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NYITÁNY
A civil szervezeteket érintő törvénytervezet,
illetve a CEU működésének ellehetetlenítését célzó
intézkedések jelentős felháborodást és sorozatos
demonstrációkat eredményeztek. Ehhez az aktuális és
fontos témához kapcsolódva májusi lapszámunkban több segítő
céllal létrejött szervezetet is bemutatunk, melyek önkéntesei között egyetemi
hallgatók is nagy számban vannak.
E szervezetek hiánypótló munkát végeznek, így legfrissebb számunkban néhány kiragadott
példán keresztül arra szeretnénk rávilágítani, hogy milyen tekintélyes űrt hagyna maga után,
ha az említett intézmények megszűnnének vagy képtelenné válnának céljaikra, feladataikra
fókuszálni. A kérdés relevanciájára való tekintettel a Szervezetek a társadalmunkért, illetve
a Hősök Vétója – amikor a társadalom ébredezni kezd című cikkeinkkel reflektálunk az
aktuális törvénymódosításokkal kapcsolatos tervekre.
Az említetteken túl, Külügy rovatunkban napjaink külpolitikai eseményeiről számolunk be,
Interkultúra rovatunk oldalain pedig betekintést nyújtunk egy nem hétköznapi filozófiai
vezető, Osho életébe, majd a kortárs művészet és a művésszé válás kérdéseire helyezzük a
hangsúlyt. Ezenfelül májusi lapszámunkban olvashattok a kék bálna nevet viselő internetes
„játékról” is, mely egyes hírportálok szerint már közel száz fiatal életét követelte.

Csernus Fanni
Főszerkesztő
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Szervezetek a társadalmunkért
A társadalmi vállalkozások jelenléte nem csupán a hátrányos helyzetű emberek számára
lehet fontos, hanem azoknak is, akik segítenének, csak nem tudják, hogy milyen formában. A
továbbiakban bemutatok néhány olyan szervezetet, melyek a segítésnyújtást tűzték ki céljukul.
A Studium Generale (SG) a Tehetségért Mozgalom tagszervezete. Egyetemi hallgatók és oktatók
összefogásával jött létre, és céljuk az, hogy felkészítsék az érettségi előtt álló diákokat a középés emeltszintű vizsgákra. A Budapesti Corvinus Egyetem támogatásával létrejött szervezet
ingyenes segítséget nyújt, főleg a rászorulóknak. Egy felmérés alapján kimutatták, hogy a
fizikai dolgozók gyermekeinek a száma folyamatosan csökken a felsőoktatási intézményekben.
Ezt az egyenlőtlenséget hivatottak megszüntetni és megadni a lehetőséget mindenkinek.
Kiscsoportos szemináriumokat tartanak, amik hasonlóak lehetnek az egyetemi gyakorlati
órákhoz, így hozzászokhatnak a diákok ehhez a tanulási formához. Emellett a távoktatás és
felkészítő táborok is részei az SG programjának.
Az Amigos olyan alapítvány, amely a beteg gyerekek gyógyulását igyekszik elősegíteni a nyelvtanulás segítségével. Az Amigosnál egyetemisták segítik azokat a gyerekeket, akik napjaikat a
kórházak falai közt kénytelenek tölteni. Tanulnak vagy játszanak velük és barátjukként állnak
helyt a sterilnek mondható, sokszor rideg környezetben. Amellett, hogy az iskolai tananyagban
való lemaradásukat behozzák a gyerekek, érzik, hogy a kórházi élet ellenére élhetnek úgy, mint
a többi gyerek. A baráti társaságból egy nagyobb szervezet alakult ki az évek során, már négy
kórházban működnek 34 Amigos közreműködésével, és tovább terjeszkednének.
A Szabó Ervin téren nemcsak a könyvtárba érdemes elmennünk, hanem betérhetünk egy olyan
kávézóba is, ami csak első látásra tűnik átlagosnak. A Premier Kultcafé-ban fogyatékossággal
élő dolgozók szolgálják ki az embereket. Sajnos a megváltozott munkaképességűek nagyon kis
része dolgozik, és sokszor nem azért, mert nem tudná elvégezni az adott feladatot, hanem mert
az előítéletek folytán nem alkalmazzák őket. A Premier Kultcafé lehetőséget nyújt számukra, és
ebben az integrált térben a vendégek közelebb kerülhetnek a fogyatékossággal élőkhöz, így az
előítéletesség is csökkenthetővé válik.
A Közünk van 1máshoz a fiatal és az idős generáció közötti párbeszédet igyekszik erősíteni, a
társadalmi különbségeket csökkenteni. Iskolai programokat szerveznek, és megrendezték a Közünk van 1máshoz napot is, ahol társadalmi problémák megtárgyalása és interaktív programok
keretei között szórakozhatott együtt a két korosztály.
A Bagázs legfőbb célja a romák esélyegyenlőségének megteremtése. Ennek elősegítése érdekében különböző projekteket dolgoztak ki. Az iskolai fejlesztő program része, hogy a cigányte-
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Közélet
lepen élő gyerekeket fejlesszék, tanulásukat segítsék. Ezt Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében szervezi meg a Bagázs, tehát a középiskolások részvételével zajlik a társadalmi munka,
aminek így része az önkéntes fiatalok társadalmi érzékenyítése is.
A Bass László által megalkotott Szociopoly nevű élőszereplős társasjátékról minden bizonnyal
már sokan hallottatok. A játékosoknak a munkanélküliek életében kell boldogulniuk és egy átlagos hónap viszontagságait próbálják átélni. A résztvevők megtapasztalhatják, milyen kiszolgáltatott lehet egy ilyen élethelyzet és a segélyeket hogyan lehet, vagy nem lehet beosztani. A
szórakoztató és egyben ráébresztő játékot a Jurányi Házban mutatják be, de iskolák osztálytermeiben is megvalósították már a Szociopolyt.
Az ICG tanácsadó és szervezetépítő cég, amely már Európa több országában is jelen van, új
szemlélettel próbál segíteni a szervezetek működésében. A vezetőképzéstől kezdve az innovációk megmutatásán át stratégiai tanácsadással és költségtervezéssel is foglalkoznak. Az épülő
társadalmi szervezeteknek nagy szükségük lehet erre, ha terjeszkedni szeretnének, és minél
több embert elérni a célcsoportjukból. Hasonló elven alapult a NESsT és a Civil Support is.
A NESsT egy olyan szervezet, amely más társadalmi célú vállalkozásokat támogat.
Olyan területeket kíván fejleszteni mint a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottsága és
jövedelemszerzési stratégiáik, illetve az egyéb technológiai újítások. A NESsT-nél keresik
az új vállalkozási ötleteket, az olyan kezdetleges szerveződéseket, amik a civil társadalmat
szolgálhatják ki. Ezeknek a szervezeteknek anyagi, szakmai és kapcsolati támogatást nyújtanak.
Olyanok tartoznak hozzájuk, mint az Ízlelő (fogyatékkal élőket foglalkoztató étterem), a Alkosoft (speciális újságosstand látássérülteknek) és további szervezetek.
Hasonló társadalmi szervezeteket összefogó és segítő egység a Civil Support is. Ők szintén a
kisebb civil szervezeteknek igyekeznek segíteni a szervezet- és projektfejlesztés vagy a kommunikáció szintjén, és emellett jogi tanácsokat is adnak. Elsődleges céljuk a hatásfejlesztés.
Dolgoztak a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével, a Másság Alapítvánnyal,
a Romaversitas Alapítvánnyal és különböző betegszervezetekkel is.
Az egyenlőtlenségek enyhítése, a különböző élethelyzetben lévő emberek megismertetése
egymással mind érdemük ezeknek a civil szerveződéseknek. Mert ahhoz, hogy egy társadalom
működjön, és a hátrányok kevésbé érződjenek, szükség van rájuk.

Gál Flóra
Forrás:
Civil Support: http://civilsupport.hu/referenciak/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)
Közünk van 1máshoz: http://kozunkvan1mashoz.hu/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)
NESsT: http://www.nesst.org/magyarorszag/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)
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Szociolpoly: http://www.szociopoly.hu/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)
Studium Generale: http://www.studiumgenerale.hu/hu-Hu/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)
Amigos: http://www.amigosagyerekekert.hu/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)
Premier Kultcafé: http://www.premiercafe.hu/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)
ICG: http://www.integratedconsulting.hu/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)
Bagázs: http://bagazs.org/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)

Hősök Vétója

Amikor a társadalom ébredezni kezd
Az utóbbi hetekben két olyan jelentős témakör is felkavarta a magyar közvéleményt, amely újra
képes volt megmozgatni a társadalom viszonylag széles rétegeit. Ezek az ügyek később aztán olyan
volumenű demonstráció-sorozathoz vezettek, amelynek nagysága legalább a Tanítanék Mozgalom
tavalyi szerepvállalásához, vagy az azt megelőző, az internetadó körül kirobbant tiltakozáshoz
fogható. Az egyik ilyen a civil szervezetek működését és ellenőrzését módosító, a másik pedig a
,,lex CEU"-ként elhíresült törvénytervezet, amely a felsőoktatás struktúrájának átalakításához
kapcsolódik. Ez utóbbi lényegében egyfajta hadüzenet a Közép-európai Egyetem számára, amely a
törvényben megfogalmazott feltételeket rövid távon nem tudná teljesíteni, ezért a szabályozás az
intézmény megszűnésével, vagy adott esetben külföldre való távozásával fenyeget.
A jelenlegi közfelháborodás és a feszültségektől sem mentes közhangulat jellegét tekintve azonban élesen eltér a korábbiaktól, hiszen míg az elmúlt évek tapasztalatai alapján általában egy-egy
konkrét intézkedés váltotta ki az elégedetlenséget, illetve a kisebb-nagyobb akciókat, a mostanihoz hasonló sorozatos tüntetésekre és össznépi ellenállásra a korábbiakban nem igazán volt példa. Ez talán annak is köszönhető, hogy az említett kérdések igen hamar összefonódtak egymással,
és a két érintett szféra tagjai - elsősorban az egyetemisták és a civilek, de számos értelmiségi, művész, valamint közszereplő is - kölcsönösen szolidaritást vállaltak a másik irányába és támogatják
egymás megmozdulásait, ezáltal pedig egyfajta általános tiltakozás bontakozott ki.
Ennek előszele volt már az is, amikor a törvényjavaslatok kiszivárgását követően két egymás
utáni vasárnapon is demonstrációkat szerveztek a CEU mellett, majd több kisebb tiltakozó esemény után április 10-én, a törvénytervezet aláírásának napján, egy spontán tüntetés is kezdetét
vette, amelynek újszerűsége abban állt, hogy a motorja elsősorban a hazai politikában mindeddig kevésbé aktív fiatalabb generáció volt. Karunk ugyanezen a napon szervezett egy két
blokkból felépülő előadás-sorozatot, majd egy fórumot is az ügy kapcsán, amely során számos
vélemény és felhívás elhangzott. A fentiek mellett nem megkerülhető az a tény sem, hogy a
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http://hvg.hu

nemzetközi sajtó és tekintélyes külföldi szakemberek egy csoportjának a figyelme is a magyar
helyzetre irányult. Ekkorra már bizonyossá vált, hogy a köztársasági elnök döntésétől függetlenül április 12-re is meghirdetnek egy komolyabb demonstrációt a Hősök terére, amelyet a
Civilizáció nevű szervezet koordinál majd, és ahol a felszólalók részletesen is kifejthetik álláspontjukat a kérdésben. A program elején többször is felhívták rá a figyelmet, hogy az akció kifejezetten békés és a társadalmi összefogás szellemében fog zajlani. Ennek megfelelően a téren
összegyűlt tömeg ezúttal nem élőláncot, hanem egy hatalmas szívet formált ,,CIVIL" felirattal
a közepén, amely egyértelműen a szolidaritást, a bizalmat és mindazon értékeket volt hivatott
szimbolizálni, amelyeket az érintett szervezetek is a magukénak vallanak.

Noha számos – néhol keményebb hangvételű, néhol ironikusabb jellegű – a kormányzatot
bíráló transzparens bukkant fel a sorok között, arra is felhívták a szervezők a figyelmet, hogy
a rendezvény a pártpolitikától független és minden pártokra utaló megnyilvánulást kerüljenek
a részvevők, amelynek a többtízezres tömeg mindvégig eleget is tett. A már említett szívnek
egyébként az egész program alatt megvolt a maga szerepe, hiszen bizonyos időközönként
darukra helyezett kamerák pásztázták az egybegyűlteket, akik vagy integetésükkel vagy pedig
a hazai tiltakozás egyik jelképévé vált világító mobilkijelzőikkel fejezték ki összetartozásukat.
A felszólalókat tekintve színes volt a paletta, de rendszerint mindenki valamelyik civil szervezetet képviselte. Így például az olyan csoportosulások is felemelték a szavukat az ügyben, mint a
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) vagy az Ökotárs Alapítvány, emellett a CEU hallgatói is
üzentek a nyilvánosságnak választott képviselőjükön keresztül. Az eseményt még változatosab-
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bá tették a felszólalások közé beékelt énekes-gitáros produkciók is, amelyek a dalszövegeken,
valamint a fiatal előadó rövid történetein keresztül szintén valamilyen bírálatot vagy észrevételt fogalmaztak meg a történtekkel kapcsolatban.
Az elhangzottak során a szervezők rámutattak a civil törvény veszélyeire, például arra, hogy a
szóban forgó szervezetek létét hogyan veszélyezteti, illetve hogyan korlátozhatja vagy esetleg
szüntetheti meg egy ilyen típusú rendelkezés, amely a civil képviselők szerint azáltal, hogy arra
kényszeríti őket, részletesen számoljanak be a támogatóikról, egyrészt megbéklyózza és rossz
fényben tűnteti fel a civileket, másrészt a potenciális donorokat is megfélemlítheti. Emellett
arról is szó esett, hogy milyen körülmények között dolgoznak ezek a szervezetek, milyen célok
érdekében, és ebben kik segítik, vagy éppen akadályozzák őket. Az egyik felszólaló eközben
egyenesen arra bátorított mindenkit, különösen a fiatalabbakat, hogy vállaljanak önkéntes
munkát és ismerjék meg belülről is egy-egy szervezet tevékenységét, hogy ne csupán demagóg
vélemények alapján ítélkezzenek, hiszen ahogyan el is hangzott a rendezvény során: ,,a civilek
mi magunk, állampolgárok vagyunk."
Zárásképpen a tömeg közösen elénekelte a himnuszt, majd egy másik, a közösségi platformokon
megjelent felhívásnak eleget téve sokan átvonultak az Oktogonra, hogy a forgalom lezárásával is
hangot adjanak tiltakozásuknak. Ezt követően a demonstrálók egy része továbbvonult, és a Deák
Ferenc tér, az Astoria, az Arany János utca, az Erzsébet-híd és néhány fontosabb csomópont érintésével a Váci utcán át végül a Kossuth téren, a Parlament előtt folytatta a tüntetést, miközben
egyre több résztvevő gyarapította soraikat. A külső szemlélők általában vagy tolerálták az utcai
felvonulást, vagy pedig bizonyos mértékig még szimpatizáltak is vele, és alapvetően a rendőrség,
valamint az autóvezetők is készségesnek mutatkoztak. Eltekintve néhány radikálisabb hangtól a
tüntetők magatartása és az általuk skandált szövegek egyaránt kulturált keretek között maradtak: ilyen volt például a ,,Szabad ország, szabad egyetem!", illetve az ,,Európa, Európa!" felkiáltás is.
Az egész megmozdulásnak volt egyfajta ökumenikus, a népünnepélyekre emlékeztető jellege is:
főként a fiatalok körében volt jellemző, hogy a program a szabadtéri közösségi életnek legalább
annyira teret engedett, mint az elégedetlenség kifejezésének.
A szervezők szándéka szerint a társadalmi ellenállás ezzel nem ér véget - április 15-re már
aznap meghirdettek egy újabb demonstrációt, ígéretük szerint pedig nem szabad megállni, és
folytatni fogják a tüntetés-sorozatot egészen addig, ameddig az érintett kérdésekben nem lesz
érdemi változás. Úgy vélik, mindannyiunk közös érdeke, hogy az Európához való tartozást, a
színvonalas köz- és felsőoktatást, a jogállamiságot és a többi demokratikus értéket semmilyen
tényező ne korlátozhassa a jövőben.

Rucska Ferenc
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Osho

Egy provokatív indiai misztikus életútja
Osho, a magát megvilágosodott mesternek kikiáltó férfi tömegek életét változtatta és változtatja
meg mind a mai napig. A tőle származtatott idézetekkel gyakran összefuthat az ember a világhálón,
a nagyobb könyvtárakban és könyvesboltokban pedig számtalan Osho-könyv közül választhat
a spirituális útkereső. Az életéről azonban kevesen tudnak bármit is, noha az a legnagyobb
jóindulattal sem nevezhető átlagosnak. Akik mégis tudnak róla ezt-azt, azok közül rengetegen
imádják őt, azonban ugyanilyen sok bírálója is akad. Az alábbi történet arról szól, hogy a szegény
indiai faluból származó, törékeny fiúból hogyan lett ezreket magával ragadó spirituális vezető, aki
az egyéni útkeresésért harcolt, ha kellett, akkor a dogmák és a vallások ellenében is.

Korai élete
Osho eredetileg Rajneesh Chandra Mohan Jain néven született 1931 december 11-én, egy indiai
kisfaluban. Egy csillagjós jóslata szerint hét éves kora előtt meg fog halni, ezért szülei a nagyszülőkhöz
küldték, amíg el nem érte a hétéves kort. Osho elmondása szerint tőlük annyi tiszteletet és
szabadságot kapott, amely minden gyermeknek ki kellene, hogy járjon a megfelelő lelki fejlődéshez.
A jóslat nem vált be, és amikor visszakerült szüleihez, valamelyest ők is nagyobb tisztelettel bántak
vele. Elképesztően sokat és gyorsan olvasott már egészen gyerekkora óta, és semmi mást nem
kért magának soha, csak könyveket. Az iskola könyvtárának valamennyi könyvét elolvasta, és
idővel egyre több filozófiával, pszichológiával, teológiával kapcsolatos szemlélettel gazdagodott
a látásmódja. Az összes vallást alaposan ismerte, és az akkori modern nyugati filozófiákkal és
pszichológiai elméletekkel is tisztában volt (egy interjúban mesél a saját könyvtáráról, amelyben
150.000 könyv található). Elmondása szerint 21 éves korában elérte a megvilágosodást, ezután nem
sokkal pedig befejezte egyetemi tanulmányait, majd az 1960-as években iskolájában maradt, mint
filozófiatanár. Előadásainak akkora sikere volt, hogy hallgatói többet akartak tőle tanulni és egyre
közelebb kerültek a lassan mesterükké váló Osho-hoz, ezzel párhuzamosan azonban kezdett szemet
szúrni az egyetemnek. Ezt követően alapította meg első ashramját Pune-ban, vagyis a helyet, ahol
híveit tanította és toborozta – ekkortájt már Bhagwan Shree Rajneesh néven volt ismert.

Élete az ashramban
A ’70-es években több ezren fordultak meg nála, és közülük több százan évekig az ashram lakóinak tudhatták be magukat. Hívei, az úgynevezett „szannyászinok”, narancssárga ruhájukról és
a kereszt helyett Osho képét ábrázoló rózsafüzérhez hasonló nyakláncukról (mala) voltak felismerhetők. Hónapokon, sőt, éveken át élhettek és dolgozhattak az ashramnál a lelki fejlődést
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A terápiás és meditációs csoportjai között például akadt olyan, ahol az agresszivitást nem elnyomással, hanem kiéléssel kezelték, amelynek bizony időnként lila foltok, bordatörések és
egyéb kellemetlenségek lettek a fizikai következményei. A dinamikus meditációt is ő fejlesztette ki, amely igencsak hasonlított a mai goa bulikra. Külső szemlélőként felettébb szokatlannak
tűnhet a dolog, de összességében annyi szeretet, és olyan szintű harmónia lett ezeknek a foglalkozásoknak a következménye, amelyekre nekünk, nyugatiaknak talán kevésbé nyílik rálátásunk.

Kései évei
Végül a ’70-es évek végén és a ’80-as évek elején olyan elviselhetetlenné vált az ellentét Osho és az indiai állam között, hogy Amerikába kényszerült költözni. A hívek utólag arról számoltak
be, hogy amíg a „paradicsomi évek” Pune-ban maradtak,
Amerikában a nagy feszültség és a botrányok kapták a
legtöbb figyelmet. Osho egy várost álmodott meg,
ahol folytathatja a munkáját, de az építkezések
nem fejeződhettek be, ugyanis mindenképpen
el akarták távolítani ezt a ,,lázító, provokatív, és erkölcstelen” embert, akiknek a
hercegek, filmsztárok és művészek
tucatjával csüngtek a szavain.
Rengeteg olyan dologgal vádol-
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és a megvilágosodást keresve, távol a társadalom mókuskerekétől. Osho egyébként szerette
megbotránkoztatni az embereket, például azzal, hogy a kb. 100-200 métert, amely a szobájától
az előadóteremig tartott, nem gyalog tette meg, mint bárki más, hanem sofőrrel vitette magát
egy drága autóban, emellett pedig a gyémánt és arany kövekkel díszített karóra is hozzájárult a mindennapos provokációkhoz. Azt mondta, azért csinálja, hogy kiszűrje azokat, akik az ő
személyén és a külsőségeken fennakadnak, irigykednek, és nem pedig az üzenet miatt vannak
nála. Osho nem félt kiállni a vallások ellen sem, amelyek szerinte csupán tompítják az emberek
tudatát. Egy szinten állónak tekintette magát Jézus Krisztussal és Buddhával, a mohamedánok
szent kövét pedig egyszerűen „a világ legpiszkosabb kövének” nevezte. Nem csoda hát, hogy
a hindu, a mohamedán és a keresztény vallás konzervatívabb képviselői egyaránt nehezteltek
rá. A rendőrség is sokat foglalkozott vele: ők azzal vádolták, hogy drogot ad a tanítványoknak,
ezzel csikarva ki tőlük még több pénzt. Az ashram „free sex” jelenségét szintén rossz szemmel
tűrték az emberek, persze akadt olyan, aki direkt emiatt kereste fel a helyet. Osho pedig kihasználta a médiát, hiszen ha botrányhősnek is címezték sokan, rengeteg emberre hatással volt,
sokan beszéltek róla, és így egyre inkább nőtt a követőinek is a száma.

Interkultúra
ták, amelyek nagy részének alapja is volt, de bizonyítékok hiányában évekig elhúzódtak a perek. Ő
már a ’70-es években is beszélt arról, hogy számít arra, hogy majd megpróbálják eltávolítani, de
ez nem ijeszti meg, hiszen egyrészt nem fél a haláltól, és ő már csak tanítani maradt a testében,
másrészt Jézust is keresztre feszítették, csak azért, mert a társadalom számára veszélyes tanokat osztott meg a néppel. Végül 1990-ben, több évnyi betegeskedés után hunyt el, vagy ahogyan
a követői fogalmaznak: elhagyta a testét. Megmaradtak viszont az előadásainak legépelt könyvei,
interjúi, valamint videói, amelyek tovább őrzik évtizedeken át hirdetett tanait. Olyan személy volt
ő, aki vállalta az áldozatot, aki nélkül nem terjedhetett volna el ilyen mértékben a tan, így a mostani
követői már inkább magára az üzenetre tudnak koncentrálni. Ezért van az, hogy rengeteg ezotéria
iránt érdeklődő kedveli őt, olvasta néhány könyvét, ezáltal is fejlődve, tanulva, még ha magáról a
szerzőről keveset is tudnak.

Kosztolányi Ágnes
Forrás:
Jörg Andrees Elten Satyananda: Kacajok és könnyek a paradicsomból
OSHO: Egy provokatív misztikus önéletrajza
OSHO: Books I have Loved: https://www.youtube.com/watch?v=j1h8-WvzexY&t=270s (utolsó letöltés: 2017.05.20.)
Osho: https://hu.wikipedia.org/wiki/ (utolsó letöltés: 2017.05.20.)

Mi a helyzet, kortársak?
Kapcsolatunk a jelenkor művészeivel

„A művészet magával az emberrel együtt született meg, éppen ezért úgy kell tekintenünk rá, mint
alapvető szükségletünkre.” – írja Véghelyi Balázs költő. A művészet történetét – az emberiség
fejlődésére gyakorolt hatását – tekintve ezzel az állítással sokan egyetérthetünk. Kérdés
azonban, hogy a 21. század polgáraiként valóban fontosnak tartjuk-e, hogy e ,,szükségletünk’’
teljesüljön, és hogyan viszonyulunk azokhoz, akik ennek beteljesüléséhez ma hozzásegítenek
minket: a kortárs művészekhez.
Ezekre a kérdésekre számomra nagyon sok szempontból segítette a válaszok keresését Kaszás
Gábor: A kortárs képzőművészet és közönségének viszonya napjainkban című kutatási koncepciója, amelynek megállapításai a képzőművészeten túl a kortárs művészet más ágaira is érvényesek lehetnek. A tanulmány szerint a kortárs művészeti szcénát három egyformán jelentős,
egyensúlyi helyzetben lévő komponens határozza meg: a művész, a befogadó és a közvetítő
intézmény; a vizsgálat során tehát e szempontok mentén láttam érdemesnek elindulni.
Mi kell ahhoz, hogy művész váljon valakiből? Talán nem lesz túlzás azt feltételeznem, hogy
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legtöbben gyermekkorunk során legalább egyszer álmodoztunk arról,
milyen jó lenne felnőttként zenészként, színészként vagy festőművészként elismertnek és népszerűnek lenni. A felnőttek, akikkel megosztottuk nagyszabású terveinket, valószínűleg mosolyogtak és legyintettek,
remélvén, hogy majd ,,megjön az eszünk” és választunk egy ,,rendes
szakmát”. A legtöbb esetben a művészi ambíciók valóban másfajta érdeklődéssé alakulnak át és elmúlnak azzal a gyermekkorban előforduló természetes korszakkal együtt, amikor a „Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre hetente
váltakozóan orvos, tanár vagy éppen filmsztár lehetett a válasz. Azonban a szülők művészi pályához való hozzáállása gyakran változatlan marad akkor is, ha gyermekük felnővén is töretlenül egyre komolyabb szándékot tanúsít a művésszé válás felé, és valóban tehetségesnek is
bizonyul. A világhálón a témában olvasható történeteknek gyakori közös pontja, hogy a szülők
tartanak a művészi karrier anyagi kiszámíthatatlanságától, ezért próbálják pályaválasztó gyermeküket biztosabb megélhetést nyújtó foglalkozások felé terelgetni. Félelmük bizonyos szempontból megalapozott lehet, azonban érdemes figyelembe venni, hogy egy művész elsődleges
célja a szellemi, valamint az erkölcsi siker, ezek megvalósulása azonban teljes mértékben a
közvetítői és a befogadói közegtől függ.
Érdemes ezért elgondolkodnunk: miben is mérhető egy művész sikeressége? A népszerűség
lehet ilyen szempontból a leginkább megfogható és egyértelmű mérőszám, hiszen a művészi lét
társadalmi presztízsértékét is leggyakrabban ennek függvényében határozhatjuk meg. Ehhez
azonban a művész stílusának és a másik két komponens ízlésének, esetleg a trendeknek az egymással való harmóniája szükséges, és így érhető el együttesen a szellemi, valamint az anyagi siker. Az elvárásoknak való megfelelés érdekében viszont az alkotó művészi hitvallásának háttérbe szorítására van szükség, amely a művész hitelességét és önazonosságát veszélyeztetheti.
Ezt elkerülendő, ma egyre többen biztosítják egzisztenciájukat más-más forrásokból, például a
művészet határterületein folytatott tevékenységekből, így lehetnek megalkuvás nélkül elismert
alkotók többek között az underground művészi szcénában.
A művészek anyagi elismerését közvetetten mi, befogadók biztosíthatjuk, mégpedig
fogyasztásunkkal. A kifejezés igen beszédes, hiszen a kultúrára ma már a szolgáltatói piac
részeként tekinthetünk, ahhoz pedig, hogy a piac részeként egy személy fogyasztó legyen,
szükséges a művészetek iránti alapvető fogékonyság, valamint a tájékozottság és/vagy a
kikapcsolódás iránti vágy. Napjainkban leginkább ez utóbbi jelenti a fogyasztás fő motivációját,
így a közönség gyakran szereti azt kapni, amit elvár, gyakran a művészi szabadsággal mit sem
törődve, a kritika helyett számonkéréssel illetve az alkotót. Éppen emiatt legtöbben a populáris,
teljes mértékben a közönség elvárásaihoz igazított mozifilmeket és zenei produkciókat választják.
Művészeti ágtól függően eltérő, hogy milyen könnyen értesülhetünk a mainstreamtől távolabb
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eső lehetőségekről: a színházi társulatok, a komoly- és könnyűzenei szerzők és előadók, a
fotóművészek például gyakran sikeresen tartják a kapcsolatot a közönségükkel a világhálón, ezen
belül pedig akár a közösségi média segítségével is. A képzőművészettel való kapcsolattartásra
azonban sok esetben limitáltak a lehetőségeink, hiszen intézményektől független ajánlásokkal,
kritikákkal ritkán találkozhatunk, pedig korábban gyakran megtalálhatóak voltak ezek a
napilapokban, illetve más, szélesebb körben elérhető médiumokban.
Fontos tudatosítanunk, hogy egy művészi alkotás nyújtotta élményt nemcsak olyan egyértelmű
esetekben kell, hogy honoráljunk, mint például egy festmény megvásárlása vagy egy kiállítás-,
egy mozi- , egy koncertjegy megváltása. Mivel az internet megjelenése óta a letölthető tartalmak maguktól értetődőnek tűnnek, gyakran elkerüli az emberek figyelmét, hogy szellemi termékekkel állnak szemben, amelyek mögött egy-egy személy eredeti ötlete és kemény munkája
áll, amelyek felhasználásáért a szerzőt ugyanolyan joggal illeti pénzdíj, mint ahogy minket a
munkánkért kapott fizetés. Különösen nehéz ezt szabályozni, amióta megszaporodtak az illegális zeneletöltő programok és szinte bármilyen audiovizuális tartalmat könnyedén lementhetünk.
Ez leginkább akkor aggályos, ha mindezt nemcsak saját szórakozásunk érdekében tesszük, hanem szeretnénk saját szellemi termékünk részeként közzétenni, például egy cikkben, egy esszében vagy egy blogbejegyzésben. Magyarországon általános szabály, hogy egy szerzőt halálának
70. évfordulójáig illeti a jogvédettség, ez idő letelte előtt kötelező a szerzőtől vagy jogutódjaitól
engedélyt kérnünk és bizonyos esetekben jogdíjat fizetnünk. A zenei és irodalmi művek törvényes felhasználásához segítségünkre lehet az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület,
akiktől tájékozódva elkerülhetjük például az olyan hibákat, mint Kanye West esete a Gyöngyhajú
lánnyal, emellett tájékozódhatunk a nyilvános zenelejátszás feltételeiről is.
Ahhoz, hogy a művészet eljusson hozzánk, a befogadókhoz, számos úgynevezett közvetítő csatorna áll rendelkezésre, amelyek lehetnek állami vagy magán szervezésű múzeumok, fesztiválok, előadóterek vagy művészi akciók. Ha a felkutatásuk igényel is némi utánajárást, érdemes
kihasználnunk, hogy budapesti egyetemistaként mennyi lehetőségünk van a művészettel való
találkozásra a mindennapokban, különösen amióta a népszerű vendéglátóhelyek is egyre gyakrabban nyújtanak ehhez teret (példaként hozhatjuk fel akár az Aurórát, a Szimpla Kertet vagy
az Élesztőházat). Az idézett állítás, miszerint szükségünk van a művészetre, fordítva is igaz, és
úgy gondolom, hogy a művészetnek is legalább ugyanannyira szüksége van ránk, az emberekre, hiszen legtöbbünk zsebében talán nem lapulnak mecenatúrára fordítható milliók, a kortárs
művészetnek azonban adózhatunk sokkal nagyobb értékekkel: érdeklődéssel és nyitottsággal.

Barta Eszter
Forrás:
Kaszás Gábor: A kortárs képzőművészet és közönségének viszonya napjainkban: http://webcache.googleuser-
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content.com (utolsó letöltés: 2017.04.24.)
My parents don’t want me to go to art school: http://www.conceptart.org/forums/showthread.php/95497-MyParents-Don-t-Want-Me-to-Go-to-Art-School (utolsó letöltés: 2017.04.24.)
Hogyan ne lopjunk tartalmat a weben?: http://www.origo.hu/techbazis/internet/20080317-blog-honlap-es-aszerzoi-jog.html (utolsó letöltés: 2017.04.24.)
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület: https://hu.wikipedia.org/wiki/Artisjus (utolsó letöltés:
2017.04.24.)
Kanye West szerzői jogi pere Presser Gáborral: http://recorder.blog.hu/2017/03/25/harom_ev_utan_rendezodott_kanye_west_es_presser_pere (utolsó letöltés: 2017.04.24.)
Gnandt Ferenc kiállítása az Élesztőházban: https://welovebudapest.com/kavezok.ettermek/hangulatos.teras�szal.es.kiallitoterrel.erosit.az.elesztohaz (utolsó letöltés: 2017.04.24.)

Mount Everest: Álom a hegyről
És a valóság

Az ember eredendően keresi a kihívásokat. A történelem során számtalan országba
eljutottunk már, áthajóztunk tengereken, átkeltünk sivatagokon, és ha kellett, az égbetörő
zord hegycsúcsokat is meghódítottuk. Egyes népek úgy hitték, hogy istenek laknak a hegyen.
Lehetséges lenne ez? Cikkem a Mount Everestről – a helyiek nyelvén "a Föld istenasszonyáról"
és annak veszélyes szirtjeinek megmászásáról szól. Milyen érzés lehet feljutni a Csomolungma
alaptáborába? Ezúttal egy ezzel foglalkozó honlap és egy – nem profi hegymászó, de tapasztalt
természetjáró – ismerősömmel készített interjú a „túravezetőim”.

Kihívások, veszélyek
Az utazásszervező alapítvány szerint a következő dolgokkal kell mindenképp tisztában lennie a
Mount Everest alaptáborba eljutni vágyóknak:
1.) Erre a hegycsúcsra feljutni főleg a magaslati levegőhöz való hozzászokásról szól és az elképesztően gyönyörű tájakról, nem a magasságról önmagában. Ez a része nem hegymászás, lankás felfelé bandukolás, hegyi ösvényeken. Még a komolyabb emelkedőket is egyszerűen teljesíteni lehet.
2.) Az alaptáborba oda-vissza 14 nap az út, ezt érdemes megnyújtani a Lukla alatti falvak és
felette a Gokyo Tavak megtekintésével és egyéb kezdő- és végpontjai is lehetnek a túrának (Jiri,
Saleri, Plaplu), ahova szintén érdemes ellátogatni.
3.) Nem követel különleges erőnlétet ez a túra, de persze minél fittebb vagy, annál jobban élvezed majd. Napi néhány óra sétáról van csupán szó, mely főként a délelőtti órákra esik. A nap
többi része szabad, így lehetőséged nyílik belekóstolni a helyi kultúrába, miközben izgalmas,
korábban ismeretlen falvakon haladsz át. A tengerszint feletti magasság növekedésével járó
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változásokra nehéz felkészülni. A levegő oxigénszintje lassan felére csökken (az alaptáborban
ennyi), így csupán annyit tehetsz, hogy egy jó útitervvel lassan haladsz felfelé, pihensz, jó ételeket eszel, egészséges vizet iszol és próbálsz eleget aludni.
4.) Lehetséges sokkal gyorsabban is eljutni Luklából az alaptáborba, de abba könnyen belebetegedhetsz, ezért itt nem érdemes spórolni az idővel, célszerűbb a nyugodt és természetes tempójú haladás.
5.) Nem kimondottan veszélyes ez a túra, ha jó útiterved van és fokozatosan sétálsz felfelé,
akkor itt nem fogsz sehonnan sem lezuhanni. Amiktől tartanod kell, azok a jakok – olyan állatok,
amik korábban a túrázók felszerelését vitték. Hajlamosak a nyomvonalak mentén futkosni és
a levegőbe repíteni azokat, akikkel találkoznak. Messziről hallhatóak a csengőik, ekkor tudod,
hogy arrébb kell állnod (a lejtő felső részére)!
6.) Erre az útra a tavaszi vagy őszi hónapokban (március-április és október-november) érdemes
vállalkozni, mert akkor a monszun nem hátráltat és még nincs sok turista sem.

Beszámoló
Mennyi ideig tervezted az utad és milyen sokat készültél rá?
Már nagyon régen szerettem volna látni az alaptábort, és a Himalája hegyvonulatát. Mikor anyagilag lehetőségem lett rá, már 55 éves voltam, ami már túl van az ehhez ideális koron, de ez nem tartott vissza. A Baraka (https://www.
baraka.hu/) szervezte a túrát, 9-en mentünk, 28-40 évesekkel.
Bő egy évet készültem, előző évben az Ausztriai Venedigeren jártam, a Magas Tátrában barangoltam és egyszer
Szlovénia legmagasabb csúcsára, a Triglavra is feljutottam. Egy hónappal az indulás előtt elkezdtem
minden nap futni. Emellett a tájegységre kötelező védőoltásokat is beadattam magamnak – hepatitis A, B és tetanusz.
Nagyjából mennyibe kerül egy
ilyen út, mivel lehet odajutni
és milyen útvonalra számíthatunk?
215 ezer Ft alapár és egyéb
költségek. Repülővel mentünk Qatarig, majd pár

14

órára megszálltunk Dohában. A másnap hajnali indulás előtt alvás helyett a városnézést választottuk. A reptérre busszal vittek minket, Katmanduba indultunk, ahol a Thamelben szálltunk meg,
egy négyemeletes szálló felső szintjén. Ott nem volt lift, viszont angol wc még igen (később sehol
máshol nem!), a helyi viszonyokhoz képest luxus szálloda, reggelivel fogadtak minket.
Milyen hosszú volt az út és milyen érdekességek voltak közben?
11 nap volt, káprázatosan szép, de nagyon nehéz. Az első három nap repülés volt, Ferihegytől
Lukláig, ahonnan Phakdingig (2650 m) gyalog mentünk, a kolostorig rhododendron erdőben
sétáltunk, a negyedik napon pedig elértük Namche Bazart (3470 m).
Ötödik napon onnan Tengbochéba (3860 m) másztunk, közben hegyi sasokat láttunk, csortékat,
imamalmokat, és elkezdett fogyni a levegő és fújni a szél, ahogy az Everest csúcsai közeledtek.
Ezért a hatodik napon egy hozzászoktató túrán is részt vettünk, szintén aznap meglátogattuk a
kolostort is. Az ötödik naptól kezdve hófehér meredek jégfalak között sétálgattunk, imazászlók lobogtak a szélben, és mivel a teherszállító jakok eléggé felverték a port, kendőt tettünk a szánk elé.
A hetedik napon a Tengboche és Dingboche közötti szakasz jött. Ekkoriban fordult elő, hogy helyi
ivóvizet ittam palackozott helyett, ami fertőzésveszélyes. (Valószínű, ezen bukott el az alaptáborba
érkezésem is.) Nyolcadik nap Dingboche felett egy újabb akklimatizáló túra várt ránk a szintemelkedés miatt. Ebben a régióban a szállásaink egyszerű menedékházak voltak, kétágyas fűtetlen
szobákban. 4-5000m felett jégvirágos ablakkal, az ottani hőmérséklet akár -7fokig is felment, ha
beleheltük éjjel. A mosdó szintén fűtetlen volt, a folyosó végén a leöntéséhez vödörben mertük a
vizet, persze ha éppen nem fagyott meg. Vagyis kalandos, nomád lakás volt.
Másnap Lobuche-ban egy újabb hozzászoktató szakasz következett, a Klumbu gleccser miatt.
Ez már az örök hó és jég birodalma. A tízedik napon innen az 5150 méteren lévő Gorak Shep-i
táborba mentünk, ahol már lassú minden, az egész világ, oxigén alig van, mindenhol jégmező.
Óriási üdvrivalgást kap mindenki, aki odaér a helyi motelbe. Egy óra pihenőidő után innen még
én is megpróbáltam továbbmenni a szomszédos Kala Pattar hegyre (5600m), aminél olyan félútig jutottam. Útitársaim, miután visszatértek Gorak Shep-be, másnap még felmentek a Mount
Everesti alaptáborba, a legendás helyre (5360m).
Hol találkoztál utad során a helyi (hindu és más) vallással? Ezek mennyire érintettek meg?
Nepálban főleg hindu vallásúak vannak. Mi egy buddhista kolostorban voltunk, ezen kívül sztupákat csodáltunk meg utunk során. Tengbochéban (ötödik nap) is buddhista kolostorban jártunk. Gyönyörű környezetben épült, mögötte látszik a Nuptse, Lhotse, az Ama Dablam és a
Mount Everest. A szerzetesektől Kata sálat kaptunk, és megáldottak minket az útra. Közben
doboltak, hatalmas dudákat fújtak és mormogva imádkoztak. Bordó ruhájuk a szélben lebbent,
amikor a magas fennsíkon fociztak egymással.
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Tudomány
Mennyit láttál a hegyi emberek, serpák életéből? Mennyiben mások ők, mint mi európaiak?
Az utunk során nepáliak voltak a teherhordóink és a két másik vezetőnk is. Az ország elmaradott, de gyorsan fejlődő régió az idegenforgalma miatt. Őrzik hagyományaikat, többistenhitüket, a sokszínű vallásvilágukat, melynek alkotóelemei békésen megférnek egymás mellett az
országban. A sherpa nemzetség hagyományosan segíti a hegymászók életét a nehéz csomagok
hordásával és a hegyi utak előkészítésével. Ma már nem csak ők végzik ezeket, de a köztudatban máig ez a neve a szakmának.
Ha lenne rá lehetőséged, vállalkoznál ismét erre az útra?
Igen, ez nem is kérdés! Egy nagyon vonzó és nagyon más kultúra van ott!

Berzai Péter
Forrás:
Csomolungma: https://hu.wikipedia.org/wiki/Csomolungma (utolsó letöltés: 2017.04.23.)
How hard is it to trek to Everest base camp?: https://www.adventurealternative.com/adventure-blog/howhard-is-it-to-trek-to-everest-base-camp/ (utolsó letöltés: 2017.04.23.)

TDK-sokkal beszélgettünk

Hogyan kell jól fogadni a kritikát, felhasználni és a magunk
javára fordítani.
2017. április 13-án ért véget a XXXIII. OTDK Társadalomtudományi szekciója az ELTE
Lágymányosi épületében. Az április 11-e és 13-a között megrendezett konferencián a következő
tagozatokon mutathatták be kutatási eredményeiket a diákok: egészségpolitika, esztétika,
filmtudomány, filozófia, nemzetközi tanulmányok, vallás- és hittudomány, kulturális- és
szociálantropológia, média- és kommunikációtudomány, szociológia, politikatudomány,
szociális munka és szociálpolitika.
A Társadalomtudományi Szekció Szociológia 2. tagozat 1. helyezettje Ilyés Virág, akitől megtudhatjátok, miért ezt a témát választotta, milyen élmény volt számára a TDK és az OTDK és mit
tanácsol azoknak, akik a jelentkezésen gondolkoznak.
Először is arra kérnélek, hogy mesélj egy kicsit magadról! Hol tartasz a képzésedben és mik
még a terveid?
Ilyés Virág vagyok, jelenleg végzős hallgató Survey statisztika mesterszakon. Nemrég adtam le a
szakdolgozatomat, ezért egészen felszabadultnak érzem magam. (nevet) Az MSc elvégzése után
PhD-ra szeretnék jelentkezni, ez most már teljesen biztos, aztán majd meglátjuk, mi lesz a folytatás.
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A dolgozatod címe: A korábbi munkatársak elhelyezkedési kilátásokra gyakorolt hatása és
annak mérése adminisztratív panel adatok segítségével. Miért ezt a témát választottad?

A TDK-ra azért jelentkeztem, mert mindenképp szerettem volna visszajelzést kapni arról, hogy
mit is gondolnak a munkámról kritikus szemmel, a kapott meglátásokat pedig később a szakdolgozatomban is terveztem hasznosítani. Mivel volt még jó pár hónap a TDK és szakdolgozat
leadása közt, így átdolgozásra is lett volna még lehetőségem, ha olyan kritikát kaptam volna,
ám erre végül nem volt szükség. A TDK-n és OTDK-n is szuper bírálatokat és ötleteket kaptam,
nem számítottam arra, hogy ennyire produktív lesz.
Hogyan kutattál?
A kutatás előkészítő fázisában egyrészt nagyon sokat
kellett abban fejlődnöm, hogy elsajátítsam azokat a
módszereket, amiket végül használtam. Utóbbi
alatt főképp hatásvizsgálati módszereket, illetve paneladatbázisok kezelésének módszereit
értem. Másrészről rengeteg adattranszformációra volt szükség: ez a kódok
megírását nem számolva másfél
hónapos munka volt. Az adatbázisban egyéni szintű adatok
szerepeltek: hogy ki, hol,
mettől meddig dolgozott. Ebből kellett
párosításokat készíte-
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Igen, ez egy hosszú cím, de a kutatás minden lényeges eleme benne van. (nevet) A szakdogámhoz kerestem témát, de fordított logikával: először az adatbázist találtam meg és utána magát
a kérdést. A kutatásom alapját az MTA-KRTK-KTI Adatbankjának Adminisztratív államigazgatási
adatgyűjteménye adja. Ebben a panel adatbázisban hosszú időn keresztül ugyanazokat az egyéneket figyeljük meg. Magyarország 50 százalékának munkaerő-piaci és demográfiai adatait
tartalmazza, szóval egy igazi kincs! Mivel nyilvános az adatbázis, sok ötleten már más dolgozott. Végül annak a hatását mértem, hogy ha valaki olyan helyen kezd el dolgozni, ahol dolgozik
volt kollégája, akkor az gyakorol-e bármilyen hatást arra nézve, hogy az illető milyen kezdő
bérrel nyit, vagy több ideig dolgozik-e ott, ha már eleve voltak ott ismerősei. Szakdolgozatnak
indult, de korán elkezdtem vele foglalkozni, jól is tettem, ugyanis egy egész nyarat vett igénybe, hogy elő tudjam állítani azt az adatstruktúrát, melynek segítségével a számomra érdekes
becslések elvégezhetőek.

Tudomány
nem, beazonosítani, hogy kik dolgoztak átfedően ugyan annál a cégnél, és ezek alapján közelítést adni arra nézve, hogy ismerhették-e egymást. Számos probléma és megoldandó feladat
adódott menet közben. Rengeteget kellett gondolkozni azon, hogy hogyan lehet a volt munkatársak definícióját jól megragadni, átgondolni, hogy mi történik abban az esetben, ha két egyént
volt kollégának tekintek, miközben valójában nem is ismerték egymást. Át kellett gondolni, hogy
mik okozhatnak torzítást, min csúszhatnak el a becslések. Ezzel keltem, ezzel feküdtem. A fentiek tették ki a 90%-át a munkának, a tanulmány megírása már csak örömmunka volt.
Mióta készültél?
Nyár eleje óta, majdnem egy éve. Nagyon sűrű volt. Megtaláltam az adatbázist, létrehoztam az
adatstruktúrát, egy hónap alatt megcsináltam az első becsléseket és egy hét alatt megírtam
a tanulmányt. A TDK után egy kis szünet következett. A visszajelzések beépítésével leadtam
OTDK-ra, azután kibővítettem és korrigáltam szakdolgozatnak.
Milyen élmény volt a TDK és az OTDK?
TDK-n nagyon izgultam! Ez kihatott a prezentációmra is. Ennek ellenére nagyon jó élmény volt
előadni a munkámat. Az OTDK-t már ezerszer jobbnak éreztem, addigra már összeérett az
anyag, és az, hogy hogy tudom mások számára is érdekesen átadni a témát. Nagyon örültem,
hogy úgy láttam, mások érdeklődését is felkelti, ami iránt így lelkesedem. Hogy mellé helyezést
is kaptam, az meg grátisz. Nem számítottam rá, de nagyon örültem neki.
Mit tanácsolsz azoknak, akik a jelentkezésen gondolkoznak?
Először is azt, hogy ne ijedjenek meg a kihívásoktól. Mindenki életében eljön az a pillanat, amikor
az embernek ki kell állnia és ki kell próbálnia magát. Főleg, ha kutató szeretne lenni, új dolgokat
alkotni, akkor muszáj kimenni a rivaldafénybe és megmutatni, mit kutatott ki, még ha kritikát is
kap. A kritika egy nagyon fontos eleme ennek a műfajnak meg az egész felsőoktatási létnek. Ezt
kell igazból jól megtanulni, hogy hogyan tudjuk jól fogadni a kritikát, felhasználni és a magunk
javára fordítani. Előadástechnikában is sokat lehet fejlődni.
Szintén jó lehetőség az OTDK, hogyha valaki fontolgatja a PhD jelentkezést – nekem az utóbbi
időszak és az elért sikerek nagyon sok önbizalmat adtak e téren is. Nem utolsó sorban pedig
networking szempontból is jó, ha valaki folytatni akarja a kutatását, akkor tök jó kapcsolatokat
tud szerezni, ami által még jobban elmélyedhet a témában és még inkább tökéletesítheti azt.

Gonda Ágnes
Forrás:
XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekció Rezümékötet 2017: http://tatk.elte.hu/file/OTDKRezume_web.pdf
(utolsó letöltés: 2017.04.24.)
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Az OTDK Társadalomtudományi Szekciója az ELTE-n: https://www.youtube.com/watch?v=-2IRDmwjjNY (utolsó
letöltés: 2017.04.21.)
OTDK 2017 Társadalomtudományi szekció: https://www.facebook.com/pg/tarstudOTDK/posts/?ref=page_internal (utolsó letöltés: 2017.04.21.)
A kiemelkedő teljesítményű kutató az elméletet és gyakorlatot is egyformán műveli: http://elteonline.hu/tudomany/2017/04/15/a-kiemelkedo-teljesitmenyu-kutato-az-elmeletet-es-gyakorlatot-is-egyforman-muveli/ (utolsó letöltés: 2017.04.21.)

A hatalmas(ra felfújt) kék bálna
Kék bálna: az állat, ami gyakran a fajtársaival úszik ki a partra, ahol meghalnak. Az utóbbi
időben nagy szerepet tulajdonított a sajtó a Kék bálna nevet viselő internetes „játéknak”. Talán
túl nagy jelentőséget is… Szerteszállt a hír, hogy „már Magyarországon is öngyilkosságba
kergeti a játék a fiatalokat”.

Miről is van szó?
A 21 éves orosz Filipp Bugyejkin létrehozott egy internetes csoportot a VKontakte nevű - orosz
közösségi oldalon, ahova a fiatal csoporttagok kiönthették a szívüket egymásnak. A tagok lelki
instabilitását kihasználva egy 50 feladatból álló „játékot” hozott létre a férfi, amiket lépésről
lépésre kellett teljesíteniük a tagoknak. Az 50 teendő hasonlított a tipikus „meri vagy nem meri?”
feladataihoz. Azzal a különbséggel, hogy ezek a feladatok egyre sötétebbé és elszigeteltebbé
tették a játékost. Kezdetben olyan feladatokat kaptak, hogy ne beszéljenek a barátaikkal vagy a
szüleikkel, majd magukban is kárt kellett tenniük, végül az utolsó feladat saját életüknek a kioltása
volt. Az a játékos, aki nem akarta elvégezni a következő feladatot, a hírek szerint súlyosan meg
lett fenyegetve, megmaradt szeretteikkel, családtagjaikkal zsarolták őket, akikről persze tudtak
a „játékvezetők”, mivel a belépésnél részletesen ki lettek kérdezve. (Igencsak hasonlít a nemrég
megjelent Idegpálya című filmre.)
A hírek szerint 130 orosz áldozattal számolhatunk, viszont a rendőrség ebből „csak” 80 esetben
talált releváns kapcsolatot a játékkal, mely állítólag elterjedt Ukrajnában, Lengyelországban,
Romániában, sőt, még Magyarországra is eljutott. Két magyar fiatal lett a sajtó által a „Kék
bálna áldozatának” kikiáltva. Később kiderült, hogy nem tudták ezt a feltevést bizonyítékokkal
alátámasztani, sőt kifejezetten nem utaltak jelek sem összefüggésre az öngyilkosságok és a
játék között. A hírek nem csak Magyarországon torzítanak és túloznak. Ezek a rémhírek és
álhírek leginkább a hangzatosságra, és nem annyira a valóság átadására törekednek. Kérdés,
hogy ha valami nincs – többé-kevésbé biztosan – igazolva, akkor mennyire kellene terjeszteni és
hangoztatni azt. A másik oldalról persze ott van az az elképzelés is, miszerint attól, hogy valamire
nincs konkrét bizonyíték, még nem azt jelenti, hogy meg sem történt.
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Mit ér el ezzel a sajtó?

wp.production.patheos.com

Tudatosan talán az a szándéka, hogy ismertesse a veszélyt az emberekkel, hogy „okítsa” őket,
de tudattalanul talán épp az ellenkezőjét éri el, népszerűsíti a játékot. Ezenkívül Oroszországban,
ahonnan kiindult a hullám, ez egy remek ok lehet az internet felügyelésére, korlátozására. A többi
országban a média a felfújt hírekkel pedig hatékonyan zsebelheti a nézők és olvasók figyelmét.
Az amúgy is labilis tinédzserek köztudottan életük első nehezebb éveit élik, amikor hajlamosabbak kicsapongásokra, lázadásokra, a hormonjaik meg tombolnak. Érzelmi téren zavarodottabbak, ingerlékenyebbek, a társadalmi hovatartozás kérdése is felmerül bennük, valamint
szembesülnek komplexusaikkal is. Tehát ha a megoldást a fiatal nem a tanulásban vagy egy
sportban, barátokban, hobbiban stb. látja meg, hanem az öngyilkosságban, annak nem csak az
elkövető, de egész családjuk is az elszenvedője. A játéktól függetlenül is vetettek véget életüknek tinédzserek – Oroszországban amúgy 2013-ban 461-en, de így azok is ”inspirálódhatnak,”

akiknek egy kevés hiányzik csupán a tettlegességhez. Ha valamire tehát felhasználható ez a
tömegpánik, az talán az, hogy felismerjük, a kiskorúaknak több, vagy más típusú figyelemre
van szükségük, mint amit eddig kaptak, és ez az egész társadalom feladata, legalább annyira,
mint az egyéneké. Láthatóvá vált, hogy van egy probléma, amiről beszélni kell, mert aktuális.
Az egészséges és boldog életet élő ember nem keresi a halálban a kiutat, és ebben az esetben
nincs az a játék, ami miatt meghalnának, csak úgy.

Kosztolányi Ágnes
Forrás:
A “Kék bálna-öngyilkosságokról” másképp: http://www.urbanlegends.hu/2017/03/a-kek-balna-ongyilkossagok-
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rol-maskepp/ (utolsó letöltés: 2017.05.20.)
Tegyük tisztába! Mi a kék bálna? Mi a zöld elefánt?: http://szabolcsihir.hu/eletmod/2017/04/tegyuk-tisztaba-mia-kek-balna-mi-a-zold-elefant (utolsó letöltés: 2017.05.20.)
A halálcsoportok miatt lehet több az öngyilkos gyerek: http://24.hu/elet-stilus/2017/03/24/a-halalcsoportok-miatt-lehet-tobb-az-ongyilkos-gyerek/ (utolsó letöltés: 2017.05.20.)

Modernkori függetlenségi harcok II.
#Scoxit2018-19

Csupán néhány év telt el a 2014-es függetlenségi népszavazás óta, s a brit szigeteken ismét
napirendre került a skót szeparatizmus dilemmája. Ilyenkor joggal merül fel a kérdés, hogy még
mindig helytálló-e a Londonból irányított államalakulat megnevezésében az „Egyesült” jelző?
Történelmük tanulmányozása során csak elvétve találhatunk olyan korszakot, amelyben Anglia
és Skócia ne viselt volna hadat, vagy ne rivalizált volna egymással. Angliának többnyire sikerült
felülkerekednie Skócián (ld. az 1707-es Act of Union-t), ámbár ez nem csekély erőfeszítésbe
került. Így lassacskán kialakult az a – helyességében eléggé vitatott – laikus közhit, miszerint
a két terület lakói között egyáltalán nincs, vagy csak csekély a különbség, s egyetlen nemzetet
alkotnak. Ez azonban egyáltalán nem igaz. Napjainkban az angolok, illetve a skótok is egy néphez tartoznak, azonban nem alkotnak egységes nemzetet. (Az előző cikk során tisztáztuk e két
fogalom közötti különbségeket.)
A második világháborút követően, az 1970-es évektől – az SNP (Skót Nemzeti Párt) erősödésével páhuzamosan – a devolúciós koncepcióval (jelentése zanzásítva: a központi hatalom áthelyezése helyi szintre) próbálták orvosolni az akkor
már több, mint negyed évezredes Egyesülési
Törvénnyel járó nemzetiségi konfliktusokat. Devolúciós területeknek szokás
nevezni Skóciát, Wales-t és Észak-Írországot is. Skócia vonatkozásában
fontos eredmény, hogy az első sikeresnek mondható devolúciós jellegű
népszavazásnak köszönhetően 1999től beszélhetünk önálló, egykamarás
skót parlamentről.
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’Blue Whale’ Game Responsible for Dozens of Suicides in Russia: http://www.snopes.com/blue-whale-game-suicides-russia/ (utolsó letöltés: 2017.05.20.)

Külügy
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A jelentősen eltérő érdekek egymásnak feszülése, valamint a politikai ellentétek kiéleződése 2014
májusára odáig fajult, hogy – északi nyomásra – a londoni vezetés népszavazást volt kénytelen
kiírni Skócia különválását illetően. A „Skóciának független államnak kellene-e lennie?” kérdésre –
állítólag jövőre is ugyanígy fogják majd kikérni az emberek véleményét, amennyiben kiírásra kerül
a referendum – három éve Skócia lakosságának 55,3%-a nemmel, 44,7%-a pedig igennel válaszolt,
így az Egyesült Királyságban való maradás mellett döntöttek. Noha a százalékos arányok tekintetében még területenként is csak igen ritkán kerültek többségbe a szeparatisták (Dundee City,
Glasgow, North Lanarkshire és West Dunbartonshire), a népszavazás eredménye azonban már így
is rendkívül figyelemre méltó volt.

A 2014-es népszavazás során tehát a skótok, jórészt gazdasági okokból, az unió mellett döntöttek. A közelmúlt eseményei alapján viszont már azt a következtetést vonhatjuk le, hogy napjainkban egyre inkább szerepet játszanak ebben a kérdésben a különféle politikai ideológia preferenciák is, amelyből fakadóan ismét fellángolt a skót nacionalizmus. Újból napirendre került a
független Skócia gondolata az edinburghi skót parlamentben.
Ilyenkor természetesen teljesen jogosan merülhet fel az emberben a kérdés, hogy ugyan miért
szavaznának ezúttal másképp, mint három éve, amennyiben sikerül is kiíratni a 2017-es népszavazást? Szerintem erre a 2016-os Brexit népszavazás elemzése szolgálhat a leginkább kielégítő
magyarázattal, amely alapján egyértelműen kiderül, hogy a skót nemzet meghatározó része
– ráadásul többsége is – szívesebben maradna az Európai Unióban és élvezné az ezzel járó előnyöket, mint például a szabad versenypiaccal járó privilégiumokat.
A brit EU-tagságról 2016. június 23-án tartott népszavazás eredményeképpen az ország egészére vonatkozóan a lakosság 51,9%-a szavazott az EU-tól való elszakadásra. Skócia lakosságának viszont már 67,2%-a adta le voksát az Európai Unió mellett a maradék 32,8%-kal szemben,
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akik az országos átlaggal értenek inkább egyet.Az SNP elsősorban erre az eredményre alapozza a jelenlegi népszavazással kapcsolatos kampányt.
Ennek egyik első fontos lépése a 2017. március 28-i parlamenti döntés volt, amikor a képviselők
69 igen, 59 nem arányban megszavazták az újabb skót függetlenségi népszavazás kezdeményezését. Ezt a döntést elsősorban az egykamarás skót parlament létrehozását lehetővé tevő
1998-as Skócia törvény 30. cikkelye támasztja alá, mely indítványozza, hogy a westminsteri
képviselők engedjék át a skót parlamentnek a népszavazás kiírását, így az dönthetne annak
időzítéséről és feltételeiről. Ez azért is rendkívül lényeges tény, mert ezzel az edingburghi kormány lényegében szabad kezet kapna a Scoxit lebonyolításához, ami pedig jelentősen megnövelné annak sikerét, hogy Skócia független államisággal bíró országgá váljon. (Emlékezzünk
csak vissza, hogy e cikksorozat első számában a katalánok függetlenségének hiánya volt a különválás legfőbb akadálya!)
Most már csak a londoni brit kormány hozzájárulása szükséges a referendum hivatalos kiírásához. Ennek oka, hogy jogilag érvényes népszavazást kizárólag csak a londoni parlament tud
kiírni. A 2016-os Brexit népszavazás skóciai eredménye tehát rendkívül komolyan rányomja
bélyegét Theresa May brit és Nicola Sturgeon skót kormányfők, továbbá a westminsteri és
skóciai kormányok kapcsolatára is, valamint kijelenthető, hogy a jövőben nagy hatással lesz a
szigetország belügyi politikájára is.
Ugyan egyelőre semmi biztosat nem lehet mondani az Egyesült Királyság nemzeteinek sorsáról,
az azonban nem túlzás, hogy hamarosan minden bizonnyal történelmi pillanatnak leszünk tanúi.

Balogh Csaba
Forrás:
Britain is sliding towards Scoxit: http://www.economist.com/news/leaders/21717038-decision-leave-eu-appears-strengthen-case-scottish-independence-fact (utolsó letöltés: 2017.02.22.)
The spectre of Scoxit: http://www.economist.com/news/britain/21709006-do-not-rule-out-scotlands-departure-united-kingdom-spectre-scoxit (utolsó letöltés: 2017.02.22.)
Does Brexit mean Scoxit? If UK loses access to EU single market, Scotland may go its own way: http://www.
financialexpress.com/opinion/does-brexit-mean-scoxit-if-uk-loses-access-to-eu-single-market-scotland-may-goits-own-way/481277/ (utolsó letöltés: 2017.02.22.)
Second independence referendum in Scotland could ask ‘variation’ of question asked in 2014: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/second-independence-referendum-scotland-variation-of-question-nicola-sturgoen-a7372276.html (utolsó letöltés: 2017.03.24.)
Scotland decides: http://www.bbc.com/news/events/scotland-decides/results (2017.03.24.)
Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU: http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
(2017.03.24.)
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Külügy

Trump is részt vesz a brüsszeli NATO
- csúcson
28 tagállam vezetői találkozhatnak május 25-én Brüsszelben a 2017-es NATO-csúcson. Az
eseményt szokatlanul nagy érdeklődés övezi, hiszen a frissen beiktatott elnök, Donald Trump is
jelezte, hogy részt vesz a találkozón.
Kampánya során az amerikai elnök számos kritikával illette az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét és elavultnak nevezte azt. Felvetett egy lehetőséget, miszerint az Egyesült Államok csak
azon országok számára nyújtana védelmet, amelyek teljesítik kötelezettségeiket, azaz védelmi
kiadásaik elérik a GDP 2 százalékát. Jelenleg ezt a célt a 28 tagállamból csupán 5 teljesíti:
az Egyesült Államok (3,61%), Görögország (2,36%), Észtország (2,18%), az Egyesült Királyság
(2,17%) és Lengyelország (2,01%). Magyarország a 21. helyen áll a sorban 1,02 százalékos védelmi
kiadásaival. Donald Trump véleménye 82 nap után változott meg gyökeresen, amikor kijelentette, hogy már nem tartja elavultnak a védelmi szervezetet, ugyanakkor továbbra is sürgeti a
lemaradó országokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat. Vélhetően brüsszeli látogatásának is
ennek az üzenetnek az átadása az elsődleges célja.
1.) A bizonyos időközönként megrendezett csúcstalálkozók lehetőséget biztosítanak a kormányés államfőknek, hogy stratégiai iránymutatást adjanak a szervezetnek.
2.)A csúcstalálkozókat a szervezet fejlődése szempontjából kulcsfontosságú időszakokban
rendezik meg.
3.) A csúcstalálkozókon hoznak döntést új irányvonalakról, új tagokról. Itt határoznak bizonyos
intézkedések bevezetéséről és partnerségek megerősítéséről.
4.) 1949 óta 26 NATO-csúcs került megrendezésre, az utolsó Varsóban, 2016-ban.
5.) A csúcstalálkozókat mindig NATO-tagállamban rendezik meg a NATO főtitkárának vezetésével.
Jelenleg Jens Stoltenberg tölti be ezt a tisztséget. A május 25-i csúcstalálkozón a tagállamok
vezetői megvitatják a terrorizmus elleni küzdelem kihívásait és a szervezet lehetséges válaszlépéseit, valamint a NATO szerepét az új biztonsági környezetben. Várhatóan a találkozó egyik
legfontosabb eleme lesz a védelmi kiadások növelésének hangsúlyozása és ezáltal a terhek
hatékonyabb elosztása.

Debrenti Á. Félix
Forrás:
Summit meetings: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50115.htm (utolsó letöltés: 2017.04.30.)
Defence Expenditure of NATO Countries (2009-2016): http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2017_03/20170313_170313-pr2017-045.pdf (utolsó letöltés: 2017.04.30.)
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Jubileumi Fishing on Orfű fesztivál
Idén ünnepli 10 éves évfordulóját a Fishing on Orfű alternatív zenei fesztivál, melyet 2008 óta
tartanak meg minden évben a Mecsekben.
A magyar könnyűzenei élet legnépszerűbb szereplői lépnek fel az idén először ötnapos Fishingen, többek között a 30Y, Halott Pénz, Hiperkarma, Péterfy Bori & Love Band, Punnany Massif,
Quimby, Szabó Balázs Bandája és a Vad Fruttik. Az underground zenészek mellett számos
más műfaj képviselői is fellépnek a jubileumi program keretében, a Fonó Budai Zeneházzal
együttműködésben létrejött Fonó Zeneudvarban például a Parno Graszt, a Cimbaliband, Dresch
Mihály vonós Quartettjével illetve Lajkó Félix Triója fog a szórakozásról gondoskodni.
Kollár-Klemencz László, a Kistehén frontembere itt fogja bemutatni Rengeteg című szólólemezét. A hazai folk- és világzene legjobbjai mellett délutánonként szabadegyetemi előadásokat és
más produkciókat is megtekinthetnek az érdeklődők.

Filmvetítés is lesz, „A fajok erdete” című játékfilmet tekinthetik meg a helyszínre látogatók,
melyben Mucsi Zoltán, Scherer Péter és Thuróczy Szabolcs láthatóak.
Talán sosem volt még ilyen gazdag a fesztivál felhozatala külföldi zenekarok terén, mint 2017ben. Több, mint 10 nemzetközi produkció érkezik idén az orfűi Panoráma kempingbe, leginkább
a keményebb gitárzenék kedvelőinek kedvezve. A legnagyobb név a portlandi neo-stoner Red
Fang, de a visszatérőként érkező Pulled Apart by Horses és a Black Peaks, vagy az idén bemu-
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A FOO Színházkert sok érdekes színházi előadásnak ad majd helyet. Mácsai Pál, Kern András, a
L’art pour l’art és a Baltazár Színház is fellép majd. Szalai Kriszta egyszemélyes hajléktalan-drámáját követően (Maradjunk annyiban) lesz egy beszélgetés, valamint az érdeklődők megtekinthetik az orfűi JESZ társulat „A helység kalapácsa” című előadását is.

Ajánló
tatkozó, dob-gitár felállású ’68, Gallery Circus, God Damn és a noiserock-ban utazó Heck is
klubkedvencek Európa-szerte. Angol és amerikai bandákon túl szomszédaink izgalmas produkcióiból is bemutat párat az idei Fishing: a szerb Threesome és a Repetitor, valamint a román
Palma Hills is bőven megérdemli, hogy adjon neki egy esélyt a nyitott koncertlátogató.
A tó körüli közlekedést megkönnyítendő, a fesztivál szervezői idén már két kisvonatot is
üzemeltetnek majd, lehetővé téve a külső helyszínek könnyebb elérését.
Bérletek, illetve napijegyek a www.ticketportal.hu oldalon kaphatóak.

Sztanó Máté

Világsztárok érkeznek az EFOTT-ra
A Hurts mellett Sean Paul is fellép a tóparton

Az idei EFOTT-on a hazai kedvencek mellett világsztárok fokozzák majd a hangulatot az
egyetemisták legnagyobb nyári buliján július 11. és 17. között, Velencén. Idén ugyanis az angol
szintipop páros, a Hurts mellett, az EFOTT színpadára lép a jamaikai reggae világsztár, Sean
Paul is. A szervezők minden eddiginél nagyobb bulira készülnek.

www.vintageonline.hu

Sokak örömére decemberben a szervezők bejelentették, hogy idén az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójára látogat a kifinomult stílusáról és melankolikus hangvételű
dalairól ismert angol szintipop közönségkedvenc, a Hurts. A Wonderful Life megalkotói egyébként
saját bevallásuk szerint nagy gonddal válogatják meg, milyen színpadi felkéréseknek tesznek eleget. Az EFOTT-ra legújabb albumuk, a poposabb hangvételű Surrender dalaival készülnek.
Az angolok mellett, több, mint 10 év után újra Magyarországra érkezik – az elismert pop, dancehall és reggae zenész, producer, zeneszerző – Sean Paul. A jamaikai sztár első nagy sikereit a
2002-es Grammy-díjas Dutty Rock című albumával szerezte, amelyen többek között a Gimme
the Light és a Get Busy kapott helyet. Azóta több, mint 100 országban lépett már fel, nemegyszer a legnagyobb színpadokon, és számos egyéb díjat zsebelt be. Ráadásul idén is ott volt
a Grammy-jelöltek között, Sia-val közös Cheap
Thrills című számukkal.
Sean Paul tehetségét az is mutatja,
hogy olyan sztárokkal dolgozott már
együtt mint Kelly Rowland, Santana,
Joss Stone, Beyoncé, Rihanna és Snoop
Dogg. A Clean Bandittel és Anne Marie-
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val közös munkája során született Rockabye az elmúlt időszak egyik legnagyobb slágere. Az idei
év elején újabb száma debütált, a No Lie, amelyben Dua Lipával működik együtt. Ezt a dalt már
az első két hétben 16 millió alkalommal tekintették meg a Youtube-on.
A világsztárok mellett a legnépszerűbb hazai előadók is a Velencei-tó partján buliznak majd
júliusban, vagyis egy igazi nagykoncerttel visszatér az EFOTT-ra a Punnany Massif, és a
legújabb, Wake up című dalával a rádiókban hódító Irie Maffia. Örülhetnek azok is, akik szeretik
Lovasi András hangját, hiszen a Kiscsillag is kocertet ad majd a Velencei-tó partján. De ott lesz
a többmilliós Youtube letöltésszámmal rendelkező Vad Fruttik, és jó hír a d’n’b rajongóknak,
hogy Magyarország egyik kedvenc elektronikus koncertzenekara, a Brains is hangulatot csinál
az EFOTT-on – Csak szabadon…

Sztanó Máté

Karosszékből mesél a Halál,
Avagy ajánló a Rémtörténetek című könyvhöz

Ljudmila Petrusevszkaja, Rémtörténetek című remekét a Typotex Világirodalom sorozatának
gondozásában olvashatja végre magyarul is a nagyérdemű.
Petrusevszkaja élő klasszikus és irodalmi hivatkozási pont az orosz literatúra magasztos történetében már az 1960-as évek óta. Félig tiltott íróként az árnyékban lépdelve kezdte, elbeszéléseit és színdarabjait csak a ’80-as évektől adták ki. Az igazi fordulat a sikerben az 1990-es
években következett be, amikor nem csak szabadon publikálhatott, de Nyugaton is felfigyeltek
rá. Nálunk 1983-ban mutatták be A három lány kékben (ford.: S. Pap Éva) című színművét a
Katona József színházban.
Ljudmila Petrusevszkaja írásainak egy bravúrja, hogy az elbeszélés módja az igencsak redukált
történetek nyelvén szól, így adja meg annak hitelességét. Petrusevszkaja egyik alkalmazott elbeszélésmódja a „szkaz” – „közvetítő tudat (vagy az elbeszélőé, vagy a hősé) beiktatásával, s annak nyelvi (elsősorban beszéltnyelvi) szignáljaival valószínűsíti az eseményeket.” Ez az elbeszélési mód a szovjet-orosz tömegember nézőpontját imitálja. Nyelve a „szovjet”, ami alkalmatlan
érzelmek és gondolatok kifejezésére, ami szürke és lélektelen. A Rémtörténetek ehhez képest
már-már a 19. századi romantika rémregényeinek misztikumával, iróniájával és atmoszférájával
operál. Ezt a fantasztikus atmoszférát vegyíti (poszt) szovjet mindennapokkal.
A novelláskötet négy fejezetre van osztva. Talán a keleti szlávok dalaiban kapja a legtöbb hangsúlyt ez a bizonyos „szovjet” (bár korban nem meghatározott) életérzés, de ezekben a történe-
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Ajánló
tekben is a lélek és az érzelmek kerülnek főszerepbe. Nyughatatlan lelkek, túlvilágból is átnyúló
szeretet, az őrületbe vivő bűntudat. Lecsupaszított, egyszerű történetek, de meghatóak, ijesztőek és szomorúak is.
Az Allegóriák valamivel hosszabbak, és ahogy fejezet címe is jelzi, értelmezési keretük is jóval
tágabb. Mire képes valaki a túlélésért? És hogy megmentse a szeretteit? Mi a határa jónak, ros�sznak, őrületnek és igazságnak? Létezik a remény? Rétegenként néhol finoman, néhol durván,
valamikor borzalmak között és valamikor a remény útján boncolgatják a bennünk lévő kérdéseket.
A ekviemek történetei kissé olyanok, mintha egy tükrön keresztül néznénk a szereplőket. Álom
és valóság között áttetsző lesz a határ. Az álomban elkövetett tett a valóságot formázza. A
túlvilág párhuzamos és valaki mindig a házban van.

Az utolsó fejezet a Mesék. Mesék, amikben gonosz és jó varázslat is van, amikben ott a halhatatlan lélek, amikben ott a szeretet és megbánás. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
meddő anya, egy magányos apa, egy eltévedt kislány…
A Halál mint egy kedves, de kissé szenvtelen nagyapa szemben ül velünk a karosszékben és
felolvas. Néha talán pipára gyújt, néha talán kortyol egy kis vodkát, miközben megsimogatja
az ölében kucorgó macskát. Nekünk mesél halálról és életről. Groteszk humorral, nyomasztó
csönddel és békés megnyugvással.

Aruwa Eszter
Forrás:
SZÕKE KATALIN, A XX. századi orosz irodalom " szubkulturális" szövege: http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/98-09/szoke.pdf (utolsó letöltés: 2017.05.04.)
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A régi város
Az idei Oscar-díjátadó előtt legfőképp a Kaliforniai álom és a Holdfény versengéséről lehetett
olvasni, azonban véleményem szerint A régi város (Manchester by the Sea) is méltó győztese
lehetett volna a Legjobb film kategóriának.
Kenneth Lonergan rendezőként mindössze három filmet jegyez, munkássága során elsősorban
forgatókönyvírással foglalkozott. Egészen őszintén mondhatom, hogy régen láttam ennyire
gyönyörű és őszinte filmet, mint A régi város. A történet középpontjában Lee Chandler (Casey
Affleck), egy depresszív, meggyötört gondnok áll, akinek bátyja halála utána magához kell vennie unokaöccsét (Lucas Hedges). A film kezdetén megismerjük Lee-t, aki Bostonban él egyedül,
nem szereti az embereket és látszólag gyűlöli a körülötte lévő világot. Miután megtudja, hogy
bátyja elhunyt, visszatér szülővárosába, Manchesterbe, a Massachusetts állambeli tengerparti
kisvárosba. A városba érve újra szembe találkozik a múltjával és a régi ismerősökkel. A jelen történéseit időnként flashbackek szakítják félbe, amik által megismerhetjük Lee és családja múltját, és fény derül arra, hogy milyen tragédia vezetett ahhoz, hogy Lee ilyen emberré
vált. A film egyrészről végtelenül szomorú és egy olyan sorsot mutat be, ami a legtöbb ember
számára elképzelhetetlen, viszont ennek ellenére számos olyan jelenettel is találkozunk, amik
kifejezetten komikusak. A két főszereplő jellembeli ellentétei által a kettejük közötti párbeszédek sokszor nagyon viccesek és meghatóak. Patrick, Lee unokaöccse egy életvidám, egyszerű
gimnazista srác, aki apja halála ellenére próbál boldogulni és Lee-vel megtalálni a közös hangot.
Casey Affleck abszolút megérdemelten kapta meg a Legjobb férfi főszereplő Oscar-díját, és
mellette még külön kiemelném Michelle Williams játékát is, aki nem véletlenül kapott ezért
a filmért is Oscar-jelölést. A készítőknek többen felrótták kritikaként a zene (Lesley Barber)
hatásvadász mivoltát, viszont véleményem szerint a képi világ hidegségével, a kisvárosról készített felvételekkel harmóniában volt a zene. Miután megnéztem a filmet, az egyetlen kivetnivalót a befejezésben láttam, viszont pár nap gondolkodás és rágódás után arra jutottam, hogy
valószínűleg ennél jobban nem is lehetett volna vége.
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a filmet. Ritkán történik meg az, hogy egy ilyen nem mindennapi történetet ennyire őszintén, minden giccstől és sallangtól mentesen vigyenek vászonra.
Nem tuszkoltak bele feleslegesen erőltetett mondanivalót és közhelyeket, még a befejezésre se
lehet mondani, hogy “happy end”, csak egyszerűen mérhetetlenül emberi az egész. Ez egyrészt
a kiváló forgatókönyvnek köszönhető, amiért Lonergan meg is kapta az Oscar-díját, másrészt a
kiváló színészi alakításoknak, ami által ennyire őszinte lett a film.

Béres Bence
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