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NYITÁNY
2016 rengeteg megválaszolatlan kérdést hagyott maga
után: Milyen következményekkel járhat Nagy-Britannia
kilépése az EU-ból? Mire számíthatnak a hazájukat
elhagyni kényszerülő menekültek? Mire készüljön a világ,
ha az egyik nagyhatalmi pozíciót betöltő ország élére egy
megosztó elnök kerül?
Donald Trump tölti be 2017 januárjától az Egyesült Államok elnöki pozícióját.
Trump múltja és a kampány során elhangzott nézetei többekben aggodalmat váltott ki, így
Obamában is. Az USA jövőbeli vezetőjének személye jelentős mértékben érintheti az európai
országokat is. Amerika mégis döntött.
Sokszor nem látjuk, hogy egy voks mennyit jelenthet. Ugyanakkor, egy választás értékelésekor
több aspektust is érdemes vizsgálni. Ha például, az embereket olyan döntések elé állítják – legyen
szó bármely országról –, melyek során az állampolgárok nem találják a számukra megfelelő
értékeket képviselő felet, vagy a megfelelő alternatívát, a szavazás eredménye is könnyen
elcsúszhat, és ezáltal egyfajta hamis képet festhet egy nemzet akaratáról.
A decemberi TátKontúrban olvashattok az Egyesült Államokban nem rég lezajlott választásokról,
Fidel Castro egykori forradalmi megmozdulásairól és a szocializmus bevezetéséről Kubában.
Ezenfelül, a Közélet rovat hasábjain beszámolunk a novemberi Nagy Kari Szakválasztóról, a
Tudomány rovatban pedig az ageizmusról tudhattok meg többet. A két ünnep közötti időszakra
ajánlunk nektek színdarabot, könyvet, filmet és sorozatot is.
A TátKontúr szerkesztőségének nevében is, mindenkinek örömteli ünnepeket és sikeres
vizsgaidőszakot kívánok!

Csernus Fanni
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Főszerkesztő

Nagy Kari Szakválasztó
Mozivásznon a jövő

Melyik mesterszak legyen? – Az alapképzés utolsó évében felmerülhet ez a kérdés.
A november 16-án megrendezett Nagy Kari Szakválasztó megkönnyíthette karunk
hallgatóinak továbbtanulásra vonatkozó döntését.
A Harmónia teremben megrendezett szakválasztót Juhász Gábor dékán nyitotta meg. Az
esemény a mozi és a filmek világa körül forgott: volt popcorn, „nézőtér” és mozivásznon
kivetített kisfilmek, melyek a mesterszakok rövid bemutatásáról szóltak. A szakigazgatók,
oktatók mellett, végzett vagy éppen a szakot végző hallgatók is beszéltek tapasztalataikról.
Bemutatkozott mind a 12 mesterszak; a társadalmi nemek tanulmánya, az egészségpolitika,
tervezés és finanszírozás, a közgazdasági elemző, a survey statisztika, a kisebbségpolitika,
a szociális munka, a közösségi és civil tanulmányok, a kulturális antropológia, a nemzetközi
tanulmányok, a humánökológia, a szociálpolitika és a szociológia mesterszak is.
A társadalmi nemek tanulmánya (népszerűbb nevén gender studies) egy egészen új szaknak
számít az TáTK-n. A szakot a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar
is támogatta oktatókkal, így a tananyag is meglehetősen interdiszciplináris. A képzés főleg a
kelet-európai régió nemek közötti egyenlőtlenségeire koncentrál, mivel sok pontban eltér a
nyugati mintától.
A Health Policy, Planning and Financing csak angol nyelven tanulható, ami jó nyelvtudást igényel.
A szak nemzetközileg elismert, nívós
diplomát ad annak, aki sikeresen veszi
az akadályokat.
A nemzetközi tanulmányok fontos az
EU politikájában való részvételkor,
lehetőségeket nyit a külföldi munka
felé,

mindemellett

a

diploma

megszerzését követő elhelyezkedés
lehetséges állami intézményekben,
önkormányzatoknál és vállalatoknál
is.
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Közélet
A szociális munka és a kisebbségpolitika mesterszak előadói mind hangsúlyozták, hogy a
gyakorlati tudás, amit kaptak, egyedülálló. A többi szak is kiemelte, hogy míg az alapképzésen
az elméleti tudáson, addig mesterképzésen inkább a gyakorlaton van a hangsúly.
Egy éppen survey statisztika szakot végző hallgató is említette, hogy rengeteg kutatás és
lehetőség áll előttük.
A szociálpolitika mesterszakot választóknál fontos, hogy érzékenyek legyenek a társadalmi-,
politikai problémákra és az aktualitásokat is figyelemmel kísérjék, reagáljanak rá. Sokan az
államigazgatásban helyezkednek el, ahogy a szociológia mesterszakot végzők is.
A közösségi és civil tanulmányok mesterszak fontos elemét képezi a civil szféra, a
közösségfejlesztés és a közösségi munka. Ebből adódóan is fontos a gyakorlat. Az elhelyezkedés
sokszor nehezebb, több önállóságot kíván, de akár saját vállalkozások is kialakulhatnak
diplomaszerzést követően.
A közgazdasági elemző mesterszakra leginkább alkalmazott közgazdaságtant végzők
jelentkeznek, de hangsúlyozták, hogy bármelyik társadalomtudományi szakról várják a
jelentkezőket. Maga a szak nemzetközileg is elismert tananyaggal rendelkezik és az oktatás sok
tapasztalt gazdasági elemző bevonásával történik.
Az utazás, az új világok, más kultúrák megtapasztalása a kulturális antropológia szakhoz
kapcsolódik leginkább. A kutatómunka a világ legkülönbözőbb részein valósulhat meg,
az Amazonas környékén, vagy akár egy dél-afrikai törzs területén is, így talán az egyik
leggyakorlatiasabb hivatás.
Tumblr.com

A humánökológia szak a társadalomtudományok mellett a természettudományokból is
táplálkozik. A szak az élővilág szerveződésének folyamatát kutatja ökológiai szempontok
alapján.
A szakok megismerése után lehetőségünk volt beszélgetni az oktatókkal és a szakot végzőkkel.
Érdekes volt hallani, milyenek az elhelyezkedési lehetőségek, hiszen őszinte válaszokat
kaptunk erre a releváns kérdésre is. A döntés persze nehéz, de mivel elég sokszínű a
társadalomtudományok palettája, talán mégsem lehetetlen.

Írta: Gál Flóra
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Négyeshatos

Egy vég nélküli utazás pillanatképei
A Ráday utcában található Stúdió K Színház sokszor választ előadásai témájául társadalmi
problémákat, például a szegénységet vagy az elvándorlást. A Négyeshatos című darab is érinti
többek között ezeket a témaköröket, melyeket a villamoson utazó, eltérő hátterű személyek
élethelyzetein, belső monológjain, dilemmáin keresztül kíván testközelbe hozni. Egy egészen
egyedi szociográfia bontakozik ki a járművön, miközben változnak a korszakok, az ötvenes
évektől egészen napjainkig, végállomástól végállomásig.
A Négyeshatos villamoson vagyunk, ahol a nézőtér és színpad elválasztása megszűnik: a nézők is
részesei a történetnek, ők is valódi utasokká válnak, a darab előttük, mögöttük, körülöttük zajlik.
A szereplők bemutatkozással kezdenek: név, életkor, évszám. Játszódhat egy adott jelenet
1950-ben, de ugyanúgy akár 2016-ban is. A középkorú, öngyilkosságot fontolgató férj, a tizenöt
éves lány, aki a zenetudása miatt izgul görcsösen, vagy akár az egymás ajkain csüngő pár mind
megjelennek, ahogy a minden magyart egyaránt szidalmazó, de mégis félig magyar gyökerekkel
rendelkező, örökké elégedetlen figura is. Majd egy, a Rákosi-korszakban megszokott, jelenetet
ellenőrt kijátszani próbáló utas is a villamoson utazik - utóbbi végül több energiát fordít az
ellenőrök kiszúrására a tömegben, illetve bérlethamisításra mint arra, hogy megvegye a jegyet.
Megjelenik a középiskolás fiú, akit az apja faggat hazafelé; „Na, mi volt ma a suliban?”, de akadnak
fennhangon panaszkodó utasok is, akik mindenki mást kényelmetlen helyzetbe hoznak..
A villamos tömegét a sztereotípiákat kiemelve
elemzi a darab, sok humoros elemmel és
a felismeréssel, hogy ezt mi is megéljük,
ugyanúgy, mintha csak az egyetem felé
tartanánk a „híres” útvonalon. Megjelennek
azok

a

benyomások,

amelyeket

az

utas az út során kaphat: itt nem csak
beszédfoszlányokra, a véletlenül (vagy
direkt)

meghallgatott

élettörténetekre,

eseményekre, tragédiákra gondolok, hanem
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láthatunk arról, hogy miképpen intézi el a doktor „kéz alatt” az abortuszt. Az ellenőr és az

Interkultúra
a külső világra is: a villamos ablakán keresztül látott világot egy narrátor közvetíti a feliratokat,
megállókat bemondva, maga a villamos pedig egyenes vonalon halad, a Móricz Zsigmond térről
indulva, majd sorban jönnek a megállók. Az emberek ugyanakkor mégis változnak, ahogyan a
korszakok is.
A nagyvárosban az impulzusok gyengülnek és megszokottá válhatnak számunkra az
események. Szempillánk sem rezdül, ha egy hangoskodó utast hallunk, vagy ha valaki éppen
a szeretőjével utazik és bizonygatja, hogy elválik majd a feleségétől. Szappanoperába vagy
drámába illő momentumokkal találkozhatunk nap mint nap, mégis a nagyvárosi unottság, az
érzelemmentesség nem engedi, hogy az ingerek megbotránkoztassanak.
Ezt próbálja átadni a Négyeshatos, miközben sok társadalmi kérdéssel foglalkozik, például
azzal, hogy a mobilok világa mennyire korlátozza, lerövidíti a diskurzusokat. Ezt egy ismerkedő
fiú és lány sms-váltásából tapasztalhatjuk meg olyan humoros elemekkel is megfűszerezve
mint például; „Az sms feladója visszahívást kért öntől!”. A nevetés alapját sokszor az adja, hogy
ezek a mondatok, helyzetek mind ismerősek lehetnek számunkra.
Bár inkább kisebb történetekre épül a darab és egyetlen lineáris cselekménysort sem követ
a villamos nyomvonalához hasonlóan, mégis észrevehetünk benne egy tetőpontot, amikor a
Margit-hídon robbanás történik (ami egyfajta utalás az 1944-es hídrobbantásra.) A villamosból
kilépő nő, az áldozat, hirtelen a Mennyországban találja magát, Gábriel, Zsuzsiel, Laliel, Dániel,
Karcsiel, Katiel és Adriel (a színészek nevei) angyalok között. Az utolsó kívánsága a már halott
szereplőnek pedig az, hogy eljusson Moszkvába, ahová mindig is vágyott. A villamos ezért
tovább döcög: Margit híd budai hídfő, Mechwart liget, Széna tér és végül Széll Kálmán tér.
Nem Moszkva…

Írta: Gál Flóra
Forrás:
George Simmel: A nagyváros és a szellemi lét: https://docs.google.com/document/d/1utaqnKCVTocJqJbsZEKLOI5qh6sHAZBFZjHj3W-BfTM/preview (utolsó letöltés: 2016.11.18.)
A villamos, melynek neve – NÉGYESHATOS: http://www.kultura.hu/villamos-melynek-neve (utolsó
letöltés: 2016.11.18.)
Négyeshatos: http://www.studiokszinhaz.hu/eloadasok/negyeshatos/ (utolsó letöltés: 2016.11.18.)
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Szóljon a Rock!

avagy kortárs bandák hagyományos módra
Tagadhatatlan, hogy a XX. század második felében kialakult szubkultúrák, illetve a könnyűzenei
irányzatok között is a mai napig többé-kevésbé meghatározó helyet foglal el a rock'n' roll műfaja.
Talán még a témában kevésbé jártasak is bármikor fel tudnak sorolni néhány olyan ikonikus
előadóművészt vagy dalt, amely egy-egy kisebb érát, hitvallást, életfelfogást határozott, vagy
határoz meg. Néhány olyat tehát, amelyet egyéni stílustól függetlenül szinte mindegyikünk
felismer, ha felcsendülnek a nyitóakkordok, vagy megszólal egy-egy jellegzetes ritmus.
A rock'n' roll műfaja idővel rendkívül szerteágazóvá vált és ma már számos kevert- valamint
alműfajt ebbe a kategóriába sorolnak. A szó eredeti jelentését tekintve is jelentős átalakuláson
ment keresztül és lassacskán elkezdték az első évtizedek hagyományából kinövő újabb, letisztult
és zeneileg is egyszerűbb struktúrájú irányzatokra használni. Így például a '70-es években
elterjedt erőteljes és markáns visszatérő motívumokból, azaz riffekből építkező hard rockra is,
amelyet többek között a Led Zeppelin, az AC/DC vagy a korai Kiss is fémjelzett.
Manapság a hard rock vonalon belül is óriási különbségek vannak, éppen ezért a kifejezetten a
'70-es évek hangzásvilágát tükröző bandák a későbbiekben elkezdtek magukra a többi irányzattól
eltérő, új megnevezéseket használni. Ilyen például a vintage rock, vagy az aussie (ausztrál)
rock, de jómagam találkoztam már a kissé nehezen definiálható british rock megnevezéssel is.
Bármelyik stílust is preferáljuk ezek közül, valamennyiük ugyanarra a klasszikus „aranykorra”
utal, amely három-négy évtizeddel ezelőtt robbant be és vált népszerűvé kezdetben a fiatalok
körében, napjainkra pedig általánossá vált és kortól, illetve nemtől függetlenül számos rajongót
szerzett magának.
Sokan úgy vélik, hogy a klasszikus hard rock hanyatlásnak indult és mára már nem több, mint
egy nosztalgikus élmény, amely nem képes már újat mondani, pusztán ismétli önmagát. Létezik
azonban ma is számos olyan, itthon kevésbé ismert és elismert zenekar, amely nem ért egyet
a fent leírt véleménnyel, és emiatt bizonyos értelemben ma is reneszánszát éli a rock kultúra.
Az alábbi bekezdésekben ezek közül szeretnék a teljesség igénye nélkül részletezni néhányat.
A 2016-os Sziget Fesztiválon volt szerencsém ott lenni a Petőfi Színpad nyitókoncertjén,
amelyen nem más mint a számomra addig ismeretlen Ozone Mama lépett fel. A különös nevű
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magyar banda, amely egyébként egy klasszikus, egygitáros, négyfős felállással rendelkezik,
szinte pillanatok alatt képes volt magával ragadni a közönséget, mi több, megsokszorozni
az érdeklődők létszámát. A siker nem csupán a frontember karizmatikus személyiségének
volt köszönhető, hanem a zenekar fesztelen, magabiztos és lendületes kiállásnak is. Egyedi,
autentikus hangzásvilága mellett, amelyen bár egyértelműen érződtek például a progresszív
és grunge elemek, összességében mégis azt a benyomást keltették az emberben, mintha
mindig is ismerte volna ezeket a dalokat. A szervezők választása nem lehetett véletlen: a
zenekar kétszer is elnyerte már a Fonogram-díjat, nevük ezért a könnyűzenében egyre nagyobb
ismeretségre tesz szert, sok szakmabeli szerint az, amit csinálnak annyira színvonalas, hogy
bármelyik világhírű banda mellett bátran megállná a helyét. A pörgős, rádióbarát zene mellett a
szövegekkel is igyekszik üzenetet közvetíteni a csapat. Ha valakinek felkeltette az érdeklődését,
milyen is az igazi magyar vintage rock, annak mindenképpen érdemes lehet meghallgatni őket.
A korábban már az A38-on is játszó svéd Bonafide szintén ugyanazokhoz a klasszikus forrásokhoz
nyúl vissza, mégis egy merőben más kivitelezéssel és végeredménnyel teszi mindezt. Az itt
felsorolt zenekarok közül talán ők rendelkeznek a leginkább fülbemászó és dallamos repertoárral,
amely teljes egészében lerombolja a „marcona és agresszív” rockzenéről kialakult sztereotípiákat.
Hangulatukat tekintve maguk a zeneszámok is általában harmonikusabbak a többiekéhez
képest, de a sajátos elemek, például a félhangok viszonylagos gyakori használata és formabontó
szólófigurák mellett benne van a Bonafide-ban mindaz, ami miatt valaki szeretheti ezt a világot.
Az ismerős és új hangzásvilág szinte észrevétlenül keveredik el egymással, miközben az utolsó
összetevő, az énekes jellegzetes, egyéni hangszíne révén szinte szó szerint életre kelnek,
könnyen beazonosíthatóvá válnak az általuk játszott dalok. A színpadon másokhoz képest talán
visszafogottabb a banda, de ha valaki (és itt nem feltétlenül csak a műfaj szerelmeseire gondolok)
meghallgatja pár számukat, biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni.
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Talán kissé elfogult vagyok az utolsóként tárgyalandó együttessel kapcsolatban, lévén egyik
kedvenc zenekarom, azonban ha van az újra feltámadóban lévő hard rockon belül olyan
előadó, amely nálunk is viszonylag ismert és komolyabb rajongótáborral rendelkezik, akkor az
minden bizonnyal az ausztrál O'Keefe testvérek alapította Airbourne. Saját generációján belül
egyértelműen e zenekar tekinthető a műfaj egyik ma fellelhető fő képviselőjének, és mivel
még mindig új „fejleménynek” számít, bizonyos szempontból talán közelebb is áll a jelen kor
fiatalsághoz, és annak ízléséhez próbálja igazítani játékát.
Néhány Airbourne-dal már a szélesebb közönség előtt sem ismeretlen, főleg annak köszönhetően,
hogy a sajátos gitáreffektek miatti összetéveszthetetlen hangzás, illetve a slágergyanús
akkordmenetek valódi vintage hangulatot kölcsönöznek a zeneszámoknak. A zenekar jelenleg

ben is visszatérő fellépő, sőt, idén a Rockmaratonon is láthatták a szerencsésebbek. Társaihoz
képest e banda ki tudott törni a megszokott keretek és sablonok közül és akarva-akaratlanul
saját képére formálta az egyébként nem kifejezetten virtuóz vagy kreatív riffeket is. Az örök
dilemmát a progresszív elvárások és önmegvalósítás között egyszerűen oldották meg: a nemrég
megjelent, negyedik album ugyanabban a rebellis szellemben született mint az elődei, így ez sem
szándékozik sem úttörő, sem ezerarcú lenni, csupán egyre törekszik – hogy szórakoztasson.
Ahogyan néhány kritikus ennek kapcsán találóan megjegyezte: az Airbourne gyakran
olyan dalokat játszik, amelyek más zenészeknél jobbára két szám közötti ujjgyakorlatok
lennének, de a már-már őrülettel határos, a közönségéről sem megfeledkező, energikus
előadásmód, a koncerteken is fegyelmezett csapatmunka, a szemmel láthatóan dinamikus
megjelenés és elszántság olyannyira feledteti mindezt, hogy aki ráhangolódott az igazi
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is számos, főleg európai fesztiválon, így a walesi Hard Rock Hell-en és a német Rock am Ring-

Tudomány
rock'n'roll (ezalatt értsd: hard rock) ezen modernebb vonulatára, az egyszerűen nem fogja
tudni megunni, és biztosan talál minden albumon valami szája (füle) ízének valót.

Írta: Rucska Ferenc

Az ageizmus nem csak az időseket
érinti
küzdeni nem az életkorunk, hanem az előítéletek ellen kell!

Egy társadalomtudományokkal foglalkozó szakember számára fontos, hogy ismerje és felismerje
a különböző negatív megkülönböztetéseket. A kor alapú pozitív vagy negatív diszkriminációról
kevés szó esik az egyetemi óráinkon, pedig ez a jelenség az öregedő társadalom egyre
relevánsabb kérdésévé válhat a jövőben.
Robert Neil Butler, amerikai pszichiáter és gerontológus, 1968-ban alkotta meg az „ageizmus”
szakkifejezést. Az age angolul kort jelent, a szó jelentése tehát, hogy valakit kizárólag a kora
miatt sztereotípiák tárgyává tesznek. A magyar szakirodalomban 1995-ben bukkant fel először
a kifejezés. Butler csak az idősek diszkriminációját értette alatta, de a fogalom átterjedt minden
életkori csoportra, így külön beszélhetünk az életkorral kapcsolatos különböző diszkrimináció
típusokról: adultizmus, mikor a felnőttek segítő-erősítő-szocializáló-integráló tevékenység helyett
uralkodnak a gyerekek felett. A jeunizmus vagy youthizmus, amikor a fiatalabbakat helyezik előtérbe
az idősebb generáció rovására. Negatív jeunizmusnak nevezzük a zöldfülű”-ként aposztrofálást.
Erre talán mindannyian tudunk példát mondani a saját életünkből. Kronocentrizmusról beszélünk,
mikor a többi rovására a saját generációt és történelmi korszakot piedesztálra emeljük. Utóbbi
fajtái a gerontokrácia, mely a politikai elnyomást is magában foglalja. Tehát az időskori ageizmus
csak egy a sok fajta kor alapú megkülönböztetés közül.
Ahogy Einspach-Tisza Kata, az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának kutatója fogalmaz: „A
társadalom nem tesz egyebet mint általánosít, és nem vesz figyelembe egyéni variációkat. Az
öregséget magát létező tényként kezeli és nem komplex konstrukcióként, mint az öregedéskutatás.
Úgy kezeli, mintha egy adott életkortól az emberek mind azonossá válnának, rájuk aggat
sztereotípiákat és különálló fajként kezeli őket. Ezt nevezzük ageizmusnak, azaz életkor alapú
előítéletnek, ami mechanizmusában hasonlóan működik a többi rasszizmushoz.”
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Az időskori ageizmus butleri definíciója: „szisztematikus sztereotipizálás és diszkrimináció
az idős emberekkel szemben, csak azért mert ők öregek; csak úgy mint a rasszizmus vagy a
szexizmus, amelyek a bőrszín, illetve a nemek alapján diszkriminálnak”. Számos csoportosítási
szempont adódik, ezeket – Jászberényi József idén megjelent Időskori ageizmus című
kismonográfiája alapján – a jobb átláthatóság érdekében vázlatpontokba szedem.

Tipizálás

funkcionális állapot szerinti elkülönítés

verbális

—— mentális állapot szerint

—— overaccomodation

—— fizikai állapot szerint

—— baby talk

butleri felosztás „emberi szférák” alapján

—— viccek

—— kognitív-logikai

nonverbális

—— affektív-érzelmi

—— indokolatlanul hangos, tagolt beszéd

—— magatartásbeli

—— ideges mimika és gesztikulálás

tárgyiasítás szintjei

—— „máshoz beszélés”

diszkrimináció helyszíne alapján

intrinsic (csak attitűd)

—— munkahelyi

extrinsic (tettekben is megnyilvánuló)

—— családon belüli

előfordulási terület alapján

—— lakóhelyi

—— mikroszint

—— egészségügyi

—— mezoszint

—— mediális

—— makroszint (állam, kormány)

—— tudományos

szándékos / nem-szándékos

—— hivatali

Jászberényi József a diszkriminációt helyszín alapján 2010-ben elemezte és tipizálta a Polgári
Szemlében. A munkahelyi negatív megkülönböztetés talán a legismertebb, de a többire is
találhatunk példát életünkből. A mediális diszkrimináció kapcsán a hálózati szegregáció kifejezést
kell említenem, de a mediális ennél sokkal tágabb, az idősek médiareprezentációját foglalja
magában. A kognitív-logikai diszkriminációhoz általános, a valósággal ellentétes sztereotípiák,
hiedelmek, tévképzetek tartoznak, míg az affektív-érzelmihez ellenérzések és előítéletek. A
szándékos diszkrimináció tudatos, míg a nem-szándékos, nem tudatos attitűdöket, szabályokat
vagy gyakorlatokat jelöl. A három szint Boga Bálint nevéhez köthető. A mikroszint a család és az
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Tudomány
egyén világát jelenti, a mezoszint a szervezetek, társadalom világát, míg a makroszint az állam
és a kormány területén jelentkező időskori ageizmust. Utóbbinál például arra kell gondolni,
hogy a nyugdíjminimum 2008 óta 28.500 Ft.
A verbális és nonverbális kategórián belül is három-három diszkriminációs típust különböztetünk
meg. Az overaccomodation fogalma az örökké helyeslő előítéletes személyre utal, aki mindennel
egyetért, „igenel”, mert úgysem számít, mit mond a másik fél. Amikor egy időshöz úgy szólnak,
mintha gyerek volna, azt nevezzük baby-talk jelenségnek. Hatása gyakran az alárendelődő
alkalmazkodás, a feedback.mechanizmus. A harmadik típus esetében az idős személyt humor
tárgyává teszik, ezt jól ismerhetjük a szexizmus és a rasszizmus kapcsán. A nonverbális ageizmus
is hasonlóan mindennapos jelenség. Az ideges türelmetlenség jelei, a tömegközlekedésen leülő
öreg kiváltotta grimaszok, a hivatali bánásmód és a gyerekek esetében is tapasztalható „máshoz
beszélés” jelensége, miközben az illető jelen van. Ilyenkor egyes szám harmadik személyben beszél
a diszkrimináló egy harmadik személynek a jelenlévőről. Ez utóbbi jelenséget megfigyelhetjük
bárhol, ahová az idős személy kísérővel érkezik. Az egészségügyben igen gyakori.
Az időskori ageizmus hátterében pszichológiai okként az öregedéstől való félelem, más néven
a gerontofóbia áll, ami a mai fiatalság centrikus közgondolkodásában, amikor az átlagéletkor
kitolódik, nem meglepő. Az emberek a történelem során már korábban is tartottak, szorongtak
függetlenül attól, hogy problémát jelentettek-e személyes életükben.
Létezik másfajta tipizálási szempontrendszer is. Le Vine és Campbell (1972) elkülönítették azokat
az általános autosztereotípiákat, amelyeket a közösségek rendszerint saját magukról alkotnak,
és az úgynevezett általános heterosztereotípiákat, amelyeket a szomszédos
közösségekről alkotnak. Az autosztereotípia magába sűríti mindazt a jót,
amit egy-egy nemzeti-, etnikai- vagy vallási csoport önmagáról elhisz.
Az eredmény egy idealizált önleírás. A heterosztereotípia ezzel
szemben azokat a negatív tulajdonságokat foglalja magában,
amelyeket a vizsgált csoport a vele szomszédos vagy vele
konfliktusban álló, esetleg számára idegen csoportnak
tulajdonít. Jellemzően ezek a tulajdonságok:
erkölcstelen,

önző,

individuális,

erőszakos,

terjeszkedő. Ez alapján is vizsgálható a különböző
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a kiszolgáltatottság érzésétől, az elgyengüléstől, sokszor agresszíven reagáltak az idősekre,

generációk önmegítélése és a sajátjától eltérő generáció(k) véleményezése.
A diszkrimináció itt bemutatott típusa rengeteg sürgető és aktuális kérdést vet fel, melyekre
eddig különböző tudományos válaszok érkeztek. Ezeket az elméleteket a továbbiakban
részletesebben is ki fogom fejteni.

Írta: Gonda Ágnes
Forrás:
Ki mondja meg, hogy öregek vagyunk: http://www.unikornis.hu/elet/20161029-ki-mondja-meg-hogy-oregek-vagyunk-eloiteletek-elheto-oregkor-interju-einspach-tisza-kata.html (utolsó letöltés:
2016.11.14.)
Az ageizmus: http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=373 (utolsó letöltés: 2016.11.16.)
Egymás szemében: http://real.mtak.hu/24433/1/Kisebbsegkutatas_2002._11._evf._2._sz._II_u.pdf (utolsó
letöltés: 2016.10.13.)

A sárkány városa és az oroszlánok
hazája egy egyetemista szemszögéből I.
A 2015/16-os tanév második szemeszterében lehetőségem volt az Erasmus+ ösztöndíjprogram
keretein belül betekintést nyerni egy másik ország mindennapjaiba. Nem csak egyszerű lakosként,
hanem egyetemistaként is bele kóstolhattam Ljubljanába. Lehetőségem volt megtapasztalni,
milyen az élet Szlovénia fővárosában egyetemistaként, milyen előnyökkel, hátrányokkal kell
együtt élni a mindennapokban. A három részes cikksorozatomban egyetemista szemszögből
fogom bemutatni, hogy miben más az élet Ljubjanában, mint itthon, Budapesten.
Ljubljana egy rendkívül barátságos város. Sok park, rengeteg kávézó, étterem, szórakozási
lehetőség adott az itt élők számára. Minden megtalálható benne, ami egy kis város jó
hangulatához kell. Rendkívül élhető hely: tiszta, nyugodt, de mégis aktív, nem csoda, hogy
egyetemistának lenni itt kiváltságos érzés. Hogy miért? Kezdjük talán a legpozitívabb elemmel,
amivel elsőként találkoztam, hiszen enni mindenki szeret.
A szlovén kormány biztosítja a lehetőséget arra, hogy mint fejlődő test és szellem, mindennap
friss, egészséges, laktató és kedvező árú ételhez jussunk. Ezt a Studentski Boni kezdeményezésen
keresztül érhetjük el. A Bonival minden egyetemistának, gimnazistának és általános iskolásnak
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Külügy
lehetősége van kedvezményes áron diákmenüt vásárolni az ország számos éttermében.
A kedvezmény feltétele, hogy minden helynek, ami részt vesz az akcióban kötelezően biztosítania
kell egy levest, főételt, desszertet, salátát és vizet vagy üdítőt. A menü ára átlagosnak
nevezhető, a kedvezmény nélkül 5-7 euróba kerülne, ami nem lenne túl drága, figyelembe véve
a menü minőségét és mennyiségét. Azonban minden ilyen étkezésnél a szlovén kormány átvállal
a diáktól 2,67 eurót, így nagyjából 2 eurót, de maximum 4,5 eurót kell fizetnie a fiataloknak egy
többfogásos ebédért. Sok esetben azonban ingyen is ételhez juthatunk. Például a Piknik nevű
helyen ingyen kaphatunk egy alap 32 cm-es pizzát. A kedvezmény feltétele, hogy két étkezés
között 4 órának kell eltelnie, és havonta összesen 20 ilyen étkezés áll a diákok rendelkezésére.
Abban az esetben, ha nem használjuk el a kedvezményt adott hónapban, az hozzáadódik a
következő hónaphoz.
Érdemes szót ejteni arról, hogy ez az akció pontosan milyen éttermekre vonatkozik. A
legmenőbb pizzázóban, a városközpontban lévő vízparti halas étteremben (ahol keddenként
lazacot adnak aszalt szilva ágyon), a város egyik legmenőbb kerületében található
háromemeletes mexikói étteremben vagy akár a legelegánsabb kínai étteremben is olcsóbban
ehetnek a diákok. Ha nem szeretjük ezt a fajta extravaganciát, a McDonald’s-ban 2 euróért
(2,5 literes üdítővel) kapunk egy szendvicset, vagy tortillát, salátát, fagylaltot vagy pitét,
közepes krumplit, vizet és egy almát. Ha pedig csak gyorsan szeretnénk bekapni valamit,
ne féljünk igénybe venni az ingyen szendvicses helyeket! Lustaságunk esetén akár házhoz is
rendelhetjük a választott ételt.
Ljubjanához képest Budapesten (Magyarországon) sajnos még nem áll az állam ilyen pozitívan és
támogatóan a diáktársadalomhoz. Természetesen lehetőségünk van szinte minden campuson
menzakajához jutni, de higgyétek el, ez meg sem közelíti azt, amit Ljubljanában kaphat az ember
nagyjából ugyanannyi pénzért. Szerencsére a budapesti bisztró- és ebédmenü őrület valamilyen
szinten pótolja ezt a hiányosságot, mivel lehetőségünk van 1000-1500 forintért enni egy-egy
ebédmenüt. Ha már minden lehetőségünk odaveszett, még akkor is ehetünk egy gyors gyrost,
de ez messze nem haladja meg annak a hangulatát, minőségét és kultúráját, amit a Boni nyújt a
diákságnak. Van még hova fejlődnünk!
A következő cikkemben a ljubljanai közlekedéssel és az utazással ismerkedhettek meg.
Elöljáróban annyit, itt nem fogtok annyi pozitívummal találkozni, mint az étkezési lehetőségeknél.

Írta: Pocsai B. Ábel
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Castro

„Szocializmus vagy halál.”
November 25-én 90 évesen elhunyt Fidel Castro, teljes nevén Fidel Alejandro Castro Ruz, aki
47 éven keresztül volt „Líder Maximo” Kubában. A politikus és forradalmár 1959-től de jure
2008-ig miniszterelnökként, valamint elnökként, hadvezérként és a Kubai Kommunista Párt
főtitkáraként vezette az országot.
Fidel Castro személye azért vált legendává, mert közel fél évszázadon keresztül dacolt az Egyesült Államokkal, csupán százötven kilométerre annak partjaitól, valamint a kubai rakétaválsággal az egész világot az atomháború és a harmadik világháború kirobbantásával fenyegette.
A kubai forradalom
A kubai forradalom előzménye 1952-ig vezethető vissza, amikor Fulgencio Batista második alkalommal, katonai puccs során államcsínyt követett el, így ismét ő lett az ország vezetője. Ez
alkalommal azonban Batista nem volt hajlandó újra alkotmányos módon kormányozni, ami az
ellenzéki csoportok megerősödéséhez vezetett. Fidel Castro jogi tanulmányait követően több
felkelésben is részt vett a jobboldali pártok által kormányzott Dominikai Köztársaságban és

A kubai forradalom kezdete 1953. július 26-ára tehető, amikor a Castro-féle „Movimento” mozgalom támadást indított a Santiagoban található Moncada laktanya ellen. A gyengén felszerelt
csapatok offenzívája hamar kudarcba fulladt és az elfogott felkelők jelentős részét azonnal
kivégezték. Castrót ekkor 15 évre ítélték, de 1955-ben amnesztiával szabadult. Ezt követően Mexikóba menekült, ahol testvérével, Raúl Castróval és a híres forradalmár, Ernesto Che
Guevarával újjászervezte mozgalmát, aminek neve M-26-7
lett (Movimento 26 de Julio). A New York Times ebben
az időben készített vele egy interjút, ami következtében elnyerte az Egyesült Államok támogatását,
valamint a kubai lakosság szimpátiáját. 1958ban a harcok ismét kiéleződtek, azonban
a több mint tízszeres túlerőben lévő
kormányerők nem tudtak hatékonyan
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Kolumbiában, Kubában ezt követően vált az egyik legjelentősebb ellenzéki csoport vezetőjévé.

Külügy
fellépni Castro 1000 gerillájával szemben, így december elejére az ország nagy része a forradalmárok kezére került, Batistának végül menekülnie kellett. A felkelők hadserege 1959. január
1-jén vonult be Havannába, Castro február 16-án vette át az ország irányítását.
Út a szocializmus felé
A hatalomátvételt követően Castro nem váltotta be ígéreteit és nem rendezett demokratikus
választásokat, helyette könyörtelen tisztogatás vette kezdetét, ami során legalább 2500
közkatonát végeztek ki és tízezreket küldtek gulágokba. A feljegyzések szerint Che Guevara
késő éjjelig fennmaradt, hogy aláírhassa a foglyok halálos ítéleteit. Fidel Castro ettől kezdve
öccsével, Raúl Castroval és Che Guevaraval az oldalán irányította Kubát.
Az amerikai viszony megromlásához a nagyszabású államosítás vezetett, rövid idő alatt ültetvényeket, vállalatokat, bankokat és amerikai tulajdonú földeket kollektivizáltak, amire válaszul az
Egyesült Államok megszakította minden diplomáciai kapcsolatát az országgal és embargót vezetett be ellene, amely a mai napig hatályos. A lépés következményeként Castro a Szovjetunióhoz
fordult és rövid időn belül egy szovjet érdekszféra alakult ki a térségben. Válaszul a CIA a Floridába
érkező menekülteket felhasználva 1500 emigránst képzett ki egy tervezett megszállásra. A Disznó-öbölbeli invázió koncepciója egyszerű volt, a CIA arra számított, hogy a lakosság az emigránsok oldalára áll és az így kirobbanó polgárháborúba az Egyesült Államok is beleszólhatott volna. A
művelet kudarcának fő oka a szovjet hírszerzés volt, ami napokkal a partraszállás előtt figyelmeztette Kubát, így Castro szervezetten, a lakosság támogatásával tudta leverni a felkelőket. Kuba és
a Szovjetunió kapcsolata ezt követően megerősödött és 1962-ben Castro beleegyezett abba, hogy
a szovjetek nagy hatótávolságú rakétákat telepítsenek Kuba területére, amivel kezdetét vette a
kubai rakétaválság. Kennedy saját megítélése szerint is 50% esélyt látott a háború valószínűségére, de sokan csak úgy emlegették az eseményt, mint a „történelem legveszélyesebb pillanata”.
A válság csúcspontjának 1962. október 26-a tekinthető, amikor Kennedy elnök a Pentagon által
kitervelt katonai csapás lehetőségét fontolgatta, ugyanazon napon érkezett üzenet Hruscsovtól, melyben a kölcsönös katonai lefegyverkezés lehetőségét kínálta: „Premier Khrushchev told
President Kennedy in a message today he would withdraw offensive weapons from Cuba if the
United States withdrew its rockets from Turkey.” A megállapodás sikeresnek bizonyult és ezzel
Kuba nemzetközi szerepe is visszaszorult. A következő évtizedekben Castro erősen támogatta
a latin-amerikai országok szocialista forradalmait, mellyel saját érdekszférát igyekezett kialakítani a térségben. A kubai hírszerzés szerint 638 merénylet történt Fidel Castro ellen, melynek

20

egy része a CIA-hoz volt köthető.
Castro erről csak úgy vélekedett, hogy: „ha a merényletek elkerülése olimpiai sportág lenne, egy
csomó aranyérmet szerzett volna.”
A Szovjetunió összeomlását követően Kuba gazdasága is hanyatlásnak indult, a posztszocialista országok már nem Kubából importálták a cukrot, így az ország piacának közel 85%-a eltűnt.
Castro ezt követően kénytelen volt engedményeket tenni a lakosság felé, így engedélyezte a vállalkozásokat és elfogadott fizetőeszközzé tette az amerikai dollárt, amivel a turizmust kívánta
erősíteni. De facto 2006-ig irányította Kubát, amelyet követően egészségi állapota miatt már nem
volt képes ellátni vezetői szerepét. Hosszan elnyúló betegségének következtében 2016. november
25-én hunyt el. Jelmondata az évtizedek során változatlan maradt: „Szocializmus vagy halál.”

Írta: Debrenti Á. Félix
Forrás
http://www.nytimes.com/2016/11/26/world/americas/fidel-castro-dies.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FCastro%2C%20Fidel&action=click&contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=25&pgtype=collection
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/15/cuban-missile-crisis-russian-roulette
http://index.hu/kulfold/2016/11/26/szocializmus_es_halal/

Amerika döntött

Lezajlott a 2016-os amerikai elnökválasztás
A rendkívül hosszú és sok felvonásból álló amerikai elnökválasztás végére november 8-án
végre pont került. Donald Trump lesz az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke, miután
Hillary Clintonnal szemben megszerezte a megválasztásához szükséges elektori többséget.
Abban nagyjából minden elemző egyetért, hogy az amerikai történelem talán legalacsonyabb
színvonalú kampányán vagyunk túl, két rendkívül megosztó jelölt versenyzett egymással és az
eredmény mindenkit nagyon meglepett. Lássuk, mi történt az idei választásokon, valamint hogy
mit várhatunk a nagydumás Trump elnökségétől.
Már az elnökválasztási kampányt megelőző Demokrata és Republikánus jelöltállítási verseny
is sok izgalmat hozott. Demokrata oldalon az utolsó körben Hillary Clinton és Bernie Sanders
versenyzett egymással. Bernie annak ellenére állt sokáig talpon Hillary mellett, hogy egyrészt
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Külügy
- mint utólag kiderült - a Demokrata párton belül végig Hillary felé lejtett a pálya, másrészt
Bernie magát határozottan a balszélre pozícionálta, ami az amerikai politikai csatatéren igen
merész húzás. Republikánus oldalon látványosabb harc zajlott, ugyanis az esélytelennek kikiáltott Trump ellen olyan nagyágyúk sorakoztak fel, mint Jeb Bush, Marco Rubio vagy Ted Cruz.
A rendkívül hangos előválasztáson végül a Republikánus párton kívülről érkező, milliárdos vállalkozó és egykori „reality sztár” Donald Trump került ki győztesen. Trump elsöprő győzelme
ellenére a hagyományosnak mondható Republikánusok ódzkodva álltak be a milliárdos jelölt
mögé és ez így volt egészen a választások végéig.
Hillary és Trump személye sok választó számára rendkívül visszatetsző volt. Kezdjük ott, hogy
a felmérések szerint ők voltak minden idők legidősebb jelöltjei, mindketten betöltötték már

http://i2.cdn.cnn.com

a 70. életévüket (!), valamint a kampány során mindkettőjükről kiderültek olyan kellemetlen

ügyek, amelyek megkérdőjelezik az elnöki tisztség betöltésére való alkalmasságot. Hillary a
külügyminiszteri megbízatása idején túlságosan is „lazán” kezelte levelezéseit, felrúgta a
minisztérium titkosságra vonatkozó protokollját, és sok hivatalos levelezését privát email
címén keresztül intézte. A dologból úgy lett botrány, hogy a Wikileaks nyilvánosságra hozta
Hillary levelezéseit. Az ügy végig visszatérő eleme volt az elnökválasztásnak, sőt Hillary
ellen még az FBI is vizsgálatot indított. Trump leginkább szoft-rasszista kijelentései- és egy
hangfelvétel miatt került bajba. A hangfelvételen Trump azt magyarázta, hogy ha sztár vagy,
bármit megtehetsz a nőkkel, ám ő ennél vulgárisabban fejezte ki magát.
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Trump nyomdafestéket nem tűrő kijelentései sokaknál kiverte a biztosítékot olyannyira, hogy
a kampány egy szakaszában Trump kampánymenedzsere egyszerűen eltiltotta a saját Twitter
fiókjától az elnökjelöltet. A leköszönő Obama kapott is az alkalmon és szóvá tette, hogy vajon
miként bízható valakire az amerikai nukleáris rakéta arzenál indítógombja, ha még saját Twitter
fiókját sem tudja kezelni.
Élet az özönvíz után
Azt mindenképp el kell ismernünk, hogy Trump erős ellenszélben dolgozott. A republikánus jelölt
ellen sorakozott fel ugyanis gyakorlatilag az egész amerikai szórakoztató ipar, az értelmiség és a
nyugati politikusok jelentős többsége, sőt néhány kivételtől eltekintve még a republikánus párt
vezéregyéniségei is. Trump kampányában a közép-nyugat egykori iparvidékeinek szegény fehér
lakosságát szólította meg nagyon sikeresen. Bár Hillary összességében több szavazatot kapott,
Trump jobban mozgósított a kritikus területeken. Az amerikai választási rendszer sajátossága,
hogy a „győztes mindent visz” elv érvényesül, tehát aki elnyer egy államot, az kapja onnan az ös�szes elvihető elektori szavazatot. Trump pedig sikeresen „megszerezte” a billegő Florida, Pennsylvania és Michigan államokat, ezzel pedig gyakorlatilag biztossá vált elektori többsége.
Trump víziója az amerikai álom újjáélesztése. Túl sok konkrétumot azonban még nem ismerünk
terveiből azon kívül, hogy fel kíván húzni egy hatalmas falat az USA és Mexikó közé annak
érdekében, hogy visszatartsa a délről érkező bevándorlókat az országtól. Nem tudunk sokat
Trump külpolitikai céljairól sem, valamint jó kérdés, hogy mi lesz a nem rég elfogadott párizsi
klímaegyezménnyel, ugyanis a megválasztott elnök nem hisz a globális felmelegedésben, viszont támogatja az olcsó olaj és szén felhasználását a gazdaság beindítása érdekében. Az amerikai választás még egy szempontból érdekes: Míg Hillary az „establishment” jelöltje volt, addig
Trump elitellenessége és politikai korrektséget mellőző kommunikációja sokak szimpátiáját
elnyerte. Képzelhetjük, vajon hogyan szerepelt volna az ugyancsak anti- establishment irányba
sorolható Bernie Sanders. Annyi biztos, hogy a Demokratáknak komolyan újra kell gondolniuk
a stratégiájukat a következő választásig. Az elitellenesség pedig nem csak a tengerentúlon, hanem Európában is egyre inkább teret hódít. Ezt szem előtt tartva egészen biztos, hogy érdekes
fejleményei lesznek a közelgő francia és német választásoknak is.

Írta: Kovács Levente
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Forrás:
Exit polls 2016: http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls/national/president (utolsó letöltés:
2016.11.30.)
Trump újra építené az amerikai álmot: http://index.hu/kulfold/usa/feher_haz/2016/11/12/trump_gazdasagpolitika_jeloltek/ (utolsó letöltés: 2016.11.30.)

Az ötös számú vágóhíd
Egy tragédia által ihletett remekmű

Ezzel a regénnyel futott be igazán az 1960-as években Kurt Vonnegut, német származású
amerikai író, szónok és humorista, aki munkássága során mindvégig az emberek, a hazája,
illetve az egész világ nevelésén munkálkodott. Az 1969-ben megjelent Az ötös számú vágóhíd
című regénye igazi bestseller lett számos országban. Nem kevesebb, mint 24 nyelvre fordították
le és három éven belül meg is filmesítették.
„Képzeljék: Billy Pilgrim elszabadult az időben.” A keretként szolgáló első fejezet után Vonnegut
ezzel a mondattal invitálja az olvasót egy valóban felejthetetlen térbeli és időbeli utazásra. Ez
már kellőképpen fel is kelti közönsége figyelmét ahhoz, hogy egy időre belerévedjenek egy
vérfagyasztóan megrázó, s egyben hitelesen kidolgozott múltbéli világba.
Na de mielőtt komolyabban elmélyednénk az említett műben, előbb fussuk át gyorsan a szerző
életútját, illetve munkásságának kezdetét. Vonnegut egy felső középosztálybéli polgári család
harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot 1922. november 11-én, Indianapolisban. A New
York-i tőzsde csődjét követő 1929-es nagy gazdasági világválság végett a család elszegényedett,
így Vonnegutot, bátyával és nővérével ellentétben, a szülők már nem tudták magániskolában
taníttatni. Kurt tehát a helyi Shortridge High School tanulója lett. Írói tehetsége már viszonylag
korán, a Cornell egyetemen megmutatkozott, ahol a Cornell Daily Sun havilap rovatírója és
szerkesztője volt. Ami azonban „Az ötös számú vágóhíd” című művének szempontjából jóval
érdekesebb az író életében, az elsősorban a második világháborúban való részvétele – beleértve
például a hadifogolyként elszenvedett heteket a nemzeti szocialista Németországban –, illetve
anyjának tragikus, korai elvesztése.
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Élete első traumatikus élménye 1944 májusában érte, amikor anyák napja alkalmából éppen
hazalátogatott az egyetemről, és arra ért haza, hogy depresszióban szenvedő édesanyja
öngyilkosságot követett el.
„Az ötös számú vágóhíd” alapvetően történelmi jellegű önéletrajz. Írója életútjának ismeretéből
tudhatjuk, hogy Billy Pilgrim személyében lényegében saját magáról ír. Ezt természetesen igyekszik némiképp véka alá rejteni azzal, hogy a történet vége felé még saját magát – a művet éppen
író Vonnegutot – is beleírja a történetbe, amelynek eredményeként már kétszer is szerepel abban.
Amellett, hogy műve önéletrajz, Vonnegut legjelentősebb célja az volt, hogy valamiképpen
tükröt tartson a XX. századi társadalmak elé. Szembesíteni akarta őket – személyes tragikus
háborús élményeit is felhasználva – a hatalmon lévő kormányok embertelen és kegyetlen cselekedeteivel. Példának okáért a drezdai bombázást – egyáltalán nem alaptalanul – a hirosimaihoz,
illetve a nagaszakiihoz hasonlítja. Vonnegut szerint ez azért is volt legalább olyan kegyetlen
lépés a hadvezetés részéről, mert Drezdában még annyi hadiipar sem volt, mint az előbbi két
japán városban, tehát végképp felesleges kegyetlenkedés volt az angolszászok részéről, amit
ők maguk is talán csak a hatalmi viszonyok kialakításával tudnak magyarázni. Attól tartottak
ugyanis, hogy az oroszok hamarabb jutnak el Drezdáig, mint ők – ami végül így is lett –, tehát
inkább a földdel tették egyenlővé a várost.
Kurt Vonnegut ragyogóan mutatja be mind azt a temérdek lélekfacsaró gaztettet és nyomorúságot, melyet ő maga is átélt 1944-45-ben Németországban. Nagy hazafi lévén patriotizmusát
is beleírta művébe. Erre utal elsősorban az a több tucat „így megy ez” szórakozott megjegyzés
egy-egy bekezdés vagy fejezet végén, csattanóként. Ezzel bagatellizálja a háborút, mondván őt
egyáltalán nem érdekli a hazája és a világ sorsa, holott valójában a könyvből is kirajzolódik, hogy
semmit sem tart ezeknél fontosabbnak. Azon munkálkodik, hogy ösztönözze az embereket a
világ jobbá tételére, és főképp az egymás iránti szeretetre.
Amerika-ellenesége is csupán látszat. Tulajdonképpen úgynevezett „amerikai Ady”-ként ócsárolja, kritizálja az Amerikai Egyesült Államokat akkor is, amikor amellett érvel, hogy a háború
érdekében inkább a Balkánhoz hasonlatos módon fel kellene azt darabolni, hogy a lehető legmegosztottabb legyen, és ez által soha többé senkinek se tudjon ártani.
Vonnegut elgondolásait a világbékéről joggal tekinthetjük igen komoly, valós véleménynek. Ezt
mutatja az is, hogy egyetlen regénye sem áll igazán külön a többitől, inkább egy átfogó univerzumot alkotnak. A nézetei, világgal kapcsolatos elképzelései mellett a főhősei jelentős része is
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majdhogynem minden regényében feltűnik. „Az ötös számú vágóhíd”-ban, a főhős Billy Pilgrim
mellett szerepel még például Kilgore Trout vagy éppen Eliot Rosewater. E két utóbbi szereplő „A
bajnokok reggelije”, illetve az „Áldja meg az Isten, Mr. Rosewater” című regényekben is megjelenik.
Ugyan nem árultam el túl sok konkrétumot a mű cselekményéről, azonban szerintem ennyi is
bőven elég, hogy kedvet kapjatok a könyvhöz. Jó olvasást kívánok!

Írta: Balogh Csaba
Forrás:
Kurt Vonnegut élete és munkássága: http://www.ekultura.hu/olvasnivalo/eletrajz/cikk/2005-0903+00%3A00%3A00/kurt-vonnegut-eletrajz (utolsó letöltés: 2016.10.08.)
Kurt Vonnegut – Az ötös számú vágóhíd (megjelenés magyar nyelven, a Helikon Könyvkiadó gondozásában: 2014. április 7.)

Narcos kritika
A Narcos az utóbbi évek egyik legnagyobb sikersorozata. A Netflix által gyártott széria a
hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar, életét dolgozza fel. A sorozat többé-kevésbé hiteles,
helyenként fiktív elemekkel mutatja be Escobar izgalmas életét. Eddig két évad készült el, de a
hírek szerint a Netflix megrendelte a harmadik évad gyártását is.
Amikor mi, nézők bekapcsolódunk a történetbe, Escobar már régóta különböző áruk csempészetével és egyéb illegális tevékenységekkel keresi a kenyérét, és szülővárosában, Medellínben
egyfajta “Robin Hood” szerepben tetszeleg. A sorozat azt mutatja be, hogy Pablo hogyan indította el “vállalkozását”, majd birtokolta a világ kokaincsempészetének a 80%-át, és később
hogyan vált a világ egyik legkeresettebb bűnözőjévé. A főszerepet játszó Wagner Moura alakítása Emmy-jelölést kapott, nem véletlenül. Moura nagyon hitelesen mutatja be a kifejezetten
ellentmondásos Escobart, aki mindamellett, hogy egy kegyetlen gyilkos, egy szerető családapa
és a szegények megsegítője. Ez az ellentmondás folyamatosan jelen van a sorozatban és a nézők sokszor azon kaphatják magukat, hogy Escobar kegyetlensége és brutalitása ellenére a
készítőknek sikerül olyan helyzeteket teremteniük, ahol a drogbáró szimpatikussá válik. Külön
érdekesség, hogy Moura úgy kapta meg a szerepet, hogy nem tudott egy szót sem spanyolul. A
színész a sorozat főbb helyszínén, Medellínben járt egy évet spanyol szakra, ahol a nyelv mellett
a helyiek életét is megismerhette. Escobar mellett a két legfontosabb karakter az őt üldöző két
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DEA ügynök, Steve Murphy (Boyd Holdbrook), aki egyben narrátor is, és Javier Pena (Pedro
Pascal). Az előbbi figurája számomra kifejezetten halovány volt végig a két évad során, vele
szemben azonban Pascal alakítása sokat dob a sorozaton, így sok néző kedvencévé vált.
Külön érdekesség, hogy a sorozatban számos eredeti felvétel is szerepel, ettől olykor dokumentumfilm jellegű lesz a történet, ami a sorozat hitelességét erősíti. A drogbáró fia, Sebastian
Marroquín, szerint az első évad tükrözi a valóságot, azonban a második évad kiadása után ös�szeállított egy 28 pontos listát, amin a sorozatban szereplő hibákat írta le. Véleményem szerint
elemekkel segítik a sztorit, ez végtére is nem egy dokumentumfilm, hanem egy sorozat.

A széria sikeressége elsősorban nem a történeten alapszik, hiszen sok ember már ismerte a
drogbáró életét, rengeteg dokumentumfilm és könyv is készült róla. A sztori elmesélése ebben
a formában újabb dimenziókat von be, ami rengeteg nézőt vonz epizódról epizódra. Végig követhetjük, ahogy Escobar zseniális vezetői képességének és kegyetlenségének köszönhetően
felépíti birodalmát, majd sokszor saját büszkesége és önteltsége miatt hoz előnytelen döntéseket. Annak ellenére, hogy a sorozat egy olyan világot mutat be, amely a legtöbb ember számára
elképzelhetetlen, mégis nagyon emberi. Számomra ez a sorozat legnagyobb érdeme. A karakterek bemutatása és a háttértörténetek által megérthetjük a szereplők motivációját, a negatív
és a pozitív karakterekét is. Annak ellenére, hogy ebben a történetben el lehet választani a jót a
rossztól, mégis sikerül a készítőknek rávilágítani a rendőrök negatív és Escobar pozitív oldalára
is. Attól lett igazán jó a sorozat, hogy sikerült az ellentmondásokat is megmutatnia, ezzel egy
összetettebb képet kaphatunk, ami sokkal inkább bízza az állásfoglalást a nézőkre, így teret
engedve a szubjektív véleményalkotásnak.

Írta: Béres Bence
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https://mistress.agency/

érthető, hogy a sorozat sikerének érdekében átírnak bizonyos eseményeket, vagy esetleg fiktív
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Doctor Strange
Utazás a megismerésbe

Az emberi lények újra és újra feltörő vágya kapcsolatba kerülni valami felettük álló erővel
vagy létezővel. Ugyan a modern kor látszólag eltávolodott a hittel összefüggő témáktól, mégis
ezzel egyre fokozza az érdeklődést a természetfeletti iránt. Ez vezethetett a szuperhősök
megjelenésnek igényéhez is, ami egyfajta segítő, támogató szerepbe helyezi a kiváltságos
erővel, képességekkel rendelkezőket. Ehhez kapcsolódó nagy ívű és komoly történetek már az
ókorban is voltak, de minden korszaknak szüksége van a maga hőseire.
Idén novemberben a Marvel-univerzum vezet be egy új hőst a széles vászonra – eddig csak egy
2007-ben készült animációs film szólt erről a képregényhősről, ami több ponton eltér a most
debütáló filmtől –, ezért a szokásosnál is jobban izgultam, hogy mit hoznak ki belőle az alkotók.
Ha érdekel, a források között fellelhető címe szinkronosan meg tudod nézni.

A film története
A világhírű idegsebész, Dr. Stephen Strange, élete tragikus fordulatot vesz egy szörnyű
autóbaleset következtében. Miután a lebénult kezeit használni képtelen orvosnak a hagyományos
gyógymódok nem használnak, valószínűtlen helyen talál segítséget. Egy titokzatos himalájai

http://m.cdn.blog.hu

enklávé, a Kamar-Taj, lesz az utolsó reménye.
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Strange hamarosan rádöbben, ez a hely nem pusztán a gyógyításé, hanem a hadviselésé is.
Láthatatlan, sötét erőket kell visszaverniük, amelyek világunk elpusztítására törekszenek. A
doktor rövidesen válaszút elé kényszerül: visszatér régi, vagyonnal és népszerűséggel járó életéhez, vagy hátat fordít múltjának és újonnan szerzett mágikus képességeit latba vetve a világ
szolgálatába áll a valaha volt legerősebb mágusként.

A megvalósítás
Miután megnéztem a filmet, nagyjából egyetértek Szirmai Gergővel abban, hogy a látvány remek,
és bár szerintem túljátszották a technikát, a komoly téma mellett meglepően sok humorral
operáltak az alkotók. Annak ellenére, hogy Dr. Strange karakterének néhány eleme ismerősnek
tűnik, ez nem vont le annak nagyszerűségéből. Több ismert színész is szerepel a műben: Benedict
Cumberbatch a címszereplőt, Tilda Swinton a legősibb varázslót (tanítómestere), Christine
Palmer karakterét Amy Adams (Strange munkatársa és szerelme), Chiwetel Ejiofor, Mordo-t
(tanítványa) alakította, végül Mads Mikkelsen személyesítette meg Kaeciliust, a szakadárrá vált
tanítványt.
Végeredményben egyértelműen ajánlom ezt a filmet bárkinek, akit elvarázsolt annak idején a
Harry Potter világa, vagy rajta ül a „Marvel-vonaton” , esetleg csak kíváncsi arra, ki csatlakozik
legközelebb a Bosszúállókhoz.

Írta: Berzai Péter
Forrás:
A Marvel fura ura | Ft Nudli: https://www.youtube.com/watch?v=QXZhBSMESYA (utolsó letöltés:
2016.11.13.)
Doctor Strange [Kritika]: A film az animációs rajzfilm tükrében: http://hatso-sor-kozepe.blog.
hu/2016/11/06/doctor_strange_kritika_a_film_az_animacios_rajzfilm_tukreben (utolsó letöltés: 2016.11.13.)
Doctor Strange: http://port.hu/adatlap/film/mozi/doctor-strange-doctor-strange/movie-174396
(utolsó letöltés: 2016.11.15.)
Doctor Strange egyesítheti a széthullott Bosszúállókat: http://www.puliwood.hu/hirek/doctor-strange-bosszuallok-219419.html (utolsó letöltés: 2016.11.30.)
Doctor Strange – A legfőbb varázsló: http://indavideo.hu/video/Doktor_Strange_-_A_legfobb_varaszlo (utolsó letöltés: 2016.11.30.)
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