3  Nyitány

Viii. évfolyam I 4. szám I 2015. December

Nyitány  4

tartalom

nyitány

Nyitány ............................................................. 3

December az ünnepek
hónapja. Ezt a november végén kihelyezett
lámpafüzérek is jól
láthatóan
mutatják,
mondhatni üvöltik. Az
utcai forralt bor- - és
sült gesztenye- árusok
mellett a szilveszteri
kürtökkel, színes boákkal és szerpentinekkel
telepakolt standok is
megjelennek a pályaudvarok mellett. A Vörösmarty
téren felállítják a hatalmas, feldíszített fenyőfát. A
szeretet már-már szemtelenül feltűnő ünnepe ott van
Budapest minden utcájának a sarkán.
Az egyetemistáknak azonban ez a fényes, csillogó
ünnep a jegyzetek fölötti gubbasztásból és könyvtárak
néma csöndjéből áll. A Kontúr csapatával igyekeztünk
egy „karácsonyias”, ugyanakkor humoros, érdekfeszítő
számot összeállítani nektek, ami talán egy rövid időre
segít elszakadni a vizsgák okozta stressztől. Decemberi
lapszámunkban olvashattok az ELTE eltérő kulturális
közegből érkezett hallgatóinak ünneplési szokásairól
és a nem rég felfedezett bejgli allergia mellett jelentkező egyéb „komoly” „karácsonyszindrómás” tünetekről.
Többet tudhattok meg a japán harcosok történelméről,
a szír politikai helyzetről, és a Lux- filmnapokba is betekintést nyerhettek.
Remélem a súlyos társadalomtudományi kötetek
mellet egy-egy TátKontúrnak is marad hely a kezetekben. Kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag
vizsgaidőszakot kívánok!
Csernus Fanni
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Testközelben a szociológusok
Pocsai B. Ábel a Szociológia SzHÉK rendezvénysorozatáról
Az ELTE TáTK egyik szociológia alapszakos hallgatójával, Pocsai B.
Ábellel, a Szociológusok Testközelben programsorozat főszervezőjével
készítettünk interjút. Az agytornáztató szórakozást biztosító rendezvény témái a társadalom egészét érintik.
Melanie: Mesélnél a Szociológusok Testközelben rendezvénysorozatról?
Pocsai B. Ábel: A Szociológusok Testközelben című programsorozat egy már több éves hagyomány a TÁTK-n. Alapvetően
a Szociológia SzHÉK szervezi, főként szociológus hallgatóknak, de természetesen mindenkit szívesen látunk. Általában
valamilyen aktuális társadalmi téma vagy vita kerül kibeszélésre. Mindig meghívunk egy-egy előadót, szakértőt, akik
felvázolják szakmai szemszögből az adott problémát, és természetesen válaszolnak az esetleges kérdésekre. Az esemény
pikantériáját a hagyományos oktatási diffúzióból való kiszakadás adja. Tejesen felborul a tanár-diák, pódium-pad struktúra, és inkább szabadabb közegben, egy kávé, egy sör mellett
beszélgetünk egymással rendkívül izgalmas témákról.
M: Mi a célja a programsorozatnak?
PBÁ: A cél borzasztóan triviális: okosodni. Okosodni és
megvitatni olyan témákat, amik aktívan érintik mindennapjainkat. Legyen az politika, közvélemény, szociális probléma
vagy bármi más. A lényeg, hogy lehetőséget biztosítsunk a
hallgatók számára, hogy olyan kérdéseket is feltehessenek,
melyek nem feltétlenül illenek az iskolai közegbe, gondolok
itt például politikai megnyilvánulásokra. Az elvárás is borzasztóan egyszerű: érezzük jól magunkat. Merjünk kérdéseket feltenni, merjünk vitatkozni. Ennek a rendezvénynek az
esetében nem az a fontos, hogy minél többen legyünk, sokkal inkább, hogy egy jót beszélgessük. Fontosabb a minőség
a mennyiségnél.
M: Szerinted a jövőben is ugyanilyen népszerű lesz az esemény?
PBÁ: Szerintem - őszintén remélem - népszerűbb is lesz.
M: Honnan jött az ihlet, hogy megcsináljátok a Szociológusok Testközelbent?
PBÁ: Őszintén: nem tudom. Ez egy több éves kezdeményezés. Még „friss hús” vagyok, így nem tudom, hogy pontosan
ki és mikor kezdeményezte. Most már utána fogok járni.
M: Elmész fél évre Erasmus ösztöndíjjal Ljubljanába, kinek
tervezed átadni a főszervezői stafétabotot?

PBÁ: Ezen még nem gondolkoztam. A legmegfelelőbb embernek. Majd meglátjuk!

M: Milyen témák szoktak előfordulni a programon? Aktuális vagy inkább múltbeli eseményekkel foglalkoztok részletesebben?
PBÁ: Mindig aktuális. Olyannyira aktuális, hogy a legutóbbinál, a „Szabadság, egyenlőség, testvériség?” címűnél az
alaptéma eredetileg a nők a politikában lett volna. Viszont
mivel sajnálatos módon megtörtént a párizsi terrortámadás,
ezért jobbnak láttuk, ha egy ilyen aktuális, egész Európát
megrázó esemény kerül terítékre. Múltbéli dolgokkal nem
szoktunk foglalkozni, fontosnak tartjuk, hogy a jelen társadalmi problémáira koncentráljunk!

M: Eddig kiket hívtatok előadni? Kikkel terveztek még
beszélgetést tartani?
PBÁ: Általában TáTK-s tanárok, tanársegédek, professzorok
a meghívott előadók. Köztük volt például Lakner Zoltán, egy
igen híres politológus, vagy megemlíthetjük Wessely Annát
is, aki most lett a Magyar Szociológiai Társaság elnöke és
amúgy az Angelusz Róbert Szakkollégium igazgatója. Azt,
hogy kikkel tervezünk, nagyban meghatározza, hogy mi a
téma. Amikor egy ilyen jellegű esemény megszervezésre kerül, először napvilágot lát az ötlet a témát illetően, aminek
megfelelően később előadót keresünk.
M: Mik a további terveitek a rendezvények témáját illetően?
PBÁ: Most szeretnénk gender témában tartani egyet. A következő alkalom témája valószínűleg a nők helyzete lesz a
magyar politikai szférában.
M: Milyen gyakran és hol rendezitek meg ezeket az előadásokat?
PBA: Nincsen meghatározva, hogy milyen gyakran.
Ahogy esik, úgy puffan. Különböző kávézókban, pubokban. A lényeg, hogy kötetlen és laza legyen a hely.
M: Elsősorban kiknek ajánlanád?
PBA: Mindenkinek. Azt vallom, hogy mindenkinek részt
kell vennie közéleti vitákban, témák kitárgyalásában. Legszívesebben nyugdíjasoknak is szerveznék ilyet. De a viccet
félretéve a célközönség természetesen a TáTK-s hallgatóság.
Melanie
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Határsértők éjszakája
Ilyen volt idén a SZÉ
csupán számomra, a hallgatók számára is érdekes lehetett. A nők és a munkaerőpiac jellemzésénél többek között felmerült az apahónap,
amely egyes országokban már régóta bevett és
közkedvelt rendszer. Ez az az időszak a gyermek
születését követően, amikor az apa maradhat
otthon a gyermekkel, amennyiben nem él ezzel
a lehetőséggel, úgy a feltételként szabott állami ellátás elvész. 2010-ben Magyarországon a családi ellátásokat igénybevevők csupán 2,39 százaléka volt az édesapa.
Az említett eredmények hátterében több ok is húzódhat, például a férfiakra átlagosan jellemző magasabb kereset, aminek következtében a családoknak anyagilag nem
áll érdekükben az édesapát GYES-re küldeni. Nehezítő
tényezőként még elhangzotta Magyarországra, a „magyar
mentalitásra” jellemző tradicionális nemi szerepek előtérbe
helyezése. Általában nem tulajdonítják a férfiak feladatának
például a háztartási munkákat és a gyereknevelést. Kérdésemre vendégeim elmondták, hogy szerintük a maszkulin
jellem megtartása nem az elsődleges probléma, elsősorban
a munkáltató az, aki az apahónapot nem támogatná, így az
ezzel kapcsolatos intézkedéseket leginkább erről az oldalról
kellene megfogni. Nem kell egészen a skandináv jóléti államokig menni, amennyiben az említett rendszer működését
szeretnénk megvizsgálni, mivel Lengyelországban és Németországban is bevett intézménnyé vált. Sajnos nagy valószínűséggel Magyarország ettől a rendszertől még távol áll.
Természetesen az utolsó fél órában a közönség is kérdezhetett, moderátorként örültem, amikor olyan kérdés hangzott el, amelyet szerettem volna én is feltenni, de nem volt
rá módom vagy időm. Ekkor ismételten előkerült az apák
otthonmaradásának kérdésköre, ezen felül szó volt arról is,
hogy honnan indulhat ki egy olyan érdekérvényesítés, amely
a nőkért akarna tenni, és milyen szerveződés alapján jöhet
létre. Vendégeim is örültek a kérdésnek, de sajnos a konklúzió az volt, hogy ez még várat magára, bár tény, hogy több
civil szervezet főbb célkitűzése is ezzel kapcsolatos.
Bár a beszélgetésre este 10 órakor került sor, mégis a
helyszínéül szolgáló alagsori terem szinte teljesen megtelt
érdeklődőkkel. Úgy gondolom, a hallgatók is nagyon fontosnak tartják, hogy ezen a témán belül egyre több mindenről informálódjanak. Remélem a szakkollégiumon belül
több ilyen és ehhez hasonló beszélgetés kerülhet terítékre,
nem csupán az ott tartott órák keretein belül, hanem a jövő
évi Szakkollégium Éjszakáján is.
P.Á.

November 12-én került megrendezésre 11. alkalommal a Szakkollégium
Éjszakája. Az ELTE Társadalomtudományi Kar egyik legkiemelkedőbb
eseménye ez évek óta, ahol a szakkollégium tagjai szerveznek beszélgetéseket releváns társadalmi témákban. Az előadásokon és az interaktív
programokon felül több civil szervezet is bemutatkozik évről-évre.

Annak ellenére, hogy csupán május óta vagyok a szakkollégium tagja, az eseményt évek óta lelkesen látogatom. Jó
kezdeményezésnek tartom, hogy az egyetemen kívül is legyen egy fórum, ahol olyan témákról beszélgetünk, melyekről tanulmányaink során sok esetben nem hallhatunk - vagy
legalábbis nem eleget.
Az idei SZÉ a „Határon innen, határon túl?!” elnevezést
kapta, amelyből érzékelhető, hogy olyan témákat próbáltunk
körüljárni, melyek fizikailag vagy átvitt értelemben valamiféle határt képeznek, határt feszegetnek vagy állítanak fel.
Így jutottunk olyan beszélgetésekig, mint például a „Falun
innen, falun túl”, mely során olyan kisfalvak polgármesterei
jöttek el, akik valamiféle innovációt hajtottak végre az adott
településen. Természetesen szó volt a menekültválságról is,
amivel kapcsolatban két beszélgetést is szerveztünk.
Az idei év gender témájú szekciójának moderátora voltam. A kerekasztal-beszélgetés címe „Határsértők” volt, ezzel
arra utalva, hogy az elmúlt évek kormányprogramjai - mely
programok célcsoportjai elsősorban a nők voltak - mennyire
tartották vagy lépték át az állam hatáskörét.
Elsőéves szakkolisként kicsit tartottam attól, hogy miként is tudok megszervezni egy ilyen beszélgetést, valamint
a moderátori szerepkör is idegen volt számomra. Szerencsére sok hasznos információt kaptam a kollégium tagjaitól,
akik a meghívott vendégek kiválasztásával kapcsolatban is
segítettek. A több héten át tartó szervezés eredményeként
végül Gregor Anikó, karunk oktatója, Kováts Eszter, a FES
(Friedrich-Ebert-Stiftung) kutatója, valamint Wirth Judit, a
NANE munkatársa jött el a beszélgetésre.
Bár jó néhány kérdéssel készültem, az ilyen beszélgetések
esetben számolni kell azzal, hogy soha nem lehet tudni, a
meghívottak mire szeretnének reflektálni, mi az, amit fontosnak tartanak kihangsúlyozni. Nem volt ez itt sem másként.
Mivel éppen november 5-e és 7-e között zajlott a Budapesti
Demográfiai Fórum, a körkérdésnél erre tértem ki először.
Megkértem a vendégeket, hogy véleményezzék az ott
hallottakat. Ebből kifolyólag a beszélgetés gyorsan elkanyarodott a nők munkavállalásának irányába, aminek kapcsán
több olyan kérdést érintettünk, amely igen fontos, és nem
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Irodavezetőnek lenni a TÁTK-n
Interjú Lázin Péterrel
Egy hely, ahova az ember szinte bármikor mehet. Mindenki elveszik
néha a Neptunban, papírmunkában vagy csak társaságra vágyik, ahol
mindig vannak és jó a hangulat… A HÖK jelenlegi irodavezetőjével, Lázin Péterrel beszélgettem.
BL: Mióta töltöd be az irodavezetői pozíciót?
LP: Tavaly februárban kért fel a HÖK elnöke, előtte nem volt
másik pozícióm, úgy alakult, hogy egyenes út vezetett ide. Két
hónapot gyakornokoskodtam, áprilisban vettem át az irodát.
BL: Hogyan kell elképzelni a gyakornokoskodást?
LP: Két hónapon át jártam be Takács Bence mellé megfigyelni,
hogyan végzi a munkáját, besegíteni. Ez a része nagyon rugalmas volt, nem kellett mindig bent lennem teljes munkaidőben, csak négy órákat.
BL: Ezek szerint jelenleg ezt egy teljes munkaidős állásként kell elképzelni?
LP: Igen, mivel minden nap itt kell lennem. (Hétfőtől
csütörtökig 9-16 óra, pénteken 9-14 óra.)
BL: Hogyan tudod mindezt egyeztetni az óráiddal?
LP: Úgy oldjuk meg, hogy a többi HÖK-ös is be van osztva
ügyelésbe. Ilyenkor két órás időközönként váltják egymást,
itt kell lenniük az irodában, így el tudok menni az óráimra.
De alapvetően szinte mindig itt vagyok.
BL: Te osztod be, hogy ki mikor ügyel?
LP: Nem, én csupán kiküldök egy táblázatot, amire felírják
magukat a többiek, a maradék időpontot én vállalom el. De
mint mondtam, szinte mindig itt vagyok.
BL: Milyen kérdésekkel találkozol a leggyakrabban a hallgatók részéről?
LP: Leginkább attól függ, melyik időszakában vagyunk a sze-

meszternek. Év elején leggyakrabban a Neptunnal,
a szociális támogatással, illetve tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban merülnek fel kérdések.

BL: Ilyenkor hogyan tudsz segíteni?
LP: Mialatt betanultam a munkát, itt kellett lennem Bencével, aki a legtöbb kérdésre tudja a választ, tőle lestem el, hogyan is mennek a dolgok. Ettől függetlenül még mindig ott
a lehetőség, hogy ha nem tudok valamit, megadom a hallgatóknak a tisztségviselők elérhetőségét, így tudnak velük
egyeztetni akár személyes, akár elektronikus úton.
BL: Milyen egyéb kérdésekkel szoktak még hozzád fordulni a
hallgatók év közben?
LP: Sok az általános dolog, például parkolással, órákkal, tanárokkal kapcsolatban. Év közben kevesebb kérdés van, de
mindig jönnek nyomtatni, ügyeket intézni.
BL: Milyennek látod a munkád?
LP: Nagyon élvezem. Egyrészt itt dolgozhatok a suli területén, tehát nem kell ingáznom, a társaságot pedig kifejezetten
kedvelem, jó ide bejárni, mondhatni a barátaimmal dolgozom.
Egyedül a reggelek nem mindig zökkenőmentesek, nehezen
kelő típus vagyok. De a munkám legfontosabb része, hogy
nyitva legyen az iroda, lehetőleg itt legyek, naprakészen.
BL: Meddig maradsz irodavezető, mitől függ?
LP: Szerintem leginkább attól függ, hogy ki meddig marad ebben a pozícióban, hogy mennyire tudja végezni mellette a tanulmányait. Én szívem szerint ebben az évben maradnék, a következőt még meglátjuk. De ez nagyon változó tud
lenni: a közvetlen elődöm két évig, az ő elődje pedig egy évig
volt. Összefoglalva az egészben talán az a legjobb, hogy sok
embert van lehetőségem megismerni.
Bársony Lilla

Hallgatói Önkormányzatok Országos KONFERENCIÁJA
Íme egy rövid hír a legutóbbi HÖOK-ról.
Az őszi HÖOK vezetőképző november 5-8. között került megrendezésre Keszthelyen. A hétvége fő témája az ösztöndíjrendszerek átalakítása, reformja volt, 7 különböző témájú hallgatói szekcióban dolgoztunk együtt az ország különböző felsőoktatási intézményeivel. A szekciók a következőek voltak: vezetői, ösztöndíjas, külügyes, tanulmányi, alapozó, rendezvényes,
kommunikációs. Az ELTE-ről 57 tisztségviselő képviseltette magát, a TáTK-ról pedig hárman vettünk részt a vezetőképzőn.
Döbrösi Zita
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Interjú egy logisztikussal
Akik mindenhol ott vannak, akikre számítani lehet
Az alábbi interjúban Pintér Luyi mesél a „logik” nem mindennapi munkájáról, valamint bemutat más területeket is, amikkel a Belügyi- és
Szakos Képviseleti Bizottság elnökeként foglalkozik.
Bársony Lilla: Milyen feladatok tartoznak a logisztikusokhoz?
Pintér Luyi: A logik feladata rengeteg mindent magában
foglal. A rendezvények háttérmunkáit általában mi végezzük
el, ezen kívül feladatunk az épület üzemeltetése is, most már
lassan két éve. Ez az épületben történő költöztetést, szerelést, bútorpakolást fedi. Természetesen ezt mind honorálják. Ezen felül az egyetemi, kari rendezvényeken, például a
gólyatáborban, Lágymányosi Eötvös Napokon (LEN), a TáTK-sok
Őszi Gyűlésén (TŐGY) mi rakjuk össze a színpadot, állítjuk be
a hangtechnikát, őrködünk és szemetet szedünk.
BL: Mióta vagy része mindennek?
PL: 2012-ben kezdtem a TÁTK-n, így 2013 tavaszán volt az
első LEN, amin dolgoztam.
BL: Milyen tapasztalat volt az első LEN?
PL: Nagyon pozitív. Itt az egyetemen sokféle közösség van.
Rengeteg negatív mintát is látok, embereket, akik sokféle
helytelen, szélsőséges kilengésre hajlamosak. Azonban ez a
csapat, ez a 8-10 fiú egy fontos közösség. Persze, eljárunk
szórakozni, de soha nem volt bármilyen taszító szokás, ami
összetartó erő lett volna. Mindez leginkább példaértékű. Ennek nagyon örülök, annak is, hogy ilyen korán csatlakoztam
a csapathoz. Egyfajta pozitív viselkedésformára “neveljük”
magunk között a srácokat. Egyre több közöttünk a fiatal, és
így úgy érzem, jó irányba haladnak.

BL: Hogyan éled meg a saját szerepedet a közösségen belül?
PL: Én vettem át az egész brigád vezetését több, mint egy
éve. Nem érzem tehernek, mert olyan srácok vesznek körül,
akikkel lassan már majdnem egy nagy család leszünk.
Attól függetlenül, hogy a munkáink hivatalos részét én intézem, még van jó néhány olyan ember, aki mindig ott áll
mellettem, és segít a döntéshozatalban. Szeretnék valami
maradandót itt hagyni, hagyományokat teremteni.
BL: Kicsit még térjünk vissza a rendezvényekhez. Logisztikus szemszögből a LEN mögött van a legnagyobb munka,
ha jól tudom.
PL: Igen, a LEN 3 éjszakás, és ugyan a hallgatóknak 4 napig
tart, számunkra 4 éjszakát és 5 napot jelent, aminek a végén

lebontjuk a helyszínt. Akik bírják erővel, azok
24 órát dolgoznak egyben, de előfordult olyan
is, hogy 40 óráznunk kellett. Ilyen hosszú munkaidő után jellemzően csak azok mennek haza,
akik közel laknak az egyetemhez, a LEN-hez. A többiek, köztük én is, itt alszunk egy matracon vagy a kanapén, általában
5-6 órát, majd újra kezdjük a 20-40 órás munkát.

BL: Ez fizikailag rendkívül kimerítő lehet. Hogyan „rehabilitálod” magadat a végén?
PL: Az első, hogy valahogy hazavezetek, majd befekszem az
ágyba és nagyjából 15-18 órát alszom egyhuzamban. Ennek
ellenére a logisztikusok munkája nagyon jó. Életünk során
nem sok olyan munkában veszünk részt, legalábbis nem
gyakran, ami ennyire leterhelne. Nagyon megtanít arra,
hogy hogyan dolgozz, hogyan menj el a határaidig, és nem
utolsó sorban arra, hogy tiszteld a munkát. Legyen az fizikai
vagy szellemi.
BL: Milyen a kapcsolatotok a SzHÉK-ekkel?
PL: A belügyet azért találták ki, mert a HÖK nem tud
minden szakos problémára választ adni. Bármilyen tanórákhoz kapcsolódó probléma merülne fel, nem tudunk egyből
mindenre megoldást találni. Öt alapképzés működik az
egyetemen, amire több száz hallgató jár. Az említett okok
miatt találták ki a Szakos Hallgatói Érdekképviseletet, ami
teljes mértékben autonóm módon áll kis csoportokra osztva
a szakok élén. A logisztika utólag lett a belügy része, amit
másfél évvel ezelőtt újra kellett építeni. Szüksége volt egy
jól működő adminisztratív alapra annak érdekében, hogy
nyomon követhetőek legyenek a munkafolyamatok, beosztások. Ez a jelenlegi őszi szezon az első olyan, amikor igazán
érezhető, hogy beért minden korábbi munka.
Négy éve járok a TÁTK-ra, és meglátásom szerint ilyen
színes, aktív, energikus félév még nem volt a karon. Ilyen
hatékonyan, mint idén, még nem tudtunk gólyákat integrálni az ELTE-s közösségbe. Az alapot egy jó gólyatábor adta,
aminek pozitív visszhangja van az egyetemen. A SzHÉKesek motiváltak voltak, színvonalas rendezvények születtek.
Összegezve az eddig mondottakat nagyon pozitívan alakul a
szemeszter. Szeretném, ha megmaradna ez a szint az után is,
hogy elmegyek. Szeretnék hagyományokat teremteni.

Bársony Lilla
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Sült tészta és szecsuáni
Autentikus kínai ízek nyomában
Budapesten valószínűleg mindenki ismeri és kóstolta már a szecsuáni
csirkét vagy a tavaszi tekercset valamelyik kínai büfében. Részemről
nagyjából heti rendszerességgel eszem „kínai kaját”, és hogy őszinte
legyek egy jó szezámmagos csirkéért pillanatnyilag a csillagokat is
lehoznám. Azonban felmerül a kérdés, vajon mennyire autentikus a
kínai étel, amit mi eszünk itt Magyarországon? Kínában is esznek
szezámmagos csirkét, vagy soha még csak nem is hallottak erről a
fogásról? A következőkben ezt az égető gasztronómiai kérdést próbálom kibogozni.

azonban a magyarok ezeket ritkán próbálják ki annak ellenére, hogy az autentikus ízek is elérhetőek,
hiszen az étkezdében dolgozó alkalmazottakra
gyakran külön főznek, ők nem feltétlenül a pultban megtalálható felhozatalból választanak. Előfordul, hogy az éttermek külön mandarin nyelvű
étlapot is tartanak a kínai származású vendégek
számára. Tény azonban, hogy az autentikus fogások ára drágább lehet, holott az olcsósága pont az
egyik legnagyobb vonzereje az említett büféknek .
A Magyarországon található kínai étkezdék tehát izgalmas fúzió végtermékei. Amit mi itthon kínai konyhaként
ismerünk nem egyenlő azzal, amit Kínában találunk. A kínai
ételeket át kellett szabni a magyar emberek ízlésvilágára, ezáltal válhatott ilyen népszerűvé.

Fotó • static.origos.hu
Fotó • savariaplaza.hu

Kínai bevándorlók a 90-es évektől kezdve érkeztek Magyarországra. Többségük kereskedelemben helyezkedett el, a látszat ellenére az itthon élő kínaiak mindössze 10 százaléka
foglalkozik vendéglátással.
Olyan, hogy „kínai konyha” nem igazán létezik, hiszen egy
hatalmas területű országról beszélünk. Hasonlóan Európához
Kínában is eltér a különböző tartományok gasztronómiája. A
legtöbb Magyarországon élő kínai Csöcsiang és Fucsien tartományból érkezett, ám az ottani konyha kevésbé fűszeres
és karakteres, mint az itthon kapható ételek. A kínaiak alkalmazkodási képességét dicséri, hogy képesek voltak igazodni
a magyar ízlésvilághoz. Az itthon kapható kínai ételek jóval
szaftosabbak és sósabbak, mint az eredetiek.
Ez a jelenség nem egyedi, a pesti török vendéglátósokA nagy mennyiségű húsfogyasztás európai sajátosság. Ez
nem új fejlemény, évszázadokkal ezelőtt az európai nemes- nak is el kellett fogadniuk, hogy azt a húsételt, amit árulnak
ség óriási borsigénye például pontosan abból fakadt, hogy bizony a legtöbben itthon a görög eredetű „gyros” és nem
a húst még nem tudták hosszú távon tárolni, így amikor az „dürüm” vagy „döner kebab” néven ismerik. Akárhogyan is,
de ma elképzelhetetlen lenne a város a kínai büfék nélkül.
romlásnak indult, az említett fűszerrel elnyomták az ízét.
Ezzel szemben Ázsiában nem volt szükség ilyen prakti- Ráadásul hol kapjon az ember életvezetési tanácsot, ha nem
kára, hiszen a rizs volt mindig is az egyik legmeghatározóbb egy szerencse sütiből?
Kovács Levente
táplálékforrás. Ennek megfelelően Kínában nem is a hús doForrások:
Fabók Bálint: Miért nem eszik a kínai kínait? Origo.
hu, 2013. március 24. http://www.origo.hu/tafelspicc/
kozelet/20130322-a-kinai-bufek-vilaga-budapesten.html Utoljára megtekintve: 2015. december 1.
Dr. Irimiás Anna (2009): Az új kínai migráció — a Budapesten élő kínai közösség. Statisztikai Szemle 87.
évf. 7-8. szám. http://www.ksh.hu/statszemle_archi
ve/2009/2009_07-08/2009_07-08_828.pdf – Utoljára
minál az ételekben, mint itt Európában, hanem fordítva. A
megtekintve: 2015. december 1.
hangsúly sokkal inkább a rizsen, szójababon, tofun, tésztán
van. Bár az itthoni kínai ételekben gyakran találunk répát, Jennifer Polland: 8 Real Chinese Dishes You Should Order
Instead Of The American Knockoffs. Business Insider,
brokkolit, hagymát, paradicsomot, ezek ugyancsak idegenek
2014. augusztus 12. http://www.businessinsider.com/
a kínai konyhától. Míg a kínai gasztronómia az illatos fűszeauthentic-chinese-food-vs-american-chinese-food-2014-7 –
rekre koncentrál, Európában a só és cukor dominál.
Utoljára megtekintve: 2015. december 1.
Sok kínai büfében lehet kapni „tradicionális” ételeket,
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Karácsony szerte a világban
Külföldi hallgatók az ünnepekről

Fotó • darkroom.baltimoresun.

Megkérdeztük az ELTE néhány külföldi hallgatóját, hogy mit szólnak
a budapesti karácsonyi készülődéshez, hogyan fognak idén ünnepelni,
és persze, hogy otthon, a saját országukban milyen szokásokat szoktak
tartani az évnek ebben a szakaszában.
Laura Pătru (Románia)
Sikur Kristóf: Mi a véleményed a korai karácsonyi dekorációkról?
Laura Pătru: Romániában is ugyanez a helyzet. Sőt, ha tehetnék, már júliusban elkezdenék a díszítést. A karácsony
a kedvenc időszakom az évben, mert szeretem a boltok, a
kirakatok atmoszféráját, a családi hangulatot, ezért nem
annyira zavar a korai dekoráció, viszont a túlzott ajándékozás, marketing helyett a családi együttlétet és a baráti szeretetet kellene fontosabbnak tartani. Ez lesz az első olyan
karácsonyom, amit külföldön fogok tölteni, és remélem,
hogy jó lesz!

gyerekek tradicionális ruhában, egy birkával az
ölükben járják a várost némi pénzért.

SK: Mesélnél nekem az ajándékozási szokásokról?
LP: Ez családonként eltérő. Én többnyire pénzt kapok ajándékba, azonban szeretek kézzel készített ajándékokat is kapni. Az egyik legjobb ilyen jellegű ajándék, aminek nagyon
örültem egy üveg lekvár volt, amit az egyik barátnőm saját
maga főzött. Egyszer eltörték a fényképezőgépemet, és nagyon szomorú voltam, mert jó ideig nem fényképezhettem.
Azon a karácsonyon láttam apumat a hóban ugrálni és táncolni örömében. A kezében dobozok voltak, azokban pedig
új felszerelés és a megjavított kamera. Ez volt számomra az
egyik legjobb ajándék.

SK: Mi a véleményed a „Black Friday” nevű jelenségről,
amikor a boltok leárazva kínálják termékeiket?
LP: Szerintem jó lehetőség, hogy új dolgokat olcsóbban
megvehessünk, szóval nem vetem meg.
SK: Elmondanád, hogy mi volt az egyik legjobb karácsonyi
emléked?
LP: Bukarestben születtem és ott is nőttem fel. A családom nem őrzi az ortodox hagyományokat, amelyek vidéken megszokottak. A kedvenc részem a karácsonyban a fa
kiválasztása és feldíszítése, amikor külföldön járok, mindig
vásárlok valamilyen díszt a karácsonyfához. Az emberek egy
része december 24-én ünnepli a karácsonyt, mások pedig 25én, amikor mi is. Mindeközben folytonos a versengés, hogy
kinek van szebb karácsonyfája. A szüleimmel meglátogatjuk
a nagyszüleinket, és gyakran akár 20-an is összegyűlünk és
addig eszünk, ameddig mindenki felszed vagy 3kg-ot.
SK: Mondanál nekem pár fontosabb ünnepi ételt?
LP: A főbb ételek a „sarmale” és a „mamaliga”, szeszesitalok
terén a „tuica” vagy a „palinca”.
SK: Milyen más hagyományaitok vannak még?
LP: November 13-án kezdődik a karácsonyi szezon, Szent
András ortodox szent ünnepén. Azon az estén búzát ültetünk egy edénybe, és január 1-jén megnézzük. Ha szépen nő,
akkor jövedelmező évünk lesz, ha nem, akkor nyilván szerényebb. Január 1-jén van Szent Vaszilij napja, amikor cigány-

SK: Hogyan tervezed az ajándékozást a szüleiddel?
LP: Januárban megyek haza, valószínűleg akkor adom át az
ajándékokat, de karácsonykor írok nekik levelet is.
SK: Szilveszterre van valamilyen terved?
LP: Egyelőre még nincsen semmilyen tervem. Szilveszterkor
vörös ruhát kell hordanod, ha szerencsét akarsz a szerelemben, halat enni, hogy pénzhez juss, de én nem hiszek az ilyenekben. Valamint január 1-jén kora reggel az emberek medvének öltöznek be, és kiabálnak, táncolnak, amiért cserébe
pénzt dobálnak nekik. Ez a tánc a rossz lelkek és a medvék
elűzése miatt alakult ki, de nem szeretem ezt a hagyományt,
különösen szilveszter után erre ébredni kora reggel.
Huen Shiyu (Kína)
SK: Mesélnél nekem a Kína és Magyarország között tapasztalható időjárás-eltérésről? Nehéz volt hozzászokni a
magyar klímához?
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Huen Shiyu: Kínában az időjárás nagyon eltérő a különböző
területeken. Kína hatalmas ország, ezért az időjárási viszonyok sem egyformák. Én Kína dél-keleti részén lakom, így
az időjárás Magyarországon szokatlan volt, de alkalmazkodtam az itteni hideghez.

SK: Hogyan ünneplitek az Újévet?
HS: Kínában kétszer ünnepeljük az újévet. A december végi
átmenet kevésbé releváns a számunkra. A fontosabb tél végén van, a kínai újév. Ilyenkor mindenki tang yuant fogyaszt,
ami egy édes süti. A szülők piros zsákba pénzt raknak, amit
a gyerekeknek adnak. Aznap rengeteg tűzijátékot lövünk fel,
és még más tradíciókat is ápolunk. A nagyszülőknek kínai
teát adunk ajándékba, hogy hosszú életük legyen, és ilyenkor összejön a család apraja-nagyja.
Agnieszka Markiewicz (Lengyelország)SK: Mit
gondolsz a korai karácsonyi dekorációkról?
Agnieszka Markiewicz: Szerintem túl korai. Lengyelországban is hasonló a helyzet. Nagyon korán lehet csokimikulást
is venni a boltokban.

SK: Lengyelországban, ha jól tudom, a katolikus valláshoz
köthető tradíciók rendkívül jelentősek.
AM: Igen, katolikus családban nőttem fel. Karácsony estéjén
böjtölni szoktunk, ezért nem eszünk húst, amivel megemlékezünk Jézus megszületéséről. Ha jól tudom, csak Lengyelországban él ez a hagyomány. A vacsora után el szoktunk
menni az éjféli misére, ahol rengetegen vannak. Az ajándékozás csak másodlagos azon az estén.
SK: Az időjárás mennyire különbözik az ittenitől?
AM: Nekem itt nagyon kellemes. Őszi szünetben hazamentem, és az időjárás fagyos volt. Magyarországon néha van
olyan év, hogy nem esik hó, Lengyelországban mindig hideg
van.
SK: Az ünnepek alatt mit csináltok?
AM: Ilyenkor mindig összejön a család minden tagja, ami
előtt nagy hangsúlyt kapnak az előkészületek. Tizenkétféle
ételt készítünk el, és még tortát is sütünk. Az ételek a vajda-

ságoktól függenek, de a sajttorta nagyon gyakori mindenfelé.
SK: Mi volt a legjobb karácsonyi élményed?
AM: Számomra mindig egyforma, nagyon örülök, hogy a
családommal tölthetem.
SK: Versengések vannak a családok között, hogy például
kinek van a legszebb karácsonyfája?
AM: Karácsonyfa terén nincs, de a ház dekorációja körül
igen nagy a versengés. A küzdelemben mindenki részt vesz,
ezért az utcák gyönyörűen néznek ki. A karácsonyfa többnyire modern, többek között gömbökkel van feldíszítve. A
családom nagyon hagyományosan dekorálja a fát, helyet
kapnak rajta szaloncukrok, almák, régi gömbök. Fontos,
hogy mindig élő fát veszünk, aminek az illatát nagyon szeretem. Karácsony után a fát elültetjük a kertben. Ez azonban
nem nevezhető általánosan jellemző szokásnak, Lengyelországban sokan használnak műfenyőt is.
SK: A szentestéről mesélnél nekem?
AM: Reggel díszítjük fel a karácsonyfát, majd megterítünk.
Az első csillag megpillantásától számítjuk a szentestét. Az
asztalon mindig hagyunk egy üres tányért a váratlan vendégeknek, valamint, hogy megemlékezzünk az elhunyt családtagokról. A terítő alá száraz füvet szoktunk rakni, ami
Jézus születési helyét szimbolizálja. Ezek után általában
régi karácsonyi dalokat énekelünk, amik még a középkorban
íródtak. A gyerekek gyakran Mikulásnak, angyalnak, vagy
valamilyen állatnak öltöznek be, és a városban járkálnak,
énekelnek, amiért cserébe az emberek édességet és pénzt
adnak nekik. Vannak bizonyos „hiedelmek”, miszerint, ha az
első vendég férfi, akkor szerencse éri a házat, ha nő, akkor
balszerencse. Egy másik elképzelés szerint az állatok éjfélkor
emberi hangon szólalnak meg, amit ha meghall valaki, szerencsétlenségre számíthat.
A nap végén a mise gyönyörű. A templom közelében
mindig van egy felépített jászol, amihez ember- és állatszobrok tartoznak, amik amellett, hogy nagyon szépek, még
élethűek is.
SK: Pontosan honnan ered a beszélő állatok legendája?
AM: Ez egy nagyon régi történet, amit egy férfi terjesztett el,
akinek a kedvese meghalt.
SK: Néhány szóval bemutatnád a lengyel szilvesztert?
AM: Többnyire sok koncert jellemzi, sok buli. Ilyenkor is
rengeteget eszünk és iszunk. Természetesen van tűzijáték
éjfélkor és töméntelen sok nassolnivaló. Idén azonban a szilvesztert Magyarországon töltöm, a karácsonyt pedig otthon.

Fotó • aircanadavacationsestore.com

SK: Mesélnél nekem a „kínai karácsonyról”? Megünneplitek
egyáltalán?
HS: Nem szoktuk különösen megünnepelni, és semmilyen
hagyomány nincsen Kínában, ami ehhez kapcsolódna. A
fiatalok ilyenkor bulizni szoktak, és a barátok megajándékozzák egymást. Gyakran adunk egy almát is az ajándék
mellé, mert nálunk az a béke szimbóluma. Az idősek ezt
nem szokták megtartani, így nincsenek komolyabb családi
összejövetelek.
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Ritsuko Kubo (Japán)
SK: Mennyire volt számodra szokatlan az időjárás Magyarországon, mennyire sikerült megszokni a lehűlést?
Ritsuko Kubo: Japán időjárása nyáron gyakran nyirkos.
Magyarország számomra hideg, mert Japánban ritkán esik
10 °C alá a hőmérséklet.

SK: Megünnepelitek a karácsonyt Japánban?
RK: A fiatalok bulizni szoktak, megajándékozzák a barátaikat
és a szerelmüket, elterjedt „szokás” ilyenkor a KFC-ben enni.
Mindenki elfoglalt, ezért nincs idő a sütésre, főzésre. A szerelmespárok gyakran elmennek kirándulni gyönyörű helyekre,

de más egyéb ünneplési forma nem jellemző.
SK: Számodra mi volt az eddigi legjobb ajándék?
RK: A szüleimtől kaptam egy egykerekű biciklit.
SK: Az újévi szokásokról mondanál még néhány mondatot?
RK: Többnyire a családommal töltöm, a televízió előtt.
Sokan Disney Landbe járnak ilyenkor, és természetesen
rengeteg buli is van. Azon a napon többnyire a „szoba”
nevű tésztát esszük.
Sikur Kristóf

ÚJRA STAR WARS
Avagy közeleg a „csillagos” karácsony
Az már biztos, hogy decemberben lesz minimum egy olyan nap, amikor
örömmel kelsz fel az ágyból, mosollyal az arcodon készíted el a reggelit,
nem zavar a tömeg a metrón, amikor az egész napod egy lineárisan
felfutó eufóriamámor lesz. Ez a nap december 18-a. Főleg persze, ha
Csillagok háborúja-rajongó vagy, és van már jegyed.
Közeleg az idő, hogy újra egyesüljünk az erővel, illetve tátott
szájjal és dobogó szívvel merüljünk el a galaxisban.
Azért mielőtt lefolyna ez az iromány a lapról, emlékezzünk meg arra a pillanatra, amikor megtudtuk, hogy a The
Walt Disney Company 4,05 milliárd dollárnyi készpénzért és
részvényért cserébe megvette a Lucasfilm Ltd-t. Sokaknál kivágta a biztosítékot ez a Lucasfilm-Disney szerelem.
A felvásárlással egy időben jelentették be, hogy 2015ben bizony elkészül a Csillagok háborúja-saga hetedik része.
A film executive producere Kathleen Kennedy lett (azaz ő felügyeli a projektet az első tollvonástól kezdve), a Lucasfilm
jelenlegi elnöke. A hetedik részt természetesen követi majd
a nyolcadik és a kilencedik is A távlati tervek között szerepel,
hogy két-három évente újabb mozifilmekkel folytatódik a
történet.
Lucas egyébként a felvásárlást követően nyilatkozott arról, hogy mekkora örömöt okoz neki, hogy a Csillagok háborúja az egyik generációról a másikra öröklődik: „Eljött az idő,
hogy átadjam a Csillagok háborúját a filmesek új generációjának.
Mindig is azt vallottam, hogy a franchise jelentősége túlmutat
rajtam, és hittem abban, hogy bőven túlél engem is. Mindenképpen szerettem volna megérni, hogy jó kezekben legyen a Csillagok
háborúja, és erre Kathleen Kennedy személye és a Disney a garancia. A Disney olyan lehetőségeket nyit meg a Lucasfilm előtt,
amiről eddig álmodni sem mertünk."
Szegény George Lucas a Vanity Fairben panaszkodott ki-

csit arról, hogy mekkora nyomás alatt volt az
előzménytrilógia alatt. Ahogy mondja: „Csinálsz
egy filmet és utána mindenki csak kritizál miatta.
Ez nem túl szórakoztató, és emiatt nem nagyon kísérletezhetsz mással. Muszáj egy bizonyos módon
leforgatnod a filmedet.” Súlyos szavak ezek valakitől, aki Jar Jar Binks lenne legszívesebben.
Még ha ezt csak iróniából válaszolta is. Az interjúban arról is
beszél, hogy a jövőben több kísérleti jellegű filmet szeretne
készíteni. Hát, hajrá George.

Mit tudunk?
Az új film címe Star Wars: Az ébredő erő (Star Wars Episode
VII: The Force Awakens), a saga hetedik része, J. J. Abrams
rendezésében. A forgatás gyorsan haladt, bár voltak kisebbnagyobb nehézségek, például Harrison Ford eltörte a lábát a
forgatás alatt, amikor ráesett egy hidraulikus ajtó. Ez a szerencsétlen baleset két hét forgatási szünetet eredményezett.
A történetről azt már lehet tudni, hogy A jedi visszatér
cselekménye után 30 évvel járunk, az Új Köztársaság idejében. A főszereplők (Rey, a roncsvadász lány, Finn, a dezertőr
rohamosztagos, és egy Poe nevű jó pilóta) azzal szembesülnek, hogy bár a Galaktikus Birodalom elbukott, és a második
Halálcsillag elpusztult, a polgárháborúnak közel sincs vége.
Ott van például Kylo Rent, aki folytatná Darth Vader ármányosan grandiózus munkáját, ráadásul az egyik jelenetben egy csapatnyi fekete ruhás karakterrel ázik az esőben,
így arra következtethetünk, hogy tervével nincsen egyedül.
Mindenki örömére a „nagy öregek” is visszatérnek, így
viszontláthatjuk Han Solót, Leilát, Luke-ot és Csubit is. Az
előzetesekre nem lehet panasz, látványosak, izgalmasak és
sok van belőlük. Az új rész zenéjét természetesen ismét a
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mester, John Williams szerzi, nélküle nem is lehet, de hála az
erőnek, nem is kell elképzelni ezt a világot.
Honnan a rajongás?
Arról, hogy miért népszerű a történet, arról millióan
millió oldalt írtak. Mondhatnám annyit, mint égen a csillag…
Mivel a téma bőven kimerítené kis lapunk teljes terjedelmét
ezért csak a leheletnyit szólnék erről.
A Csillagok háborúja eposz, önmagában egy jól ismert
klasszikus műfaj. Van benne egy hős, annak vannak segítői, akik a rossz legyőzését tűzték ki célul. Lucas mesélt
arról, hogy Akira Kurosawa: The Hidden Fortress (1958) című

megkülönböztetése mellett ott van még egy nagyon fontos
elem a Csillagok háborúja univerzumában, mégpedig az Erő.
Obi-Wan, aki ismeri az erő titkát avatja be Luke Skywalkert,
elmondja neki, hogy jedinek lenni nem csupán fizikai képességeket kíván, hanem az erő manipulálásának képességét is.
Mi az Erő? Obi-Wan Kenobi szerint: „Az Erő a jedi lovag
hatalmának forrása. Egy mindent átható energiamező, mely
körülvesz, és átitat mindannyiunkat.” Az Erőt mint jelenséget
nehéz elmagyarázni, az előzménysorozatban kiderül, hogy
egy egyén erőérzékenységét a szervezetében található midichlorianok száma határozza meg.
Az Erő jóval prózaibb leírását Yoda mester mondja el
Luke-nak: „Az Erő bennünk áramlik, érezni kell.
Higgyél benne, akkor menni fog. Az Erő által sok
mindent láthatsz meg, a jövőt, a múltat… Rég eltűnt barátokat. Uralkodni kell magadon, tedd vagy
ne tedd, érezd az Erőt. Megismerésre, védekezésre
használd, sosem támadásra. Tudni fogod, csak légy
nyugodt, oszlasd el a kételyeidet.”
A szövevényes történet és a filozófia mellett
van még valami, ami elvarázsolja a nézőket. Ez
pedig az utánozhatatlan képi világ. A Csillagok
háborúja előtt semmilyen film nem volt képes
ennyire valóságosnak mutatni az univerzumot.
Ez a látvány korszakalkotó volt. Az Industrial
Light and Magic nevű cég a Csillagok háborúja és további közel 300 film mellett olyan klasszikusoknak felelt a speciális
effektjeiért, mint a Jurassic Park, az Indiana Jones, a Vissza
a jövőbe vagy a Harry Potter-sorozat.
Visszaszámlálás
ӽӽ A film második teaser trailerét (2 perces) először
Anaheimben mutatták be Kaliforniában, a Star Wars
Celebration keretein belül. Kathleen Kennedy így beszélt
erről: „Döbbenetes volt… Az egész terem, közel nyolcezer ember
ugrott talpra és üvöltött… Nem emlékszem, hogy tapasztaltam
volna hasonlót - talán, mint egy rock koncerten, ott éreztem ilyesmit.” A trailert az első 24 órában 88 millió alkalommal nézték
meg, legyőzve ezzel a Halálos iramban 762 milliós rekordját
2014-ben.
ӽӽ 2014. május 21-én a Lucasfilm és a Bad Robot bejelentette
a „Force for Change” kampányát, ami „elhivatott abban, hogy
kreatív megoldásokat találjon a világ legnagyobb problémáira”. Az
adományokkal elsősorban az UNICEF munkáját tervezték
támogatni. A felhívás egy lehetőség volt, mi szerint az adományozók között sorsolnak, és a győztes bepillantást nyer az
Ébredő erő kulisszái mögé. J. J. Abrams egy Youtube-videóban
számolt be arról, hogy az adományozók 4,26 millió dollárt
gyűjtöttek össze a kampány során.
ӽӽ 2015. november 5-én J. J. Abrams levetítette Daniel
Fleetwoodnak a film befejezetlen változatát. Daniel gyógyít-
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filmje nagy hatással volt a saga történetére, elég sok is a hasonlóság. Kurosawa filmjében egy szamuráj feladata, hogy
megmentse a bajba jutott hercegnőt, természetesen a jó és
a rossz harcának megvívása után. Persze közel sem ez az
egyetlen film, ami hatott a Csillagok háborúja univerzumára,
a The Guardian készített is egy 10-es listát ezekről a filmekről
. Ebben a világban a sith nagyúr vezette Galaktikus Birodalom a rossz, és az ellene kitartóan küzdő lázadók a jók. A
jedik, akik anno a Galaktikus Köztársaság békéjét őrizték,
pedig a legkiválóbbak.
Amikor a Csillagok háborújának népszerűségéről beszélünk a történelmi kontextus az egyik alapszempont, főleg ha
az USA-ról van szó. Az első film (azóta újranevezett Csillagok háborúja IV: Egy új remény) 1977-ben jelent meg, nem
sokkal a vietnámi háború (1955-1975) után, ami az amerikai történelem egyik legnagyobb háborús traumája. Elvileg
Amerika volt a „jófiú”, de mégis vesztett. Ez teljesen érthetetlennek és valótlannak hatott. Összemosódtak a határok
a „jó” és a „rossz” között. A „jófiúk” elvileg nem kínoznak és
erőszakolnak meg embereket, márpedig a vietnámi háborúban ez megtörtént… Hogy lehetett ez?
A Csillagok háborújában nincsenek ilyen kétes kérdések.
Egy ártatlan bolygó felrobbantása egyértelműen gonosztett.
Ennek a történetnek nem lehet szomorú vége, a végén a jó
győzedelmeskedik a rossz felett. És mi ennek örülünk.
Az erkölcsi tisztaság és a pusztító gonoszság egyértelmű
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hatatlan rákbeteg volt, de mindenképpen meg akarta nézni az
új filmet, mielőtt meghal. Ezt a kívánságát a stáb is támogatta, többek között John Boyega, Mark Hamill és Gwendoline
Christie. Végül Daniel megnézhette a filmet halála előtt.
Írásomkor még elég kaotikusan álltak Magyarországon
a jegyvásárlások, foglalni egyelőre nem lehet, de előre megvenni igen. Azok a szerencsések, akiknek már van jegyük,
nagyon-nagyon örülhetnek.
Ha már karácsony, kívánom, hogy az Erő legyen
mindannyiótokkal!
Aruwa Eszter

Forrás:
Jön a Star Wars 7. Index.hu, 2012. október 30. http://index.hu/kultur/cinematrix/ccikkek/2012/10/30/a_disney_
megvette_a_lucasfilmet/ - Utoljára megtekintve: 2015.
december 1.
Star Wars: Episode VII The Force Awakens.
http://starwars.wikia.com/wiki/Star_Wars:_Episode_VII_The_
Force_Awakens – Utoljára megtekintve: 2015. december 1.
Sajó Dávid: George Lucas = Jar Jar Binks. Index.
hu, 2015. november 19. http://index.hu/kultur/
cinematrix/2015/11/19/george_lucas_jar_jar_binks/
-

TDK-sokkal beszélgettünk
Waldorfos fiatalok érvényesülése a gimnázium után
Szilasi Kati még az alapképzése alatt élt a lehetőséggel, hogy szakdolgozatát leadja TDK-dolgozatnak. Bár hosszasabban kellett noszogatni,
azt mondja, egyáltalán nem bánta meg, jó lehetőség volt, hogy ilyen
módon is kipróbálhatta magát. Témája az alternatív iskolákból kikerült gyermekek boldogulása volt. Ennek kapcsán beszélgettem vele.
Pásztor Ágnes: Kérlek, mesélj magadról, hol és milyen
szakon végeztél, mit tanulsz jelenleg?
Szilasi Kati: Szilasi Kati vagyok, alapszakos diplomámat az
ELTE társadalmi tanulmányok szakán szereztem, jelenleg a
budapesti Corvinus Egyetemen vagyok Szociológia MA-n.
Most éppen egy piackutató cégnél dolgozom részmunkaidőben, amely hetente 20 órát jelent. Ez a munka tulajdonképpen köthető az eddigi, illetve jelenlegi tanulmányaimhoz,
itt nem csupán prezentációkat készítek a cég számára, de
kérdőíveket is szerkesztek, valamint kisebb értékeléseket is
végzek SPSS-en belül.
Emellett van egy kötetlenebb munkám is az ITHAKA Nonprofit Kft-n belül, amely különböző kutatásokat vállal megbízások alapján, nekik külsős munkatársuk vagyok.
PÁ: Bemutatnád nekünk a dolgozatod témáját?
SzK: Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy azok a fiatalok,
akik valamely magyarországi alternatív gimnáziumban végeztek, mit tapasztaltak a „nagybetűs életben”. A téma rendkívül izgalmas volt számomra, ugyanis ezekkel az iskolákkal
kapcsolatban nagyon sok sztereotípia él a köztudatban. Kíváncsi voltam, hogy ezek a tanulók miként tudnak érvényesülni a magyar közoktatásban, például egy Waldorf-iskola
után továbbtanulás esetén, avagy a munkaerőpiacon, ha
rögtön dolgozni kezdenek.
Először kifejezetten az alternatív iskolák pedagógiai módszerei kezdtek el érdekelni, és csak utána ástam bele magam

az oktatáspolitikába, mint nagyobb kérdéskörbe. Alapvetően szakdolgozati témának indult
a munka, és végül az is lett belőle. Csakhogy
közben a szakkollégiumban (Kati 2012 óta tagja az Angelusz Róbert Társadalomtudományi
Szakkollégiumnak - a szerk.) értesültem arról,
hogy attól az évtől egy az egyben le lehet adni szakdolgozatot TDK-dolgozatként. Ekkor kezdtem el gondolkodni,
hogy esetleg meg kellene mérettetni magamat egy egyetemen kívül álló mezőnyben is. Ahhoz, hogy jelentkezzek nem
csupán a kollégium felhívása kellett, hanem a családom és
a barátaim támogatása is, valamint az, hogy konzulensem
és egyben témavezetőm is pozitívan álljon a jelentkezésemhez. Ez szerencsére így is történt, és azóta sem bántam meg,
nagyon jó tapasztalat volt. A bírálómtól szinte a maximum
pontszámot kaptam a dolgozatra, ami nagyon jó visszajelzés
volt, tekintve, hogy akkor már nagyon vártam az opponensi
bírálatot is. Biztatnék másokat is arra, hogy jelentkezzenek
TDK-ra.
PÁ: Hogy nézett ki maga a kutatás? Milyen módszertannal dolgoztál?
SzK: Diákokkal és tanárokkal készítettem interjúkat. Mindenkihez informális csatornán jutottam el. Eredeti terveim
szerint több iskolát is meg szerettem volna keresni, de konzulensem tanácsára végül csak a Waldorfon belül készítettem interjúkat.
PÁ: Miért tanácsolta ezt a konzulensed?
SzK: Ez egy BA-s szakdolgozat volt, és úgy döntöttünk,
hogy a lehető legjobb választás, ha egy adott pedagógiai
módszert járunk körbe, mutatunk be, de azt minél alaposabban. Szerettem volna még foglalkozni az Alternatív Köz-
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PÁ: Mit meséltek a pedagógusok?
SzK: Elmondták, hogy egy ideje már a 11. osztálytól megpróbálják tudatosan felkészíteni a diákokat az érettségi után
várható „másfajta világra”. Ez abban merül ki, hogy egyre
több olyan feladatot gyakorolnak, melyek elszakadnak az
addig megszokottaktól.
Azt is elmesélték, hogy volt diákjaik közül sokan fordulnak
olyan szakma felé, ahol emberekkel foglalkozhatnak vagy

PÁ: Kutatásod során ütköztél bármiféle akadályba, valamilyen nehézségbe?
SzK: Nem. Úgy gondolom, ez teljesen
másként lett volna, ha például lemegyek
a már említett vidéki Waldorf-iskolákba
is, és az összehasonlítás dimenzióját is beemelem a kutatásba.
Másrészről szerencsém volt az interjúalanyaimmal, akik lelkesek voltak. Kifejezetten örültek a megkeresésemnek, illetve
annak, hogy ezt a témát választottam.
Segítőkészek voltak, sőt azt is mondták,
hogy nekik is jót tett ez az interjú, elgondolkodtak olyan dolgokon, melyek a mindennapokban nem feltétlenül jutnának az
eszükbe. Ez kimondottan jól esett.
PÁ: Szeretnél még ezzel a témával foglalkozni a jövőben? Esetleg tovább vinni mesteres szakdolgozatként?
SzK: Szeretném, de sajnos a Corvinuson erre most nincs
lehetőségem, nálunk más a témaválasztási folyamat. Van
három tanárunk, akik egy-egy témában szakdolgozó szemináriumot hirdettek meg, az alternatív iskolák kérdésköre
sajnos egyik keretébe sem fért bele. Az pedig sajnos bonyolult lenne, hogy külön elfogadtassam a tanulmányi osztállyal
a témát. Így még kérdéses,
hogy maradok-e az oktatáspolitika kérdéskörénél,
és ezen belül változtatok,
vagy teljesen más irányba
megyek el a mesteres szakdolgozatom esetében.
PÁ: Akárhogy is alakul,
további sok sikert kívánok
hozzá!
Pásztor Ági
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PÁ: Milyen konklúzióra jutottál?
SzK: Ami fontos volt - és tulajdonképpen
minden interjúalanynál megfigyelhető,
hogy a gimnáziumi tanulmányokat követő első év az egyetemen a vízválasztó. Sokan megszenvednek vele, hiszen több oldalas irodalomlistákat nyomnak a
kezükbe úgy, hogy azelőtt nem kellett megbirkózniuk még
csak hasonló mennyiségekkel sem, pláne nem egyik hétről
a másikra. Ezen az első éven tehát sok minden múlik, döntő
abban, hogy az illető folytatja-e a tanulmányait vagy nem.
Többségük átlendült ezeken a nehézségeken. Amennyiben
valaki nagyon nem tudott eligazodni a tanulmányai vagy a
munka világában, egyfajta alternatívaként lépett fel a külföldre költözés lehetősége.
Sajnos a beszélgetések során találkoztam egy olyan fiatallal
is, aki érettségije óta három különböző egyetemen próbálta
ki magát, de még mindig keresi az útját.

segíthetnek másokon. Vannak fiatalok, akiknek hiányzik az
említett környezet, így nem egyedi eset, hogy valaki elvégzi
a tanárképzőt, valamint azt a továbbképzést, amely kifejezetten waldorfos oktatáshoz szükséges, és visszamegy tanítani abba az intézménybe, ahol ő maga is tanult.
Ezekkel az iskolákkal szemben él az a sztereotípia is, miszerint a reál tárgyakat gyengébb minőségben oktatják,
ami nem feltétlenül van így. Nekem is volt olyan interjúalanyom a diákok oldaláról, aki mérnökként végzett és azóta
is a szakmában dolgozik.
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gazdasági Gimnáziummal (AKG), illetve a Rogers Iskolával és
a Montessorival.
Visszakanyarodva az eredeti kérdésedhez az interjúalanyokhoz leginkább hólabdamódszer segítségével jutottam
el. Sajnos a vidéki Waldorf-iskolákat nem vettem bele, pedig
kifejezetten érdekes lenne velük is foglalkozni, hiszen igen
nagy különbségek vannak az intézmények között. Kifejezetten pesti, illetve pest megyei iskolákat látogattam meg. Az
interjúalanyok és általában az iskolák tanulói értelmiségi
családból jönnek, akik anyagi helyzetüket tekintve sok esetben a középosztály felett állnak.
Összesen kilenc interjúalanyom volt, hét diák és kettő pedig pedagógus. A választásom azért volt ilyen „aránytalan”,
mert azt helyeztem a dolgozat fókuszába,
hogy milyen az élet a fiatalok számára a
Waldorf után.
Az interjúk mellett végeztem egy rövid
tartalomelemzést is. Arra voltam kíváncsi, hogy miként mutatkozik meg egyes
fórumokon, kommentekben a vidéki és
fővárosi waldorfosok jellemzése. Arra
próbáltam fényt deríteni, hogy mik azok
a klasszikus érvek és ellenérvek, amik előkerülnek a témával kapcsolatban.
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KARÁCSONYOLÓGIA
Avagy a karácsony veszélyei
csomagolás, a kétségbeesett férfi, aki dilemmázik, hogy mi is lenne a megfelelő ajándék. Lámlám, köztünk járnak.
A karácsonyszindróma alattomos módon
kúszik be a beteg életébe december elején, majd
fokozatosan átveszi az irányítás a gazdatest
felett. A beteg tétovává válik, a vásárlás pedig
folyamatos beszédtémája lesz. Erőt vesz rajta a vásárlási
kényszer, sőt sokszor környezetét is bevonja tépelődéseibe,
vásárlási körútjaiba és elkeseredésébe, hogy nem találja az
„igazi” ajándékot.
Apropó ajándék. A betegek az ajándékoknak sokszor mágikus hatalmat tulajdonítanak, az obszesszív-kényszeres típus a vásárlást jóvátételi cselekményként éli meg. Tény, hogy
az ajándékozás intézménye összefonódott az emberiség történelmével. Már a rómaiak is előszeretettel kenyerezték le
ilyen formában egymást, Saturnalia napján (december 17.),
vagy a római újévkor (január 1.).
Thomas Eriksen, norvég antropológus leírja, hogy bizony
a valaha hierarchikus társadalomban élő népek tagjai azért
adtak látványos ajándékokat egymásnak, hogy ezzel megvédjék pozíciójukat, illetve magasabb helyre léphessenek a
társadalmi ranglétrán. Az ajándékozásnak és az ajándéknak
volt célja. Hatalom, pozíció, vesztegetés, csábítás. Ezek után
nehéz érteni a beteg lelkesedését egy leértékelt karácsonyi
hógömbért, amiben egy Elvisnek öltözött hóember kukkolja
az otthoniakat az ablakon át. Mint mondtam, aljas betegség
ez.
A karácsonyszindróma egyik jellegzetes női altípusát a
főzéssel kapcsolatos téveszmék és negatív emlékek foglalkoztatják. A jelenséget nagyon „komolyan” kell venni, hiszen a beteg teljesen belelovalhatja magát ezekbe a negatív
tévképzetekbe, magába fordulhat, rosszabb esetben fegyvernek használhatja a fakanalat, és az őt „támadó” ellen fordul.
Kiváltó mondatok lehetnek:
ӽӽ „Emlékszel, mikor tavaly leégetted a káposztát?”
ӽӽ „ Legutóbb nem állt össze az a süti.”
ӽӽ „Jaj, drágám nem volt az olyan rossz, csak hát tudod, anyámé
valahogy sokkal finomabb.”
Vigyázzunk hát, hogy mit beszélünk.
A kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a nők a
legkiszolgáltatottabb csoport a betegséggel szemben. Ráadásul az ő esetükben lineárisan növekvő kockázatot jelent
a családban élő gyerekek száma, illetve a családot meglátogatni készülő rokonok létszáma. A férfiaknál inkább olyan
eseteket írtak le, amikor karácsony szent estéjén, a boltok

Amikor először belepillantottam a Karácsonyológia című írásba, őszintén bevallom, megijedtem. Nem hiába járunk egyetemre és tanulunk
kritikus, de tudásra szomjazó szemléletmódot, így gyorsan rákerestem
a szerző, Szendi Gábor nevére és egyéb publikációira. Szó se róla, hamar
kiderült, mire is megy ki a játék.
A továbbiakban Szendi Gábor két írásából, a Karácsonyológiából
és A karácsony pszichológiájából kiindulva szeretnék kicsit elmerengeni a szeretet közelgő ünnepéről.
A Wikipédia információi szerint Szendi Gábor programozó matematikus, forgatókönyvíró, dramaturg, pszichológus
(ELTE), a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének volt tudományos munkatársa, klinikus, sőt a paleolit
táplálkozás szakértője is. Igen sokoldalú személyiség.
Szendi karakteres véleménnyel rendelkezik mind a
pszichiátriáról, mind a pszichológiáról. Elmondása szerint
előbbi imádja felcímkézni a dolgokat, patológiás esetnek
nyilvánítani mindent, ami kicsit is eltérő a „normálistól”. A
pszichológiáról alkotott kritikája még tovább megy az említetteken, véleménye szerint egyre inkább üzletággá válik,
melynek fő mechanizmusa, hogy egy-egy sajátos életjelenséget betegségként nevesít széles körben – melyre, tegyük
hozzá, a gyógyszeripar erősen építkezik is. Szemlélete szerint így a gyógyításból értékesítés, a prevencióból és hosszú
távú kezelésből pedig antidepresszánsokon alapuló felületes
megoldás válik.
Karácsonyológia című írás ennek a címkéző pszichiátriának a paródiája. Megtudhatjuk, ahogy „Dr. Best, neves agykutató” szakirodalmi összefoglalójában rámutat, hogy a „karácsonyeffektus” bizony százmilliókat érintő probléma, amihez
képest az AIDS vagy a rák kérdése eltörpül.
A statisztikák riasztó képet nyújtanak: tömegek rokkannak meg, ugrásszerűen emelkedik a fertőző megbetegedések, infarktusok és bélrendszeri problémák száma. Nem
beszélve a méltán hírhedt műhó- és bejgliallergiáról… Az
áldozatok pontos számát senki sem ismeri.
Emellett a karácsonyológia felfedezett egy új mentális
betegséget, amit „karácsonyszindrómaként” írnak majd bele
a nagykönyvbe. A szindrómát egy szorongásos-depresszív
zavarnak tekintik, tünetei a nyugtalanság, fáradékonyság,
ingerlékenység. A betegeket sokszor kínozza az önvád, a
csökkent önértékelés és a kényszeres megfelelni vágyás.
Ekkor jön a döbbenetes felismerés, hogy szinte mind ismerünk valakit, aki a szindróma áldozata. A stresszes nagyi, aki
aggódik, hogy minden időben elkészüljön, az összetört barátnő, akinek legnagyobb problémája, hogy nem elég szép a
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zárását követően pár perccel próbáltak erőszakosan behatolni és felfokozott érzelmi állapotban vásárolni. Szendi Gábor
szerint ez egyértelműen arra utal, hogy a férfiaknál inkább
amnéziával kísért impulzuskontrollról van szó.
A média felelősségét sem szabad elhanyagolnunk. Három
kutatóközpont közös nyilatkoztában mutatott rá a média és
a kereskedelem komoly felelősségére a karácsonyszindróma

vezetek maximális halmozásában látják. „Minden ünnep és
gyász csak újabb ürügy a falstaffi embernek, hogy pukkadásig
egye és igya magát. A hedonizmus alapjában véve az önző emberek filozófiája, a család és a társaság csak a dőzsölés kulisszája.
(L)együnk együtt.”
A birtokló modell, amit napjaink rohanó életére, és kiüresedett karácsonyára terveztek. „A birtokló eszme a modern
tömegemberé, akinek nincs múltja, nincsenek tradíciói, és a tudattalanja nem más, mint tévéreklámok komplexusokba szerveződött hálózata. Nála a szeretet mércéje, hogy mennyit ad és
mennyit kap.”
A hevenyészet modell, ami Szendi Gábor szerint talán
mind közül a legrosszabb, hiszen követői még csak a látszatát sem adják annak, hogy érdekli őket a szeretet ünnepe.
Nekik a család és rokonok csak nyűgöt jelentenek, a készülődés hidegen hagyja őket, és távol áll tőlük az ünnepi
meghittség. „Az ilyen embereknek gyakran a munka, a Párt
szolgálata, vagy éppen a sörözőbeli haverok a mindennél fontosabbak, ezért aztán ők azok, akik 24-én kapnak észbe, hogy
"valamit" kéne venni, és záróra előtt ők andalognak be az utolsó
megnyomorított játékokért, a senkinek nem kellő ocsmány színű
pulóverekért, a szépséghibás háztartási gépekért.”
És végül, de nem utolsó sorban az eklektikus karácsonyi
modell, ami az érett személyiségek kedvence. Szerintük a
karácsony jó alkalom a szeretet kifejezésére. „Vannak tradíciók, de nem túlhajtottan, van készített ajándék, ha van hozzá
kedv és készség, vesznek ajándékokat is, olyat, amire a másik
tényleg vágyott, és esznek finomakat is, de nem kötnek ki az
intenzív osztályon. A család nem egy eszmét akar demonstrálni,
hanem örülni az együttlétnek. Mindenki az lehet, ami, és őt ezért
szeretik.”
Nos, most, hogy figyelmeztettek titeket a rátok és
szeretteitekre leskelődő veszélyekre, talán egy békésebb
karácsonynak néztek elébe. Nyugodjunk meg tehát, lélegezzünk mélyeket, igyunk sok teát és forralt bort, nézzük
meg a Reszkessetek betörőket milliomodszorra is.
Boldog sütögetős, díszítős, zajos, ajándékozós, sokat
pihenős és meghitt karácsonyt kívánok nektek!
Aruwa Eszter
Felhasznált irodalom:
Gábor feltalálta a karácsonyológiát. Országos Szépség
Könyvtár oldala. http://oszk.com/2007/12/27/gaborfeltalalta-a-karacsonyologiat/ - Utoljára megtekintve:
2015. december 1.
Szendi Gábor: A karácsony pszichológiája. Tények és Tévhitek. http://www.tenyek-tevhitek.hu/karacsonyi-lelektanitipusok.htm – Utoljára megtekintve: 2015. december 1.
Szendi Gábor: Karácsonyológia. Tények és Tévhitek. http://
www.tenyek-tevhitek.hu/karacsony.htm – Utoljára megtekintve: 2015. december 1.
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terjedésében. A fogékony személyek védtelenek az erőszakos karácsonyi médiatámadások ellen. Gondoljunk csak bele,
mit érezhet a beteg egy plázában. Karácsonyi dekorációk,
zene, karácsonyfa és akciók tömkelege - egyszerűen túl sok
az inger. „Dr. Ruth K. Kacha, a washingtoni Viselkedésterápiás Intézet vezetője” szerint, bár antidepresszánsokkal ideig-óráig enyhíthetünk a betegek szenvedésein, a hatékony
megoldást a kognitív viselkedésterápiában kell keresni. A
terápiában a beteget egyre erősebb karácsonyi ingereknek
teszik ki, recepteket olvasnak fel, tömött plázákról készült
videókat nézetnek meg vele. A beteg akkor tekinthető
gyógyultnak, ha sikerül közönyösen végigsétálnia egy bevásárló központ üzletei előtt.
Itt azonban még nincsen vége az őrületnek. A karácsony
átélésére vagy éppen túlélésére, Szendi Gábor különböző
modelleket állít fel A karácsony pszichológiája című igen szórakoztató írásában.
Az első a tradicionális modell, amit úgy kell elképzelni, ahogyan a gyermekkönyvekben és a Disney mesékben
látható, olvasható. „Ezt a modellt leginkább a spirituális és
mártír személyiségűek imádják. Előbbi a misztériumot látja a
karácsonyban (kiegészítő kellék: esti mise, jászol, szent ájulat),
a mártír pedig végre jól feláldozhatja magát (járulékos program:
fegyelmezett idegösszeomlás).”
A racionális modellt a tradicionális ellentétpárjának tekinthetünk. „A racionális modell vagy szétesett, érték nélküli
családokra vagy némi autisztikus vonással is megáldott műszakiakra (mérnök, informatikus) jellemző, akik szerint a gyerekeket
nem becsapni kell, hanem felvilágosítani. A racionálisak szerint
a karácsony hülyeség.” Ezt a modellt a haszonelvűek és a fantáziátlanok kedvelik.
A hedonista modell követői a karácsony lényegét az él-
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Mitől japán Japán?
A misztikus harcosok eredete
lyásolta a történelem folyamát, és meghatározta
az ország képét. A kezdetben földművelésből élő
csoport elkezdte kialakítani a saját kultúráját és
eszméit, amiben a „legfontosabb érték a hősiesség, a hűség, a családi dicsőség és a harci jártasság”
volt. A föld számított a hatalom alapjának, így
a kisebb birtokosok a nagyobb földesurak kegyeit keresték.
Katonai szolgálatukért védelmet, és miután nem foglalkoztak már a föld művelésével, jövedelmet kaptak, így alakult ki
egy speciális hűbéri rendszer. Láthatjuk, hogy már a kezdetekkor egy erősen tagolt társadalom jött létre, függési viszonyok sokaságával, melyek a hűség és a becsületesség mellett
olyan erős tényezők voltak, hogy a harcos inkább elvette
életét, mintsem, hogy szégyent hozzon magára, az urára,
vagy a családjára. Olykor a földesúr halálakor is végeztek
magukkal, hogy a másvilágra is követni tudják őt. Ezt a rituális öngyilkosságot nevezzük seppukunak, ami nyugaton
haraikiriként vált ismerté. Ennek a rítusnak kialakult szabályrendszere volt. Több mű is keletkezett a témában, ami
pontosan kifejtette, hogy kell elvégezni egy ilyen cselekedetet. Előírták a ruhát, a teret, ki lehet jelen, a módszert, szinte
minden részletet. A későbbi korokban annyira „divatos” lett,
hogy a felső vezetésnek törvényileg kellett kontrollálni az
ilyesfajta tevékenységet. Az úr halálakor tilossá vált a csatlósoknak végezni magukkal.
Mivel a föld volt a hatalom alapja, kezdtek megjelenni azok
a nagy gazdagságú és tekintélyű szamuráj családok, akik sok
más családot tudtak maguk köré csoportosítani. Így, mivel a
központ továbbra sem tudott hadsereget fenntartani, lázadás
kitörésekor csak a vezetést tudták szolgáltatni, és kénytelenek
voltak a helyi seregekre támaszkodni. A csapatoknak két vezére volt, egy, akit a központból küldtek, ő általában császári
herceg volt, és egy másik, aki a nagycsaládok egyikének állt
az élén. A helyi hadvezérek az említettek következtében még
inkább megerősödtek. Ilyen volt többek között a Minamoto
család, akiknek hatalmas szerepük volt mind a szamuráj réteg fejlődésében, mind a japán történelem alakulásában. Az
első igazi szamuráj harcos is ebből a családból származott,
Minamoto Yoshiie, akit egy lázadás sikeres leverését követően 1087-ben kineveztek kormányzóvá. Eddig nem volt példa arra, hogy a helyi vezér ilyen mértékű jutalmat kapjon. A
hadsereg vezetője túlnőtt a tartományán. Kétséges ügyekben
döntőbírának kérték fel, igazi szamuráj vezérré vált. Ezzel létrejött egy vidéki ellenpont az udvarral szemben.
Olyannyira megerősödtek a vidéki seregek, hogy a korszakot lezáró egyik háborút, amit a testvéri trónviszály

Üdvözöllek kedves olvasó ezen a - reményeim szerint - misztikus és érdekes utazáson, amely során betekintést nyerhetsz egy nagyon távoli
és érdekes világba, a japán kultúrába, amit a „Mitől japán Japán?”
cikksorozat keretében hozok el neked minden érdekességével, egzotikumával, rendhagyó szokásával együtt.
Ezúttal Japán misztikus harcosait hozom kicsit közelebb,
hogy megérthessük, kik ők, honnan jöttek és milyen szerepük volt a japán történelemben, hogyan maradtak fent
mind a mai napig nem csupán Japánban, hanem a nyugati
világban is.
Ahhoz, hogy átfogó képet adhassak róluk, vissza kell
menni Japán történelmében, egészen a 792-es esztendőig. Ekkor egy olyan törvényt adtak ki a császári Japánban,
amit szinte a világon sehol: feloszlatták a hadsereget, mivel
nincsen rá szükség. Így Japán egy hadsereg nélküli országgá
vált, de ez sokáig nem is okozott gondot, mivel 1156-ig nem
tört ki fegyveres konfliktus.
Ennek tükrében hogyan jöhetett létre egy olyan réteg,
aminek fő foglalkozása a katonáskodás? A háborútól függetlenül a bűnözés létezett, a IX. században kezdett el romlani vidéken a közbiztonság. A földesurak is elkezdték unni
a nyugodt életet, és versengésbe kezdtek a területekért. A
feszültség a X. században tovább fokozódott, így a vidéki
helytartók segítséget kértek a fővárostól, ami ekkor Heiankyo, a mai Kiotó volt. Érdemi támogatás helyett válaszul azt
kapták, hogy szervezzék meg maguknak a saját önvédelmi
erejüket. Az utasításhoz megbízó levelet is kaptak. Így alakult meg a helyi földesurak alatt a parasztokból összeverbuvált hadsereg, a kokuga gunsei (tartományi járőr), aminek
elsődleges feladata az utak védelme volt, mivel a rablók főleg
a fővárosba küldött adót szerették elrabolni.
Őket lehet a szamurájok őseinek tekinteni. Vidéken
szerveződtek, vidékiekből, állami megbízás alapján, azonban nem állami pénzen. Mivel földművesekből álltak, így
a helyzet rendezése után visszamentek a földekre dolgozni.
Közben fejlesztették harci készségeiket, edzették a testüket
és a szellemüket. Azon területeken, ahol sok probléma volt
nem mentek vissza a földjeikre, állandósultak, és ezzel egy
időben elvesztették paraszti mivoltukat. Az állandósulás
maga után vonta a szervezettséget, így kialakult a tisztikar. A kezdetben parasztokból álló ideiglenes hadsereg egy
komoly szervezetté kezdett válni, ami felett nem a főváros
rendelkezett, és aminek az erejével számolni kellett.
Ezzel elkezdődött az a fejlődési szakasz, aminek a keretében egy olyan réteg alakult ki Japánban, ami nagyban befo-
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például a kardviselés rajtuk kívül mindenki másnak tiltott volt.
Ezzel szemben a központi kormányzat mesterséges hierarchiája meghatározta az egyének feladatait, életmódját, sőt, a viselkedését és a családi életét is. Átjárás nem létezett a különböző
osztályokba. A kor szamurájai már a városokban laktak, nem a
földjeik mellett. Japánban ekkor béke honolt, így az erős központi hatalomnak köszönhetően nem is harcoltak, az uruk által
fizetett járandóságból éltek. Valamivel azonban el kellett tölteniük szabadidejüket, így tovább edzették a testüket és a szellemüket, örömnegyedekbe jártak, és sok szamuráj vállalt hivatalt,
hiszen nekik megvolt az ehhez szükséges műveltségük, képzettségük. Az egyetemekre szamuráj fiatalok jártak, ők írták a
kor elméleti munkáit, és az értelmiséget gyakorlatilag csak ők alkották.
Annak ellenére, hogy a
premodern időszakban (XVIII.
század) bomlani kezdett a szigorú
hierarchia, a szamurájlegenda virágzott. A bushido már etikai törvénnyé nemesedett, egy szamuráj
tekintélyét nagyban befolyásolta a
fegyvereinek értéke, amiket mint
szent kincseket őrzött. A harcművészet gyakorlása kötelező volt
számukra, annak ellenére, hogy a
réteg egyre inkább elpolgárosodott.
Alkalmazkodtak a gazdasági változásokhoz, így a XIX. századi nagy modernizációban aktívan részt vettek.
Az 1850-es évektől megjelentek a nyugati hatalmak Japán kapujában. Bebocsátást, és aktív kereskedelmet követeltek maguknak, amit 1863-ban az amerikaiaknak sikerült
elérniük. Egyenlőtlen szerződést kötöttek az országgal, és
kinyíltak a kapuk a külföldiek előtt. Ezt a szamuráj csoportok
nem nézték jó szemmel, több incidens is történt. Mivel technikailag Japán az elmúlt 200 évben lemaradt, a shogunátus
vezetésének nem volt más választása, mint engedelmeskedni a nyugati erőknek. Ebben viszont a szamurájok a vezetőség gyengeségét látták, és megjelentek azok a hangok, akik a
császárság visszaállításban látták a megoldást. Belső harcok
kezdődtek a császárt támogató szamurájok és a shogunátus
között. Végül a katonai vezetés elesett, és a tizenöt éves
Meidzsi császár kezébe szállt a hatalom 1868-ban, amivel
kezdetét vette egy új korszak.
Mind a katonai hatalom átvételt, mind a császári-restaurációt a szamurájok idézték elő, és játszottak benne döntő
szerepet. Japán innentől rálépett a gyors modernizáció útjára. 1871-ben kihirdették a törvény előtti egyenlőséget, ezzel
eltörölve a szamurájok kiváltságait. Általános katonai sorozást vezettek be. Az új a sereg hamar bizonyította fölényét a
klasszikus hadviseléssel szemben.
A mai Japánban a szamuráj szimbólum sok helyen tetten
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idézett elő, a szamuráj vezérek vívták meg az udvar helyett.
Ebben a háborúban felismerte a győztes oldal, a Taira és a
Minamoto család, hogy egész Japán legnagyobb hadserege
az övék, így a korábbi szokásokkal ellentétben a harcokat követően nem vonultak vissza vidékre. A fővárosban maradtak,
és udvari jogokat követeltek maguknak. Mivel nem tudtak
fellépni ellenük, a főváros megadta nekik, amit kértek. Így
döntő befolyásra tettek szert az udvar felett.
A következő lépcsőfok, vagyis az út a teljes hatalom
felé nem váratott magára sokig. 1159-ben végül ez a két
erő egymásnak feszült a Heiji háborúban. A győztes Taira
család minden hatalmat magához ragadott. A vezetőtisztségeket ebből a családból származó
szamurájok töltötték be. Hatalmukat azonban hamar megdöntötte
egy Minamoto-lázadás, amiben
a Taira teljesen megsemmisült. A
Minamoto-vezető Minamoto no
Yoshitomo kineveztette magát a
legmagasabb katonai címmel, a seitaishougunnal. Ezzel egyeduralkodó lett az országban, ő gyakorolta
a tényleges hatalmat, és kezdetét
vette Japánban a szamurájok katonai diktatúrája, a shogunátus (1192
– 1868).
A harcosok rétegének hatalomra jutása nagyban befolyásolta a társadalom képét, hatással volt a művészetre, vallásra, filozófiára is. A szamurájok legfőbb értékei mindenhol
megjelentek, és a férfias, egyszerűségre törekvő életmódjuk
gyökeresen eltért a nemességétől. Elkezdődött a bushido (a
harcos útja) kialakulása, ami a szamuráj etikettet, életmódot
és filozófiát összegezte. Ez nagy hatással volt az egész ország
gondolkodására a XIX. századig, de a mai napig is jelen van
a mindennapokban.
A japán tradicionális családmodell (az ie) is a szamurájoktól ered. Ez egy konfuciánus filozófián és etikán alapuló
családszerkezet, amiben a családfő hatalma szinte korlátlan
volt. „Alárendeltjei feltétlen engedelmességgel, hűséggel tartoztak neki, cserébe a családfő felelősséggel tartozott értük és
gondoskodott róluk.” A szamuráj réteg férfiközpontú, és merev hierarchiával rendelkezett. Ez a családmodell a második
világháborút követő új, nyugati értelemben vett modern
alkotmányig szinte változatlanul életben maradt. Ezt a felfogást alkalmazza még a mai napig is a japán cégpolitika.
Az a szamuráj kultúra, amit az európai ember is jól ismer,
nagyjából a XVII. századtól kezdett megszilárdulni, amikor is a
shogunátus és a japán történelem legszilárdabb rendszerét építette ki Tokugawa Ieyasu. Ezt nevezzük Edo-korszaknak (16031868). Ekkor a szamurájok rétegét teljesen elválasztották a
társadalom többi részétől. Rengeteg kiváltsággal rendelkeztek,
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érhető. A család elsőbbsége, a becsületességre való törekvés,
a vállalati filozófiák, a harcművészetek szeretete és művelése, nem is beszélve a rengeteg film, könyv és egyéb adaptációkról, melyek az említett korokat idézik. Bizonyos fogalmak új értelmet nyertek, mint például a ronnin megnevezés.
Régen azokat a szamurájokat hívták így, akiknek nem volt
gazdájuk, ezzel együtt nem tartoztak sehová sem. Manapság
azokat a diákokat illetik ezzel a megnevezéssel, akiknek nem
sikerül az egyetemi felvételi, és nem folytathatják a tovább
tanulmányaikat a következő felvételi időszakig. Ugyanúgy,

mint régen, ez felettébb megalázó, és szégyenteljes szituáció
az illető számára. „Bár a szamurájok státusa és rétege is gyakorlatilag megszűnt, szellemiségük és legendájuk – tekintélyelvűség,
hűség, önfeláldozás, hősiesség – a japán nemzettudat szerves
részévé vált.”
Csontos Dávid
Forrás:
Farkas Ildikó: Állandóság és változás. A japán történelem vázlata.
In: Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba. Eötvös Kiadó, Budapest, 2009.

2015, a Fejlesztés Európai Éve
Projektek és sikerek
Our world, our future, our dignity. Ezek a jelszavai a Fejlesztés Európai
Évének, mely – az Unió fennállása során először - a tagállamok területén
kívüli, rászoruló országok fejlesztésére fókuszál.
Kifutóban vagyunk a 2015-ös évből, ennek apropóján egy
rövid összefoglalóval készültem a Fejlesztés Európai Évének,
azaz az EYD-nek (European Year for Development) a programjáról és eddig elért eredményeiről, továbbá Magyarország szerepvállalásáról a kezdeményezésben.
Az évet tizenkét tematikus hónapra osztották fel biztosítva ezzel, hogy minél több égető problémára hívják fel
az emberek figyelmét. Igyekeztek kiemelni a nemzetközi
fejlesztéspolitika és az abban dolgozók elengedhetetlen szerepét. Az egy év hosszúságú projekt aktualitását az a tény
is igazolja, hogy tizenöt éve az ENSZ 2015-öt jelölte ki a
Milleniumi Fejlesztési Célok teljesítésének határidejeként,
idén nyáron pedig elfogadásra kerültek a Fenntartható Fejlesztési Célok is, melyek szinte lefedik az Európai Unió humanitárius és fejlesztéspolitikai célkitűzéseit.
Az EU fejlesztési programjai 2014-ől kezdve egyre inkább a leginkább rászoruló térségekre koncentrálódnak.
Ehhez mérten fokozatosan csökkenti azon országok számát,
ahol már sikereket ért el a gazdasági és társadalmi együttműködés, és szemmel látható a változás. Ezen országok
csoportját „fejlesztési együttműködésből kikerült országoknak”
nevezzük. 2014 és 2020 között a fejlesztési és támogatási
pénzek 75%-a fog a legszegényebb országokba áramlani.
Ezen térségeket a szegénységen kívül további problémák
is érintik. Tipikusan a polgárháborús konfliktus, valamint
a természeti katasztrófa lehet ilyen tényező. Az EU a világ
legnagyobb donorjaként a kölcsönös felelősségvállalás, az
együttműködés és az együttesen meghatározott érdekek
mentén történő fejlesztés elkötelezett híve.
Az Unió adófizető polgárai számára fontos, hogy tudják,
hova és milyen projektek megvalósítására fordítják a pén-

züket. A 2015-ös év egyben a transzparencia
kiemelkedő szerepét is megfogalmazza. A programokat ennek jegyében rendszeres pénzügyi
ellenőrzéseknek vetik alá. November hónap
témája a fenntartható fejlődés és az éghajlatpolitika. A témakörre különösen nagy hangsúlyt fektetnek,
hiszen ha nem fékezzük meg a klímaváltozás globális hatásait, annak beláthatatlan következményei lesznek, nem utolsó
sorban pedig az összes eddig elért eredmény megsemmisül.
Magyarországnak 2014. szeptember 1-ig kellett benyújtania a 2015-re tervezett, Fejlesztés Európai Évével
kapcsolatos munkaprogramját. A kormányzat pályázatokon
keresztül igyekezett támogatni a civil szervezetek korszerűsítési tevékenységét. A Kongói Demokratikus Köztársaságban végzett humanitárius és fejlesztői tevékenységéről híres
Afrikáért Alapítvány Vízibility mindenkinek elnevezésű
programja is a nyertesek között szerepelt. Babinszki Pétert,
az alapítvány felelős munkatársát kérdeztem a program céljáról. „A Vízibility mindenkinek – Afrika és Magyarország kapcsolata a víz tükrében” projektünk célja, hogy egyrészt megismertessen a magyar fiatalokkal olyan fogalmakat, mint a
NEFE, a Millenniumi Fejlesztési Célok és az EYD, másrészt
érzékenyítse őket olyan problémák iránt, amikkel itthon
talán még nem szembesülhetnek. Azért választottuk a víz
globális problémáját, mert Afrikában a jó minőségű ivóvíz
és a megfelelő szanitáció hiánya több ember haláláért felelős,
mint az AIDS és a malária együttvéve. Ezt a krízist pedig csak
összefogással győzhetjük le, amit meg kell, hogy előzzön az
ismeretterjesztés. Ezért akartunk egy Vízibility-közösséget
létrehozni, ami aktívan lép fel ezen kihívások megoldásáért.
A közösség létrejött, és közösen, együtt fogjuk búcsúztatni
a Fejlesztés Európai Évét december 6-án a G3 Klubban egy
nagyszabású vízünnepen többek közt Senával és a Momentán Társulattal, amire várjuk szeretettel az érdeklődőket.”
Néhány projekt a Fejlesztés Európai Évének keretein belül
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Csád Köztársaság, Afrika - vadon élő fajok védelme
Az ország területén és nemzeti parkjában, a Zakouma
Nemzeti Parkban hosszú évek óta probléma a vadorzás. A csádi
kormány igyekszik mindent megtenni, hogy az 1963-mas alapítású természetvédelmi terület vadállományát megvédje az
orvvadászoktól. Az Európai Unió 1989 óta vesz részt a nemzeti
park támogatásában. A létesítmény dolgozóinak erőfeszítése
meghozta az eredményt. 2011-ben egy nyomkövetővel ellátott
elefántot sem lőttek ki, 2013-ban pedig 40 borjú született.
A következő lépés a helyi közösségek bevonása volt. Az
emberek beleegyezésüket adták egy a földjeiken áthúzódó
vadátjáró kialakítására. Ennek köszönhetően az állatok nagyobb biztonságban és akadálytalanul vándorolhattak egyik
területről a másikra. Ezért cserébe a helyiek bizonyos tevékenységekre használhatják a parkot: legeltethetik benne a
jószágaikat, fát és szénát gyűjthetnek. Az együttműködésnek köszönhetően a lakosok már örökségüknek tekintik
a parkot. A kormány ennek megfelelően kezdeményezte
a Zakouma felvételét az UNESCO világörökségei közé.
A 2013-ban indult iskolaépítéseknek köszönhetően egyre
több gyermek tanulhat, javítva ezzel esélyeit a szegénységből való kitörésre.
Városmegújulás Argentínában
A Matanza (más néven Riachuelo) folyó Argentína egyik
legszennyezettebb vizei közé tartozik. Ennek oka a parton
épült gyárak tevékenysége. Ezek egy része már nem működik, lepusztult állapotban van, de sok közülük még ma is
szennyezi a talajt, a levegőt és a vizet, ami tisztítás nélkül
ömlik a folyóba, károsítva ezzel a természetes élővilágot. Az
itt lakók szemétre épült viskókban laknak, egészségüket
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pedig a toxikus anyagok súlyosan károsítják.
A fejlesztések keretein belül a lakosokat más, jobb környékre költöztetik, a nyomornegyedek helyén parkokat hoznak létre. A helyiek maguk is hozzájárultak a változásokhoz
az alulról szerveződő mozgalmaikkal. Internetes platformot
hoztak létre, melyen keresztül a lakosok bejelentést tudtak
tenni, ha felmerült bennük a gyanú egy gyár környezetterhelő magatartásával kapcsolatban. A kezdeményezésnek
köszönhetően a szennyezőnek minősített 1073 ipari létesítményből 347 állt át környezetkímélő termelésre.
A folyó megtisztítása azonban a probléma súlyosságából
fakadóan komolyabb tervezést igényel. Az erőfeszítéseknek
már látható eredménye van – a Riachuelo folyóban újra felbukkantak a teknősök. Ez azt jelenti, hogy a víz lassan, de
fokozatosan kezdi visszanyerni tisztaságát.
Telek Szilvia
Források:
Az Afrikáért Alapítvány honlapja. http://afrikaert.hu/hu/
aktualitasok/reszletek/462/ - Utoljára megtekintve: 2015.
december 1.
Rövid ismertető: A Fejlesztés Európai Éve (EYD 2015). A
Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapja, Nemzetközi és Fejlesztési és Humanitárius Főosztály. http://
nefe.kormany.hu/rovid-ismerteto-a-fejlesztes-europai-eveeyd-2015 - Utoljára megtekintve: 2015. december 1.
Uniós fejlesztési támogatás. 15 dolog, amit Érdemes tudni
az EU 2015. évi fejlesztési együttműködési tevékenységéről. A Fejlesztés Európai Évének oldala. https://europa.
eu/eyd2015/hu/content/eu-development-aid – Utoljára
megtekintve: 2015. december 1.

A menekültválság egy kibocsátó
ország szemszögéből
A szíriai helyzet és megoldásának lehetőségei
Októberben a CEU (Central European University) School of Public Policy által szervezett előadáson jártunk, ahol négy szíriai vendégelőadó
(Al Hakam Shaar, Armenak Tokmajyan, Yaluyaal-Abdullah és Maan
Abu Layla) fejtette ki álláspontját arról, hogy tulajdonképpen mi is
folyik most hazájukban. Néhány érdekes megoldási lehetőséget is javasoltak az ottani konfliktus és a menekültprobléma kezelésére.
Mielőtt rátérnénk magára az előadásra (melynek címe The
Refugee Crisis from a Syrian Perspective volt), ejtsünk néhány
szót az ország történelméről.
A Közel-Keleten, Délnyugat-Ázsiában fekvő Szíriát lényegében 1963 óta ugyanaz a szocialista párt irányítja,

amely diktatórikus módon gyakorolja uralmát,
és megszerezte az állami hadsereg feletti korlátlan befolyást is. Mai vezetője Bashar Al-Assad,
aki apjától örökölte a hatalmat. 2011-ben a rezsim elleni - kezdetben békés - tüntetések véres
harcokká alakultak, az állami hadsereg ezreket
lőtt agyon. A kormány taktikai célokból vallási
és etnikai színezetet erőltetett az egyébként ebből a szempontból semleges megmozdulásokra, szektaháborúnak
nevezve a diktatúra megsemmisítésére való törekvéseket.
2011-ben mindebből háborús helyzet alakult ki, a kormány
légibombázásba kezdett az ellenzéki Szabad Szíriai Hadsereg
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befolyása alá tartozó területeken, elindítva ezzel a menekülthullámot.
A háborús események következtében az ország befolyási
övezetekre oszlott: a kormány, a Szabad Szíriai Hadsereg, az
Iszlám Állam, a kurdok és a különböző szélsőséges iszlamista
csoportok által uralt területekre (ld. térkép ).
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Élet Szíriában az Iszlám Állam alatt
Az első előadó bevezetésként arról beszélt, hogy milyen szerveződés is az Iszlám Állam. Úgy határozta meg,
mint muszlim vallási fanatikusok egy csoportját, akiknek a
meggyőződései és céljai nem egyenlők a muszlimokéval. Az
ország széthúzását erősíti, hogy bár az Iszlám Állam végső

célja Assad és a kormány megdöntése, mivel ehhez erőforrásokra van szükségük, ők is a Szabad Szíriai Hadsereg
területeit támadják. Ennek során a civilek életét sem kímélik, jelszavuk: „aki nincs velünk, az ellenünk van”. A megszállt
területeken megpróbálják megnyerni az emberek bizalmát.
Bizonyos értelemben az ott élők tényleg biztonságban vannak, hiszen ezeket a helyeket éri a legkevesebb légibombázás, mivel Assad és az SZSZH elsősorban egymást támadják.

”

riai Hadsereg területein is. Mikor magyarországi tartózkodásáról kérdezték az előadót, így válaszolt: „Inkább vagyok
itt menekült, mert ezt én választottam, mint hogy Szíriában
választás nélkül porba tiporják az emberi méltóságomat.”
Megoldási lehetőségek
Az előadás talán legérdekesebb része a végén kifejtett
megoldási javaslat volt. A megoldáskeresés során a szem
előtt tartandó cél az ország belpolitikai helyzetének stabilizálása és így a szír menekültválság megszüntetése. Az
előadó ennek kapcsán azt emelte ki, hogy az alapvető konfliktus a rezsim és az ellenzékiek között áll fenn, és ezt kell
megszüntetni először. A gond az, hogy a nyugati világban
inkább az Iszlám Államra koncentrálnak ehelyett, mivel az
USA-nak ennek megoldására van kidolgozott stratégiája,
míg az alapkonfliktus ellen nincs. Próbálkoztak már a klas�szikus konfliktusmegoldó módszerekkel, azaz facilitációval
(a felek közti párbeszéd megkönnyítésével) és mediációval,
amely során megpróbálták meggyőzni a feleket a kommunikáció és egy közös megoldás kidolgozásának szükségességéről, de nem próbálták még ráerőltetni a megoldást a
rezsimre és az ellenzékre, pedig az előadó szerint ez lenne
az egyetlen járható út.
Az említett terv a gyakorlatban úgy valósulhatna meg,
hogy az USA és Oroszország együtt kidolgoznának egy
megoldási javaslatot mind nemzetközi, mind regionális és
helyi szinten, majd erős szíriai befolyásukat kihasználva
közelítenék egymáshoz a háborúzó feleket, békekötést szorgalmaznának. Mivel a bombázások leállításával a szíriai menekülthullám kiváltó oka is megszűnne, ez az út Európa számára is megoldást kínálhat a migrációs válságra, legalábbis
részlegesen, hiszen mint tudjuk, nem csak innen érkeznek
menekültek a kontinensre.
Cikkünkkel azt próbáltuk meg bemutatni, hogyan vélekednek a szíriai helyzetről a leginkább érintettek, vagyis az

Menekülés a rezsim uralta területekről
Maan Abu Layla, aki már menedékjogot kapott Magyarországon, a kormány uralta terüleInkább vagyok itt menekült, mert ezt én választottam, mint hogy
tekről érkezett. Egyetemi tanulóként részt vett
Szíriában választás nélkül porba tiporják az emberi méltóságomat.
a kormány ellen szervezett békés tüntetésekben
is, amiket a katonák brutalitása követett. A kialakuló háborús helyzet és a légibombázások miatt azonban ott élők. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen kérdésekre helyemenekülni kényszerült. Amíg lehetséges volt, Jordániában zik a hangsúlyt, hogyan értékelik az ott zajló és már végbemaradt, ahol azonban hamar szigorítottak a menekültek ment eseményeket. Továbbá a CEU által szervezett nyilvájogain, ellehetetlenítve munkájukat és mindennapi életüket. nos előadásokra is szeretnénk felhívni a figyelmet: számos
A menekülteknek így nem maradt sok lehetőségük, zsúfolt kiváló tudós és közéleti személyiség fordult már meg itt,
szobákban élnek, a létminimumhoz szükségesnél jóval ki- Noam Chomskytól kezdve a dalai lámán át Göran Therbornig.
sebb összegből, kiszorulva a fekete munkaerőpiacra. Azok Ezek az események jó alkalmat szolgáltatnak arra, hogy
sorsa azonban még nehezebb, akik nem tudják megfizetni egy kicsit elgondolkodjunk aktuális társadalmi helyzeteken,
az úthoz szükséges papírokat. Ennek következtében Szíriát problémákon, és feltegyük felmerülő kérdéseinket az adott
csak egy huszonnégy órás, veszélyes út során tudják elhagy- téma neves szakértőinek.
Paróczi Csenge és Tomka Zsófia
ni, végigvonulva az Iszlám Állam, a rezsim és a Szabad Szí-
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„Mindenkinek saját szélsőségeseit
kellene megfékeznie”
Szakértői vélemény a terrorcselekmények hatásairól
Dr. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Stratégiai Védelmi Kutató Központjának igazgatójával beszélgettünk a Párizsban
történt terrorcselekmények Európát érintő hatásairól: menekültpolitikáról, a következmények kezelésének lehetőségeiről.
Mi a véleménye, mit kellene tennie Európának annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő a Párizsban
történtekhez hasonló terrorcselekmények?
A terrorizmus-ellenes fellépést érdemes kettébontani:
egyrészt arra, mit kell csinálnunk Európában, másrészt arra,
mit kellene csinálnunk Európán kívül. Úgy gondolom, nagyjából világos mindaz, ami az európai feladatokra vonatkozik,
csupán a megvalósításához nincs meg a szükséges politikai
akarat. Más kérdés az, hogy mit tudunk tenni azokkal a terrorszervezetekkel, illetve csoportokkal, melyek külföldről
próbálnak terrorcselekményeket megszervezni, támogatni
vagy szponzorálni.
Ami az európai terrorelhárítást illeti: látható, hogy a terroristák Párizsban elsősorban azt a helyzetet használják ki,
miszerint az EU huszonnyolc tagállamának nincsen olyan
közös intézménye, ami terrorelhárítással foglakozna – illetve még komoly problémák vannak a nemzeti szintű terrorelhárító szervezetek közötti információcserével. A fellépés
fontos részét képezi a hírszerzés is, így véleményem szerint
szükség lenne egy európai központi hírszerzőszolgálatra,
amit az EU tagállamai közösen működtetnének és tartanának fenn. Ezek a központi szervek azonban a tagállamok
szuverenitása miatt nehezen megvalósíthatók.
Ami az ISIS felszámolását illeti: nem fog menni egyik napról a másikra, hiszen nagy területre terjesztette ki fennhatóságát, és igen jelentős anyagi források állnak a rendelkezésére.
Legyőzéséhez az első és legfontosabb lépés, hogy egy pontos
tervet dolgozunk ki arra vonatkozóan, hogy mit akarunk tenni Szíriában, illetve Irak azon területén, amit az ISIS fennhatósága alatt tart. Ennek megfelelően ma arra törekszenek a
nagyhatalmak, hogy egy politikai szövetséget hozzanak létre
az Aszád-rendszer hívei és annak ellenzéke között, azokból a
helyi erőkből, akik hajlandóan és alkalmasak arra, hogy szembeszálljanak az ISIS-szel. A szíriai és iraki szunnitáknak is kellene valamit ajánlani, elsősorban azért, hogy Damaszkusz és
Bagdad fennhatóságát fogadják el az ISIS-ével szemben.
Amikor az említett terv elfogadottá válik, egy szárazföldi

műveletet is indítani kell, hiszen csupán légitámadásokkal nem tudjuk legyőzni a terroristákat.
Ezzel kapcsolatban azonban fontosnak tartom
jelezni, hogy szerintem ezt nem európai és amerikai katonáknak kell végrehajtania. Ők persze
támogathatják az hadjáratot: pénzzel, fegyverrel, információval, és katonai szakértelemmel – de nem
lehetnek a közvetlen végrehajtók. Az ISIS érvrendszerében
ugyanis van egy olyan elem, amit nem csupán a radikális
iszlamisták fogadnak el, hanem még a mérsékelt gondolkodásúaknál is visszhangra talál: azt állítja, hogy a „nyugat” az
elmúlt évtizedben megtámadta az iszlámot a Közel-Keleten.
Afganisztánban, Irakban, Líbiában háborúkat vívott, rendszereket döntött meg és mégsem volt képes stabil államok
létrehozására. Ahhoz, hogy ez a meggyőződés ne erősödjön
meg, az ISIS szélsőségeseit a mérsékelt iszlámnak kellene
megfékeznie.
Sajnos a vázolt terv sem tud gyorsan megvalósulni, hiszen lassítja például az amerikaiak passzivitása, akik a közelgő elnökválasztásig, illetve az új elnök hatalomra kerüléséig
ilyen nagy léptékű katonai akcióba valószínűleg nem fognak
belekezdeni.
Mennyiben van joga Európának beleavatkozni más országok
belpolitikájába?
Amennyiben sikerül BT-felhatalmazást szereznie, akkor
egy ilyen akciót jogszerűen végrehajthat. Szerintem nem elsősorban a nemzetközi jogi, sokkal inkább politikai megfontolások kérdése a beavatkozás. Azt kell látni, hogy a Közel-Kelet
számos problémája éppen abból fakad, hogy az elmúlt száz
évben Európa és az Egyesült Államok úgy gondolta, létrehozhatnak politikai rendszereket és államokat, melyek határait ők
maguk rajzolják meg, exportálhatják saját politikai felépítésüket és gazdasági törvényszerűségeiket. Amennyiben a „KözelKelet” válsága nem mutatna túl a régión – terrortámadások,
a menekült- és migránskérdés formájában –, illetve bizonyos
helyi erők nem igényelnék a „nyugat” támogatását, akkor célravezetőbb lenne megvárni, amíg a Közel-Kelet megoldja saját
problémáit. Jó lenne tehát, ha a nemzetközi közösség régión
kívüli hatalmai önmegtartóztatók maradnának, de a körülmények miatt valószínűleg nem tudnak azok maradni – legfeljebb higgadtságra, türelemre törekedhetnek és konszenzuson
alapuló politikai programok alapján cselekedhetnek.
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Az Iszlám Állam magára vállalta a terrorcselekményt. Ez Az adott nyelv elsajátítását és a munkaerőpiacon való aktív részvételt? A muszlim hitűek szekularizálását? Vagy
pontosan mely csoport felelősségét jelenti?
Az Iszlám Állam – és szívesebben használom az ISIS ki- térjenek át a keresztény vallásra? A példáimmal csupán azt
fejezést, mert nem tekintem legitim államnak, még kevés- akartam jelezni, hogy a normakövetéstől az asszimilációig
bé iszlámnak – egy olyan terrorszervezet, ami részben Irak, terjed az a skála, amit integráció alatt a társadalom tagjai
részben Szíria területén tart fennhatósága alatt szunnita értenek. Az átlagemberek többsége valószínűleg annyit ért
területeket, s amelyhez rendkívül sok szélsőséges iszlamista alatta, hogy a bevándorlók leszármazottainak egy töredéke
csatlakozott. Maga az ISIS az iraki al-Kaidából és néhány se váljon terroristává, bűnözővé, mások esetleg az is belemás helyi szervezetből alakult ki, amihez csatlakoztak a volt értik, hogy a bevándorlók elfogadják az európai együttélési
iraki Szaddam-rendszer katonai vezetői. Emellett több olyan normák alapjait.
Éppen ezért úgy gondolom, az integrációval szemben
kisebb terrorszervezetről és csoportról is tudunk, melyek
szimpatizálnak az ISIS nézeteivel, sőt felesküdtek azokra. Ez inkább a normakövetésre kellene hangsúlyt fektetnünk
nem azt jelenti, hogy minden, az ISIS által felvállalt terror- – ami azt jelenti, hogy saját kultúrájukat, vallásukat nem
cselekmény valóban hozzájuk kapcsolódik, de valószínűleg szükséges feladniuk a bevándorlóknak, azonban a befoaz ő inspirációjukra, az ő beleegyezésükkel, támogatásukkal, gadó ország normáihoz igazodniuk kellene. Egy másik, az
a velük történő konzultációt követően hajtották/hajtják vég- integrációhoz kapcsolódó, időről időre előkerülő fogalom a
multikulturalizmus. Sokan temetik ezt a jelenséget, mintha
re – általában helyi csoportok.
Amikor az ISIS a fennhatósága alatt álló területen kívül megszüntethető, felszámolható lenne, miközben nem az.
követ el terrorcselekményt, részben úgy működik, mint az Rendkívül népszerű elképzelés, hogy a fogalom több eltérő
al-Kaida, amelynek nem volt ugyan saját területe, de arra tö- kultúra egymás mellett élését jelenti, miközben valójában
rekedett, hogy a világ minél több részén hajtson végre minél azok együttéléséről van, illetve lenne szó. Fontos tehát, hogy
pusztítóbb terrortámadásokat. Az ISIS ennek megfelelően a közösségek kapcsolatba kerüljenek, megismerjék egymást,
Törökországban hajtott végre merényleteket, felrobbantot- vitatkozzanak, sőt az is megengedhető, hogy olykor konflikta az orosz utasszállító gépet a Sínai-félsziget felett, illetve tusba kerüljenek (persze nem fegyveres konfliktusról beszéPárizsban is mintegy 130 ember életét oltotta ki. Mivel lek), és hozzátartozik az is, hogy hassanak egymásra. Csak
Szírián és Irakon kívül az ISIS is egy laza szövetség, az öt- így jöhet létre életképes és működő multikulturális közösség
letgazdáknak és végrehajtóknak nem kellett/kell feltétlenül – a közös akarat mentén.
Szerintem téves gondolat, hogy az Európába bevánSzíriában tartózkodniuk. Sokkal inkább egy olyan hálózatot
képzeljünk el, amelyhez helyi szélsőségesek is csatlakoznak. dorolt több tízmillió muszlim vallású ember közül senki
Ha csupán külföldről érkezett személyek követnék el a me- nem kívánja követni a normáinkat. Az adatok legalábbis
rényleteket, akkor a határok szigorúbb őrzésével és ellenőr- nem ezt mutatják: csökken a gyerekszám, növekszik a szezésével viszonylag gyorsan és egyszerűen orvosolhatnánk a kuláris muszlimok száma. Tény, hogy létezik egy vékony
problémát. A helyzet azonban az, hogy többségében helyi réteg, amely tagjai – talán azért, mert frusztráltak, esetleg
szélsőségesek követték a párizsi támadást. Franciaország- szegregáltan élnek, vagy hittérítők próbálják világnézetüban a szélsőségesek számát 14-15 ezer főre teszik, ami első ket formálni – a radikális elképzelések irányba fordulnak, s
hallásra és az állandó ellenőrzés szükségességének szem- ezek közül néhányan talán terroristává is válnak. Kiszűrépontjából ugyan soknak tűnik, de a 7-7,5 millió főt magába sük komoly biztonsági kérdés, de semmi az integrációhoz.
foglaló muszlim közösséghez képest arányait tekintve rend- Különösen furcsa, hogy a kelet-közép-európai politikai közbeszédben és médiában olyan határozott és sommás megkívül csekély.
A terrorizmus persze egy olyan politikai erőszakforma, állapítások hangzanak el erre vonatkozóan, mely szerint a
amivel igen kis számú embercsoport is nagy pusztítást ké- muszlim bevándorlókat nem lehet integrálni, mintha az
pes okozni. Mióta pedig civilek is áldozatul esnek, az ilyen említett kijelentést tevő személyek napi nyolc órában mást
sem tennének, csak muszlimokat integrálnának – miközben
típusú támadás kelti a legnagyobb félelmet a lakosságban.
például a visegrádi országokban az említett kisebbség aráDöntően francia, illetve belga származású elkövetői voltak nya elenyésző.
A média szerepe is rendkívül nagy a félreérthető és haa párizsi terrorcselekményeknek, vagyis második, harmadik generációs bevándorlók követték el. Ennek tükrében le- mis fogalmak kialakulásában. Sokak a kirekesztésben vagy a
vonhatjuk a konzekvenciát, miszerint az integrációs prog- kívül tartásban látják a megoldást, mert azt gondolják, hogy
az együttélés nehezebb. Én alapvetően a muszlim közösséramok nem működnek kielégítően Európában?
Ennek hallatán első kérdésem mindig az, hogy mit te- gek mérsékeltjeiben látom a megoldást: őket kellene rábírni
kintünk integrációnak? Ne legyenek közöttük terroristák? arra, hogy saját radikális csoportjaikat próbálják megfékezni,
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hiszen ez az ő érdekük is. A párizsi terrorcselekmények áldozatai között is voltak muszlimok, vagyis a cél nem csak
az európai kultúra elleni támadás volt, sokkal inkább egy félelemkeltés, a társadalmi csoportok közötti bizalmatlanság
növelése, az előítéletek felerősítése.
A visegrádi országok álláspontja szerint a menekültek
jelentős száma és a bevándorlás összefügg a terrorizmussal. Szerintem a kettőt szét kell választani. Attól, hogy több
százezer menekült között esetleg beszivárog néhány, de akár
néhány tíz terrorista, attól a mi ellenségeink nem a menekültek lesznek, hanem a beszivárgók, és azok, akik őket küldték.
A V4-ek álláspontjához azonban hozzátartozik, hogy ezek
a társadalmak nem találkoztak releváns mértékű muszlim
bevándorlókkal, nincs jelentős muszlim kisebbségük, így
társadalmi felháborodás okozása nélkül sugallhatják, hogy
a menekültek és bevándorlók potenciális terroristák. Nyilvánvalóan belpolitikai céljaik vannak, elsősorban az, hogy
terrorizmustól félő társadalmaikat maguk mellé állítsák – de
ettől még nem lesz igaz, és máshol nem lesz használható ez
beszédmód.

sul a Szíriából érkező menekültek az ottani középréteghez
tartoznak, akiknek van lehetőségük pénzzé tenni otthoni
ingatlanjaikat, ingóságaikat, így felesleges meglepődnünk
azon, hogy okostelefon van a kezükben, vagy éppen több
ezer euró a zsebükben.
A menekült- vagy migrációs hullámot komplexen kell kezelni: a szíriai polgárháborút fel kellene számolni, a környező országok menekültügyi rendszereinek megtartó képességét megerősíteni, a tranzitországokat rábírni arra, hogy
részt vegyenek az európai menekültügyi politikában, és ne
engedjék szűrés nélkül tovább a tömegeket. Jó megoldásnak
tartanám, hogy már a menekültek útvonalán legyenek olyan
EU által fenntartott övezetek, hotspotok, ahol a jelentkező
személyeket regisztrálják és közös EU-s alapelvek alapján
megvizsgálják, hogy jogosultak-e az oltalomra. Ezt követően
létrejöhetne egy olyan schengeni határőrizet, amelyet közösen kellene megvalósítanunk – a tagállamok külön-külön
lekerítése helyett. Végül szükség lenne egy olyan menekültellátási minimumra, ami nem tenné egyik-másik országot
különösen vonzóvá a bevándorlók számára.

Egyetért a Jean-Claude Juncker által mondottakkal, miszerint nem kell változtatni az EU menekültpolitikáján?
Azt mondanám, hogy az európai menekültpolitikát
alapjaiban meg kellene változtatni – ennek azonban nem
feltétlenül határaink nemzetállami szintű lezárása a legjobb
módja. Látnunk kell, hogy a schengeni övezet többé-kevésbé ugyanazokat az előnyöket biztosítja a belső terroristák
számára, mint amit egy átlagos polgár számára. Vagyis szabadon áramolhatnak a személyek, pénzek, szolgáltatások és
áruk. Bizonyos értelemben ez okozott gondot a menekülthullámmal kapcsolatban is. Magyarországon például közel
negyvenezer önmagát menekültnek valló emberrel kellett
volna foglalkozni naponta a menekültügyi rendszernek, s
erre egész egyszerűen nem volt felkészülve, miként egyetlen EU tagállam sem. A rendszer és szabályzók nem ekkora
méretre lettek kitalálva. Egy ekkora méretű hullámot csak
egy közös menekültügyi politika lehet képes kezelni, s mivel
ez nagyon lassan formálódik, így most előtérbe kerültek a
nemzeti megoldások.
Látni kell azt is – s emiatt is félnek a társadalmak –, hogy
nagyon torz menekültképünk van: hajlamosak vagyunk
azt gondolni, hogy az érkezők pusztán sakkfigurák, amik
egy táblán ide-oda pakolhatóak. Felháborodunk, amikor
rájövünk, hogy ők is önálló, gondolkodó, tudatos emberek,
akik eldöntöttek valamit és céljuk van, amit el akarnak érni.
Csupán abban különböznek tőlünk, hogy ellehetetlenítették
az otthonmaradásukat. A menekültek is jól tudják, hogy Európán belül hova érdemes menni, ahogy mi is Afganisztán
helyett Londonban keresünk munkalehetőséget. Ráadá-

Mennyiben vannak hatással a muszlim menekültekről, illetve a már letelepült bevándorlókról kialakult képünkre a
Párizsban történt terrorcselekmények?
Tekintettel arra, hogy a biztonságérzetünket a közbeszéd és a média erősen befolyásolja, a kérdésére a válasz
attól függ, hogy mit fognak közvetíteni a különböző kommunikációs fórumok, milyen lesz az európai politika közbeszéd. A párizsi pusztítások primitív terrortámadások voltak,
amelyek csupán félsikerrel jártak az elkövetők számára – a
szakértők szerint a futballstadionnál sokkal nagyobb pusztítást akartak elérni az elkövetők. Céljuk lehetett, hogy bejussanak a focimeccsre, majd az első robbantást követően a
stadionból kimenekülőket érte volna a második bomba. Bár
a kelet-közép-európai politikusok egy része összekapcsoltja
a terrorfenyegetettség és menekültek kérdését, de a terrorelhárításért felelős szolgálatok nyilatkozatai még itt is sokkal
visszafogottabbak és reálisabbak. Ráadásul két dolog összekapcsolása egyáltalán nem általános az európai politikusok
között. S elsősorban azokra kell figyelnünk – mert döntően
ők fogják meghatározni az összeurópai közbeszédet –, ahol
nagyszámú a bevándorló, illetve a befogadott menekült.
Csernus Fanni
Eredetileg megjelent a Lumens.hu oldalon 2015. december 3-án: http://lumens.hu/2015/12/03/mindenkinek-sajatszelsosegeseit-kellene-megfekeznie/ - Utoljára megtekintve:
2015. december 8.
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Lux-filmnapok
Lásd meg Európa igazi arcát!
A Lux-díj jelöltjei idén is nagy hatást gyakoroltak a nézőkre. November 3-a és 5-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban három olyan
drámát nézhettünk meg az esemény keretében, amik megdöbbentő
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A Lux-díjat az Európai Parlament 2007 óta minden évben
olyan filmműveknek ítéli, melyek különböző, az európaiak
életét érintő társadalmi problémákat mutatnak be. A huszonnyolc tagállamban azt a három filmet vetítik le eredeti
nyelven, felirattal, amelyeket a nemzetközi zsűri választott ki,
idén ezek a Mediterranea, az Urok (A lecke), és a Mustang lettek.
MEDITERRANEA
A Mediterranea egy olasz-francia-amerikai-német-katari
filmdráma, amely két afrikai férfi szemszögéből mutatja be,
hogy milyen a menekültek sorsa az utazás során, s hogy a
problémák a célországba való megérkezéskor
még közel sem érnek véget. Ez a film megnyerte
az idei Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztiválon az Artmozik Nemzetközi Szövetségének díját.
UROK
Az Urok egy bolgár-görög dráma, amely egy
tanárnő, Nadezhda nehézségeit és dilemmáit
mutatja be. Nadezhda igen szigorú elvek szerint igyekszik élni, de a történet végére rájön,
hogy nem minden fekete és fehér, ahogy azt
korábban gondolta, s ő maga is átlépi azokat az éles határokat, amelyeket korábban az erkölcsös és erkölcstelen élet
közé állított. A belső küzdelmek és társadalommal vívott
harcok mellett a film a tanárok megbecsültségének hiányára
is rávilágít.

MUSTANG
A Mustang egy francia-német-török-katari
filmdráma, amely öt lánytestvér szabadságkeresését mutatja be egy szokásjogok közé szorított
közösségben, ahol a lányok nem rendelkezhetnek a saját
életük felett. A testvérek különféle megoldások révén próbálnak kitörni a közösség, a család állította börtönből. Ez
a film elnyerte az idei CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, sőt Franciaország hivatalos nevezettje lett
az Oscar-díjra.

Mindhárom film vetítése alatt a teltházas teremben
érezni lehetett a levegőben izzó feszültséget, amely az est
végén sem múlt el a nézőkből. A történetek - bár első hallásra távolinak tűnhetnek, igazából itt és most is láthatóak,

érezhetőek. A menekültválság, a szegénység és a nők mind
a mai napig érezhető hátrányos helyzete nap mint nap arcul
csap bennünket, ahogy azt is tapasztalhatjuk, hogy az emberekkel foglalkozó szakmák megbecsültsége hazánkban is
elkeserítően alacsony.
Felhasznált oldalak:
A Lux-díj weboldala. www.luxprize.eu – Utoljára megtekintve:
2015. december 1.

MAGYAR FILMEK A LUX FILMNAPOKON
Hazai filmek is láthatóak voltak már a Lux-díj jelöltjei között: 2008-ban Mundruczó Kornél Delta és 2012-ben
Fliegauf Bence Csak a szél című filmje.
DELTA
A Delta egy testvérpár életét mutatja be, amelyet a közösség „természetellenesnek” ítél.
CSAK A SZÉL
Fliegauf filmjét a 2008-2009-es romagyilkosságok ihlették, de ahogy ő mondta: „Ez a film művészi reflexió a történtekről, nem pedig politikai állásfoglalás.”
A
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Színezni jó!
Vissza a gyerekkorba
kozta: "Esténként leülök egy vagy két órára és kiszínezek valamit, ami a kezem ügyébe akad. A színezés
megnyugtat és ellazít, így ezzel az érzéssel megyek
lefeküdni és kezdem el az új napot!" A sok pozitív
visszajelzés ellenére számos negatív kritika is éri
a kifestőket. Donna Betts, az American Art Therapy
Association igazgatója azt mondja, hogy ő nem
A színezés öröme mellett ne felejtsük el azt sem, hogy milyen izgalomba jöttünk, amikor anyukánkkal betévedtünk a szokott terápia céljából színezést alkalmazni. Azt állítja, hogy
papírboltba, és elkezdhettünk válogatni a különböző színes hatalmas különbség van maga az alkotás és a színezés között.
ceruzák, filcek és különféle színező eszközök tömkelegéből. "Ez olyan, mint a zenehallgatás és egy hangszeren való játszás. A
Leültünk a konyhaasztalhoz vagy a saját íróasztalunk- zenehallgatás egy egyszerű dolog, amit mindenki tud csinálni, vihoz, és elkezdtünk alkotni, még ha nem is mindig tükrözte szont egy hangszeren való játszáshoz tehetség kell.”
Talán Drena Fagen a New York University's Stenhardt
az eredmény a valóságot, vagy ha nem is maradtunk mindig
a fekete vonalon belül. A színezés napjainkban már nem School terapeutája fogalmazza meg a legobjektívebben a
csak a gyerekek, hanem a felnőttek elfoglaltsága is, mert pár színezés jótékony hatásait: "Én nem úgy tekintek a színezésre,
kreatív elmének köszönhetően a „nagyok” is újra lehetnek mint egy terápiára, hanem mint egy cselekvésre, amelynek vannak terápiás hatásai, a két dolog pedig nem ugyanaz."
gyerekek, ha csak pár órára is.
Miért jobb a színezés, mint a rajzolás? Számtalan ember
A színezés nem új keletű a felnőttek körében: a buddhisták évezredek óta használják a kozmosz és az istenségek van, aki nem tud rajzolni, így sosem vesz a kezébe ceruzát.
képi ábrázolását meditációs technikákban, ilyen például a A színezéshez viszont nem kell sok kreativitás, így az emmandala. Ha már a léleknél tartunk: azok közül, akik Angie bernek sokkal hamarabb lesz sikerélménye, ezáltal nyugodGrace könyveit (leghíresebbek: Balance, Wow) színezik, tabb és boldogabb lesz. A színezőket szerintem azoknak az
olyan belefeledkező flow élményről számoltak be, amilyet embereknek találták ki, akik egy fáradt nap után szeretnék
levezetni az aznap felgyülemlett feszültséget, amihez nem
talán gyerekkoruk óta nem tapasztaltak.
Az első jelentős kifestő a Secret Garden Johanna Basford kell sok kreativitás, csak egy könyv és pár (vagy nagyon sok)
nevéhez kötődik. Johanna reklámillusztrátorként dolgozott 4 színes ceruza.
Varga Viktória
évig, amikor egy kiadó felkereste, hogy szeretnék, ha csinálna
egy kisfestőt gyerekeknek. Ő azt válaszolta, hogy: "Én inkább
felnőtteknek csinálnék!" A kijelentését csend fogadta, és sokan Felhasznált irodalom:
nem hittek az ötletében. A könyv kiadása után Johanna pos- Heather Schwedel: Coloring books for adults: we asked
therapists for their opinions. The Guardian, 2015. augusztaládája megtelt köszönőlevelekkel, amelyekhez az emberek
tus 17. http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/
hozzátűzték a könyvének bizonyos oldalait - kiszínezve. A szíaug/17/coloring-books-adults-therapists-opinions - Utoljánezője majdnem 1,5 millió példányban kelt el, és számos más
ra megtekintve: 2015. október 29.
alkotót is inspirált, hogy készítsenek kifestőket felnőtteknek.
Az egyik ilyen alkotó egy magyar hölgy, Parádi Orsolya, aki
miután találkozott a Titkos kerttel úgy döntött, hogy saját
színező könyvet készít, ez lett a Pandala-szigetek.
A megjelent színezők között találhatunk pár gyöngyszemet is. Az egyik Mel Elliott könyve, aki Ryan Gosling rajongóinak akart kedveskedni: a színezőjében 36 oldalon keresztül
Ryant színezhetünk. A másik különlegesség a Trónok harca
színező, amelyben filmből kiragadott jeleneteket rajzolták
meg az alkotók.
A The Guardian egyik újságírója számolt be Debra
Dettone, 52 éves hölgy sikertörténetéről, aki magas vérnyomásban szenvedett. Miután elkezdett színezni, ezt nyilat-
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Nincs olyan közöttünk, akinek gyerekkorában ne lett volna legalább
egy (ha nem több) színezős könyve. Ha azt hiszed, hogy ez az öröm a
felnőtté válásod miatt elveszett, és már sosem ülhetsz a színező füzeted felett körülötted színesceruzák százaival, akkor van számodra egy
jó hírem.

