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NYITÁNY
A júniusi TátKontúrral búcsúzunk a 2016/17-es tanévtől,
mely során rengeteg változás indult el mind hazai, mind
nemzetközi szinten. Aktuális lapszámunkban röviden, a
teljesség igénye nélkül összegyűjtöttük azokat a nagyobb
horderejű eseményeket, melyek megmozgatták a magyar,
illetve a külföldi sajtót, így az amerikai elnökválasztásról, a
francia választások eredményéről és az ENSZ új főtitkárárának terveiről
is olvashattok. A politika mellett jelentős sporteseményekről és tudományos
fejlesztésekről is beszámolunk.
Hazai szinten azon túl, hogy díjakat díjakra halmoztunk a tudomány, a filmművészet, illetve a sport
területén, az ország lakossága sem maradt passzív. Több ezer budapesti lakos fejezte ki igényét
arra vonatkozóan, hogy legyen beleszólása az olimpia magyarországi megrendezésének kérdésébe,
emberek ezrei vonultak fel a felsőoktatási törvény módosítása ellen és ezrek demonstráltak a
Hősök terén a civil szervezetekért. Ez csupán néhány kiragadott példa, de ahogy már korábban
elkezdődött az internetadó, illetve később a Tanítanék Mozgalom kapcsán, úgy fokozódott idén az
emberek részvétele a mindannyiunkat érintő döntéshozatalban.
Véget ért egy tanév, de a 2017-es év még nem. Az említett események mind magyarországi, mind
nemzetközi szinten további változásokat fognak maguk után vonni, így biztosak lehetünk abban,
hogy izgalmas hónapok elé nézünk.

Csernus Fanni
Főszerkesztő
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Díjazták a Tátkontúrt!
Az idei év utolsó számában örömmel adjuk hírül minden kedves olvasónknak, hogy a TátKontúr
szerkesztősége a DUE Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon kari lapként átvehette a felsőoktatási
kategória 3. helyezéséért járó díjat.
A kategóriában egyetemi és kari lapok is egyaránt indulhattak. A DUE Médiahálózat a
hagyományokhoz híven idén is az Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon díjazta a legtehetségesebb
diákújságírókat, fotósokat, rádiósokat, videósokat az általános és középiskolás, illetve a
felsőoktatásban tanuló korosztályból.

facebook.com

A 2017. május 19-én, a Várkert Bazárban megrendezett eseményen számos közismert színész,
művész és sportoló is részt vett, emellett változatos szakmai és tematikus programok, ifjúsági
sajtótájékoztatók, diákújságíró workshopok, személyes tanácsadások, kvízjátékok, tombola,
valamint koncertek is színesítették a programot.
Célunk, hogy továbbra is fejlődjünk, informálódjunk és informáljunk. Köszönjük, hogy
olvassátok lapunkat és ezzel megerősítitek csapatunkat abban, hogy van helye az újításoknak a
felsőoktatási média területén is.

Sztanó Máté
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Közélet

Szürettől a szünetig

Összefoglaló a tanév hazai híreiből
A 2016/2017-es tanév mindkét szemesztere bővelkedett izgalmas, örömteli vagy épp
meghökkentő hírekben szerte a világon. Diákokra jellemző módon most a második szorgalmi
időszak végét fordulópontnak tekintve készítettem rövid számvetést a legnagyobb visszhangot
kiváltó, Magyarországhoz köthető eseményekről azok kedvéért, akik a társadalomtudományi
szakirodalom tengeréből felpillantva szívesen visszaemlékeznek, mi történt körülöttük az
elmúlt hónapokban.
2016. szeptember 20.: A Liszt Ferenc repülőtéren több száz fős tömeg fogadta ünnepléssel és
virágcsokrokkal a Rio de Janeiróban megrendezett XV. nyári paralimpiai játékokról hazaérkező
magyar sportolókat. A hazai delegáció aranyérmét Tóth Tamás úszó szerezte 200 méteren,
ezen kívül még nyolc ezüst- és kilenc bronzéremmel büszkélkedhet a csapat.
2016. október 2.: Több hónapig tartó médiakampányt követően bonyolították le azt a népszavazást,
amely során a választópolgárok az Európai Unió kötelező menekültbetelepítési kvótájáról alkothattak véleményt, ám a szavazás nem érte el az érvényességhez szükséges 50%-os részvételi arányt.
Érvénytelen szavazatokból 6.7% született, az érvényesen szavazók 98%-a szavazott a kvóta ellen.

www.filmtett.ro

2016. október 8.: A Népszabadság nyomtatott és online változatának terjesztésének teljes
felfüggesztését jelentette be kiadójuk, a Mediaworks Kft, mert
értékelésük szerint a veszteséges lap negatívan befolyásolta
a cégcsoport gazdasági eredményeit. A felfüggesztés
körülményeinek részletei, például a Népszabadság
dolgozóinak a hír sajtóba kerülésével egy időben
való értesítése a munkahelyük megszűnéséről,
felháborítottak a közvéleményt.
2016. október 23.: Az 1956-os forradalom
kitörésének 60. évfordulójának alkalmából
szerte az országban tartottak ünnepélyes
megemlékezéseket.
A
múltidézésre
szórakoztató formában is számos lehetőség
adódott: a fővárosban például korhű villamos
járt, ingyenesen volt látogatható a Terror Háza
Múzeum, a Papp László Budapest Sportaréna
pedig fényfestéssel és koncerttel várta a
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látogatókat. A délelőtti állami ünnepség alatt dulakodás tört ki a tömegben.
2016. november 8.: A parlamentben szavaztak Orbán Viktor miniszterelnök alkotmánymódosítási
kezdeményezéséről, melynek legfontosabb tétele a következő volt: Magyarországra nem
telepíthető be idegen népesség, illetve a szabad mozgás- és tartózkodás jogával nem rendelkező
külföldi állampolgárok csak a magyar hatóságokhoz benyújtott egyedi kérelem pozitív elbírálása
esetén élhetnek. A képviselők többsége a módosítás ellen szavazott.
farm8.staticflickr.com

2016. december 23.: A 2005 óta évente ismétlődő jótékonysági akció, a Mikulásgyár,
zárónapján rekordot döntött: eddigi leghosszabb nyitvatartási idejük, 20 nap alatt több mint
125 ezer kilogrammnyi adományt gyűjtöttek össze az akció szervezői és önkéntesei, hogy a
Vöröskereszt és a UNICEF segítségével eljuttassák a leginkább rászorulóknak.
2017. január 19.: Népszavazási kezdeményezést és NOlimpia néven kampányt indított a
Momentum Mozgalom: a főváros több pontján gyűjtöttek aláírásokat annak érdekében, hogy
a lakók véleményt nyilváníthassanak Budapest 2024-re benyújtott olimpiai pályázatának
visszavonásáról. 30 nap alatt a minimumnál jóval több, 266 ezer aláírás gyűlt össze, a Magyar
Olimpiai Bizottság nem sokkal később bejelentette a visszalépést.
2017. február 8.: Célba ért Fa Nándor Spirit of Hungary nevű vitorlás hajója, amellyel a
négyévente megrendezett Vendée Globe verseny keretein belül egyedül körbehajózta a Földet.
93 nap, 22 óra, 53 perc és 9 másodperc hajóút után a hatvanhárom éves versenyző a 8. helyet
szerezte meg, magyar szurkolói már a kikötőben várták és a miniszterelnöki gratuláció sem
maradt el.
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Közélet
2017. február 18.: Enyedi Ildikó a Berlinálén Testről és lélekről című filmjével a filmkritikusok,
az ökumenikus zsűri és egy berlini lap elismerése után az Arany Medve-díjat is átvehette. A
rendező, aki nagyjátékfilmes pályafutását rögtön a cannes-i elsőfilmesek díjával indította, 17
éve először alkotott újra a műfajban.
2017. február 27.: A 89. Oscar-gálán Deák Kristóf rendező nyerte az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája által odaítélt legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó díjat,
Mindenki című alkotásával. A győztesnek első rövidfilmjével sikerült elérnie ezt az eredményt,
amely egy általános iskolai kórusról, a fegyelem, az együttműködés többértelműségéről és a
tiszta gyermeki összetartásról szól.
2017. március 29.: A kormány javaslatot nyújtott be a felsőoktatási törvény módosításáról,
amellyel ellehetetlenítenék a nemzetközileg elismert Közép-európai Egyetem (CEU) működését
is. Az egyetem védelme mellett szót emelt számos elismert tudós, köztük Nobel-díjjal kitüntetett személyek is, ennek ellenére április 4-én megszavazták a törvényjavaslatot.
2017. április 7.: A kormány benyújtotta a civiltörvény néven elhíresült tervezetét, melynek értelmében a külföldről évente legalább 7,2 millió forint értékű pénzügyi juttatásban részesülő civil szervezeteket regisztrálnák egy állami listára, emellett köteleznék őket arra, hogy minden kiadványukon
tüntessék fel külföldi támogatottságukat. A tervezet országszerte heves vitát váltott ki, alkotmányosság szempontjából többek között az MTA Jogtudományi Intézetében is aggályosnak tartják.

http://24.p3k.hu

2017. április 23.: Átadták a legrangosabb magyar tudományos elismerést, a Bolyai János alkotói díjat, melyet idén É. Kiss Katalin vehetett át, a kitüntetés történetében első nőként és
első nyelvészként. É. Kiss 2013 óta a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a generatív
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nyelvelméletek és az általános nyelvészet kutatója, a PPKE Elméleti Nyelvészeti Tanszékének és
Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője.
2017. május 1.: A munka ünnepén több tízezer tüntető vonult utcára, hogy kifejezzék szimpátiájukat az Európai Unió felé. Az esemény egy hónapon belül közel a tízedik tömeges megmozdulás
volt: zajlottak demonstrációk a felsőoktatási törvény és a civil szervezetekről szóló törvény
ellen, de az MKKP szervezésében ötezer ember részvételével zajlott le egy, a Békemeneteket
parodizáló tüntetés is.
2017. május 19.: Lapzártánkig több mint 3 millió forintnyi adomány gyűlt össze a KézenFogva
Ballagunk diákmozgalom hatására. Idén 24 gimnázium ballagó diákjai kérték rokonaikat, hogy a
ballagási csokrokra és ajándékokra szánt összeget utalják a fogyatékos fiatalok munkavállalását segítő KézenFogva Alapítványnak, ezzel szimbolizálva a felelős felnőtté válásuk szándékát.
Minden diáktársamnak élményekben gazdag, pihentető nyári szünetet kívánok, hogy kellőképpen felkészülhessünk a jövő tanév hasonlóan mozgalmasnak ígérkező eseményeire!

Barta Eszter
Forrás:
Terjedelmi okokból a források online felületünkön olvashatóak.

Kellnert nyert egy TáTK-s!
A Kellner ösztöndíj egy olyan pályázati lehetőség, aminek keretében a sikeres hallgató egy teljes évet
tölthet a Kellner család által elérhető egyik amerikai egyetemen, a Trinity College hallgatójaként
a connecticuti Hartfordban vagy a Bard College-ban Annandale-on-Hudsonban, New Yorkban
tanulhat. Az egyéves tandíjat és a kintlét költségeit is magában foglalja az ösztöndíj, valamint a
hazafelé út költségét, egy laptopot és az egy év után támogatják az USA-n belüli utazást is. Idén
Veér Zsófi, a TáTK szociológus hallgatója is benne van a négy kiválasztottban, vele beszélgettem.
PBÁ: Hogyan keltette fel figyelmedet a Kellner ösztöndíj, mikor döntöttél úgy, hogy
megpályázod és mi motivált?
VZs: Ha jól emlékszem, egy heti hétfői hírlevélben olvastam róla először, rákerestem, és megtudtam, hogy ez az egyik legbőkezűbb külföldi ösztöndíj, ami létezik, konkrétan minden költséget fedez, miközben két nagyon színvonalas liberal arts college egyikén lehet tanulni, bármit,
amit akarsz, egy teljes évig. Ez egy akkora lehetőség, hogy gondoltam, mindenképpen megpályázom, mielőtt mesterképzésre jelentkeznék, többek között azért, hogy segítsen eldönteni,
milyen irányba menjek tovább.
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Interkultúra
PBÁ: A pályázat elnyeréséhez a magas tanulmányi átlag mellett egy pályázat leadása
(esszé írás) és egy szóbeli, két körös beszélgetés is szükséges a Kellner sikeres elnyeréséhez. Hogyan vetetted ebbe bele magad, miket tapasztaltál a pályázás közben? Milyen
élményeket gyűjtöttél?

farm8.staticflickr.com/

VZs: Igen, le kellett adni egy motivációs levelet és egy esszét, illetve kellett két tanártól ajánlólevél, aztán az első interjú előtt írtunk egy nyelvi tesztet, mivel lehetett úgy is jelentkezni,
hogy nem volt még TOEFL vagy IELTS nyelvvizsgád, adtak lehetőséget arra, hogy ezt egy teszt
helyettesítse, ami szintén nagyon nagy segítség volt. Az első interjúra tízen voltunk behívva,
ahol volt ösztöndíjasokkal beszéltünk, ezt követte a második interjú, ahol már George és Bicky
Kellner interjúztattak. Ez előtt is sok segítséget kaptunk a volt ösztöndíjasoktól, volt egy találkozó, ahol elmondták, mire lehet számítani, mire kell készülni. Talán ez volt a legjobb tapasztalat
a pályázás során, illetve a találkozás a Kellner házaspárral, akik szinte kívülről tudták a pályázati
anyagomat, és látszott, mennyire fontos nekik ez az egész, ez hatalmas élmény volt.

PBÁ: Ugye idén négyen nyerték el a részvétel jogát. Milyen érzés e között a négy között
lenni? Milyen volt megtudni?
VZs: Négyen megyünk, rajtam kívül még ketten egyébként szintén a TáTK-ról és egy lány a
Corvinusról. Én még mindig nem fogtam fel, hogy megyek, szerintem csak akkor fogom, ha
fent ülök a repülőn. Az biztos, hogy életem leghosszabb negyed órája volt, amíg a második interjú
után vártam, hogy behívjanak megmondani az eredményt, egyesével mentünk ugyanis be, nyilván
névsorban, így én mentem be utoljára.
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PBÁ: Ugye a Kellner egy egyéves képzést biztosít az USA-ban, akár más szakterületekről
is. Te melyik egyetemre fogsz járni, mit szándékozol tanulni és miért?
VZs: Én a connectiucti Trinity College-ba fogok járni, és főleg Educational Studies órákat szeretnék felvenni, mert oktatáspolitikával vagy oktatásszociológiával szeretnék foglalkozni, azt
pedig itthon nem nagyon van lehetőségem tanulni. De annyi nagyon izgalmas óra közül lehet
választani, hogy biztos, hogy veszek majd fel órákat más területről is, mint például gender studies, vagy a Trinity emberi jogi programja.
PBÁ: Mit vársz a legjobban a kint eltöltött egy évtől? Tervezel esetleg kint maradni, merre
tovább?
VZs: Azt várom a leginkább, hogy végre tényleg azt tanulhassam, ami lelkesít és érdekel, hogy
el tudjam dönteni, milyen mesterre menjek, és mindenképpen szeretnék valamilyen szakmai
gyakorlatot is csinálni, az egyetemnek ugyanis rengeteg kapcsolata van mindenféle szervezettel, amik hátrányos helyzetű gyerekekkel vagy nőkkel foglalkoznak, nagyon szeretnék ilyen
tapasztalatokat is szerezni. Ezenfelül rengeteget szeretnék utazni, főleg mivel van lehetőség
a tanév vége után kint maradni egy kicsit a nyáron, ezalatt annyi mindent meg akarok nézni,
amennyit csak lehet.
PBÁ: Mi az amit legkevésbé vársz, mitől félsz tartasz leginkább?
VZs: Egyelőre tartani még nem kezdtem el semmitől, legfeljebb attól, hogy hogy fogom kibírni
a családom nélkül egy évig, de a lelkesedés meg az izgalom egyelőre erősebb ennél.
PBÁ: A visszaszámlálás elindult... Mik a teendők és mi az, amit mindenképpen még meg
akarsz csinálni itthon?
VZs: Még csak most fog elindulni a vízumügyintézés, meg a levelezés az egyetemmel, de szerencsére ebben is nagyon sok segítséget kapunk. Még rengeteg dolog van az augusztus végi kiutazásig, ráadásul mindjárt szigorlat és záróvizsga, de nagyon sok programot tervezek a nyárra, hogy a
családommal és a barátaimmal is töltsek elég időt, mielőtt mindenkit itt hagyok egy évre.

Pocsai B. Ábel
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Interkultúra

Európa dalban harcol

Golyóálló mellényben a béke színpadán
„Love, love, peace, peace” – hangzik az ideális Eurovíziós refrén a 2016-os verseny
műsorvezetőinek paródiája szerint. Nézőként nehéz lenne vitatkoznunk: a népszerű műsor
történetében nagyrészt az önfeledt mókázás, a szerelem vagy a testvéri egyetértés énekes
nagykövetei váltották egymást a színpadon. A szebbnél szebb üzenetek mögött húzódó
rideg politikai valóság azonban évről évre beférkőzik a legendás dalverseny békésnek tűnő
atmoszférájába. Hozzátesznek vagy elvesznek ezek a mozzanatok a Dalfesztiválból? Lehet-e
sikeres társadalmi állásfoglalás egy popdal? Cikkemben ezekre a kérdésekre keresem a választ.
Az európai országok világháborúk megtépázta kapcsolatát a zene nyelvén helyreállítani igyekvő
Eurovision Song Contest, vagy hazai elnevezése szerint Eurovíziós Dalfesztivál 1956. május 24. óta
minden évben híranyaggal szolgál a világ médiumainak. Ekkor volt ugyanis az első adás, amely a
dalok mellett közvetítéstechnikai megoldásaival is magára irányította a figyelmet: különlegességnek
számított, hogy földi mikrohullámú adók hálózatának segítségével az Európai Műsorsugárzók Uniója
(angol rövidítése szerint EBU) minden országában élőben tudták sugározni a műsort.

rocknycliveandrecorded.com

A technika fejlődésének és a verseny egyre növekvő népszerűségének köszönhetően azonban
mára mind az érdeklődés, mind az elérhetőség jóval túlnőtt az EBU országain: az utóbbi években átlagosan 100 és 600 millió közé tehető nézőszám jellemezte a dalversenyt, Európán kívül
az USA-ban, Dél-Amerikában és Ázsia egyes országaiban is. Ausztráliában olyannyira népszerű
az esemény, hogy a helyi nézők nagy álma – egy ausztrál delegált a versenyben – 2015-ös vendégszereplésük után az utóbbi két évben teljesült is, s az eddig elért helyezések alapján nem
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kizárt, hogy hamarosan egy ausztráliai arénából csendülhet fel a jól ismert szignál. Ekkora érdeklődés mellett különösen fontossá vált a dalfesztivál szervezőinek és résztvevőinek felelőssége abban, mennyire tartják magukat politikamentes alapvetéseikhez. Annak ellenére, hogy a
verseny szabályzata egyértelműen tilt bármiféle politikai tartalmú utalást mind az előadásokon,
mind a versenyzők Eurovízió ideje alatti nyilatkozataiban, a politika mégis igen gyakran jelen
van, a közéleti feszültségek pedig eddig szinte minden évben utat törtek maguknak a rendezvény keretein belüli megnyilvánuláshoz.
Az 1973-as Dalfesztivált szomorú jelenség tette emlékezetessé: az előző évben rendezett müncheni olimpia eseményeinek hatására, amikor palesztin terroristák gyilkos támadást intéztek
Izrael sportolócsapata ellen, az izraeli versenydal előadója golyóálló mellényben lépett színpadra, a brit kommentátor pedig figyelmeztette a nézőket: ha Ilanit előadása alatt elhagyják
ülőhelyeiket, a biztonságiak akár le is lőhetik őket. Mint a Közel-Kelet egyetlen aktívan versenyző országa, Izrael gyakran áll hasonló történetek középpontjában. 1978-ban a jordán televízió
például olyannyira nem volt hajlandó elismerni az izraeli versenyzőt, hogy előadása ideje alatt
virágok képeivel igyekezték szórakoztatni a közvetítés nézőit. Hasonló botrányba keveredett
2005-ben Libanon is: a helyi közszolgálati televízió abban az évben kísérelt meg először indulót
delegálni a versenyre, ám mivel nem tudták garantálni azt, hogy Izrael zenei produkciója alatt
éppen nem egy reklámblokkot tűznek be a műsorba, visszalépésre kényszerültek. 2000-ben
pedig maguk az izraeli jelöltek lengettek könnyed popdaluk koreográfiájaként váratlanul élő
adásban szír zászlókat, így követelve az arab országokkal való békés viszonyt, amire reagálva
közszolgálati televíziójuk megtagadta a produkciót.
cdn.images.express.co.uk

Izrael mellett talán Oroszországgal szemben mutattak a
legtöbb ellenérzést a műsor történetében: példaként említhetjük a 2009-ben kizárt grúz dalt, mely a „We don’t
wanna put in” címet viselte, s a két ország között
feszülő háborús viszony fényében nem volt nehéz
belőle kihallani a „we don’t want Putin” üzenetet.
2014-ben pedig – feltehetően Ukrajna megtámadásának és Oroszország egyre egyértelműbb
LMBTQ-ellenességének hatására – egyszerűen
kifütyülték az őket képviselő 17 éves ikerlányokat.
Az Eurovízió és a Vlagyimir Putyin vezette ország
különös viszonya napjainkban egyre bonyolódik.
Az orosz televízió 2015-ben aggasztónak találta
az ukrán induló dalának üzenetét: az 1944 címet
viselő pályamű a Krím-félszigeti tatárok szovjetek
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általi deportálásának fájdalmait dolgozta fel, ám ahogy az előadó, Jamala, egy interjúban is
említette: sorai nem csak a múltról szólnak. A tény, hogy idén győztes országként Ukrajna rendezte a versenyt, odáig tetőzte a feszültségeket, hogy Oroszország nemcsak visszalépett, de
bejelentette, hogy nem is fogja sugározni a versenyt, ugyanis a szervező ország egy korábbi határsértési ügy miatt nem engedélyezte volna az orosz énekesnő, Julija Szamojlova beutazását.
Az egyre kevésbé burkolt politikai csatározások mellett a szexuális kisebbségek képviselete
osztja meg legjobban a közvéleményt. A 2014-es győztes, az elegáns estélyit és tökéletes
sminket viselő szakállas Conchita Wurst által kiváltott homofób botrányra talán mindenki
emlékszik, pedig nem ő volt az első transznemű győztes az Eurovízió történetében: 1998-ban
az izraeli Dana International Diva című dalával már elnyerte magának ezt a címet, azonban vele
együtt az ortodox zsidó vallás egyes követőinek elutasítását és halálos fenyegetéseit is. Az
elfogadás, illetve a melegházasságok mellett kampányolva a performansz részeként láthattunk
már homoszexuális csókot Izrael, Litvánia és Finnország versenyzőitől is, utóbbi ország pedig
a nézők szélsőséges megosztásán kívül talán mást is sikeresen kiváltott: a finn kormány 2017
márciusában törvénnyel tette lehetővé a melegházasságot.
Az Eurovíziós Dalfesztivál központi eleme tehát megálmodója, a svájci televíziónál dolgozó Marcel
Bezençon elképzelései ellenére már nem feltétlenül a zeneiség. Jómagam, minden évben végignézve
a versenyt megfogadom, hogy többé nem áldozom fel erre a programra a szombat estémet, csak
egy dolgot tanácsolhatok a hozzám hasonlóknak: takarjuk le a számkódhoz tartozó országnevet,
engedjük el a külpolitikai hírekből ránk ragadt előítéleteket és hagyjuk, hogy a műsor szórakoztasson!
Hiszen azokon a bizonyos szombat estéken így tehetünk a legtöbbet Európa vágyott egységéért.

Barta Eszter
Forrás:
Eurovision: 10 controversial moments from the international song contest http://www.abc.net.au/
news/2015-05-21/10-controversial-eurovision-moments/6481156 (utolsó letöltés: 2017.05.17.)
Eurovision 2014: the booing of Russia was a disgrace https://blogs.spectator.co.uk/2014/05/eurovision-2014-thebooing-of-russia-was-a-disgrace/ (utolsó letöltés: 2017. 05. 17.)
Outraged Israel disowns daring Eurovision entry: https://www.theguardian.com/world/2000/may/12/israel (utolsó letöltés: 2017. 05. 17.)
The Dark History Behind Eurovision's Ukraine Entry: http://time.com/4329061/eurovision-jamala-russian-ukraine-crimea/ (utolsó letöltés: 2017. 05. 17.)
Finland Allows Same-Sex Marriages For The First Time: http://www.huffingtonpost.com/entry/finland-same-sex-marriage_us_58b6d90ce4b0780bac2eedd8 (utolsó letöltés: 2017. 05. 17.)
Lithuania at Eurovision 2015: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/eurovision/lithuania-at-eurovision-2015-gay-and-lesbian-kisses-make-strong-same-sex-marriage-statement-10269175.html (utolsó letöltés: 2017. 05. 17.)
Eurovision Song Contest: https://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest (utolsó letöltés: 2017. 05. 17.)
Rules of ESC: https://eurovision.tv/about/rules (utolsó letöltés: 2017. 05. 17.)

12

Élet egy másik bolygón
A TRAPPIST-1 rejtélye

Van élet a Földön kívül? Most elmondható az, hogy egy kicsit közelebb kerültünk a válaszhoz.
Valószínűsíthető, hogy az elkövetkezendő években a csillagász körök fő kutatási területe lesz
a TRAPPIST-1 nevezetű törpecsillag és annak bolygói. Ugyanis ezeken a bolygókon az élet jeleit
vélhetik felfedezni. Az új naprendszer új lehetőségekkel kecsegtet, mégis a tudománynak egy
akkora léptékű fejlődésen kell átesnie, ami áthidalhatja a még fennálló akadályokat.
A NASA februári bejelentésével felcsillant a remény arra, hogy esetleg a Földön kívül más
bolygókon is megtalálhatóak az élet jelei. A hírt azért is nevezhetjük forradalminak, mert nem
csupán egy bolygót, hanem egy egész naprendszer létét fedezték fel. A TRAPPIST-1 nevezetű
csillag körül hét Földhöz hasonlatos bolygó látható, és ezek közül három az, amelyeken esély
lehet az életre. A mindössze 39 fényévnyi távolság csillagászati léptékkel mérve kicsinek
számít, és ez is felcsigázhatta a tudományos szférát. Ez természetesen még mindig 150 ezer
évnyi utazást jelentene, de eddig közelebbi, ehhez hasonló bolygórendszert még nem találtak. A
felfedezés annak is köszönhető, hogy a technológia fejlődik, egyre professzionálisabb és egyre
nagyobb távcsövek állnak a kutatók rendelkezésére, így egyre több Naprendszerünkön kívüli,
azaz exobolygót találnak meg.
/www.trappist.one

A TRAPPIST-1 törpecsillag a chilei Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope rövidítése (tehát a felfedezést végző teleszkópról kapta a nevét), és már egy ideje ismert. Megtalálása
óta folyamatosan kutatják és fedezik fel a törpecsillaghoz tartozó, Földhöz hasonló bolygókat.
A TRAPPIST-1 tömege a Nap nyolc százada és ebből adódóan bolygói is közelebb helyezkednek
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el, mint a mi Naprendszerünk bolygói. Ezzel szemben az égitestek tömege, mérete, felszíne
nagyon hasonló a Földéhez, ezért is lehet helytálló a feltételezés, miszerint megtalálhatjuk rajta
az élet jeleit. A hőmérséklet is ennek kedvez és a víz kialakulásának lehetőségét sem zárják ki.
A következő nagy talány a bolygók légköréhez kapcsolódik. A legfontosabb kérdés elsősorban
az, hogy van-e légkörük, és ha igen, akkor milyen az összetétele. Ha élhető a légkör, akkor nagy
az esély az életre a Földön kívül is.
Sajnos vannak nehezítő tényezők, amik csökkentik az esélyt az élet jelenlétére. A napkitörések
következtében a Nap gázfelhői kilökődnek az űrbe, amik eltalálhatnak bolygókat. Ezek a
napkitörések a TRAPPIST-1 esetében is előfordulhatnak és megzavarhatják, átalakíthatják az
égitestek légkörét. Mivel a törpecsillaghoz a bolygói lényegesen közelebb helyezkednek el, ezért
nagyobb veszélynek vannak kitéve. Ezt támasztják alá a kutatások is, melyek szerint elszenvedtek
néhány napkitörést és így a mágneses terük is megváltozott, aminek visszaállítódása kétséges.
Ennek tükrében kevés esély maradt a földihez hasonló élet felfedezésére a TRAPPIST-1
rendszerében, viszont a földitől különböző, más életformák felfedezésére sor kerülhet.
Tudás hiányában semmi nem zárható ki, de nem kérdés, hogy a további kutatásokhoz még
nagyobb távcsövekre és fejlettebb technikára van szüksége a NASA-nak. A csillagászok azt
remélik, hogy az elkövetkezendő 10 évben megfejtik a TRAPPIST-1 rejtélyét.

Gál Flóra
Forrás:
Várjunk még a TRAPPIST-1-re költözéssel?: https://sciencemeetup.444.hu/2017/04/09/varjunk-meg-a-trappist-1-re-koltozessel
(utolsó letöltés 2017.05.17.)
Megsüti a bolygóit a TRAPPIST-1: http://index.hu/tudomany/2017/04/09/megsuti_bolygoit_a_trappist-1/ (utolsó letöltés 2017.05.17.)
Most minden csillagász erre a hét bolygóra figyel:
https://444.hu/2017/03/18/most-minden-csillagasz-erre-a-het-bolygora-figyel (utolsó letöltés 2017.05.17.)

www.nasa.gov

Magyar kutatók szerint nem valószínű, hogy van
élet a TRAPPIST-1 rendszerében: http://24.hu/tudomany/2017/04/05/magyar-kutatok-szerint-nem-alakulhatott-ki-elet-a-trappist-1-rendszereben/ (utolsó letöltés 2017.05.17.)
A NASA egy új naprendszert talált, ahol 7 Földhöz
hasonló bolygó van: http://filantropikum.com/nasa-egyuj-naprendszert-talalt-ahol-7-foldhoz-hasonlo-bolygovan/ (utolsó letöltés 2017.05.17.)
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Férfiak és nők társadalmi megítélése
idős korban
„Mert a nagymama hajnali egykor is nagymama”

Az életkor alapú előítéleteknek szentelt cikk és a „Hogy tetszik lenni a néninek?” megszólításokra
koncentráló írásom után most az ageizmus gender vonatkozására fogom helyezni a hangsúlyt.
Van különbség egy idős nő és egy idős férfi közt a társadalmi megítélésben? Ha igen, mi az?
Az idősek nem egy homogén társadalmi csoport. Mint minden korcsoport, különböző etnikum,
nem, szexuális identitás, osztály és vallás képviselőiből áll. Az alábbiakban csak a nemekre vonatkozó sztereotípiákra térek ki. Mivel a felsoroltak keresztezik egymást, hatnak egymásra,
ezért nem lehetek benne biztos, hogy tiszta „eredményeket” kapok. Nem tudhatom, hogy például az etnikum változó bevonásával is ugyanarra a megállapításra jutnék-e.
A biológiai értelemben vett nem az egyénre, a biológiai egyedre vonatkozik. Mint minden antropológiai adottság, ez is kontinuum. Nem két élesen elkülönülő csoportról van szó, hanem
egy folytonos skáláról. Amikor nem világos, hogy az egyén biológiailag férfinak vagy nőnek
sorolható-e be inkább, akkor az esetek jelentős százalékában műtéttel teszik egyértelművé a
kategorizálást. A társadalmi nem vagy gender ezzel ellentétben egyfajta szerep, mely önmagában nem létező. Mindig rész, vagyis a gender mindig viszonyban határozódik meg. A másokhoz
való viszonyban kialakított, létrehozott, működtetett, előadott nemi hovatartozás.
Tehát nem az a kérdés, hogy biológia vagy társadalom (gyerek vagy karrier), hanem hogy
az egyedről vagy a társadalmi viszonyairól van-e szó, melyben a gender társas társadalmi
viszonyt jelöl, méghozzá mindig hatalmi viszonyt. Annak a függvényét határozza meg, hogy az
ember mit cselekedhet, mit tehet meg, mire képes. A biológiai nemről tett kijelentések eleve
a társadalmiról is nyilatkoznak (Laqueur 2003). Tehát, a partnerek (egyének) közötti hatalmi,
rangbeli különbséget az alapján érdemes kibontani, hogy mit tehet meg, mire jogosult az adott
szerepben az egyén.
Mi a különbség a megítélésben idős nő és férfi között? Hol vannak a különbségek, mit várunk
tőle, mit nem tehet meg? A társadalom alapvetően aszexualitást vár el az öregektől, akárcsak
a fogyatékkal élőktől. Mégis, a férfiaknak elnézzük, ha kicsit tolakodóan is közelednek a csinos
nők felé, legyen az kórházi személyzet vagy bárki más. Mit „szabad” még nekik, amit a nőknek
nem, és mire nincs jogosultságuk, amikre a nőknek van? Ezt részben a szaporodás képességének vélt vagy valós végéhez szokták kötni. Ez mit indukál a jogok és kötelezettségek különbségében? Mit okoznak ezek az eltérő elvárások? Gondolok itt például „a legszebb férfi korra” és a
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„jó milf” kategóriára.
„A nőkről, a nők koráról alkotott képzetekben benne vannak azok a női szerepelvárások, amelyek
szerint a nők sikeressége a csinosságukon, megjelenésükön múlik, amely fiatal korban tetőzik,
vagyis onnantól kezdve romlik.” (Krémer 2015:179).

cdn.pixabay.co

Az a feltételezésem, hogy azért is élnek tovább a nők, mert tevékenyebbek a sok elvárás hatására. A hasznosságtudat konzervál, megtart. Sorra veszem a társadalom támasztotta elvárásokat a nőkkel szemben. Süteményt kell sütni (gondoljunk a Rama margarin reklámokra), időnként
vendégül látni az egész famíliát. A család összetartása, a „villámhárító” szerep tradicionálisan a
nőké. Ez nem változik meg az öregedés hatására, sőt, egyebet sem vár a társadalom egy nagymamától, mint hogy mindenkinek mindent megbocsátson, mindenki felé türelmet tanúsítson.
Gyakran foglalkozzon az unokáival (ha nem érnek rá a szülők), segítse a következő generációt
mérhetetlen sok fizetetlen munkával, miközben lássa el férjét, az ő szüleit és a saját szüleit is.
Mindeközben persze adjon magára az idős nő, hiszen attól, hogy idős, még viselkedjen nőként
(gondoljunk a Korega műfogsorrögzítő reklámokra)! Legyen ápolt, tiszta, rendezett, akárcsak
a környezete.
Ezeket a feladatokat annak ellenére is elvárja a társadalom az idősödő nőktől, ha közben a
nyugdíjkorhatár az egekbe emelkedik, és az unoka már kiskamasz, mire nagymamája nyugdíjba
vonul. Cziegler Orsolya, Lux Elvira és Ranschburg Jenő az Unokáik is látják őket – Nagyszülők a 21. században című könyvükben így írtak erről a Nagymamaszerep című fejezetben: „A
nagymamaszerepet el lehet halasztani a nyugdíjas korra, az unokák ragaszkodásának, szeretetének megszerzését, nagyszülőkhöz való szoktatását viszont nem lehet későbbre halasztani. A
nagyszülő-unoka kapcsolat kialakítását ugyan úgy az unoka pólyás korában kell kezdeni, mint a
jó anya-gyerek kapcsolat kiépítését. A helyes nagyszülői
magatartásba az is beletartozik, hogy a nagymama
akkor is gyereke, unokája mellett legyen, amikor
nekik van rá szükségük, és ne csak akkor, amikor a nagymama vágyik egy kis kikapcsolódásra, vagy mikor éppen ráér a nagymamaságra.” (Lux 2010:24-25) Az említett
könyv nem tartalmaz külön Nagypapaszerep című fejezetet.
A férfiaktól öreg korukra
kevesebbet vár el a társadalom, mint a nőktől. A
családban és a társada-
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lomban betöltött szerepük a gazdasági aktivitáson alapszik. A ház körüli tevékenységeket továbbra is első sorban tőlük várják el, de az unokákra általában nem kell vigyázniuk. A családban
bárkivel lehetnek haragban, ez a joguk öreg korukra is megmarad. Legitim a zsörtölődésük
a családi ebédeken és mindenféle családi eseményen. Mivel a társadalom úgy tartja, mi több
elvárja, hogy szexuálisan több ideig maradjanak aktívak, ezért nem minden esetben vonatkozik
rájuk az aszexualitás mint elvárás (Gondoljunk Faludy Györgyre vagy Benkő Bálintra). A férfi
potencianövelő szerek anyagi szempontból kiemelten fontosak a gyógyszeriparban (gondoljunk
a Potemix vagy Viagra reklámokra), de hol vannak a női potencianövelő szerek? Mivel se az
ápolás-gondozás, se az önmagára és környezetére való igényesség és jobbára szinte semmi aktivitás nem elvárás a ház körüli munkákat kivéve, mi több megszólhatják, ha úgynevezett „női”
feladatokat lát el. (Mind az időmérleg kutatások, mind a nagyszülői szerepre vonatkozó szakkönyvek ezt támasztják alá, amik kizárólag a nagymamáktól elvárt tevékenységeket írják le, ill.
kérik számon) Mindezek alapján azt gondolom, hogy a férfiak nemi szerepük miatt halandóbbak.
A társadalomnak addig van szüksége a férfiak fizikai, és szellemi aktivitására, míg aktívak a
munkaerőpiacon. Ebből a szempontból nem fontos tehát az sem, hogy a férfiak igényesebbek
legyenek egészségi állapotukra és gyakrabban járjanak szűrővizsgálatokra.
Gazdasági szempontból kimondottan érthető és indokolt ez a felállás, hiszen a „családfenntartó”
a társadalmi elvárások alapján többet keres, ezért drágább az „eltartása” is. Minél magasabb
valakinek a keresete, annál magasabb összegű nyugdíjra számíthat jelen állás szerint. Azt a
nemet, melytől a társadalom elsősorban nem gazdasági aktivitást vár el, olcsóbb „fenntartani”.
Kimondottan gazdaságos, ha minél több ideig tevékeny, hiszen pótolhatatlan fizetetlen munkát
végez akár évtizedeken keresztül. A társadalmi nemi felosztás a nyugdíjas generáció körében
tehát gazdaságilag racionális.

Gonda Ágnes
Forrás:
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 (utolsó letöltés: 2016.12.03)
Turai Tünde (2010): Öreg ember nem vénember! Idősek társadalom-néprajzi szempontból: Balassi Kiadó
Ranschburg Jenő, Lus Elvíra, Cziegler Orsolya (2010) Unokáink is látják őket Nagyszülők a 21. században: Saxum
Könyvkiadó
Szendvicsgeneráció: http://cedrusnet.hu/tag/szendvics-generacio/ (utolsó letöltés: 2016.12.03.)
Ha egy kisbaba egyszerre lány és fiú: http://uvegplafon.blog.hu/2015/09/30/mi_tortenik_ha_a_kisbabank_egyszerre_lany_es_fiu (utolsó letöltés: 2016.12.03.)
A KSH időmérleg kutatásairól: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/idomerleg_mod.pdf (utolsó letöltés:
2017.06.05)
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Német választások

És a többsebességes Európa gondolata
A francia és brit választásokat követően, ősszel ismét Európára figyel majd a világ, hiszen a
szeptember 24-én tartandó német választások eredménye alapjaiban változtathatja meg a
kontinens világpolitikai szerepét.
Angela Merkel történelmi negyedik győzelmére készülhet, miután a Kereszténydemokrata Unió
(CDU) és Keresztényszociális Unió (CSU) pártszövetség hivatalosan is felkérte kancellárjelöltnek. A nagykoalíció annak ellenére jött létre, hogy a menekültválság körüli viták jelentősen
csökkentették a szövetség támogatottságát, valamint segítették a másik nagy pólus, a Szociáldemokrata Párt (SPD) erősödését. Utóbbi népszerűségének növekedéséhez azonban nagyban
hozzájárult Martin Schulz – az Európai Parlament volt elnökének – megjelenése is, aki pragmatikus és az emberek nyelvét beszélő politikus lévén, Angela Merkel hiteles ellenfele lehet.
Nagy változások elé nézhet Európa, amennyiben szeptemberben ismét az esélyes CDU-CSU
pártszövetség kerül kormányzásra. A világsajtó egyre gyakrabban beszél Angela Merkel és a
frissen megválasztott francia elnök, Emmanuel Macron szoros politikai kapcsolatáról, amely
nem titkoltan, a mostaninál szorosabb Európai Unió koncepcióján alapszik. A föderális Európa –
azaz az Európai Egyesült Államok – gondolata néhány évvel ezelőtt csupán utópia volt, azonban
a Brexit, az Egyesült Államok elfordulása, valamint a keleti fenyegetettség egyre inkább sürgeti
egy erős, európai hatalom létrehozását.
A 2016-os események kiélezték az EU-n belüli vitákat, ez pedig előtérbe helyezi a „többsebességes
Európa” gondolatát. Amennyiben valóban létrejönne egy szoros Berlin-Párizs együttműködés,
ahhoz minden bizonnyal a Benelux államok is csatlakoznának, ami pedig már önmagában is
jelentős világpolitikai tényezővé tenné a tömörülő országokat, mind gazdaságilag, mind
katonailag. Ezzel szemben a csatlakozni nem kívánó országok, így Magyarország is, a perifériára
kényszerülnének. A kérdés tehát az, hogy létrejöhet-e egy ilyen mértékű együttműködés, amely
magába foglalná a szociális- és adópolitika, valamint az állami támogatások összehangolását is,
és hogy a többi európai – főleg eurót használó – állam, milyen mértékben venne részt az Unió
mélyítésében.

Debrenti Á. Félix
Forrás:
Alakul egy új EU, amiből Orbán ki akar maradni: https://tldr.444.hu/2017/06/06/alakul-egy-uj-eu-amibol-orbanki-akar-maradni (utolsó letöltés: 2017.06.08.
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Így változott a világ az idei tanév
alatt
A Külügy rovat összefoglalója az elmúlt 10 hónap fontosabb nemzetközi eseményeiről.

Rio 2016: 2016 augusztusában rendezték meg a XXXI. nyári olimpiai játékokat Rio de Janeiróban,
amely ellen tízezrek tüntettek Brazília utcáin. A sorozatos korrupciós botrányok következtében
Dilma Rousseff államfő ellen is bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek, amely augusztus
végén az elnök leváltásával végződött. A dollármilliós beruházások kudarcát jól szemléltették
azok a fényképek, amelyek néhány hónappal az olimpiai játékok után készültek az üres, kihasználatlan, megrongálódott stadionokról. A nyári olimpia – annak ellenére, hogy Brazília gazdasági recesszióját okozta – sikeresen zajlott le és a 205 felsorakozó nemzet mellett rendhagyó
módon a menekültek küldöttsége is részt vett, képviselve ezzel azt a körülbelül 65 millió nehéz
körülmények között élő embert, akik kénytelenek voltak elhagyni otthonukat. A játékok legkiválóbb versenyzője az öt aranyérmet szerző Michael Phelps volt, aki 23-szoros olimpiai bajnok
lévén minden idők legeredményesebb olimpikonja lett.
Közép-olaszországi földrengés: 2016. augusztus 24-e éjjelén a Richter-skála szerinti 6,2-es
erősségű földrengés rázta meg Olaszország középső részét. A Rómában és Nápolyban is érezhető földmozgás epicentruma a Lazio tartományban lévő Accumoli közelébe tehető, a fővárostól 110 kilométerre. A rengések leginkább Amatrice városát sújtották, ahol 41-en haltak meg,
valamint a település fele a földdel vált egyenlővé. A 100-nál is több kisebb-nagyobb rengés
következtében országszerte 291-en vesztették életüket.
Rekord összegű bírságot szabott ki az EU: 2016. augusztus 30-án az Európai Unió rekord
összegű, 13 milliárd eurós (4 ezer milliárd forintos) büntetést szabott ki az Apple-re, miután
az Európai Bizottság megállapította, hogy az Írország által nyújtott adókedvezmény illegális
állami támogatásnak minősül. A Bizottság szerint a megállapodás 1%-ban maximálta a vállalat
adókötelezettségét, azonban az Apple 2014-ben csupán 0,005% adót fizetett be, szemben az átlagos 12,5%-os Írországban alkalmazandó társasági adóval, ezzel pedig jelentős versenyelőnybe
került a Közös Piacon. A döntést kemény kritikával illette az amerikai Pénzügyminisztérium,
valamint az Apple és az ír kormány is fellebbezett ellene.
Új korszak a Forma-1-ben: 2016. szeptember 8-án az amerikai Liberty Media lett a Forma-1
többségi tulajdonosa. A szórakoztatóipari vállalat 8,5 milliárd dollárért növelte részvényeit 19,1
százalékról 35,3 százalékra, amellyel kezébe került a teljes irányítás. Chase Carey, a Liberty
Media elnöke nem titkolta, hogy szándékuk tovább fokozni a showt, ezzel pedig újra vonzóvá
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tenni a sportágat a nézők és rajongók számára. 40 év
irányítás és a sportág felemelése után 2017 elejére a
86 éves Bernie Ecclestone is távozásra kényszerült a F1
éléről, helyét Chase Carey vette át, de ügyvezetőként
meghatározó szerephez jutott a korábbi csapattulajdonos, Ross Brawn is.

Megszűnik a roamingdíj: 2016. szeptember 21-én régóta várt javaslatot tett az Európai Bizottság a roamingdíjak eltörlésére. „A Parlament és a Tanács elfogadta
az EU-n belül külföldre utazóknak felszámított roamingdíjak megszüntetéséről szóló javaslatunkat.” – nyilatkozta
Andrus Ansip, digitális egységes piacért felelős alelnök. A döntés
értelmében 2017. június 15-től kezdve az előfizetők többletköltség
nélkül vehetik igénybe a különböző telekommunikációs szolgáltatásokat
európai utazásaik során, így a hívásindítás- és fogadás mellett a netezés sem jelent plusz költségeket.
Új főtitkár az ENSZ élén: 2016. október 13-án a portugál António Guterrest választották az
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 9. főtitkárának, a 15 tagú Biztonsági Tanács, valamint a
193 tagú Közgyűlés egyhangú szavazatával. A tisztséget január 1-én vette át a dél-koreai Ban
Ki Mun-tól. Guterres ENSZ főtitkárként szerepét úgy képzeli el mint „hídépítő és független,
semleges közvetítő, aki a minden résztvevő számára előnyös megoldás megtalálásában
közreműködik”.
Harc az Iszlám Állam ellen: 2016. október 17-én az iraki kormányerők, a szövetséges milíciák
és az Egyesült Államok közösen indítottak offenzívát az Iszlám Állam által irányított Moszul
ellen. Jans Kubis, az ENSZ iraki megbízottja szerint a koalíciós erők év végéig feltehetően át
tudják venni az irányítást a város felett. Nehezebb feladat azonban Rakka városának felszabadítása, amely a terrorszervezet szíriai központjának számít.
A „calais-i dzsungel” felszámolása: 2016. október 24-29. között váratlanul felszámolták a
dzsungel néven elhíresült francia menekülttábort, ahol 2015 eleje óta kezelhetetlen állapotok
uralkodtak és ahol közel nyolcezren éltek borzasztó körülmények között. A francia menekültügyi
hivatal két régiót ajánlott fel úticélként minden bevándorlónak.
Elkészült a James Webb: Elkészült a NASA 26 éves Hubble űrteleszkóp utódja, a James Webb,
amely a maga 6,5 méteres átmérőjével a világ legnagyobb űrteleszkópja. Indítását 2018 októberére tervezik, amellyel a csillagászati felfedezések új korszaka nyílik meg, hiszen minden
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eddiginél mélyebbre láthatunk majd az űrben.
Donald Trump Amerika élén: 2016. november 8-án a Republikánus Párt jelöltjét, a 70 éves
Donald J. Trumpot választották meg az Egyesült Államok 45. elnökének. Az amerikai választási rendszer sajátosságának köszönhetően úgy sikerült legyőznie vetélytársát, Hillary Clintont,
hogy összességében 2 millió szavazattal kevesebbet kapott. A választás eredményeképp a demokraták a Szenátusban és a Képviselőházban is többséghez jutottak. Kérdés azonban, hogy az
orosz kapcsolatok miatt indított vizsgálat feltár-e olyan bizonyítékokat, amelyek az elnök elleni
bizalmatlansági indítvány kezdeményezését jelentenék.
Fidel Castro halálával új korszak nyílik: November 25-én 90 évesen elhunyt Fidel Castro,
teljes nevén Fidel Alejandro Castro Ruz, aki 47 éven keresztül volt „Líder Maximo” Kubában.
A politikus és forradalmár 1959-től de jure 2008-ig miniszterelnökként, valamint elnökként,
hadvezérként és a Kubai Kommunista Párt főtitkáraként vezette az országot.
Berlini terrorcselekmény: 2016. december 19-én a berlini Breitscheid téri karácsonyi vásáron kamionnal a tömegbe hajtott egy feltételezhetően tunéziai férfi. A terrorcselekményben 12-en vesztették életüket és tucatnyian megsérültek, az Iszlám Állam elkövetőjét végül Milánóban lőtték le.

static1.squarespace.com

USA elnöki beiktatás: 2017. január 20-án az Egyesült Államok új elnökének beiktatásával lezárult a hatalom békés átadásának folyamata, amely a választások napján, 2016. november 8-án
vette kezdetét. Az elnöki ígértekkel ellentétben sok kérdés maradt megválaszolatlan az első 100
napot követően, mint például az Obamacare néven elhíresült adótámogatási rendszert felváltó
„Trumpcare” csomag tartalma.
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Halad a Brexit: 2017. március 29-én aktiválták a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amellyel
hivatalosan is elindult a brit kilépési folyamat az EU-ból. A Szerződés 2 éves határidőt szab meg
a feleknek a kilépési tárgyalások lebonyolítására. Theresa May, brit miniszterelnök javaslatára
előrehozott parlamenti választásokat tartanak június 8-án, annak érdekében, hogy kellő felhatalmazással kezdhessék meg a tárgyalási folyamatokat az EU-val.
Francia választások: 2017. május 7-én a centrista Emmanuel Macron nyerte a francia elnökválasztás második fordulóját, ezzel legyőzve a Nemzeti Front szélsőjobboldali párt jelöltjét,
Marine Le Pent. A brit kiválás, a migrációs válság és az európai jobboldali pártok erősödése
közepette kulcsfontosságú volt az Európai Unió jövőjét tekintve a francia választás kimenetele,
hiszen idén akár döntés is születhet a többsebességes Európa koncepciójáról, amely alapjaiban
változtatná meg a ma ismert Közösség jellegét. Meghatározó lesz a szeptemberi német választások kimenetele is, amelyen Martin Schulz lehet Angela Merkel legesélyesebb kihívója, utóbbi
győzelme esetén a kancellár történelmi negyedik ciklusát kezdheti meg Berlinben.
Terrortámadás Manchesterben a választások előtt: 2017. május 22-én robbanás történt
Manchesterben, Ariana Grande koncertjét követően a stadion kijáratánál, amelyért az Iszlám
Állam vállalt felelősséget. A merényletben 22-en vesztették életüket és további 116-an sérültek
meg, főképp gyerekek és tinédzserek. Az öngyilkos merénylőt, Salman Abedit korábban már
jelentették ismerősei a hatóságoknál szélsőséges nézetei miatt, azonban sem a rendőrség, sem
az MI5 nem folytatott nyomozást ellene.

Debrenti Á. Félix
Forrás:
2016 főbb nemzetközi eseményei: http://www.vajma.info/cikk/tukor/7046/2016-fobb-nemzetkozi-esemenyei.
html (utolsó letöltés: 2017.05.24.)
Apple ordered to pay €13bn after EU rules Ireland broke state aid laws: https://www.theguardian.com/business/2016/aug/30/apple-pay-back-taxes-eu-ruling-ireland-state-aid (utolsó letöltés: 2017.05.24.)
Az új tulajdonosok felráznák az Ecclestone irányítása alatt megfáradt Forma-1-et: http://24.hu/sport/forma-1/2017/01/24/az-uj-tulajdonosok-felraznak-az-ecclestone-iranyitasa-alatt-megfaradt-forma-1-et/ (utolsó letöltés: 2017.05.24.)
2017-ben megszűnnek a barangolási díjak az EU-ban: a Bizottság által elfogadott új megoldások minden európai
polgár javát szolgálják: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3111_hu.htm (utolsó letöltés: 2017.05.24.)
A month-by-month look at the key events of 2017: http://www.scotsman.com/news/world/a-month-by-monthlook-at-the-key-events-of-2017-1-4329737 (utolsó letöltés: 2017.05.25.)
Manchester bombing accomplices may still be at large, police say: https://www.theguardian.com/uk-news/2017/
may/25/two-more-men-arrested-over-manchester-bombing (utolsó letöltés: 2017.05.25.)
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Modernkori függetlenségi harcok III.
Kurdisztán 2017

Földünk számos államában él akár több tucat etnikum is egymás mellett. Így van ez a kurdokkal
is, kiknek képviselői most újult erővel szálnak szembe a bagdadi kormánnyal.

a központi hatalom részéről pontos népszámlálás tartására. A kurd lakosság lélekszámának
alábecslése alkalmas a szeparatista törekvések gyengítésére, amelyre a területen osztozkodó
országok törekednek, így a kisebbségek nem tudják gyakorolni történelmi szokásaikat sem.
Az a tény, hogy a kurdok hazájának tartott, valós politikai határokkal nem rendelkező Kurdisztán
napjainkban nem egy, hanem négy ország területén fekszik(Irak, Irán, Szíria és Törökország), csak
még nehezebbé teszi a függetlenségpárti törekvéseket, így tehát a kurdok helyzete sokszorosan
meg van nehezítve. Ez a területi megosztottság egészen a Nagy Háború befejezését lezáró
hivatalos, illetve az azt megelőző titkos szerződésekig nyúlik vissza. 1916 májusában és az 1918.
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A kurdok ma a világ legjelentősebb számú kisebbsége, amely nem rendelkezik és soha nem
is rendelkezett önálló államisággal. Lélekszámát tekintve a történészek, néprajzkutatók
véleménye rendkívül megosztott, körülbelül 30 millióra becsülik. Ez még a mai zsidóság
számának is majdnem a kétszerese, ha Izrael lakossága mellett (8,1 millió fő) még a világ többi
táján élőket is figyelembe vesszük (8,6 millió fő). A kurdok lélekszámának felbecslésére azért
van szükség, mert a kurd területeken osztozó négy állam rendszerében hiányosan vannak jelen
az általunk jól ismert demokratikus intézmények, így nincs mód, illetve komolyabb szándék sem

Külügy
október 30-i fegyverszünettel ugyanis a győztes hatalmak – Franciaország, Nagy-Britannia és
Oroszország – felosztották maguk között a hajdani, immár vesztes Oszmán Birodalmat. Ekkor
pedig az új közigazgatási határok megrajzolásánál – szándékosan, vagy anélkül – figyelmen kívül
hagyták az etnikai határokat. Ez nekünk magyaroknak is ismerősen csenghet, mivel nálunk az
Aranyosszegletben is hasonló dolog történt 1920-ban.
A kurdok eredetét tekintve azt lehet mondani, – ami többnyire egyezik számos történészeti
kutatás eredményeivel – hogy Kis-Ázsia és Mezopotámia, de főleg az előbbi őslakói.
Aktuálpolitikai szempontból egyik környező ország esetében sem látok valós esélyt egy kurd
kisebbségi érdeket védő nemzetiségi referendumra. Ezt többek között az is egyértelműen
ellehetetleníti, hogy nemrég az Amerikai Egyesült Államok elnöke félreérthetetlenül állást foglalt
a török kormány mellett. Az EU-hoz és az ENSZ-hez hasonlóan az USA is terrorszervezetként
tekint a patriotista Kurdisztáni Munkáspártra (PKK), így érthető e nemzetiségi kisebbség
kilátástalan helyzete.

Balogh Csaba
Forrás:
A kurdok eredettörténetétől a nemzeti elismerésig: http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2003&honap=11&cikk=7356 (utolsó letöltés: 2017.05.16.)
Could Kurds hold independence referendum this year?: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/04/
iraq-kurdistan-independence-referendum-iran-turkey.html (utolsó letöltés: 2017. 05. 16.)

Szálkák

Értelem és érzelem Varsóból
A zseniális Ignacy Karpowicz egy újabb könyvét veheti a kezébe az olvasó, bravúros fordítással,
természetesen ismét a Typotex kiadó világirodalom sorozata jóvoltából.
Ignacy Karpowicz hazájában, Lengyelországban rendkívül népszerű kortárs író műfordító.
2010-ben a Polityka hetilap Paszport díjjal jutalmazta, az Égiek és földiek (Balladyny i romansy)
című regényét. A regény több mint 10 ezer eladott példánya jelzi, hogy Karpowicz világszinten
is egyre elismertebb íróvá válik. Én sem tudnék elfogulatlan lenni, ha az íróról van szó, mert Az
Égiek és földiek, megjelenésének évében, számomra az egyik legjobb regény élménye volt.
Mi jut az olvasó eszébe a szálkákról? Az a bizonyos kis szálka, ami bőrünk alá behatolva kínoz
minket, amíg ki nem piszkáljuk onnan? A halszálka? Netán már egy kész fabútor kinyúló kis
darabja? Mik vagy kik itt a szálkák?
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Maga Ignacy, aki a mű lengyel megjelenése óta már több, mint három könyvet írt, úgy fogalmazott, hogy: „ma már azon is el kell gondolkodnom, hogy jól értem-e a címet.”
Az biztos, hogy a szálkák története Varsóban játszódik, az író szerint ez az egyetlen lehetséges
közeg, ahol a szerepelők ennyire bezárkózhatnának a saját kis világukba.
A szereplőkön érezni a zártságból sugárzó magányt, és hogy ez ok vagy ez a következmény,
az már ránk van bízva. Magány a házibuliban, otthon, a munkahelyen, társaságban, egyedül.
Elidegenedés a múlttól, a szüleinktől, önmagunktól. Szálkaként a mélyre fúródva ott van bennünk
a szomorúság, a magány, a harag, a meg nem értettség. Ám sok kis szálkából végül összeáll a
szerelem, a szeretet és végül talán majd az elfogadás is. Karpowicz szerint „a figuráim eléggé
függetlenednek, elválnak az akaratomtól, nem azt teszik, amit előre feltételeztem. Más szóval, a
hőseim vezetnek engem, és nem fordítva.” Az biztos, hogy önfejűségből, sértettségből itt nem
lesz hiány, de humorból, játékból és szeretetből sem.
Karpowicz elképesztő érzékenységgel és pontossággal képes érzelmekről, érzelmeket leírni. A
szálkák egy nagyon okos és érzékeny könyv, hihetetlen nyelvi brillírozással. „Heteromátrixban
élt, amely megkövetelte, hogy a nőiesség az érzékek őrületéhez, de legalább erekcióhoz vezessen.
A meztelen test olyan hír volt, amelyet nem olvasott, ahogy mondjuk a sportrovatot sem
böngészte soha; palackba zárt levél, amit partra vet a hullám, amikor százszor is elveszett az
esély a megmenekülésre.”

„Ha az ember kirekesztődik a közösségből, az arra ösztökéli, hogy
kritikusan szemlélje a valóságot. Az iróniának pedig sokszor
megmentő ereje van. Lehetővé teszi, hogy az ember
kilépjen a nemzeti közösségből. Így lehetségessé válik,
hogy ember legyen, nem pedig lengyel vagy katolikus.
Egyszerűen csak ember.”

Aruwa Eszter
Forrás:
Ignacy Karpowicz: A hőseim vezetnek engem, nem én őkethttp://www.litera.hu/hirek/ignacy-karpowicz-a-hoseim-vezetnek-engem-nem-en-oket (utolsó letöltés: 2017.05.30.)
Ugyanazok a Szálkák fúródnak a körmünk alá: https://librarius.hu/2017/04/26/ugyanazok-a-szalkak-furodnak-a-kormunkala-interju-ignacy-karpowicz-lengyel-iroval/ (utolsó letöltés:
2017.05.30.)
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A szálkák egy üdítően friss, humoros, szomorú és szeretethető könyv. Hősei valahogy nem
illenek sehova, néha egymáshoz sem, de az egymáshoz fűződő kapcsolatuk kusza szálaiban
sokan magunkra ismerhetünk. Őszintén ajánlom nektek olvasásra.

Ajánló

A következtetés tudománya
Avagy Sherlock Holmes egy kicsit másképp

A BBC csatorna által készített, illetve sugárzott brit televíziós sorozatok között – ahogyan
az többé-kevésbé köztudott is róluk – nem egy olyannal találkozhatunk, amely saját hazai
közönsége mellett külföldön is számos rajongót tudhat be magának, és vált ezáltal széles
körben ismertté és népszerűvé. Az utóbbi évek egyik legjelentősebb vállalkozása ezek közül a
műsorok közül is a 2010-ben útjára indított Sherlock, amely rövid időn belül a Sir Arthur Conan
Doyle által megalkotott világhírű regényfolyam egyik legsikeresebb 21. századi adaptációjává
nőtte ki magát.
Ám mielőtt még részletesen is rátérnénk a széria bemutatására, illetve arra a kérdésre, hogy
minek is köszönheti presztízsét a krimisorozat mind a szakmai, mind a laikus közönség szemében, érdemes tenni egy kis kitérőt és lajstromba venni, hogyan és milyen formában jelent
meg Sherlock Holmes, illetve Dr. Watson alakja a filmtörténet korábbi évtizedeiben. Filmadaptációk terén ugyanis a műsornak bőven van mivel büszkélkednie, hiszen a különc detektív
történeteit az 1920-as évek óta már rengeteg tévéfilm és sorozat is feldolgozta, ennek során
pedig a főhőst már több mint hetven különböző színész testesítette meg, így Sherlock Holmes kétségtelenül az egyik legelőkelőbb helyet foglalja el az immár halhatatlanná vált fiktív
karakterek sorában.
Ezen feldolgozások között is óriási különbségeket találunk a témaválasztás, a hangulat és a
műfaj szempontjából egyaránt, de az egyes történetek interpretációja is nagymértékben különbözik, hiszen Sherlock néhol egészen fiatalként, más, kevésbé ismert adaptációkban pedig
kifejezetten idős emberként jelenik meg. A narrátor személye is változó: míg a novellák során
Dr. Watson tolmácsolása révén ismerjük meg az eseményeket, addig a filmek esetében előfordul, hogy éppenséggel a főhős szemszögéből, vagy pedig teljesen külső nézőpontból jelenítik
meg az adott cselekményt.
Ha ki kellene emelni a híresebb alkotásokat, akkor az 1984 és 1994 között futó sorozatot, a
Sherlock Holmes kalandjait (amelyben Jeremy Brett játszotta a címszerepet) mindenképpen
érdemes megemlíteni, de előtte már a ’40-es években is készült néhány híresebb filmváltozat Roy William Neill rendezésében. Sőt, a magánnyomozó figurájához olyan színészóriások is
hozzákapcsolhatóak mint például Sir Christopher Lee, akiről a legtöbb olvasónak rögtön Szarumán vagy Dooku gróf alakja juthat az eszébe. Ezen túlmenően érdemes még beszélni a szintén
kortárs Sherlock és Watson-ról, amelynek érdekessége, hogy Sherlock állandó segítőtársát a
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2012-es sorozat esetében női színésznő, mégpedig Lucy Liu alakítja. Közönségsiker lett még a
Guy Ritchie által rendezett mozifilm is, amelyben Robert Downey Jr. játssza a főszerepet, és
amelyhez azóta már egy folytatás is készült.

Ahogyan azt minden epizód elején olvashatja is a néző, a történetek Doyle írásai nyomán születnek, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy kötetlenebb jellegű adaptációra számíthatunk.
Ennek megfelelően találunk az epizódok között olyanokat, amelyek viszonylag közel állnak az
eredeti cselekményhez (A Sátán kutyája), illetve olyanokat is, amelyeket csak részben ihletettek a regények (Rózsaszín tanulmány), de az is előfordul, hogy az alkotók majdnem teljesen
elrugaszkodnak az eredeti koncepciótól, vagy csak egy-egy részletet használnak fel különböző
művekből. Utóbbira kiváló példa a nemrég kiadott negyedik évad utolsó epizódja, amelynek
cselekménye a korábbiakhoz képest is különösen dinamikusra és izgalmasra sikeredett.
A Holmes-novellák sajátos továbbgondolása
és átültetése napjaink Londonjába azonban
talán még önmagában kevés lett volna
a közönség megnyeréséhez, ha nem
egészült volna ki azzal a gondos
megszerkesztettséggel, amel�lyel összegyúrták a tradicionális,
illetve a modern elemeket. Emellett mindenképpen hozzájárult a
sorozat komplexitásához Moffat
sajátos írói technikája is: ennek
lényege, hogy az egyes évadok
epizódjait egy, vagy több olyan
rejtély is összeköti, amelyekre
minden egyes történetben utalnak néhány motívummal, a meg-
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Az egyszerűen Scherlock névre keresztelt BBC-sorozat azonban még a korábbiakhoz képest
is egy szokatlan és egyedi újraértelmezése a műveknek, amelyről olyan forgatókönyvírók
gondoskodnak mint az a Steven Moffat, aki rátermettségét és csavaros észjárását már a
Doctor Who kapcsán is bizonyította, valamint Mark Gatiss, aki amellett, hogy szintén részt
vett mindkét sorozat írói munkálataiban, a színészi képességeit is megcsillogtatja azáltal,
hogy Sherlock örökké fontoskodó és befolyásos bátyját, Mycroft Holmes-t alakítja a sztori
2010-es változatában.

Ajánló
fejtés pedig mindvégig ott van már-már a néző orra előtt, a szálak mégis rendszerint csak az
évadzáró adásokban érnek össze.
Az egyik legjobb példa az egyes részek közötti kohézióra Sherlock örökösen visszatérő ősellensége, az Andrew Scott által mesterien megformált Jim Moriarty, akinek karakterében egy olyan
bűnözőzsenit sikerült megteremtenie az íróknak, aki legalább annyira ellenpontozza a főhőst,
mint amilyen kísértetiesen emlékeztet is rá a jelleme, ám ugyanilyen kapocs a későbbiek során
a rejtélyes ,,keleti szél", illetve ,,Vörösszakáll" neve is. Az sem ritka egyébként, hogy egészen
régi töredékek bukkannak fel a múltból, akár magyarázó jelleggel, akár abból a célból, hogy
tovább növeljék megjelenésükkel az események komplexitását.
A másik tényező a sokat emlegetett írói bravúr mellett a kivitelezésben rejlik, hiszen a címszerepet játszó Benedict Cumberbatch és a Watson doktort alakító Martin Freeman egyaránt
nagyszerű teljesítményt nyújtanak a maguk posztján, de a humoros, a cinikus, vagy éppen a
tragikus sorsú mellékszereplők is legalább ugyanazzal a hitelességgel járulnak hozzá ahhoz,
hogy a szereplőgárda még színesebbé váljon.
Dr. Watson, csakúgy mint a novellákban, ebben a sorozatban is egy Afganisztánból hazatérő
veterán katonaorvos, aki ezúttal azonban már nem újságcikkekben, hanem blogbejegyzésekben örökíti meg a Holmes-val való kalandjait. A páros tökéletesen kiegészítik egymást: amíg
a doktor ugyanis általában higgadt, megfontolt és próbálja hagyományos módon megközelíteni az egyes bűntényeket, addig társa egy sokkal vehemensebb és temperamentumosabb
alkat, aki akármilyen lángelme is a szakmájában (amelyet ő maga egyszerűen csak ,,tanácsadó nyomozónak” nevez) az élet más területein sokszor kifejezetten gyerekesen viselkedik.
Sherlocknak éppen ezért szüksége van olyasvalakire, aki képes józanul gondolkodni, adott
esetben pedig vissza is rántja őt a valóságba a saját kis ,,elmepalotájából”. John Watson karakterének elsősorban ez a sorozatban betöltött funkciója.
Milyen is azonban az a sokat vitatott és megosztó Scherlock-figura, amely az epizódok során
megjelenik és eseteket old meg előttünk? Nos, mindenképpen kijelenthető, hogy nem egy olyan
fekete-fehér alapon definiálható karakter, aki viselkedése alapján egyértelműen elhelyezhető
a jó vagy a rossz oldalon, hiszen egy olyan rendhagyó személyiséggel van dolgunk, aki
sokszor végtelenül egoista, aki saját zsenialitását helyezi világának egyedüli középpontjába.
Saját bevallása szerint szociopata volta miatt az egyes ügyek emocionálisan egyáltalán nem
rendítik meg, sőt még doppingolják is őt az újabb és újabb kihívások (ez utóbbihoz a sorozat
számos erkölcsi-filozófiai kérdése is több ízben kapcsolódik). Ennek ellenére a cselekmények
előrehaladásával párhuzamosan fejlődik is a főhős alakja, és a Watsonnal való közös munkája
során Holmes jelleme egyre empatikusabbá, egyre emberibbé válik, ennek minden előnyével és
hátrányával együtt.
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Sok egyéb tényezőre ki lehetne még térni, amelyeknek a sorozat a népszerűségét köszönheti.
Ilyen a kellően strukturált tempó, a váratlan fordulatok, az emberi, valamint az érzelmi
játszmák és intrikák, a megfelelő pillanatokra időzített tetőpontok, a cselekményben
elrejtett apró és látszólag jelentéktelen részletek, illetve az a közismert, sajátosan a
britekre jellemző modorosság, amelyet sikeresen ötvöztek az alkotók a 21. század kaland- és

akciófilmjeinek kellékeivel. Éppen ezért fordulhat elő, hogy a régi vágású rejtvényfejtések
során a terroristák, a nemzetközi csempész- és bűnszövetkezetek, a kódfejtők, a kisstílű
bűnözők számos alkalommal meghatározó szereplői az egyes történeteknek. Csakúgy mint
az egyéni politikai érdekek, vagy éppen az illegális biológiai kísérletek, ám annak dacára,
hogy hány különféle elemet sűrít magába a műsor, még mindig garantáltan képes nem
csak megerőltető agytornává, hanem mellette könnyed kikapcsolódássá is válni minden
megoldatlan bűnügyekre kapható néző számára.

Rucska Ferenc
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