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Új félév, új lehetőségek!
Alkalmunk nyílhat tehát
valamiképpen
kibontakoztatni azon kreatív ötleteinket, amelyek a vizsgaidőszak alatt, gyakran a
vizsgára készülés helyett,
merültek fel bennünk. A
februári számban többek
között ehhez szeretnénk
hozzájárulni, lehetőségek
sorát bemutatva nektek,
hogy miként tölthetitek aktívan a szorgalmi időszakban
drasztikusan megnövekedett szabadidőtöket.
A féléves adminisztratív jellegű tanulmányi teendők elvégzésében egy rövid leírás segít benneteket, míg
azok, akik külföldi tanulmányok folytatását tervezik
alapvető információkat találhatnak az Erasmussal és
a nyári egyetemekkel foglalkozó cikkekben. Azok számára, akik a tanulmányok helyett inkább valamilyen
könnyedebb kikapcsolódásra vágynak, számtalan lehetőséget kínál a budapesti tavaszi eseményeket bemutató
ajánló, amelyben mindenki megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelő programot.
Ahogyan azt már megszokhattátok, ebben a számban
is igyekszünk egy adott témát nagyító alá véve, több oldalról megközelíteni. Ennek megfelelően a gender témában
olvashattok számos cikket: megismerkedhettek a gender
témájának „tudományos pályafutásával”, valamint azzal,
miként egyeztethető össze a gyereknevelés, az egyetemi
tanulmányok folytatása és az aktivista életforma, ezen túl
pedig betekintést nyerhettek abba, hogy miként viszonyulnak a nagyobb vallások a társadalmi nemekhez, és milyen
problémák merülhetnek fel a válással kapcsolatosan.
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Az „aktivista-mami” akcióban
A közéletben aktív fiatalokat bemutató sorozatunk következő
alakja Kovács Veronika, aki tanulmányai és kisfia nevelése mellet
aktív civilként vesz részt a társadalmi folyamatok formálásában.
Kérdeztük a feminizmusról, az üvegplafonról és az Utópiáról.
TK: Manapság minden napra jut egy tüntetés. Aktiválódott a társadalom immunrendszere a rendszer ellen?
KV: Minden napra jut egy ügy vagy érdeksérelem, amiért
tüntetni kell, viszont ezek a megmozdulások annyira picik,
hogy a mai tüntetés szervezői jó eséllyel nem is tudnak a
tegnapiról és a holnapiról sem...
- Hogy miért?! Hiányzik a csoportok közti szolidaritás:
a többség csak a saját ügyét hajlandó képviselni, és nem
vállalna érdekközösséget a többiekkel.
Hiteles, tömegbázisú társadalmi mozgalom akkor jö-

a „femninizmus-teszt” jut eszembe:
- Hiszel a férfiak és nők egyenjogúságában?
- Igen
- Akkor feminista vagy!
És ez szerintem tényleg ilyen egyszerű, ma
már a feminizmus szitokszónak számít. Ennek szerintem
az a félreértés az alapja, hogy a feministák a férfiuralmat
nőuralomra szeretnék cserélni, pedig nem: egyenlőségre.
TK: Ha egy nő túl magasra mászik a ranglétrán, még
mindig üvegplafonba ütközik?
KV: Sokan vitatják, hogy egy létező problémáról lenne
szó, de elég visszamenni az előző példára, és megnézni a parlamenti képviselők között a nők arányát. Egye
több nő szerez diplomát, és tudományos fokozatot, ennek ellenére a magasabb pozíciókat vizsgálva láthatjuk,
hogy mind az akadémiai, mind az üzleti szektorban egyre alacsonyabb a nők aránya a felsővezető
helyeken.
Különösen az anyákat hajlamosak az emberek lenéző
mosolygással „jajj anyukázni”.

hetne létre, ha a különböző érdeksérelmeket elszenvedő csoportok rájönnének, hogy az ügyeikben sok a
közös vonás.
TK: Egyre több nő vállal politikai szerepet. Ez a patriarchális korszak vége vagy a feminizmus reneszánsza?
KV: Szerintem meg épphogy nagyon kevés, és egyre kevésbé egyértelmű, hogy a nők is politikailag aktív állampolgárok, ezért van egyáltalán hírértéke annak, ha egy nő
valamit csinál. Ha a parlamenti képviselők arányát nézzük,
világszinten is sereghajtók vagyunk. Ezzel kapcsolatban ez

TK: Milyen környezetben mozogsz, milyen ügyekért tetted oda magad?
KV: Szerencsés vagyok, mert az elmúlt néhány évben olyan környezetben mozgok, és olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik között, és akikkel együtt
rengeteg dologban volt módom részt venni.
Kezdeményezőként voltam jelen 2009-ben az első
Szociális Építőtábor létrehozásában, egy remek csapattal,
ők azóta is aktívak Szociális Építőtábor Egyesület néven.
Nagyon örülök annak is, hogy A Város Mindenkié
csoportban felelős feladatom van a kőbányai utcáról
lakásba program koordinálásában.
Ezen kívül folyamatosan jönnek a különböző tiltakozó akciók, mert, ahogy az első kérdésben ti is megállapítottátok,
minden napra jut szinte egy ügy.
Szívesen emlékszem az Új Szemlélet Csoport „kukázós
tiltakozására” Józsefvárosban, a kukázást betiltó rendelet ellen. Valamint A Város Mindenkié akcióira is,

Fotó • facebook.com

TK: Mikor érezted azt, hogy a struccpolitika helyett
lépni kell?
KV: Mindig is ezt éreztem.
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amikből kivehettem a részem.
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TK: Létezik ideális állam, vagy ezt hagyjuk meg Platónnak?
KV: Ideális nem létezik, nem létezhet, hiszen emberek
vagyunk, és a társadalmaink felépítése nemcsak egy
ideális elképzelésen, hanem rengeteg esetleges emberi
tényezőn is múlik.
A jelenleginél ideálisabb berendezkedés lehet, mikor az
embereknek legalább a létszükségletei, és a környezet
védelméhez szükséges alapvető feltételek biztosítva
vannak.
Ebben az értelemben egy igazságosabb elosztási rendszert, egy egyszerűbb, átláthatóbb és stabilabb törvényhozást, és minden olyat szeretnék, ami egy fenntarthatóbb
és igazságosabb társadalom felé mutat. Ez nem feltétlenül
utópisztikus, nem feltétlenül megvalósíthatatlan.

magammal viszem akár dolgozni, akár egy-egy találkozóra, de itt, az egyetemen is járt már.
Tudom, valakinek úgy felel meg, hogy a gyerekével, és
csak vele legyen az élete minden pillanatában, de szerintem ezek sokszor kényszermegoldások… én ebben
is elég szerencsésnek érzem magam, mert megvan a
lehetőségem arra, hogy aktivista-mami legyek.

TK: A szociálpolitika iránytű lehet a kérdésben?
KV: Szociálpolitika keresi a választ arra, hogyan lehetne a legideálisabban, de legalábbis a rendelkezésre álló
keretek között a lehető legoptimálisabban elosztani a
társadalom erőforrásait, úgy, hogy az a lehető legtöbb
embernek, sőt, lehetőleg mindenkinek (na, ez már utópisztikus) megfeleljen…
Azért jöttem a TÁTK -ra és a szociálpolitika szakra, hogy
arról tanulhassak, hogyan lehetne, a mostaninál ideálisabb társadalom felé vezető lépéseket tenni.
TK: A TÁTK szociálpolitikus hallgatója vagy, anya és
aktivista. Hogyan tudod mindezt összeegyeztetni?
KV: Ezek a tevékenységek nem párhuzamos dolgokat jelentenek, az aktivizmus, a munkám és a tanulmányaim
nagyjából hasonló területen zajlanak, nem mindig kell
összeegyeztetni őket, sőt szerencsére erőstik egymást.
Az, hogy egy anyuka nem főállásban neveli a gyerekét,
szerintem természetes, abban hiszek, hogy ez a kisfiamnak, és nekem is így jobb, mert egy kiegyensúlyozott
és rendezett életet élő szülőnek szerintem könnyebb
dolga van a gyerekneveléssel, mint annak, aki áldozatokra kényszeríti, és a 4 fal közé zárja magát a gyerek
iskolás koráig.
Ez nem jelenti azt, hogy keveset lennék a kisfiammal,
sőt, az összes többi tevékenységemet úgy szervezem,
hogy az ő ritmusának megfeleljenek, és van, hogy

TK: Milyen elveket adnál át a jövő generációjának?
KV: Szabadság, egyenlőség, testvériség?
És azt, hogy merjenek kezdeményezni.

Kis Diána
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Brace yourselves – kezdődik az
új félév
A szorgalmi időszak kezdetén számos tanulmányi teendő áll a
hallgatók előtt, és igen sokan elvesznek az egyetemi bürokrácia
útvesztőiben; ezzel a cikkel vezérfonalat szeretnénk nyújtani az
ügyintézés során.
Az első és legfontosabb tanulmányi esemény a félévben a regisztráció vagy bejelentkezés, melyet a Neptun
Elektronikus Tanulmányi Rendszer Ügyintézés menüpontja alatt lehet elvégezni. A félév aktiválásán kívül
passzív státuszt is választhat a hallgató, ezt maximum
két egymás utáni félévben teheti meg (természetesen
különleges indok esetén, a megfelelő igazolásokkal
alátámasztva az egymást követő harmadik félévben is
passziváltathat). Két passzív félév után egy aktív szemeszter elvégzésével ismét két passziváltatásra jogosult
a hallgató (a tanulmányok szüneteltetésének száma ilyen
módon nincs maximalizálva). A regisztráció határideje
a tavaszi félévben február 9.
A másik kardinális kérdés a kurzusfelvétel: karunkon rangsorolásos és versenyjelentkezés keretében

1 A pontszámítás módjáról itt található bővebb leírás: https://
qter.elte.hu/Statikus.aspx/Dokumentumok-Rangsorolas

2 Ennek módjáról ezen a linken találhatóak részletesebb információk: http://coospaceold.tatk.elte.hu/to/szabalyzatok/neptun_bef.pdf

Fotó • sxc.hu

vehetjük fel az elvégezni szándékozott kurzusokat. A
rangsorolásos kurzusfelvétel során nem a gyorsaság
számít, hanem az ún. mázlipontok, amelyek – a nevükkel ellentétben – nem a szerencsén alapulnak, hanem
különböző kategóriák pontösszegeiből tevődnek össze1.
A rangsorolásos jelentkezés időpontja ebben a félévben
január 31-én 20:00 és február 6-án 16:00 között van. A

versenyjelentkezésnél az egyes kurzusokon
szabadon maradt helyekre lehet jelentkezni; itt már a gyorsaság, a sorrend dönt, az
kerül be, aki hamarabb felveszi a kurzust. A
versenyjelentkezés február 7-én 14:00 és
február 14-én 16:00 között zajlik.
Gyakran felmerülő kérdés, hogy a kurzusfelvétel
vége után le lehet-e adni valamilyen órát. Nem lehet,
éppen azért van a versenyjelentkezés a szorgalmi időszak első hetében, hogy az első órákon való részvétel
után néhány kurzus esetében eldönthesse a hallgató,
hogy akarja-e látogatni a továbbiakban.
Az önköltség (/költségtérítés) befizetése szintén a
Neptun gyűjtőszámláján keresztül történik2. Ennek határideje március 15. (az őszi félévben október 15.) Költségtérítés/önköltség csökkentésére és fizetési haladékra
vonatkozó dékáni méltányossági kérelem csak Neptunon
keresztül adható be abban az esetben, ha a hallgató 50
%-os befizetési kötelezettségének a fenti határidőig eleget tett. A kérvény beérkezési határideje február 28. (az
őszi félévben szeptember 30.) A költségtérítés/önköltség
csökkentésére irányuló kérvény beérkezési határideje a
regisztrációs időszak első munkanapját megelőző ötödik
munkanap.
Az egyéni tanrend és a kivételes tanulmányi rend
közötti különbségtétel és lényegük tisztázása is sok
hallgató tanulmányai során felmerülhet. Az egyéni tanrendhez nem szükséges kérvényt beadni, ez a hallgató
döntésén alapul, és azt jelenti, hogy a hallgató, a szabályzatokban és tantervekben meghatározott feltételek
mellett, eltérhet a mintatantervétől, a kurzusokat (az
előfeltételeket figyelembe véve) abban a szemeszterben
veheti fel, amikor szeretné. Ezzel szemben a kivételes
tanulmányi rendet a kurzusfelvételi időszakban kérvényezni kell, ezeket a kérelmeket a kari Tanulmányi
Bizottság (melynek 3 oktatói és 3 hallgatói tagja van)
bírálja el.
A kivételes tanulmányi rend kérvénnyel a következőket
lehet elérni:
ӽӽ részleges vagy teljes felmentést a gyakorlatokon
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való részvétel alól
ӽӽ vizsgaidőszakon kívüli vizsga vagy vizsgák letételének
engedélyét
ӽӽ a tantervben meghatározott követelményeknek a
képzési tervben előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú
teljesítését.
A kérvényezés elfogadott indokai leggyakrabban súlyos
betegség, külföldi ösztöndíj (de a HKR 74. §-ában meghatározott egyéb indokok is akceptálhatóak).
A kreditátvitellel kapcsolatban is számos kérdés merül fel minden félév kezdetén. A főbb tudnivalók, hogy a
hallgató első félévének megkezdése előtt addigi tanulmányai bármely félévében elvégzett kurzust elfogadtathat,
utána azonban csak az előző szemeszterben teljesített
kurzusokat hagyathatja jóvá.

Fontos megemlíteni még, hogy a képzés során
megszerzendő kreditek egyharmadát az ELTE adott
szakán kell teljesítenie a hallgatónak, nem fogadtathat el minden kurzust, amelyet más felsőoktatási intézményben teljesített. Az elfogadtatni szándékozott
kurzusok tematikájának 75%-ban kell egyeznie. A
kreditátviteli kérvények beadása idén előreláthatóan
a Neptun felületén fog zajlani.
Ez a cikk csupán támpontokat kívánt nyújtani a
szorgalmi időszak első felében elvégzendő tanulmányi
teendőkkel kapcsolatban, további kérdéseitekkel forduljatok bizalommal a HÖK Tanulmányi és Tudományos
Bizottságának tagjaihoz.
Tóth Rita

Apa megy, a pénz marad
Romantikus lánykérés, fényűző esküvő, botrányos válás… manapság sajnos egyre több házasság végződik így. Mindkét félnek,
valamint a gyerekeknek is súlyos, lelkileg megterhelő procedúra ez,
mégis a központi kérdés ekkor, amikor mindennek vége nem más,
mint a pénz.

Fotó • fwww.steadymarriages.com

Arról, hogy válás esetén melyik szülőhöz kerül a gyermek, elsősorban ők maguk dönthetnek. Amennyiben
nem sikerül megállapodniuk, a bíróság dönt. Innentől
kezdve pedig a férj és a feleség is a lehető legjobban
szeretne kijönni a helyzetből: minél több pénzt kapni,

vagy éppen minél kevesebbet adni.
Vegyük alapul a klasszikus, gyakorlatban is abszo-

lút jellemző esetet: a szülők elválnak, a gyerekek Anyánál maradnak, Apa meg megy,
ahová szeretne. Jellemzően a férj az, aki
(jóval) többet keres, főképp ő tartja el a családot, pláne, ha az anya háztartásbeliként
él, azaz otthon van a gyerekekkel, és nem
dolgozik. Még súlyosabb a helyzet, ha gyakorlatilag
soha nem is dolgozott.

Mit tesz a nő?
Zárjuk ki most a válás miértjét, még ha nehéz is. Legalábbis tegyük fel, hogy közös megegyezésen alapuló
válásról van szó, nem történt (például) megcsalás – tehát zárjuk ki első körben a morális alapú állásfoglalást
Anya vagy Apa oldalán.
Mivel a gyerekek nála maradnak, egyértelmű, hogy
ő lesz a gyermektartás kedvezményezettje – Apa fizet.
Igen ám, de mennyit?
Jelenleg – hacsak a felek előzetesen ennél magasabb összegben nem állapodtak meg – első sorban
statisztikai adatok alapján meghatározott összeg jár
gyermekenként. Papíron egy gyermek nevelése és
eltartása havi alig több mint 60 000 forintot jelent,
így a bíróságon ennek az összegnek a kifizetésére
kötelezhetik az apát – minimum. Ennél magasabb
összeg is szóba jöhet, különböző súlyú tényezők figyelembevételével – ilyen például a két szülő vagyoni
helyzete és jövedelme, a gyermek tényleges szükségle-
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tei, további eltartott gyermekek száma.
Lássuk be, ez nem olyan sok pénz, főleg abban a már
említett esetben, amikor is Anya nem dolgozik. Jellemző,
hogy a jól kereső férj mellett minden erőfeszítés nélküli
magas életszínvonalhoz szokott nők a válástól függetlenül továbbra is ebben a kényelemben szeretnének élni,
és az ehhez szükséges forrást – az immár – volt férjükről
szeretnék legombolni.
Ilyenkor kerül előtérbe az előzetes válóperes egyezség, amelyben a felek válási szakértő közreműködésével
közösen megállapodnak a gyermektartási díj összegében. Anya próbálja ezt az összeget feltornázni, ami egy-

Mit csinál a férfi?
Az ő célja természetesen az, hogy a megkeresett jövedelméből minél több nála maradjon. Akkor is, ha apai
mivoltát nem teszi félre, és a gyermekeiről továbbra is
változatlanul szeretne gondoskodni. Így ugyanis ő maga
is finanszírozhatja a gyerekek szükségleteinek egy részét.
Fizetheti egyenesen ő a magánórákat, veheti ő a ruhákat,
így meggyőződve arról, hogy a kiadott pénz valóban a
gyerekekre lesz elköltve.
Azokon a tárgyalásokon – legyen az előzetes, vagy
már bírói úton történő –, amelyeken Anya a minél magasabb összegért küzd, Apa szinte mindig próbálja vissza-

szorítani a hivatalosan kiszabott „gyermektartási” díjat.
Gyakran előfordul viszont az is, hogy lelkiismeretfurdalását csillapítandó, a férj még az előzetes egyezkedés során belemegy a reálisnál jóval magasabb összeg
fizetésébe, nem példátlan, hogy ez az összeg havi fél
millió forint felett van, amely lássuk be, jóval több, mint
a szükséges.
Ennek az ellenkezője is jellemző természetesen, azaz
a fizetési kötelezettség alóli kibújás. Ha ezt hosszú ideig
hagyja a volt feleség, akkor Apa jó eséllyel megússza, hiszen ha a kötelezettség nem teljesítése 6 hónapnál régebbi dátumhoz köthető, akkor kifejezetten nehéz még bírói
úton is behajtatni azt. Az újabb pereskedés lelki, időbeli
és anyagi megterhelései pedig sokakat elriasztanak, így
van, hogy a válás után egy fillért sem látnak a kiszabott
gyermektartási díjból a gyermeket egyedül nevelő nők.
Hol az arany középút?
Magyarországon kifejezett asszonytartást gyakorlatilag sosem ítélnek meg a bíróságok, és a gyermektartási
díj – bírósági úton kiszabott – összege sosem lehet olyan
magas, hogy pénzfelhalmozást szolgáljon.
Így az előzetes egyezkedés során, ha a nő sikerrel jár,
annyi bőrt húzhat le a férjéről, amennyit nem szégyell,
aki ezt később megbánhatja. Ha ez alatt a folyamat alatt
ez nem sikerül, akkor viszont az addig nem dolgozó feleség helyzete egyik pillanatról a másikra borzasztóan
megnehezül, hiszen akármilyenek is a válás körülményei,
egyedül marad a gyerekekkel, munka nélkül, és jóval kevesebb pénzzel.
Magyarországon nincs kultúrája a feleségtartásnak a
jogi szabályozásban, azonban Belgiumban vagy Franciaországban ilyen esetekben ésszerű szintről induló, folyamatosan csökkenő juttatást kell biztosítania a férjnek a
volt felesége számára. Így a nő életét nem éri sokkszerűen még az anyagi probléma is, és van ideje fokozatosan
előkészíteni a munka világába való visszatérését.
Fájó arra gondolni, hogy egy kapcsolat, ami szeretetre épül(t), hová fajulhat, de tény, hogy a válást
mindenki, aki érintett, megszenvedi, és a „csakazértis”,
„csakazértsem”, vagy a „ha már itt hagysz, dögölj meg”
alapon nagyon csúnya történetek tudnak születni. Jó
megoldás talán nincs is, hiszen a cikk elején megjelenő
morális és érzelmi oldaltól való eltekintés a valóságban
természetesen nem lehetséges.
Mindennek a kulcsa talán az, hogy jól kell házasodni.
De hogy azt hogyan kell, kérdezzétek mástól.
Voilà

Fotó • www.karmeyhesed.org

felől érthető, hiszen egyedül nevelni egy vagy akár több
gyerekét mindenképp óriási feladat, még akkor is, ha
kényelmes anyagi körülmények között kell azt megtenni – hiszen egy ember nem tud háromfelé szakadni, ha
három szülői értekezleten kell egyszerre ott lenni, hogy
mást ne mondjunk.
Sokszor azonban rég nem a gyermektartásról van szó,
sokkal inkább otthonülő anyuci megszokott szoláriumvagy masszázsbérletének áráról, shoppingtúrákról, és
arról a pénzösszegről, amit anya megkeresne a mindennapokra, ha dolgozna. Itt már feleségtartásról van szó.
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Úgy szeretlek, majd megeszlek
Avagy a kannibalizmus nyomában

Fotó • static.ddmcdn.com
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Egymásra vadászó ősemberek, muszlimokat vacsorázó keresztesek,
újkori metszeteken, boldogon falatozó őslakosok, modern emberevők
hirdetik magukat a neten… Evilági horror vagy egy félreértett hagyomány? Kihalt az emberevés szokása, vagy élőbb, mint gondolnánk?
Figyelem a következő sorok a nyugalom megzavarására alkalmasak…
Kannibál kalauz
Bár az emberevést jelentő szó eredete is vita témáját
képezi, a legtöbben a nagy földrajzi felfedezések idejére
teszik a jelenség felbukkanását, és a Carib törzs spanyol
nevéből eredeztetik: Caribales, Canibales. Róluk Kolumbusz Kristóf terjesztette el kegyesen, hogy kannibálok,
annak ellenére, hogy ő maga egyetlen szertartást sem
látott. A kutatók egy kisebb része szerint a szó az Amazonas vízvidékein élő dél-amerikai kannibók nevéből
származik. A Kannibókról egy másik nagy felfedező,
Amerigo Vespucci állította, hogy előszeretettel fogyasztanak emberhúst.
Vannak olyan néprajzkutatók, akik kétkednek a
kannibalizmus létezésében, és csak a hódítók kitalációjának vélik, akik így próbálták legitimálni az őslakosokkal szembeni brutális kegyetlenkedéseiket. A kutatások
alapján viszont a kannibalizmus földrajzilag jól körbehatárolható, s elsősorban a trópusi éghajlatú vidékeken fordult elő, így pl. Dél-Amerika esőerdővel borított vidékein,
Afrika középső területein, a Csendes-óceán szigetvilágában és az ausztráliai bennszülöttek körében.
A kannibalizmus tudományos megnevezése
antropofágia, melynek jelentése, az hogy egy ember egy
másik ember testéből származó maradványt táplálék-

ként fogyaszt el. Az emberevési szokásokat két nagyobb
csoportra oszthatjuk, endo-és exokannibalizmusra.

Az endokannibálok a természetes halált
halt rokonukat fogyasztják el, így mutatva ki
a halott iránti tiszteletüket és szeretetüket. A
rokonevés hagyománya abból az elképzelésből
táplálkozik, hogy az elhunyt ereje és szelleme
tovább él majd a családtagokban.
Az exokannibálok már nem ennyire békések, ők az
elfogott vagy megölt ellenségeik húsát ették meg, de
ennél fogva csak felnőttekből fogyasztottak. A csendesóceáni térségben a törzs minden tagja evett az emberi húsból, az áldozatok csontjaiból és bőréből pedig
különböző emléktárgyakat, bábukat, nyakláncokat,

illetve varázsszereket készítettek.
Az európai értékrend és ízlés szerint elfogadhatatlan-,
és undorító emberevés azonban a táplálkozástudomány
szerint már közel sem annyira az ördögtől való. A kannibalizmus kiegyensúlyozott és teljes értékű táplálkozást
nyújthat, mert optimális arányban és emészthető formában tartalmazza a szükséges tápanyagokat. A táplálkozáskutatók véleménye szerint az emberevés többségében
ott terjedt el, ahol a kevés állati hús miatt szinte állandó
volt a fehérjehiány.
Ennek ellenére senkit nem bíztatnék padtársa rituális elfogyasztására, egyrészt mert roppant udvariatlan dolog lenne, amivel komolyan akadályoznánk
őt további tanulmányaiban, másrészt, ha hihetünk,
akkor egy délkelet-ázsiai törzs szemében a „fehér ember
megromlott”. Erről Kannibál Janning ír Az ehetetlen katona című művében: „A fehér ember táplálkozási szokásai a
huszadik században olyan mértékben megváltoztak, ami már
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testének fizikai minőségére is hatással vannak.”
Az emberevésnek valóban komoly egészségügyi kockázatai lehetnek, ilyen például a kuru elnevezésű prion
betegség, amit Daniel Carleton Gajdusek fedezett fel, és
amiért 1976-ban a Nobel-díjat is megkapta. A kuru egy
lassú és fájdalmas lefolyású betegség; először nehézkessé
válik a járás, a mozdulatok egyre koordinálatlanabbá válnak, majd idővel magatehetetlenek lesznek a betegek izmai, végtagjai reszketni kezdenek, és idővel már az ételt
sem tudják lenyelni. A memória és az agyműködés teljesen széthullik. A kurut kacagó halálnak is nevezik, mert a
haldoklása végén a beteg arca vigyorgó grimaszba torzul,
a ziháló légzése pedig némileg a vihogásra emlékeztet.
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források által is megerősített emberevési esete a keresztesekhez kötődik. 1098-ban az antiochiai vérengzések
után éhező keresztény seregek megtámadtak egy szíriai
várost Ma’arra-t.
Egy frank krónikás, Albert d’Aix így emlékezett meg
az eseményekről: „A mieink nemcsak a megölt törökök és
a szaracénok tetemeit nem átallottak megenni, de fölfalták
még a döglött kutyákat is”.
A 16 századra Európában elterjedt egy bizarr gyógyászati csodaszer, a múmiapor használata. Az egyiptomi
múmiák porrá tört holttestéről úgy vélték, gyógyító hatása van, és több országban, például Spanyolországban

Fotó • en.wikipedia.org

Egy kis történelem
A régészek már a neandervölgyi embernél is találtak
kannibalizmusra utaló maradványokat, illetve arról is
találtak leleteket, hogy a neandervölgyieket is megették
a homo sapiensek.
Egyre elfogadottá válik az az elképzelés, miszerint a
neandervölgyiek kihalását követően a cro-magnoni emberek néhány csoportjánál ez a szokás fennmaradt, és ez
öröklődött a trópusi vidékek népeinek szokásában.
A görögöknél is találkozunk az kannibalizmus jelenségével, ezek elsősorban a mitológiai történetekben
köszönnek vissza. Az emberevés legtöbbször mint isteni sorscsapás vagy jogos bosszúként jelenik meg. Ilyen
például Tantalosz és fiának Pelopsznak, szívet melengető
története. Tantalosz nemes egyszerűséggel feltálalta fiát
az isteneknek, akik valamilyen rejtélyes indítatásból
mégsem kívánták meg a pikáns lakomát.(Később ezért
az akciójáért örök éhségre és szomjúságra kárhoztatják a és Angliában is árulták. Ahogy fogyott a múmia-utánkedves papát, ezt nevezik tantaloszi kínoknak.) Az iste- pótlás, az alapanyagot bűnözők tetemeivel kezdték henek életre keltik a fiút.
lyettesíteni, amiket éjjelente ástak ki a lelkes hamisítók.
Az alma ugye nem esik messze a fájától, Pelopsz azért,
Magyarországon a 18. században vádoltak meg
hogy megszerezze Arkadia területét, színleg békét kötött romákat emberevéssel Kemencén. Az „elkövető”,
ellenségével, akit lakomára hívott, majd megölte, testét Zsigárd Mihály 1782-es vallomása a következő volt:
pedig feldarabolta és a tengerbe szórta. Pelopszot később „A csontokat a Bori Györgynek kellett odaadnunk, hogy
Hermész fia megátkozza, hogy utódai között mindig vi- ne kapjanak rajta. Ő volt a mészáros orgazda, ki a
szály legyen. Ez az átok végigfut majd a családfán, és lesz meggyilkolt embereket fölnégyelte, és a húst fölosztotott, csábítás, testvér gyermekeinek feltálalása roston, ta. Igenis a fejeket a közepén kettévágta, és az agyvelőt
vérfertőzés, szóval minden nyalánkság.
megette”. Őt és negyven társát három nappal később
A zsidósággal kapcsolatos vérvádak Titus császár ide- halálra ítélték. A lakosság nem kételkedett a romák
jére erősödtek meg. A vérvád a pászka megünnepléséhez bűnösségében, a bírák pedig nem vették figyelembe
kapcsolódik, és azt feltételezi, hogy a kovásztalan ke- Náthy Ferenc közvédő érveit, miszerint az ütleggel
nyérbe rituálisan feláldozott emberek vérét keverik bele. kikényszerített beismerő vallomás semmit sem ér, ha
Ha hihetünk a kutatóknak, a világ első független nincs tanú és tárgyi bizonyíték.
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Emberevés napjainkban
Manapság szinte kizárólag alkalmi emberevési esetek
fordulnak elő, rendszeresen gyakorolt, főként rituális
emberevésről nem igen van tudomásunk. Leszámítva
egy-két nagyon elszigetelt közösséget, például a Pápua
délkeleti részén élő korowai vagy kolufo törzs tagjait,
akikről úgy tartják, nem hagytak fel teljesen az emberhús fogyasztásával, de erre nincs bizonyíték. Egyes melanéziai törzsekről is úgy tudják, hogy gyakorolják még
a rituális és a harcok idején előforduló emberevést.
A közelmúltban több kannibál eset is nyilvánosságra került. Az egyik 1972. október
13-án történt, mikor lezuhant az Andokban
az uruguayi rögbicsapatot szállító repülőgép.
Az életben maradt 16 embert csak 1972. december 23-án találták meg a mentőcsapatok. A
készletek elfogyása után a túlélők társaik hó
alól kikapart holttesteit fogyasztották.
2001-ben Armin Meiwes, egy német kannibál az interneten keresett önkéntest vacsorájához. Mivel
a német törvénykezés nehezen tudott mit kezdeni az
önkéntes jelentkező tényével, Meiwest végül nyolc év
börtönre ítélték – öngyilkosságban való segítségnyújtás
vádjával –, majd az újratárgyaláson kéjgyilkosság miatt
kapott életfogytiglan tartó szabadságvesztést.
2013 vagy a kannibálok éve volt, vagy csak a média
harapott rá nagyon a témára, mindenesetre feltűnően
sok eset jelent meg a hírekben. Csak hogy néhány példát
említsek:
ӽӽ Egy kannibál szekta hét ember megölésével gyanúsított 29 tagját fogták el rendőrök Pápua-Új-Guineán.
A kannibálokat azzal gyanúsítják, hogy fekete mágiát
űzve, rituálék keretében csonkították meg áldozataikat.
Az őrizetbe vettek között egy 13 éves fiú és egy iskolai
tanár is van.
ӽӽ Szíriában nyilvánosságra került egy videofelvétel,
amelyen egy ellenzéki fegyveres kimetszi egy elesett kormánykatona belső szerveit. A fegyveres, Hálid al-Hamad
az amerikai Time magazinnak azt mondta, hogy tettét
bosszúnak szánta, miután a katona mobiltelefonján
olyan felvételt talált, amelyen az megaláz egy meztelen
asszonyt és annak két lányát.
ӽӽ Jelenleg talán Közép-Afrikában a legsúlyosabb a helyzet ahol a keresztények és a muszlimok között alakult ki
polgárháború. Egy segélyszervezet munkatársa a Sunday
Telegraphnak azt mondta: "macsetékkel öltek meg embere-

ket, a holttesteket megsütötték és ettek belőlük". Az ország
1966 és 1979 között hatalmon lévő diktátora, Jean-Bedel
Bokassa maga is gyakorolta a kannibalizmust.
Sajnos a történet nem egyedülálló. A libériai, Sierra
Leone-i és a kongói törzsi háborúk folyamán sokszor
előfordult, hogy az ellenség katonáit - elsősorban elrettentési célzattal - földarabolták, és egyes testrészeiket
elfogyasztották.
A fentiekből is láthatjuk, hogy az emberiség közel

sem hagyta még a háta mögött ezt a szokását. Az emberi
hús elfogyasztásának napjainkig is komoly szimbolikus
jelentése van. Naivság azt gondolnunk, hogy ilyet csak
világ másik oldalán lakó őrültek tesznek… főleg mikor kiderül a mosolygó kertvárosi kisnyugdíjasról, hogy mivel
volt tele a hűtőládája.
Felhasznált Irodalom:
Pivárcsi István: Kannibálok könyve, Új Palatinus, 2004
Európa, a kannibalizmus melegágya, Hegyeshalmi
Richárd, index.hu, 2014. január 14., http://index.
hu/tudomany/2014/01/14/europa_a_kannibalizmus_melegagya/ (Utoljára megtekintve: 2014-0212)
Mindig is volt Európában kannibalizmus, Múltkor, 2013. május 2., http://www.mult-kor.
hu/20130502_mindig_is_volt_europaban_
kannibalizmus?pIdx=2 (Utoljára megtekintve:
2014-02-12)
Kannibalizmus: miért szokott le róla szinte teljesen az
emberiség?, Pesthy Gábor, origo.hu, 2010. augusztus 6., http://www.origo.hu/tudomany/20100806-akannibalizmus-tortenete-az-oskortol-napjainkig.html
(Utoljára megtekintve: 2014-02-12)
Aruwa Eszter
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A gender elmélete
Mi a gender? Miért hallunk egyre többet róla? Mennyire van hozzá
közünk? Ilyen és ehhez hasonló kérdések jutottak eszembe, amikor találkoztam a témával, tehát kezdjük ezzel a meghatározást.
Előbb a rövid, de lényegre törő WHO-definícióból, aztán egy cikkből kiindulva bővebben elkülönítem, mi az és mi nem az, végül ízelítőt adok abból, hogy alakult ki a témáról való mai tudásunk és
vélekedésünk.

Ezen a ponton találkozunk témánk második jelentős
elemével, a társadalommal - ami már az ókor óta része
életünknek. A gender fogalma magában foglalja a biológiai nemiséghez a társadalom által társított BÁRMIT,
legyen az tulajdonság, viselkedésformák és szerepek elvárása, amik az egyént (férfit vagy nőt) érik élete során.
Például olyan közkedvelt-közismert sztereotípiák, minthogy "a nők rosszul vezetnek autót" (történetesen ismerek
karunkon egy autóversenyző ifjú hölgyet), vagy "a férfiak
hűtlenek" (nem, itt nem írok semmit).
A gender-elmélet szerint minden, ami több mint a
testi felépítés, csupán sztereotípia - de elismerik, hogy
létezőek a nemeken belüli különbségek. Ha a társadal-

Hogyan állt a kérdés a történelmi korokban?
Az ókori Hellászban és Rómában a maihoz
képest kimagasló tolerancia uralkodott a homoszexualitás minden változatát illetően, a
leszbikus szavunk is tőlük van (Szapphó, homoszexuális költőnő Leszbosz szigetén élt a
Kr. e. 7. században).
Thomas Laqueur, aki a Testet öltött nem című
munkájában vezeti végig a nemiség strukturálását az ókortól napjainkig, egyetért azzal az állítással,
miszerint a nemi identitás társadalmi konstrukció.
A reneszánsz nem volt annyira toleráns a szexuális
mássággal, mint elődje. Az angol parlament törvényt is
elfogadott ellene - az összes nem-termékeny szexuális
tevékenység ellen.
Thomas Laquer szerint a nemi különbségek ebben az
időben még nem voltak olyan fontosak a tudósok számára, mint később, a felvilágosodás idején. Az akkori
orvosok - mai szemmel nézve furcsának tűnhet - a női
nemi szerveket (vagina és uterus) egyenlőnek tekintették a férfiakéval (pénisz és scuturum), de ez egyszerűen
a kor gondolkodása miatt volt így. A testet egésznek
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A WHO szerint van a "sex", ami az emberek biológiailag
létező, születés által adott neme, míg a "gender" az ember
társadalmi neme, ami a "sex"-hez való hozzákapcsolás - ez
a biológiai nemmel ellentétben koronként és kultúránként eltérő.
A Nőkért Egyesület oldalán található cikk szerint a tudományág története 1949-ben kezdődött, Simon de Beavoirnak
"A második nem" című társadalomelméleti munkájának egy
mondatával: "Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik."
Vagyis a nők (és férfiak) a társadalommal való érintkezésben válnak nőkké - és férfiakká.

mon belüli boldogulásra gondolunk, szembe
kell néznünk a ténnyel, hogy világunk a férfias tulajdonságokra épít - ha egy nő érvényesülni akar, "megférfiasodik" - és ezért mindkét
nemnek tagjaitól negatív jelzőkben részesül.
Bizonyos tévhitek szerint, aki megkérdőjelezi a hagyományos társadalmi nemi
szerepek stabilitását, az homoszexuális
vagy hasonló (összefoglaló néven LMBT). Noha vannak köztük LMBT emberek is, ez nem erről szól, ezért
annyit írok csak le, hogy akit érdekel a gender-elmélet
egy keresztény látása,kritikája, az A kormány tiltaná a
papás-mamás játékot az óvodában című cikkben elolvashatja (http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/a_kormany_
tiltana_a_papasmamas_jatekot_az_ovodaban.html).
Az elmélet és ideológia nem a nemek eltüntetésében
érdekelt, hanem abban, hogy a nők és férfiak kiteljesedjenek a szerepükben, és így boldogabbak, nagyobb társadalmi hasznosságúak legyenek - és az sem kifejezett
céljuk, hogy eltüntessék az eddigi kizárólagos
nemek szerinti boldogulási lehetőségeket
(férfiak és nőies életutak).

látták, a férfi nemhez tartozónak, és az, hogy egyetlen
szóval jellemezték a két nemet, nyilván befolyásolta a
közgondolkodást is. Laquer szerint egészen a tizenkilencedik századig fennmaradt ennek a gondolkodásnak
némi maradványa.
A felvilágosodás idején, a 18. században, a társadalmi nemek természetességéhez való visszatérés volt az
uralkodó eszme. Eben az iidőben az orvostudomány
már elkezdett ráállni a ma is vallott kétalakúság elvére,
a ma ismert szexualitás kezdeteit ekkorra teszi az író. A
kétalakúságot a társadalmi gondolkodók ellentétekké
formálták (a ma ismert sztereotípiáink kezdete ez),
bár ez nem egyik napról a másikra történt. Idővel az
emberek elfogadták a természet adta különbségek részeként azt is, ami nem volt az - bár azért a nemi identitások cseppfolyósságát a korabeli jelmezes összejövetelek jól mutatják. Érdekes irányt vett a történet,
mikor a felvilágosult értékek (szabadság, egyenlőség,
testvériség) megtermékenyítették a nőket, és a nők
elkezdtek öntudatra ébredni.
Angliában a Franciaország elleni háború a feminista
gondolkodók (pl. Wollstonecraft) előretöréséhez vezetett,
akik a férfiakéval egyenlő jogokat követeltek maguknak.
Emellett érdekes, hogy az önkielégítés is témává vált. A
test vágykielégítését az állam szabályozni kezdte.
A 19. században a középosztálybeli "természetes"
társadalmi nemi különbségek és a nemiség szabályozásának a gondolata dominált, a nem-termékeny sze-
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xualitást orvosilag vizsgálták és jogilag szabályozták.
A középosztálybeli kultúra két különálló részre vált
szét: nyilvános és privát szférára, előbbi férfiak által
meghatározott volt, és a nőknek alig volt hozzáférésük, az utóbbi képviselte az "otthon melegét". A hölgyek

csak a férjeiken keresztül tudtak beleszólni a hatalmi természetű ügyekbe. Ez a felosztás megfelelt a kapitalista
gazdasági rendszer felosztásának is, amely az otthont
inkább a fogyasztás, mint az előállítás terepévé tette.
1857-ben törvény rendelkezett a nők elválásáról
férjüktől, és a szerepeik is férfiasodni kezdtek, többek
között dolgozni kényszerültek. 1869-ben létrejöttek
az első női kollégiumok, és a férjes asszonyok tulajdoni törvénye a házas nőknek jogi identitást adott.
A prostituáltakat szigorúbban kezdték vizsgálni, a
homoszexualitással kapcsolatban is keményedtek a
jogszabályok, mivel ez a viktoriánus kor volt, ami közmondásosan híres a szigoráról. Oscar Wilde-ot is többek
között azért ítélték el, mert meleg volt.
A század végére megjelentek az "Új Nők", akik már
egyáltalán nem akartak megfelelni a közgondolkodás
nőalakjainak, tökéletesen szembehelyezkedtek a viktoriánus modell minden elemével - például megjelent az
intellektualitás az érzelmesség eszméje helyett, ugyanúgy ahogy nyilvánosság az otthon maradás helyett. Nem
törődik a termékenységgel - nem csupán visszautasítja a
tradicionális női szerepeket, hanem lépéseket tesz a férfiszerepek felvételére.
Ezeket a nőket dekadenseknek bélyegezték, és "társadalmi katasztrófát" láttak bennük. Egyfajta félelem bontakozott ki attól, hogy a nemek helyet cserélnek egymással.
Ekkor ütött vissza az a fenti gazdasági elképzelés, amely
az otthont tette meg a fogyasztás központjává – hogy
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Gender és vallás
Itt, a Társadalomtudományi Karon, úgy gondoljuk, hogy tudjuk,
mi folyik körülöttünk. Ismerjük a különböző népeket, látjuk a
folyamatokat, talán kissé megkésve, de rájövünk az események
mozgatórugóira, és szívesen darabokra szedjük őket.
Úgy gondolunk a devianciákra, az eltérő hagyományokra,
a nemek közötti egyenlőtlenség forrásaira, mint kulináris
élvezetekre, mint egy-egy ínyenc falatra, amit a szánkba
veszünk, megízlelünk, majd ha finomnak tartjuk, le is nyelünk. A többi ott marad a tányéron, összekutyulva.
Azt hiszem, az egyik ilyen dolog, ami a legtöbb társadalomtudósnak a tányérján marad – bár nyilván van
kivétel - a vallás. Nem tudunk róla okosakat mondani, és
valójában nem is akarunk. Jobb azt nem bolygatni. Ha
mi magunk nem vagyunk vallásosak, azért, ha meg igen,
akkor nincs miről beszélni.
Véleményem szerint azonban, nemcsak, hogy van

miről beszélni, de érdemes és kell is! Hiszen
a vallás emberek millióinak határozza meg
életét, tehát nem kerülhetjük meg. Lássuk,
hogy hogyan viszonyulnak a világ vallásai a
jelenlegi témánkhoz, a nemekhez. Mi a különbség nyugat és kelet között, a nők helyzetét illetően?
Hogyan viszonyulnak a férfiak a nőkhöz, és fordítva?
A házasság gazdasági vagy érzelmi cselekvés? Mik az
elnyomás forrásai?
Ezeket a kérdéseket a három legnagyobb vallás szemszögéből járom körbe: a kereszténység, az iszlám és a
buddhizmus tanítását és értékrendszerét állítom kereszttűzbe.
A kereszténység talán az, amit nem kell bemutatnom,
hiszen úgymond „benne élünk”, és ha nem is vagyunk
keresztények, aránylag közelről figyelhetjük. Olyannyira, hogy ha a „keresztény” és „párkapcsolat” szavakat egy
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úgy mondjam, a nő rátette a kezét a családi pénztárcára. hangjait kívánják megmenteni és felerősíteni, és a férfi
Ha már elkezdtek a pénzzel bánni, elég hamar a férfiak írókat bírálják a női szereplők megjelenítései miatt. A
versenytársai lettek a bankszektorban is.
szeparatisták minden dologból külön nőit is akarnak
Az „Új Nőket” nem lehet egyszerűen feministáknak - pl. politikai helyek -, ahol a saját értékeiket és hiteihívni, és ebben sok igazság is van. A század végén aztán ket érvényesíthetik, végül pedig az ún. queer-elmélet,
véget ért a viktoriánus kor, az uralkodó eszme megválto- amely az összes elnyomott szexuális identitásért való
zott, békésebb idők jöttek, elérkezünk a modern korhoz. nyílt kiállását hirdeti.
Forrásom 1898-tól számítja a modernséget, bár én
A posztmodern feminista művészet azon kívül, hogy
nem érzékelek éles határvonalat, nagyjából a korábbi a fenti témákat képviseli, magán viseli korának a műfaji
tendenciák erősödtek és ágaztak szét, a feminista nők szétszórtságát.
harcosabbak lettek (pl. a francia szüfrazsett-mozgalom),
Petya
és elérték a polgárjogok egyre bővebb terjeszkedését. A
húszas években a társadalmilag elismert női viselkedés- Források:
minták tovább férfiasodtak, részei lettek a dohányzás, az Antoni Rita: Tisztázzuk: mi a gender-elmélet? In: Nőalkoholfogyasztás és a szexuális kalandozás is.
kért.hu
http://nokert.hu/index.php/gender-studies/
A korszak híres női írói - pl. Virginia Woolf - moderszakterueletek/419-tisztazzuk-mi-a-gender-elmelet
nista munkáikban a piaccal szemben határozták meg
(Letöltve: 2014.02.04)
magukat. A második világháború után a feministák to- Allen, Emily and Dino Felluga. „General Introduction
vább rohamoztak az egyenlő jogokért és jutalmazásokért
to Theories of Gender & Sex” Introductory Guide to
a társadalom egész területére, napjainkban a munkaheritical Theory http://www.cla.purdue.edu/english/theory/
lyen meglévő különbségek csökkentése a céljuk.
genderandsex/modules/introduction.html
(Letöltve:
A feminizmus a múlt század második felében négy
2014.02.04)
fő irányra bomlott: liberális feministák - akik egyenlő What do we mean by „sex” and „gender”? In: World
jogokat akarnak a nőknek a politikai és civil csatornáHealth Organisation http://www.who.int/gender/
kon, a kulturális feministák - akik a korábbi korok női
whatisgender/en/ (Letöltve: 2014.02.04.)
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mondatban halljuk, egyből a „szabad – nem szabad”, a
megkötések világa jut eszünkbe, mintha az egész csak
etikáról, bűnről, kötelességekről és tilalmakról szólna.
Pedig ennél lényegesen többről van szó.
A Biblia szerint Isten azért teremtette a férfit és a nőt
különbözőnek, mert a szándéka is különböző volt velük.
Ennek következtében a nemek feladata megvalósítani
ezt a teremtő szándékot. A Teremtés Könyvében ezt
olvashatjuk: „És mondá az Úr Isten: Nem jó az embernek
egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.” Ezek
szerint a férfi a nő feje (vezetője), a nő pedig a férfi „segítő társa”. A keresztény vallásban tehát a férfi szerepe
az irányítás, mind a házasságban, mind pedig az Egyházban és a társadalomban, de irányítása – Jézus példáját
követve – az odaadó és önzetlen szeretet jele kell, hogy
legyen. Ezzel párhuzamosan a nő szerepe a férfi kiegészítése sajátos női adottságaival, és vezetésének szeretetteljes elfogadása. Ezt az alá-fölérendeltséget a keresztény
hit szerint a szeretet szenteli meg, és határolja be. Ez
azt jelenti, hogy megszenteli, mivel a férfi és nő közötti
kapcsolat a Szentháromság szeretetét mintázza, és behatárolja, mert a szeretet a biztosíték arra, hogy a férfi ne

önkényesen uralkodjon, és lehetetlenné teszi, hogy a nő
szolgaként éljen ura mellett.
A keresztény egyházak szerint a feminizmus tehát
abban téved, hogy tagadja a férfiak és nők közötti különbözőségeket (nem a testieket!). A férfi és a nő soha nem
lehet egyforma – hiszen nem erre teremtettetett, viszont
minden szempontból egyenértékű, és ezt a kereszténység egyértelműen ki is mondja.
Ha áttérünk az iszlám vallásra, meglepődve tapasztalhatjuk, hogy alapvető elveiben nem sokban tér el a kereszténységtől. Ez nem véletlen, ugyanis az iszlám gyakorlatilag
ugyanazokból a szellemi hagyományokból ered, mint a zsidó és a keresztény vallás. Az iszlámnak nincsenek bonyolult
hittételei, a muszlimok életét elsősorban a hagyományok és
a parancsolatok határozzák meg.
Az európai ember valamiért meg van győződve arról,
hogy az iszlám világban a nőket lelketlen tárgyaknak tekintik, másfelől vágyakozva tekint a fülledt arab éjszaka
titkos gyönyöreinek színhelyéül szolgáló háremre. Tisztább víz kerül a pohárba, ha belátjuk, hogy már csak az
iszlám hagyományok miatt is lehetetlen volt olyan háremeknek léteznie, amilyenre – főleg az európai férfi – kétségtelenül meleg szívvel gondol, és amilyet az amerikai
rendezők, talán épp az effajta élmények utáni sóvárgásunkat kihasználva megálmodnak.
Ahogyan azt a következőkben be is mutatom, látható,
hogy az iszlám világban ennél sokkal prózaiabb a szexuális élet. Az iszlám jog, a „saría” elvben lehetővé teszi,
hogy egy férfi négy törvényes feleséget tartson, de ennek
anyagi terheit alig tudja vállalni valaki. Alapvetően azért
engedi a többnejűséget, hogy ha egy hívő a felesége mellett egy másik nővel is kapcsolatot alakít ki, akkor az ne
tegye tönkre a már meglévő családot. Persze az iszlám
családok többsége monogám, kivételt csak a gazdagabb
olaj-országokban találni. Viszont az iszlám elvben csak a

heteroszexuális, házastársi kapcsolatokat ismeri el, de a
gyakorlatban ez alól jócskán van kibúvó: gyakori a homo-
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szexualitás, és létezik a prostitúció is.
A nemi aktussal kapcsolatban – például a keresztény
hagyománnyal szemben – nem „böjtölteti” híveit, viszont
a keresztény elvekhez hasonlóan az iszlám is tiltja a fogamzásgátlást (a házasság célja amúgy is a gyermekáldás,
és egy muszlim nem zárkózhat el Allah ajándékától).
Nem szabad elfelejtenünk, hogy az egységes iszlám

kete ruhákba burkolózott, azok közül éppen csak kilátó, csendes, egy-a-sokból lényt látunk. Mintha nem is
szólalhatna meg. Bár sok nő úgymond „felszabadult”, és
levetette a mindent eltakaró lepleket, manapság egyre
többen menekülnek közülük vissza a vallásukba. Hogy
miért? Valószínűleg a modern életforma kihívásaitól és
frusztrációitól akarnak megszabadulni. Az erőltetett modernizációval szemben a hagyományos szabályok jóval
kedvezőbb lehetőségeket nyújtanak a nőknek, mert míg
az előbbiek arról beszélnek, aminek lennie kéne, a saría
arról beszél, ami a valóságban van. A muszlim nőnek
joga van arra, hogy ha akar, otthon lehessen a gyermekeivel, és nem kell dolgoznia, hiszen a család fenntartása
egyedül a férfi feladata. Ha mégis dolgozik, azt csak a
szabadidejében teheti, tehát akkor, amikor már minden,
a háztartással kapcsolatos dolgot ellátott, mert a pénzkereső munkája nem mehet a család, és főleg a gyerekek
rovására.
Bár az iszlámnak gyakorlatilag hiányzik a szerelemfogalma, talán érzékelhető, mennyire hasonlít ez a vallás
– ha csak a hagyományok és törvények, nem pedig maga
a hit kapcsán – a keresztény szellemiségre.
Ezzel szemben a buddhizmus egy elég komoly eltérést
hordoz magában. Nem tesz ugyanis különbséget férfi és
nő között, mindkettőnek azonos szellemi adottságokat
tulajdonít, és ugyanolyan képességeket a buddha-lét, tehát a tévelygésből való felébredés megvalósítására. Tanítása szerint az emberek azért képesek kijutni a nem tudás állapotából, és elérni a felébredést, mert bennük van
a felébredés lehetősége, a „felébredés szíve”. Mivel pedig
ezt a lehetőséget az összes lény birtokolja, nem tartozhat
inkább a nőhöz, mint a férfihoz. Buddha nem állította,
hogy csak férfiak érhetnek el a nirvánába, de azt igen,
hogy bárki (férfi vagy nő) elérheti a célt, ha elég szellemi
erőfeszítést tesz.
A nők egyenrangúságát még inkább kiemeli az a tény,
hogy Buddha életében jelentős számban találunk olyan
nőket, akik Buddhát a megvilágosodás felé segítette. Először is, Buddha már születését is egy nőnek köszönheti,
Majának, és később a tanítója is egy nő. Ha nem is éppen
pozitív szerepben, de ismét megjelennek a nők, mikor
Buddha – a háremben megélt közönségesség is visszataszító életforma miatt – elhatározza, hogy addig él aszkéta életet, míg el nem éri a nirvánát. Persze nem csak
Buddhát segítő nők jelennek meg a történetében, hanem
őt behálózni próbáló, érzéki hölgyek is, de az ő közeledésüket Buddha hárítja.
Összekapcsolható a buddhizmus a kereszténységgel,
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világ ugyanúgy fikció, mint az egységes Európa, így ami
a két nem viszonyát illeti, nyilván vannak eltérések. A
nyugati közvélekedés szerint az iszlámban a nők lelketlen lények. Ez valószínűleg abból ered, hogy az iszlám nagyon szigorúan ragaszkodik a két nem elkülönüléséhez:
a férfiaké a nyilvánosság, a nőké az otthon. Ez viszont
nem jelenti azt, hogy a nők be vannak zárva, fátyolban
kiléphetnek az utcára. Maga a fátyol a négy falat jelképezi akkor, mikor a nő kilép a férfiak által uralt térbe. A
csador viselésének másik magyarázata, hogy míg a nyugati világban a nők inkább akkor festik ki magukat, és
öltöznek szép ruhákba, mikor kimennek, a muszlim nők
a férjüknek akarnak tetszeni, az utcán pedig az arcukat is
eltakarják, hogy elkerüljék a nem kívánt zaklatást (nem
beszélve arról, hogy így a férj is csak saját feleségükben
gyönyörködhetnek!). Az elkülönülés persze visszafele is
teljesül: egy férfi sosem léphet be egy idegen lakásba.
A nőknek ugyanúgy vannak jogaik, és szabadon
rendelkezhetnek minden vagyonukkal, de hagyomány,
hogy ezt nem közvetlenül, hanem ágens útján (általában a férjével) kezelteti.
Ha egy muzulmán nőre gondolunk, akkor egy fe-
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mert mind Buddha, mind pedig Jézus gyakran fogadja el
megesett nők meghívását, és anélkül beszélgetnek velük,
hogy női létükre a tanítás akadályaként tekintenének.
Buddhának elég kevés megnyilatkozása vonatkozik külön férfiakra vagy nőkre. Szinte mindig az emberről beszél, általánosságban, nem tesz különbséget sem nemek,
sem kasztok között.
A buddhizmus is elbizonytalaníthatja a 20. század
feministáit, akik az egyenjogúságért küzdenek, hogy
Buddha rendje a nők számára csak egy nő közbenjárásának köszönhetően vált hozzáférhetővé: addig alkudozott
Buddhával, míg az hozzá nem járult a nők felvételéhez.
Így áttekintve beláthatjuk, hogy nemcsak a keresztény, hanem az iszlám és hindu hitvilág is egyenrangúként kezeli a két nemet. Bár mindegyik más okokat
sorol fel, a lényegük ugyanaz: a férfi és a nő helyzetbeli
különbözősége leginkább a társadalmi viszonyok és a hagyományok következménye, és ezen – a hiedelmeinkkel

ellentétben – a vallások csak javítanak.
Czajlik Rita
Források:
Az Iszlám a nők szemszögéből In: iszlam.com
http://iszlam.com/iszlam-az-elet-vallasa/iszlamalapismeretek/az-iszlam-a-nok-szemszogebol
(Letöltve: 2014. február 9.)
A nő helyzete az Iszlámban In: iszlam.net
http://www.iszlam.net/main.php?article=swomen (Letöltve: 2014. február 9.)
Lénerer Boglárka: Nők a buddhizmusban In: Network
http://buddhizmus.network.hu/blog/buddhizmus_
klub_hirei/nok-a-buddhizmusban (Letöltve: 2014.
február 9.)
Kereszténység – Női szemmel In: irgalom.hupont.hu
http://irgalom.hupont.hu/19/keresztenysegnoiszemmel (Letöltve: 2014. február 9.)

ERASMUS 2014/2015
Nemsokára indul a jelentkezés a következő tanévi Erasmus pályázatokhoz, most a jelentkezéshez szükséges információkat olvashatjátok, nehogy valaki információ hiánya miatt ne jelentkezzen,
és maradjon ki élete egyik legjobb félévéből/élményéből.
A pontos jelentkezési határidő lapzártánkkor még
nem derült ki, a legfontosabb információkért nézzétek
a Facebook-csoportokat, a kari honlapot a „Nemzetközi
kapcsolatok” és a „Pályázatok” menüpontokat, az elte.hu/
erasmus oldalról pedig a pályázati felhívást tölthetitek le.
Személyes kérdésekkel Csukovits Balázshoz fordulhattok
Facebook-on vagy a balazs.csukovits@gmail.com címen.
A pályázathoz semmiféle földöntúli képesség nem kell,
de néhány feltétel azért van:
99 még nem vettetek részt Erasmus-programban
(szakmai gyakorlat és tanulmányút külön számolódik, úgyhogy aki már volt egyiken vagy másikon, az
pályázhat a másikra!),
99 két lezárt félév BA-soknak, egy lezárt félév MA-soknak,
99 megfelelő nyelvtudás
99 aktív hallgatói jogviszony a kiutazás idejére
Fontos, hogy a tanulmányút (külföldi egyetemen eltöltött szemeszter) és a szakmai gyakorlat pályázatára
más dokumentumok szükségesek, viszont több a tanul-

mányútban érintett hallgató, így a következő
információk elsősorban azoknak szólnak,
akik külföldi egyetemre szeretnének részképzésre jelentkezni. A szakmai gyakorlatra
jelentkezők minden információt megtalálnak
a fent említett oldalakon.
Ha minden feltételnek megfeleltek, akkor jöhet az
egyetem kiválasztása, amelyet egy előre megadott, letölthető listából történik. Három intézményt jelölhettek
meg, mindegyik megjelölt egyetemhez külön tanulmányi tervet kell írni. Fontos, hogy nézzétek meg az adott
egyetem honlapját, hogy milyen kurzusokat szeretnétek
választani, hogy ezek mennyire illenek az itthoni tanulmányaitokba (a 2013/2014-es tanévben 20 kreditet
kellett kint elvégezni, és ebből legalább 2 tárgyat kötelező beszámíttatni az itthoni tanulmányokba), és hogy
milyen nyelven folyik az oktatás. Attól, hogy van angol
nyelvű kurzusleírás stb., még nem biztos, hogy az óra
nyelve is angol lesz!
Ha kiválasztottátok az egyetem(ek)et, ahová pályáztok, akkor össze kell állítani a pályázati csomagot, mely a
következő dokumentumokat tartalmazza:
1) önéletrajz magyarul és a kinti tanulmányok nyelvén,
2) tanulmányi terv szintén két nyelven, ebben kell leírni,
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Az önéletrajzhoz és a tanulmányi tervhez segítséget
kaphattok az elte.hu/erasmus oldalról, illetve Csukovits
Balázs is tud segíteni, valamint minden Facebookcsoportba felkerült egy mappa a fájlok közé, melyben
minden fontos információt részletesen megtaláltok, ebben is vannak sablonok a fenti dokumentumokhoz.
A pályázatok elbírálása pontrendszer szerint folyik,
maximum 100 pont a következő felosztásban: tanulmányi átlagra maximum 20 pont kapható, nyelvvizsgára
maximum 25, a tanulmányi tervre szintén 25, mentor
tevékenységre 5, szakmai tevékenységre 15, közéleti tevékenységre pedig 10.
Az ösztöndíj összege attól függ, melyik
országba mentek, három kategóriába osztották az országokat, körülbelül 350 és 470
Euró közötti összeget kaphattok havonta,
országtól függően. Például Hollandia az első
kategóriába tartozik, így ott 470 Euró járt a
2013/2014-es tanévben, amelyből jelentős
rész elmegy a lakhatásra, a legalacsonyabb
kollégiumi díj havonta 305 Euró volt, tehát
ebből is látszik, hogy kizárólag az ösztöndíjból
nem lehet kijönni, további pénzügyi forrást is
érdemes keresni, szülői támogatás, kiegészítő
pályázatok, önkormányzati ösztöndíj, nyári
munka vagy kinti munkavégzés, stb.
Az ösztöndíjat legalább három, maximum
öt hónapig kaphatjátok. Ha úgy döntötök,
hogy még egy félévre hosszabbítanátok a kinti tanulmányokat, úgy nem jár az ösztöndíj, viszont nem kell tandíjat fizetni, csak a lakhatást, megélhetést. Az ösztöndíj
és tandíjmentes állapot az ún. label-státusz, lehet, hogy
elsőre csak ezt fogják felajánlani nektek, ha kicsúsztok a
rangsorban az ösztöndíjasok közül, de lehet, hogy visszamondják előttetek, és akkor bekerültök az ösztöndíjasok

közé, úgyhogy pánikra semmi ok.
Pályázni a Neptun – Ügyintézés – Erasmus menüpontban kell, az ott feltöltött listából lehet majd kiválasztani a megjelölt egyetemeket, mindenhova fel kell
tölteni a dokumentumokat, és az összes dokumentumot
kinyomtatva is le kell adni Györke Juliannának a 7.96-os
szobában még a pályázati idő lezárulása előtt.
Tapasztalatból mondom, hogy a papírmunka és az idő-, energia ráfordítás közel sem annyi,
mint amennyi élményt tartogat egy Erasmusfélév, és ha előre terveztek az itthoni tanulmányaitokkal, akkor elkerülhető a csúszás is, de
ehhez nagy teherbírásra, szervezésre és odafigyelésre van szükség.
Természetesen az Erasmus-félév alatt az ELTE-n
NEM kell felvenni kurzusokat, ez rajtatok múlik. Haza
lehet jönni vizsgázni, de kint nem lehet arra hivatkozni, hogy itthon vizsgáznotok kell. Ha amellett döntötök,
hogy itthon is vesztek fel kurzusokat, akkor mindenképpen érdemes egyéni tanulmányi rendet kérni (ez 2013
őszétől már lehetséges az Erasmus-ra hivatkozva is),
amely nagy könnyebbséget jelent, ha az itthoni vizsgákról van szó. Ez azt jelenti, hogy előadásra és gyakorlatra
is kérhetitek, hogy óralátogatás nélkül, esetleg alternatív

Fotó • www.diakpont.hu

hogy miért azt az egyetemet választottátok, hogy pontosan milyen kurzusokat akartok kint elvégezni, és miért
pont ezeket,
3) nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i),
4) előző két félév eredményei Neptunból nyomtatva,
lehet, de nem kötelező szakmai, és/vagy közéleti
tevékenységről igazolást is beadni.
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időpontokban, módokon teljesítsétek a követelményeket, ez a tanároktól függ, velük kell egyeztetni ezzel
kapcsolatban.
Egy másik országban élni hihetetlen élményt jelent,
teljesen más, mint az egy-két hetes nyaralások ideje alatt
megismerni egy másik népet, népeket, kultúrát, így még
csak arra sincsen szükség, hogy egy nap négy múzeumot
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rohanjon végig az ember. A sok kellemes élmény mellett
persze lehet, hogy néha nehéz, már csak a nyelvi korlátok miatt is, de mind szakmailag, mind emberileg rengeteget lehet fejlődni egy félév alatt is.
Nekem személyesen semmilyen rossz élményem
nem volt (én Amszerdamba kaptam meg az ösztöndíjat), persze, sokkal többet kellett tanulnom, mint itthon
(kint minden kurzusom 6 kredites volt), ráadásul mindezt angolul, de életre szóló barátságokat kötöttem olyan
nemzetiségű emberekkel is, ahová lehet, hogy egyébként

soha nem jutottam volna el. Én mindenkit biztatok a
pályázásra, jöhet a bőrönd, a sok izgalom és újdonság,
valamint egy olyan élmény, melyet utólag már senki sem
vehet el tőletek. Hajrá!
Boda Daniella
Források:
elte.hu/erasmus
tatk.elte.hu

Fotó • www.asia-europe.uni-heidelberg.de

Nyári egyetemek 2014
Ha valaki nem vágyik egy teljes félévre külföldre, vagy semmi- „Gyerekek az emberi jogok szívében” (Geneva,
képpen nem szeretne emiatt csúszni a tanulmányaival, vagy csak Svájc), „A testek különbözősége: Szexualitás,
szívesen tanulna egy keveset a nyáron is, annak nagyon jó lehe- kultúra, etnicitás” (Brighton, Egyesült Királytőség, ha jelentkezik egy nyári egyetemre.
ság).
A nyári egyetem arra is jó lehetőség, ha
A társadalomtudomány területén rengeteg ilyen képzés valami egészen mást próbálnátok ki, mint amit eddig
érhető el, a legtöbb specifikus, szűk témában zajlik, így tanultatok, és nem egy szűkebb témára koncentráltényleg csak rajtatok múlik, hogy mi érdekel, esetleg nátok, hanem egy teljesen más szakterületre. Ezeken
szakdolgozathoz, TDK dolgozathoz is nagyon jó ihletet a programokon általában nem elvárás a szakos tanuljelenthet egy-egy ilyen kurzus elvégzése. A szabadidő ré- mányok folytatása, és nagyon sok bevezető jellegűt is
széről pedig már nem is beszélve, ez a csoporttársakról, a indítanak. Érdekel a programozás, vagy a tájépítészet?
kapcsolatokról és az újdonság varázsáról szól.
Lehet, hogy itt az ideje kipróbálni ezt egy nyári egyeA nyári egyetemek időtartama nagyon változó, né- temen, a másik ország környezete pedig csak növeli az
hány naptól egészen a 2-3 hetes programokig. A végén élmény intenzitását.
általában vizsgával zárul, a vizsgáról pedig a legtöbb esetMár biztosan érzitek, hogy ez túl szép, hogy igaz
ben igazolást is kiállít az intézmény, illetve van, amelyért legyen. Természetesen ennek is van negatívuma, mégkreditet is kaptok, ezt utólag kreditátvitellel be lehet pedig hogy fizetni kell értük, és a legtöbb képzés elég
drága. De erre is van lehetőség, mint például a
Campus Hungary nevű ösztöndíj rövid tanulmányútra való pályázata. Ebben az ösztöndíjban az a jó,
hogy nem korlátozzák a célországokat, bárhová lehet pályázni, úgyhogy talán most jött el az idő, hogy
átrepüljétek az Atlanti-óceánt és meg se álljatok az
Egyesült Államokig.
Ez az ösztöndíjforma éppen ideális, ha valaki
nyári egyetemre készül, ugyanis az összeget annak
alapján állapítják meg, hogy hova szeretnétek menni.
számíttatni az itthoni tanulmányokba. A kínált progra- A honlapjuk alapján 40.000 és 275.000 Ft közötti ös�mok palettája nagyon széles, a summerschoolsineurope.eu szeggel támogatják a nyertes rövid tanulmányutat nyert
oldalon például szakterületre, országra és időtartamra pályázókat, ami elég lehet a programdíjra és az utazásra,
is tudtok szűkíteni, hogy csak néhányat említsek a tár- maximum a megélhetést kell még finanszírozni hozzá.
sadalomtudományok területéről: „Világmárkák reklámjai Mégsem kerül annyi pénzbe, mint egy egész, külföldön
– A glokalizáció lenyűgöző művészete” (Utrecht, Hollandia), töltött félév, de a pozitívumait tapasztalhatjátok, és
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esetleg még ahhoz is kedvet kaptok, hogy utána más
lehetőségeket is nézzetek, hosszabb távra, mint például
az Erasmus, vagy a Campus Hungary részképzésre szóló
pályázata.
A Campus Hungary-re való jelentkezés március 3-ig
tart, így még van időtök keresni valami érdekes nyári
egyetemet, egy naptól 4 hétig terjedő időszakra lehet pályázni. A pályázatot online kell beadni, a dokumentumok
pedig a következők: adatlap, munkaterv, fogadólevél, intézményi jóváhagyás, nyelvtudást igazoló dokumentum,
az elmúlt két félév lezárt, hitelesített indexkivonata. A
pályázás feltételei is hasonlóak az Erasmus-hoz: két lezárt félév, aktív hallgatói jogviszony, fogadólevél a pályázott intézménytől. A pályázás és az elbírálás menetéről
mindent megtaláltok a campushungary.hu weboldalon.
Szoktak olyan nyári egyetemeket is indítani, ahol a cél
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kifejezetten a nyelvtanulás és az adott kultúra megismerése, ha valaki nem szakmailag szeretne fejlődni, hanem
szélesíteni a látókörét, vagy tapasztalatot szerezni önállóan külföldön, akkor ezt a lehetőséget is lehet választani, csak körül kell nézni az interneten. Mégiscsak más
nyaralni menni a Balatonra, vagy éppen nyári egyetemre
Cambridge-be, Amszterdamba vagy Párizsba, ráadásul
ez még az önéletrajzotokban is nagyon jól mutat utólag,
hiszen azt sugallja, hogy bátrak vagytok, nyitottak, szakmailag érdeklődők és nem okoz gondot, ha egy idegen
nyelven egy idegen környezetben kell boldogulnotok.
Boda Daniella
Források:
summerschoolsineurope.eu
campushungary.hu

Amilyen a kor, olyan a hőse
Shakespeare III. Richárdja szerint. Mert a hős fogalma meglehetősen képlékeny és értékei illékonyak. Annyi minden lehet, megannyi
úton és motivációval. A történelmünk tele hőskultusszal, hősökkel,
bátor tettekkel, és így dicsőséges felemelkedésekkel. Merítenék
ezekből és értelmezném őket. Mert a hősiség egyre kihunyóbb.
A klasszikusak
Az egyik legelső Odüsszeusz, aki amolyan univerzális
hősként értelmezhető. Családszerető, hűséges, ezermester,
hajós, furfangos, bátor és csapatjátékos. Ezeket tudjuk konszenzus nélkül elismerni tulajdonságai közül. Ám ne feledkezzünk meg a hosszas randevújáról Kirkével, és a kérők felé
tanúsított elégtételéről sem, amit ma a köznyelv leginkább
bosszúnak nevezne.
Az ókori hellén csatatank Achilleusz már más karakter, annak ellenére, hogy ugyanabban a korban élt, mint
Odüsszeusz. Ő simán kivonta magát a harccselekmény
alól, ami a BTK szerint nem kifizetődő polgári magatartás. Dacos, heves, állítólag szenvedélyes szerető (nem
tisztem cáfolni vagy bizonyítani), és ha a haragját öldöklésben csillapította, akkor kegyes és nemes. Más kérdés,
az öldöklés hogy tud nemes lenni. Homérosznak ő az
ultimate hérosza, amelynél – ha összevetjük az előzővel
– jelentős ellentmondást találunk. Állítólag, mert a két
művet (Odüsszeia és Íliász) nem ugyanaz a Homér írta,
nem is nagyjából egy időben.
A lovagok hősiességén nincs mit magyarázni, harcol-

ni és aztán nőket hódítani elég vonzó. Az egri
nők helytállása már akkor lerakhatta volna a
női egyenjogúság alapjait, Zrínyi kirohanása
berzerk módban is több volt, mint magas
hírérték – és az 1848-as srácok is elég sokat
tettek le az olykor bortól csatakos asztalra.
Ezeket és a többi "nagy tettet és idolt" sorra
venni nincs terjedelmünk. Sajnos.

A hősiség alapjai
Ez az, amit én nem tudok egyértelműen megmondani. Pardon me, mea culpa és még el is határolódom
önmagamtól - ahogy az ma szokás. A helyzet az, hogy
csak erre a III. Richárdra tudok visszatérni, aki a hősiség
alaptételét fogalmazta meg a legőszintébben és legkegyetlenebbül. Mert amilyen a kor, olyan a hőse - itt pedig a hős szó (mivel ódivatú és ma már kevésbé divat a
köznapi használata) lecserélhető az idol, a bálvány, a példakép, követendő példa (a kettő nem szinonima!), vagy
a közérdeklődésre számot tartó személyre. Ebbe a kibővített (mert az már szükséges volt – kösz posztmodern)
kategóriába pedig beletartozhat bárki, akit egy vagy több
egyén bele akar sorolni. Ilyen lehet Beowulf, a Vörös Báró,
V a V for Vendetta-ból, Batman, a szerelmesek is lehetnek
hősei egymásnak, mert láthatják így, nem beszélve a
celebség semmirekellő ám mégis így-úgy felszínen tartott tagjairól.

Fotó • coopgamer.ru
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Viszont ezek közt is jó határvonalat húzni. Ez pedig
egyszerű: vannak időszakos és eternális idolok. Előbbiek
ideig-óráig vannak porondon, utóbbiakhoz pedig bármikor vissza lehet térni, olyan értéket képviselnek (létükkel,
cselekedeteikkel, elveikkel), amelyek az emberiségnek
fontosak.
Egy short break: a háborúban elesetteket nem nevezném hősöknek, mert haláluk sem az. Tiszteletre méltó,
ha valaki önként megy oda (hazáért, családért, hasonló
szépekért), de többségük nem így tette, nem a szabad
akaratából. Ők áldozatok. Mert ha idealizálni kezdjük
a halált, az egy olyan önpusztító spirálba vezet, ami
egyrészt célellenes, másrészt pedig a mártírság "hobbija"
megteremti az önrobbantás hagyományát. Ha van 72
szűz, ha nincs.

Fotó • kindawarped.com

A hősiesség másik oldala
Ha vannak hősi erények, akkor vannak antihősiek is.
Klasszikusan a drámában az antihős az, aki „hőshöz nem
méltó tulajdonságokkal rendelkezik”. Ennek több alkategóriája van, mint az igazságkereső, a fejlődő, a sodródó, a
bukott és a fanatikus hős. A definiálásukhoz a legjobb
cimborád a wikipédia lesz, ahogy nekem is az volt.
Jelentős antihős karakternek tartom Dr.House figuráját, aki nyilván jót akar, de egyben rendelkezik az igazságkereső és a fanatikus hős ismérveivel is. A Watchmen film
a hős típusok etalonja, aminek talán mindegyik szereplőjével életszakasztól és hangulattól függően lehet azonosulni. Ha gyűlölöm a világot, akkor Komédiás vagyok,

a visszakérdezést: valóban ők azok?), amit a film kontextusán túllépve teszünk fel: szükségünk van-e a hősökre

The ideas are bulletproof

és a velük járó hőskultuszra? Különösen ebben a decentralizált, atomizálódott, individuális és mind morálisan,
mind társadalmilag megváltozott értékrendű világban.

Én ezt az irányt mutatom
Hiszem, hogy mindenki hős, aki tisztességesen (oké,
ezzel is lehet vitatkozni), a környezetére és magára figyelve, ezekhez hozzáadva és felelősen döntve éli az
életét. Hős az orvos, aki naponta gyógyít, hős
az óráit folyton frissítő tanár, az apa, aki képes
messzire utazni a munkáért, hogy a családját
támogathassa, és azok lehetünk mi is, ha mázli
faktor nélkül tudunk le egy-egy félévet. Pontosítanék hozzá kettőt: mindenkiben megvan
a lehetőség arra, hogy hős legyen. Ám, hogy
az lesz-e az akaratától, lehetőségei felismerésének potenciáljától, illetve függ attól, mer-e
próbálkozni, ha esély van a bukásra.
Regnáló múzsám szerint a hős az, aki felismeri a dolgokban rejlő veszélyt, érzi a félelmet,
de szembeszáll velük és így törekszik a lehető
We're the society's only protection!"
legjobbra. Én hiszek benne. Tehát idealista
ha csalódtam és katapultálnék, akkor Dr. Manhattan, ha vagyok. Vagy hülye.
sikerültek a vizsgáim és nagy ásznak érzem magam, akVégül, ha nem kívánnál az lenni, Máraira figyelj:
kor Ozymandias.
Ne akarj hős lenni. Maradj pártatlan és figyelmes. Az már
Ez a film két egyértelmű és egy latens kérdést vet fel. nagyon elég.
A "ki figyel az őrzőkre" évszázados, a "we're the society's only
protection" pedig vonzza magával (amellett, hogy vonzza
Jamriskó Tamás
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Johanna [beégett] a máglyán
Amikor a jóhiszemű átlagpolgár, aki szomjazza a tisztességes kultúrát, azt gondolja, hogy a nemzet színházában
egy hobbiból vagy még diagnosztizálatlan perverzióból Döbröginek öltöző igazgató rendezésében jó ötlet megnézni egy misztérium játékot, hogy ezzel a megfelelő szellemi táplálékhoz jusson, akkor bizony nem téved! Mert erre
való a Nemzeti Színház, hogy korrekt áron (missziójuk!) nézhessünk meg olyan darabokat, amelyeket máshol nem
játszanak.

Fotó • zaol.hu

Jamriskó Tamás
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Nem is ezzel van a baj, mert nyilván lehet darabokat nemzeti tartalommal vagy áthallással megtölteni, és még a
Johannában is megvolt a szándék, ám sajnos
csak az.
A direktor úr azt nyilatkozta az improvizált
sajtótájékoztatón, hogy Johanna sztorija olyan,
mint Magyarországé, és ahol egy szent vére
hullik, ott megtisztul a föld. Oké, lesz benne
sok humusz meg testszövet-maradvány. Plusz a
helyszínelők lábnyomai. Javaslom, szerezzünk
egy szentet, és a vérét hurcoljuk körbe, ahol
bűnös a föld és így szerezzük vissza, amolyan
modern irredentaként. Problem solved. Myth
Confirmed. Boldogan éltek, míg meg nem
Ez lehet fallikus szimbólum?
haltak.
Na, jó, végre a darabról. Szemkápráztatóan látványos, sok helyen csodálatosan kreatív megoldásokkal, festménymegjelenítéssel és talán-talán még az EU parlamenti képviselőkkel játszott kártyajáték pamfletja is tud valahol,
valakiknek szórakoztató lenni. A színészek ügyesek, de
nem karakteresek. Nincs jellemfejlődés, statikus mind.
Rengeteg embert mozgatnak, van zenekar, tánckar,
énekkar és sok-sok kimunkált jelmez. Egyszer érdemes
megnézni, és annyira érdemes tőle bármilyen katarzist
is várni, mint a cirkuszban vagy egy jótállási jegy érvényesítésekor.
A klasszikus „nagy a füstje, de kicsi a lángja” eset. Pedig
Blaskót, Udvarost, Bodrogit, Tompost ilyesmire pazarolni majdhogynem a nemzet elleni merénylet. Többre képesek ők, mint egy laza misztériumban bohóckodni és
álszenteskedni.
Ajánlanám-e valakinek? Hát… A klubozó nyugdíjasoknak, a darkos operett-szerelmeseknek, a hobbi
hőzöngőknek és a bulvárt két pofára zabálóknak, mert
Swingerklub a la carte
egy ilyen míves magazin meglepve a felismeréstől pedofilozta le a darabot, mert egy kisgyerek megfogta a tárgyalást vezető színész disznójelmezének a farkincáját (nem a
hátsót). Szóval, ki mit lát bele.
Értem én, hogy Budán egyszer volt kutyavásár, mert nagy tuti, de ezt az üres csillámporos maszturbációt nem
egyszer játsszák. Mert ennyi embert, időt, lehetőséget és pénzt erre elverni több mint elkeserítően szomorú. Amit
minden bennem lakozó megértés és elfogadás ellenére jelentős problémának vélek.
Akik pedig dolgoztak benne, mint színházi szakmunkások, na, azoknak jár a taps, az elismerés és a kalapemelés.
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A Nimfomániás

Fotó • www.bbc.co.uk/

Kicsit bajban van az ember, mikor ajánlót kell írnia egy olyan filmhez, mint a Nimfomániás. Ennek egyik oka, hogy
a nehezebb filmtémákra fogékonyak úgyis megnéznik Lars von Trier legújabb „botrányfilmjét”, akik pedig alapvetően kényelmetlenül éreznék magukat attól, hogy egy sötét teremben ülve hihetetlen mennyiségű merev hímtagot
és/vagy szexjelenet tekintsenek meg száz másik ember társaságában, azok az én ajánlásomtól függetlenül sem
fogják megnézni.
A Nimfomániás bátor film. Ez a bátorsága nem a premier-plánban mutogatott szexjelenetekre vezethető vissza,
hiszen a bárki számára elérhető internetes pornográfia
korában ez nem hordoz magában semmi különlegességet. A bátorsága elsősorban a témaválasztásában rejlik,
és a téma hiteles feldolgozásából egyenesen következik a
már fentebb említett jelenetek szükségszerűsége.
A Nimfomániás ugyanis egy, a szexuális kielégülésre
képtelen fiatal nő történetét dolgozza fel, aki a frusztrációját egyre extrémebb módszerek kipróbálásával próbálja levezetni.
Amikor Mary Harron megrendezte az elhíresült botránykönyv, az Amerikai Psyhco filmváltozatát, az volt a
koncepciója, hogy a nőkkel szembeni erőszakosságot
igyekszik kihagyni a filmből – noha a történet legmegrázóbb jelenetei pont ebből fakadtak (volna). Az eredmény
egy igazi feszültség nélküli limonádé lett, pár vállalható
jelenettel, és azzal a kellemetlen utóízzel, hogy ennél jóval többet érdemelt volna B. E. Ellis könyve. Trier ezzel
szemben nem követte el ezt a hibát, nem volt szégyenlős, ennek köszönhetően egy meglepő erővel ható filmet
volt képes készíteni, bár fel kellett vállalnia az elkerülhetetlenül megjelenő cenzorokat, akik ritka ügyességgel
csonkították meg a filmet. Ha azonban egy film már-már
pirulásig naturalista, azt ellensúlyozni kell valamivel,
ezt pedig úgy oldották meg, hogy az alaptörténetet egy
merőben szimbolikus kerettörténetbe ágyazták. Főhősnőnk ugyanis az őt ápoló jóságos Stellan Skarsgard-nak
(Seligman) meséli el élettörténetét, aki fantasztikus irodalmi műveltsége segítségével igyekszik értelmezni az
eseményeket. Ezen felül a főhősnő életében is megan�nyi szimbolikus jelentőségű esemény van, ami nagyon
jól ellenpontozza (és időnként meg is kérdőjelezi) a film
kegyetlen realizmusát. Ennek köszönhetően a Nimfomániás két szálon futó történet (mi több, a mozikban is
két részben vetítik, de a történet egy szerves egész, csak
a terjedelem miatt vágták ketté). Egyrészt a visszaemlékezés, másrészt a Skarsgard által alakított Seligman és
a Charlotte Gainsbourg által megformált Joe párbeszéde.
A felépítés sok lehetőséget ad a magyarázó narrációra is,
amely egy művészfilmhez képest szokatlanul könnyű
követhetőséget tesz lehetővé, az időnként megszakadó

történetvezetés pedig lineárisnak mondható (a cenzorok
minden erőfeszítése ellenére is).
És természetesen van még egy dolog, amit film egyszerűen nem hagyhat ki, ez pedig a gender-téma megvitatása. Szó esik a nők szerepéről a társadalomban,
bizonyos ellentmondásokról, és mindenekelőtt arról a
társadalmi képmutatásról, amely lehetővé tesz bizonyos
viselkedésformákat férfiak számára, a rokon női viselkedési megfelelőjét azonban elutasítja és megbélyegzi. A
filmben a főszereplő Joe karaktere az, aki vágyai beteljesítésének érdekében genderétől elütő tetteket visz véghez, amivel (legalábbis saját érzelmei szerint) kirkeszti
magát a társadalomból. Ennek bővebb megvitatását
Seligmanra és Joe-ra bíznám a továbbiakban is.
Az ajánlóból már csak olyan apróságok maradtak
ki, mint a színészi játék és az operatőri rendezés, de

ezeken nagyon nincs mit ragozni. Charlotte Gainsbourg,
Uma Thurman, Stellan Skarsgard és Willem Dafoe soha
nem nyújtottak rossz színészi alakítást eddigi karrierjük
során, és ezúttal még jóval többet szállítanak a megszokottnál. Melletük még a sokak által ostorozott Shia
LaBeouf-öt is könnyedén el lehet viselni, a fiatal színészek pedig, akiket a főhősnő fiatalkori megjelenítéséhez
válogattak össze, rendkívül tehetségesek.
Kötelező a Trier-rajongóknak, valamint mindazoknak, akiknek megfordult már a fejükben, hogy Trier
filmet nézzenek, azoknak, akiket a gender-kérdés valamilyen szinten érdekel, és azoknak is tudnám ajánlani,
akik a jelenleg fellendülő észak-európai filmes hullámot
kedvelik – a steril, hideg felszín alatt megbúvó elképesztő
lelki sérülések megjelenítése itt sem marad el.
Szegőfi Ákos
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Programajánló
Mivel ebben a városban mindig történik valami, szeretnék pár tippet adni arra, hogy mi mindent csinálhatok, ha
van egy kis szabadidőtök és nem kenyeretek a tévé előtti unalom...

Kiállítás

Fotó • www.ludwigmuseum.hu

Mind február, mind március idusa lubickol majd a kiállításokban.
A Ludwig Múzeumban március 9-ig láthatjátok Josip Vaništa, Oleg Kulik és a Blue Noses alkotatásit. Mindkét művész, illetve a velük érkező alkotócsoport is, nagyon érzékeny a társadalmi eseményekre, és ebben a tekintetben
jellemző rájuk a határozott állásfoglalás is.
Josip Vaništa, horvát művész kollázsaiban a délszláv háborúk
kezdetétől követi hazájának társadalmi változásait, kiemelve a
régi rendszerből a másikba való átlépés nehézségeit.
Oleg Kulik, az Oroszországban alkotó kijevi származású emigráns, szintén sokat foglalkozik az átmenetnek a
megjelenítésével, e mellett élesen kritizálja kontrollálatlan privatizáció korát.
A Blue Noses alkotócsoport szintén orosz származású. Videóikat pedig két művész, Alexander Shaburov és Viacheslav
Mizin alkotta.
A Kogart Ház március 16-ig vár titeket a Párás hegyek- Illatos virágok című kiállításával, ami a kínai tusfestészetet kívánja bemutatni. A képek főként tájakat, növényeket, virágokat és madarakat ábrázolnak, amit minden esetben feliratok kísérnek.
A kiállítás során nem csak a magát a tusfestészetet ismerhetitek meg közelebbről, de
mögötte rejlő kínai filozófiát és irodalmat is.

A Szépművészeti múzeumban március 6.-án 18:00-22.00-ig Múzeum + Underground, avagy „Nem kell a púder
nem kell a vaker nem kell a fanki nem kell a punk csak egy: az undorgrund” címen vár rátok egy különleges séta a múzeum
gyűjteményében.
ӽӽ 18.15 és 19.45 között Tettamanti Zsófia tart tárlatvezetést Hierarchián belül és kívül rekedtek címen.
ӽӽ 19.30 és 20.45 között Lovass Dórát hallhatjátok A modernség talánya - avagy értem vagy nem értem? című vezetésén
ӽӽ Illetve lesz egy angol nyelvű séta is 20 órától Kovács Verától Three Underground Movements that Changed the Course
of History címen.
Ezen kívül lesznek vendég előadók, slam poetry est, workshop, koncert, tea, pálinka és bor különlegességek.

Fotó • muzeumantikvarium.hu

A mélycsarnokban április 27-ig láthatjátok a perzsa születésű Shirin Neshat kiállítását, aki a filmezés mellett fotósorozatokkal és videoinstallációkkal is igyekszik
reflektálni, az iszlám világ társadalmi berendezkedésére és az iráni nők helyzetére. A
mélycsarnokban most két alkotását is láthatjátok, az egyik az Elragadtatás ami egy
1999-ben készült kétcsatornás videoinstalláció, és az öt videóból álló, realistább Zarin,
ami 2005-ben készült.
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Zene
Február 28-án az A38 hajó vár titeket egy májgyilkos Szerb és Bohém Farsangi Mulatságra.
A mulatság két szószólója a Bohemian Betyars és a
Guca Partizans Brass Band lesz.
A Guca Partizans Brass a kevert hatásokkal megtűzdelt
cigányzenével adja majd alátok a talpalávalót, még a
Bohemian Betyars csapata azt a szent célt tűzte ki maga
elég, hogy megmutatja Európának, milyen az, amikor
sírva vigad a magyar…
Aki komolyabb zene élményre vágyik az március 1.-én a Fesztivál Színház keretin belül megtekintheti Alekszandr
Porfirjevics Borogyin: Igor herceg című darabját amint a MÜPA egyenesen a Metropolitan operaházból fog élőben közvetíteni. A darab 1917 óta most először kerül újra színre a Metropolitanben. Rendezője, az orosz Dmitrij Csarnyakov
ezzel a munkával debütál a New York-i dalszínházban.
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Március 2-án Finnország egyik legnagyobb metálzenekara a Tursias lép majd fel az A38 hajón. Ez lesz a banda
ötödik hazai koncertje, viszont főzenekarként csak most először lépnek fel.
Március 7-én a Dürer Kert vár titeket nagy szeretettel
March or Die Tribute Feszten.
Lesz ott minden féle tribute zenekar, például:
Machine Head tribute, Slipknot tribute, koRn tribute,
Epica tribute és még sorolhatnám szóval mindenképen
érdemes lesz ide lenézni. A koncertek után pedig DJ
Ozsi gondoskodik arról, hogy a buli kitartson hajnalig.
Március 8-án pedig nőnap alkalmából James Lavelle látogat el a Corvintetőre. A dj rendkívül változatosan és
merészen keveri anyagait és olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint, Josh Homme, és Nick Cave.

Fotó • www.franciaintezet.hu

Film
Február 28. és március 9. között változatos programokkal vár titeket
a Frankofón Fesztivál az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Filmnapok
szervezői a Frankofónia Nemzetközi Szervezete tagországainak filmjein
keresztül mutatják be, milyen sokszínű is a frankofón világ. A szervezők
készültek rövidfilm-válogatással, egy különleges némafilm-koncerttel, illetve a Visszajárók című francia tévésorozat három részével, amely tavaly
megkapta a legjobb drámai sorozatnak járó Emmy-díjat.
Látható lesz majd egy afrikai filmválogatás is mivel az idén a Párizsi Francia Intézet együttműködik az Afrikai Filmintézettel. A vetítéseket az afrikai és
karibi világ filmművészetének nagyjait bemutató fotókiállítás egészíti ki. A
kiállítás az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben március
5. és 25. között látogatható.
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2014 februárjától folytatódik a BKF Fényíró Filmklub – an�nyi változással, hogy az előadások nemcsak a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola hallgatói számára ingyenesek,
hanem külsősöknek is. A Fényíró Filmklub a BKF kameraman
szakának nyilvánosan látogatható szemináriuma. Itt lehetőségünk van arra, hogy megismerjük a magyar filmművészet
kortárs alkotóit.
ӽӽ Február 26-án Molnár György rendezőt és Anna című
filmjét ismerhetitek meg. A moderátor aznap Csukás Sándor
operatőr lesz.
ӽӽ Március 5-én Enyedi Ildikó, rendezővel és Simon mágus című művével találkozhattok a filmklubba.
ӽӽ A félév március 12-én Rohonyi Gábor rendezővel zárul, akitől a Konyec című groteszk, magyar Bonnie és Clydeátiratot nézhetjük meg.
Minden előadás 19 órakor kezdődik!
Az Uránia Nemzeti Filmszínházban immár harmadik alkalommal is lehetőségetek van arra, hogy a könnyűzenei
sorozat keretében a legfrissebb koncertfilmek közül válogassatok.
ӽӽ Február 26-án Ákos Turné 2084 című koncertfilmet nézhetitek meg, ami Ákos másfél éven át tartó koncertsorozatát
összegzi másfél órában.
ӽӽ Március 9-én újra műsorra kerül a Queen 1986-os Népstadion-koncertjéről készült felvétel.
ӽӽ Március 18-án Peter Gabriel legújabb, Back to Front című 2013-as koncertfilmje zárja a sorozatot, melyen a 27
évvel azelőtt megjelent, többszörös platinalemez So dalait adták elő a londoni O2 Arénában.

Egyéb
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Március 22-én a megelevenedik a népvándorlás kora. Ha érdekel, hogy hogyan éltek ókori elődeink, ha odavagy
a légióért vagy még inkább a germán törzsekért, akkor mindenképpen érdemes kinézned a Március 15.-e térre.
Lesznek korabeli játékok, kézműves programok, koncertek, ráadásul az egész program ingyeneses.
Mint ahogy az 1981 óta mindig most is lesz Budapesti Tavaszi Fesztivál, ahol lesznek kiállítások, színházelőadások, dokumentumfilmek és komolyzenei hangversenyek is. A fesztivált 2014-ben március 21. és április 6. között
rendezik meg.
Aruwa Eszter

