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NYITÁNY
A TátKontúr szerkesztősége 2017. márciusi lapszámában
megemlékezik az ELTE Társadalomtudományi Karának
életében pótolhatatlan szerepet betöltő Jávor István
munkásságáról. Ugyancsak karunkhoz kapcsolódóan, de
mégis azon túlmutatva, a KDNP nagy port kavart kijelentésére
reflektálunk, miszerint a társadalmi nemeket érintő képzések
feleslegesek hazánkban. E nyilatkozat egyszerre hatott dühítően és
elkeserítően többünkre. Ternay Andrea cikkében erre az aktuális kérdésre fókuszál
amellett, hogy tisztázza a gender kifejezés sokszor félreértett jelentését.
A tudományos és szellemi határok meghúzása Trump új rendeletére is jellemző, melyben 90 napra
hét muszlim ország nemzete számára tiltotta meg a beutazást az Egyesült Államokba. A döntése,
illetve annak üzenete egyértelművé teszi, hogy az oly nyitottnak vélt országhatárok bezárulni
látszanak. Több szilícium-völgyi multinacionális cég és startup emelte fel hangját a döntés ellen.
Felháborodásuk okairól Debrenti Á. Félix cikkében olvashattok.
A szellemi fejlődést hátráltató elképzelésekkel szemben mégis akadnak olyanok, akik az emberek
közötti különbségek leküzdéséért fáradoznak. Gál Flóra cikkében a Suhanj! Alapítvány integratív
fitnesztermét mutatja be, ahol mozgásukban korlátozottak és épek együtt edzhetnek, egy légtérben,
akadályok nélkül. Aktuális számunkban, az említetteken túl, folytatjuk ageizmus sorozatunkat,
melyben Gonda Ágnes a megszólítások hatásáról, értelmezési kereteiről, a verbális és nonverbális
diszkrimináció formáiról ír. Emellett a magyar szinkron történetéről és a Campus Mundi nyújtotta
ösztöndíjlehetőségekről is tájékozódhattok lapunkból.
A márciusi TátKontúr olyan kérdések átgondolására sarkalhatja az olvasókat mint a tudás
megszerzésének lehetősége és a későbbiekben annak szabad felhasználása. Ismereteink határok
közé szorítása mindannyiunkat érintő problémává válhat.

Csernus Fanni
Főszerkesztő

2

Elindultunk volna a lejtőn?

Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak indul az ELTE-n
Az elmúlt időben rengeteg cikk szólt az ELTE-n induló új képzésről, amely a társadalmi nemek
témakörével foglalkozik. A KDNP ifjúsági tagozatának elnöke szerint ez a szak "a magyar
társadalom számára semmilyen haszonnal nem bíró, egy politikai korrektségtől megfojtott,
tudománynak álcázott, félrecsúszott téma”. De hogy is van ez valójában?
Az utóbbi hetekben kibontakozó vitának köszönhetően egyre inkább az látható, hogy az emberek
nem igazán értik, hogy mi is az a gender és hogy mivel szeretne foglalkozni az ELTE-n induló
képzés, mégis hangot adnak ellenszenvüknek. Nem ritka jelenség, hogy az emberek háttértudás
nélkül fejtik ki véleményüket egy adott témáról, de mégsem mindennapi, hogy ezt ennyire szem
előtt teszik, meg sem próbálva megérteni a szó valódi jelentését.
Túllépve a sokkhatáson, amit az emberek szűklátókörűsége okoz, próbáljuk meg megvilágítani,
hogy mi is az a társadalmi nem. „A szociológia felől megközelítve társadalmi nem fogalma alatt
azokat a kulturálisan és társadalmilag létrehozott és az egyes nemekhez rendelt előírásokat,
normákat, társas jelentéseket, az ezekre a jelentésekre épülő egyenlőtlen nemi viszonyokat
értjük, amelyek az egyének közötti kapcsolatokon és interakciókon, a társadalom különböző
intézményein, valamint az egész társadalmi berendezkedésen keresztül jönnek létre.” – mondja
Gregor Anikó, az induló szak egyik oktatója a 444 riporterének.
A társadalmi nemek tanulmánya tehát nem arról szól, hogy „újabb árnyalatokat hozzon létre”
a biológiai értelemben vett férfi és női nem között – mint ahogy azt az Echo TV műsorvezetője,
Velkovics Vilmos gondolta, – sem arról hogy a macskatartást tanítsa felsőfokon vagy a
nemváltás házi praktikáit oktassa, ahogy az egy
karikatúrát ábrázoló szórólapon látható. Nem
az a célja, hogy felbomlassza a családokat,
vagy lerombolja a társadalmat.
A szak célja, hogy „a társadalmi
nemek közötti viszonyok és a
társadalmi struktúra közötti
kölcsönhatások”-at
vizsgálja.

www.whitman.edu
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Közélet
A társadalmi nemekbe pedig nem csak az „az alig 0,3%” tartozik, aki „valamilyen értelemben
eltérőnek tartja magát a hagyományos értelemben vett biológiai nemektől”, hanem minden
férfi és nő is.
A szak elindítása és működése nem csak amiatt fontos, mert az a terület, amivel foglalkozik
egy igen jelentős – bár hazánkban nem igazán elismert – tudományág, hanem azért is mert
Magyarországon ez az első magyar nyelvű gender képzés. Bár a CEU-n (Közép-Európai
Egyetemen) már működik egy gender témával foglalkozó szak, ez azonban angol nyelvű, és
elsősorban a multikulturális megközelítésben értelmezi a társadalmi nemek kérdését, míg az
ELTE-n induló képzés középpontjában „hazai kulturális és történeti kontextus, a magyar nyelvű,
témában született szövegek” állnak majd.
Sőt, a szak létjogosultságát pont az mutatja igazán, hogy mennyi tudatlanság, félreértés
van a társadalmi nemek és a nemi szerepek körül. Az, hogy magas beosztású politikusok a
következőhöz hasonló nyilatkozatokat tesznek: „Szeretnénk, hogyha a lányaink pedig az
önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, hogyha unokákat szülhetnének
nekünk.” pont arra világítanak rá, hogy igenis nagy szükség van erre a tudományágra.

Ternay Andrea
Forrás:
Genderszak indul az ELTE-n – Echo TV: http://www.echotv.hu/video/118724/20170213_Napi_aktualis_4_
resz (utolsó letöltés: 2017.03.03.)
Harrach szerint káros a genderelmélet oktatása: http://hirtv.hu/ahirtvhirei/harrach-szerint-karos-agenderelmelet-oktatasa-1385961 (utolsó letöltés: 2017.03.03.)
KDNP-sek támadták be az ELTE-t a "romboló és felesleges" gender studies miatt: http://hvg.hu/
itthon/20170218_elte_gender_studies_kdnp (utolsó letöltés: 2017.03.03.)
Nem rombolja le a társadalmat, ha gondolkodunk a nemi szerepekről: http://index.hu/belfold/2017/02/23/
tarsadalmi_nemek_gender_mesterkepzes_az_elten/ (utolsó letöltés: 2017.03.03.)
Tényleg mi szükség lehet egy gender szakra Magyarországon?: https://444.hu/2017/02/23/tenyleg-miszukseg-lehet-egy-gender-szakra-magyarorszagon (utolsó letöltés: 2017.03.03.)
Társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szak leírása: http://tatk.elte.hu/mesterszakok/tarsnemek
(utolsó letöltés: 2017.03.03.)
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Ösztöndíjjal a nagyvilágban
A Campus Mundi program

Bizonyára mindenki hallott már róla, hogy milyen sok előnye van karrierünk és a
személyiségfejlődésünk szempontjából egy Erasmusos félévnek, viszont a másik oldalon ott
állnak a meglehetősen magas anyagi kiadások is, amelyek minket erősebben érintenek nyugateurópai társainknál. Ennek a helyzetnek javítására hozták létre a Campus Mundi programot,
amelyet most röviden bemutatok.
Az Erasmus+ program a külföldi részképzésben résztvevők számára 400, 450 vagy 500 eurós
havi ösztöndíjat biztosít a fogadóország árszínvonalának függvényében. Sokakban jogosan
merül fel a kérdés, hogy elég-e 450 euró Németországban vagy 500 euró Norvégiában a
lakhatás és a megélhetés fedezésére. A válasz sajnos kiábrándító: nem. Mivel alapvetően nem
mindenhol megengedett dolgozni az ösztöndíj ideje alatt, ezért ajánlott előtte jó sokat spórolni..
Van azonban még egy módszer, amely segít, hogy ne apadjon ki teljesen a családi kassza. Ez
pedig a Campus Mundi ösztöndíj.
Részképzés és szakmai gyakorlat Erasmus programországokban
A Campus Mundi ösztöndíjat ugyanaz az állami fenntartású Tempus Közalapítvány írja ki,
amelyik az Erasmus+ program magyarországi lebonyolításáért is felel. Három fő területe
van: részképzés, szakmai gyakorlat, rövid tanulmányút – amelyekből az első kettő szorosan
kötődik az Erasmus programhoz. Amennyiben a célország része az Erasmus+ programnak,
akkor a Campus Mundira való jelentkezés feltétele az Erasmus megpályázása is. Különösen
megéri benyújtani a Campus Mundi pályázatot is, hiszen a maximálisan megítélhető ösztöndíj
részképzés esetén 200 euróval, szakmai gyakorlatnál 100 euróval több, mint amit az Erasmus+
biztosít! A pályázatok formai és tartalmi elbírálását
az egyetem végzi, majd egy előre meghatározott
pontrendszer alapján értékeli azt. A következő
lépésben a Tempus Közalapítvány kuratóriuma a
pontszám és a rendelkezésre álló keret alapján
eldönti, hogy mekkora ösztöndíjat kap a pályázó.
Az ösztöndíjat forintban számítják.
Mivel a pályázati eredmények nyilvánosak,
ezért végeztem egy kis kutatást a tavalyi
eredményekről. Eszerint 2016-ban összesen 733
civil-tanacsadas.hu
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Közélet
pályázatot nyújtottak be részképzésre, amiből 103-at elutasítottak formai hiba miatt, 106-ot
pontszám alapján elutasítottak, 57-en tartalék listára kerültek, és 467-en támogatást nyertek. A
nyertesek közül 424-en Erasmusosok voltak, és közülük 5 ember kivételével mindenki megkapta
a maximálisan megadható ösztöndíjat! 127-en részesültek szociális kiegészítő ösztöndíjban is,
ami további 100 eurót jelent havonta. Tehát megéri pályázni, mert sokan nyernek és szinte
garantáltan nagy összeget.
A szakmai gyakorlatra jelentkezők 100 euróval tudják megnövelni az ösztöndíjukat az
Erasmushoz képest, illetve ők is pályázhatnak szociális kiegészítő ösztöndíjra, ami szintén 100
euró többletet jelent havonta. A pályázati esélyek itt is kedvezőek, a 209 darab Erasmusos
pályázatból 34-et utasítottak el formai hiba miatt, 27-et nem támogattak, 14-en várólistára
kerültek és 128-an részesültek ösztöndíjban. Az összes támogatott a maximális összeget kapta
meg.
A nyertes pályázóknak megmarad az Erasmus státusza, csak a támogatási szerződésükben lesz
egy kevés változás. Ha valaki esetleg kevésnek ítélné meg a kapott ösztöndíjat, akkor elég ha
a „hagyományos” Erasmus+ támogatási szerződést tölti ki, és akkor minden marad a régiben.
A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a Campus Mundival egyidejűleg a támogatott
tevékenységre nem lehet más ösztöndíjat igénybe venni, legfeljebb szociális támogatást. Az
Erasmus+ ösztöndíjjal párhuzamosan az adott félévre szóló egyetemi szociális támogatásokat
és ösztöndíjakat fel lehet venni, és ez vonatkozik a Campus Mundi programban résztvevőkre is.
További pályázati lehetőségek
Részképzésre és szakmai gyakorlatra az ún. Stipendium Hungaricum partnerországokba is lehet
jelentkezni. A pályázati feltételek ugyanazok, mint az Erasmusos országok esetében, azonban itt
az elnyerhető ösztöndíj összege jelentősen magasabb, körülbelül 900 euró, amin felül utazási
támogatást is lehet igényelni. A Stipendium Hungaricum partnerországok között szerepelnek
az Erasmusból kimaradó európai országok úgy mint Ukrajna, Svájc vagy Oroszország, de nyitva
áll gyakorlatilag az egész világ, mert többek között Kínába, Új-Zélandra, az Egyesült Államokba
vagy akár Brazíliába is lehet menni.
A Campus Mundi program harmadik pályázati lehetősége a rövid külföldi tanulmányút. Erre
a felhívásra osztatlan vagy mesterképzésben, illetve doktori iskolában tanuló hallgatók
jelentkezhetnek. Legfeljebb 30 napos kiutazást támogatnak, az ösztöndíj összege függ a célország
áraitól és a kiutazás hosszától is, 1000 kilométeres távolság felett pedig kaphatunk utazási
támogatást is. A Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségek kivételével bármelyik
ország lehet célország. Ez az ösztöndíjforma a kutatómunkát, művészeti tevékenységet, szakmai
versenyen való részvételt és tudományos konferenciákon való előadás megtartását támogatja.
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Határidők
Minden évben két pályázati forduló van, egy tavaszi és egy őszi. Részképzésre idén március
30. és szeptember 30. a határidő, rövid tanulmányúthoz április 10. és október 10. Utóbbi
dátum csak a 2018. március 1. utáni kiutazásokra vonatkozik. Szakmai gyakorlathoz a tavaszi
határidő április 10., az őszi forduló időpontja még nem nyilvános, de várhatóan október 10.
körül lesz. Ne feledjétek, hogyha Erasmus partnerországba szeretnétek menni, akkor kötelező
megpályázni az Erasmust is, aminek leadási határideje Neptunban március 4-én éjfélkor van.
Személyes tapasztalatból tanácsolom, hogy ne hagyjátok az utolsó napokra a papírmunkát és a
dokumentumok összeszedését, mert azok beszerzése sokszor több időt vesz igénybe, mint azt
előzőleg gondolnánk.
Minden adat, amely a cikkben fel lett sorolva tájékoztató jellegű, a pályázati kiírásokat
megtalálhatjátok a http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi oldalon. Mindenkinek
figyelmébe ajánlom a Gyakori kérdések részt, ahol összesen több, mint száz kérdésre találhattok
választ a programmal és a pályázatokkal kapcsolatban.
Veszíteni tehát semmit sem lehet a Campus Mundival, nyerni viszont sokat nyerhetünk, mert
jelentős mértékű támogatáshoz juthatunk. Mindenkinek sok sikert kívánok a pályázáshoz!
Jó munkát!

Zichy Ferenc

Suhanj! Fitness

„Tiszteljük egymás erőfeszítéseit”
2016-ban a Suhanj! Alapítvány magánszemélyek és cégek támogatásával edzőtermet nyitott
a Tátra utca 6. cím alatt. Integrált fitness teremként Magyarországon egyedülállónak számít
a kezdeményezésük, hiszen itt egyazon térben edzhetnek a mozgásukban vagy a látásukban
korlátozottak és az egészséges látogatók.
A Suhanj! Fitness első pillantásra egy szokásos konditerem hatását kelti; szép, tiszta, modern
berendezés, kedves személyzet és motivációs szövegek a falon. A különbség itt mégis az, hogy
egy olyan integratív edzőterembe léphet be az ember, amely még Európában is ritkaságszámba
megy.
Mindez azt jelenti, hogy a látás- és mozgássérültek számára is akadálymentesített a hely,
mindamellett, hogy épek is edzhetnek itt. Az alapítók célja főképp az volt, hogy a mozgásukban
vagy látásukban korlátozottak ne egy elkülönített csoport hatását keltsék, akiknek folyamatos
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Interkultúra

http://24.p3k.hu

segítségre vagy különleges bánásmódra van szükségük. A Suhanj! Fitness azt próbálja
megmutatni, hogy egy kis odafigyeléssel, néhány különleges kialakítású géppel és kellő
empátiával meg lehet szüntetni mindenféle előítéletet.
Mert valljuk be: mit érez az ember, amikor nem éppen rutinos sportolóként lemegy az
edzőterembe? Feszeng a súlya, az alakja, a kinézete miatt. Azt gondolja, nem elég izmos,
nem elég vékony ahhoz, hogy beleilleszkedjen ebbe a sportos, erőgépekkel teli világba.
Folyamatos előítéleteknek vagyunk kitéve, és persze mi is ítélkezünk, ez pedig a mozgásában
vagy látásában korlátozott ember életében sem ismeretlen. Naponta ütközhet akadályokba,
találkozhat méregető szempárokkal, és folyamatosan ott lebeg a bizonytalanság a szeme előtt,
hogy bizonyos dolgokat nem tud megcsinálni. A sport azonban megnyithat egy olyan kaput a
mozgás- és látássérültek felé, amely során együtt dolgozhat mindenki a saját céljaiért egyetlen
közös térben, és ami a legfontosabb, hogy egy szinten. A Suhanj! Fitness-ben senkit sem
mérnek a másikhoz, és ahogyan a szöveg is megfogalmazza a falon: „A szépség relatív”, illetve
„Mindenki a saját korlátait döntögeti”. Mindenki egyaránt erőfeszítéseket tesz és bár fizikailag
nincsen testi egyenlőség, a küzdelem mégis mindenkit egyenlővé tesz. „Ebben a teremben
együtt küzdünk” – említette a recepciós is.
A Suhanj! Fitness-t a Suhanj! Alapítvány tartja fent és mint azt a honlapjukon is írják:
„Integratív sportklub, ahol a mozgásukban korlátozottak és az épek együtt sportolnak.
Mozgalom, amelyet elkötelezett önkéntesek és amatőr sportolók nyitott közössége alkot.”
Céljuk tehát az egészségmegőrzés és az esélyek egyenlőségének megteremtése. A Suhanj!
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Bár a Suhanj! Fitness egyedüli az integrált edzőtermek között, mégis egy reménysugár
lehet afelé, hogy további, társadalmilag érzékeny, de mégis bárki által használható termek
jöjjenek létre. Senki sem azt érezte a vendégek közül, hogy egy furcsa, más, vagy szokatlan
edzőteremben van, hanem csak egy olyan helyen, amely nyitott és befogadó, bármiféle testi
másságról is legyen szó.

Gál Flóra
Forrás:
Suhanj! Fitness: http://www.suhanjfitness.hu (utolsó letöltés: 2017.03.03.)
Látás- és mozgássérültekre optimalizált edzőterem nyílik – Suhanj Fitness: http://welovebudapest.
com/uzletek.szolgaltatasok/latas.es.mozgasserultekre.optimalizalt.edzoterem.nyilik.suhanj.fitness (utolsó
letöltés: 2017.03.03.)
Fitneszterem mozgássérülteknek és épeknek: http://www.origo.hu/itthon/20160715-specialisedzotermet-nyitottak-ahova-mozgasserulteket-es-epeket-egyarant-varnak.html

(utolsó

letöltés:

2017.03.03.)
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Fitness Magyarország első integrált fitneszterme, amely mint az egyik vendégtől megtudtam,
mindössze néhány hónapja indult. Az akadálymentesítés teljes körű, így a bejárattól kezdve az
öltözőkig mindenhol kényelmesen közlekedhetnek kerekesszékkel is, és a vakvezető kutyákat is
szívesen látják. Emellett különböző, kerekesszékesek által használható erőgépek is vannak, és
mozgásfejlesztő foglalkozásokat is tartanak ép- és fogyatékkal élő gyermekek számára egyaránt.
Az edzők is fel vannak készülve
arra, hogy a különböző bánásmódot
igénylők részt vehessenek egy-egy
alkalmon, így a csoportos órák is
az integratív jelleg szellemében
zajlanak, sőt előfordulhat akár az is,
hogy egy sérült sportoló tart edzést
ép vendégeknek. Megismertem
a kranking fogalmát, amely egy
olyan, a felsőtestre koncentráló
mozgásforma, amely intenzíven
erősíti az izmokat. A megszokott „lábbalhajtós” spinning órákat ezáltal egy mozgássérült
esetében a kranking válthatja ki.

Interkultúra

Magyarul a hazai közönség előtt
A magyar szinkron története

Ma már szinte teljesen természetes, hogy akár a moziban, akár a televízióban vagy az interneten
számtalan magyar nyelvű film, illetve sorozat közül válogathat az érdeklődő. Ez azonban
korántsem volt mindig így, hiszen a külföldön oly sokat emlegetett, elismert és kiemelkedően
színvonalas magyar szinkronstúdióknak is megvan a maguk története.
Nekünk magyaroknak alapvetően nehezebb dolgunk van a filmiparban, hiszen sokkal kevesebb
filmet érthetünk meg anyanyelvünkön, mint például az angolszász országok lakói, illetve a franciák, vagy esetleg a németek. Emiatt is különösen jelentős a magyar szinkron, hiszen ez az,
amely lehetővé teszi, hogy mindez mégis valósággá váljon.
Rövid történeti áttekintéssel felvillanthatunk néhány jelentősebb mérföldkövet a magyar szinkron korai időszakából. A kezdetekkor például még csak ki sem szedték az eredeti hangsávot, hanem csupán valamelyest lehalkították azt, és arra mondták rá a magyar megfelelőjét. Pontosan
úgy, ahogyan az ma is jellemző néhány dokumentum- vagy természetfilm esetében.
Elsőként Kozma Miklós, Gömbös Gyula miniszterelnök belügyminiszterének kezdeményezésére
szinkronizáltak magyar nyelven külföldi ¬– főként német – filmeket. Ennek a legjelentősebb
oka, hogy Kozma felismerte az ebben rejlő nemzetnevelő propaganda lehetőségét. Végül hos�szas parlamenti vitasorozatot követően 1935. július 26-án születtek meg a belügyminiszter
szinkronrendeletei, amelyek augusztus elsejétől 1936 januárjáig bezárólag minden hazai mozit
köteleztek arra, hogy a teljes műsoruk 10%-át magyar nyelvű filmekből állítsák össze, amelyek
fele szinkronizált idegen nyelvű film is lehet, a másik felének azonban magyar gyártásúnak
kellett lennie. A későbbiekben ez az arány egyre inkább a hazai filmek javára billentette a mérleget a szinkronizált filmek rovására. Az első film, amelyet valaha magyar nyelven szinkronizáltak az „A négy
és fél muskétás” címet viselő német vígjáték volt,
amelynek hazai bemutatójára 1936-ban került
sor – mind a mai napig ezt a napot tekinti a
szakma a „magyar hang” ünnepének.
Érdemes bemutatni a magyar szinkronszínészet néhány ikonikus
alakját is, akik hangja valószínűleg a legtöbb hazai néző számára
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ismerős lehet. Talán az egyik leghíresebb közöttük is Kautzky Armand, aki olyan neves világsztároknak adta a magyar hangját mint Pierce Brosnan, Roger Moore, Tom Hanks, Tom Cruise
vagy Clint Eastwood. Megemlíthetjük még Galambos Pétert is, aki többek között Samuel L.
Jackson, Omar Sy, Antonio Banderas, Dwayne Johnson és Vin Diesel magyar hangjaként vált
ismertté. Jeles szinkronszínésznek számít még Tahi-Tóth László is, akinek az egyik legfontosabb
szinkronszerepe az Esőember című filmhez köthető, amelyben őt hallhattuk a zseniális amerikai
színész, Dustin Hoffman magyar hangjaként.
A női szinkronszínészek közül is kiemelhető néhány jellegzetesebb név, például a színházakban,
musicalekben is gyakran látható Náray Erika, vagy a Jennifer Aniston magyar hangjaként ismert
Kökényessy Ági, illetve Für Anikó, aki számos alkalommal kölcsönözte már a hangját például
Cameron Diaznak. Híresebb női hangok közé tartozik még Nemes-Takách Kata, valamint az
ismert dél-amerikai színésznőt, Gabriela Spanicot rendszeresen szinkronizáló Orosz Anna, de
sokszor találkozhat még a néző Menszátor Magdolna hangjával is, aki többek között az Alienszéria Ellen Ripley-ét alakító Sigourney Weaver szinkronhangja.
Gyakori jelenség, hogy egy-egy külföldi színészhez rendre ugyanazt a magyar hangot társítják, így a szinkrontörténet számos visszatérő színész-szinkronszínész párost ismer.
Ilyen például Jim Carrey és Kerekes József, Harrison Ford és Csernák János, Brad Pitt és
Selmeczi Roland, Louis de Fines és Balázs Péter, Leonardo di Caprio és Hevér Gábor, Józsai
Imre és Nicolas Cage, vagy a régebbi generáció tagjai közül Terence Hill és Újréti László. A
jelenlegi szinkronszínészek közül az ismertebbek közé tartozik még Csőre Gábor és Markovics Tamás, de a visszatérő, nagyobb nevek között találjuk Várkonyi Andrást, Kőszegi

http://uj.apertura.hu
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Ákost, Kassai Károlyt és a közelmúltban elhunyt Haás Vander Pétert is.
A magyar szinkronszínészek között megemlíteném még a különösen legendássá vált Csákányi
Lászlót, akire hatalmas tisztelettel emlékezünk vissza a szakma hazai hírnevének öregbítése
miatt.
Csákányi László 1942-ben diplomázott a Színművészeti Akadémián, majd a Nemzeti
Színháznál helyezkedett el. Később, 1945-től 1948-ig, szövetséges hadifogságban szenvedett,
ezt követően pedig különféle fővárosi színházaknál igyekezett folytatni pályáját. 1992-es
haláláig sorra gyűjtötte az egyre rangosabb, értékesebb kitüntetéseket. Elsőként 1959-ben
a Jászai-díjat, húsz évvel később Csákányi már Érdemes művész volt, ezt követően pedig
1984-ben a Kiváló Művész-díjat is neki ítélték. A gyermekmesékhez adott hangja nagyban
hozzájárult sikereihez, ezek közül is a leghíresebbek a Ludas Matyi (1977), a Vuk (1981), illetve
a Szaffi (1985).
A mai napig sokféle álláspont létezik arról, hogy szükséges-e, érdemes-e szinkronizálni a
különböző alkotásokat, hiszen a legtöbb országban eredeti nyelven, felirattal vetítenek szinte
minden filmet, ami egyes vélemények szerint jelentősen hozzájárulhat a nyelvtanuláshoz is,
és ez hazánkban különösen fontos tényező lehetne. Másrészről viszont úgy is megközelíthető
a kérdés, hogy a szinkronizálás maga is egy külön művészet, amelynek megvannak a
maga fortélyai és sajátosságai, ráadásul a többi országhoz képest ez a filmes hagyomány
ritkának és különlegesnek számít, így méltán tekinthet rá a magyar közönség akár egyfajta
,,hungarikumként” is.

Balogh Csaba
Forrás:
A magyar szinkron története: http://www.filmtett.ro/cikk/3928/a-magyar-szinkron-tortenete (utolsó
letöltés: 2017.02.15.)
Internetes Szinkron Adatbázis: http://iszdb.hu/ (utolsó letöltés: 2017. 02. 15.)
A legjobb magyar szinkronhangok: http://mozistar.hu/21-es-terem/a-legjobb-magyar-szinkronhangok
(utolsó letöltés: 2017.02.15.)
Csákányi László: http://port.hu/adatlap/szemely/csakanyi-laszlo/person-2901 (utolsó letöltés:
2017.02.15.)
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„Hogy tetszik lenni a néninek?”

A szóhasználatról, a megszólításról és az internalizált ageizmus
jelenségéről
Az életkor alapú előítéleteknek szentelt cikk után most a szóhasználatról és a megszólításokról
olvashattok. Van, aki szerint sértő, ha valakit „nénizünk” vagy „bácsizunk”, és olyan is akad, aki
kéri, hogy így szólítsák. Te el tudod képzelni, hogy neked egyszer jól fog esni?
Úgy érzékelem, hogy az idős/öreg kifejezések párhuzamba állíthatóak a roma/cigány kifejezésekkel egy bizonyos szempontból. Bár az asszociáció erősnek tűnhet, mindkét esetben eufemizmus figyelhető meg, hiszen az eredeti fogalom szókimondó, durva, esetenként sértő
vagy bántó jellegét igyekeznek vele elkerülni, enyhíteni. Így egy kevésbé közvetlen tartalmat
képviselő kifejezés terjed el a „roma” és az „idős” szavak esetében egyaránt. Mint ahogyan a
szociológiai szaknyelvben nem hölgyekről, hanem nőkről írunk és beszélünk, és nem urakról,
hanem férfiakról, úgy azt gondolom, hogy az öreg megnevezés is határozottabban fejezi ki azt
a problematikát, amit épp vizsgálni kívánunk fölösleges értelmezési szintek rápakolása nélkül
(Giczi-Sághi 2004:208). Hogy mégis párhuzamosan használom a két kifejezést, csak a szóismétlések elkerülése érdekében teszem.
„Ami „öreg”, „idős”, az kiszolgált, elavult, megfáradt, „lejárt lemez”, többé-kevésbé használhatatlan,
értéktelen. Ha valaminek érték a kora, azt másképp fejezzük ki, az nem idős vagy öreg, hanem
muzeális, patinás, érett, klasszikus. (…) A hétköznapi nyelv negatív tartalmai nagyon is megegyeznek a tudományos világ idős-, öregfogalmával.” (Krémer 2015:173-174) Az öregség a biológiában
a szaporodás képességének elvesztését jelenti, tehát az elértéktelenedést. A szociológiából és
közgazdaságtanból vett kifejezések nem igényelnek további magyarázatot: „inaktívak”, „időskori
függőségi ráta”, „eltartotti arányok”. „A hétköznapi nyelvben a tudományoshoz hasonlóan az öregedés vagy idősödés alatt leépülést, elértéktelenedést, funkcióvesztést, társadalmilag haszontalanná válást értünk.”
(Krémer 2015:174)
A verbális és nonverbális kategórián
belül is három-három diszkriminációs
megnyilvánulási formát ismertetek
röviden. Az overaccommodation azt
jelenti, amikor a diszkrimináló mindennel egyetért, „igenel”, mert valójáhttp://3.bp.blogspot.com
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ban nem érdekli, mit gondol a hozzá beszélő. Amikor egy időshöz úgy szólnak, mintha gyerek
volna, azt nevezzük baby-talk jelenségnek. Hatása gyakran az alárendelődő alkalmazkodás, a
feedback mechanizmus (Jászberényi 2016:21). A harmadik, a vicc. 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 (Jászberényi 2016:22) és a gyerekek esetében is használt E/3, miközben az illető
jelen van. A „máshoz beszélés” jelenségét megfigyelhetjük szinte bárhol, ahová az idős személy
kísérővel érkezik saját ügyében (Jászberényi 2016:23).
A párhuzam a gyerekek és öregek státuszában számos ponton megfigyelhető, mind a hétköznapi gondolkodásban, mind a tudományos kategóriákban. A gyerekek is inaktívak, gondozásra
szoruló eltartottak, függő helyzetben lévők, mint az öregek. A megítélésük is kísértetiesen hasonló, kicsit lenéző, de megbocsájtó szeretet jellemzi (Krémer 2015:174). Ahogyan Krémer Balázs fogalmaz, „visszainfantilizált” státuszban vannak (Krémer 2015:183). Turai Tünde az „Öreg
ember nem vénember! Idősek társadalom-néprajzi szempontból” című könyvében a Második
gyerekkor című fejezetben így ír: „…eufemizmus a gyerekkorhoz való hasonlítás, ami szerethetővé, sajnálhatóvá, elfogadhatóvá – és még hozzá: lekezelhetővé is – teszi az időseket. (…) Az
idősekkel szemben tanúsított attitűdök egy része pozitív, mert több türelmet, figyelmességet,
kedvességet hordoz magában. (…) A viszonyulások másik része inkább negatív, még ha esetleg
gondoskodó jellegű is: döntéseket hoznak helyettük róluk, nem támasztanak elvárásokat velük
szemben, nem bíznak rájuk felelősséggel járó munkát, illetve tévesnek ítélt cselekedeteik alól így
mentik fel őket. Alapjában véve pedig nevetnek rajtuk.” (Turai 2010:52-53)
Na, de térjünk a megszólításra! A magyar társadalomban a megszólítások és azoknak más országokhoz viszonyított eltérései mindig is elemzések tárgyát képezték. Mintha valami baj történne,
ha kimondanánk egymás nevét. A tanárok a vezetéknév utáni apukát és anyukát (Kovács apuka)
használják, a szakrendeléseken vagy a kórházban a személynévből sokszor csak egy számnév
marad kicsinyítő képzővel (nyolcaska), a gyerekeknek még nem jár a vezetéknév, keresztnév is
sokszor csak becézve (Pistike), mint ahogy az idősek is elvesztik ezt a jogosultságukat (Juli néni).
Ahogyan a gyerekeknél beérik a megszólításnál a nem megjelölésével (kislányom/kisfiam), úgy
az öregeknél is elhagyható a keresztnév és marad a néni, bácsi. Számos példa adódik erre a
médiában. Vannak olyan cikkek, híradóblokkok, amikben hiába figyelmes a befogadó, nem derül
ki, név szerint kiről szól a hír, pusztán a néni és bácsi megszólítás alapján a neme és a kora. A legszélsőségesebb, amikor a nő a férje után Kovács néniként van számon tartva. Call centerekben
és telefonos ügyfélszolgálatokon ehhez képest elképzelhetetlen a néni vagy bácsi megszólítás.
Az elvárt a hölgyem, uram, esetleg asszonyom nem utalnak a korra, csak a megszólított nemére.
Vannak, akik azt állítják, a nénizés, bácsizás a szocialista kultúra maradványa. Annyi bizonyos, ez a
megszólítási forma leértékeli és elszemélyteleníti az embereket. Akinek elveszik a nevét börtön-
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ben, munkatáborban vagy kórházban, azt a
jelenétől, a múltjától, rangjától, titulusától, a
családi állapotától, szokásaitól és tulajdonságaitól fosztják meg. Mindegy, hogy özvegy-e,
doktor, nemesi sarj, sokszorosan kitüntetett
katonatiszt vagy mindenki által ismert híresség az illető, neme alapján nénire vagy bácsira szorítkozik a megszólítás. De akkor mégis
miért kedvelik ezt a megszólítást egyes koros emberek? Egyszerű a válasz. Ugyanazért,
amiért bizonyos nők azt állítják, nem bíznak a
női vezetőkben, esetleg előnyben részesítik a
férfitársaságot, mondván, a nők pletykásak,
hisztisek vagy úgy gondolják, Kovács Ákos
női princípiummal kapcsolatos kijelentései
helyénvalóak és nem értik a felháborodás okát.

flick.com

Az internalizált szexizmus mintájára az öregedéssel kapcsolatban is belsővé tehetőek a negatív sztereotípiák. Persze mindig akadnak kivételek, akik képesek például új szakmát tanulni
vagy komoly párkapcsolatba kezdeni hajlottabb korukban. Ahogy jól esik a kedvesnek ítélt
figyelmesség az ajtóban az előre engedett nőnek, úgy az időseknek egy része is jó néven
veszi, ha néniként, bácsiként szólítják őket.

Gonda Ágnes
Forrás:
[1] Giczi-Sághi szerk: Időskorúak Magyarországon KSH 2004. http://www.wesley.hu/sites/default/
files/fajlok/cikk%20idos%20KSH%202004_0.pdf (utolsó letöltés: 2017.03.04.)
[2] [3] [7] [8] • Krémer Balázs (2015): Mi is a kétségbeejtő abban, hogy tovább élünk? avagy Az idősödési válság és a halál egyenlőtlenségei: Napvilág Kiadó
Giczi-Sághi szerk: Időskorúak Magyarországon KSH 2004. http://www.wesley.hu/sites/default/files/
fajlok/cikk%20idos%20KSH%202004_0.pdf
[4] [5] [6] Jászberényi József (2016): Időskori ageizmus (Az idősek hátrányos megkülönböztetése,
életkoruk alapján) [9] Letöltés ideje: 2015.12.03
Turai Tünde (2010): Öreg ember nem vénember! Idősek társadalom-néáprajzi szempontból: Balassi Kiadó
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Jávor Istvánra emlékezünk
„Ő volt a szervezetszociológia”

Szomorúan kezdődött a 2017-es év, ugyanis kórházi kezeléseket követően meghalt Jávor István,
egyetemi docens, a Szociológia Tanszék munkatársa. Jávor a korrupciókutatás nemzetközileg
elismert alakja volt, nagyléptékű tényfeltáró munkák köthetőek nevéhez.
Jávor István legfőképpen a szervezeti hatalmi viszonyokat kutatta, ezen belül is a vezetői
szintek közötti korrupciót és annak kialakulását. Definiálta a legális korrupció fogalmát,
amikor a szervezet szereplői úgy vonják ki az erőforrásokat egy intézményből, hogy az
törvényesnek tűnjön. Fontosnak tartotta, hogy láthatóvá tegye, egyes szereplők miképpen
jutnak előnyökhöz, vagy miért vannak hátrányos helyzetben egy szervezeten belül és ez miben
számít korrupciónak, jogtalanságnak. Ilyen árulkodó jelek lehetnek, ha valakire feltűnően
nagy bírságot szabnak ki, vagy egyes belső vizsgálatokat túl gyorsan zárnak le, nem járnak
el alaposan, esetlegesen túl sokáig vizsgálódnak a
cégnél, ami a megfojtáshoz vezethet.
//www.elte.hu

Jancsics Dáviddal írt tanulmánya a magyarországi
korrupcióról elnyerte az Academy of Management Állami
és Nonprofit Szekciójának legjobb folyóiratcikkéért
járó díját. Az elismerés oka a kutatás témájának újszerű
megközelítésében rejlett. Rávilágított, hogy milyen
informális viszonyok alakulhatnak ki a vezetői és a
középvezetői réteg között, amik az erőforrások jogtalan
elosztásához vezethetnek. Emellett azt is elemezték,
hogy a szervezet szereplői milyen erőforrásokat tudnak
kivonni. Jávor megalkotta a „technicizálás” fogalmát,
ami szükséges a korrupció véghezviteléhez, mégpedig
úgy, hogy a szervezet saját kedve szerint formálja a szakmai adatokat, méréseket, műszaki
számításokat.
Azt vallotta, hogy a különböző cégek adatait vizsgálva látni lehet, hogyan működnek a hatalmi
viszonyok, illetve a korrupcióra utaló eltérések is kimutathatóak. Jávor István munkásságával
még inkább felhívta a figyelmet a korrupció nagyarányú jelenlétére Magyarországon.

Gál Flóra
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Forrás:
Gyászjelentés: http://tatk.elte.hu/inmemoriam?id=NW-1784 (utolsó letöltés: 2017.03.03.)
Meghalt Jávor István szociológus: https://444.hu/2017/01/24/meghalt-javor-istvan-szociologus (utolsó letöltés: 2017.03.03.)

Meghalt Jávor István: http://24.hu/tudomany/2017/01/25/meghalt-javor-istvan/ (utolsó letöltés: 2017.02.14.)
Interjú Jávor Istvánnal korrupciókutatásáról: http://tatk.elte.hu/mediahir?id=NW-409 (utolsó letöltés:
2017.02.14.)

A Szilícium-völgy és a populizmus
összeütközése
A Szilícum-völgy az a hely, amit hívhatunk a tudomány Hollywoodjának is. Az itt működő
cégek nem csupán gyárakként működnek, a világ legragyogóbb elméit csábítják ide, hogy
innovációjukkal újat alkossanak és változást hozzanak életünkbe, ezzel fenntartva a vállalatok
piacvezető pozícióját. Az új adminisztráció irányvonalával azonban kérdésessé válik, meddig
maradhat még vonzó a térség a külföldi munkavállalók számára.
2017. január végén, csupán néhány nappal a beiktatási ceremóniát követően, Donald Trump
aláírta azt az elnöki rendeletet, mellyel 90 napra megtiltotta az Egyesült Államokba való beutazást hét muszlim ország lakosai számára. Annak ellenére, hogy a döntést a bíróság később
felfüggesztette, nagy felháborodást váltott ki Amerika és világszerte.
A legnagyobb sajtóvisszhangot a Szilícium-völgy tiltakozása okozta. Az óriástechcégek és
startupok nagy számban alkalmaznak külföldi munkaerőt akár vezető pozícióban is, így az
elnöki rendelet közvetlen hatással van az említett cégek működésére. A legélesebb kritikát a
Google fogalmazta meg, mivel közel 200 alkalmazottját érinti a beutazás korlátozása. Érdemes
hozzátenni, hogy a vállalat jelenlegi vezérigazgatója is indiai, illetve az alapítók között is
találunk orosz nemzetiségű személyt. A Google mellett szinte az összes nagyvállalat érintett, a
Microsoft vezérigazgatója szintén indiai származású, de az eBay-t és a Yahoo-t sem amerikaiak
alapították. Mark Zuckerberg is felhívta a figyelmet arra, hogy nagyszülei Németországból,
Ausztriából és Lengyelországból érkeztek.
A Facebook alapítójaként az volt a célja, hogy összekapcsolja a világot. A Facebook-birodalomhoz
tartozó Instagram és WhatsApp alkalmazásokat is részben külföldiek hozták létre. Persze nem
mehetünk el az Apple mellett sem, az alapító Steve Jobs biológiai apja az iszlám vallást követte
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és Szíriában nevelkedett. Abban az országban, melyet most leginkább érint a korlátozás.
Egy, a témában írt New York Times cikkben említik a National Foundation for American Policy,
független think tank 2016-os kutatását, amelyben a privát szektor 87 olyan startup vállalkozását
elemezték, melyeknek értéke meghaladta az 1 millió dollárt. A vizsgált vállalatok – melyek
között szerepel a Tesla és az Uber is – nagymértékben járultak hozzá az amerikai gazdaság
növekedéséhez és új munkahelyek teremtéséhez. A tanulmány eredménye tökéletesen
szemlélteti, miért alapvető fontosságú a bevándorlás a Szilícium-völgy számára: a vizsgált
cégek több, mint felét alapították olyan vállalkozók, akik nem az Egyesült Államokban születtek,
valamint a vállalatok kétharmadánál bevándorlók töltöttek be kulcsfontosságú vezetői pozíciót.
John Collison, a Stripe startup társalapítója szerint a Szilícium-völgy sikere abban rejlik, hogy
befogadja a külföldről érkező munkaerőt, ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy az itt működő
vállalatok előnye nem csak a nyitottságból fakad. A nagy techcégek és kutatóközpontok
évtizedek óta az „agyelszívásnak” köszönhetően tudnak nagy léptékben fejlődni és élen
járni a kutatások terén. E szemléletmóddal a vállalatok képesek vonzóvá válni és integrálni
a különböző etnikumú tehetségeket. Ez persze károsan hat a világ számos országára, így
Magyarországra is. Ahogy a nyugat-európai államok „elszívják” orvosainkat, úgy vonzza a
Szilícium-völgy is a tehetséges magyar feltalálókat, kutatókat, mérnököket, fejlesztőket. A
Szilícium-völgyet gyakorlatilag nevezhetjük a tudomány Hollywoodjának, a világ legragyogóbb
elméi mind ide akarnak jönni, megvalósítani álmaikat és elérni azt, amit saját országukban
talán nem lennének képesek. Az új politikai irányvonal azonban megváltoztathatja ezt az
álomképet, ez az, amitől Kaliforniában igazán tartanak. 2011-ben a Partnership for a New
American Economy csoport publikálta, hogy a Fortune 500 listán szereplő világvezető cégek
40 százalékát bevándorlók vagy bevándorlók gyermekei alapították.
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A listára újonnan felkerülő vállalatok esetében – melyek főleg techcégek – ez az arány még
magasabb volt. A bevándorlásellenes politikával szemben februárban közel 130 vállalat fogott
össze – köztük az Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, Uber, Google, Twitter – melyek tiltakozásképp
közösen támadták meg az elnöki rendeletet. A nyilatkozatban említik, hogy a bevándorlók
nagyban hozzájárultak a legnagyobb amerikai felfedezésekhez és számos nagyvállalatot is ők
alapítottak. Véleményük szerint a biztonsági kihívásokat megoldaná a szigorúbb átvilágítás is.
Összességében elmondható, hogy hosszú távon a Trump-féle politika nemcsak a térség, de az
amerikai gazdaság hanyatlásához is hozzájárulhat, amellett, hogy Amerika elveszítené globális
vezető szerepét a kutatás-fejlesztés és innováció területén.

Debrenti Á. Félix
Forrás:
Why Silicon Valley Wouldn’t Work Without Immigrants: https://www.nytimes.com/2017/02/08/technology/personaltech/why-silicon-valley-wouldnt-work-without-immigrants.html?_r=0 (utolsó letöltés:
2017.02.25.)
Tech Opposition to Trump Propelled by Employees, Not Executives: https://www.nytimes.
com/2017/02/06/business/trump-travel-ban-apple-google-facebook.html (utolsó letöltés: 2017.02.25.)
Tech-óriások Trump ellen: http://hu.euronews.com/2017/01/30/tech-oriasok-trump-ellen (utolsó letöltés: 2017.02.25.)

Be the hungarian Youth Delegate of
the United Nations!
It is a very special occasion when we can see the daily operation of the United Nations through
somebody’s eyes. We had the chance to make an interview with the hungarian Youth Delegate
of the United Nations, András Volom! I think his story can inspire many of us!
TátKontúr: Have you ever been a member of any student organization?
András Volom: Yes, absolutely! Student-led organisations and societies offer great ‘first-platforms’ for making impact and building friendships, thus it was a must for me to join a few.
Usually, I am associated with the Global Governance Society and the Hungarian Society at
King’s College London, but I also made sure to do things outside university, such as starting a
youth-led sustainability initiative, called Holnap.
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TK: When did you become interested in the U.N?
A.V.: First year of high school, first encounters with Model UN! I was intrigued by the idea of
meeting and working with young people from all over the world, acting as diplomats trying to
find solutions to various global issues. And I am still passionate about it! It really is the best
way to get your first bite of the UN-Cake. If you are interested, I highly recommend you to join
the International Diplomatic Student Association or IDSA. They organize “MUNAPEST”, the only
university level Model UN conference in Budapest.
TK: How did you become a U.N. Delegate of Hungary?
A.V.: That is a long story, and I mean it. It took more than two years, countless meetings in
several countries, and the help of many people to succeed in lobbying for the establishment
of the National Youth Delegate Programme of Hungary. Still, the best part of the story is its
very beginning. In 2014 May, I read an interview in HVG with a Sudanese chap studying at the
University of Debrecen claiming to be the “Youth President” of the UN. He talked a lot about
his job and how every country sends youth representatives to the UN. Well, you can imagine:
I got hyped.
In a few months, it turned out that he was faked everything, but I was already on track: I found
some documents about the UN Youth Delegate Programme and started doing my research.
When I was appointed the first youth delegate I got in touch with him to say thank you. He is
actually pretty cool and now studies International Relations in Warsaw.

facebook.com
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TK: What are your tasks on an average working day, is it necessary to listen endless
speeches frequently?
A.V.: Thankfully, it is much more diverse! The schedule is different every day. At the UN, meeting
is followed by meeting. We have discussions with stakeholders, academics, and national
representatives to discuss various youth-related topics, and that includes almost everything,
since the implementation of the all-encompassing 2030 Agenda for Sustainability forms an
integral part of youth interest. We go to plenaries as well, but the truth is they form the most
boring, yet important part of our job. Speeches are not delivered to impress, most of them are
for meetings records so that diplomats back in the foreign ministries can search them when
editing “background papers”. Well, maybe our speeches do shake up things a bit.
Working days outside the UN look fundamentally different. I still go to meetings and events
and will do a full country tour beginning in April, but I have a few more administrative duties to
attend to. I constantly keep in touch with other youth delegates, deliver
reports and recommendations to our ministries, and I also work on
launching campaigns (currently the Hungarian relaunch of #HeForShe and the launch of #NotTooYoungToRun) and keeping
the youth delegate programme active and running.
TK: What are you responsible for?
A.V.: First and foremost, I am responsible for the
representation of Hungarian youth interest
in UN-related decision-making mechanisms. But this is a two-way role. I am also
gathering youth-related best practices that
could be implemented in Hungary in order to
strengthen the role of young people in shaping the course of the future.
TK: What is the most important Global
Goal for you?
A.V.: It is Goal 1. We need to start with the
basics. Until poverty is tackled, we cannot
be happy about any of our achievements in
other fields. But bear in mind that these gofacebook.com

25

Külügy
als are highly interlinked. The solutions of one may bring progress in another. Also, we must
look at the big picture: what we subscribed for is not the achievement of a single goal but the
implementation of the comprehensive 2030 Agenda system. If we fail to achieve the sustainability of the world by 2030, all future generations will bear an increasingly heavy burden, finally
forcing mankind to fall on its knees. So we better get started!
TK: What is your personal aim as a Delegate of Hungary?
A.V.: I have some, but the most important one is to make sure that there will be a next youth
delegate, because if there is no one to continue, no goal will be reached. Currently, applications
are open for the position. I hope that many will try or get involved as a member of my support
team. The opportunities are there, please go and take them! Words may show some’s wit, but
actions their meaning.
Aside that, I will keep working for more youth leadership in public decision-making mechanisms, better intergenerational dialogue through building the culture of two-way mentoring, more
awareness among young people about sustainability, stronger frameworks for gender equality,
and wider international outreach, best practice exchange in the fields I touched on as a youth
delegate.
TK: What are your plans for the future, are you going to continue the work at the U.N.?
The end of my term will not mean much more than getting new business cards. Being a youth
delegate is just a tool (however a very practical one) to make Hungary and the world better places.
There are plenty other ways to achieve the same thing. But I am certain that whatever may follow,
the experience I gained as a delegate will provide a solid foundation for my future endeavour.
TK: And finally, what was your most interesting / strange / funny story as a Youth Delegate?
A.V.: There are many interesting stories, and some I cannot even talk about! The Oktoberfest
beer challenge of UN officials was long ago and meeting Ban Ki-Moon is fairly mainstream over
there, but my recent encounter with Lindsay Lohan is definitely a strange one. With my Czech
colleague, I spotted her in the Delegates’ Lounge and when she was about to leave we made our
move. After introductions, I told her about our role, chatted a bit and took a selfie, but forgot
something important: to ask about the purpose of her visit. I still have no clue what was she
doing at the UN! Some of my friends are guessing that she wants to become the UN’s goodwill
ambassador against drug use. I guess that you can figure out the chances yourself.

Takács Eszter
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Utazás téren és időn át
A Doctor Who régen és ma

A sci-fi klasszikusok legautentikusabb és leghíresebb világai közül a Star Wars, a Star Trek
vagy éppen a Dűne mellett az egyik legkultikusabb és egyben legnagyobb múltra visszatekintő
univerzumot valószínűleg a Doctor Who című (vagy magyarul ,,Ki vagy, Doki?" néven ismert) brit
televíziós sorozat tudhatja magáénak. A széria amellett, hogy a műfaj egyik nagy túlélőjének
számít 1963-as indulásával, a Guinness Rekordok Könyvében is előkelő helyet foglal el a
leghosszabban futó sorozatok listáján.
A programot eredetileg gyerekműsorként kezdték el sugározni a BBC-n, azonban a készítők
hamar meglátták a történetben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket, és rövid időn belül az egyik
legjelentősebb, az angolszász popkultúra szerves részévé váló brit tévéműsorrá vált, amely ma
már minden korosztályból rendelkezik rajongókkal szerte a világon.
Miután 1989-ben közel 27 évad után megszűnt a sorozat, a ’90-es években egy egész estés
film segítségével próbálták meg (sajnos sikertelenül) újjáéleszteni a történetet. Ezt követően
2005-ben indult útjára a hazánkban is ismert modern változat, amely egy teljesen új színezetet,
dinamikát és struktúrát képvisel az elődjéhez képest. Bár az újraindított sorozat, amely a
klasszikus hagyományokat és elemeket is megőrizte (többek között a főcímzene jellegzetes
dallamát), meglepően hűen kapcsolódik az eredeti történethez, mégis számos korábban nem
látott stílusjeggyel és szereplővel bővítette az ún. ,,Whoniverse"-t, vagyis a Doctor Who első
látásra egyszerű, mégis komplex és részletesen kidolgozott világát.
Ám ki is valójában a címszereplő Doktor? Ahogyan azt már az klasszikus sorozat is alapjaiban
kifejti, a Doktor egy Idő Lord, vagyis egy külsőre emberi fizikai tulajdonságokkal rendelkező
földönkívüli faj tagja, aki egy technikailag magasan fejlett és rendkívül ősi múlttal rendelkező
civilizáció sarja, amely a Gallifrey bolygóról származik, és amely elsajátította a térben és
időben való utazás fortélyait. A főhős személyét azonban számos misztikum övezi, kezdve a
valódi nevétől egészen annak az okáig, hogy tulajdonképpen miért is hagyta el szülőhazáját.
A rejtélyek és újabb információk az évek folyamán egyre inkább tovább mélyítették a Doktort
övező mítoszokat és találgatásokat.
Ha pedig mindez nem lenne elég, még egy fontos csavar a történetben, hogy maga a főszereplő
is változik: hol fiatalabb, hol idősebb alakban láthatjuk viszont a képernyőn, miközben a
személyisége és gondolkodásmódja is folyamatosan módosul, mivel a történet szerint az Idő
Lordok képesek regenerálódni, azaz saját testüket átalakítani a túlélés érdekében.
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Ez az ötlet eredetileg forgatási okokra vezethető vissza, ugyanis az első Doktort alakító
legendás színész, William Hartnell nem tudta tovább vállalni a szerepet, annak ellenére sem,
hogy mindenki egyöntetűen a folytatás mellett tette le a voksát. Az alkotók döntése pedig
végül bevált, hiszen a főhőst megjelenítő színészek, illetve a bizonyos időközönként cserélődő, a
kalandok során nélkülözhetetlen útitársak változtatása mindig egy friss lendületet és árnyalatot
képes hozzátenni az addigi történethez.
Ettől függetlenül azonban kialakultak olyan kultikussá vált karakterek és korszakok az eltelt ötven esztendő alatt, amelyek szinte egybeforrtak magával a sorozattal: ilyen például a TARDIS, a
Doktor téren és időn át közlekedni képes űrhajója, amely megjelenésére egy hatvanas évekbeli
kék rendőrségi telefonfülke külsejét kölcsönzi, vagy ilyenek az érzelmeket nem ismerő, eredendően gonosz, és a világegyetem meghódítására törekvő Dalekek, a főhős első számú ellenségei
is. Emellett azonban a Doktorok közül is ikonikussá váltak néhányan: a klasszikus sorozatban
főleg a Tom Baker, az újabb szériákban pedig a David Tennant és Matt Smith által megformált
címszereplők vonultak be a Doktor legismertebb inkarnációi közé.
A különbözőségek ellenére azonban a főhős eddigi 12 személyiségében megvannak azok a közös
tulajdonságok, amelyek állandóak maradnak, és amelyek miatt az idők folyamán belophatta
magát a nézők szívébe. Visszatérő motívum például, hogy a Doktor soha nem ragad fegyvert, általában nem viselkedik agresszívan, kompromisszumokra törekszik, empatikus, kerüli a konfliktusokat, és a legfontosabb eszköz, amelyhez folyamodik, az a tudomány, a logikus gondolkodás,
a józan és megfontolt érvelés, amelyekhez esetenként egy kis humor és irónia is társul, és ez
teszi őt egyfajta ,,galaktikus Odüsszeusszá" a közönség számára.
Nincs olyan kilátástalan szituáció, amelyből ne lenne képes kivágni magát, amikor ne találna

http://moviesshowsnbooks.blogspot.hu

28

megoldást, megfutamodna vagy cserben hagyna valakit. Mindeközben pedig mindig hű marad
saját elveihez. Néha azonban ő is hibázik, emberi és esendő, azaz nem egy idealizált karakterről
van szó, neki is megvannak a saját korlátai és ugyanúgy egy fejlődési utat jár be életének évszázadai alatt, mint a világmindenség bármelyik másik értelmes lénye.
Mi lehet azonban a sorozat hosszú múltra visszatekintő sikerének titka? Mi az, ami ennyire
egyedülállóvá teszi a közönség számára és a mai napig képes megszólítani az újabb és újabb
generációkat? Nos, ahogyan a jelenlegi főhőst alakító Oscar-díjas Peter Capaldi nemrég fogalmazott, minden epizód más és más, mind hangulatát, mind témáját tekintve, és ez az egyébként
is nagy szabadsággal rendelkező fantasztikus műfajjal társítva szinte végtelen számú lehetőséget ad az alkotók kezébe, ezáltal pedig mindenki találhat benne valami olyat, amelyet magáénak
érezhet és amellyel azonosulni tud.
Ugyanakkor fontos az is, hogy a látványos és sokoldalú idegen világok mellett, amelyekkel
folyamatosan bővült a történet, nagy szerephez jutnak a különböző eszmék, gondolatok és
lehetséges utak, amelyeket bejárhat a főhős a megoldás megtalálásáig. Alapvető különbség
a klasszikus és a modern sorozat között, hogy amíg régen inkább a szórakoztatásra került a
hangsúly, addig mára már sokkal komolyabb, súlyosabb kérdések, akár valós társadalmi vagy
emberi problémák is burkoltan, metaforikusan megjelenhetnek. Így a
műsor mintegy felnővén önmagához, a szokványos sci-fi eszközöket
inkább csak kelléknek, egyfajta keretnek tekinti.
Sok rajongói vélemény ki szokott emelni a Doktor-, vagy valamelyik társa szájából elhangzó monológokat, amelyek
mindig valamilyen morális, filozófiai vagy pszichológiai kérdés köré épülnek, és amelyek általában a
tetőpontjai és összegzői egy-egy meghatározóbb
epizódnak. Ezek azok a csomópontok általában
a történet folyamában, amelyek – szó szerint –
téren és időn át képesek összekötni egymással
nagyobb távlatokban is az egyes részeket és szereplőket, ezáltal pedig egy általánosabb rálátást
nyújtanak a nézőnek az eseményekre.
Bár a sorozat íróinak, producereinek és karaktereinek személye folyamatosan változik, mégis ez az
állandó változás és mozgás hajtja tovább, gazdagítja és formálja magát az arculatot, és talán ettől
lesz benne a fantasztikum mellett mégis minden
http://nerdist.com
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olyan életszerűvé. Éppen ez a sajátosság engedi meg a néző számára azt is, hogy szinte bárhol
bekapcsolódhasson ebbe az egész univerzumba, legyen szó a könyvekről, hangjátékokról vagy
magáról a sorozatról. A kalandok pedig továbbra sem érnek véget, hiszen idén tavasszal startol
majd a 2005-ös széria 10. évada, amely remélhetőleg szintén újabb meglepetéseket tartogat
majd a számunkra.

Rucska Ferenc

Nyomasztó örökségek

A Mérgező szülők című könyv bemutatása
Mára már szinte valamennyi társadalomtudós és a kérdéssel foglalkozó szakértő konszenzusra
jutott abban, hogy az ember szocializációjának elsődleges színtere a család, emiatt pedig hosszú
időn keresztül ez szolgál az egyik legmeghatározóbb közösségként személyiségünk fejlődése
során. Általánosságban elmondható, hogy ez a közeg nagymértékben hozzájárul az egyéniség
kibontakozásához, valamint támaszt és védelmet nyújt a külvilág felől érkező kihívásokkal
szemben. Nem is gondolnánk azonban, hogy milyen gyakran állnak fent olyan esetek, amikor ez a
személyiségfejlődés félresiklik az úgynevezett. ,,mérgező szülők" miatt, akiknek jellegzetességeit
Susan Forward részletesen is bemutatja azonos című nagy sikerű könyvében.
Az írónő a való életből vett példák segítségével ábrázolja, hogy a nem megfelelő családi
háttér, illetve a gyermekkori sérelmek és traumák milyen, már-már determinisztikus módon
képesek befolyásolni későbbi döntéseinket a párválasztástól és a munkahelytől kezdve
egészen a különböző vélekedéseinkig, amelyek azután egész életünket végigkísérhetik. Amíg
a mű első része az eltérő szülői archetípusokat, valamint a gyakran visszatérő elemeket és
konfliktusforrásokat ismerteti, addig a második rész arra fókuszál, hogy milyen lehetőségei
vannak annak az egyénnek, aki a kilátástalan körülmények vagy az elhibázott nevelés ellenére
mégis változtatni akar a sorsán.
Kik is azonban a címben szereplő mérgező szülők? Forward azokat a szülőket sorolja ebbe a
kategóriába, akik akár szándékosan, akár akaratlanul, de folyamatosan negatív impulzusokat
sugároznak egymás-, és főként a gyermekeik felé, ezzel mintegy megmérgezvén az ő későbbi
életüket, jövőjüket is. Mindezt pedig gyakran azzal a meggyőződéssel teszik, hogy kizárólag
a gyermek érdekeit tartják szem előtt. A szerző ezzel szemben rámutat arra, hogy a látszat
csal és valójában az ilyen szülők a saját önző érdekeiket tartják elsődlegesnek, még ha ez
nem is tudatosul minden esetben. Ez viszont megannyi súlyos következménnyel járhat a
gyermek mentális egészségét illetően, amelyek nem egyszer felnőttkorban köszönnek csak
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vissza: ilyenek lehetnek az önértékelési problémák, a depresszió, a skizofrénia, a paranoia, az
elfojtott agresszió, emellett a szociális fóbiák és a frusztráció számos egyéb válfaja is.
A mérgező szülők mellett felnövő gyermekek sokszor képtelenek lesznek a konfliktushelyzetek
kezelésére, rosszul viselik vagy egyáltalán nem tudják feldolgozni a kudarcot, elégedetlenek
önmagukkal, sőt, rémálmok, rettegés és szorongás gyötörheti őket akár hosszú évek
elteltével is. Ezenfelül olyan hiedelmek ereszthetnek gyökeret a tudatukban mint például az,
hogy nem bízhatnak senkiben, hogy nem érdemelnek szeretetet, hogy soha nem érnek el
semmit, vagy hogy az ő boldogságuk mellékes a szülőkéhez képest. Ezek a képzetek pedig
nem egyszer vezethetnek a szociológiából már jól ismert önbeteljesítő jóslat fogalmához.
További jellegzetesség még, hogy az áldozatok nem tudnak érzelmileg teljes mértékben
függetlenedni, folyamatosan belső kényszer és nyomás alatt vannak, ha nem felelnek meg
vagy nem engedelmeskednek, illetve képtelenek józanul mérlegelni, és gyakran önmagukat
hibáztatják egy-egy adott szituációban, miközben a szülőket szinte minden esetben
tökéletesnek látják. Forward az egyes magatartásmodelleket összesen hét kategóriába
sorolja, amelyek a számos párhuzam ellenére szignifikáns különbségekkel is rendelkeznek,
főként a szülők által alkalmazott módszerek, valamint a lehetséges következmények
szempontjából.
Az első csoportot alkotják az úgynevezett istenszerű szülők, akikhez az a mítosz kapcsolódik,
hogy mivel ők adtak életet a gyermeknek, így joguk van hatalmat gyakorolni felette és teljes
egészében kontrollálni a cselekedeteit, mindezt pedig arra a társadalmi normára építik fel,
hogy a gyermeknek tiszteletet kell tanúsítania a szülő iránt. Az írónő azonban különbséget tesz
tisztelet és megfélemlítés között. Érvekkel támasztja alá, hogy a tiszteletnek kölcsönösnek
kell lennie és nem lehet drasztikus vagy szélsőséges eszközökkel egyik fél részéről sem
kiharcolni.
Erre alapozva emeli ki a testi erőszaktevőket, akik jellemzően képtelenek kezelni az
indulataikat és minden feszültségüket a „legkézenfekvőbb” célponton, azaz a gyermeken
vezetik le, akiben később szintén megjelenhetnek az elfojtott negatív érzelmek és a
váratlan dühkitörések. Ennél ritkábbnak ugyan, de sokkal súlyosabbnak számít a szexuális
erőszaktevők esete. A testi fenyítés mellett azonban léteznek ,,szavakkal verő" szülők is, akik
jellemzően a saját, nem egyszer eltékozoltnak vélt életüket vetítik ki a gyermekre, éreztetik
vele, hogy mekkora teher a számukra, miközben titokban attól rettegnek, hogy egyszer majd
fölöslegessé válhatnak.
Ennek a csoportnak az egyik alkategóriáját képezik a rivalizáló szülők, akik az önmegvalósításra
törekvő gyermekben a potenciális vetélytársat látják és tudat alatt szabotálni igyekeznek
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Ajánló
minden egyes lépését, míg végül a gyermek maga is bűntudatot érez, ha a saját céljait helyezi
előtérbe. Jellemző még, hogy az ilyen szülők lehetetlen elvárásokat támasztanak, amelyek
vagy túlzott maximalizmushoz és karrierizmushoz vezetnek, vagy az örök sikertelenség
érzetéhez, amennyiben a gyermek felnőttként mégis a saját útját szeretné járni.

www.moly.hu/

Megkülönböztet a szerző továbbá irányító szülőket, akik mesterei a bűntudatkeltésnek, a
manipulációnak, az érzelmi zsarolásnak, illetve a lelki terrornak. Léteznek alkalmatlan
szülők, akik egyszerűen nem vesznek tudomást a gyermekükről, láthatatlan a számukra és
csak a saját problémáikra koncentrálnak. Megjelennek még az alkoholista szülők, akiknek
gyermekei sokszor maguk is hasonló sorsra jutnak, hiszen úgy gondolják, hogy a cinkosság
tudata, a közös szenvedély talán közelebb hozhatja egymáshoz a szülőt és a gyermeket,
ezáltal sikerülhet valamiféle szeretet
kicsikarniuk.
Felsorolhatóak még a fentieken
kívül
további
olyan
elemek,
amelyek az említett kategóriák
bármelyikében
előfordulhatnak:
ilyen például a gyermek folytonos
kritizálása vagy megszégyenítése,
kibeszélése mások előtt, az állandó
figyeleméhség a szülők részéről, az
önigazolás, a felelősség áthárítása a
gyermekre, az állandó példahozatal
és szemrehányás, az anyagi-, illetve
egyéb hosszú távon természetellenes
függőségek kialakítása, valamint a
gyermek érzelmei iránti közömbösség.
Ezen túlmenően van ennek az egész
modellnek egyfajta diktatórikus jellege
is, hiszen a gyermeket sokszor nem
kezelik egyenrangú félként, akinek a
vágyai, érzelmei vagy a gondolatai bármennyire is számítanának, így gyakran elmosódnak a
személyiségek határai, és a szülő nincsen tekintettel a gyermeknek sem a magánéletére, sem
a privátszférájára, sem pedig az élményeire vagy az egyéb emberi kapcsolataira.
Forward azt is kifejti, hogy a legnagyobb probléma – és egyben a legtragikusabb – a mérgező
szülők kapcsán az, hogy az érintett gyermekek felnőttkorukban akaratlanul is megismételhetik
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ugyanazt a forgatókönyvet és maguk is mérgező szülőkké válhatnak, miközben általában
észre sem veszik, hogy ugyanazokat a sémákat, fordulatokat követik és ugyanazokba a
csapdákba esnek bele maguk is, mint amelyekbe korábban a szüleik. Lehetséges-e azonban,
hogy kitörjön az ember ebből a látszólag megváltoztathatatlan ördögi körből?
A szerző szerint igen, és bár nagyon nehéz, fájdalmas és hosszadalmas lehet a folyamat,
emellett rengeteg téves beidegződés, vélekedés leküzdésével jár együtt, mégis kellő
elszántsággal képes lehet rá az egyén. Az általa javasolt módszerek mindegyikénél
fontos szerepe van a konfrontációnak, amely lehet személyes, de történhet különféle
levelek megírásával is, amelyek szólhatnak az elkövetőhöz, gyermekkori önmagunkhoz, a
terapeutához vagy akár tetszőleges szeretteikhez is.
Lehetőség van még egy – a Pillangóhatás című filmben látottakra – emlékeztető technikára
is, vagyis arra, hogy visszagondoljon egy adott szituációra, amelynek során sérült, majd
próbálja megváltoztatni azt, úgy cselekedni, ahogyan most jónak tartaná. Ez a módszer azért
is különösen fontos az elengedés és továbblépés során, mert gyakran a szülő távollétével
vagy halálával sem szűnnek meg a nyugtalanító emlékek. A könyvhöz egyébként még
hozzátartozik egy kérdőív is, amelynek segítségével bárki könnyedén megbizonyosodhat
arról, hogy fennáll-e annak a veszélye, hogy a leírtakhoz hasonló gondokkal küszködik,
hiszen a gyógyulás első, és egyben a leglényegesebb fázisa, hogy az ember ráébredjen, mi a
probléma valódi forrása.

Rucska Ferenc
Forrás:
Mérgező szülők: http://pszichologusbudapest.blog.hu/2013/11/25/mergezo_szulok_516 (utolsó letöltés:
2017.03.07.)
Most egy jól átgondolt bevásárlólistával is segíthetünk: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/
most-egy-jol-atgondolt-bevasarlo-listaval-is-segithetunk/ (utolsó letöltés: 2017.03.07.)
Dr. Susan Forward: Mérgező szülők: http://www.antidepresszans.tenyek-tevhitek.hu/mergezo-szulok.htm (utolsó letöltés: 2017.03.07.)
Susan Forward: Mérgező szülők (könyvajánló, kivonat): http://www.juditti.hu/files/pdf/cst/mergezo.
pdf (utolsó letöltés: 2017.03.07.)
13 jel, hogy mérgező szülővel van dolgod: http://www.nlcafe.hu/baba/20160730/mergezo-szulok-jellemzok/ (utolsó letöltés: 2017.03.07.)
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