített orosz bázis stratégiailag kiemelt helyen van, hiszen a Földközi-tenger partján fekszik. Az oroszok
így jelen lehetnek a mediterrán térségben is, csökkentve országuk földrajzi elhelyezkedéséből adódó deficitjét (a szevasztopoli támaszpont is ezt a célt szolgálja a Krím-félszigeten).

A 2020-ig szóló tengerészeti doktrína értelmében az oroszok
legfőbb prioritásai között szerepel „a Krím-félsziget és Szevasztopol integrálása az orosz gazdaságba, valamint Moszkva jelenlétének erősítése a mediterrán térségben.”
Nemcsak a Kreml támogatása, de a radikális iszlamisták
térnyerése is jól jön Asszad számára. Az Iszlám Állam szélsőséges ideológiája azt a látszatot kelti az emberekben, ha a szír
elnök ellen lázadókhoz csatlakoznak, otthonaikat lerombolják
és veszélybe kerül az életük. A jelenleg kialakulóban lévő status quóból pedig mindkét oldal profitál. Asszad engedi, hogy
az ISIS megerősödjön, így megnehezítve az USA és szövetségesei feladatát, hiszen nem tudnak oly módon beavatkozni az
elnök ellen, hogy az ne az iszlám radikálisoknak kedvezne. Az
Iszlám Állam pedig a ki nem mondott alku értelmében Szíria
nagy részét az irányítása alá vonta.
Egy másik, látszólag nem jelentős ok az intervencióra a
csecsen harcosok jelenléte az Asszad elnök ellen harcoló erők
között Szíriában. Thomas Pierret, az Edinburgh-i Egyetem professzora szerint ezen – legtöbbször orosz állampolgársággal
is rendelkező - harcosok léte nem volt meghatározó tényező
Putyin döntésében, mégis jelenleg a harmadik orosz-csecsen
háború zajlik a Közel-Keleten. Az első Kaukázusból érkező fegyveres csapatok 2012-ben érkeztek Szíriába. Rutinos
harcosnak számítanak, hiszen egy részük részt vett az afganisztáni és az iraki háborúban is. Elemzői adatok szerint ők
leginkább az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet szíriai ágának tartott al-Nuszra Front soraiban harcolnak. A Kreml ezért

is gondolhatja úgy, hogy okosabb döntés erre a szervezetre
koncentrálni az Iszlám Állam helyett, amit egyébként már a
nemzetközi koalíció bombáz. Rámi Abder-Rahmán, az Emberi
Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) vezetője szerint
az oroszok egyenesen a csecsen felkelőket vették célba, hiszen
fenyegetettséget jelentenek rájuk. Legutóbb 2013-ban Volgográdban követtek el egy robbantásos merényletet, melyben
40 ember vesztette életét.
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Mind Putyin, mind Asszad profitál a kialakult kaotikus
helyzetből. A Nyugat rá van kényszerítve, hogy válasszon As�szad elmozdítása vagy az Iszlám Állam megfékezése között.
Megfigyelhetjük, hogy Obama elnök egyre kevésbé folytat
Aszad-ellenes retorikát, és inkább fókuszál a szélsőséges
iszlamistákra, akik október eleje óta további területeket szereztek északnyugaton – éppen az orosz bombázások helyszínén. Ugyanakkor az USA továbbra sem kíván a jelenleginél
erőteljesebben beavatkozni a véres harcokba, de úgy tűnik, el
kell fogadnia Asszadot az ország élén – legalábbis a háború
csillapodásáig. Az orosz beavatkozással kapcsolatos optimizmus rögtön alább hagyott a Fehér Házban, amikor kiderült,
Moszkva az USA által támogatott ellenálló csoportokat is
támadja. Ennek tükrében Obama elnöknek és tanácsadóinak
felül kell vizsgálniuk a tervezett stratégiai lépéseiket. Az USA
vágya az Iszlám Állam bázisait célzó nemzetközi koalícióról a
kontraproduktív orosz légi csapások miatt ugyanis meghiúsulni látszik. Az Egyesült Államok szerint az orosz beavatkozáshoz hasonló cselekedetek meghiúsítják a politikai kompromisszum létrejöttét.
A bombázások mellett Obama továbbra is nyomás alatt
érezheti magát, hiszen a szír határon jelentős iráni szárazföldi
haderő gyűlt össze Asszad támogatására. Ezen felül az amerikai elnök közel-keleti szövetségeseinek nem elegendő az amerikaiak „train-and-equip” politikája, jelentősebb
részvételt követelnek. A program, mely 5000
szíriai ellenálló kiképzését irányozta elő évente
a jelentések szerint kudarcot vallott. Az első év
folyamán mindössze egy maroknyi kiképzett
szír katonát sikerült a csatatérre küldeni. A Pentagon jelenleg is egy új, hatékonyabb stratégia
kidolgozásával van elfoglalva. Az információk
alapján a kiképzésen túl konkrét katonai támogatást terveznek nyújtani a mérsékelt Asszadellenes felkelőknek.
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Mindig van rosszabb?
az Iszlám Állam és az al-Kaida közti különbségekről
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Az al-Kaida sokáig a legjelentősebb iszlamista terrorszervezet volt, támadásaikban világszerte ezrek haltak meg, az utóbbi években azonban
sokat veszítettek erejükből. Ez részben annak köszönhető, hogy az USA
által koordinált nemzetközi összefogás minden téren próbálta ellehetetleníteni őket - igen sikeresen, másrészt viszont az Iszlám Állam előretörése és az al-Kaida muszlim világon belüli népszerűségvesztése vezetett
ide. Jelenleg már az ISIS a legjelentősebb és legerősebb terrorszervezet.
Hogyan tudták ezt elérni néhány év alatt, és miben más a két csoport ?
Az Iszlám Állam szervezeti felépítésében, céljaiban és módszereiben gyökeresen más, mint az al-Kaida.
Szeptember 11. után az addig főleg konvencionális háborúkban edződő Egyesült Államok és nyugati szövetségesei
a terrorizmus új kihívásaihoz alkalmazkodni képes, azokkal
eredményesen harcoló struktúrát épített fel a hírszerzéstől
a hadseregig, mely lehetővé tette, hogy az al-Kaidát és a hasonló terrorszervezeteket jelentősen meggyengítsék. Ezek a
módszerek azonban szinte teljesen hatástalanok az Iszlám
Állammal szemben. Szíria és Irak mint bukott államok pedig
önmagukban képtelenek érdemben felvenni
a harcot az ISIS-szel. Az újfajta kihívás új
stratégia kidolgozását követeli amellett, hogy
szükséges az érintett államok helyzetének
stabilizálása.
Maffiaállam
A legtöbb elemében egy hamisítatlan
maffiaszervezet működéséhez hasonlítható
az Iszlám Állam gazdálkodása. Vagyonukat
bűnözésből alapozták meg, tevékenységeik
közt megtalálhatóak a legpitibb bűncselekmények, mint az autó- és kábellopás és a komolyabb, szervezett
módszerek, mint a védelmi pénzek szedése. Napjainkban a
bevételeik jelentős része az olajból származik: a kétezres évek
közepe táján kezdték az olajbizniszt, először olajszállító teherautókat loptak és vezetékeket csapoltak meg, később pedig
olajfinomítókat és kutakat is sikerült megszerezniük. Napjainkban a szíriai olajkapacitás 60%-át birtokolják, és naponta
1-3 millió dollár bevételre tesznek szert csak ezekből.
Ahogy az ellenőrzésük alá eső terület növekedett, úgy
lettek egyre jelentősebbek a bevételeik is, így érthető módon a terjeszkedés elemi érdekükké vált. Ennek megfelelően
az expanziót tökélyre fejlesztették. Az elfoglalni kívánt te-

lepülésekre először ügynököket küldenek, akik
családjukkal együtt érkeznek és beilleszkednek
a közösségbe, miközben megfigyelik a helyi hatalmi és gazdasági viszonyokat, illetve szimpatizánsokat gyűjtenek. A hálózat kiépülése után
harcosok érkeznek, akik a helyi vezetők elleni
merényletekkel illetve robbantásokkal megfélemlítő kampányt folytatnak, destabilizálják a várost
és ráteszik a kezüket a helyi forrásokra, aminek a
vége rendszerint az, hogy a lakosság behódol az ISIS-nek. A
szervezet tehát nem csupán elfoglalja az adott várost, hanem
minden alkalommal mélyen beeszi magát a helyi társadalom
szövetébe is.
Az innováció az al-Kaidához képest, hogy teljesen önfenntartóak, nincsenek rászorulva külső forrásokra, adományokra, így mindenkitől függetlenül, külső befolyás nélkül
tevékenykedhetnek, míg előbbiek gazdálkodása nagyban függ
a támogatóktól, akik így befolyást is vásárolnak az al-Kaida
tevékenysége felett.

Seregnyi harcos
Az erős gazdasági alapok lehetővé teszik az ISIS számára,
hogy egy minden tekintetben modern és nagy létszámú hadsereget tartsanak fenn. Jelenleg kb. 30 000 harcossal rendelkeznek, akiket olyan tapasztalt katonák, főleg volt iraki szunnita
tisztek vezetnek, akik korábban amerikai kiképzésben részesültek, így tisztában vannak a szövetségesek taktikáival és technikai paramétereivel, amellett hogy kiválóan ismerik a helyi
viszonyokat is. Ráadásul az iraki hadseregtől rengeteg amerikai
fegyvert zsákmányoltak, így a felszerelésük is minden tekintetben felveszi a versenyt a térség többi fegyveres csoportjával.
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Az utánpótlás miatt sem kell aggódniuk, hiszen amerikai
hírszerzési források szerint havonta nagyjából 1000 külföldi
érkezik, hogy az ISIS kötelékében harcoljon, melyben jelenleg
a világ 80 országából vannak katonák, a fő kibocsátók között
pedig olyan országokat találunk, mint Tunézia, Szaúd-Arábia
vagy éppen Oroszország. Elkeserítő, hogy számos nyugat-európai országból érkeznek jól szituált, középosztálybeli fiatalok,
hogy harcoljanak.

ről vagy más földi hívságokról van szó, míg az al-Kaida mereven ragaszkodik a vallási előírásokhoz. Ezáltal persze sokkal
vonzóbbá is vált az ISIS, főleg a fiatalabbak körében, mert
nem csak a mártírhalál utáni mennyei örömöket ígéri meg nekik, hanem kézzelfogható jutalmakban is részesíti a harcosait.
Míg az al-Kaidában a szex csak a házasság vagy a mártírhalál után opció, az ISIS-ben a fiatal férfiak szexrabszolgákon
élhetik ki ösztöneiket, és elfogadott a tudatmódosító szerek
használata is.
Az ISIS célja kézzelfogható és világos: egy tisztán szunnita állam, kalifátus létrehozása, ahol a saría, az iszlám törvénykezés a legfőbb törvény. Ennek eléréséhez pedig nem
válogat az eszközökben, és ugyan a folyamatos vérontás és
a lefejezős videók sokakat elborzasztanak, közben erőt és
hatalmat sugároznak, ami sokak számára vonzó. Ráadásul

az al-Kaida megítélése mélyponton van az iszlám világban,
amelyben komoly szerepe van annak a ténynek, hogy az
utóbbi időkben terrortámadásaikat főleg muszlim területeken hajtották végre. Az amerikai Pew Research Center
2013-mas, 11 muzulmán országban végzett, 9000 emberre kiterjedő közvélemény-kutatásából az derült ki, hogy a
megkérdezettek 57%-nak ellenérzései vannak az al-Kaidával.
Egyes országokra lebontva még negatívabb kép bontakozott
ki, Libanonban például 97%-os a terrorszervezet elutasítottsága, Jordániában 81%.
A helyzet nehézsége
Az Iszlám Állam elleni fellépés azért roppant nehéz, mert
nem egyszerűen csak egy terrorszervezetről van szó, mint az
al-Kaida esetében, hanem egy pszeudoállamról, amely - mint
láttuk - önálló gazdasággal, hadsereggel rendelkezik. A klas�szikus, légicsapásokkal és dróntámadásokkal operáló taktika,
amely elsősorban a vezetők meggyilkolására irányul, jól működik a legtöbb terrorszervezet ellen, azonban az ISIS ellen
szinte eredménytelen, mert a bürokratikus struktúra jól szervezett. Tartományonként hierarchikusan kiépített, több pilléren álló igazgatási rendszerükben nincs olyan csavar a gépezetben, melynek kihullása, akárcsak időlegesen is meg tudná
bénítani a szervezetet.
Az ISIS jelentette fenyegetés egészen addig nem
fog megszűnni, amíg a térség érintett államaiban erős
központi hatalom nem jön létre. Jelenleg sem Szíriában, sem Irakban nincsen ilyen, és semmi nem utal arra,
hogy ez a közeljövőben megváltozhat. A harc akkor lehet
eredményes, ha sikerül meggyengíteni az Iszlám Állam
gazdasági hátországát. Azt sem szabad elfelejteni, hogy
az ISIS egy olyan társadalmi krízis és hatalmi vákuum
együttesének eredménye, mely elnyomó diktatúrák sírhantjain virágzott ki. A megoldás tehát nem merülhet
ki annyiban, hogy katonailag felszámoljuk a szervezetet: az
annak életre hívásában szerepet játszó okokat is kezelni kell,
mint például a felekezetalapú diszkrimináció vagy az etnikai
feszültségek.
Novák Zsombor
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Audrey Kurth Cronin: ISIS is not a terrorist group. Foreign
Affairs, 2015 március-április. (https://www.foreignaffairs.
com/articles/middle-east/2015-02-16/isis-not-terroristgroup) – Utoljára megtekintve: 2015. október 29.
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Eltérő célok
Látható, hogy az ISIS eszközei jelentősen eltérnek azoktól,
melyeket megszokhattunk az al-Kaidától, mely például klas�szikus értelemben vett hadsereggel sosem rendelkezett, azonban ami még fontosabb, a céljaik sem fedik egymást. Utóbbi
magát a muzulmánok globális védelmezőjének tartja, erősen
vallási alapú megközelítéssel. Bin Laden és utódja, al-Zawahiri
sokat dolgoztak azon, hogy az al-Kaidáról pozitív kép alakuljon ki a muszlim világban: a propagandavideókon barlangokban meghúzódó aszkétaként ábrázolták a harcosokat, akik
rengeteg időt töltenek a Korán tanulmányozásával. A valóság
nem sokban különbözik ettől, ami a leendő tagok számára
egyre többször elégtelen motivációnak bizonyul. Az Iszlám
Állam sokkal megengedőbb a harcosaival, ha alkoholról, nők-
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Ízelítő egy gramofonestből
hölgyeknek és uraknak egyaránt
Idén is megrendezésre került a Színházak Éjszakája. A rendkívül nagy
érdeklődés ellenére sikerült bejutnunk Gallusz Niki és partnere önálló
gramofonestjére.
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A programok már kora délután elkezdődtek, és olyannyira
nagy volt az érdeklődés a műsorok iránt, hogy előzetes helyfoglalással sajnos sehova sem sikerült bejutnunk.
Így csak bízhattunk abban, hogy ha 45-50 perccel egy-egy
előadás kezdete előtt odamegyünk, biztosan be fogunk jutni.
Nos, ez a fajta felkészültség még pont az utolsó két jegy megkaparintására volt elég, így annál inkább örültünk, amikor
bent ültünk a Madách Színház Tolnay Szalonjában.
Csupán annyit tudtunk a Színházak Éjszakájának hivatalos oldaláról az előadással kapcsolatban, hogy Gallusz Niki
önálló estjéről van szó, ahol a ’20-as, ’30-as évek legkedveltebb gramofonslágereit fogja előadni. A színésznőt még
soha nem láttam sem színpadon, sem pedig filmvásznon,
de a 2000-es évek elejéről rémlett még a Club 54 nevezetű

Tíz után, az este nem vágyódik víz után...
együttese, melynek számait kifejezetten szerettem. A Madách Színháznak már tizenhárom éve tagja, és szinte nincsen olyan produkció, amelyben ne szerepelne. A „darab” egy
pontjától partnere is akadt Kiss Ernő Zsolt személyében, aki
a Madách Színház mellett feltűnt már az X-Faktorban és a

Barátok Közt szereplőgárdáját is erősítette.
Közös produkciójuk ízelítő volt egy órában
a teljes estés előadásukból, amely novembertől
látható a Madáchban. Alapját a már említett slágerek adták, valamint a korhű ruhákkal, bejátszásokkal, és a nagymamáról mesélt sztorival megpróbálták megteremteni a két világháború közötti hangulatot. Koromhoz
képest igen sok dalt ismerek és szeretek ebből az időszakból,
ennek ellenére az előadás alatt csupán kettőt-hármat tudtam
beazonosítani. Ez persze nem volt probléma, mert a hol vidám, hol szomorúbb számok szövege könnyen megjegyezhető volt, a harmadik refrénnél már a közönség is dúdolta a dalt
magában. Ebből kifolyólag egy igen könnyed előadásban lehetett részünk, így elsősorban azoknak ajánlanám, akiket vonz
a korszak, vágyik egy kis nosztalgiázásra és vevő másfél órás
csipkelődő romantikára.
Gallusz Niki egész idő alatt hihetetlen energiával bírt.
Talán csak egy zeneszám erejéig pihent meg, amíg partnere
szórakoztatta a nézőket. Valószínűleg a tizenhárom év alatt
bőven hozzá szokott már a színésznő ehhez a tempóhoz, egymásfél órás tánc és éneklés látszólag különösebb megerőltetés
nélkül megy neki.
Ez nem mondható el Kiss Ernő Zsoltról. Bár egy fiatal színészről van szó nagyon kellemes énekhanggal, kissé mulatságos volt, ahogy partnere mellett egyre inkább fulladt ki az
előadás végéhez közeledve. Valószínű az évad végére sikerül
majd behozni a „lemaradását”.
A színészek nagyon közvetlenek voltak a közönséggel, kialakult egyfajta intim atmoszféra az előadás során, valószínűleg ennek jobban teret adott a terem kis mérete. Ezen kívül
megpróbáltak kontaktot is teremteni a nézőkkel, az előadás
egy pontján még Unicummal is megkínálták a vállalkozóbb
szelleműeket.
Ha meghoztam volna a kedveteket a gramofonesthez, jó
lesz sietni, mert a közönség elégedettségéből ítélve sokan jegyet váltanak az egészestés előadásra is, és valószínű gyorsan
a Tolnay Szalon egyik legkedveltebb műsorává válik a közös
produkció.
Pági
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Hétköznapi absztrakció
Hogyan értelmezzük az általunk ismertet máshogy, csináljunk újat
a meglévőből és gondoljuk újra a világot
A Ludwig Múzeum Ludwig Goes Pop + The East Side Story című időszakos kiállításán jártam, ahol a legismertebb pop-art művészek absztrakt,
meglepő, izgalmas alkotásait tekinthettem meg.
Az absztrakt kiállításokra mindig máshogy indulok. Próbálom
nem elhatározni előre, hogy mit is várok, el kell engedni a hideg, emberi számításokat, hagyni kell, hogy meghökkenjek.
Ezek után már meglepődésre fogunk számítani, és csalódunk, ha az elmarad. Hogy is van ez? Az absztraktság mindig
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valami nagyon mást ad. Talán itt a lényeg, a másság a fontos.
Elöljáróban talán annyit érdemes tudni, hogy a Ludwig
Goes Popot már Budapest előtt bemutatták kölni és a bécsi
Ludwigokban is. Emellett maga a pop-art leginkább attól érdekes, hogy az alapvetően nem túl közönségbarát absztrakt
irányzatok után ez végre valami olyan volt, melynek elemei a
hétköznapi életre reflektálnak, emiatt könnyen értelmezhető.
Ennek ellenére leginkább a fogyasztói társadalmat kritizálja
az irányzat. 1950-60-as években hódított, és a hétköznapi
szokásokat teszik művészeti témává.
Nagyon vártam a kiállítást, nagy örömömre lehetett fényképezni, így legalább nem tűnik az egész szócséplésem alaptalannak. A látottakra a legjobb összefoglaló talán a „sok furcsaság”, de vannak felfedezhető szervezőszálak, amely mentén
az ember végül elindul.
Mikor beléptem, eluralkodott rajtam az elégedettség érzése: megjöttem, ezt vártam. A tágas térben úgy kerülte meg az
ember a falakat, hogy sosem lehetett egészen tudni, mit talál
a másik oldalán, izgalmas, egészen gyermekies a kíváncsiság.
Vannak specifikus részlegek, például a szerelemre, háborúra
vonatkozóak, a többiben az ember maga elveszik. A sok szín-

től és formától felélénkülünk, izgalmas a vizualitása és mégis, bizonyos absztrakciókban van
valami egészen groteszk. Erre talán a legjobb példa a kiállítás egyik leghíresebb képe, a rózsaszín
koponyát ábrázoló alkotás, mely maga a disszonancia.
Jellemző elemnek láttam az arctalan, meztelen nőket,
s persze az elmaradhatatlan hétköznapi fogyasztási, illetve műszaki cikkeket, mint például a kiállított, szinte ember
nagyságú, citromsárga telefonkagylót a falon. Talán a korszak
velejárója a sok plakátstílusú kép, de láthattunk drótból és
műanyagból rózsát, tükörkockákon elhelyezett ágyat is.
Személyes kedvencem egy polcos kis szekrény, rajta befőttesüvegekkel, melyekben a legkülönfélébb dolgok találhatók,
például fotók, kicsi útjelző táblák… Mindebben van valami
bensőséges, mint ahogy az ember a fejében az emlékeit, gondolatait rendezi. Tartalmaz továbbá egy kis gyermeki édességet: az üvegekben minden olyan kicsi, aranyos, rendezgethető,
szerethető. Egy absztrakt kiállításnak nincsenek tipikus elemei. De ha lennének, ez nem tartozna oda.

A pop-art világa látványos, megragadó, absztrakt, groteszk, izgalmas. De ha az ember mögé képzeli azokat a felkavart, szélsőséges érzelmeket, melyek alkotásra sarkallták a
művészeket, akkor könnyebb a másik oldalon állni, rácsodálkozni, és magunk mögött hagyni. (Vagy csupán egy emléket
vinni róla magunkkal befőttesüvegben, hogy ilyet is láttunk.)
Bársony Lilla
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Amikor egy nyugdíjas
gyakornoknak áll
Robert de Niro A kezdő című filmben

Fotó • mozi-filmek.hu

„Mindannyiunknak van választása, hogy mit kezd az életével, még akkor
is, ha a többség ezt nem így látja, és azt gondolja, az élet az, ami csak úgy
megtörténik velünk.” - írja Szabó Péter, író. Ki gondolta volna például,
hogy az idén 72 éves Robert de Niro új filmjében gyakornoknak áll? Én
biztosan nem, pedig megtette és nem járt rosszul!
Szeptember végén debütált a mozivásznakon a ”The Intern”,
magyar fordításban ”A kezdő” című amerikai vígjáték.
A film főszereplője, Ben Whittaker (Robert De Niro) rájön arra, hogy a nyugdíjas, otthonülős élet nem neki való. A
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A tapasztalt kezdő
világot már körbeutazta, időnként meglátogatja az unokákat,
a hétköznapokat próbálja aktívvá tenni, de a tökéletes nyugdíjas élete csak látszat a külvilág számára.
Egy hirdetésnek köszönhetően rátalál egy menő online
divatlap ajánlatára, ahol nem mindennapi senior gyakornoki programot hirdetnek. Ben habozás nélkül jelentkezik, és
végül a fiatal karrierista Jules Ostinnak (Anne Hathaway), a
magazin alapítójának lesz asszisztense.
A beilleszkedés persze nem megy könnyen, Bennek például meg kell tanulnia eligazodni az online világban, ráadásul
eleinte Jules sem foglalkozik vele. Ben kitartása, tapasztalata
és rendkívüli stílusa azonban először a munkatársaknak, majd
Julesnek kelti fel a figyelmét. A szokatlan munkakapcsolat
pedig lassan barátsággá válik. Ebben a történetben nem egy
szőrösszívű öregember szívét puhítja meg egy fiatal leányzó,
hanem éppen fordítva. Ben hozza vissza Julest a való életbe,
és segít neki megismerni valódi értékeit és határait.
A történet középpontjában egy a mai globális társadalmat érintő probléma áll. Az elöregedő társadalom jelensége a
legtöbb nyugati országban már megmutatkozott. Egyre több

a nyugdíjas korú ember, és problémákat okoz a
foglalkoztatottságuk.
Kiéleződni látszanak a generációk közötti
különbségek, és nem egyszer okoz gondot, hogy
a modern technika fejlődésével - ami ma már
nélkülözhetetlen - az idősebb korosztályok nem
tudnak lépést tartani segítség nélkül. Ezen kívül a gondolat
maga, hogy nyugdíjasként már nincsen szükség az emberre,
elég elkeserítő. Sok idős ember számára a mindennapi munkarutin hiánya, a tehetetlenség komoly depressziót szül, és
éppen ezért segítségre szorulnak.
A filmben kiváló ötletet hintettek el a jövő generációja számára, főleg a fejlődő startupok világának. Egy idősebb, tapasztaltabb dolgozó alkalmazása akár napi pár órában nem feltétlenül gond, sőt sajátos, érett gondolkodásával új színt vihet a
vállalkozás életébe. Az ötlet, a lehetőség pedig kölcsönösen jó
mindkét fél számára, hiszen az idősebb korosztály nem érzi
magát fölöslegesnek a társadalomban.
A kezdő című mozifilm kiváló példa minderre, hiszen Ben
özvegyen, néhány barátot leszámítva a szürke hétköznapjait
élte nyugdíjasként. Korábban aktív dolgozó volt és szerette,
amit csinált, de az idő eljárt felette. Azzal viszont, hogy ismét
bekerült a fiatalok pörgős világába, az élete újból megszínesedett és értelmet nyert.
Takács Eszter

