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Keresztrejtvény

Ezúton
szeretnék
gratulálni azoknak a
hallgatóknak, akiknek
sikerült április 15-én
leadni
szakdolgozatukat. A szerkesztőség egy
részének csakúgy, mint
sokatoknak nehéz hetei,
hónapjai voltak. Ennek
ellenére a TátKontúr
továbbra sem került életünk perifériájára. Olyannyira nem, hogy örömmel jelenthetjük, az újság hét
év után arculatot vált! Az átalakulás egyelőre elsősorban
a külső megjelenésünket érinti, de a jövőben a Kontúr
belseje is teljes változáson megy majd keresztül. Szeretnénk a ti véleményeteket is kikérni az arculatváltásról,
így kérlek, töltsétek ki a Facebook-oldalunkon található
kérdőívet, ahol tanácsot adhattok arra vonatkozóan, hogyan legyünk még érdekesebbek, aktuálisabbak, olvasmányosabbak a számotokra, hiszen az újságot továbbra
is nektek írjuk, értetek változtatjuk.
Áprilisi lapszámunkban olvashattok a Budapest
Open 2016 nemzetközi vitaversenyről, a Deadpool
c. film sikerének hátterében húzódó titkokról és a
Kultfilmek újra feldolgozva cikksorozat keretein belül
az Egy csodálatos elme c. film egyéni, első látásra született interpretációjáról. Végül, Katalónián keresztül, a
Nyugat-szaharai belpolitikai konfliktusok kereszttüzén
át egészen az ISS Nemzetközi Űrállomásig repítünk titeket. Remélem, élvezni fogjátok az „utazást”, a „térkép” a
kezetekben van, mindenkinek jó utat kívánok!

Csernus Fanni
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Budapest Open 2016 nemzetközi
vitaverseny
Az érvelés művészete
“This House believes that European leaders should not have agreed to renegotiate the terms of Britain’s EU
membership.” Ilyen és ehhez hasonló témákban vitatkoztak 30 ország fiataljai a CEU-n, a nemzetközi vitaversenyen.

Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a nagysikerű Budapest Open nemzetközi vitaverseny a Középeurópai Egyetemen (CEU).
A korábbi évekhez hasonlóan a háromnapos verseny
iránt idén is nagy volt az érdeklődés, és a világ számos
távoli országából érkeztek fiatalok, például az Egyesült
Államokból, az Egyesült Arab Emírségekből, Portugáliából, Katarból és Írországból. A versenyen 72 kétfős csapat indult, akik közül a legjobb négy került a döntőbe.
A megmérettetés fordulóinak indítványai érintették a
munkajogot, a választási kampányok finanszírozását, a
büntetőjogot és számos más releváns témát.
A Budapest Open Magyarország első és egyetlen
nyilvános nemzetközi egyetemi vitaversenye. A formális
keretek között folyó érvelés, mely egyfajta tudományos

sport, széles körben elterjedt Európa nyugati részén (így
az Egyesült Királyságban, Írországban, Hollandiában,
Németországban), Közép- és Kelet-Európában azonban még kibontakozóban van. Az első Budapest Open
nemzetközi vitaversenyt 2012 márciusában rendezték
meg, majd ezt követően minden évben egyre növekedett a népszerűsége. A szervezésben az ELTE, a CEU
és a Corvinus vitaklubjai és hallgatói vállalták a vezető
szerepet.
Az elmúlt években alakult vitaklubok célja, hogy a
résztvevő diákok gazdagabbak legyenek azzal a tapasztalattal és belátással, miszerint minden vitának két oldala
van. Megtanulják tiszteletben tartani a másikat, hogy ők
is szóhoz juthassanak. Megtanulják rendszerezni gondolataikat – azonosítani, bevezetni, kifejteni, majd ös�-

Hogyan épül fel az ELTE TáTK
Hallgatói Önkormányzata?
Fotó • Tátkontúr

Az alábbi képen az ELTE Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzatának szervezeti ábrája látható.
A Küldöttgyűlés a Hallgatói Önkormányzat legfőbb
döntéshozó szerve, amely elfogadja és módosítja az
Alapszabályt, valamint pályázást követően megválasztja
az Elnökség tagjait.
Az Elnökség és az Elnök köteles a Küldöttgyűlés
minden rendes ülésén teljes körű, írásos beszámolót
adni.
Debrenti Á. Félix
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I.S.S.
Avagy jelenetek a Nemzetközi Űrállomásról

Fotó • www.nasa.gov

A nemzetközi űrkiállítás kapcsán arra gondoltam, hogy nézzünk
fel mi is kicsit az égre pár gondolat erejéig: mi is most a helyzet a
felettünk süvítő nemzetközi űrállomáson?
Mit kell tudni a Nemzetközi Űrállomásról?

Fotó • Tátkontúr

A Nemzetközi Űrállomás (International Space Station,
rövidítve: ISS) mint az a nevéből is kiderül egy űrállomás,
ami alacsony föld körüli pályán kering.
No, azért az említett „alacsony” pályamagasság is a
földfelszín feletti 278 km és 460 km közötti tartományt
jelenti - az űrállomás eddigi története során a pályamagasság 330 km és 420 km között volt. Érdekesség, hogy
az állomás a légköri fékeződés és a gravitáció miatt havonta kb. 2 km-t veszít a magasságából, ezért a pályáját
rendszeresen megemelik.
Ami engem sokkolt, hogy az űrállomásnak mindössze 92 percre van szüksége ahhoz, hogy megkerülje
a földgolyót. 92 perc. Ennyi idő alatt még Pécsre sem
érkezünk meg… Szóval innentől egy hosszabb utazás
alkalmával nyugodtan panaszkodhattok arra, hogy bizony az ISS már a bolygót is megkerülte, ti meg még
mindig zötyögtök az úton. Mindezek mellett az is igaz,
hogy az űrállomás 7,66 km/s sebességgel halad, legnagyobb sebessége pedig 27 600 km/h - amit nyilván mi
nem várunk el pl. a MÁV-tól.
Az űrállomáson egy egyezményes koordinált világidőt (UTC) használnak. Egy nap 16 alkalommal van
napfelkelte, illetve napnyugta. Az UTC szerinti éjszakai
órákban az űrállomás ablakait lezárják.
Az ISS energiaforrása a Nap: a napfényt napelemtáblákon keresztül alakítja át elektromos árammá. Mivel az
űrállomás 92 percenként megkerüli a Földet, ezért az év
legnagyobb részében a keringési idő kb. felét földárnyékban tölti. Az árnyékban töltött idő alatt az energiaellátást akkumulátorok biztosítják, amelyeket a napelemek
folyamatosan feltöltve tartanak.
Rövid történelem

Az űrállomás első modulját, a Zarját 1998 novemberében tették pályára. Nagyjából két hétre rá az Endeavour
űrrepülőgép föld körüli pályára vitte a Unity nevű amerikai kikötőmodult is. Az ezt követő években az állomás
folyamatosan újabb elemekkel bővült. 2000 júliusában
kapcsolták rá a Zvezda lakómodult, majd 2000 novemberében megérkezett rá az állomás első személyzete: William McMichael Shepherd (USA), Jurij Pavlovics Gidzenko

és Szergej Konsztantyinovics Krikaljov (Oroszország). Az űrállomás továbbra is folyamatosan bővült, többek között 2001 februárjában
Destiny-vel, az első kutatómodullal. 2015
szeptemberéig az űrállomáshoz 33 alkalommal kapcsolódott űrrepülő, továbbá 44 Szojuz űrhajó, 62 Progressz
teherűrhajó, 5 ATV teherűrhajó, 5 HTV teherűrhajó, 7
Dragon teherűrhajó és 3 Cygnus teherűrhajó.
És hogy mekkora az űrállomás? Nagy. Az ISS 72,8
méter hosszú és 108,5 méter széles, szóval egy nagyobb
futballpályát is mosolyogva elfoglalna.
Ember az űrben

Az űrállomás 2000 novembere óta folyamatosan
lakott, összesen 220 űrhajós járt az ISS-en, méghozzá
373 alkalommal (79-en kétszer, 28-an háromszor és
hatan négyszer). Jelenleg elmondható, hogy – az űrturistákat is beleértve – már 17 ország állampolgárai
fordultak meg az ISS-en.

Az első állandó személyzet (Expedition 1) küldetése
136 napos volt. Az első hat állandó személyzet 3-3 főből
állt, akik 128–196 nap közötti időtartamokat töltöttek a
fedélzeten. Az egyes küldetések között mintegy kéthetes
átfedés volt, ilyenkor hatan tartózkodtak az ISS-en. A
Columbia katasztrófáját követően 2003–2006 között a
következő hat állandó személyzet csak két-két űrhajósból állt, akik általában fél évig (179–195 nap) dolgoztak
az űrállomáson.
2006-tól néhány lépésben alakították ki az azóta szokásos rendszert. Eszerint egy alapküldetés (Expedition)
negyed évig tart, az űrhajósok viszont fél évet töltenek
a fedélzeten, tehát mindenki két egymás utáni, negyedéves tartós küldetés részese.
Magyarországról két ember is járt már az űrben. Az
egyik a méltán híres Farkas Bertalan. A másik Charles Simonyi. A második magyar űrhajós és az első magyar űr-
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turista a közelmúltban négy tudományos kísérletben is
részt vett a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén. Ezek
egyike volt a Magyar Űrkutatási Iroda és az Orosz Űrügynökség megállapodása alapján végzett „Pille-Simonyi”
elnevezésű méréssorozat. A Pille a Zvezda ún. szolgálati
rendszerének egyik alapműszere, mellyel rendszeresen
mérik az annak egyes pontjain fellépő, ill. űrséták alatt
az űrhajósokat érő kozmikus sugárzás által okozott dózisterhelést. Az első, még ős Pille dózismérőt Farkas
Bertalan használta 1980-ban a Szaljut-6 űrállomáson.
Charles Simonyi Földre való visszatérésére a Szojuz
TMA-9 űrhajóval április 21-én került sor.
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ártalmakat. Az űrállomáson lehetőség adódik arra, hogy
a kutatók megvizsgálják, milyen élettani hatása van a
gravitáció hiányának a testünkre. Ez a vizsgálat esszenciális, ha valaha is expedíciót indítanának a Marsra. A
hétköznapokon minden egyes űrhajós a saját beosztása
szerint teszi a dolgát, de péntek esténként közösen filmeznek, vagy vasárnaponként együtt ebédelnek.
Ha érdekelnek az űrállomáson eltöltött hétköznapok és az ott készült videók, akkor látogass el az állomás
Facebook-oldalára (www.facebook.com/ISS) vagy a Youtubeos csatornájukra (www.youtube.com/user/ReelNASA)!
Mi az űrállomás jelentősége?

Az állomás mindennapjai

Az egyik fontos dolog, amit megfigyelhetnek és tanulmányozhatnak, hogy mi történik az emberi szervezettel,
ha hosszabb időt tölt a Földön kívül. Milyen fiziológiai
hatásai vannak a súlytalanság állapotának hosszútávon
a testre? A másik, hogy a NASA megfigyelje és kitanulja, hogyan lehet egy űrállomást hosszú időn keresztül
működésben tartani. A jövőben az űrkutatás egyik célja,
hogy még messzebb tudjanak embereket küldeni expedícióra. Az űrállomás az egyik első lépés ehhez.

Fotó • i.ytimg.com

Ahhoz, hogy hosszabb időn át élni és dolgozni lehessen az űrállomáson nyilván egy speciális életfenntartó
rendszerre van szükség (ISS Environmental Control and
Life Support System). Ez a rendszer felelős a levegő megfelelő összetételének, páratartalmának és nyomásának
szabályozásáért, valamint a víz- és hulladékkezelésért.
Illetve ide tartozik a tűzjelző és a tűzoltó rendszer is. Az
oxigén előállításáról az orosz Zvezda modul Elektron és
az amerikai Tranquility modul OGS berendezése gondoskodik. Ez a két berendezés víz elektrolízisével állít elő oxigént és hidrogént; a
hidrogént kiengedik az űrbe. Egy űrhajós
egynapi oxigénszükséglete kb. 1 kg víz elbontásával biztosítható.
Nézzük meg, hogy nagyjából hogy néz ki
egy „átlagos nap” az űrállomáson. A fényeket
reggel 6 kor kapcsolják be, ami jelzi az állomáson élőknek, hogy itt az idő elkezdeni a napot.
Az alvókabinban van egy hálózsák, ami valamelyest gátolja a lebegést, de mivel nincs „fent”
és „lent” ezért a felkelés kifejezés elég relatív.
Ébredés után ugyanaz a lépés következik, mint a Földön, a reggeli tisztálkodás. Ez azonban kicsit kalandosabb a gravitáció hiánya miatt. A reggeli után
egy rövid megbeszélés következik, ahol az állomás lakói
átveszik a napi teendőket.
Az űrállomás mindennapos ellenőrzést és karbantartást igényel. Minden asztronautának megvan a pontosan
kijelölt feladata az állomáson, ahol a katonás rend ellenére
néha el-eltűnnek dolgok. Pontosabban, ahogy az asztronauták fogalmaznak, első napjaik az állomáson általában azzal
telnek, hogy elveszítik a dolgaikat… Ezért is fontos, hogy
minden használati eszközüket folyamatosan ellenőrizzék.
Bármennyire szórakoztató is az állandó lebegés, a
hosszú távú élettani hatása már veszélyeket hordoz magában. Minden asztronautának naponta kötelezően két
órát kell testedzéssel foglalkoznia, hogy csökkentsék az

Gateway to Space - Nemzetközi űrkiállítás

A cikk végén szeretnék pár szót szólni a kiállításról.
Az biztos, hogy a kiállítás PR részére nem lehetett panasz. A várost kiplakátozták, reklámvideók jelentek meg,
minden, ami szem-szájnak ingere… Csak hát a tartalom.
Ott sajnos messze nem volt minden rendben.
Én a kis családommal mentem, úgyhogy volt velünk kis
és közepes gyerek, illetve a felnőttek. A látogatók turnusonként mehetnek be a kiállítás területére. A belépés, jegyellenőrzés, zsilipen áthaladás után kikerülünk a látogatóktól megtelt „előbarlangból” (amibe be van építve egy „ablak”,
mintha kifelé néznénk egy űrhajóból, tényleg látványos,
csak sajnos megállni nem lehet előtte a tömeg miatt).
Hát innentől már ne számítsunk nagy meglepetésekre. Ez egy igazi „klasszikus” kiállítás, ami nagyjából annyi in-
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Fotó • i.ytimg.com

terakciót tart fenn a látogatóval, mint a galápagosi óriásteknős a jegesmedvével. Semmilyet. Ez nem egy gyerekbarát
kiállítás, és sajnos nem is kifejezetten izgalmas számukra.
Megérinteni vagy kipróbálni szinte semmit nem lehet, ami
tekintve, hogy replikációkról van szó, számomra elég érthetetlen volt, a kisebbeknek pedig egy idő után unalmas. A
harmadik teremben van lehetőség rá, hogy szkafanderben
és űrruhában fotózkodjunk - ez igen népszerű volt.
A sötétben bolyongásnak a kiállított tárgyak megvilágított alakjai mutatnak utat. A harcedzett felnőttek
még csak nekiállnak a küzdelemnek, hogy elolvassák
a tárgyak mellett kiállított táblákat a tök sötétben, de
egy gyerek nyilván nem fogja fárasztani magát effélével.
Apropó, persze a sötét jó arra, hogy kellő atmoszférát
teremtsünk, de emiatt viszont tényleg nehézségekbe ütközünk, ha valami információt akarunk leszűrni. Illetve
itt találkoztam a legerőszakosabb tévépromócióval, amit
valaha láttam. Nem viccelek, hogy minden teremben ki
van rakva egy plazmatévé, amiben a csillagos égről megy
valamilyen felvétel… Szóval feltétlenül vedd meg. Mármint a tévét, nem a csillagos eget.
A kiállításon nincs olyan sok tárgy, főleg nem a termek hatalmas méretéhez képest. Ezért az emberen gyorsan eluralkodik a hiányérzet, bármennyire is ügyesen
próbálták szétszórni a dolgokat. Az első valóban izgalmas
kiállítási tárgy az a holdkőzet, amit egy kis lyukon keresztül meg lehet érinteni. Nem tagadom, én is átszellemült
arccal és lelkesedéssel simogattam meg. Ezenfelül ugyanebben a teremben van egy holdjáró, ami annyira fantasztikus, hogy már csak azért is jobb kedvre derül az ember.
A harmadik hatalmas piros pont, hogy bemehetünk egy

hajó belsejébe, ami tényleg leírhatatlan érzés. Illetve a végén már a fények is felkapcsolódnak, így rengeteg érdekes
dologról lehet olvasni, amit én ki is élveztem.
A kiállítás végén külön fizetség ellenében (és masszív
birkatürelemmel) ki lehet próbálni különböző eszközöket, amikről nem igen tudok nyilatkozni, mert mi nem
tettük. Amennyire láttam az, aki eljutott odáig, élvezte
a plusz programot.
Összegségében, egy nagyon túlárazott kiállításnak tartom, amin a kisebb gyerekkel 20 perc alatt át lehet rohanni. Nekem mint laikus érdeklődőnek abszolút mutatott
újat, és lehetett is itt informálódni, de ennek ellenére lett
volna még hová fejlődnie a nemzetközi űrkiállításnak.
Aruwa Eszter
Forrás:
15 éve lakott az ISS. Űrvilág űrkutatási hírportál, 2015.
november 2. http://www.urvilag.hu/az_urallomas_es_
oroszorszag/20151102_15_eve_lakott_az_iss (Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)
Great views. Sleeps six: What's it like to live on the International Space Station? http://www.bbc.co.uk/news/
resources/idt-c1dffc35-fe53-492d-a4bf-752a22bd1ebc
(Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)
Simonyi Pille-mérései az űrállomáson (1). 2007. július
25. http://www.urvilag.hu/a_pille/20070725_simonyi_
pillemeresei_az_urallomason_1 (Utoljára megtekintve:
2016. március 29.)
What Is the International Space Station? Nasa.gov,
2011. november 30. http://www.nasa.gov/audience/
forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-theiss-58.html (Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)

Katalán Krém II.
Katalónia múltja és jövője
Cikksorozatom első részében bemutattam Katalónia, Spanyolország
észak-keleti tartományának legfőbb társadalmi jellegzetességeit és
rövid történetét. A második részben Katalónia jelenét, illetve a
függetlenedés kérdését veszem górcső alá.
A Franco-rendszer bukása után

A Franco-éra utolsó évtizedében a gazdasági reformoknak köszönhetően erőteljes iparosodás és gazdasági növekedés ment végbe Spanyolországban.
Bilbao és Barcelona körül hatalmas ipari régiók jöttek
létre, melyek rengeteg bevándorlót vonzottak az ország
elmaradottabb területeiről, például Andalúziából. Az
1970-es olajválság kirobbanásáig tartó gazdasági fellen-

dülés és jóléti expanzió – a cenzúra, valamint
az erőszakszervezetek tevékenysége mellett
- hozzájárult, hogy Franco egészen haláláig
meg tudta tartani a hatalmat.
Érdekes módon, amikor Franco a polgárháborút követően hatalomra került, Spanyolország
államformáját monarchiára változtatta, de uralkodót
nem nevezett ki. Bár királypárti volt, a trónt üresen
hagyta, de facto Francisco Franco volt az ország koronázatlan királya. 1975-ben Franco elhunyt, utódjául I.
János Károly királyt jelölte ki.
János Károly egy többlépcsős demokratikus átmenetet vitt végig az országban. Betiltotta a falangista
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pártot, 1977-ben parlamenti választásokat írt ki, új
alaptörvényt vezetett be, később pedig Spanyolország
az EU, valamint a NATO tagországává válhatott. Bár

1981-ben egy Alfonso Armada nevű tábornoknak volt
egy sikertelen puccskísérlete, a spanyol demokratikus
átmenet összességében sikeres volt. Érdekes párhuzam,
hogy Magyarországhoz hasonlóan Spanyolországban
sem történt meg az előző rezsim működtetőinek felelősségre vonása, ez volt a békés rendszerváltás ára. A
kilencvenes évektől a 2008-as gazdasági válságig ismét
erős gazdasági növekedés vált megfigyelhetővé Spanyolországban. Ma már szinte hihetetlennek tűnik,
hogy a kétezres évek elején egyes régiókban, például
Barcelonában teljes foglalkoztatottság volt.
Visszatérve a rendszerváltáshoz: az egyik legfőbb
változás a Franco-rendszerhez képest, hogy az új alkotmány széleskörű jogokat biztosít a kisebbségek számára, így a katalánok számára is.
Katalónia egyike a tizenhét autonóm közös- ...az elszakadás mellett kampányoló pártok egyik visszatérő
ségnek, saját parlamentje és költségvetése mantrája szerint a függetlenedéssel Katalónia végre lerázhatja
van. Azonban éppen a piszkos anyagiak magáról a madridi korrupt politikai elit fojtogató béklyóját.
azok, melyek talán a legfőbb konfliktust
okozzák a madridi központi kormány és
Barcelona között.
élve nagyjából az ottani Göncz Árpának felel meg. Jordi
Pujol egyáltalán nem nevezhető bevándorláspárti politiA katalán nacionalizmus felemelkedése
kusnak, ugyanakkor a mai napig azt képviseli, hogy aki
Az elmúlt húsz évben a katalán közvélemény foko- megtanulja a katalán nyelvet és tiszteli a katalán kultúrát,
zatosan a régió függetlenedése felé tolódott el. Ma a az maga is katalán.
lakosság közel fele függetlenségpárti, míg másik fele a
„Az az ember, aki beszél katalánul és katalánul beszél a
maradást támogatja. Ennek számos oka van, a Spanyol- gyermekéhez, az a szívében már maga is katalán.” – nyilatországhoz való lojalitást semmiképp nem segíti, hogy kozta Jordi Pujol.
a demokratikus átmenetet követően kapott jogokat és
Bár összességében kijelenthető, hogy a nyelv a katafiskális szuverenitást a jobboldali kormányok csorbítot- lánizmus legfontosabb sarokköve, Barcelonában ez nem
ták. Például a demokratikus Spanyolország egyik vív- egyértelmű. A városban sétálva hamar feltűnt, hogy látmánya volt, hogy a katalán nyelvet egyenértékűvé tet- ványosan sok lakás ablakában lóg a katalánság egyik legték a spanyol nyelvvel, ám egy a Mariano Rajoy (Partido fontosabb szimbóluma, a senyera (arany háttérén négy
Popolar) vezette kormány által bevezetett reform kö- vízszintes vörös vonalból álló szimbólum, leginkább Kavetkeztében az iskolákban és az állami intézményekben talónia zászlajaként ismert). Ugyanakkor eddigi tapasz-

”
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visszaállították a spanyol nyelv elsőbbségét.
Magyarországról nézve furcsa lehet, ám a katalán
politikát lehetetlen volna egy klasszikus jobb-bal, konzervatív-liberális tengelyen mozogva értelmezni. A politikai élet legfőbb törésvonala
a függetlenség- és maradáspártiak között
húzódik. Egy liberális nézeteket valló ember
ugyanúgy lehet függetlenségpárti, mint egy
baloldali.
A függetlenségpártiak (Moviment
Independentista) többféleképpen érvelnek
az elszakadás mellett. Egyrészt a katalán
nacionalisták legfőbb félelme az, hogy Franco álma végül beteljesül, és a katalánizmus
(catalanisme), vagyis a katalán nyelv, kultúra és identitás „felhígul”, majd feloldódik a
spanyol dominancia hatására. A nacionalisták ennek bizonyítékaként tekintenek a katalánt nem beszélő, más
spanyol tartományból és latin-amerikai országokból érkezőkre, akiket a pejoratív „xarnego” jelzővel illetnek. Így
a nacionalista diskurzus szerint egy független Katalónia
megalapítása már csak önvédelemből is szükséges.
Ezen a ponton érdemes kitérnünk arra az érdekességre, hogy a katalán nacionalista diskurzus – például a magyar, de általában a közép-kelet-európai nacionalizmussal szemben - nyitva hagyja a bevándorlók előtt az ajtót a
katalánná váláshoz. Jordi Pujol, a demokratikus átmenet
utáni első katalán elnök nyilatkozatainak a mai napig súlya van a katalán közéletben. Pujol egy erős hasonlattal
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talataim szerint a mindennapi életben gyakran maguk a
katalánok is inkább a spanyol nyelvet részesítik előnyben
még akkor is, ha éppen két katalán beszélget. Legalábbis
Barcelonában.
A függetlenségpártiak másik gyakran hangoztatott
érve, hogy Madrid ellopja a katalánok pénzét. Tény,
hogy a Spanyol állam GDP-jének 19%-át Katalónia termeli meg. Ezenfelül fontos, hogy míg 2003-ban a spanyol költségvetés kb. 16%-a landolt Katalóniában, ma

hogy ez Spanyolország legeladósodottabb régiója.
Politikai patthelyzet
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A 2008-as gazdasági világválság keményen érintette Spanyolországot és Katalóniát. A munkanélküliség a mai napig 20% körül mozog, a fiatalok között
ez az arány még magasabb. A gazdasági válság Európa
legtöbb országában a szélsőséges és populista pártok
felemelkedését, valamint a régi politikai elit gyengülését hozta. Így történt ez Madridban is, ahol
már három hónapja kormány nélkül működik az állam, mivel a választásokon senki
sem szerzett abszolút többséget, a pártok
talajóban maradnának a katalánokkal.
pedig nem tudnak megegyezni a kormányA cikksorozat harmadik és egyben utolsó részében a katalán koralakításról.
társ művészetet fogom bemutatni, valamint elmondom, hogy
Katalóniában a 2015-ös tartományi vámelyek szerintem Barcelona legmenőbb látványosságai és szóralasztásokon
az elszakadás mellet kardoskodó
kozóhelyei.
Junts Pel Sí, azaz az „Együtt az Igenért” pártKovács Levente
szövetség (CDC-ERC) került hatalomra. Az
Artur Mas vezette pártszövetség azonban
csak úgy tudott kormányt alakítani, hogy
koalíciót kötött egy harmadik párttal (CUP),
akik azonban ragaszkodtak a korrupciós
már csak 9,5%-a. Egy 2011-es kimutatás szerint a régió ügyekbe keveredett Artur Mas távozásához. Így lett vé9,5 milliárd euróval fizetett többet be a büdzsébe, mint gül Katalónia elnöke Carles Puigdemont, aki hatalmasat
amit visszakapott. A maradáspártiak ugyanakkor azt ment a spanyol közösségi médiában, mivel Katalónián
hangsúlyozzák, hogy amennyiben függetlenednének, le kívül nem igazán tudják, hogyan kellene helyesen kiejkellene mondaniuk az EU-tagságról, ki kellene lépniük az teni a nevét.
eurózónából. Mindezeken túl nem elhanyagolható tény,
Az új katalán kormány legfontosabb ígérete, hogy

Pankráció testközelből
Hungarian Championship Wrestling
Mi is a pankráció? Japánban sport. Mexikóban hagyomány.
Amerikában szórakoztatás. Magyarországon? Lehetőség. Szalay
Bencével, azaz „Doverrel” beszélgettünk.
Ilyés Virág: Legelőször arra kérnélek, mutatkozz be
néhány szóban!
Szalay Bence: Szalay Bence vagyok, azaz „Dover”, a magyar
pankráció egyik alapítója és jelenleg a mögötte álló egyesület elnöke. Most már hatodik éve foglalkozunk a Hungarian
Championship Wrestling (HCW) rendezvény szervezésével,
továbbá utánpótlásképzéssel is, tehát gyakorlatilag mindennel, ami a magyar pankrációhoz kapcsolódik.
IV: Hogyan kapcsolódott be a pankráció az életedbe?
SZB: Úgy, ahogy a többségünknek. Gyerekkorunkban

megláttuk, és rajongók lettünk. Általában
ez 10 és 13 év között a leggyakoribb, akkor
tartanak már ott a gyerekek szellemi fejlődésükben, hogy felfogják, hogy a pankráció micsoda, leköti őket. Ezután vagy benne marad valaki vagy
nem. Nagyon sokan kinövik, de van, akinek megmarad
– én is így maradtam benne.
IV: Most már elég terjedelmes rajongói bázisotok van,
nagy az érdeklődés, de milyen volt az indulás ehhez képest?

SZB: Nagyon furcsa, mert már induláskor is nagyobb
volt a bázisunk, mint jelenleg Európában nagyon sok
szervezetnek. Ez azért valósulhatott meg – nem titok,
mai napig vállaljuk, mert az a személy, aki először elkezdett nekünk segíteni a hazai pankráció megteremtésé-
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IV: Kikből áll a rajongóitok köre, kit
próbáltok megcélozni a gálákkal?
SZB: Amikor ebbe belekezdtünk,
még abszolút nem voltunk képben,
hogy milyen típusú emberek ők,
vagy hol találhatunk velük közös
pontot. Először próbáltunk sportolókat megcélozni, aztán egyetemistákat, ez mind-mind
úgy tűnt, hogy nem közös pont. A pankráció iránti érdeklődés nem köthető demográfiai jellemzőkhöz. Inkább
érdeklődési körhöz: általában azokat az embereket kell
megtalálni, akiknek a világába a pankráció még belefér.
Tehát aki szereti a science fictiont, a fantasy-t, a szuperhősöket, a képregényeket. Aki ezeket szereti, el fogja
fogadni a műfajt, mert a pankráció ebben a világban mozog. Karakter, szín, mese – ez a célközönség.
IV: Egy kicsit most magáról a pankrációról kérdeznélek,
te hogyan definiálnád magát a műfajt?
SZB: Nincs egy „nagy könyv”, mint mondjuk bármelyik
másik küzdősportnál. Ez egy olyan sportszórakoztatás,
ami teljesen önálló műfaj. A pankráció célja, hogy az
emberek érzelmeit meghintáztassa, hol jót váltson ki

belőlük, hol rosszat. Hogy a hétköznapokból kiszakítsa
a nézőket egy olyan élmény által, ami érzelmileg tényleg hat rájuk. Hatni akarunk ezekre az emberekre, az a
legrosszabb, amikor valaki csak néz és vállat von. Ez egy
élő, reaktív szórakoztatás, ami tényleg arról szól, hogy a
közönség tagjai azt lássák: ők maguk is a részesei ennek
a világnak és valamennyire befolyásolják a történéseket.
IV: Mennyire fontos nektek, hogy a közönségtől visszajelzés érkezzen egy-egy gálán?
SZB: Az a legfontosabb! Ha negatív visszajelzés érkezik,
nekünk az is jó. Az is jelzi, hogy valami megfogta a nézőket, akár kritika szinten, akár ha egy konkrét sztorielem
miatt szomorúak. Olyan filmeket
sem látsz, amiben csak vidámság van, az senkit sem érdekel. A
pankrációnak ugyanaz a célja, mint
mondjuk egy akciósorozatnak,
hogy az ember lelkét megmozgassa
és megfogja.
IV: Hogyan születik meg nálatok
a sztori és miképp alakítjátok ki a
karaktereket?
SZB: Most már szerencsére ez úgy
működik, mint ahogy a „nagyoknál”
is: van rá konkrét team. Egy olyan
kreatív csapat, akik csak azzal foglalkoznak, hogy melyik karakter
mennyire jó, mennyire eladható, a
közönségnek melyik részét fogja
meg. Erre megvannak azok az emberek, akik nem feltétlenül birkóznak, de valamilyen szinten benne
vannak a műfajban már évek óta és tudnak ebben segíteni. Kifejezetten jó az, ha valaki nem birkózóként, hanem
kvázi félig külsősként látja, hogy az adott embernek mi
állhat jól, hogyan kellene beszélnie, viselkednie. Most
már elég sokat forgatunk, elég sok internetes anyagunk
van, ahol a párharcok közti sztorikat visszük – erre is
megvannak a megfelelő emberek, akik ezt megrendezik,
megszervezik. Úgy próbáljuk alakítani a történetet, hogy
az a legérdekesebb legyen, és ami az emberekből kivált
valamiféle reakciót.
IV: Milyen készségekkel kell rendelkeznie egy jó
pankrátornak?
SZB: Mondjuk, ha a legideálisabb esetet kellene felvázolni, akkor van egy John Cenánk, aki Amerikában most „A
pankrátor”. Ő egy olyan ember, aki a közönség szemében
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ben, az Eurosportnál dolgozott, ami óriási segítség volt
ahhoz, hogy a legelső rendezvényünkre rajta keresztül
eljöjjön 500 ember. Jelenleg Európában ez gyakorlatilag
elképzelhetetlen. Pár olyan szervezet van, akik megközelítőleg 500 fős közönséggel dolgoznak. Például egyik kollégám most volt Olaszországban, ahol a gálán összesen
50-en voltak, amikor én mentem ki voltak 100-an. Hollandiában is birkóztam már olyan programon, ahol 30-an
jelentek meg körülbelül. Európában ez jellemző, viszont
ahhoz képest, hogy mi volt 6-7 évvel ezelőtt, most már
nő az érdeklődés. A jellemző létszám 100-300 közötti, de
vannak olyan szervezetek is, például Írországban, akik
egész évben teltházas műsorokat csinálnak. Összességében mi elég jól indultunk, aztán
mikor önálló vizekre eveztünk, volt
egy kisebb visszaesés, de a 100-200
fős gálákat mindig tartottuk, ez alá
soha nem mentünk szerencsére.
Aztán szép apránként, először 50100 fő között növekedett évről
évre az érdeklődők száma. Mikor
megkötöttük a tévés szerződést,
hirtelen fölemelkedett, amikor a
szerződés lejárt, hirtelen leesett.
Most jön föl ismét. Ez olyan hullámzó, mint az élet.
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nagyon megosztó, általában azért kapja a negatív kri- mekkora teret kap az életük. Nagyon hasonlóan néz ki az
tikát, mert ő a „túl jó” kategóriába tartozik. Viszont az „indie-k” élete is – akiknek nincs kizárólagos szerződése
öltözőben imádják. A szakmában van 20 éve, 365 napból egy-egy szervezethez –, azonban ők csak hétvégén bir340-et a pankrációnak szentel, maximálisan ebben él, ha kóznak. Nekik általában hétfőtől péntekig van egy civil
nincs meccse, akkor is ott van és segít. Mindenkit tisztel szakmájuk, bár ezalól már vannak kivételek. Munka és
az öltözőben, mindenkinek segít, mindenkivel kedves, edzés hétfőtől péntekig, szombaton egyik állam, vasáraz amerikai celebek között ő tartja a rekordot kórház- nap másik állam, hétfőn pedig indul elölről. Igazából,
látogatásokban. Az ideális pankrátornak, a XXI. század amire én is törekszem, és ami a legokosabb felfogás: egy
sztárjának – aki ráadásul még sportoló is – ilyennek kell fenntartható életvitel folytatása. Itt folyamatosan forlennie. Már nem lehet az sztár, aki néhány évvel ezelőtt mában kell lenned és készen állnod arra, hogy bármikor
lőtte magát. Sportol, egészségesen él, művelt, értelmes – vihetnek bárhova. Az edzés és a táplálkozás nyilván része
most már ilyenek a sztárok és abszolút, ilyennek is kell ennek az életmódnak, de emellett nagyon sokat kell foglennie. Cena sportoló, mindent megcsinál, amit kell, tel- lalkozni a self marketinggel is, hiszen van egy branded,
jesen lojális a szervezethez, alkalmazkodó képes. Nemrég egy karaktered, amit folyamatosan építeni kell.
megműtötték a könyökét és öt hét múlva már ott volt és
csinálta tovább. Ilyen embereket keresnek kint Ameriká- IV: Elég sok sztereotípia él a pankrátorokkal kapcsolatban,
ban: akik használhatók, elnyűhetetlenek, mindent meg- ezekről mi a véleményed?
csinálnak, tisztelettudóak. A ’90-es években nagy balhék
SZB: Az egyik fő sztereotípia, hogy a pankrátorok buták.
voltak az öltözőben, ott volt a rengeteg „egós”, nagydarab Ez általában onnan ered, hogy ha az ember megnézi kíember, aki sztárnak gondolta magát, a legfontosabbnak vülről, nyilván azt látja, hogy ez küzdelem, hülyeség. Az
a világon, és iszonyat nagy ütközetek voltak. Most már már kevésbé látható, hogy mostanra már olyan képzett
az ilyen típusú embereket azonnal kirúgják, sőt el sem előadók birkóznak, akiknek ezt muszáj elsajátítaniuk,
jutnak az öltözőig. Amerikában tartanak try-out hétvé- különben nem lesz jó az előadás. A pankrátorok között
géket, ahol 40-50 embert elhívnak, és kettőt választanak is nyilván megvan az a réteg, amit a sztereotípia kiemel,
ki belőlük. Olyan apróságok vannak – itt volt
nálunk Matt Cross és ő mesélte –, hogy ha bemész a ringbe és nem törlöd meg a lábad, ak- Igazából, amire én is törekszem, és ami a legokosabb felfogás:
kor mehetsz haza. Azokat választják ki, akik egy fenntartható életvitel folytatása. Itt folyamatosan formában kell
tényleg becsülik ezt az egészet. Olyan közeget lenned és készen állnod arra, hogy bármikor vihetnek bárhova
teremtenek, hogy semmi ne fordulhasson elő
abból, ami 10-15 éve volt.
de ők hamar „kihullanak”. A nagy színészek között sem
IV: Milyen egy pankrátor élete, hogy lehet elképzelni?
látsz buta embereket, hiszen nem tud előadni az, akiSZB: Ez nagyon függ attól, hogy hol dolgozik. Ha ves�- nek nincs hozzá esze. Ez egy óriási választóvonal ebben
szük a klasszikus amerikai példát, egy pankrátort, aki a a műfajban: kiveti magából azt, aki erre nem képes. Ha
WWE-nél (World Wrestling Entertainment, elsősorban azonban még tud is előadni, megvan a jó fizikuma, vipankrációval foglalkozó amerikai cég - a szerk.) dolgozik, szont nincs esze, akkor szintén nem maradhat a pályán
úgy fest az élete, hogy hétfőn van egy heti adás valame- hosszú távon, mert a brand építéséhez, a self marketinglyik városban, utána kedden felveszik ugyanott a pénteki hez sem lesz esze, sem ahhoz, hogy nyilatkozzon, beszélműsort. Mióta megvan a WWE Network – egy előfizet- jen, sztárként viselkedjen. Akkor egy olyan negatív celeb
hető applikáció, amin 24 órán keresztül pankráció megy lesz belőle, akiből van ezer, de egy ilyen birkózóhoz egy
–, azóta a portfólió kiegészült valóságshow-kkal (külön a szervezet nem fogja adni a nevét. Egy szervezetnek az
nőknek, férfiaknak, legendáknak) és olyan sorozatokkal, az érdeke, hogy olyan embereket rakjon előtérbe, akik
melyek bemutatják azt is, ami az edzéseken zajlik. Tehát értelmesek, akikre fel lehet nézni, akikkel lehet beszélni.
forgatnak 0-24 órában. A WWE birkózója fölkel reggel, A másik általános sztereotípia: a pankrátorok agres�elmegy edzeni, majd délután meccs és forgatás. Fölkel szívek. A pankráció esetében, mint mondtam olyan
reggel, elmegy edzeni… és közben úton van. 360 napból előadókról, képzett sportolókról van szó, akik együtt
300-at. Ezért nagyon „belterjes” a szakma. Aki családot dolgoznak, és egyszerűen nem lehetnek agresszívek,
szeretne, általában „bentről” válogat. A nagyobb sztá- mert egy közös produkciót hoznak létre. Ha valaki agroknak ezért is van saját turnébuszuk, így legalább vala- resszív, akkor ki lesz rúgva. Ez tényleg olyan, mintha

”
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valaki egy forgatás közepén berágna és elkezdene verekedni. Ő mennyi ideig szerepelne így egy filmben? Azért
mert valaki egy küzdelmet jelenít meg, attól még nem
lesz agresszív. Attól függetlenül sem, hogy vannak olyan
karakterek, akik szerepük szerint azok, de ők a „bully-k”,
a negatív karakterek lesznek. Az agresszivitás már nem
dívik. A WWE is azért vezényel „antibully” kampányt,
mert azt akarja közölni az emberekkel, hogy ne viselkedjenek úgy, ahogy nem szeretnék, hogy velük viselkedjenek. Próbálják távol tartani magukat az agresszivitástól.
Nyilván az is közrejátszik ebben, hogy 2006 óta, mióta a
gyerekek a célközönség, már nem sugározhatnak olyan

megjegyezhető legyen. Az, hogy ki mit gondol róla, az
teljesen mindegy. Ráadásul vannak olyan karakterek,
akiknek direkt azért extrém a ruházatuk, hogy azt a reakciót váltsa ki: „Pff… Fúj, de undorító”. Nekünk az is jó,
nekünk minden jó, ami nem átlagos és nem közömbös.
Emellett a ruházatnak gyakorlati szerepe is van, ahogy
nem véletlen az sem, hogy a klasszikus olimpiai birkózásnál sem lenge nadrágban és pólóban nyomják a mec�cseket. Nem lehet. Itt olyan fizikai munka zajlik, hogy a
nem megfelelő ruházat zavaró. Visszatérve a korábbi állításra, miszerint nemkívánatos a homoszexualitás – most
már ez nem téma. Ez egy olyan közeg, ahol különböző
karakterek vannak, különböző nemzetiségek, különböző emberek. Így a műfajban
egy olyan toleráns környezetre van szükség, amibe nem fér bele az, hogy bármilyen
rasszista, homofób megnyilvánulás legyen.
Itt is a filmvilágot tudom felhozni, ott sem
téma, hogy egy színész fekete-e vagy meleg,
mert ez valahol egy értelmiségi közeg. Most
már vannak kifejezetten homoszexuális karakterek, Japánban is egyre több. Az ember
a homoszexualitással is találkozik nap mint
nap, akkor az is legyen megjelenítve, hiszen
az élet része.
Van még egy dolog: kokain, drogok és mindenféle teljesítményfokozók használata. Nyilán ez is onnan ered, hogy a
’90-es évek környékén a nagy sztárkultusz idején tényleg
ez ment. Erről rengeteg könyv szól, belsős sztori, videó.
Ők birkóztak, rengeteget ittak, rengeteg szteroidot és kokaint használtak. Ők voltak az atyaúristenek, akik sztárok
is, sportolók is, színészek is, nagyok, erősek, mi baj lehet?
És mindegyik meghalt 40-50 évesen, mert ezt fizikailag
nem lehet bírni. Direkt ezért állt a WWE más irányba. Lehet, hogy ez politikailag is egy megfontolt lépés volt, de
mint emberállomány is sokkal fenntarthatóbb. Sportolókat, egészséges életmódú embereket keresnek, akik tiszta
életet élnek. Az egész portfólió is megváltozott: ha megnézel egy 2000-es meccset, a birkózók kétszer akkorák voltak, mint a maiak. Akkor ez volt a menő, ekkor keletkeztek ezek az „iszonyat nagy szörnyek”. Most már mindenki
atléta, szálkás, sportos, már nem olyan magasak, több
minden belefér. Nincs korlátozva, hogy ha pankrátor vagy
akkor 190 cm és 120 kg a minimum. Az emberek kíváncsiak voltak valami másra, rájöttek, hogy a kisebb emberek
sokkal atlétikusabbak, látványosabb dolgokat meg tudnak
csinálni. Már nincsenek meg a korábbi sablonok, nem
alkalmaznak olyan pankrátorokat, akik drogfüggők vagy
rendszeresen isznak, mert kiégnek pár év alatt. Nyilván a
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tévéműsort, amiben vér van. Annak a korszaknak már
vége. Most már, hogy saját networkjük és netre készített
műsoraik vannak, belecsempészik, de már messze nem
úgy, mint régen.
A másik dolog, amit olvastam a WWE mottója, hogy
„egy férfi nem sír”. A mai világban a férfi-női szerepek
már sokkal inkább összemosódtak, mint 15 éve. Most
már a pankrációban sincs az, hogy egy top férfi karakternek szégyellnie kelljen az érzelmeit, ez mára már irreális.
Egyszerűen nem ilyen a világ. Amit a pankrációban megjelenítenek az társadalmi tükör, akár egy-egy színházi
előadás. Arra lehet jól reagálni, ami te is tapasztalsz és
értesz. Nyilván ahogy alakul a világ, ahogy finomodik,
vagy összemosódik – ez ugyanúgy megjelenik itt is.
Ehhez már-már kapcsolódó állítás, hogy nemkívánatos
dolog a homoszexualitás ebben a műfajban. Ez a tapadós csilli-villi ruhák kapcsán került elő, hogy a pankrátoroknak emiatt még jobban kell hangsúlyozniuk a
férfiasságukat – nehogy a nézők azt gondolják, hogy
homoszexualitásról van szó. És, ha azt gondolják, akkor
mi van? Egyrészt. Másrészt, ezek a ruhák azért kellenek,
hogy a pankrátorokat meg lehessen különböztetni a ring
mellett ülő emberektől. Egy sima fekete overállra senki
sem kíváncsi. Itt mindent fel kell nagyítani, hogy színes,
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teljesítményfokozás egy egész más dolog, mert bármi, ami
sport, teljesítmény, életvitel, ott az jelen van, de ez része a
sportvilágnak és az emberek megtanulnak együtt élni vele.
IV: Mik a hosszú távú terveitek a jövőre nézve?
SZB: A hosszú távú terv nyilván az, hogy visszakerüljünk a tévébe. Azért azt láttuk, hogy ez egy olyan műfaj, amit rendszeresen követni kell. Oké, az élő show a
része, de ahhoz, hogy igazán kinőhesse magát, ahhoz
országos elérésre van szüksége, amit egyrészt kábel tévén, másrészt interneten keresztül lehet megvalósítani.
Most még be kell kerülni a tévébe ahhoz, hogy a műsor
az emberekhez eljusson, és körülbelül még 10-15 év lesz,
mire minden átkerül a világhálóra – addigra kell felkészülnünk arra, hogy minden tartalmunk ott is elérhető
legyen. De egy ilyen műfajnak, ami ennyire aktív kifelé,
ennyire médiaközpontú - amit a fotósok, az operatőrök,

az újságírók imádnak, mert jól néz ki, és mert annyiféle tartalom van benne – csak jó lesz, ha minden átkerül a netre. Akkor csettintésre fog eljutni mindenhová.
Amúgy érdekes… Pont most szombaton vizsgáztattunk
a sulinkban gyerekeket, aminek a végén beszélgettünk
velük arról, hogy mik a terveik, miért vannak itt, hogyan találtak meg minket. Kivétel nélkül mindenki azt
mondta, hogy a Viasaton találkozott a műsorral vagy az
Eurosporton. Ha belegondolok én is anno a Cartoon Network után, a TNT-n láttam először pankrációt. Valahogy
úgy találkozik vele az ember, hogy csak megy és meglátja.
Az interneten szelektálsz, célirányosan keresgélsz, és ha
nincs eléd rakva, akkor nem biztos, hogy rátalálsz. Ha a
tévében van, az ember akaratlanul is megpillantja, hogy
ilyen is van Magyarországon.
Ilyés Virág

Játék csupán?
Fotó • Sziszik Dániel Photography

Szeretnéd megismerni a „gamification” fogalmát?
Hallottál már róla, esetleg alkalmazni is szeretnéd? Íme, néhány
példa és sok-sok magyarázat, hogyan alakult ki, hogyan használják,
és milyen kritikával illetik a gamificationt.
A gamification 2013 egyik legnépszerűbb „buzzwordje”
volt, azonban ez a csoda nem csak három napig tartott. Ennek oka, hogy míg például a „bucket challenge”
az ember rövid távú szórakozatására szolgál – másodszorra már nem olyan vicces –, addig a gamification
egy gondosan kidolgozott, tartalommal bíró fogalom,
ami az egyéni fejlődést számos ponton támogatja,
ahogy azt hamarosan láthatjuk majd a felsorolt példákból. Ezen pszichológiai vonásainak és szórakoztató jellegének köszönheti, hogy sikerült beépülnie az
emberek mindennapjaiba.
A fogalmat 2010-ben kezdték el széles körben alkalmazni, de már jóval korábban is fontos szerepet tulajdonítottak a felhasználói élmény javításának - játékokkal
és szórakoztató elemekkel. A kifejezést Nick Pelling brit
programozó nevéhez kötik, aki játékfejlesztői tapasztalatát felhasználva reformálta meg az online eszközökön
való tevékenységeket és tranzakciókat. Mindezzel célja
az volt, hogy olyan termékeket hozzon létre, amelyek
a társadalom számára nemcsak hasznosak, de egyben
szórakoztatóak is.

Hogy miért jött létre a gamification?

A 2000-es évek a mi generációnké. A
mi generációnké, mely már számítógépek,
videójátékok és okostelefonok között nőtt
fel. Hol máshol lehetne hát őket elérni, mint
ezeken az eszközökön? A szolgáltató szektorban mindig is cél volt, hogy a fogyasztó érezze, ő a fontos, és
ha sikerült a figyelmét egy termékre irányítani, szinte
minden cselekvéséért jutalmazták, így próbálva kiépíteni a fogyasztó ragaszkodását egy-egy termékhez. Erre
jó példa a VIP-kártyák vagy éppen a vásárlás után járó
kuponok elterjedése, amivel a termék vagy cég iránti
lojalitást honorálják a mai napig.
Jutalmat kapni mindenki szeret. Erre épül egyrészt
a gamification. A szó jelentése: játékelemek alkalmazása
nem játékkörnyezetben.
Hogyan értik ezt?

Vegyünk példának egy magyar fejlesztésű applikációt,
amelynek célja, hogy a sporttevékenységünket nyomon
követhessük. De a szokásos idő és kilométer követésnél a
Tep többet nyújt. Kiskorodban volt tamagocsid? Ha csak
az enyémre gondolok, egyből feltörnek az emlékképek,
ahogy éjszaka titokban etettem, amikor anyukám eldugta, mert iskolanapokon nem szabadott felkelnem emiatt.
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Mit is tudunk eddig a gamificationről?

A gamification főleg az egyén motivációjára épít,
próbálja a felhasználót elkötelezni mind az appal, mind
a személyes fejlődés céljával szemben. Ezt játékos elemekkel teszi - avatárral, beváltható pontokkal, kihívásokkal, állapotsorral, ranglistákkal. Jelenleg leginkább
az egészségügyben, az oktatásban és marketing célokra
használják, de egyre több cégnél a kiválasztási folyamat
és a brand építésének egy fontos lépcsőjeként tartják
számon.
A gamificationhöz koncepcióban hasonló, ám a megvalósításban eltérő technika a „serious games”. A fogalmakat gyakran keverik, ám eltérés abban figyelhető meg,
hogy míg a gamification csak bizonyos elemeit veszi át
egy-egy játékos felületnek, addig a serious games maga
a játék. Ennek sem csak a szórakoztatás a célja, hanem
mindig valamilyen mögöttes szándékkal alkalmazzák.
Több típusa is ismert: ezek a szimulációs játékok, a tanító játékok, azon játékok, amikkel emberi értékekre hívják
fel a figyelmet, de még olyan is előfordul, aminek valós
végkimenetele van. Ezek közül az utóbbi kettő lehet érdekesebb, ezért említenék ezekről is egy-egy példát.
A Darfur is Dying nevű játék egy szimulációs környezetet teremt, ahol darfuri menekültek életét és viszontagságait élheti át a játékos. Ezzel a fejlesztők célja felhívni
a figyelmet a krízisre, ami Szudán Darfur régiójában
uralkodik.
A Fold It egy olyan online kirakós játék, ami lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy biológiai kutatásokat segítsen. A feladat proteinstruktúrákat építeni
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is van az appnak, az úgynevezett „lingot”. Utóbbi több
módon is szerezhető, attól függően, milyen nehézségű
kihívást teljesítünk. A szintlépésért egy lingot jár, de
ha új skillt sajátítunk el – vagyis új témakörök szókincsét –, az már kettőt ér. Minden szinten három élettel
indulsz, amit elveszíthetsz, ha rossz kifejezést használsz,
vagy helyesírási hibákat vétesz. Ha elfogytak az „életek”,
újra kell kezdeni az egész kihívást. Ha elegendő lingotot

gyűjtöttünk, akkor pedig egy napra befagyaszthatjuk a
napszámlálót, ha valamilyen okból aznap kihagynánk a
gyakorlást. Vagyis az appnak egyaránt vannak játékos és
edukációs elemei.
Fotó • interactiveproject.com

Ez az app a gyerekkorodat hozza vissza, mégpedig úgy,
hogy a regisztráció után a saját zsiráfod várja a kijelzőn,
hogy rendszeres testmozgással teljesítsd az általad kiválasztott kihívást. Ezzel XP-t gyűjtesz, amit pedig ételre,
italra vagy egyéb dolgokra válthatsz – tovább
fejlesztheted a zsiráf kinézetét egy kis mutációval vagy csak simán megváltoztathatod a
hátteret. Így még ha valamelyik nap a csoki
le is beszélne a mozgásról, a tudat, hogy a zsiráfod közben éhezik, biztos megadja a kezdőlöketet. Jutalmunk tehát a belső motivációra
épül, amit az applikáció gerjeszt bennünk. Így
még ha saját fejlődésünk nem is látszik nap
mint nap, de zsiráfunk fejlődését látva tudjuk,
hogy bennünk is elindult a folyamat.
Az előző példával belevágtam a közepébe...
Lássunk egy ennél egyszerűbb alkalmazást
is, csak a teljesség kedvéért. Az előző példa a belső motiváció erős hatásáról szólt. Vegyük most
a gamification egy hasonló eszközöket alkalmazó, de
mégsem az emóciókra és érzelmi kötődésre építő alkalmazását: a Duolingót, mely applikációval új nyelveket tanulhatunk. Hogy elkötelezze felhasználóit és motiválja a
napi gyakorlásra, az app egy számlálóval nyomon követi,
hogy egymás után hány nap látogattad meg azt tanulás
céljából. Minél több napon keresztül töretlen a lelkesedésed, annál több XP-t tudsz összegyűjteni, mely által
a szintlépés gyorsabbá válik. Továbbá saját pénzneme
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és jobban megismerni a működésüket, ehhez pedig az
emberek rejtvényfejtési és mintázatfelismerési képességeit használják. A fehérjék szinte minden szervezetünkben lejátszódó folyamatban részt vesznek, például
az izmok kontrollálásában, a kémiai reakciók felgyorsításában, de még a betegségek kialakulásában is lehet
szerepük. A fehérjék jobb megértése nagy segítséget
nyújt a betegségek ismeretében és a megfelelő gyógyszer kifejlesztésében.
Ahogy azt a fenti példákból láthattuk, a játékelemek vagy mechanizmusok alkalmazásával a legtöbb
esetben a tervezők célja a társadalmat és az egyéneket segíteni. De előfordul, hogy a megvalósítás
nem esik egybe a kitűzött céllal, és a gamifikált termék giccsjellegűvé, tartalom nélkülivé válik. Ezért a
gamificationnel szemben a játékfejlesztők gyakorolják
az egyik legerősebb kritikát. Egy játék megtervezése éveket vesz igénybe, és a játékkészítés művészete
olyan, akár a zenekomponálás. Minden elemnek harmonizálnia kell és a végén, sok iterálás után születik
csak meg a végeredmény. Ezért is vélik úgy, hogy
igazán jól akkor alkalmazható a gamification, ha azt
a game designban jártas emberek tapasztalatára is építik, és gondosan megtervezik minden lépését.
Egy másik kritika a játékok motivációra gyakorolt
hatását és annak manipulálását célozza. Bár korábban
olyan példákat említettem, amelyekben a belső motiváció erősítése a cél - és úgy vélem, mindegyik esetben
elmondható, hogy ezt sikerül is elérni, sok esetben a
gamification felhasználása valóban nem több a felhasználók és vásárlók toborzásánál. Hogy értsük ezt? Elég,
ha a hipermarketek világát vizsgáljuk, ahol pontgyűjtéssel és a végén egy „nagy nyeremény” sorsolásával motiválnak arra, hogy minél többet vásároljunk. Hasonló
megoldás, mikor kedvezményekkel ösztönöznek minket
egy-egy termék mihamarabbi megvásárlására. Ezzel kizárólag egy olyan külső motivációs tényezőt lengetnek
meg az orrunk előtt, ami a cég saját érdekeit szolgálja.
Azt az érzést keltik bennünk, hogy egyes cselekedeteinkről, sőt még lojalitásunkról is pontosan elmondható, mennyit ér. Utóbbi következtében képesek vagyunk
mérlegelni, hogy mennyit kell ahhoz adnunk, hogy a
legkisebb energiával a legtöbbet kaphassuk, még ha a
cégnek nem is ez volt vele a célja.
Még nehezebb a külső motivációt átforgatni, ha a
gamification nem vett részt már a kezdetektől fogva a
tervezésben, hanem csak később csapták hozzá egy termék koncepciójához, s nem képesek azt teljesen integrál-

ni. Kutatások szerint minél összehangoltabb a termék a
felhasználók belső motivációjával, annál elégedettebbek
lesznek vele, és az így létrehozott végtermék is nagyobb
értéket fog képviselni. Például ha a Duolingo valóban
megfelelően alkalmazza a gamificationt, akkor a felhasználók újra és újra vissza fognak térni és a tudásukat
gyorsabban fogják magasabb szintre fejleszteni, mintha
könyvekből tanulnának. Mindkét folyamat ugyanúgy a
tanulás iránti egyéni igényre épül, ám előbbinél a lelkesedés fenntartását a játékelemek és kihívások segítik, nem
pusztán az akarat táplálja.
Ahogy azt láthattuk, a gamification már most nagy
ívet járt be. A kezdeti, néhol öncélú alkalmazást mára
erősen felhasználó-központú megoldások váltották
fel. Az első megközelítések, a PBL-megoldások (Points,
Badges, Leaderboards) „kevésnek” bizonyultak, nem
alkalmazhatóak univerzálisan. Az új felhasználás középpontját maga az értékteremtés képviseli. Vagyis a
felhasználónak csak akkor nyújthat különleges felhasználói élményt a gamification, ha a gamifikált terméknek
önmagában is van értéke.
Rasztik Lilla
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com (Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)
Duolingo, hivatalos oldal. https://www.duolingo.com.
(Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)
Fold it, hivatalos oldal. https://fold.it/portal/ (Utoljára
megtekintve: 2016. március 29.)
Gabe Zichermann: Intrinsic and Extrinsic Motivation
in Gamification. Gamification.co, 2011. október 27.
http://www.gamification.co/2011/10/27/intrinsicand-extrinsic-motivation-in-gamification/
(Utoljára
megtekintve: 2016. március 29.)
Tep: the motivating fitness tracker, hivatalos oldal. http://
gettep.com. (Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)
The (short) prehistory of “gamification”… Funding
Startups (and other impossibilities) blog,
2011. augusztus 9. https://nanodome.wordpress.
com/2011/08/09/the-short-prehistory-of-gamification/
(Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)

17  Kül-Ügyes

VIiI. évfolyam I 8. szám I 2016. Április

Elfeledett konfliktusok
#3: Nyugat-Szahara
Cikksorozatunk harmadik része egy olyan területet mutat be,
melynek birtoklásáért évtizedeken át három ország is harcolt, és
melynek státusa az 1970-es évek óta nem tisztázott. Nyugat-Szahara népe pedig a mai napig nem látja a szuverenitás kivívásához
vezető hosszú út végét.
A túlnyomó részt sivatagi homokdűnék alkotta északafrikai terület az Atlanti-óceán partján fekszik, északról Marokkóval, délről Mauritániával, keletről pedig
Algériával határos.
Az eredetileg berber törzsek által lakott NyugatSzaharában 1884-ben spanyol hódítók kezdték meg
a gyarmatosítást, ami teljesen csak 1936-ra fejező-

Fotó • www.flagmagazin.hu

dött be. A kolóniát Spanyol-Szaharának nevezték el,
az ásványkincsek (pl. foszfát) felfedezése után pedig
fokozatosan felértékelődött a spanyolok számára. Az
őslakosok (szaharávik) azonban az 1960-as évektől
politikai mozgolódásba kezdtek. Megalapították a
Szaharai Felszabadítási Mozgalmat, mely a a Harakat
Tahrir elnevezésű, illegalitásban működő szervezet
volt. A szerveződés békés tüntetésekbe kezdett a nyugat-szaharai területek függetlenségének kivívásáért,
mivel a spanyolok az 1970-es években hivatalosan
is országukhoz tartozó tartománnyá szándékozták
tenni Nyugat-Szaharát. A tüntetéseket a spanyolok
leverték, ami tucatnyi áldozattal és bebörtönzésekkel,
deportálásokkal járt.

1973-ban El-Válid Musztafa létrehozta a
Polisario szervezetet (Népi Front Saguia el
Hamra és Rio de Oro Felszabadításáért), ami
már fegyveres akciókat tervezett a függetlenség kivívásáért. Számos esetben támadtak
spanyol katonai ellenőző pontokra, azonban
az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) az
események hatására felállított vizsgálóbizottsága arra
a megállapításra jutott, hogy a Polisario felszabadítási
frontként és nem terrorszervezetként működik. 1974ben Spanyolország erőteljes támogatásával megalakult
a Szaharai Nemzeti Egységpárt (PUNS), melynek programjában szerepelt az önrendelkezés kivívása, azonban
a szomszédos államok területi követeléseit rendre elutasította. Mivel a párt a spanyolokkal karöltve kívánta céljait megvalósítani, a fegyveres felkelést nem fogadta el.
A gyarmattartó hatalom - miután 1973-ban autonómiát,
majd önrendelkezési jogot adott a területnek - 1976-os
kivonulásával együtt a szervezet is megszűnt létezni.
A gyarmattartók távozása után Marokkó elszántan
próbálta bizonyítani a történelmi jogát a terület felett való
fennhatóság elnyerése érdekében. Az uralkodó, II. Hasszán
fegyveres beavatkozásra is képes lett volna Nyugat-Szahara birtoklásáért és „Nagy Marokkó” létrehozása érdekében,
melynek ötlete egy 50-es években aktív politikustól eredt.
Alall el-Fassi szerint Mauritánia egésze, valamint Algéria
bizonyos területei szintén a Marokkói Királyságot illetnék,
visszaállítva így a letűnt Almorávida birodalmat. Azonban
Mauritánia 1960-ban függetlenné válása és az Algériával
három évvel később kitört határháború következtében az
ezen területekre vonatkozó igények hamar elszálltak, de
a nyugat-szaharai fennhatóság vágya töretlen maradt. A
királyság a Nemzetközi Bírósághoz fordult a terület vis�szacsatolása reményében.
A bíróság 1975 októberében meghozott ítélete szerint azonban Marokkó bizonyítékai nem elégségesek
a közös történelmi múltra vonatkozóan, majd Mauritánia követelését is elutasaította, mivel az állam soha
semmilyen központi hatalmat nem gyakorolt a terület
felett. II. Hasszán marokkói uralkodó az ítélet után
350 ezer fős békés menetet indított Nyugat-Szahara
irányába. Az ún. „Zöld menet” burkolt célja a terület
megszállásra való előkészítése volt. A 300 ezer emberből és katonai egységekből álló menettel Hasszán
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nyomást akart gyakorolni Spanyolországra a terület
irányítását illetően (bár a hivatalos álláspont szerint
a menetet az emberek spontán felháborodása váltotta
ki). Ennek eredményeképp 1975. november 14-én Spanyolország, Mauritánia és Marokkó között megszületett a madridi hármas egyezmény, melynek értelmében
a marokkói csapatok elfoglalhatnák Nyugat-Szahara
felső kétharmadát, a déli területek pedig Mauritánia
fennhatósága alá tartoznának. Az Algéria támogatását
élvező Polisario heves ellenérzését fejezte ki a döntéssel kapcsolatban, hiszen a szaharáviknak csak a teljes
függetlenség lett volna elfogadható. Ennek kifejezéseképp a spanyolok 1976-os kivonulása után kikiáltották
a Szaharávi Arab Demokratikus Köztársaságot. 1979ben békemegállapodást kötöttek Mauritániával, aki
lemondott a déli területekről (amit Marokkó azonnal
annektált). Az Afrikai Egységszervezet (ma: Afrikai
Unió) a köztársaság kikiáltása után nem sokkal felvette
Nyugat-Szaharát a tagjai közé. Marokkó tiltakozása kifejezéseként kilépett a szervezetből és a mai napig nem
tagja az Afrikai Uniónak.
1991-ben, 16 évnyi háborúskodás után a Polisario és
a Marokkói Királyság tűzszüneti megállapodást írt alá,
melynek értelmében népszavazás kiírásáról döntöttek
a szaharávik között. Ez a referendum a mai napig nem
történt meg. A 2001-es Baker-terv szerint a szaharávik
először egy Marokkón belüli autonóm kormányzatról,
majd átmeneti időszak után a függetlenségről dönthet-

tek volna. Hasszán királynak azonban semmilyen olyan
népszavazási kísérlet nem jöhetett szóba, ami a sivatagi
területek függetlensedéséről szól.
Napjainkban Marokkó Nyugat-Szahara 80%-át birtokolja, a maradék felett a Polisario gyakorol hatalmat. A
Szaharávi Arab Demokratikus Köztársaságot 45, túlnyomó többségben afrikai ENSZ-tagállam ismeri el. A marokkói megszállás elől elmenekült szaharávi nép pedig
közel négy évtizede algériai sátortáborokban várja, hogy
visszatérhessen a szülőföldre.
Telek Szilvia
Források:
Besenyő János: Nyugat-Szaharai konfliktus – az önállósodási küzdelem kezdete, a Nemzetközi Bíróság
döntése és a „Zöld Menet”. Kül-Világ, a nemzetközi
kapcsolatok folyóirata, VI. évfolyam, 2009/2. http://
www.kul-vilag.hu/2009/02/besenyo.pdf (Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)
Peace Plan for Sahara – Baker’s Plan II. Permanent Mission
of the Kingdom of Morocco to the United Nations Office and other international organizations in Geneva.
http://www.mission-maroc.ch/en/pages/251.html (Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)
Western Sahara profile. BBC News, 2016. március 2.
http://www.bbc.com/news/world-africa-14115273
(Utoljára megtekintve: 2016. március 29.)

Migránsok Európában 2016. elején
A kölni események után
Napjainkban az európai politikának számos nehéz témával kell
szembenéznie, közülük nem egy a létét is fenyegeti. Ezek közé
tartozik a migránskérdés is, melynek leírása során elsősorban a
Közel-Keletről érkezőkre fogok fókuszálni. Röviden azt vizsgálom,
hogy áll most a nyáron még annyira nyíltan befogadó Németország
ebben a kérdésben, és mi lehet a problémából kivezető út.
Némi fogalomismertetéssel kezdek, mivel sokféle információt hallottunk az elmúlt egy évben.
Az ENSZ szerint a menekült (refugee) az, aki fegyveres konfliktus vagy üldöztetés miatt menekül el hazájából.
Státuszuk szerint az 1951-es genfi egyezmény alapján
kötelező befogadásban részesülnek az első államban, ahol
menekültként menedékjogot kérelmeznek. A migránsok

(migrant) viszont nem ilyen okokból hagyják
el az országot, nekik nem feltétlenül probléma
a hazatérés. Az országban papírok nélkül tartózkodó migráns az irreguláris.
A menekült addig menedékkérő, míg
nemzetközi védelmet nem kap - menekült,
oltalmazott vagy befogadott szinten. Az
utóbbi a leggyengébb, de évente megújítható. A dublini
rendelet miatt ott folyik a menedékjogi eljárás, amely
országban az illető az EU területére lépett, és amely az
Unió szerint megfelelő egy menekült ellátására.
A kezdeti lelkesedés és pozitív fogadtatás

Mik történtek a szilveszteri kölni események előtt?
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2015. szeptemberében - még a schengeni határok lezárá- Németország: A kölni események, a visszhangjuk
sa idején - az EU megállapította az országokra vonatkozó és magyarázat
Napokig nem adott hírt a rendőrség a fiatal nőket ért
menekültkvótákat négy ország ellenzése, egy tartózkodása mellett, Németország vállalta a legtöbb menekült szilveszteri erőszakhullámról, aminek elkövetői migránsok voltak, és ami etnikai dilemmát okozott, ezzel ellenbefogadását.
Adódik a kérdés: ha a több százezer, köztük rengetegen tétben Angela Merkel azonnal cselekedett, mikor tudoiratok nélkül érkező migránst nem lehet időben nemzet- mására jutottak az esetek, és nyilatkozatban ígérte meg
biztonságilag ellenőrizni, miért volt a média
annyira „eufórikus” velük kapcsolatban? Két
válasz adható erre. Az egyik, hogy az Uniónak nem vallási kérdés az arab világbeli nők elleni erőszak, hanem
égető szüksége volt a szakmunkásokra, mely a konzervatív és elnyomó társadalmi berendezkedés és a jogi
állásokat a migránsokkal tervezett betölteni, felelősségre vonás hiánya áll ezek hátterében
mivel a helyiek általánosságban véve túlképzettnek bizonyultak.
A másik ok pedig a liberális oldal szavazatszerzési vágya, az elkövetők kilétének megállapítását és a megbüntetémivel a 2012-es Európai Társadalmi Felmérés (ESS) adatai süket - származásuktól függetlenül. Kijelentése hatására
szerint a pártválasztó németországi muszlimok – az első és felélénkült a társadalmi párbeszéd az „őshonos” német
második generációsok egyaránt - túlnyomó többsége a bal- férfiak erőszakosságáról is, ennek része a helyi feministák kiáltványa is, amelyben több követeléssel élnek a
oldali pártot érzi leginkább magához közelállónak.
társadalom véleményalkotói felé, és megkísérlik tisztázA párizsi események és a változások kezdete
ni a dolgokat. Az eseménynek köszönhető a rapefugees
Kevés ideig tudta a politika fékezni a kritikusabb kifejezés megjelenése is, az „erőszak” és a „menekültek”
hangokat, amit az sem segített, hogy a migránsok nem szavak összevonásából, hogy az erőszakos migránsokat
tanúsították a letelepedés szándékát, hanem a koráb- könnyebben meg tudja különböztetni a népnyelv.
ban vágyott Németországból népesebb csoportok folytatták útjukat főleg Nagy-Britannia és Skandinávia Hogy reagált azoknak az országoknak a közvéleménye, ahonnan az elkövetők származnak?
irányába.
A Magyar Nemzet cikke szerint a KözelKelet országainak médiumai és lakói eltérően viszonyulnak a történtekhez. Az arab
világgal foglalkozó, közel-keleti szerzők által működtetett oldalakon alig találkoztak
a hírrel, saját véleményt egyik sem közölt,
pedig ugyanezek a felületek az európaiak
muszlimellenes radikalizálódását kiemelten
kezelik, és az arab politikusok is hallgatnak
az ügyről. Dr. Csicsmann László, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) docense szerint
ennek okai a figyelmet jobban magukra
vonó helyi témák jelenléte és a sajtó számos
A folytonos vándorlással csak tovább táplálták a velük országban erős állami kontrollja.
kapcsolatos véleményt, hogy munkajövedelem helyett a
A helyi véleményformálók hozzáállása eltérő, Sayfo
minél bőkezűbb szociális juttatásokból terveznek megél- Omar – aki a Demokrata egyik szír felmenőkkel rendelni. Emellett egyre inkább érkeztek hírek migránsok által kező szerkesztője - személyes hangú írásban utasította
elkövetett erőszakos nemi bűncselekményekről, amiket el a muszlim elkövetők tetteit. A közösségi médiában
korábban elhallgattak. Az etnikai diskurzust végül a nov- többen is osztják véleményét, több média hangsúlyozemberi párizsi terrorcselekmények rázták meg, ami kö- za, nem az ő népének tagjai követték el a borzalmat, és
vetkeztében új időszámítás kezdődött a témában.
különben is a távoli Európában esett meg, nem arrafelé.

”
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Susanne Schröter, a Globális Iszlám Kutatóközpont vezetője szerint az események – köztéri tömeges szexuális
zaklatások – perverzióknak tekintendők, amiknek több
oka van: a hagyományos társadalmi béklyók (elég nehéz
manapság megnősülnie egy arab férfinak, és a Korán
tiltja a házasság előtti nemi életet), a férfiak nagyobb
arányban munkanélküliek, mint a nők – ami szintén
frusztrációt szül. Ugyanaz történt meg, ami az arab világban már évtizedek óta előfordul, el-taharrush jama’inak, rövidítve taharrush-nak nevezik az ilyen és ehhez
hasonló tetteket. Suhas Chakma, az Emberi Jogok Ázsiai Központjának (ACHR) igazgatója szerint nem vallási
kérdés az arab világbeli nők elleni erőszak, hanem a
konzervatív és elnyomó társadalmi berendezkedés és a
jogi felelősségre vonás hiánya áll ezek hátterében.
Bár már évtizedek óta élnek Németországban török
bevándorlók, a tavalyi migránsokkal való együttélésért
az állam egy viselkedési útmutatót adott ki a számukra,
amivel némileg naivan azt is kifejezte, bízik abban, az
újonnan érkezetteknek célja a beilleszkedés. Az országban
élő fiatalok egy részének – Identitäre Bewegung (Identitási Mozgalom) - viszont ellenérzései vannak a migránsok
betelepítése, és általában a kulturális hagyományok semmibevétele miatt, és kemény hangú videóban üzennek a
kormányzatnak, hogy milyen Németországot szeretnének
, velük is számolnia kell a kormányzatnak, amely nemrég
tárgyalt az Európa Tanács ülésén a helyzetről.
Legutóbbi fejlemény az ügyben az EU-Törökország
egyeztetés volt, ahol többek között a kötelező menekültkvóták eltörléséről is született megállapodás.
Berzai Péter Attila

Források:
Dánia már vissza is toloncolt húsz migránst Németországba – kitiltották őket két évre. Mandiner
blog, 2015. szeptember 9. http://mandiner.hu/
cikk/20150909_dania_mar_vissza_is_toloncolt_husz_
migranst_nemetorszagba_ket_ev_belepesi_tilalom
(Utoljára megtekintve: 2016. március 30.)
Mire megy egy migráns Németországban? Hirado.hu,
2016. január 8. http://www.hirado.hu/2016/01/08/
mire-megy-egy-migrans-nemetorszagban/
(Utoljára
megtekintve: 2016. március 30.)
Országos botránnyá dagadt a kölni erőszak. Hirado.hu,
2016. január 5. http://www.hirado.hu/2016/01/05/
orszagos-botrannya-dagadt-a-kolni-eroszak/ (Utoljára
megtekintve: 2016. március 30.)
Serdült Viktória: Ha azt hiszi: mindegy, migráns
vagy menekült, téved. Origo.hu, 2015. szeptember
10.
http://www.origo.hu/itthon/20150909migrans-menekult-europai-unio-bevandorlas-illegalisbevandorlas-fogalmak.html (Utoljára megtekintve: 2016.
március 30.)
Megkezdődött az EU-csúcs Brüsszelben. 24.hu, 2016.
február
18.
http://24.hu/kulfold/2016/02/18/
megkezdodott-az-eu-csucs-brusszelben/ (Utoljára megtekintve: 2016. március 30.)
EU-török csúcs – Megállapodtak az Európai Unió és
Törökország közötti migrációs egyezményről. Hajdú Online, 2016. március 19. http://www.haon.hu/
eu-torok-csucs-megallapodtak-az-europai-unio-estorokorszag-kozotti-migracios-egyezmenyrol/3027952
(Utoljára megtekintve: 2016. március 30.)

Kultfilmek újra feldolgozva cikksorozat
Egy csodálatos elme titkai
Miután az utóbbi időben számtalan lehetséges ötlet megfogalmazódott a fejemben, kisebb dilemmába estem amiatt, hogy következőnek melyik elmulasztott filmklasszikus lenne a megfelelő választás,
ám végül sikeresen rátaláltam egy 2001-es életrajzi filmdrámára, az
Egy csodálatos elme (A Beautiful Mind) című alkotásra.
Mivel előzetesen semmit nem tudtam sem a cselekményről, sem a fogadtatásról (mindössze annyit, hogy a
főszerepet Russel Crowe alakítja, akinek kapcsán a 2000es Gladiátor óta szinte mindenki a Maximus névre as�szociál elsőként), pusztán megérzéseimre hagyatkoztam,

és előzetesen csak néhány halvány sejtésem
volt arról, hogy körülbelül mire számíthatok
majd.
Meg kell mondanom, így, hogy nem ismertem az események valóságos hátterét,
illetve azt sem, hogy végül milyen fordulat
fog bekövetkezni, és kezdetben még az is homályos
volt, hogy teljesen fiktív, vagy adaptált témával kerülök-e majd szembe, rám sokkal mélyebb benyomást
gyakoroltak a látottak. Ezért ismét csak azt tudom
javasolni, hogy ezt a művet is érdemes azelőtt meg-
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hogy amíg társai rengeteg publikáláson túl vannak, az
övé még mindig várat magára, és bár még oktatói sem
hisznek benne, a főhős úgy fogalmaz, hogy míg a többiek
munkájában nincs eredeti, ő majd egyszerre fog előállni
egy óriási gondolattal. Ám lelkesedése a későbbiekben
egyre inkább lankad, elharapózik benne a kétségbeesés,
és számos válságos, vagy éppen őrjöngő momentumon
kell átesnie, hogy közelebb jusson a megoldáshoz.
A minden követ megmozgató, öntudatos, sokszor
mégis reménytelen akarat megnyilvánulásai ezek, egy
tipikusan magányos, de tehetséges személy fájdalmának
kitörései, akinek külső szemlélőként valamennyire betekintést nyerhetünk a világába.
Az ábrázolás azonban, éppen attól lesz hiteles, hogy valamilyen
ismeretlen ”változó” mindig ott
van a főhős szemében, ami azt
érzékelteti, hogy mi, emberek,
akik sokszor egymást is nehezen tudjuk megérteni, hogyan
is érthetnénk meg valami rendkívülit, amelyet még birtokosa
sem képes egészen uralni?
Ugyanez a részben elhallgató,
ugyanakkor sugalló perspektíva
jelenik meg akkor is, mikor a
film vizuálisan igyekszik bemutatni, mi játszódhat le egy elmélkedő csodabogár koponyájában,
hogyan látja, hallja és érzékeli
maga körül a jelenségeket, mi az,
amit fontosnak tart és kiemel
belőle, mire irányul igazán a figyelme, hogyan rakja össze a valóság egyes részleteit, hogy az számára értelmes legyen.
Ez az egyéni szemszög segít rádöbbeni, hogy nem lehet
megítélni valakit az alapján, hogy nem a ,,hagyományos”
módon vizsgálódik, hanem valami azon túli, tőlünk idegen irányítja, amely szintén lehet ugyanannyira bámulatos, sőt: talán a legnagyobb rejtélyek nyitjához éppen egy
kósza gondolat vezethet el bennünket.
Nash belülről is zavaros, de elszánt személyiségét tovább bonyolítja ambivalens viszonya a külvilággal, amely
ráadásul fokozatosan változik a cselekmény főbb csomópontjai során. Az alapvetően hallgatag fiú első vallomásában arról beszél, hogy régi tanárnője szerint „dupla
adag aggyal, de fele szívvel” született, hiszen bár a néző
többször is szemtanúja a főszereplő gyötrődéseinek,
ezek általában akkor történnek, amikor egyedül van. A
társas kapcsolatokban nem igazán jártas, érzelmeit mások előtt nemigen mutatja ki, ehelyett inkább mindig

Fotó • pinterest.com

nézni, hogy bármiféle ismertetőnek vagy leírásnak
utána olvasnátok, mert akkor lesz csak igazán hatásos a sztoriban a csavar - persze ha valakinek ez nem
sikerül, az se tartsa vissza, mert akkor is garantáltan
ugyanolyan igazságokkal gazdagodva fog távozni a
képzeletbeli filmvászontól.
Történetünk 1947-ben, a hidegháború kibontakozásakor indul az amerikai Princetoni Egyetemen,
amelynek legfontosabb célkitűzése a jövő meghatározó tudósainak kinevelése, akiket aztán vagy a nemzet
szolgálatába állítanak vagy korszakalkotó felfedezésekkel lépnek majd elő. Ebbe a környezetbe érkezik
az ambiciózus és szókimondó,
ugyanakkor zárkózott és önértékelési gondokkal küszködő fiatal, John Nash, akit már
megelőz a híre, hiszen az ország
egyik legrangosabb ösztöndíjának tulajdonosa, akinek feltett
szándéka, hogy valami eredeti
ötlettel álljon elő, és végre kivívhassa magának a hőn áhított
megbecsülést. Bizonyos értelemben klasszikus zsenit ábrázol a film az ő alakjában, aki
tudatosan kerüli az embereket,
és aki szinte mindenben eltér
a többiektől, a saját útját járja,
míg folyamatosan a közösség
cinizmusával és élcelődésével
kell szembenéznie.
A különcök között is különc
ő, ám sok olyan jellemvonását is
megismerjük, amely megkülönbözteti a szokásos ,,géniusz attitűdtől”. Ugyan már-már
megszállottként hajtja az a vágy, hogy időt és önmagát
sem kímélve végezze a munkáját (még az előadásokat is
kihagyja emiatt), ám e bizonyítási kényszer lehetséges
múltbeli okaira kevés hangsúlyt fektet a film, inkább arra
koncentrál, hogyan alakul az ő további sorsa, hová vezet
ez az állandó, önmagáért vívott szélmalomharc, hiszen
Nash célja nem a világmegváltás vagy az emberiség jobbá tétele. Végső soron saját boldogulását és helyét keresi
egész földi léte során, és - bár kimondatlanul - hasznossá szeretne válni a közösség számára. Tisztában van a
képességeivel, emellett azzal, hogy ki kíván tűnni a tömegből, egyúttal arra is törekszik, hogy az őt megillető
szeletet kivehesse az életből.
A matematika vagy a fizika nála nem csupán érdeklődés, hanem szenvedély, illetve egy korlátlan,és misztikus eszköz a végső cél eléréséhez. Érdekes kontraszt,
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racionális, lényegre törő ember, aki képmutatásnak vél amelybe keveredett, ahogyan korábban mindenáron a
bármiféle ”finomkodást”. Ennek egyik súlyos ára, hogy részesévé kívánt válni.
mikor mégis felvállalja érzéseit, minden felgyülemlett inE bizonytalan periódus alatt egy látszólag kevésbé
dulatot kiad magából (például amikor kiáltozik az épület jelentékeny szál is újból feltűnik, a főhős talán egyettetejéről, vagy a táblajátékban szenvedett vereség után) len valamelyest barátjának nevezhető személy, Charles
gyakran groteszk helyzetet előidézve ezzel.
Herman (Paul Bettany), a ,,tékozló lakótárs”, akinek a
Annak érdekében, hogy megőrizze önazonosságát karaktere szinte tökéletes ellenpontozása a főhősének,
környezete felé sokszor azt kommunikálja, hogy ő min- hiszen sokkal szabadabb erkölcsű, lazább és életvidádenben mások fölött áll, s úgy érzi, vesztegeti az idejét mabb jellem, akinek mindamellett megvan a magához
az „egyszerű halandókra”, ám valójában még mindig elé- való ravaszsága és esze, és aki azokra a klasszikus filmes
gedetlen azzal, amit elért, és keresi a szikrát, azt a felsőbb figurákra emlékeztetheti a nézőt, akik a központi alakútmutatást, ami értelmet adhat munkásságának. Ezért nak mindig egyszerre egyfajta ,,jobb kezét” jelentik, ám
nem habozik, amikor egy szigorúan titkos, szovjet össze- olykor mentorokként is funkcionálnak, és hallgatni lehet
esküvés leleplezésére irányuló kormányzati megbízást a tanácsaikra a kritikus pillanatokban.
kap, és tökéletes kódfejtőnek is bizonyul, hiszen nem
A történet pedig pontosan ezen ponttól válik talán
rendelkezik olyan földi kötöttségekkel (Bánk bán „tündé- még nagyszerűbbé, hiszen ekkor sikerül a filmnek ráviri láncaival”?), amelyek visszatartanák a szent hivatástól. lágítania arra, hogy mennyire gyanútlanul élünk mindAz első igazán lényeges, egyúttal központi konf- annyian a saját kis világunkban, gyakorlatilag mindent
liktusnak éppen az lesz a kiindulási alapja, hogy két tényként elfogadva, amely velünk és körülöttünk törtésíkra bomlik az a korábban egységes ábránd, mely nik, Holott sohasem tudhatjuk, hogy nem csupán vászerint hősünk valamilyen értékes cselekedettel gyaink szeretnék-e úgy láttatni a jelenségeket, ahogyan
megérdemelt jutalmát, illetve emberhez méltó éle- gondoljuk, és amíg a néző is - aki vélhetően a főhős kartét igyekszik elnyerni. Váratlanul megismerkedik rierjében valamilyen felfelé ívelő pályát állapított meg
ugyanis az egyik csinos és talpraesett tanítványával, - egyértelműnek tekintette (vagy tekinthette) a Nash
Aliciával (Jennifer Connelly), aki bár sok tekintetben körül zajló eseményeket, ahogyan a valóság különböző
szintén különleges, és így képes megbirkózni Nash darabjai összeütköznek egymással, úgy lassacskán minfurcsa észjárásával, mégis ő lesz az, aki az eltévedt denki felébred e képlékeny mesevilágból.
zsenit rendületlenül igyekszik visszaterelni a valósághoz, aki a szerelmen keresztül
megtanít neki valamit, amely az algebrai nem vallási kérdés az arab világbeli nők elleni erőszak, hanem
tételek bizonyításánál sokkal fontosabb – a konzervatív és elnyomó társadalmi berendezkedés és a jogi
így többek között az őszinte emberi kap- felelősségre vonás hiánya áll ezek hátterében
csolatok erejét, a minden akadályt átszakító szeretetet, a mások iránti kölcsönös
tiszteletet, és minden egyéb egyszerű, de lényeges
Ha valaki nem ismeri az életrajzi vonatkozásokat előjellemvonást, amely a legkisebbtől a legnagyobb el- zetesen, akkor ő lélektani szempontból valószínűleg a főmékig mindenkit jobbá tehet.
hőssel egyszerre fog kizökkeni az addigi, nagyjából stabil
Azzal viszont, hogy a főhős körül valóságos, erős kö- narratív keretből, és először vagy hitetlen és elutasító
telékek alakulnak ki, sőt, születendő gyermeke előrevetí- lesz, vagy tényleg orosz ügynököket feltételez, amikor
ti a felelősségtudat képét is a jövőjében, ellentétbe kerül a pszichiáterként bemutatkozó Dr. Rosen (Christopher
az addigi veszélyes és bizalmas feladata, amelyre még Plummer) hirtelen színre lép. Ám aztán, ahogy egyre jobazzal a konok rögeszmével mondott igent, hogy végre ban felidézzük a korábbi tapasztalatokat, végül néző és
így fog rálelni a saját útjára. Ez a felismerés és szembe- drámai szereplő - figyelmes tudósokhoz híven - egyaránt
sülés pedig odáig vezet, hogy az immár professzorként meglátja az összefüggést az oly távolinak tűnő epizódok
dolgozó Nash meghasonlik önmagával, és választásra között, és kiderül, hogy sok minden, ami magától értekényszerül két élete között. A régi, törtető és hidegvé- tődőnek tűnt, valójában csak a fanatikus képzelet szülrű énje azonban nem engedi el. Vasszigorú megbízója, te téveszme vagy a belső, egyéni őrlődések kivetülése,
William Parcher (Ed Harris) pedig továbbra is erőszakkal amely annál intenzívebb lesz, minél őrültebben ragaszés fenyegetéssel akarja rábírni a folytatásra, miközben kodik hozzá kitalálója.
Nash egyre inkább paranoiássá válik, és ironikus módon
Először még talán bízunk benne, hogy a korábban
ugyanazzal a rémülettel próbál kievickélni az ügyből, megismert negatív vagy éppen naiv tulajdonságainak
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dacára John mégsem tévedhet, és majd az idő igazolni
fogja őt, ám a diagnózis - vagyis, hogy hősünk az elbeszélés kezdete óta hallucinációktól szenved - egyre inkább
elfogadhatóvá válik számunkra. Ekkor kezdődik a feldolgozása annak a sokkoló ténynek, mely szerint a rejtélyes
küldetés nem több, mint egy végletekig elkeseredett kísérlet arra, hogy egy meg nem hallgatott tehetség, megteremtvén önámító kis ”zsebuniverzumát” érdeminek és
elismerendőnek érezze azt, amit csinál.
Ennek ismeretében pedig a főszereplő elméjében
felvillanó alakokra már személyisége részeiként, mintegy metaforákként tekinthetünk: Charlesra mint az
életművész géniuszra, aki talán a lelke legmélyén Nash
lenni szeretne, s aki unokahúgával együtt átmenetileg

ez pedig új árnyalatot hoz be, és új szintre emeli a film
korábbi dinamikáját. Innentől vesz lendületet ugyanis
az a hosszú és nem egyszer tragikus szakasz a fő cselekményben, amikor az összemosódott álom és valóság
határán lebegve a főhős lelkében zajló összecsapások
fizikai színterekre is átkerülnek, pokoli nehézséget róva
ezzel nem csak önmagára, hanem a közvetlen körülötte
lévőkre is. E csata során, amely egyszerre az akarat, a vágyak, a félelmek és tények csatájaként is felfogható, az
álmodozó professzor és gyakorlatlan édesapa többször is
visszaesik a tébolyba, ahonnan mindig két dolog húzza
vissza: egyrészt ugyanaz a józan és logikus következtetés,
amely néha céljai, néha viszont a romlás felé viszi, másfelől, ami talán még lényegesebb, egy apránként formálódó,
különös, új vonzalom, amelyet a család, mindenekelőtt
Alicia képvisel az életében.
Azonban a dilemma szüntelenül körülöttük kísért, a
kronológiai távlatok nőnek, a film ritmusa egyre sűrítettebb lesz, s mindez érzékelteti, hogy a szilárd, ám a segítséget hiú módon megtagadó, abszurd kötelességtudat
és az élethez való ragaszkodás keveredése mindennapos,
állandó kihívás immáron a házastársak számára, s ami
valóban szép és megindító, az az önfeláldozó hűség, a
terhekkel való közös küzdelem, valamint az összetartozásba vetett bizalom, amelyet úgy lehetne megragadni,
hogy ha együtt kerül az ember valakivel egy végeláthatatlan labirintusba, akkor vele együtt is kell kiszabadulnia onnan. Mindezt gyönyörűen összegzi az a rövid jelenet, amikor a zavarodott férj kezét arcára helyezi neje, és
mindössze ennyit mond: ,,Látod,... ez itt valódi.”
Vannak ugyan labilis pillanatok, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a fiatal feleség is csak törékeny ember,
vagy könnyedén végzetes csapás következhetne be
mindannyiuk sorsában, ám ekkor a szakadék széléről
mintegy megmentőként kivétel nélkül közbeszól az életre szóló parancs, fogadalom, vagy ha úgy tetszik, ösztön,
amely a lángelméknek egyszerre jelenthet ólomsúlyt
vagy éppen a mennyekig röpítő szárnyakat. Ugyanakkor erre a történetre hatványozottan igaz az a mondás,
hogy „minden sikeres férfi mögött ott van egy nő”, hiszen
a gondoskodó Aliciát is ugyanúgy hajtja egy kétségtelen
parancs, amely mindhalálig tart, és amely legalább annyi
erőfeszítést igényel, mint egy forradalmi tudományos
elmélet kidolgozása.
Előfordulhat, hogy pusztán az én szubjektív meglátásom, de úgy gondolom, visszatérő motívumokban
sem szűkölködik ez az alkotás, és ezek is kicsiny, de
jelentős mérföldkövei az eseményeknek. Ilyen például
a kendő, melyet feleségétől kap John, s amely mindig
emlékezteti rá, ki(k)hez is tartozik ő valójában, és mi
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az igazi kötelékeket helyettesítette számára, illetve Williamre, mint egy a rémálmokból felbukkanó fantomra,
aki a legsötétebb kételyeket korbácsolja fel benne, s aki
hol hazugságokkal kecsegtet, hol lesajnáló szánalmat és
szorongást kelt csupán.
Hozzájárul ehhez a végső meggyőződéshez, hogy a
másik oldalról, mintegy kívülálló szemmel is ugyanazokat a helyszíneket, mozzanatokat követi nyomon a néző,
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az, amit el szabad még hinnie, s ez a zárójelenetnél újra
felbukkan, hirdetvén ezzel a szellem és a szív közös
diadalát. Ilyen a „vezérlő dinamika” is, vagyis az a fizikai összefüggés, amelyet olyannyira kutat főhősünk,
s amelynek elnevezése akár párhuzamba állítható valamilyen egyetemes, monumentális vezérgondolattal, amelyre az egész személyes, megismételhetetlen
emberi létezés felépül. Továbbá érdekes párhuzamot
feltételez a kocsmába betoppanó szőke lány is, hiszen
megjelenése, mint az alkotót a múzsa, úgy ihleti majd a
későbbi áttörő felfedezést.
A fordulópont után a színváltozás nem csak a néző
főhőshöz való viszonyát érinti, hanem a mű szereplőinek egésze átértékelődik. Az eleinte alapvetően riválisként megismert, és csipkelődő Martin Hansen (Josh
Lucas) így válik a tekintetünkben aggódó, türelmes és
támogató baráttá, aki mint egyfajta ”csodás elem” az
ókori eposzokból, készségesen nyújt segédkezet a bajban, és egyáltalán nem él vissza a hatalmával. A motívumok közé sorolhatjuk a vele folyatott udvari ötödölő
párbajt is, amely másodszorra az eltelt idő szemszögéből már nosztalgikusan hat, s amikor a főhős pontosan
ugyanazokat a szavakat, de immár megváltozott töltettel mondja („Rettegek, dermedek, lebénulok...”), egyértelmű az utalás, hogy a fiatalkori kardoskodás már
régen baráti játszmává szelídült.
Kijelenthetjük persze, hogy maga is, mint mindenki,
változott, komolyodott az évek folyamán, sőt, az egykori
iskolatársakról is megállapítható ugyanez, ám felmerülhet bennünk az a verzió is, hogy bár ezt a szálat elengedtük magunk mellett, lehet, hogy valóban barátai voltak
ők mindig is a főhősnek, hiszen önként közösséget vállaltak vele olyan szituációban, amikor ebből semmilyen
személyes nyereségük nem származott - ez mindenesetre figyelemreméltó.
Egyébként Nashről magáról is kiderül, hogy betegsége ellenére képes bölcs döntéseket meghozni, s nem
a megalázkodást, nem a büszkeség csorbulását látja már
a segítségkérésben, ahogyan azt még ifjan tette volna,
hanem a lehetőséget - sok más mellett talán ez a gesztus avatja őt tanulni, fejlődni tudó karakterré. Ez a lelki
átalakulás pedig sohasem ér véget - az, hogy az őszülőként viszontlátott tudós legyőzve a skizofréniát, azaz
legyőzve önmagát rálel embertársai között az egyik legnemesebb hivatásra, ugyanúgy egyéni kiteljesedésének
részévé válik, s ugyanúgy hozzájárul az ő eredetiségéhez,
mint a kitartás vagy a szorgalom, és ezek az értékek a
visszailleszkedésen, a gyógyuláson túl eljuttatják a tudományos világ legrangosabb kitüntetéséig. Odafent, a szószék előtt, s annyi viszontagsággal a háta mögött döbben

rá igazán, mi hiányzott belőle régen, ami nélkül még egy
Nobel-díj átvétele sem lehet teljes.
Az epilógusnál is nagyobb horderejű és emelkedettebb azonban az a pillanat, amikor az „öregdiákot”, aki
önérzetét félretéve, újra és újra elindul az egyetemre reggelente, hogy az el nem múló, kísértő hangokra rá sem
hederítvén hús-vér feladatoknak éljen, tájékoztatják a
Nobel-jelölésről. Ez foglalja keretbe tulajdonképpen az
egész művet, hiszen a történet elején egyszer már láthatta a néző, ahogy a fiatal Nashnek tanára magyarázza, mi
a különbség az elismerés - ami akkoriban az ifjú kizárólagos, görcsös célja volt - és a teljesítmény között, s amikor mint idős embert már őt tisztelik meg az intézmény
hagyományai szerint az asztalára tett tollakkal (amely
szintén nem elhanyagolható szimbólumává válik így a
filmnek), felismeri, hogy amíg az elismerés utáni hajsza
csak arról szól, hogy mennyit vesznek észre a munkánkból, a teljesítmény az, amit ténylegesen megtettünk, és
amelyet senki nem vehet el tőlünk.
Ez utóbbit pedig nem vitatták sem a kritikusok,
sem pedig a közönség: a filmet összesen négy Golden
Globe-díjjal és négy Oscarral honorálták, többek között
a legjobb férfi, illetve női főszerepekért, Ron Howardot
a rendezésért, James Hornert a kiváló zenéért, valamint
a „legjobb film” kategóriát is ez az alkotás tudhatta magáénak. E hatásos feldolgozás által a sokszor megközelíthetetlennek tűnő zseniket övező „mítosz” mintegy
kibővült, közvetlenebb lett és átalakult, ráadásul az írói
bravúrnak köszönhetően számos elgondolkodtató szállóige is eredeztethető a filmből.
Ám elsősorban nem a népszerűsége miatt tudom
ajánlani e drámát gyakorlatilag bárkinek, hanem azért,
mert az emberi természet rengeteg eltérő aspektusát
sikerül felölnie, úgymint az öröm, a csalódás, a kitartás,
a kudarc. Emellett számos gyakori lelki próbatételnek,
így a társadalmi beilleszkedésnek, az érvényesülésnek,
a bele (nem) törődésnek vagy igazi önmagunk és végzetünk örökös keresésének válik egyszerre hiteles balladájává és egy megkapó szerelmi történetté, illetve feltesz
olyan kérdéseket, mint például, hogy mi vagy ki számít
nekünk igazán, hol húzódik a valóság és az illúziók mezsgyéje, és mennyire kell vagy éppen tilos ezt áthidalni.
Nem hiszem, hogy kizárólag az fedezheti fel magát e
kétórás moziban, aki John Nash-hez hasonló lángészfigurának született, hiszen talán mindannyian egyedülálló
tehetségek vagyunk a magunk módján - sőt, néha őrültek, ha vágyainkról van szó - és mindenki nap mint nap
megküzd a saját démonaival, még ha azok mások előtt
láthatatlanok is maradnak.
Rucska Ferenc
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A Széchenyi István
Szakkollégium bemutatása
Gyere velünk a Bevonó Táborba!
A SZISZ egy olyan közösség és szellemi műhely, melynek tagjai
egyrészt magas színvonalú szakmai tevékenységet folytatnak a
kollégium kurzusrendszerének köszönhetően, másrészt egy kis
„családot” is alkotnak, hiszen a tagság nagy része együtt lakik a
Ráday utcai kollégium második emeletén, és az év során számos
szervezett és spontán közösségi programon vesz részt
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figyelmet fordítva az erőteljes elméleti és módszertani alapokra. Ezzel a sáv egy olyan strukturált gondolkodásmód
elsajátítását teszi lehetővé, amelyre későbbi elemző munkák, TDK-k, szakdolgozatok épülhetnek, emellett a munka világában és a mindennapokban is kamatoztatható.
A Law and Economics (a jog közgazdasági elemzése)
a közelmúltban a közgazdaságtudomány egyik legtermékenyebb és legizgalmasabb kutatási területévé vált.
A szerződéses kapcsolatok és a tulajdonviszonyok vizsgálatából kinövő elméletek ma már megkerülhetetlenek
az olyan hagyományos közgazdasági témák tárgyalásakor, mint a piacok, a vállalatok, a gazdasági növekedés
vagy az állam gazdasági szerepvállalása. Ez a sáv igazi
kuriózum, hiszen egy olyan területtel foglalkozik, amit
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A szakmai rendszer alapját a négy sáv, a Szociológia, a
Law & Economics, a Kormányzati gazdaságtan és a Pénzügyi közgazdaságtan képezi, a felvételi során ezek közül
kell egyet választani.
A Szociológia sáv célja, hogy önálló és színvonalas
elemző munkára készítse fel a résztvevő hallgatókat. A
képzés során az egyéni cselekvéstől a társadalom egyre bonyolultabb képződményei felé haladva értelmezzük (újra)
a társadalomtudósokat foglalkoztató kérdéseket úgy, hogy
a közgazdaságtan szemléletmódját, a racionális döntéselméletet ötvözzük a „klasszikus” szociológiával, egyszerre

Magyarországon hasonló mélységben sehol
máshol nem lehet tanulni. A kurzusokon
mindenekelőtt a „klasszikus” jogintézményeket (tulajdon, szerződés, kártérítés, pereskedés, büntetőjog, alkotmányjog stb.)
elemezzük a közgazdaságtan módszertanát
segítségül hívva.
A Kormányzati gazdaságtan sáv célja, hogy megmutassa a tagoknak, miért úgy dönt az állam, ahogy, hogyan képes azt kivitelezni, a megvalósítás során milyen
akadályokba ütközik, illetve milyen, a lakói életét alaposan befolyásoló dilemmákkal kénytelen megküzdeni. A
vizsgálódásai fókuszában egyszerre állnak a döntéseket
meghozó cselekvők, az azokat befolyásoló intézmények
és a kormányzat által kialakított és végrehajtott szakpolitikák. Mindehhez a közgazdaságtan eszköztárát
egyesíti más társadalomtudományi módszerekkel, remek légkörű, interaktív, kiemelkedően hasznos kurzust
létrehozva ezzel.
A
Pénzügyi
közgazdaságtan
sáv a befektetések, a pénzügy és a
makropénzügyek iránt érdeklődők
számára jött létre. Igyekszik az egyetemi pénzügyi képzést kiegészíteni,
elsősorban annak felderítetlen részeire
koncentrálva: ide tartoznak egyrészt a
pénzügy és a makroökonómia határterületei, ennek megfelelően a sáv programjában kiemelt helyen szerepelnek a
Magyar Nemzeti Bank munkatársai által tartott kurzusok. A másik irány az empirikus elemzéseké: fontosnak
tartjuk, hogy az adatelemzés és az ökonometria pénzügyi kérdésekhez is kapcsolódjon, ezáltal praktikus és
kézzelfogható tudást adjon.
A SZISZ-esek négy féléven keresztül mélyednek el e
témák egyikében, emellett szakkolis éveik alatt számos
ismeretbővítő kurzust is elvégeznek, amelyek témája
mindig a tagság aktuális érdeklődése szerint alakul. Az
utóbbi évek során az oktatáspolitikától kezdve a Python
programozáson keresztül a sportgazdaságtanig rengeteg
témában tartottak nekünk képzést neves oktatók.
Ha első- vagy másodéves vagy, és érdekel a szakkollégiumi élet és a szakmai tevékenység, illetve szeretnél
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kicsit többet megtudni ezekről, akkor mindenképpen
érdemes ellátogatnod a SZISZ legközelebbi nyitott programjára, azaz a Bevonó táborba, ahol a város zajától elvonulva, festői környezetben tölthetsz együtt egy hétvégét
a szakkoli tagjaival és a többi érdeklődővel. Változatos
programmal készülünk, egy kis túrára, sok játékra és be-

szélgetésre mindenképp lehet számítani. A táborban a
SZISZ-esek minden kérdésedre szívesen válaszolnak, és
ha elnyerte a tetszésedet a koli, a Bevonó végén kézhez
kaphatod a felvételi kérdőívet, amelynek kitöltése az első
lépés afelé, hogy te is a SZISZ tagja legyél!
Vas Kata

A Deadpool odacsapott
Siker, és ami mögötte van
Jelen írásom kifejezetten egy filmről fog szólni és nem is a megszokott ajánló formájában (de azért ajánlom nektek megnézésre), hanem a miértekre keres választ. Miért robbantott bankot a
Deadpool című szuperhősfilm?
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Mostanában a filmes piacon a legjobban felkapott
téma a képregény-adaptáció. Szinte évente láthatunk
legalább egyet, de manapság már többet is. A piacot eddig a Marvel-filmek uralták, de a DC stúdió is belépett a
színtérre, és található 1-2 kevésbé ismert adaptáció is a
mozikban. Igazából mindegyik sikeresnek mondható, már
ami a nagyobb neveket illeti, beváltották a hozzá fűzött
reményeket. Akkor miért olyan furcsa, hogy a Deadpool
is kasszasiker lett? Ehhez először ismerni kell az adatokat,
háttér információkat és persze kulisszatitkokat is.
Először is, maga a film költségvetése nem volt olyan
kaliberű, mint a többi adaptációé, „mindössze” 58 millió
dollár volt (míg a Bosszúállók költségvetése 2279 millió
dollárra rúgott). Nem szerepeltek benne mindenki által
ismert nevek, a főszereplő, Ryan Reynolds lehet a legismertebb a stábból. Maga a karakter sem tartozik a leghíresebb és legkedveltebb képregényszereplők közé. Hardcore
képregényfanok biztosan ismerik, a nagyközönség előtt
talán nem annyira közismert Wade Wilson, azaz Deadpool.
Plusz információ még mellé, hogy Amerikában R besorolást kapott, azaz 17 éven aluliaknak szülői felügyelet mellett ajánlott, illetve véres, erőszakos jelenetek és obszcén
nyelvezett jellemzi. Általában ezek a filmek nem is teljesítenek kiemelkedően. Ennek a mozinak viszont szüksége
volt ezekre az elemekre, hiszen nem lehet egy Deadpoolfilmet csinálni vér, szex és főleg trágár nyelvezet nélkül.
Az olyan lenne, mint a Walking Dead zombik nélkül; értelmetlen, és mindössze csak a lényeg maradna ki. Mert
főleg ezek, amik jellemzik a karaktert és a világát. És itt
el is érkezünk a fő tényezőhöz, ami sikerre vitte a filmet.
Röviden, tömören és közérthetően: Deadpool.
Ő nem egy tipikus hős, nem viselkedik úgy, nagyon
nem. Nem állít példát a gyerekeknek, és nem menti meg

a világot az azt elpusztítani vágyó hatalmas
főgonosztól. Azt se lehet rá mondani viszont,
hogy egy gonosz karakter, mert lényegében
véve nem az. Az antihős a legjobb megfogalmazás, ami leírja, hogy pontosan miről is beszélünk, és a karakter is ennek tartja magát.
A film készítői ezt maximálisan tudták, és figyelembe
vették a készítéskor, illetve tartották is magukat végig
ehhez az alaphoz, az már csak hab a tortán, hogy Ryan
Reynolds tökéletesen alakította a szerepet.
Nem akarom leírni az egész filmet, látni kell. Csak
azokat a motívumokat emelném ki, amik szerintem hozzá tettek a sikeréhez, és ami kiemelte a már-már sablonossá váló adaptációk sorából. Tehát először is a film egy
másodpercre sem veszi magát komolyan, és ez jól áll neki.
Wade folyamatosan feszegeti és időnként át-átlépi a határt és ki-, illetve beszól a nézőknek tudatosítván, hogy
ez az ő filmje és tessék nagyon figyelni. A megállás nélküli megjegyzései nyomdafestéket nem tűrően szégyenítnek meg mindenkit, a stúdiót, a főszereplő saját magát

és eddigi szerepeit és buktáit, más képregényfilmeket- és
szereplőket. Mit neki a szerzői jog, ő Deadpool. A szövegei igazi polgárpukkasztó humorral és szexista megjegyzésekkel vannak teli, ami nekünk, magyaroknak,
hát valljuk be, tud imponálni. Egy kis fekete humor vagy
egy jó favicc és már is jó a kedvünk. De azért nehogy azt
higgyétek, hogy nincs benne semmi más csak káromko-
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dás és beszólások. Nagyon szépen, szinte már mérnöki
precizitással adagolják nekünk a karakter „agymenését”.
Mikor már-már sok lenne, puff, hirtelen abba is marad és
egy nyugodtabb hangvételű rész következik, aztán mikor
már kezdenénk belefásulni, ismét felráz minket. Piros
pont a szövegíróknak.
Első filmjeként persze, kell egy eredettörténet is a
karakternek, hogy a nevével még sohasem találkozó
néző is tudja, hogy ki ő és mi ő, és egyáltalán miért visel piros ruhát. Na, mármost ezt is újító módon, és ezzel
együtt élvezhetően sikerült megoldaniuk az alkotóknak.
Maga Wade meséli el nekünk a múltját, de csak amikor
épp ahhoz van kedve vagy eszébe jut. Ha az pont egy
akciójelenet közben van - ami azért akad benne bőven,
lévén, egy akciófilmről beszélünk, ott helyben belekezd
a narrációba. Itt, ennél a résznél ne számítsunk viszont
világmegváltásra, hétköznapi bosszúsztori, de hát nem
is ez az, ami érdekel minket, egyszerűen csak egy kötelező rész az elsőfilmes karaktereknek, hisz senki se kezdi szupermenként, maximum Superman, ugye. Szóval
a kedves Deadpool elmeséli nekünk, hogy miért visel ő
pirosat és aprítja a szegény embereket halomra. Ezekkel
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a bevágásokkal megtörik a filmet, ezzel újra és újra felkeltik a néző figyelmét, és pont akkor érnek véget, mikor
már beleunnánk a lazább, kényelmes elbeszélői tempóba.
Ismét mérnöki a pontosság.
Szóval mi lehet a kulcsa, a csekélyke költségvetésből készülő, számos rekordot megdöntő, az alapköltség többszörösét hozó (260 millió dollár), illetve a
képregényfilmeket felrázó alkotásnak? Az igen erős és
rendhagyó reklám és a vírusmarketing (itthon is találkozhattunk vele bőven), és a zseniális körítés, az újításra
való hajlam és azok sikeres megvalósítása. És ráadásként egy eszement figura, akin csak röhögni lehet. Sok
Marvel-filmet találtam viccesnek, hiszen tudnak humorosak lenni, de hogy már potyognak a könnyeim és fáj
mindenem, na azért ez új volt. Szóval, íme a recept, ezt
csak követni ajánlott a jövőben.
Személy szerint mindenkinek ajánlom a filmet, aki
még nem látta. Aki meg látta, az lássa megint! És ne
felejtsétek el a stáblista utáni bónuszjelenetet sem megnézni. Megéri.
Csontos Dávid

Szimbiózis napok
Beköszöntő
A Szimbiózis Napok kulturális antropológiai fesztivált idén immár 11. alkalommal rendezzük meg május 6–7-én az
Auróra közösségi központban. Az érdeklődők változatos programokon keresztül ismerkedhetnek meg távoli népek
és közelünkben élő közösségek tárgyi és szellemi kultúrájával: életmódjával, tudáskincsével, művészetével, meséivel, játékaival. Sokféle előadás, kerekasztal-beszélgetés, alkotóműhely, kiállítás, film és zenei program várja az
érdeklődőket.
Ízelítő a témákból:helyzet- és állapotváltozások, képek, új magyar mitológiák, kortárs közösségek, online
úton lét Oroszországban, állatok ösvényein Kelet-Af- etnográfia.
rikában, tévézés a dzsungel közepén Dél-Etiópiában,
A fesztivál az ismeretterjesztés és a sajátélményű
közlekedés a szocialista Magyarországon (analóg programokon túl célul tűzi ki, hogy a jelenkori társafényképek a múltból), barangolás Hegyi-Karabahban, dalmi, kulturális környezet jelenségeire és eseményeire
a Balkán világa és Jemen képekben, Moldova: kortárs reflektáljon, azokról értelmező módon beszéljen. Külöképzőművészeti szcéna és a Sztálin-barokk díszletei nös figyelemmel fordul a változások, az új jelenségek
közé szorult hétköznapok, haláltudat és spiritualitás, felfedezése, értelmezése felé.
testi elme – megtestesült kultúra, látássérült nők énképe, akkor és ott: az emlékezés helyei, a modernitás
A témafeldolgozáshoz, a felvetett kérdések megvitarétegei, kutatószínház, antropológiai migrációkutatás, tásához a fesztivál – a szervezők szándéka szerint, illetve
hátrányos helyzet: elveszettek és kiútkeresők, globális a felvetett témákból adódóan szinte természetes módon
egyenlőtlenségek, fejlesztési projektek, alkalmazott – bevonja a határ- és rokon tudományterületek, valamint
antropológia, tanodai munka, globális iskola, roma- a művészeti és a civil szféra képviselőit is, hogy találkokép a közoktatásban, azonos nemű párok a család- zási lehetőséget biztosítson számukra, és a különböző
ban – az elfogadás fokozatai, kulturális antropológiai megközelítések bemutatásával, az azokra való reflektáexpedíció a Sziget fesztiválon, nyelvi és mentális táj- lással valami több szülessen meg.
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Orosz avantgárd az 1910-1920-as
években

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán, filmesztétika órán
említette meg a kiállítást remek oktatóm, Bárdos Judit.
Teljesen igaza volt abban, hogy ez egy különleges
darab abból a szempontból, hogy a képzőművészetet
és a filmművészetet egyaránt felöleli, mindkettőnek
belefoglalva történelmi és művészeti aspektusait. (Bár
ő nem tudhatta, hogy már megjelent egy cikkem a
Plakát-álmok kiállításról, mely azonos korszakot értelmez, csak leginkább magyar szemszögből.) Az orosz
művészetek, de kifejezetten az irodalom amúgy is sok
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szempontból a gyengém, úgyhogy egyértelmű volt:
ezt meg kell nézni.
Amikor beléptem, hasonló volt az első benyomás,
mint a Plakát-álmok kiállítás vége, hiszen ugyanúgy a
forradalom, vér és szenvedély színéhez, az élénk piroshoz nyúltak a tervezők: a falak, a padló, minden egységes
árnyalatban volt megkomponálva, ami lássuk be, első ránézésre mindenképp egy erős benyomást kelt.
Az első terem hatása tehát az emberi szemnek elég
intenzív, pláne, hogy relatíve nagy helyet hagytak az
elején a képek között, így a szín még jobban érvényesül.
Szemben egy hatalmas, szögletes betűtípusú nagy felirat

állt: „A Művészet Forradalma”. Itt olvashatunk
a korszakot megelőző történelmi háttérről,
vagyis az 1905-ös orosz forradalomról, ami II.
Miklós cár uralkodása alatt tört ki, az oroszjapán háború utáni elégedetlenség és éhezés
miatt. Itt láthattunk egy rövid, (természetesen) feketefehér némafilmrészletet Dovzsenko A föld című alkotásából a vidéki, paraszti életről, melynek legszembetűnőbb
vonása számomra az volt, hogy a plánozásban nem használtak félalakos megoldásokat. A tájat láttuk vagy a szereplőt messziről vagy az arcát hirtelen közeliből, s ugyan
ez nem tűnik éles váltásnak, a mai, leginkább amerikai
filmeken kondicionált nézői szemnek feltűnik, hogy nem
közelítés történik, hanem hirtelen képváltás.
Festészetében ennek a szakasznak - mint Dovzsenko
filmjének - témája az egyszerű, elmaradott
vidéki élet ábrázolása (neoprimitivizmus).
Erős kontúrok, robosztus alakok, ruházatában pedig jellemző a hagyományos férfi
viselet, zárt nyakú, bő ing ormótlan csizmával: az időtlen hagyomány kifejezése. A
meztelen női képekben is Larionov a megbotránkoztatás élharcosa, ugyanis a Vénuszképek pozícióit veszi alapul, de profanizálja
mindezt, ráadásul az emberek ábrázolásánál
kifejezetten sok keleti jegyet használ provokációként.
Most volt szerencsém először találkozni a „Káró Bubi” művészcsoporttal (angolul azért jobban hangzik: Jack of Diamonds art group),
ami az előző forradalmiságból nőtt ki, célirányosan,
provokatívan. Már a név is onnan jött, hogy a bubi figura negatív karakterjegyeit használták fel arra, hogy
kifejezzék a klasszikus hagyományok felülírását. Ez a
társaság egy megbotránkoztató kiállításon találkozott
1910-ben Moszkvában, és kezdetét vette a tradicionális
szépségideál felülírása, a hagyományos műfajok (csendélet, portré) újraértelmezése. Itt a romantikát végképp
felváltja a hétköznapok realizmusa és az öngúny.
A következő terem nagy hangulatváltást hoz, sötét,
a falakat filmrészletek, történelmi szövegek, a cári csa-
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lád fotói díszítik. Már anno, az iskolapadban is mindig
úgy tanultam a legkönnyebben, ha valami érdekességgel
dobták fel a tananyagot, így most is érdeklődve olvastam,
hogy II. Miklós cár kifejezetten szerette, ha filmezték,
még gúnyolódás tárgya is volt, hogy bizonyára megvárta
a film elterjedését a koronázásával, hogy megörökíthessék. Előtte uralkodó soha nem engedte magához és családjához olyan közel a „felvevőgépet”, mint ő. Már akkor
is mondta, hogy nagyon fontos lesz a jövőben ez a technikai újítás. Ezzel szemben szigorúan tilos volt nyomort,
kegyetlenséget, halált, éhezést, szenvedést megörökíteni, az ilyen felvételeket elkobozták, cserébe a boldog cári
családot volt ajánlott filmezni, ez is kiválóan szemlélteti
az adott kor visszásságait.
A tiltás ellenére azonban készültek felvételek, melyek dokumentálták a rendkívüli elmaradottságot.
Eszfir Sub alkotásai a kibékíthetetlen
osztályellentéteket jelenítik meg kicsit szájbarágósan, míg a játékfilmes
Eisenstein montázsai felszabadultak
és asszociatívak. A „háborús-kinematográfus”, Eduard Tissze nevéhez fűződik a megoldás (Eisenstein
későbbi munkatársa), mely szerint
- mivel 1915 őszéig tilos volt rendes
összecsapást felvenni - más, külföldi filmekből vágták
össze a háborús jeleneteket, illetve rájött, hogy a sok
felvétellel és némi vágással remek propagandafilmeket
lehet alkotni. (Személyes pozícióját kihasználva illegálisan jutott még számtalan filmhez, melyből vágott.)
Mindezen zsenialitásoktól függetlenül ez a helyiség
messze a legnyomasztóbb: ahogy megy át az ember
a sötéten, a falakon éhező gyerekeket és betanításon
résztvevő, illetve dolgozó bányászokat lát mindenütt,
végül Sosztakovics 11. g-moll szimfóniája teszi fel a
pontot az i-re mint „hangulatzene”.
Miután visszaléptem a fénybe újabb szakasz következett: kubisták és futuristák. Ezen absztrakt képek
legjellemzőbb vonása, hogy színi világában vagy nagyon
harmonikus, vagy nagyon széteső képekről beszélünk,
melyeknek inkább a szerkezete került előtérbe az alkotásban mint szempont, nem pedig az esztétika. Bár a

színvilág naturalista, lényege a strukturális széttördelés,
majd ebből az új létrehozása. A legérdekesebb talán ezen
alkotásokban, hogy első ránézésre többnyire harmonikusak, de minél közelebb megy az ember, minél több ideig
nézi, annál inkább egyértelmű lesz a disszonancia érzése.
Első látásra nagyon hasonló elven alapulnak a
szuprematizmus képviselőinek alkotásai, mégis teljesen
más: szintén absztrakt, szintén a szögletes elemek a legjellemzőbbek, de itt már nagyon is szempont a szépség,
az esztétika, s ezen eszközöket sokkal tudatosabban
használják. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezek
mindenkinek tetszenek, hogy nem megosztóak, csupán
azt, hogy láthatóan változott a látásmód, mintha jobban
figyelnének a közönség esetleges igényeire, már amen�-

nyire egy absztrakt alkotás esetében felmerül ilyesmi.
(Itt talán Olga Rozanova munkái a legelragadóbbak.)
Utolsó állomás a konstruktivizmus, mely a szürreális, szögletes elemeket kiemeli a vászon síkjából: a
makettépítés művészete. Ebből minimális kóstolót ad a
kiállítás, de így is van egy megragadó, embernagyságnál
nagyobb fotó egy férfiről, aki láthatóan a makett megépítése után gyújtott pipára, szemében elégedettséggel és a
még el nem tűnt alkotási lázzal (El Liszickij).
Bár filmrészleteket vetítettek a végén, azok mégsem
zárták le egyértelműen a kiállítást, csupán a múzeum üzlete, ahol talán némi utóhatás és emlék kapható, mintha
ebben lehetne mérni a „jól viselkedő műkedvelő” házi
feladatát.
Bársony Lilla
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